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भ�ूमका 

आव�धक योजनाले प�रलिक्षत गरेका सम��गत तथा �वषय क्षे�गत ल�य र उ�शे्य हा�सल गनर् सावर्ज�नक खचर्को 

�भावकार� व्यवस्थापन महत्वपूणर् भ�ूमका रहन्छ। �व�नयोजन कुशलता, कायार्न्वयन दक्षता र �व�ीय सशुासन कायम गर� 

सावर्ज�नक �ोत प�रचालन गनर् मध्यमकाल�न खचर् संरचना एउटा महत्वपूणर् औजारको रुपमा रहेको छ। अन्तर सरकार� �व� 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, �देश तथा स्थानीय तहले सावर्ज�नक आय व्ययको �ववरण �स्ततु गदार् अ�नवायर् रूपमा आगामी 

तीन वषर्मा हनुे खचर्को �क्षेपण स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ। साथै, आ�थर्क कायर्�व�ध 

तथा �व�ीय उ�रदा�य�व ऐन, २०७६ मा रा��य योजना आयोगले आव�धक योजनाको आधारमा आगामी तीन वषर्को सम��गत 

�व� खाका, बजेट तथा कायर्�मको खाका र न�तजा खाका स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर्पन� व्यवस्था रहेको 

छ।  

आव�धक योजना र वा�षर्क बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूणर् औजारको रुपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा रहेको 

छ। सो अनरुुप यस संरचनामा आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट अनमुान तथा त्यसप�छका दईु आ�थर्क वषर् 

२०७९/८० र २०८०/८१ को �क्षेपण गर� तीन आ�थर्क वषर्को च��य बजेट �स्ततु ग�रएको छ। चाल ुआ�थर्क वषर्देिख 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क �वकास कायर्�मका बीच दोहोरोपना हटाई एक�कृत रूपमा यस दस्तावेज तयार ग�रएको 

छ। यस दस्तावेजको प�रच्छेद ३ मा वा�षर्क �वकास कायर्�मको सारांश समावेश गर� यसका अन्य �वषयवस्त ुसम्बिन्धत �वषय 

क्षे�गत प�रच्छेद तथा खण्डमा समावेश ग�रएको छ। यसबाट मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क �वकास कायर्�मबीच 

साम�स्यता कायम हनु गई यसको कायार्न्वयनमा �भावका�रता आउने �व�ास ग�रएको छ। साथै, �व�व्यापी महामार�को रुपमा 

फै�लएको कोरोना (को�भड-१९) सं�मणका कारण उत्प� नकारात्मक असर न्यूनीकरण गद� मानव स्वास्थ्य सरुक्षा, जनजीवन 

तथा अथर्तन्�को पनुरोत्थान गन� �दशामा यस खचर् संरचना केिन्�त ग�रएको छ।यस संरचनाले �वषय क्षे�गत मन्�ालय तथा 

�नकायलाई आवश्यक �ोत स�हत सावर्ज�नक �व�को पूवार्नमुान गनर् सहयोग हनुे अपेक्षा ग�रएको छ।  

'सम�ृ नेपाल सखुी नेपाल�' को रा��य सोच एवम ्�व. सं. २०८७ सम्म �दगो �वकास ल�य हा�सल गनर् र �व.सं. २०७९ 

सम्ममा अ�त कम�वक�सत मलुकुबाट �वकासशील मलुकुमा स्तरो��त हनुको ला�ग द�घर्काल�न सोचस�हतको पन्�� योजनाका ल�य 

र उ�ेश्य हा�सल गनर् यस खचर् संरचना सहयोगी हनुे अपेक्षा ग�रएको छ। मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई सरल र यथाथर्परक 

बनाउन �वषय क्षे�गत न�तजा सूचकका आधारमा मध्यमकाल�न ल�य �नधार्रण गर� �वषय क्षे�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य 

अनमुान तथा �क्षेपण ग�रएको छ। न�तजा सूचक तयार गदार् पन्�� योजनाका साथै को�भड-१९ महामार�को सम्भा�वत असर तथा 

�भाव, �वषय क्षे�गत गरुूयोजना, रणनी�तक योजना, �दगो �वकास ल�यलाई आधार �लइएको छ। यी न�तजा सूचक बमोिजमका 

ल�य हा�सल गनर् �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको �भावकार� कायार्न्वयन गद� अनगुमन तथा मूल्या�नलाई थप सदुृढ वैज्ञा�नक 

र न�तजामूलक �णाल�लाई सदुृढ गनर् जोड �दइएको छ। 

अन्तमा, यस मध्यमकाल�न खचर् संरचना तथा वा�षर्क �वकास कायर्�म तजुर्मा कायर्मा संलग्न हनुहुनुे रा��य योजना 

आयोगका सबै पदा�धकार� एवम ्कमर्चार�, �वषयगत मन्�ालय तथा �नकायका कमर्चार�लाई रा��य योजना आयोग धन्यवाद ज्ञापन 

गदर्छ। 

 

रा��य योजना आयोग 
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प�रच्छेद १ 

प�रचय 

१.१ प�ृभ�ूम  

शासन व्यवस्था स�ालन गनर् तथा �वकास सम्बन्धी �नधार्�रत न�तजा हा�सल गनर् �भावकार� रूपमा सावर्ज�नक खचर्को 

प�रचालनको आवश्यकता रहेको हनु्छ।‘सम�ृ नेपाल सखुी नेपाल�’ को द�घर्काल�न सोच स�हतको पन्�� योजनाको कायार्न्वयन र 

�दगो �वकास ल�य हा�सल गद� सं�वधानले �न�दर्� गरेको आकाङ्क्षा �ा� गनर् सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापनको महत्वपूणर् भ�ूमका 

रहन्छ। साथै, अ�तकम �वक�सत मलुकुबाट �वकासशील मलुकु र �व=सं= २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मलुकुमा स्तरो��त 

हुँदै �व=सं= २१०० सम्ममा सम�ुत मलुकुको रूपमा स्था�पत गनर् ठूलो प�रमाणमा लगानीको आवश्यकता पन� र यसको ला�ग 

सावर्ज�नक �ोत साधनको �भावकार� र कुशल प�रचालन गनुर्पन� हनु्छ। यसका ला�ग �ोत-साधनको �व�नयोजन कुशलता, 

कायार्न्वयन दक्षता तथा �व�ीय अनशुासन उि�कै �भावकार� हनुपुदर्छ। यी पक्षहरूको �भावकार� व्यवस्थापन गन� औजारको 

रूपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना रहेको छ। 

आव�धक योजना र वा�षर्क बजेट तथा कायर्�मबीच तादम्यता र साम�स्यता कायम गनर् मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

महत्वपूणर् औजारका रूपमा रहेको छ। यसले �वकास योजनाका लिक्षत न�तजा हा�सल गनर् �ोत-साधनको न्यायोिचत �वतरण र 

मह�म प�रचालन, पारदश� र �मतव्ययी खचर् �णाल�, पूवार्धार �नमार्ण तथा सेवाको गणुस्तर तथा �भावका�रता, �व�ीय अनशुासन 

जस्ता पक्षमा सधुार ल्याउँछ। यसको सकारात्मक असर सावर्ज�नक �व� क्षे�मा मा� नभई आ�थर्क तथा �व�ीय स्था�यत्वमा 

समेत पदर्छ।  

मलुकु संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै �वगतमा केन्�को मातहतमा रहेको राजस्वको एकल अ�धकार सं�वधान र 

कानूनी व्यवस्था अनसुार बाँडफाँट भएप�छ एका�तर संघको राजस्व संकुचन हनुे र अकार्�तर सोह� संकुिचत राजस्व तथा �ोतबाट 

�देश र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता पूरा गनर् अनदुानका रूपमा हस्तान्तरण गनुर्पन� अवस्था भएकाले सम� साधन 

व्यवस्थापन चनुौतीपूणर् बनेको सन्दभर्मा मध्यमकाल�न खचर् संरचनाले द�घर्काल�न सोच तथा �वकास योजनाले �लएको ल�य तथा 

उ�ेश्य हा�सल गनर् एवम ्रणनी�त तथा कायर्नी�त कायार्न्वयन, क्षे�गत तथा आयोजनागत/कायर्�मगत �ाथ�मकता �नधार्रण, खचर् 

र �ोतको आकलन तथा �क्षेपण गर� �व� व्यवस्थापन तथा आ�थर्क �वकासमा सहयोग परु् याउँछ। सो अनसुार यस खचर् संरचना 

तजुर्मा गदार् पन्�� योजना तथा �दगो �वकास ल�यसँग कायर्�म/आयोजनाको वस्तगुत रूपमा साम�स्यता कायम गन� गर� 

�ाथ�मक�करणको �नि�त मापदण्ड बनाइएको छ।  

१.२ अवधारणा तथा उ�शे्य 

सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापनको एक औजारका रूपमा यस खचर् संरचनाले उपलब्ध साधन-�ोतको आकलन गन� र 

त्यसलाई योजनाको �ाथ�मकताको क्षे�मा मध्यम अव�धको ला�ग बाँडफाँट गन� गदर्छ। यस अन्तगर्त राजस्व, आन्त�रक ऋण, 

वैदेिशक अनदुान तथा ऋणको आकलन गर� सम��गत आ�थर्क खाका �नधार्रण ग�रन्छ। यसैको आधारमा खचर् क्षे�गत 

�ाथ�मकता अनरुूप �वषयगत मन्�ालय र सरकारका अन्य �नकायको नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयन गनर् आवश्यक मध्यम 

अव�धको बजेट �व�नयोजन र संघीय संरचनामा संघीय सरकारले �देश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनपुन� अनदुान 

र राजस्व बाँडफाँट स�हतको मध्यमकाल�न खचर् अनमुानको खाका तयार ग�रन्छ। यसर� �नधार्रण भएको �ोत�भ� रहेर मन्�ालय 
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एवम ्�नकायहरूले नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयनको �ममा लाग्ने खचर् रकमको अनमुान गदर्छन।् सम्बिन्धत �नकायहरूसँको 

छलफल प�छ तीन वषर् अव�धको बजेटको खाका तयार ग�रन्छ।  

यो खाका तयार गदार् बजेट कायार्न्वयनबाट तीन वषर्मा �ा� हनुे ��तफलको प�न अनमुान ग�रन्छ। यसमा प�हलो वषर्को 

खचर् र �ोत अनमुानको वा�षर्क बजेटसँग तादम्यता राखी बाँक� दईु वषर्को �क्षेपण ग�रन्छ। प�हलो वषर्को बजेट कायार्न्वयन सँगै 

दो�ो वषर्को वा�षर्क बजेट तजुर्मासँगै नयाँ मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार ग�रन्छ। जसमा प�हलो वषर्को �ग�त समीक्षा ग�रन्छ 

भने बाँक� दईु वषर्को �वगतमा �क्षेपण गरेको अनमुानलाई प�रमाजर्न गर� एक वषर्को बजेट �क्षेपण थप ग�रन्छ। यसर� 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा च��य �हसाबले �त्येक वषर् तीन वषर्को बजेटको आकलन गनुर्पन� हनु्छ। त्यसैले यसलाई 

�वकासको आवश्यकता, आयोजना कायार्न्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेिशक सहायताको अनमुान समेतका आधारमा �त्येक वषर् 

प�रमाजर्न ग�रनपुन� हनु्छ। यसबाट मध्यमकाल�न खचर् संरचनाले बजेट तजुर्मा ���यालाई बढ� यथाथर्परक र वस्त�ुन� बनाउन 

सहयोग पयुार्उँछ। 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनाका उ�ेश्य �नम्नानसुार छन ्: 

• सावजर्�नक खचर् �णाल�मा �व� अनशुासन कायम गर� सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर्का ला�ग सरकारको 

मध्यम अव�धको आन्त�रक र बा� �ोतको यथाथर्परक अनमुान गर� सम��गत आ�थर्क खाका तथा बजेट खाका तजुर्मा 

गन�। 

• �वकास योजनाको �ाथ�मकताका क्षे�मा लगानीको स�ुनि�तता �दान गनर् �ोत-साधनको �व�नयोजन ���याको पनुस�रचना 

गर� �ाथ�मकता �ा� �वषयगत क्षे�मा बजेटको बाँडफाँट गन�। 

• सावर्ज�नक खचर्लाई बढ� �भावकार� र कुशल बनाई लिक्षत न�तजा स�ुनि�त गन�। 

• सम्बिन्धत मन्�ालयहरूको बजेट अनमुानलाई यथाथर्परक र �भावकार� बनाउने। 

 उल्लेिखत ल�य हा�सल गनर् आव�धक रूपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गर� कायार्न्वयनमा लैजान ुपदर्छ। 

१.३ मध्यमकाल�न खचर् संरचनाका �वशषेता 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा सामान्यतया देहायका �वशेषता रहेका हनु्छन।्  

सम��गत आ�थर्क खाका : यस खाकामा सम��गत अथर्तन्�को अवस्था आगामी ३ वषर्को अनमुान तथा सावर्ज�नक �व� सम्बन्धी 

�वषय वस्त ुसमेटेको हनु्छ।  

न�तजा खाका :  आव�धक योजनाले �नधार्रण गरेका न�तजा सूचक तथा अन्य ���यागत सूचक र सोको �व�मान अवस्था र 

आगामी ३ वषर्को ल�यलाई यस खाकामा समावेश ग�रएको हनु्छ। सो अनसुार सम��गत बजेट खाका प�रच्छेद २ मा र �वषय 

क्षे�गत बजेट खाका प�रच्छेद ४ देिख ९ सम्म समावेश ग�रएको छ। 

बजेट तथा कायर्�म खाका : यस खाकामा तीन वषर्को बजेट वा खचर्को अनमुान तथा �क्षेपण समावेश भएको हनु्छ। सम��गत 

बजेट खाका प�रच्छेद २ मा र �वषय क्षे�गत बजेट खाका प�रच्छेद ४ देिख ९ सम्म समावेश ग�रएको छ। साथै यस अव�धमा 

कायार्न्वयन हनुे कायर्�म तथा आयोजनाको �ववरण समेत यसमा समे�टएको हनु्छ। यस खचर् संरचनामा प�हलो वषर् वा आ�थर्क 

वषर् २०७८/७९ को हकमा �ब�नयोिजत बजेट अनरुूप र त्यसप�छका बाँक� दईु आ�थर्क वषर्को हकमा आयोजना कायार्न्वयनको 

िस्थ�त, उपलब्ध साधन �ोत र खचर् गन� क्षमतालाई आधार मानी रकम अनमुान ग�रएको छ। कायर्�म सम्बन्धी सम� �ववरण 

प�रच्छेद 3 मा र �वषय क्षे�गत बजेट खाका प�रच्छेद ३ देिख ९ सम्म समावेश ग�रएको छ।   
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आव�धक योजनासँगको अन्तरसम्बन्ध : खचर् संरचनाले आव�धक योजना कायार्न्वयनको ला�ग न�तजा सूचक र ल�य, �ोतको 

अनमुान तथा सो अनसुारका कायर्�म तथा आयोजना वा�षर्क बजेटमा समावेश गनर् सहयोग गदर्छ। यसको ला�ग योजनाको सोच, 

ल�य र रणनी�तलाई खचर् संरचनाको सम्बिन्धत �वषय क्षे�गत खण्डमा समावेश ग�रएको हनु्छ।साथै, योजनामा �नधार्�रत ल�य र 

सूचकको आधारमा तीन वषर्को न�तजा खाका समावेश ग�रएको हनु्छ।  

�वकास कायर्�म तथा आयोजनाको �ाथ�मक�करण : योजनाले �न�दर्� ल�य हा�सल गनर् उपलब्ध �ोत साधनको मह�म प�रचालन 

गनुर्पन� हनु्छ। खासगर� �वकास कायर्�म वा आयोजनाबाट हा�सल हनुे ��तफल तथा यसबाट आ�थर्क सामािजक �वकासमा पगु्ने 

योगदानका आधारमा �ाथ�मक�करण तथा पनुः�ाथ�मक�करण गनुर् आवश्यक हनु्छ। सो अनसुार यस खचर् संरचनामा  सम� 

�वकासका �वषय क्षे�हरूलाई ५ क्षे�मा �वभाजन गर� मापदण्डहरूमा सबै क्षे�ले योगदान परु् याउन ुपन� गर� ५ सामान्य आधार र 

२ �वषय क्षे�गत आधार तय ग�रएका छन।् �ाथ�मक�करणका आधार तथा �ाथ�मक�करण गन� �व�ध अनसूुची १२ र 13 मा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

��त एकाई लागत अनमुान :  कायर्�म वा आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग स�ालन ग�रने ��याकलापको लागत अनमुान गनर् 

��तफल वा लाभािन्वत जनसंख्याको आधारमा गणना ग�रन्छ। यस सम्बन्धी �ववरण अनसूुची ११ मा समावेश ग�रएको छ।  

साथै, मन्�ालय तथा �नकायले स�ालन गन� आयोजना र कायर्�मका �व�भ� ��याकलापको ��त एकाइ खचर् अनमुानका साथै 

�व�भ� क्षे�मा आगामी तीन वषर्�भ� ग�रने लगानीबाट �ा� हनुे लिक्षत ��तफल तथा न�तजा सूचक �स्ततु ग�रएका छन।् 

१.४ नपेालमा मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको अभ्यास 

नेपालमा सावर्ज�नक खचर्को �भावकार� व्यवस्थापनमा �व�भ� समस्या �व�मान छन।् खासगर� आव�धक योजना र 

वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म बीचमा तादम्यता नरहन,ु कुनै कायर्�म/आयोजनामा आवश्यक बजेट नछु�ाइन ु तर कुनै 

कायर्�म/आयोजनामा आवश्यकताभन्दा बढ� बजेट छु�ाइन,ु �दगोपना नभएको आयोजनामा �नरन्तर रूपमा बजेट �व�नयोजन हनु,ु 

बजेटको स�ुनि�तता नहनु ुर कायार्न्वयन क्षमता भन्दा बढ� आयोजना स�ालनमा रहन ुयसका �मखु समस्या हनु।्  

उल्लेिखत समस्यालाई ध्यानमा राखी दश� योजना (२०५९-६५) सँगसँगै योजनासँग तालमेल हनुे गर� मध्यमकाल�न 

खचर् संरचना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गनर् था�लएको �थयो। प�हलो पटक आ�थर्क वषर् २०५९/६० मा मध्यमकाल�न खचर् 

संरचनाको तजुर्मा भएको �थयो। सरुुमा िशक्षा, स्वास्थ्य, कृ�ष, �संचाइ, �व�तु, सडक र जल�ोत जस्ता मखु्य क्षे�मा यसको सरुुआत 

ग�रएको �थयो। यसले आव�धक योजना र वा�षर्क बजेट बीच तादम्यता कायम गन�, �वकास आयोजना/कायर्�मको �ाथ�मक�करण 

गन�, आव�धक योजनाले �लएका उ�ेश्य र ल�य हा�सल हनु ेगर� �ोत साधनको सदपुयोग गन� र प�हलो �ाथ�मकतामा परेका 

आयोजनामा �ोतको स�ुनि�तता गन� उ�ेश्य �लएको �थयो। यसबाट �व� अनशुासन र आ�थर्क स्था�यत्व कायम हनुे अपेक्षा 

ग�रएको �थयो।  

सरुुका सात आ�थर्क वषर्सम्म मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा कायर्लाई संस्थागत गनर् �यास ग�रएको र त्यसको 

फलस्वरूप यसका उ�ेश्य खास गर� �व� अनशुासन र खचर्को रणनी�तक रूपमा �व�नयोजन कायर्मा सहयोग पगुेको �थयो। तर, 

बीचका केह� वषर्मा यसलाई �नरन्तरता �दन स�कएन। अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले अ�नवायर् गरेप�छ आ�थर्क 

वषर् २०७४/७५ देिख हरेक वषर् यो दस्तावेज तजुर्मा हुँदै आएको छ। 
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१.५ कानूनी व्यवस्था 

नेपालको सं�वधानको धारा ५९ मा आ�थर्क अ�धकारको �योग अन्तगर्त संघ, �देश र स्थानीय तहले आफ्नो अ�धकार 

क्षे��भ�का �वषयमा बजेट बनाउने, �नणर्य गन�, नी�त तथा योजना तयार गन� र कायार्न्वयन गन� एवम ्संघ, �देश र स्थानीय तहले 

आआफ्नो तहको बजेट बनाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, धारा ६० मा राजस्व सोतको बाँडफाँट अन्तगर्त राजस्व संकलन तथा 

बाँडफाँट एवम ्�व�ीय समानीकरण, सशतर्, समपूरक र �वशेष गर� चार �कारका अनदुानको व्यवस्था ग�रएको छ। धारा ११९ 

मा राजस्व र व्ययको अनमुान अन्तगर्त नेपाल सरकारका अथर्मन्�ीले संघीय संसद्का दवैु सदनको संय�ु बैठकमा जेठ १५ गते 

सो अनमुान पेश गनुर्पन� व्यवस्था ग�रएको छ। 

अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा �देश र स्थानीय तहले मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

तयार गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ। ऐनको प�रच्छेद ६ मा सावर्ज�नक खचर् व्यवस्था रहेको छ। दफा १७ मा मध्यमकाल�न खचर् 

संरचना सम्बन्धी नेपाल सरकार, �देश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोिजमको सावर्ज�नक खचर्को �ववरण तयार गदार् आगामी 

तीन आ�थर्क वषर्मा हनुे खचर्को �क्षेपण स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर्पन� व्यवस्था रहेको छ। सो मध्यमकाल�न 

खचर् संरचनामा �स्ता�वत योजनाको उ�ेश्य, �स्ता�वत योजनाका ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गनर् वा खचर् छु�ाउन आवश्यकताको 

पषु्�ाइँ, �स्ता�वत योजना कायार्न्वयन हनु सक्न ेआ�थर्क वषर् र त्यस प�छका दईु आ�थर्क वषर्मा �ा� हनु सक्न े ��तफल र 

उपलिब्धको �क्षेपण, �स्ता�वत योजना लागू गनर् आवश्यक पन� खचर्को �ववरण, खचर् व्यहोन� �ोत र खचर् ग�रएको रकमबाट �ा� 

हनु सक्ने ��तफल र उपलिब्धको �क्षेपण, �स्ता�वत योजनाको मध्यम अव�धको खचर्को रणनी�त र त्यसको वा�षर्क खचर् सँगको 

तादम्यता, स�ा�लत योजना भए गत आ�थर्क वषर्मा छु�ाइएको खचर् अनसुार ल�य हा�सल भए नभएको यथाथर्  �ववरण 

खलुाउनपुन� व्यवस्था छ। 

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व ऐन, २०७६ को प�रच्छेद ३ मा राजस्व र व्ययको अनमुान तथा दफा ६ 

मा रा��य योजना आयोगले आव�धक योजनाको आधारमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर्पन� व्यवस्था रहेको छ। उ� 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा आगामी तीन वषर्को सम��गत �व� खाका, बजेट तथा कायर्�मको खाका र न�तजा खाकाको साथै 

�स्ता�वत आयोजना वा कायर्�मको ��याकलापगत �ववरण, ��याकलापको अनमुा�नत ��त इकाइ लागत, आयोजना वा कायर्�म 

स�ालनमा लाग्ने अनमुा�नत समय तथा सोबाट �ा� हनु सक्न े ��तफल समेत खलुाई �त्येक आयोजना वा कायर्�मको 

�ाथ�मक�करण गनुर्पन� व्यवस्था रहेको छ।  

ऐनको दफा ७ मा योजना आयोगले अथर् मन्�ालयसँगको समन्वयमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तथा आगामी आ�थर्क 

वषर्को बजेट र कायर्�म तजुर्मा गन� �योजनका ला�ग आगामी तीन वषर्मा उपलब्ध हनुे �ोत तथा गनर् स�कने खचर्को सीमाको 

पूवार्नमुान चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ १५ गते�भ� ग�रसक्नपुन� व्यवस्था रहेको छ। सोको ला�ग योजना आयोगमा उपाध्यक्षको 

संयोजकत्वमा रा��य �ोत अनमुान स�म�त रहने र सो स�म�तले आव�धक योजनामा �क्षे�पत लगानी तथा �व�ीय आवश्यकताको 

आधारमा आगामी तीन आ�थर्क वषर्को ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहको कुल रा��य �ोत समेत अनमुान गनुर्पन� व्यवस्था छ। 

सो अनमुा�नत �ोत र चाल ुमध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई समेत दृ��गत गर� खचर्को सीमा �नधार्रण ग�रने व्यवस्था रहेको छ। 

स�म�तबाट �नधार्�रत �ोत तथा खचर्को सीमाको अधीनमा रह� आगामी तीन वषर्को बजेट तजुर्माको ला�ग बजेट सीमा, 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको खाका समेत उल्लेख गर� बजेट तजुर्मा सम्बन्धी मागर्दशर्न तथा ढाँचा चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ 

मसान्त�भ� सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, सिचवालय, आयोग वा �नकायमा पठाउनपुन� व्यवस्था दफा ८ मा रहेको छ। साथै, 

�त्येक मन्�ालयले आव�धक योजना र क्षे�गत नी�त तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आ�थर्क वषर्मा हनुे खचर्को �क्षेपण 
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स�हतको मन्�ालयगत मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गर� योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा पठाउनपुन� व्यवस्था समेत रहेको 

छ। सोह� ऐनको दफा १३ (ख) मा अथर् मन्�ालयले राजस्व र व्ययको अनमुानमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना समेत समावेश 

गनुर्पन� व्यवस्था रहेको छ। 

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व �नयमावल�, २०७७ को प�रच्छेद ३ मा राजस्व र व्ययको अनमुान 

सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। �नयम ११ मा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा ���या र समय सीमा सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो 

बमोिजम योजना आयोगले मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको खाका तयार गदार् आ�थर्क अनशुासन, कायार्न्वयन क्षमता, �व�नयोजन 

कुशलता र सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गर� हनुे गर� सम��गत �व� खाका, बजेट खाका र न�तजा खाका समावेश गर� 

माघ मसान्त�भ� तयार गनुर्पदर्छ। साथै, केन्��य �नकायले देहायका �ववरण समावेश गर� मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गर� 

फागनु मसान्त�भ� योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा पठाउनपुदर्छ र मध्यकाल�न खचर् संरचना सम्बन्धी �ववरण सम्बिन्धत 

केन्��य �नकायले मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा समेत ��व� गनुर्पदर्छ। 

(क) आयोजना वा कायर्�मको ��याकलापगत �ववरण, ��त एकाइ लागत, कायार्न्वयन अव�ध र अपेिक्षत ��तफल 

(ख) तीन आ�थर्क वषर्को आयोजना वा कायर्�मगत अनमुा�नत वा�षर्क बजेट 

(ग) गत आ�थर्क वषर्को यथाथर् खचर् र चाल ुआ�थर्क वषर्को �व�नयोजन स�हतको बजेट खाका 

(घ) तीन आ�थर्क वषर्मा हा�सल हनुे अपेिक्षत ��तफल, असर र �भाव स�हतको न�तजा खाका  

१.६ संस्थागत व्यवस्था 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना आव�धक योजना र वा�षर्क बजेटबीच तादात्म्यता अपनाउने औजार भएकोले वा�षर्क बजेट 

�नमार्णमा यसको महत्वपूणर् भ�ूमका रहन्छ। यसको ला�ग संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा देहाय बमोिजमका स�म�तको व्यवस्था 

ग�रएको छ। 

अ. रा��य �ोत अनमुान स�म�त : अथर्तन्�को आ�थर्क प�रसूचकहरूको �व�षेण गर� सम��गत आ�थर्क संरचना तयार�, आगामी 

तीन आ�थर्क वषर्को बजेटको कुल सीमा �क्षेपण, खचर् तथा �ोत स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना सीमा �नधार्रण र 

बजेटको कायार्न्वयन िस्थ�तको समीक्षा गर� आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट �क्षेपण गनर् देहाय बमोिजमको रा��य �ोत अनमुान 

स�म�त (आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ७(२) र �नयमावल�, २०७७ को �नयम १२) रहने 

व्यवस्था छ। सो स�म�तमा अथर् मन्�ालयका राजस्व सिचव र रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगका सिचवलाई समेत 

�वशेष आमन्�ण गन� ग�रएको छ। 

उपाध्यक्ष, रा��य योजना आयोग संयोजक 

सदस्य (आ�थर्क व्यवस्थापन क्षे� हेन�), रा��य योजना आयोग सदस्य 
गभनर्र, नेपाल रा� ब�क  सदस्य 

सिचव, अथर् मन्�ालय सदस्य 

महालेखा �नयन्�क, महालेखा �नयन्�क कायार्लय सदस्य 

सदस्य-सिचव, रा��य योजना आयोग सदस्य सिचव 

आ. �ा�व�धक स�म�तः रा��य �ोत अनमुान स�म�तको कायर् सम्पादनको ला�ग समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गनर् रा��य �ोत 

अनमुान स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ बमोिजम देहाय बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त रहने व्यवस्था छ।  
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          सिचव, योजना आयोग       संयोजक 
   सहसिचव, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा, अथर् मन्�ालय   सदस्य 
   सहसिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय   सदस्य 
   सहसिचव, अन्तरार्��य आ�थर्क सहायता समन्वय महाशाखा, अथर् मन्�ालय सदस्य 
   सहसिचव, आ�थर्क नी�त �व�षेण महाशाखा, अथर् मन्�ालय   सदस्य 
   सहसिचव, रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग    सदस्य 
   कायर्कार� �नद�शक, अनसुन्धान �वभाग, नेपाल रा� ब�क   सदस्य  
   सहमहालेखा �नयन्�क, महालेखा �नयन्�क कायार्लय   सदस्य 
   �मखु, सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन कायार्लय    सदस्य 
   महा�नद�शक, केन्��य तथ्या� �वभाग     सदस्य 
   सहसिचव, आ�थर्क व्यवस्थापन महाशाखा     सदस्य-सिचव 

यस स�म�तले अथर्तन्�को वतर्मान अवस्था र आगामी प�रदृश्य, राजस्व, वैदेिशक सहायता, आन्त�रक ऋण र सावर्ज�नक 

खचर्को िस्थ�त तथा �विृ�, अन्तरसरकार� �व� हस्तान्तरण, �देश तथा स्थानीय तहको कोष तथा खचर्को अवस्था लगायतका 

�वषयमा उपय�ु �व�ध अवलम्बन गर� अध्ययन �व�षेण गन�, आव�धक योजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक सावर्ज�नक खचर् 

तथा लगानी एवम ्खचर् तथा �ोत अनमुानको अध्ययन �व�षेण गर� बजेट तथा वा�षर्क कायर्�म तजुर्माको ला�ग सझुाव पेश गन� 

गन� लगायतका कायर् गदर्छ।  

इ. बजेट स�म�त : सम्बिन्धत मन्�ालय तथा �नकायमा सो �नकायको कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा सम्बन्धी कायर्को समन्वय गनर् 

तथा खचर्को मापदण्ड �नधार्रण गनर् मातहतमा देहाय बमोिजमको बजेट स�म�त (आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय व्यवस्थापन 

ऐन, २०७६ को दफा ९(५) र �नयमावल�, २०७७ को �नयम १४)  रहने व्यवस्था छ।  

लेखा उ�रदायी अ�धकृत वा �नजले तोकेको राजप�ा��त �थम �ेणीको अ�धकृत  अध्यक्ष 

�मखु, योजना तथा बजेट महाशाखा  सदस्य 
�वभागीय �मखु, मातहत �वभाग   सदस्य 

�मखु, आ�थर्क �शासन शाखा  सदस्य 

�मखु, योजना शाखा  सदस्य सिचव 

सो स�म�तले योजना आयोगबाट �ा� बजेट मागर्दशर्नको आधारमा आफ्नो केन्��य �नकाय र अन्तगर्तका कायार्लयको 

ला�ग मध्यमकाल�न खचर् संरचना र बजेट तथा कायर्�म तयार गर� योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा पठाउन े एवम ्सोको 

�ववरण मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल�मा ��व� गन�, गराउने कायर् समेत गदर्छ। 

१.७ मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा ���या  

१. सम��गत आ�थर्क खाका �नधार्रण र ��वष�य �ोत अनमुान : रा��य �ोत अनमुान स�म�तले चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ १५ 

गते�भ� आगामी तीन आ�थर्क वषर्मा उपलब्ध हनु सक्न े �ोत तथा गनर् स�कने खचर्को सीमाको पूवार्नमुान गदर्छ। सो 

स�म�तले आव�धक योजनामा �क्षे�पत लगानी तथा �व�ीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आ�थर्क वषर्को ला�ग संघ, 

�देश र स्थानीय तहको कुल रा��य �ोत अनमुान गदर्छ। �ोत अनमुान गदार् गत आ�थर्क वषर्को वा�षर्क र चाल ुआ�थर्क 

वषर्को छ म�हनाको सम��गत आ�थर्क प�रसूचक, आगामी आ�थर्क वषर्हरूमा उपलब्ध हनु सक्ने राजस्व, �वकास सहायता र 

आन्त�रक ऋण लगायतका संघीय सि�त कोषमा जम्मा हनु सक्ने रकमका आधारमा वस्त�ुन� भई ग�रन्छ। साथै, देशको 

सम��गत अथर्तन्�को वतर्मान िस्थ�त, चाल ुआव�धक योजना, मध्यमकाल�न खचर् संरचना, कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको �क्षेपण, 
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�व�ीय िस्थ�त, शोधनान्तर िस्थ�त, वैदेिशक व्यापार िस्थ�त, बा� एवम ्आन्त�रक �व�ीय साधनको सम्भावना, करको लचकता, 

राजस्व �क्षेपण तथा कायर्गत नी�त र �ाथ�मकतालाई प�न आधार �लइन्छ। सो बमोिजम आगामी तीन आ�थर्क वषर्को कुल 

बजेटको आकार र सीमा �नधार्रण ग�रन्छ। यसर� सम��गत आ�थर्क खाका �नधार्रण गदार् योजना र मध्यमकाल�न खचर् 

संरचनाले �न�दर्� गरेका ल�य र सूचकहरूको समीक्षा गनुर्का साथै आगामी तीन आ�थर्क वषर्का ला�ग सम��गत आ�थर्क ल�य 

समेत �नधार्रण ग�रन्छ। 

२. �वषय क्ष�ेगत बजेट सीमा तथा �ोत बाडँफाटँ : रा��य �ोत अनमुान स�म�तबाट �नधार्�रत बजेट वा �ोत सीमालाई रा��य 

योजना आयोगले �वषय क्षे�गत रूपमा चाल ु आ�थर्क वषर्को माघ मसान्त�भ� बाँडफाँट गदर्छ। आव�धक योजना, �वषय 

क्षे�गत योजना, नी�तका ल�य र वतर्मान अवस्था, रा��य �ाथ�मकता एवम ्आवश्यकता, �मागत आयोजना कायार्न्वयनको 

अवस्था एवम ्नयाँ कायर्�म तथा आयोजना जस्ता �व�भ� आधार �लई बजेट सीमा एवम ्�ोत बाँडफाँट गन� ग�रन्छ। त्यसै 

गर�, बजेट तजुर्माका ला�ग मागर्शर्न समेत सोह� समयमा तयार ग�रन्छ। यसर� रा��य योजना आयोगमा मन्�ालयगत र 

कायर्गत रूपमा चाल,ु पुजँीगत र �व�ीय व्यवस्थास�हतको बजेटको सीमा तयार हनु्छ। यसर� रा��य �ोत अनमुान स�म�तबाट 

�नधार्�रत सीमाको अधीनमा रह� आगामी तीन आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्माको ला�ग बजेट सीमा, मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको 

खाका समेत उल्लेख गर� बजेट तजुर्मा सम्बन्धी मागर्दशर्न तथा ढाचँा चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ मसान्त �भ� योजना आयोगले 

सम्बिन्धत मन्�ालय, आयोग, सिचवालय वा �नकायमा पठाउँदछ।  

३. �वषय क्ष�ेगत मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा : रा��य योजना आयोगबाट �ा� मागर्दशर्न एवम ्बजेट सीमाको अधीनमा रह� 

मन्�ालय/�नकायहरूले �वषय क्षे�गत मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा गदर्छन।् यस ���यामा सरुुमा मध्यमकाल�न खचर् 

संरचना मस्यौदा तजुर्माका आधार �नमार्ण ग�रन्छ। कायर्�म वा आयोजनाको �ववरण तयार गर� सोको �ाथ�मक�करण एवम ्

योजनाको रणनी�तक स्तम्भ, �ाथ�मकता�म, �दगो �वकास ल�य, ल��गक सम्वेदनशीलता र जलवाय ुप�रवतर्न उत्थानशीलताका 

आधारमा सांकेतीकरण ग�रन्छ। यसमा �वषय क्षे�गत मन्�ालय वा �नकायमा छलफल गर� �वषय क्षे�गत �ोत/बजेट 

अनमुान तथा खचर् �क्षेपण (खचर् �क्षेपणको आधार स�हत) ग�रन्छ। ��त एकाइ लागत र �वषय क्षे�गत न�तजा खाका समेत 

तयार गर� मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको मस्यौदा तयार गर� रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा पठाइन्छ। 

 ४. खचर्को माग तथा �ोत बीचको तालमेलको समीक्षा : यस ���यामा �वषय क्षे�गत मन्�ालयबाट �ा� खचर् तथा �ोतको 

अनमुानको पनुरावलोकन गनुर्का साथै बजेट मागको �ा�व�धक �व�षेण समेत हनु्छ। �वषय क्षे�गत मन्�ालयसँग छलफलप�छ 

�वषय क्षे�गत खचर् तथा �ोत प�रमाजर्न ग�रन्छ।सम्बिन्धत मन्�ालयबाट तयार गर� पठाएको बजेट अनमुान �वशेषत चाल ु

खचर्तफर् को कायर्�म खचर्, पुजँीगत खचर् एवम ् �व�ीय व्यवस्थापनस�हतको कायर्गत र �नकायगत रूपमा नी�तगत तथा 

कायर्�मगत छलफल रा��य योजना आयोगमा ग�रन्छ। यसमा अथर् मन्�ालयको अन्तरार्��य आ�थर्क सहयोग तथा समन्वय 

महाशाखा, बजेट तथा कायर्�म महाशाखा र सम्बिन्धत मन्�ालय वा �नकायको सहभा�गता रहन्छ। �नकायगत रूपमा चाल,ु 

पुजँीगत र �व�ीय व्यवस्थास�हतको बजेटको छलफल टु��एप�छ अथर् मन्�ालयमा सम्बिन्धत मन्�ालय वा �नकायको 

सहभा�गता र रा��य योजना आयोगको ��त�न�धत्वमा खचर् उपशीषर्कगत छलफल हनु्छ। छलफलका �ममा अ�नवायर् दा�यत्व, 

�व�ीय कुशलता, आ�थर्क �मतव्य�यता, बहवुष�य दा�यत्व, �ाथ�मक�करण लगायतका �वषयलाई आधार �लइन्छ।सो अनसुार अथर् 

मन्�ालयले बजेटको अिन्तम मस्यौदा तयार गदर्छ। 

५. मध्यमकाल�न खचर् संरचना र बजेट बीचको अन्तरसम्बन्ध कायम : मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क बजेटबीच तादम्यता 

कायम गन� ���या यस चरणमा हनु्छ। यस �ममा खचर् संरचनाको प�हलो वषर्को ला�ग बजेटमा �स्ता�वत र अिन्तम रूप 

�दइएको बजेट रकम र �ोत व्यवस्था उल्लेख ग�रन्छ भने दो�ो र ते�ो वषर्मा बजेट वषर्को खचर् तथा �ोत अनमुानलाई 
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आधार �लँदै �ाथ�मकता, अपेिक्षत उपलिब्ध, बहवुष�य दा�यत्व, आयोजना अव�ध लगायतका पक्षलाई ध्यान �दँदै �वषय क्षे�गत 

मन्�ालयबाट �ा� खचर् �क्षेपणको �ा�व�धक �व�षेण ग�रन्छ। सोह� आधारमा �वषय क्षे�गत रूपमा दो�ो र ते�ो वषर्को खचर् 

�क्षेपण ग�रन्छ। 

६. मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको मस्यौदा, स्वीकृ�त तथा �काशन : मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मामा यो अिन्तम र �नकै 

मह�वपूणर् चरण हो। यस चरणमा �वषय क्ष�ेगत मध्यमकाल�न खचर् संरचना एक�कृत गर� खचर्को माग र �ोतको सम��गत 

�ववरण तयार ग�रन्छ। त्यस्तै, खचर्को माग र �ोत बीचको तालमेल �व�षेण गद� रा��य �ोत अनमुान स�म�तबाट �नधार्�रत 

��वष�य �ोतसँग तादम्यता कायम ग�रन्छ। साथै, सम��गत �व� खाका, सम��गत बजेट खाका र सम��गत न�तजा खाका 

तयार गर� ती खाका बीचको तालमेल �व�षेण ग�रन्छ। यी सबै तयार� पूरा भएप�छ मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको अिन्तम 

मस्यौदा तयार गर� रा��य योजना आयोगको पूणर् बैठकबाट स्वीकृत ग�रन्छ।साथै, आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तथा वा�षर्क 

�वकास कायर्�म मिन्�प�रषद्बाट स्वीकृत गन� व्यवस्था छ। अथर् मन्�ीले आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व ऐन, 

२०७६ को  दफा १३ बमोिजम आय व्ययको अनमुानको साथमा दफा १३ बमोिजमको मध्यमकाल�न खचर् संरचना र 

वा�षर्क �वकास कायर्�म समेत जेठ १५ गते संघीय संसदको दवैु सदनको संय�ु बैठकमा पेश गनुर्पन� व्यवस्था रहेको छ।  
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प�रच्छेद २ 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

(आ�थर्क वषर् २०७८÷७९-२०८०÷८१) 

२.१ प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले लोक कल्याणकार� राज्यको अवधारणा र समाजवाद उन्मखु आ�थर्क �णाल� माफर् त मलुकुमा 

सशुासन, �वकास र सम�ृ� हा�सल गन� प�रकल्पना गरेको छ। सो बमोिजम सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल� को द�घर्काल�न सोच 

हा�सल गन� आधार योजनाका रूपमा चाल ुआ�थर्क वषर्देिख पन्�� योजना कायार्न्वयनमा आएको छ। यस योजनाले अ�तकम 

�वक�सत मलुकुबाट �वकासशील देशमा स्तरो��त गन� र �व.सं. २०८७ सम्ममा �दगो �वकासका ल�य हा�सल गन� सोच स�हत 

उच्च मध्यम आयस्तर भएको मलुकुमा पगु्ने गर� ल�य �लएको छ।  

योजनाको ल�य �ा��का ला�ग �व�ीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, ती� आ�थर्क �वकास र उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल 

गनर् �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको �भावकार� कायार्न्वयन गनुर्पन�छ। सो बमोिजम पन्�� योजनासँग साम�स्य हनुेगर� 

आगामी तीन आ�थर्क वषर्को मध्यमकाल�न खचर् संरचना (आ.व. २०७८÷७९-२०८०÷८१) तजुर्मा ग�रएको छ। यस ��वष�य 

खचर् संरचना तयार गदार् द�घर्काल�न सोच स�हतको पन्�� योजना (आ.व. २०७६÷७७-२०८०÷८१) मा उिल्लिखत सोच, ल�य, 

उ�ेश्य, रणनी�त र �ाथ�मकता, सरकारको वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म र �दगो �वकास ल�य, २०३० को मागर्िच�लाई मखु्य 

आधार �लइएको छ। साथै, कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को प�हलो र दो�ो लहरबाट नाग�रकको जनजीवन तथा अथर्तन्�मा 

परेको असर तथा �भाव न्यूनीकरण गद� राहत तथा पनुरोत्थानमा जोड �दँदै उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल हनुे गर� खचर् संरचना 

तयार ग�रएको छ। 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई अझ �भावकार� बनाउन े�योजनका ला�ग �वगतमा छु�ै �काशन ग�रंदै आएको वा�षर्क 

�वकास कायर्�मलाई समेत यस संरचनाको अ�भ� अंगको रूपमा यस दस्तावेजमा समावेश ग�रएको छ। 

२.२ चनुौती तथा अवसर 

सं�वधानले �त्याभतू गरेका मौ�लक हकको कायार्न्वयन गद� पन्�� योजनाले �लएका सोच, ल�य र उ�ेश्य हा�सल गनर् 

समन्या�यक आ�थर्क सम�ृ� र नाग�रकको जीवनमा गणुात्मक सधुार गनुर्, �नरपेक्ष तथा बहआुया�मक ग�रबीको अन्त्य गर� 

नाग�रकको प�रष्कृत एवम ् मयार्�दत जीवनयापनको वातावरण �सजर्ना र सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण �दान गद� न्यायपूणर् 

समाजको �नमार्ण गनुर् �मखु चनुौतीको रूपमा रहेको छ। साथै �व�व्यापी रूपमा फै�लएको को�भड-१९ महामार�को कारण 

नाग�रकको स्वास्थ्य, जनजीवन, लगानी, �म, उत्पादन, व्यापार र पयर्टन लगायतका क्षे�मा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण 

गद� अथर्तन्�लाई चलायमान बनाउँदै आन्त�रक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआव�ता पनुः स्था�पत गनुर् चनुौतीको रूपमा रहेको छ। 

कोरोना महामार� लगायत �वपद् जोिखम न्यूनीकरणका क्षे�मा पनुरोत्थान, उत्थानशीलता र जलवाय ुअनकूुलनशीलता हा�सल गन� 

तथा मलुकुलाई आधारभतू उत्पादनमा आत्म�नभर्र बनाउने कायर् समेत उि�कै चनुौतीपूणर् रहेको छ।  

साथै व्यविस्थत शहर�करण, एक�कृत एवम ्सरुिक्षत बस्ती �वकास, �ामीण पूवार्धार �वकास, स्वच्छ ऊजार्को उपभोगमा 

व�ृ� र सूचना ��व�धको �वकास गनुर्, कृ�ष र वनजन्य उत्पादनमा व्यवसायीकरण, उ�ोग क्षे�को �वस्तार र सेवा क्षे�को 

गणुस्तर�यता अ�भव�ृ� गद� उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनुर्, स्वस्थ र िशिक्षत नाग�रक एवम ्दक्ष मानव संशाधनको �वकास�ारा 

उत्पादनशील रोजगार�का अवसर अ�भव�ृ� गर� जनसािङ्ख्यक लाभको उपयोग गनुर् प�न चनुौतीको रूपमा रहेको छ। �व�ीय 
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संघीयताको कुशल कायार्न्वयन गर� सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर् र संघ, �देश र स्थानीय तहका कायर् िजम्मेवार� पूरा 

गनर् साधन-�ोतको लागत अनमुान, �वतरण र जनशि� एवम ्संस्थागत �बन्ध गनुर् तथा तीनै तहमा सावर्ज�नक खचर्को कुशल, 

समन्या�यक र न�तजामूलक व्यवस्थापन गर� उच्च आ�थर्क व�ृ�को ल�य हा�सल गनर् �व�नयोजन दक्षता, कायार्न्वयन कुशलता र 

�भावकार� �व� अनशुासन कायम समेत चनुौतीपूणर् छ। 

संघ, �देश र स्थानीय तहमा ��याशील सरकार र संस्थागत स्था�यत्वका कारण मलुकु सामािजक न्याय स�हत आ�थर्क 

सम�ृ�को �दशामा अगा�ड बढ्न ुर �देश तथा स्थानीय तहमा �दगो �वकास, सम�ृ� र सशुासनका क्षे�मा हनुे ��तस्पध� भावना 

आफ� मा अवसरको रूपमा रहेको छ। साथै, उपलब्ध जनसािङ्ख्यक लाभलाई मानवपुँजी �नमार्णको माध्यम�ारा मलुकुको �वकासमा 

उपयोगको सम्भावना उच्च छ। �देश र स्थानीय तहमा हनुे �व�ीय हस्तान्तरणबाट पुँजीगत खचर् र गणुस्तर अ�भव�ृ� भई 

सावर्ज�नक सेवा �वाहमा सधुार, स्थानीय अथर्तन्�को �वकासबाट रोजगार�, आय-आजर्न र ग�रबी न्यूनीकरण एवम ् रा��य 

उत्पादनमा बढो�र� हनुे सम्भावना रहनकुा साथै �ाकृ�तक, भौगो�लक, जै�वक, पयार्वरणीय तथा सामािजक सांस्कृ�तक �व�वधताको 

बहआुया�मक उपयोग अवसरको रूपमा रहेको छ। आ�थर्क, सामािजक र भौ�तक पूवार्धारको �वकासबाट सेवा क्षे�को �वस्तार भई 

अथर्तन्�को उत्पादन र उत्पादकत्व बढो�र�मा म�त पगु्नेछ। यसबाट उत्पादनशील रोजगार� �सजर्ना, �नयार्त अ�भव�ृ� र आयात 

व्यवस्थापनका माध्यमबाट सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम भई सम�ृ� हा�सल गनर् सहयोग पगु्न जानेछ। �वदेशबाट फ�कर् एका 

नेपाल� यवुाको अनभुव, ज्ञान र सीपको अ�धकतम उपयोग गर� �ोत साधन प�रचालन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गन� र 

सामािजक आ�थर्क रूपान्तरण गन� अवसर समेत �सजर्ना भएको छ। साथै, कोरोना महामार�ले �सजर्ना गरेका अवसरको पूणर् उपयोग 

गन� �दशामा यस खचर् संरचनालाई केिन्�त ग�रएको छ।  

२.३ सोच, उ�शे्य तथा रणनी�त 

द�घर्काल�न सोच स�हतको पन्�� योजनामा उिल्लिखत सोच, रा��य उ�ेश्य तथा रणनी�तहरू मध्यमकाल�न खचर् 

संरचनामा समावेश ग�रएको छ।  

२.३.१ द�घर्काल�न सोच 

‘समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली’  

सम�ुत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्� स�हतको समान अवसर �ा�, स्वस्थ, िशिक्षत, मयार्�दत र उच्च 

जीवनस्तर भएका सखुी नाग�रक बसोबास गन� मलुकु। 

२.३.२ रा��य उ�शे्य  

१. सवर्सलुभ, गणुस्तर�य र आध�ुनक पूवार्धार �नमार्ण, उत्पादनशील र मयार्�दत रोजगार� अ�भव�ृ�, उच्च, �दगो र समावेशी 

आ�थर्क व�ृ� तथा ग�रबी �नवारण गद� सम�ृ�को आधार �नमार्ण गनुर्। 

२. गणुस्तर�य स्वास्थ्य तथा िशक्षा, स्वस्थ तथा सन्त�ुलत वातावरण, सामािजक न्याय र जवाफदेह� सावर्ज�नक सेवा कायम गर� 

संघीय शासन व्यवस्थाको सदुृढ�करण गद� नाग�रकलाई प�रष्कृत र मयार्�दत जीवनयापनको अनभु�ूत गराउन।ु 

३. सामािजक-आ�थर्क रूपान्तरण तथा स्वाधीन रा��य अथर्तन्� �नमार्ण गर� देशको स्वा�भमान, स्वतन्�ता र रा��य �हतको 

संरक्षण गनुर्।  

२.३.३ रा��य रणनी�त 

१. ती�, �दगो र रोजगारमूलक आ�थर्क व�ृ� गन�, 
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२. सलुभ तथा गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा र िशक्षाको स�ुनि�तता गन�, 

३. आन्त�रक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआब�ता एवम ्�दगो शहर/बस्ती �वकास गन�, 

४. उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गन�, 

५. पूणर्, �दगो र उत्पादनशील सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण �दान गन�, 

६. ग�रबी �नवारण र आ�थर्क सामािजक समानता स�हतको न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गन�, 

७. �ाकृ�तक �ोतको संरक्षण र प�रचालन तथा उत्थानशीलताको �वकास गन� र 

८. सावर्ज�नक सेवाको सदुृढ�करण, �ादेिशक सन्तलुन र रा��य एकता सम्ब�र्न गन�।  

२.४ मध्यमकाल�न आ�थर्क खाका 

पन्�� योजनामा उिल्लिखत आ�थर्क व�ृ�दरको ल�यका आधारमा आगामी तीन वषर्को सम��गत आ�थर्क खाका �नधार्रण 

ग�रएको छ। आ�थर्क खाका तजुर्मा गदार् सावर्ज�नक �व�को कुशल, समन्या�यक र न�तजामूलक व्यवस्थापन, �नजी तथा सहकार� 

क्षे�को लगानी, उत्पादन र रोजगार�मा �ोत्साहन स�हत सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर् जोड �दइएको छ। यस �ममा 

को�भड-१९ को �व�व्यापी महामार�को कारण अथर्तन्�मा भएको क्ष�त र सोको पनुरुत्थानको आवश्यकता मध्यनजर गद� आगामी 

आ.व. २०७८/७९ को आ�थर्क व�ृ�दरको अनमुान ग�रएको तथा सो बमोिजम ल�य प�रमाजर्न ग�रएको छ। सो अनसुार 

वास्त�वक क्षे� अन्तगर्त उत्पादन, रोजगार� र आयका साथै मौ��क तथा �व�ीय क्षे� एवम ्बा� क्षे�को खाका तजुर्मा ग�रएको 

छ। दो�ो र ते�ो वषर्को ल�य पन्�� योजनामा �नधार्�रत ल�य उल्लेख ग�रएको छ। उिल्लिखत सूचकहरूको �व�मान िस्थ�त 

तथा आगामी ३ वषर्को अपेिक्षत उपलिब्ध ता�लका २.१ मा �स्ततु ग�रएको छ। 

ता�लका २.१: मध्यमकाल�न सम��गत आ�थर्क ल�य 

�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. 
वा�षर्क आ�थर्क 
व�ृ�दर 

��तशत -2.1 ४.० ७.० 9.६ १०.३ 

 कृ�ष, वन तथा मत्स्य ��तशत २.२ 2.6 ३.९ ५.६ ५.६ 

 गैरकृ�ष ��तशत -3.9 4.६ ८.२ ११.२ ११.९ 

 उ�ोग ��तशत -3.८ 4.9 10.4 13.५ 1५.७ 

 सेवा ��तशत -४.० 4.4 ७.7 १०.७ ११.० 
२. म�ुास्फ��त ��तशत 6.15 3.6 ६.५ ६.० ६.० 

३. भ�ुानी सन्तलुन रू. अबर् 
(+/-) 

282.41 1.23 -20.0 5 10 

४. 
��तव्यि� कुल रा��य 
आय 

अमे�रक� 
डलर 

१,139 १,196 १,३२९ १,४५६ १,595 

५. 
आ�थर्क जोिखम 
सूचकांक (EVI) 

सूचकांक २८.३ २४.२ २४ २३.५ 2३ 

६. 
मानव सम्पि� 
सूचकांक (HAI) 

सूचकांक ६७.९ ७५ ७६ ७७ ७8 
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२.५ मध्यमकाल�न न�तजा खाका 

पन्�� योजनाको आधारमा योजनाले �लएका रा��य ल�य र �वषय क्षे�गत अपेिक्षत उपलिब्ध �ा� गनर् सहयोग पगु्ने गर� 

आगामी तीन आ�थर्क वषर्को सम��गत न�तजा खाका �नधार्रण ग�रएको छ। सो खाका �नधार्रण गदार् चाल ुआ.व. २०७७/७८ को 

अनमुा�नत उपलिब्ध तथा मा�थ उल्लेख भए बमोिजम आगामी आ.व. २०७८/७९ को ल�य ग�रएको छ। न�तजा खाकाको दो�ो 

र ते�ो वषर्को ल�य पन्�� योजनामा �नधार्�रत ल�य उल्लेख ग�रएको छ। सम�ृ� र सखुका रा��य ल�य तथा गन्तव्य सूचक 

ता�लका २.२ र २.३ मा �स्ततु ग�रएका छन।् आ.व. 207७/7८ को अनमुा�नत उपलिब्ध र मध्यमकाल�न ल�य �वषय 

क्षे�गत मन्�ालय तथा �नकायबाट �ा� �ववरण तथा पन्�� योजनाको न�तजा खाकाको आधारमा उल्लेख ग�रएको छ।  

ता�लका २.२: सम�ृ�का मध्यमकाल�न रा��य ल�य र गन्तव्य  

�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ 
उच्च र समतामूलक रा��य 
आय 

      

 १.१ 
औ�ो�गक रा�को स्तरको 
उच्च आय  

      

 १.१.१ वा�षर्क आ�थर्क व�ृ�दर ��तशत -2.1 ४.० ७.० 9.६ १०.३ 

 १.१.२ ��तव्यि� कुल रा��य आय 
अमे�रक� 
डलर 

१,139 १,196 १,३2९ १,४५६ १,595 

१.२ ग�रबीको अन्त्य       

१.२.१ 
ग�रबीको रेखाम�ुन रहेको 
जनसङ्ख्या (�नरपेक्ष  ग�रबी) 

��तशत - - १३.० ११.२ 9.5 

१.३ 
रा��य आम्दानीमा तल्लो ४० 
��तशत जनसङ्ख्याको �हस्सा 

 
 

    

१.३.१ 

आम्दानीमा मा�थल्लो १० 
��तशत र तल्लो ४० 
��तशत जनसङ्ख्याको 
अनपुात 

अनपुात - - १.२७ १.२6 १.२5 

१.३.२ 
सम्पि�मा आधा�रत िजनी 
गणुक 

गणुक - - ०.३० ०.२९ ०.२९ 

२ 
मानवपुजँी �नमार्ण तथा 
सम्भावनाको पूणर् उपयोग  

      

 २.१ स्वस्थ र लामो आय ुभएका 
नपेाल� 

      

२.१.१ अपेिक्षत आय ु(जन्म हुँदाको)  वषर् ७०.६ ७०.८ ७१.५ ७२.० ७२.० 

२.१.२ 
मात ृमतृ्यदुर (��तलाख 
जी�वत जन्ममा) 

सङ्ख्या २३९ २३९ १५० १२५ 99 

२.१.३ 
५ वषर् म�ुनको बाल मतृ्यदुर 
(��तहजार जी�वत जन्ममा) 

सङ्ख्या २८ २८ 27 २६ 24 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२.१.४ 
�कशोर� अवस्थाको �जनन 
(१९ वषर् म�ुन) 

��तशत ६.३ ६.३ ६.2 ६ 6 

२.२ 
गणुस्तर�य, रोजगारमूलक तथा 
जीवनोपयोगी िशक्षा �ा� 
नाग�रक 

      

२.२.१ 
साक्षरता दर (१५ वषर् 
मा�थ) 

��तशत ५८ ६२ ८५ ९५ ९५ 

२.२.२ 
यवुा साक्षरता दर (१५-२४ 
वषर्) 

��तशत ९२ ९२ ९४ ९8 99 

२.२.३ 
आधारभतू तह (१-८) मा 
खदु भनार्दर  

��तशत ९३.४ ९४.७ ९९ ९९ ९९ 

२.२.४ 
माध्य�मक तह (९-१२) मा 
खदु भनार्दर  

��तशत ४७.६ ५१.२ ५७ ६० ६५ 

२.२.५ उच्च िशक्षामा कुल भनार्दर  ��तशत १४.४ १५.५ १८ २० 22 

२.२.६ 

काम गन� उमेर समूहका 
�ा�व�धक र व्यावसा�यक 
क्षे�मा ता�लम �ा� 
जनसङ्ख्या 

��तशत ३५ ३८ ४२ ४५ 50 

२.३ 
उत्पादनशील र मयार्�दत 
रोजगार� 

      

२.३.१ 
�मशि� सहभा�गता दर 
(१५ वषर् मा�थ) 

��तशत ३८.५ ४४ ४५ ४७ ४9 

२.३.२ 
रोजगार�मा औपचा�रक 
क्षे�को �हस्सा 

��तशत ३६.५ ४३ ४६ ४७.५ 50 

३ 
सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 
एवम ्सघन अन्तरआब�ता 

      

३.१ 
सवर्सलुभ, सरुिक्षत र 
आध�ुनक यातायात 

      

३.१.१ सडक घनत्व  

�क.�म. 
��त वगर् 
�क.�म. 

- - ०.६८ ०.६९ ०.74 

३.१.२ 

रा��य र �ादेिशक राजमागर् 
(२ लेनसम्म, कालोप�े 
सडक मा�) 

�क.�म.  ६३६४ ६८७० १५,०९४ १७,६९४ 19,550 

३.१.३ 
रा��य राजमागर् (२ लेन 
मा�थ, �तुमागर् समेत) 

�क.�म. १५९ २१० ३४५ ७४५ 1,174 

३.१.४ रेलमागर् �क.�म. ४८ ६० १९० २६० 348 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३.२ 
पूवार्धारमा पहुचँ तथा 
आब�ता 

      

३.२.१ 

३० �मनेट सम्मको दूर�मा 
यातायात पहुँच भएको 
प�रवार 

��तशत - - ९२ ९४ 95 

३.२.२ �व�तुमा पहुँच �ा� प�रवार ��तशत ८६ ९१ 97 १०० १०० 

३.२.३ 
इन्टरनेटमा पहुँच �ा� 
जनसङ्ख्या 

��तशत ७३ ८२.७९ ८५ ८९ ९२ 

४ 
उच्च र �दगो उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व 

      

४.१ अथर्तन्�मा क्ष�ेगत योगदान       

४.१.१ 
�ाथ�मक क्षे� (कृ�ष, वन र 

खानी) 
��तशत २6.8 २6.4 २४.७ २४.० २3.० 

४.१.२ 

��तीय क्षे� (उत्पादनमूलक 

उ�ोग, �व�तु, ग्यास र पानी, 

�नमार्ण)  

��तशत १2.8 १2.5 १६.९ १७.४ १8.1 

४.१.३ ततृीय क्षे� (सेवा) ��तशत 60.4 61.1 ५८.४ ५८.६ ५८.9 

४.२ 
 स्वच्छ ऊजार्को उत्पादन 
तथा उपभोग 

      

४.२.१ 
�व�तु उत्पादन (ज�डत 

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

४.२.२ ��तव्यि� �व�तु उपभोग 
�कलोवाट 

घण्टा 
२६० ३०० 350 600 650 

४.३ व्यापार सन्तलुन       

४.३.१ 

वस्त ुतथा सेवाको �नयार्त 

(कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा) 

अनपुात ८ ८.१ १२.६ १४.१ 15.7 

४.३.२ 

वस्त ुतथा सेवाको आयात 

(कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा) 

��तशत ४०.१ ४२.५ ५०.९ ५१.० ५१.० 

४.४ 
रा��य तथा क्ष�ेगत 
उत्पादकत्व 

      

४.४.१ �म उत्पादकत्व 
रू. 

हजारमा 
१८४.६ २३० 246 261 276 

४.४.२ 
कृ�ष उत्पादकत्व (�मखु 

बाल�) 

मे.ट./ 

हेक्टर 
- - ३.७ ३.९ 4.0 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४.४.३ 
�सँचाइयोग्य भ�ूममध्ये वष�भ�र 

�सँचाइ स�ुवधा पगुकेो भ�ूम 
��तशत - - ३९ ४४ 50 

४.४.४ ��त पयर्टक खचर् (��त �दन) 
अमे�रक� 

डलर 
४८ ७८ ७८ ८५  100 

 

ता�लका २.३: सखुका मध्यमकाल�न रा��य ल�य र गन्तव्य सूचक 

�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

५ 
प�रष्कृत तथा मयार्�दत 
जीवन 

      

५.१ 
नाग�रक स्वस्थता तथा 
सन्त�ु� 

      

५.१.१ मानव �वकास सूचका� सूचका� ०.५९१ ०.६०२ ०.६११ ०.६१८ ०.६२४ 

५.१.२ 
नाग�रक सन्त�ु�को 
अनभु�ूत सूचका� 

सूचका� 
४.८ ४.८ 

४.९ ५.० ५.1 

 ५.१.३ 
बहआुया�मक ग�रबीमा 
रहेको जनसङ्ख्या 

��तशत १९.५ १७.४ १५.५ १३.५ १1.५ 

५.१.४ 
५ वषर् म�ुनका कम तौल 
भएका बालबा�लका 

��तशत २४.३ २४.४ १९ १८ १5 

५.१.५ 
३० �मनेटको दूर�मा 
स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच 
भएको घर-प�रवार 

��तशत ६१.८ ६५ ७३ ७५ 80 

५.२ 
सरुिक्षत  तथा स�ुवधासम्प� 
आवास  

      

५.२.१ 
सरुिक्षत आवासमा 
बसोबास गन� जनसङ्ख्या 

��तशत ४५ ५० ५४ ५७ 60 

५.२.२ 
आधारभतू खानेपानी 

स�ुवधा पगुकेो जनसङ्ख्या 
��तशत ९१ ९४ 95 97 99 

५.२.३ 

उच्च मध्यमस्तरको 

खानेपानी स�ुवधा पगुकेो 

जनसङ्ख्या 

��तशत २३ २८ 34 ३६ 40 

५.३ 

भौ�तक तथा आध�ुनक 

सम्पि� मा�थको 
समतामूलक पहुचँ वा 
स्वा�मत्व  

      

५.३.१ आफ्नै स्वा�मत्वको ��तशत ८७ ८७ ८८ ८८ ८9 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

आवासमा बसोबास गन� 
प�रवार  

५.३.२ 
सावर्ज�नक �धतोप�मा 
लगानी गन� जनसङ्ख्या 

��तशत ६ ८ ११ १६ 20 

६ 
सरुिक्षत, सभ्य र न्यायपूणर् 
समाज 

      

६.१ 
�वभेद, �हंसा र अपराधम�ु 

समाज 
      

६.१.१ लै��क �वकास सूचका� सूचका� ०.९३३ ०.९३३ ०.९५१ ०.९५७ ०.९63 

६.१.२ लै��क असमानता सूचका� सूचका� ०.४५ ०.४५ ०.४३ ०.४१ ०.39 

६.१.३ 
जीवनकालमा शार��रक वा 
मान�सक वा यौन �हंसा 
पी�डत म�हला 

��तशत २४.४ २२ १७.८ १६ 13 

६.१.४ 

दतार् भएका लै��क �हंसा 
लगायतका अपराधका 
घटना र अनसुन्धानको 
अनपुात 

अनपुात ९१.१ ७२.७८ ९५ ९५ 100 

६.२ 
सामािजक-सासं्कृ�तक 

�व�वधता 
      

६.२.१ 
मातभृाषामा पठनपाठन हनुे 
�व�ालय 

सङ्ख्या २८० २८० ३०० ३१२ ३24 

६.२.२ 
�व�सम्पदा सूचीमा 
सूचीकृत सम्पदा 

सङ्ख्या १० १० ११ १२ १२ 

६.३ 
सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

      

६.३.१ 
आधारभतू सामािजक 
सरुक्षामा आब� 
जनसङ्ख्या 

��तशत ३१ ३२ ४७ ५४ 60 

६.३.२ 
 रा��य बजेटमा सामािजक 

सरुक्षा खचर् 
��तशत १२.४ १२.९ ११.५३ १३.३ १३.7 

७ 
स्वस्थ र सन्त�ुलत 
पयार्वरण 

      

७.१ 
�दषुणम�ु र स्वच्छ 
वातावरण 

      

७.१.१ 

ऊजार् उपभोगमा 

नवीकरणीय ऊजार्को 

अनपुात 

��तशत ८ ९ १० ११ 12 

७.१.२ वाय ु�दषुणको औसत माइ�ो�ाम ५० ४८ ४४ ४२ 40 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

मा�ा (�प �प एम २.५) ��त 
घ.�म. 

७.२ 
पयार्वरणीय सन्तलुन र 
�दगो उपयोग 

      

७.२.१ वनजंगल घनत्व  
रूख ��त 
हेक्टर 

४३० ४४० ४४० ४४० ४5० 

७.२.२ काठ उत्पादन 
घन�फट 
(लाख) 

२०० 150 २५० २७५ 300 

७.३ 
जलवाय ुप�रवतर्न 
अनकूुलनशीलता  

      

७.३.१ 

अनकूुलन योजना तयार 
भई कायार्न्वयन भएका 
स्थानीय तह 

सङ्ख्या २८० ३५० 550 600 650 

८ सशुासन       

८.१ �व�धको शासन        

८.१.१ �व�धको शासन सूचका� सूचका� -०.५४ -०.२७ ०.५६ ०.५7 ०.५8 

८.१.२ 
�व�व्यापी ��तस्पध� 
सूचका�  

सूचका� ५१.५७ ५१.५७ ५7.० ५9.० 60.० 

८.१.३ 
व्यवसाय सहजीकरण 
सूचका�  

सूचका� ६३.२ ६४.५ 66 67 68 

८.१.४ 
�मण तथा पयर्टन 
��तस्पध� सूचका� 

सूचका� - - ३.6 ३.7 ३.8 

८.२ 
सावर्ज�नक सदाचार, 

पारदिशर्ता र जवाफदे�हता  
      

८.२.१ 
��ाचार न्यूनीकरण 
अनभु�ूत सूचका� 

सूचका� ३४ ३५ ३८ ४० ४1 

८.२.२ 
‘हेलो सरकार’ मा �ा� 

उजरु�को फछ्र्यौट 
��तशत ४८ ७० ७८ ८८ 9८ 

८.२.३ 

कुल आ�थर्क ��त�ान 
मध्ये दतार् नभएका 
(अनौपचा�रक) ��त�ानको 
अनपुात 

��तशत ४१ ३३ २५ १७ 10 

८.२.४ 
दतार् भएका मध्ये लेखा 
रा� ेआ�थर्क ��त�ानको 
अनपुात 

��तशत ५६ ६० ६४ ६७ 70 

९ सबल लोकतन्�       

९.१.१ 
�नवार्चनमा मतदाताको 
सहभा�गता 

��तशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ 72 ७२ 
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�.सं. सूचक/ल�य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

९.१.२ म�ुा फैसला  ��तशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

९.१.३ फैसला कायार्न्वयन ��तशत ३७.५५ ५० 50 50 50 

१० 
रा��य एकता, सरुक्षा र 
सम्मान 

      

१०.१ नपेाल�त्वको उच्च भावना       

१०.१.१ 
रा��य प�रचय-प� �ा� 
गरेका नेपाल� नाग�रक 

��तशत ०.३३ ०.३३ 30 50 60 

१०.१.२ 
नेपाल�लाई गन्तव्य 
मलुकुको अध्यागमनमा 
�वेशाज्ञा �दान गन� मलुकु 

सङ्ख्या ३५ ३५ 36 37 38 

१०.२ मानव तथा अन्य सरुक्षा       

१०.२.१ 
 पाँच वषर्म�ुनका 
बालबा�लकाको जन्म दतार् 

��तशत ६३ ७७ ८५ ९० ९५ 

१०.२.२ 
आधारभतू खा� सरुक्षाको 
िस्थ�तमा रहेका प�रवार  

��तशत ५६ ६३ 70 75 80 

१०.२.३ 
आत्महत्या दर (��त लाख 
जनसङ्ख्यामा) 

संख्या - - ७ ६ ५ 

१०.३ 
�वपद् उत्थानशील समाज र 
अथर्तन्�  

      

१०.३.१ 
�वपद्का घटनाबाट 
�भा�वत प�रवार संख्या 

��त 
हजार 

१५ ४.४२ 4.0 3.8 3.6 

१०.३.२ 
�वपद्का घटनाबाट मतृ्य ु
भएको जनसङ्ख्या 

��त लाख १.५ १.१८ १.1 १.0 १.० 

१०.४ 
अत्यावश्यक वस्त ुर 
सेवामा आत्म�नभर्रता 

      

१०.४.१ 

कुल आयातमा 
अत्यावश्यक वस्त ु(कृ�ष 
उपज, जीवजन्त ुर खा� 
पदाथर्) को अंश 

��तशत १३ ११ ९ ७ 5 

२.६ मध्यमकाल�न बजेट खाका  

��वष�य बजेट खाका �नमार्ण गदार् पन्�� योजना (आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१) मा उिल्लिखत सोच, ल�य, 

उ�ेश्य, रणनी�त र �ाथ�मकता, सरकारको वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म, बजेटका �स�ान्त र �ाथम�कता र �दगो �वकास ल�य, 

२०३० को मागर्िच� एवम ्सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व, �व�नयोजन कुशलता र अनमुानयोग्यतालाई मखु्य आधार �लइएको छ। 

�व�ीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आ�थर्क व�ृ�, ती� आ�थर्क सामािजक �वकास र समन्या�यक �वतरण गनर् �वकास 

कायर्�म तथा आयोजनाको �भावकार� कायार्न्वयनमा जोड �दइएको छ। मा�थ उिल्लिखत न�तजा खाकाका साथै �वषय क्षे�गत 

न�तजा �ा� हनुे गर� �ोत तथा खचर् अनमुान ग�रएको छ। 
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को�भड-१९ को सं�मण रोकथाम तथा �नयन्�ण, स्वास्थ्य, रोजगार�, कृ�ष र उ�ोग एवम ्यस �व�व्यापी महामार�बाट 

पयर्टन, यातायात, उ�ोग, �नमार्ण, िशक्षा, कृ�ष लगायत अथर्तन्�का �व�भ� क्षे�मा �सिजर्त नकारात्मक �भावबाट अथर्तन्�को 

पनुरूत्थानलाई �ाथ�मकता �दइएको छ। साथै, सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण माफर् त न्यूनतम मानवोिचत कल्याणका 

कायर्�मलाई जोड �दइएको छ। यस महामार�ले �सजर्ना गरेका अवसरको उपयोग गन� गर� �वकास कायर्�म तजुर्मालाई 

�ाथ�मकता �दइएको छ। 

संघ, �देश र स्थानीय तहमा �वकास आयोजना बाँडफाटँ सम्बन्धी मापदण्ड बमोिजम आयोजना बाँडफाँट ग�रएको छ। 

रा��य गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना, नयाँ �मखु कायर्�म र बहवुष�य ठे�ामा गएका अन्य आयोजनाका ला�ग 

आवश्यक रकम स�ुनि�त (Earmark) हनुे गर� �वषय क्षे�गत बजेट खाका �नमार्ण ग�रएको छ। �मागत कायर्�म तथा 

आयोजनाको कायार्न्वयन अवस्था र आगामी कायार्न्वयन योजनाको आधारमा खचर् गनर्सक्ने क्षमता तथा �ोतको आवश्यकता एवम ्

उपलब्धतालाई मध्यनजर ग�रएको छ। कायार्न्वयनको अवस्था, आयोजना अव�ध, �सिजर्त दा�यत्व तथा खचर् गनर्सक्ने अवस्था 

अनसुार �मागत कायर्�म तथा आयोजनाको पनुः�ाथ�मक�करण गर� �व�नयोजनको �ाथ�मकता �नधार्रणमा जोड �दइएको छ। 

�मागत कायर्�म तथा आयोजनाको पनुरावलोकन गर� दोहोरोपना रहेका एकै �कृ�तका कायर्�म वा आयोजना एक आपसमा 

गाभ्ने वा खारेज गन� गर� बजेट अनमुान ग�रएको छ। नयाँ आयोजनाको ला�ग पूवर् तयार� कायर् सम्प� भएका बहवुष�य ठे�ा 

लगाउन ु पन� �कृ�तका आयोजनालाई कायार्न्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट �व�नयोजन हनुे गर� तथा तयार� कायर् नभएका 

आयोजनाको ला�ग आवश्यक रकम �व�नयोजन गर� तयार� कायर् सम्प� गन� गर� बजेट �स्ताव ग�रएको छ। 

मध्यमकाल�न �ोत अनमुान गदार् राजस्व प�रचालनको �वगतको �विृ�, को�भड-१९ को सं�मणको कारण अथर्तन्� र 

�ोत प�रचालनमा परेको चाप एवम ्आगामी वषर्मा पनर् सक्ने असर तथा �भाव, �ोतको �ाथ�मक�करण र पनुः�ाथ�मक�करणको 

आवश्यकता लगायतका पक्षलाई �वशेष ध्यान �दइएको छ। संघबाट संकलन भएको मूल्य अ�भव�ृ� कर, आन्त�रक उत्पादनमा 

आधा�रत अन्तःशलु्क र रोयल्ट� तफर् को राजस्व अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐनमा रहेको �ावधान बमोिजम �देश र स्थानीय 

तहमा बाँडफाँट हनुे रकम घटाएर मा� संघको राजस्व अनमुान ग�रएको छ। वैदेिशक सहायता अनमुान गदार् दात ृ रा� वा 

संस्थासँग भएको सम्झौता वा ��तब�तालाई समावेश ग�रएको छ। नेपाल सरकारले �लनसक्ने आन्त�रक ऋण कुल गाहर्स्थ्य 

उत्पादनको ५ ��तशतको सीमामा रािखएको छ। 

मा�थ उिल्लिखत आधारमा आगामी तीन वषर्को अव�धमा कुल सरकार� बजेट रू. ५४ खबर् २३ अबर् ७२ करोड ९२ 

लाख (�च�लत मूल्यमा) रहने �क्षेपण ग�रएको छ। यस मध्ये चाल ुखचर् रू. 2१ खबर् ३4 अबर् ४२ करोड ५५ लाख र 

पुजँीगत खचर् रू. 1३ खबर् ५६ अबर् ९3 करोड ४० लाख रहने �क्षेपण ग�रएको छ। साथै �व�ीय व्यवस्थातफर्  रू. 7 खबर् ९ 

अबर् ८१ करोड ६१ लाख बाँडफाँट गनुर्पन� अनमुान रहेको छ। त्यसैगर� �ोत प�रचालनतफर्  राजस्वबाट रू. 3६ खबर् १ अबर् 

२ करोड ६ लाख, वैदेिशक अनदुान रू. 1 खबर् 6५ अबर् ११ करोड ९९ लाख, वैदेिशक ऋण रू. ८ खबर् ९० अबर् ६८ 

करोड ८७ लाख र आन्त�रक ऋणबाट रू. ७ खबर् ६६ अबर् ९० करोड व्यहो�रने �क्षेपण ग�रएको छ। यस सम्बन्धी �ववरण 

ता�लका २.४ मा उल्लेख ग�रएको छ। 
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ता�लका २.४: ��वष�य बजेट �व�नयोजन तथा �क्षपेण (�चा�लत मूल्यमा) 

(रू. लाखमा) 

�ववरण 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को यथाथर् 

आ.व. 
२०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

मध्यमकाल�न बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

२०७८/७९ 
को अनमुान 

२०७९/८० को 
�क्षपेण 

२०८०/८१ 
को �क्षपेण 

तीन वषर्को 
कुल 

बजेट अनमुान       

चाल ुखचर् 4338923 4514304 6779952 6964374 7599929 21344255 

पुजँीगत खचर् 1891401 2288954 3780977 4477185 5311178 13569340 

�व�ीय व्यवस्था 1179016 1042852 1894376 2411936 2791849 7098161 

�व�ीय 

हस्तान्तरण 
3503991 3946328 3872987 4077505 4275044 12225536 

कुल 10913331 11792438 16328292 17931000 19978000 54237292 

�ोत अनमुान             

राजस्व* 7411258 8674320 10508206 11834000 13668000 36010206 

वैदेिशक अनदुान 237188 307704 599199 552000 500000 1651199 

वैदेिशक ऋण 1166439 1517826 2830887 2900000 3176000 8906887 

आन्त�रक ऋण 1949000 2240100 2390000 2645000 2634000 7669000 

कुल 10763885 12739950 16328292 17931000 19978000 54237292 

बचत (-) न्यून (+) 149446 -947512 0 0 0 0 

पनु�ः *संघीय �वभाज्य कोषबाट �देश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हनुे राजस्व तथा �देश र स्थानीय तहका अ�धकार 

क्षे��भ� प�रचालन हनुे राजस्व रकम समावेश ग�रएको छैन।  

�ोत प�रचालन तफर्  �व�मान को�भड-१९ को सं�मणको �वषम अवस्था तथा आवश्यकताको आधारमा नेपाल 

सरकारको �व�ीय आकार (Fiscal space) लाई समेत मध्यनजर गर� �ोत अनमुान तथा आंकलन ग�रएको छ। आ.व. 

२०७६/७७ र चाल ुआ.व. २०७७/७८ मा राजस्वको प�रचालनमा क�ठनाई आए ताप�न आगामी तीन वषर्मा औसत १७ 

��तशत व�ृ�दरको �क्षेपण/आंकलन ग�रएको छ। वैदेिशक सहायतालाई सो अनसुार प�रपूरक �ोतका रूपमा प�रचालन हनुे 

आंकलन छ। साथै, आन्त�रक ऋण वािञ्छत सीमा�भ� रहने गर� उठाउन ेगर� अनमुान ग�रएको छ।  

मा�थ उिल्लिखत बजेट अनमुान तथा �क्षेपणका आधारमा कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनपुातमा नेपाल सरकारको 

बजेटको तलुना ता�लका २.५ मा �स्ततु ग�रएको छ। कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनपुातमा बजेटको आकार सामान्य रूपमा 

बढ्न गए ताप�न आन्त�रक ऋण वािञ्छत सीमा �भ�ै रहनेछ। 
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ता�लका २.५: बजेटको ��वष�य �व�नयोजन र �क्षपेणको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनसँगको अनपुात (��तशत) 

�. 

सं. 

 

�ववरण 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

यथाथर् 

आ.व. २०७७/७८ 

को संशो�धत अनमुान 

मध्यमकाल�न बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

२०७८/७९ को 
अनमुान 

२०७९/८० को 
�क्षपेण 

२०८०/८१ 
को �क्षपेण 

१ बजेट अनमुान      

 चाल ुखचर् 12.5 10.6 13.9 12.7 12.2 

 पुजँीगत खचर् 5.5 5.4 7.8 8.2 8.5 

 
�व�ीय व्यवस्था 3.4 2.4 3.9 4.4 4.5 

 �व�ीय हस्तान्तरण 10.1 9.2 8.0 7.4 6.8 

 कुल 31.6 27.6 33.6 32.7 31.9 

२ �ोत अनमुान        

 राजस्व 21.4 20.3 21.6 21.6 21.9 

 वैदेिशक अनदुान 0.7 0.7 1.2 1.0 0.8 

 वैदेिशक ऋण 3.4 3.6 5.8 5.3 5.1 

 आन्त�रक ऋण 5.6 5.3 4.9 4.8 4.2 

 कुल 31.1 29.9 33.6 32.7 31.9 

२.७ बजेट �व�नयोजन र �के्षपणको बाडँफाटँ 

आगामी तीन वषर्को बजेट अनमुान र �क्षेपणको �व�भ� आधारमा ग�रएको तलुनात्मक �ववरण देहाय बमोिजम रहेको छ।  

अ. रणनी�तक स्तम्भको आधारमा बाडँफाटँ 

कायर्�म तथा आयोजनाको पन्�� योजनाको रणनी�तक स्तम्भ बमोिजम तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण 

ता�लका नं. २.६ मा �स्ततु ग�रएको छ। यसर� वग�करण गदार् �देश र स्थानीय तहलाई �दान ग�रने �व�ीय समानीकरण 

अनदुान, सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान र �वशेष अनदुान तथा नयाँ कायर्�म/आयोजना अन्तगर्त �व�भ� �वषय क्षे�का कायर्�म 

समावेश हनुे तथा सोको जानकार� �ा� नहनुे भएकाले रणनी�तक स्तम्भको आधारमा सांकेतीकरण गदार् समावेश ग�रएको छैन। 
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ता�लका २.६: रणनी�तक स्तम्भको आधारमा तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू. लाखमा) 

रणनी�तक 

संकेत 
रणनी�तक स्तम्भ 

आ.व. २०७६/७७ को 
यथाथर् 

आ.व. २०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ को 
व्यय अनमुान  

आ.व. २०७९/८० को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०८०/८१ को खचर् 
�क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

१ आ�थर्क व�ृ� 485,178 4.45 529,142 4.49 949,951 5.82 1,288,901 7.48 1,416,780 7.62 

२ स्वास्थ्य तथा   िशक्षा 664,025 6.08 780,647 6.62 1,817,473 11.13 1,685,120 9.78 1,791,580 9.64 

३ अन्तरआब�ता र शहर� 

�वकास 
1,327,773 12.17 1,283,102 10.88 2,350,044 14.39 2,621,906 15.21 2,861,046 15.39 

४ उत्पादन र उत्पादकत्व 

अ�भव�ृ� 
376,170 3.45 389,861 3.31 666,367 4.08 851,546 4.94 928,766 5.00 

५ सामािजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 
890,606 8.16 935,608 7.93 1,256,759 7.70 1,289,876 7.48 1,336,573 7.19 

६ न्यायपूणर् समाज 502,427 4.60 513,447 4.35 528,387 3.24 549,338 3.19 573,989 3.09 

७ �ाकृ�तक �ोत तथा 

उत्थानशीलता 
639,269 5.86 711,917 6.04 779,173 4.77 409,920 2.38 436,072 2.35 

८ सशुासन, �ादेिशक 

सन्तलुन र रा��य 

एकता 

1,080,198 9.90 1,152,097 9.77 1,301,697 7.97 1,415,192 8.21 1,489,953 8.01 

९ साधारण �शासन 1,443,845 13.23 1,550,660 13.15 2,805,454 17.18 3,048,740 17.69 3,481,073 18.72 

१० �व�ीय हस्तान्तरण 3,503,771 32.11 3,945,917 33.46 3,872,987 23.72 4,077,505 23.65 4,275,044 23.00 

 जम्मा 10,913,262 100 11,792,398 100 16,328,292 100 17,238,044 100 18,590,876 100 

 सांकेतीकरण नग�रएको - - - - - - 692,956 - 1,387,124 - 

 कुल जम्मा 10,913,262 - 11,792,398 - 16,328,292 - 17,931,000 - 19,978,000 - 
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पन्�� योजनाले अवलम्बन गरेका ८ वटा रणनी�तक स्तम्भका आधारमा सबैभन्दा बढ� रकम अन्तरआब�ता र शहर� �वकास (रणनी�तक स्तम्भ ३) र स्वास्थ्य तथा िशक्षा 

(रणनी�तक स्तम्भ २) मा बाँडफाँट भएको छ। यस अव�धमा �वगतको तलुनामा स्वास्थ्य र िशक्षा क्षे�मा बजेटको �हस्सा उल्लेख्य रूपमा व�ृ� भएको छ। अन्तरआव�ता र 

पूवार्धार �वकासमा जोड �दनपुन� भएकाले यसको �हस्सा समेत बढ्दै जाने आंकलन छ। 

आ. �ाथ�मकता�मको आधारमा बाडँफाटँ 

कायर्�म तथा आयोजनाको �ाथ�मकता�म बमोिजम तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण ता�लका नं. २.७ मा �स्ततु ग�रएको छ। यसर� वग�करण गदार् 

�देश र स्थानीय तहलाई �दान गन� �व�ीय समानीकरण अनदुान, सशतर् अनदुान, समपरुक अनदुान र �वशेष अनदुान तथा नयाँ कायर्�म/आयोजना अन्तगर्त �व�भ� �कृ�तका हनु े

तथा सोको जानकार� �ा� नहनुे भएकाले �ाथ�मकता�मको आधारमा सांकेतीकरण गदार् समावेश ग�रएको छैन। 

ता�लका २.७ M �ाथ�मकता�मको आधारमा तीन आ�थर्क वषर्को व्यय अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू लाखमा) 

�ाथ�मकता�म  

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथर् 

आ.व. २०७7/७8 को संशो�धत 
अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खचर् 
�क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

प�हलो (P1) 
6,848,559 92.43 7,266,489 92.61 10,902,443 87.53 11,764,045 89.39 12,978,231 30.38 

दो�ो (P2) 
560,932 7.57 579,992 7.39 1,552,862 12.47 1,396,494 10.61 1,337,601 69.62 

जम्मा 7,409,491 100 7,846,481 100 12,455,305 100 13,160,539 100 14,315,832 100 

सांकेतीकरण 

नग�रएको 
3,503,771 - 3,945,917 - 3,872,987 - 4,770,461 - 5,662,168 - 

 कुल जम्मा 10,913,262 - 11,792,398 - 16,328,292 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

प�हलो �ाथ�मकताका कायर्�म वा आयोजनाका ला�ग बजेट �व�नयोजनको अंश आगामी आ.व. २०७8/७9 मा 88 ��तशत रहेको छ। �व�नयोजन दक्षता र 

पनुः�ाथ�मकताका आधारमा दो�ो र ते�ो वषर्मा थप व�ृ� हनुे आंकलन छ। 
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इ. �दगो �वकास ल�यको आधारमा बाडँफाटँ 

 �दगो �वकास ल�य बमोिजम तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण ता�लका नं. २.८ मा �स्ततु ग�रएको छ। यसर� वग�करण गदार् कायर्�म/आयोजना 

तथा �देश र स्थानीय तहलाई �दान गन� �व�ीय समानीकरण अनदुान, सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान र �वशेष अनदुान �व�भ� �कृ�तका हनुे र सोको जानकार� �ा� नहनु े

एवम ्सावर्ज�नक ऋणको साँबा व्याज भ�ुानी लगानी नभएकाले �दगो �वकास ल�यको आधारमा सांकेतीकरण गदार् समावेश ग�रएको छैन। 

ता�लका २.८ �दगो �वकास ल�यको आधारमा तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत 

नं 
�दगो �वकास ल�य 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथर् 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशो�धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खचर् 
�क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

1 ग�रबीको अन्त्य 1,214,824 18.48 1,240,974 17.99 1,736,907 15.54 1,821,318 15.66 1,913,282 15.46 

2 शून्य भोकमर� 392,284 5.97 441,180 6.40 707,846 6.33 801,068 6.89 868,350 7.01 

3 स्वस्थ जीवन 
384,885 5.86 473,227 6.86 1,107,868 9.91 840,392 7.23 898,757 7.26 

4 गणुस्तर�य िशक्षा 434,690 6.61 373,388 5.41 594,430 5.32 705,558 6.07 759,620 6.14 

5 लै��क समानता 17,171 0.26 25,005 0.36 42,004 0.38 45,778 0.39 51,379 0.42 

6 
स्वच्छ पानी तथा 
सरसफाइ 

165,073 2.51 188,539 2.73 350,829 3.14 489,584 4.21 524,225 4.23 

7 
आध�ुनक ऊजार्मा 
पहुँच 

444,297 6.76 250,106 3.63 652,726 5.84 890,528 7.66 1,005,273 8.12 

8 
समावेशी आ�थर्क व�ृ� 
तथा मयार्�दत काम 

84,797 1.29 82,970 1.20 233,426 2.09 238,882 2.05 254,652 2.06 

9 
उ�ोग, नवीन खोज र 

पूवार्धार 
1,027,295 15.63 1,223,535 17.74 2,234,542 19.99 2,639,939 22.70 2,819,700 22.78 

10 असमानता न्यूनीकरण 
2,627 0.04 4,446 0.06 18,352 0.16 14,328 0.12 14,456 0.12 

11 �दगो शहर र बस्ती 815,655 12.41 861,461 12.49 1,356,017 12.13 901,540 7.75 916,807 7.41 
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संकेत 

नं 
�दगो �वकास ल�य 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथर् 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशो�धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खचर् 
�क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

12 
�दगो उपभोग तथा 
उत्पादन 

27,373 0.42 60,860 0.88 259,005 2.32 261,545 2.25 280,768 2.27 

13 
जलवाय ुप�रवतर्न 

अनकुुलन 
25,557 0.39 31,689 0.46 61,350 0.55 41,482 0.36 46,372 0.37 

14 
साम�ु�क �ोतको 
उपयोग 

 -         

15 
भ ूसतह �ोतको 
उपयोग 

114,174 1.74 108,336 1.57 129,885 1.16 140,793 1.21 156,240 1.26 

16 
शािन्त, न्याय र सबल 

संस्था 

1,373,949 20.90 1,454,545 21.09 1,587,940 14.21 1,688,107 14.51 1,762,447 14.24 

17 
�दगो �वकासका ला�ग 

साझेदार� 

48,867 0.74 76,507 1.11 103,968 0.93 110,659 0.95 106,853 0.86 

 
जम्मा 6,573,518 100 6,896,768 100 11,177,095 100 11,631,501 100 12,379,181 100 

  
सांकेतीकरण 
नग�रएको 

4,339,744 - 4,895,630 - 5,151,197 - 6,299,499 - 7,598,819 - 

कुल जम्मा 10,913,331 - 11,792,398 - 16,328,292 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

आ.व. २०७7/७8 मा सबैभन्दा ठूलो �हस्सा �मशः शािन्त र सशुासन (ल�य नं १६), उ�ोग, नवीन खोज र पूवार्धार (ल�य नं ९) र ग�रबीको अन्त्य (ल�य नं १) 

मा रहेकोमा आगामी ३ वषर्को अव�धमा �मशः उ�ोग, नवीन खोज र पूवार्धार (ल�य नं ९), ग�रबीको अन्त्य (ल�य नं १) र शािन्त तथा सशुासन (ल�य नं १६) को �हस्सा 

ठूलो रहने अनमुान तथा �क्षेपण ग�रएको छ। त्यसैगर� ल��गक समानता (ल�य नं ५), जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन (ल�य नं १३) र �दगो �वकासका ला�ग साझेदार� (ल�य 

नं १७) मा लगानी व�ृ� गनुर्पन� चनुौती रहेको छ।  
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ई. ल��गक संकेतको आधारमा बाडँफाटँ 

ल��गक संकेत बमोिजम तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण ता�लका नं. २.९ मा �स्ततु ग�रएको छ। यसर� वग�करण गदार् नयाँ कायर्�म/आयोजना तथा 

�देश र स्थानीय तहलाई �दान गन� �व�ीय समानीकरण अनदुान, सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान र �वशेष अनदुान �व�भ� �कृ�तका हनुे र सोको जानकार� हाल �ा� नहनुे 

हुँदा रुपमा ल��गक संकेतका आधारमा सांकेतीकरण गदार् समावेश ग�रएको छैन। 

ता�लका २.९: ल��गक संकेतको आधारमा तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत 

नं. 
ल��गक संकेत 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथर् 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशो�धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०80/81 को खचर् 
�क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

1 �त्यक्ष लाभ 2,098,423 28.32 1,644,523 20.96 3,059,880 24.57 2,980,995 22.65 3,176,927 22.19 

2 अ�त्यक्ष लाभ 
2,988,072 40.33 3,064,844 39.06 5,166,091 41.48 5,761,510 43.78 6,088,088 42.53 

3 तटस्थ 
2,322,996 31.35 3,137,114 39.98 4,229,334 33.96 4,418,034 33.57 5,050,817 35.28 

  जम्मा 7,409,491 100 7,846,481 100 12,455,305 100 13,160,539 100 14,315,832 100 

  
सांकेतीकरण 

नग�रएको 
3,503,771 - 3,945,917 - 3,872,987 - 4,770,461 - 5,662,168 - 

कुल जम्मा 10,913,331 - 11,792,398 - 16,328,292 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

आ.व. २०७7/७8 को तलुनामा आगामी तीन वषर्मा ल��गक समानता तथा सश�ीकरणमा �त्यक्ष लाभ परु् याउने �कृ�तका कायर्�ममा बजेट �व�नयोजनको �हस्सा 

उल्लेख्य व�ृ� भएको र अ�त्यक्ष लाभ परु् याउने �कृ�तका कायर्�ममा बजेट �व�नयोजन समेत व�ृ� भई तटस्थ कायर्�ममा बजेटको �हस्सामा उल्लेख्य कमी आएको छ। 

सांकेतीकरण नग�रएको बजेट तथा खचर्को �हस्सामा बढ� रहेको एवम ्पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धी कायर्�मले अ�त्यक्ष लाभ परु् याउने भएकाले सो �हस्सामा व�ृ� भएको हो।  

उ. जलवाय ुसंकेतको आधारमा बाडँफाटँ 

जलवाय ुसंकेत बमोिजम तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण ता�लका नं. २.१० मा �स्ततु ग�रएको छ। यसर� वग�करण गदार् नयाँ कायर्�म/आयोजना तथा 

�देश र स्थानीय तहलाई �दान गन� �व�ीय समानीकरण अनदुान, सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान र �वशेष अनदुान �व�भ� �कृ�तका हनुे र सोको जानकार� हाल नहनुे हुँदा 

जलवाय ुसंकेतका आधारमा सांकेतीकरण गदार् समावेश ग�रएको छैन। 
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ता�लका २.१०: जलवाय ुसंकेतको आधारमा तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत नं. 
जलवाय ु
प�रवतर्न 
संकेत 

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

संशो�धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०79/80 को खचर् 
�क्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को 
खचर् �क्षपेण 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

1 �त्यक्ष 327,464 4.42 316,830 4.04 780,343 6.27 959,567 7.29 1,073,180 7.50 

2 अ�त्यक्ष  
1,317,688 17.78 1,429,152 18.21 2,610,720 20.96 2,845,664 21.62 2,945,290 20.57 

3 तटस्थ 
5,764,339 77.80 6,100,499 77.75 9,064,242 72.77 9,355,308 71.09 10,297,362 71.93 

  जम्मा 7,409,491 100 7,846,481 100 12,455,305 100 13,160,539 100 14,315,832 100 

  
सांकेतीकरण 

नग�रएको 
3,503,771 - 3,945,917 - 3,872,987 - 4,770,461 - 5,662,168 - 

 कुल जम्मा 
  
10,913,262  

 -    11,792,398   -    16,328,292   -    17,931,000   -  
  
19,978,000  

 -  

 

आ.व. २०७७/७८ को तलुनामा जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरणमा अ�त्यक्ष लाभ परु् याउने �कृ�तका कायर्�ममा बजेट �व�नयोजनको �हस्सा उल्लेख्य व�ृ�, �त्यक्ष लाभ 

परु् याउने �कृ�तका कायर्�ममा बजेट �व�नयोजनको �हस्सामा सामान्य व�ृ� भएको र तटस्थ कायर्�ममा बजेटको �हस्सामा कमी आएको छ। सांकेतीकरण नग�रएको बजेट तथा 

खचर्को �हस्सामा बढ� रहेको एवम ्पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धी कायर्�मले अ�त्यक्ष रूपमा लाभ परु् याउने भएकाले सो �हस्सामा व�ृ� भएको हो।  

ऊ. रा��य गौरवका आयोजना 

सरकारले आ.व. 2068/69 देिख मलुकुको आ�थर्क-सामािजक �वकासमा महत्वपूणर् योगदान परु् याउने ठूला पूवार्धार �नमार्ण र संस्कृ�त एवम ्वातावरण संरक्षण सम्बन्धी 

रणनी�तक महत्वका आयोजनालाई रा��य गौरवका आयोजनाको रूपमा कायार्न्वयनमा ल्याएको छ। रा��य गौरवका आयोजनाको ला�ग आ.व. २०७८÷७९ को �व�नयोजन र 

प�छल्लो दईु वषर्को �क्षेपण ता�लका २.११ मा �स्ततु ग�रएको छ। यी आयोजनाको ला�ग आ.व. २०७८÷७९ मा रू. ७९ अबर् ९ करोड ७४ लाख �व�नयोजन भएको तथा 

आ.व. २०७९÷८० मा रू. १ खबर् 6 अबर् 9८ करोड 94 लाख र आ.व. २०८०÷८१ मा रू. १ खबर् २१ अबर् २३ करोड 73 लाख �क्षेपण ग�रएको छ।  
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ता�लका २.११: रा��य गौरवका आयोजनाको मध्यमकाल�न बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

 (रू. लाखमा) 
 

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथर् 
२०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
�क्षपेण 

२०80/81 
को �क्षपेण 

1 33700101 काठमांडौ-तराई मधेश फा� �याक 19,650 87,311 89,279 151,329 201,375 

2 33701114 पषु्पलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्) 63,137 72,834 81,333 93,430 107,325 

3 33701118 
उ�र दिक्षण राजमागर्(कणार्ल�, काल�गण्डक� र 

कोशी) 
25,079 24,710 41,258 54,089 64,010 

4 33701128 हलुाक� राजमागर् (पलुहरु समेत) 79,321 102,015 63,942 70,514 77,510 

5 33702101 रेल, मे�ो रेल तथा मोनो रेल �वकास आयोजना 56,354 46,173 65,325 102,532 112,770 

6 30800101 बढु� गण्डक� जल�व�तु आयोजना 58,165 16,569 79,958 96,138 115,366 

7 50108110 
मा�थल्लो तामाकोशी जल�व�तु आयोजना (४५६ 

मे. वा.) 
10,000 10,000 - - - 

8 30500108 �म�ल�नयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 12,411 23,314 91,023 117,778 133,570 

9 30803112 बबई �संचाइ आयोजना 8,352 14,323 13,439 25,370 30,400 

10 30803113 महाकाल� �संचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 5,703 8,640 11,984 34,982 53,340 

11 30803116 �सक्टा �संचाइ आयोजना 10,533 10,806 15,583 20,400 22,450 

12 30803119 
रानी जमरा  कुल�रया �संचाइ आयोजना ( �णाल� 

आध�ुनक�करण समेत) 
15,959 12,525 23,512 25,591 29,145 

13 30803120 भेर� - ववई  डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजना 20,949 12,139 30,683 40,320 20,320 

14 31300101 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 18,255 16,216 17,654 80,991 100,792 

 31300102 काठमाण्ड� उपत्यका थोक खानेपानी �शारण - - 8,357 40,000 40,000 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथर् 
२०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
�क्षपेण 

२०80/81 
को �क्षपेण 

आयोजना (दो�ो) 

15 32551011 पशपु�त क्षे� �वकास कोष 2,315 6,549 3,500 3,710 3,933 

16 32551012 लिुम्बनी �वकास कोष 7,500 7,038 15,000 10,600 11,236 

17 50125103 दिक्षण एिशया पयर्टन पवुार्धार �वकास आयोजना 16,022 17,111 35,280 5,000 - 

18 50125104 पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल 45,355 30,729 85,000 10,000 - 

19 50125105 दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थल �नजगढ, बारा 500 5,000 3,600 70,000 70,000 

20 32900104 रा�प�त चरेु संरक्षण कायर्�म 14,148 16,079 15,264 17,120 18,831 

  जम्मा     489,708         540,081      790,974    1,069,894     1,212,373  

 

ए. रूपान्तरणकार� आयोजना 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा योगदान, �वषयगत क्षे�गत उपलिव्धमा योगदान, रोजगार� �सजर्ना, बहृत लाभािन्वत जनसंख्या एवम ्�वषय क्षे�गत र �ादेिशक सन्तलुन कायम 

गन� आधारमा स्थानीय तहदेिख नै सवल अथर्तन्�को आधार �सजर्ना गनर् र �ादेिशक सन्तलुन कायम गद� उच्च आ�थर्क व�ृ�दर हा�सल गनर् बहृत ्�भावी र �विश� �कृ�तका 

आयोजनालाई रूपान्तरणकार� आयोजनाको रूपमा छनोट गर� पन्�� योजनामा उल्लेख ग�रएको छ। रूपान्तरणकार� आयोजनाका ला�ग आ.व. २०७८÷७९ को �व�नयोजन र 

प�छल्लो दईु वषर्को �क्षेपण ता�लका २.१२ मा �स्ततु ग�रएको छ। यी आयोजनाको ला�ग आ.व. २०७८÷७९ मा रू. 7१ अबर् ४० करोड ८८ लाख �व�नयोजन भएको 

तथा आ.व. २०७९÷८० मा रू. १ खबर् 4 अबर् 2 करोड 20 लाख र आ.व. २०८०÷८१ मा रू. 1 खबर् 14 अबर् 25 करोड 57 लाख �क्षेपण ग�रएको छ। 

ता�लका २.१२: रूपान्तरणकार� आयोजनाको मध्यमकाल�न बजेट अनमुान तथा �क्षपेण 

(रू. लाखमा) 
�. 
सं. 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथर् 
२०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
�क्षपेण 

२०80/81 को 
�क्षपेण 

1 31200106 �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुन�ककरण प�रयोजना 20,374 24,240 30,319 37,690 43,520 

2 30803124 सनुकोशी म�रन डाईभसर्न बहउु�ेिशय आयोजना 2,471 12,454 23,610 40,190 70,300 

3 32900105 सम्व�ृ�का ला�ग वन - 359 1,032 1,210 1,331 

4 33600103 जग्गा �शासन सदुृढ�करण तथा अनौपचा�रक 60 2,065 6,574 2,738 3,012 
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�. 
सं. 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथर् 
२०७७/७८ को 
संशो�धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
�क्षपेण 

२०80/81 को 
�क्षपेण 

भसूम्बन्ध ब्यवस्थापन कायर्�म 

5 30700101 
औ�ो�गक पूवार्धार �वकास कायर्�म (�वशेष आ�थर्क 

क्षे� समेत) 
7,354 8,702 27,744 29,154 36,408 

6 35000109 रा�प�त शैिक्षक सधुार कायर्�म - - 88,771 110,000 120,000 

7 37000116 ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास कायर्�म 39,244 60,424 128,265 168,745 174,556 

8 34000105 रा�प�त म�हला सशि�करण प�रयोजना 732 385 2,356 2,750 3,025 

9 33701109 
गल्छ�-��शलु�-मैल�ु-स्या�ुवेशी-रसवुागढ� सडक 

आयोजना 
8,777 20,447 16,217 18,638 20,494 

10 
 

पूवर् पि�म राजमागर् स्तरो��त आयोजना 110 12,926 118,776 187,613 168,415 

 
33701145 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 110 12,851 42,401 68,644 75,492 

 
33701167 क्षे�ीय ब्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना - 75 66,000 106,000 77,360 

 
33701171 काकर�भ�ा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट खण्ड - - 10,375 12,969 15,563 

11 34701110 नयाँ सहर आयोजना 14,970 16,125 30,589 42,591 47,064 

12 34701118 शहर� को�रडोर आयोजना - 23 1,068 1,490 1,668 

13 36501112 �ादेिशक तथा स्थानीय सडक सधुार कायर्�म - 714 27,870 142,569 152,878 

14 50108101 १३२ के.भी. तथा अन्य �सारण लाईन �वस्तार 166,970 59,260 178,600 209,892 251,870 

15 50108122 अपर अरुण जल�व�तु आयोजना कम्पनी �ल�मटेड 5,000 2,000 5,132 6,158 7,390 

16 31401011 रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभाग 20,092 7,344 27,165 38,792 40,626 

  जम्मा 286,154 227,468 714,088 1,040,220 1,142,557 
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ऐ. अन्तरसरकार� �व�ीय हस्तान्तरणको अनमुान र �के्षपण  

�देश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हनुे तीन आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा �क्षेपण ता�लका नं. २.१३ र २.१४ मा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ता�लका २.१३: �देश तथा स्थानीय तहमा हनु े�व�ीय हस्तान्तरणको तीन आ�थर्क वषर्को अनमुान तथा �क्षपेण  

 (रू. लाखमा)  

अनमुान तथा �क्षपेण राजस्व 
�व�ीय समानीकरण 

अनदुान 
सशतर् अनदुान 

समपूरक 
अनदुान 

�वशेष 
अनदुान 

कुल 
हस्तान्तरण 

आ.व. २०७६/७७ को यथाथर् 1,001,867 1,451,313 1,891,681 82,616 78,161 4,505,638 

आ.व. २०७७/७८ को संशो�धत 
 

1,113,105 1,451,683 2,301,353 103,389 89,492 5,059,022 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 1,297,798 1,525,126 2,099,531 123,729 124,601 5,170,785 

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

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

  

ता�लका २.१४: �देश तथा स्थानीय तहमा हनु े�व�ीय हस्तान्तरणको तीन आ�थर्क वषर्को अनमुान तथा �क्षपेण 

 (रू. लाखमा) 

�देश तथा स्थानीय तह राजस्व 
�व�ीय समानीकरण 

अनदुान 
सशतर् अनदुान 

समपूरक 

अनदुान 
�वशेष अनदुान 

कुल 

हस्तान्तरण 

�देश             

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

आ.व. २०७७/७८ को संशो�धत 

 

556,553 551,950 468,544 51,837 31,150 1,660,034 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 648,899 579,548 363,336 57,246 41,500 1,690,529 

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

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

स्थानीय तह 
      

आ.व. २०७६/७७ को यथाथर् 500,934 898,327 1,452,361 40,332 38,658 2,930,612 

आ.व. २०७७/७८ को संशो�धत 

 

556,553 899,733 1,832,809 51,552 58,342 3,398,989 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 648,899 945,578 1,736,195 66,483 83,101 3,480,256 

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

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

 

आ.व. २०७8÷७9 को �व�नयोजन र प�छल्लो दईु वषर्को �क्षेपण, �वषय क्षे�गत न�तजा, �वषय क्षे�गत कायर्�म तथा 

आयोजनाको �ववरण, अपेिक्षत उपलिब्ध र �वषय क्षे�गत अनमुा�नत बजेट प�रच्छेद 4 देिख 9 सम्म �स्ततु ग�रएको छ। यसैगर� 

कायर्�म तथा आयोजनागत बजेट, �ाथ�मक�करण र संकेत तथा �ोत अनसूुची ४ देिख १० र ��त एकाइ लागत अनमुान 

अनसूुची ११ तथा आयोजना �ाथ�मक�करणका आधार अनसूुची १२ र १३ मा समावेश ग�रएको छ। 

31



प�रच्छेद 3 

आ�थर्क वषर् २०७8/७9 को �वकास कायर्�म तथा बजेट 

३.१ प�ृभ�ूम 

वा�षर्क बजेटमा �वकास कायर्�म/आयोजनाको �ववरण समावेश गर� �वगतमा बेग्लै दस्तावेजको रूपमा वा�षर्क �वकास 

कायर्�म �काशन हुँदै आएको �थयो। मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा तीन आ�थर्क वषर्को सम��गत आ�थर्क खाका, न�तजा खाका 

र बजेट खाका समावेश हनुे हुँदा आगामी आ�थर्क वषर् स�ालन हनुे �वकास कायर्�म/आयोजनालाई प�न यसमा समावेश गनुर् 

उपय�ु हनुे भएकाले प�हलो पटक मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको अ�भ� अंगको रूपमा वा�षर्क �वकास कायर्�म समावेश 

ग�रएको छ। यसबाट मध्यमकाल�न खचर् संरचना थप �भावकार� हनुे अपेक्षा छ। 

३.२ आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को �वकास कायर्�म बजेटको बाडँफाटँ 

 आ�थर्क वषर् २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �वकास आयोजना र कायर्�मको बजेट रकमको बाँडफाँट देहायका 

ता�लकामा �दइएको छ।  

(क) साधारण, �वकास तथा �देश र स्थानीय तहलाई �दान ग�रएको अनदुानको रकमको आधारमा �व�नयोिजत बजेट 

आ.व. २०७८÷७९ को ला�ग �स्ता�वत बजेटको साधारण, �वकास तथा �देश र स्थानीय तहलाई �दान ग�रएको 

अनदुानको वग�करण अनसुारको �व�नयोिजत रकम देहायको ता�लका ३.१ र मन्�ालयगत/�नकायगत �ववरण अनसूुची ३.१ मा 

उल्लेख ग�रएको छ।  

ता�लका ३.१ साधारण तथा �वकास बजेट र �देश र स्थानीय तहलाई �दान ग�रएको अनदुान रकम 

(रकम रू. लाखमा) 

�. 
सं. 

खचर् 

आ.व. २०७६/७७ को 
यथाथर् 

आ.व. २०७७/७८ को संशो�धत 
अनमुान 

२०७८/७९ को 
�व�नयोजन 

रकम ��तशत रकम ��तशत रकम ��तशत 

१ साधारण 4200289 38.5 4384822 37.2 6070083 37.2 

२ �वकास कायर्�म 3209202 29.4 3461659 29.4 6385222 39.1 

३ 
�देश र स्थानीय तहलाई 
�दान ग�रएको अनदुान 

3503991 32.1 3946328 33.5 3872987 23.7 

  जम्मा 10913482 100 11792809 100 16328292 100 

(ख) खचर्का आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

 आ.व. २०७८÷७९ को ला�ग �स्ता�वत बजेटको चाल ु खचर्, पुजँीगत खचर् र �व�ीय व्यवस्थाको �व�नयोिजत बजेट 

�ववरण ता�लका ३.२ मा उल्लेख ग�रएको छ। �वकास कायर्�ममा साधारण खचर् तथा �देश र स्थानीय तहलाई �दान ग�रएको 

�व�ीय समानीकरण र सशतर् अनदुान समावेश ग�रएको छैन। �वकास कायर्�मको �वषय क्षे�गत �ववरण अनसूुची ३.२ तथा 
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रणनी�तक स्तम्भ, ल��गक संकेत, �दगो �वकास ल�य संकेत र जलवाय ुसंकेतका आधारमा �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.३ देिख ३.७ 

सम्म �स्ततु ग�रएको छ। 

ता�लका ३.२ चाल,ु पुजँीगत र �व�ीय व्यवस्थाको आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

         (रकम रू. लाखमा) 

�.सं. खचर् 
बजेट 

रकम ��तशत 

१ चाल ुखचर् 1,959,198 30.7 

२ पुजँीगत खचर् 3,364,914 52.7 

३ �व�ीय व्यवस्था 1,061,110 16.6 

  जम्मा 6,385,222 100.0 

(ग) रणनी�तक स्तम्भका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

 पन्�� योजनाका रणनी�तक स्तम्भको आधारमा �व�नयोिजत बजेटको �ववरण ता�लका 3.३ मा उल्लेख ग�रएको छ। सोको 

�वषय क्षे�गत आधारमा �व�नयोिजत बजेटको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.३ मा उल्लेख ग�रएको छ। रणनी�तक संकेत �नधार्रण 

गदार् �देश र स्थानीय तहमा �दान ग�रएको समपूरक अनदुान तथा �वशेष अनदुानलाई समावेश ग�रएको छैन। 

ता�लका 3.३ रणनी�तक स्तम्भका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

         (रकम रू. लाखमा) 

रणनी�तक 

स्तम्भ 
रणनी�त 

कायर्�म/ 

आयोजना संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

१ ती�, �दगो र रोजगारमूलक आ�थर्क व�ृ� 34 945,740 14.8 

२ सलुभ तथा गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा र िशक्षाको स�ुनि�तता 69 1,480,061 23.2 

३ 
आन्त�रक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआब�ता एवम ्�दगो 

शहर/बस्ती �वकास 
87 2,240,134 35.1 

४ उत्पादन र उत्पादक�व अ�भव�ृ� 69 620,666 9.7 

५ 
पूणर्, �दगो र उत्पादनशील सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

�दान 
5 129,874 2.0 

६ 
ग�रबी �नवारण र आ�थर्क सामािजक समानता स�हतको 

न्यायपूणर् समाज �नमार्ण 
14 32,330 0.5 

७ 
�ाकृ�तक �ोतको संरक्षण र प�रचालन तथा उत्थानशीलताको 

�वकास 
29 747,781 11.7 
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रणनी�तक 

स्तम्भ 
रणनी�त 

कायर्�म/ 

आयोजना संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

८ 
संघीय शासन �णाल�को सदुृढ�करण र सावर्ज�नक सेवाको 

�भावका�रता अ�भव�ृ� 
25 188,636 3.0 

  जम्मा 332 6,385,222 100.0 

 

(घ) �ाथ�मकता �मका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

 �ाथ�मकताको आधारमा ग�रएको �व�नयोिजत बजेट ता�लका ३.४ मा उल्लेख ग�रएको छ। सोको �वषय क्षे�गत आधारमा 

�व�नयोिजत बजेटको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.४ मा उल्लेख ग�रएको छ। 

ता�लका ३.४ �ाथ�मकता �मका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

         (रकम रू. लाखमा) 

�.सं. �ाथ�मकता �म संकेत 
कायर्�म/आयोजना 

संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

१ प�हलो (P1) 268 5,730,581 89.7 

२ दो�ो (P2) 64 654,641 10.3 

  जम्मा 332 6,385,222 100.0 

(ङ) �दगो �वकास ल�य संकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

 �दगो �वकास ल�य संकेतका आधारमा भएको �व�नयोिजत बजेट ता�लका ३.५ मा �दइएको छ। सोको �वषय क्षे�गत 

आधारमा �व�नयोिजत बजेटको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.५ मा उल्लेख ग�रएको छ। 

ता�लका ३.५ �दगो �वकास ल�य संकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

(रकम रू. लाखमा) 

संकेत नं �दगो �वकास ल�य संकेत 
कायर्�म/आयोजना 

संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

१ ग�रबीको अन्त्य 20 129,290 2.02 

२ शून्य भोकमर� 55 636,068 9.96 

३ स्वस्थ जीवन 32 939,072 14.71 

४ गणुस्तर�य िशक्षा 8 151,591 2.37 

५ लै��क समानता 4 39,942 0.63 
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संकेत नं �दगो �वकास ल�य संकेत 
कायर्�म/आयोजना 

संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

६ स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ 22 342,385 5.36 

७ आध�ुनक ऊजार्मा पहुँच 33 646,961 10.13 

८ समावेशी आ�थर्क व�ृ� तथा मयार्�दत काम  10 110,085 1.72 

९ उ�ोग, नवीन खोज र पूवार्धार 75 2,110,491 33.05 

१० असमानता न्यूनीकरण 5 17003 0.27 

११ �दगो शहर र बस्ती 28 782,768 12.26 

१२ �दगो उपभोग तथा उत्पादन 2 257,760 4.04 

१३ जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन 12 49,831 0.78 

१४ साम�ु�क �ोतको उपयोग   - 

१५ भ-ूसतह �ोतको उपयोग 10 75,180 1.18 

१६ शािन्त, न्याय र सबल संस्था 10 63,265 0.99 

१७ �दगो �वकासका ला�ग साझेदार� 6 33,530 0.53 

  जम्मा 332 6,385,222 100 

(च) ल��गक संकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

 ल��गक संकेतका आधारमा भएको �व�नयोिजत बजेट ता�लका 3.६ मा उल्लेख ग�रएको छ। सोको �वषय क्षे�गत आधारमा 

�व�नयोिजत बजेटको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.६ मा उल्लेख ग�रएको छ। 

ता�लका 3.६ ल��गक संकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत रकम 

          (रकम रू. लाखमा) 

संकेत नं ल��गक संकेत 
कायर्�म/आयोजना 

संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

१ �त्यक्ष 95 1,990,372 31.2 

२ अ�त्यक्ष 174 2,923,186 45.8 

३ तटस्थ 63 1,471,664 23.0 

  जम्मा 332 6,385,222 100.0 
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(छ) जलवाय ुसंकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट  

 जलवाय ु संकेतका आधारमा भएको �व�नयोिजत बजेट ता�लका 3.७ मा उल्लेख ग�रएको छ। सोको �वषय क्षे�गत 

आधारमा �व�नयोिजत बजेटको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची ३.७ मा उल्लेख ग�रएको छ। 

 

ता�लका 3.७ जलवाय ुसंकेतका आधारमा �वकास कायर्�मको �व�नयोिजत बजेट 

          (रकम रू. लाखमा) 

संकेत नं 0जलवाय ुसंकेत 
कायर्�म/आयोजना 

संख्या 

बजेट 

रकम ��तशत 

१ अत्यन्त सान्द�भर्क 60 763,925 12.0 

२ सान्द�भर्क 82 1,656,861 25.9 

३ तटस्थ 190 3,964,436 62.1 

  जम्मा 332 6,385,222 100.0 

३.३ के्ष�/उपके्ष�गत �वकास आयोजना तथा कायर्�मको �ववरण 

 आ�थर्क वषर् २०७8/७9 मा �व�भ� मन्�ालय, कायार्लय तथा �नकायहरू अन्तगर्त जम्मा ३३२ �वकास कायर्�म तथा 

आयोजना स�ालन हनुेछन।् �वषय क्षे�गत आधारमा �वकास कायर्�म/आयोजनाको �ाथ�मकता�म, रणनी�तक स्तम्भ, ल��गक 

संकेत, �दगो �वकास ल�य संकेत र जलवाय ु संकेत अनसुारको कायर्�म/आयोजनाको संख्यात्मक �ववरण ता�लका 3.८ मा 

�दइएको छ। 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 3

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 3 19 1 1 2 24 2 14 11 1 2 16 8

2 भू�म व्यवस्था 2 1 1 2 6 2 2 2 1 5

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 1 2 2 1 2 1 3

4 वन तथा वातावरण 1 3 2 9 14 1 7 7 1 13 2

5 अथर् 1 4 1 4 6 4 4 3 3 2 8

6 उ�ोग 3 1 3 7 2 1 4 1 6

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 2 2 1 5 4 1 1 4

8
संस्कृ�त, पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन
2 6 1 5 9 5 5 2 7 1 13

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 6 4 2 6 6

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 28 1 12 17 12 17 1 28

11 खानेपानी 1 19 1 16 5 8 7 6 10 5 6

12 युवा तथा खेलकुद 1 2 3 2 1 3

13
म�हला,बालबा�लका तथा 

जे� नाग�रक
1 1 3 5 5 5

14
�म, रोजगार तथा सामािजक 

सुरक्षा
1 2 1 3 1 3 1 1 3

15 ऊजार् 7 8 18 1 32 2 10 15 9 13 12 9

16 जल�ोत 1 7 7 1 6 2 5 2 1

17 �सँचाइ 5 17 19 3 8 13 1 8 11 3

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 2 2 1 1 1 1

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 10 6 45 1 56 6 3 46 13 2 18 42

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 1 1 2 1 1 2

21 शहर� �वकास 1 10 1 5 10 7 3 10 4 1 4 12

22 पुन�नर्मार्ण 1 1 1 1

23
संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन
1 9 2 1 4 14 3 4 13 2 4 11

24 गृह 3 1 4 2 2 1 3

25 योजना तथा तथ्या� 4 2 2 1 2 1 4

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 3 1 1 3 2 1 4 1 1 3

34 69 87 69 5 14 29 25 268 64 95 174 63 60 82 190जम्मा

ता�लका १.८ �वषय क्षे�गत �वकास कायर्�म/आयोजनाको रणनी�तक स्तम्भ , 

�ाथ�मकता�म तथा बजेट संकेत अनुसारको संख्या

�. सं. �वषय क्षे�
रणनी�तक स्तम्भ �ाथ�मकता�म ल��गक संकेत जलवायु संकेत
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1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास

2 भू�म व्यवस्था

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

4 वन तथा वातावरण

5 अथर्

6 उ�ोग

7 वािणज्य तथा आपू�तर्

8
संस्कृ�त, पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

11 खानेपानी

12 युवा तथा खेलकुद

13
म�हला,बालबा�लका तथा 

जे� नाग�रक

14
�म, रोजगार तथा सामािजक 

सुरक्षा

15 ऊजार्

16 जल�ोत

17 �सँचाइ

18 जल तथा मौसम �वज्ञान

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध

21 शहर� �वकास

22 पुन�नर्मार्ण

23
संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन

24 गृह

25 योजना तथा तथ्या�

26 अथर् - �व�वध (�वकास)

जम्मा

�. सं. �वषय क्षे�
जम्मा

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

26 26

3 2 1 6

3 3

7 8 15

3 1 2 1 2 1 10

7 7

1 4 5

3 6 5 14

1 5 6

29 29

1 20 21

3 3

1 3 1 5

4 4

33 1 34

6 2 8

22 22

2 2

11 1 48 2 62

2 2

1 1 12 1 1 1 17

1 1

4 1 1 1 1 6 1 2 17

1 1 2 4

2 2 4

3 1 1 5

20 55 32 8 4 22 33 10 75 5 28 2 12 0 10 10 6 332

ता�लका १.८ (�मशः)

�दगो �वकास संकेत
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प�रच्छेद ४ 

कृ�ष, भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा वन के्ष� 

४.१. कृ�ष तथा पशपुन्छ� 

१= प�ृभ�ूम 

 ६०.४ ��तशत घरप�रवार कृ�ष पेशामा संलग्न रहेको र कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा यस क्षे�को योगदान २५.८ ��तशत 

रहेको सन्दभर्मा ग�रबी न्यूनीकरण, �ामीण रोजगार�, खा� तथा पोषण सरुक्षा, व्यापार सन्तलुन एवम ् देशको सम� आ�थर्क 

�वकासमा यस क्षे�ले �त्यक्ष �भाव पारेको छ। समावेशी आ�थर्क व�ृ�को मेरुदण्डको रूपमा रहेको यस क्षे�ले रोजगार� र 

म�हला सहभा�गताका साथै �दगो पयार्वरणीय �वकासमा समेत टेवा परु् याउने भएको कारण उच्च �ाथ�मकता पाउँदै आएको छ। 

 सं�वधान �द� खा�सम्बन्धी अ�धकार स�ुनि�त गद� कृ�ष क्षे�को सम� �वकासको मागर्दशर्कका रूपमा रहेको कृ�ष 

�वकास रणनी�तले प�रकल्पना गरे अनसुार कृ�ष उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�, कृ�ष क्षे�को �व�वधीकरण, व्यवसायीकरण र 

कृ�षजन्य वस्तकुो ��तस्पधार्त्मक क्षमता अ�भव�ृ� ग�रन ुअप�रहायर् छ। �मशि�को बढ्दो पलायनबाट सिृजत कृ�ष मजदरुको 

अभाव र आपू�तर्का समस्या समेत मध्यनजर गद� उत्पादनमा आत्म�नभर्रता र बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गनर् आ�थर्क तथा 

सामािजक रूपमा प�छ परेका वगर्लाई समेत �ाथ�मकता �दई सरकार�, सहकार� र �नजी साझेदार�को अवधारणा अंगीकार गद� 

मलुकुको भौगो�लक प�रवेश, तलुनात्मक लाभ र बाल� �वशेष अनसुारको �वशेष कृ�ष उत्पादन क्षे� माफर् त कृ�ष उत्पादन, �शोधन 

र बजार�करण ग�रनपुछर्। कृ�षमा व्यवसायीकरण, यान्�ीकरण र औ�ोगीकरण माफर् त कृ�ष पेशालाई सम्मानजनक बनाई आय 

तथा रोजगार� �सजर्ना, ग�रबी न्यूनीकरण, सधुारात्मक व्यापार सन्तलुन, �दगो र सन्त�ुलत �वकास, खा� तथा पोषण सरुक्षा र कृ�ष 

क्षे�को रुपान्तरणबाट आ�थर्क रुपान्तरणका ला�ग बहृत उत्पादन पकेट (ब्लक), मूल्य अ�भव�ृ� एवम ् बजार�करणका ला�ग 

आवश्यक संरचना स�हतको उत्पादन क्षे� (जोन), कृ�षजन्य उ�ोग स�हतको औ�ो�गक �वशेष कृ�ष क्ष�े (सपुर जोन) स�हतको 

कृ�ष क्षे�का आगामी �वकास कायर्�महरू सन्चालन हनु ुआवश्यक छ। त्यस्तै, �दगो �वकास ल�यअन्तगर्त भोकमर�को अन्त्य 

लगायतका ल�य �ा� गनर् �वशेष पहल गनुर्पन� देिखन्छ। �यनै �वषयलाई �ाथ�मकता �दने गर� यस मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

तयार ग�रएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

कृ�ष उत्पादकत्व व�ृ� गनर् अप�रहायर् हनुे साधन �ोत र साम�ी जस्तै �सँचाइ, रासाय�नक मल, �वषा�द, उ�त बीउ �बजन, 

भरुा माछा, कृ�ष ऋण, ��व�ध र ज्ञानको सहज उपलब्धता नहनुकुा साथै आवश्यक भौ�तक पूवार्धार जस्तै सडक, शीत भण्डार, 

संकलन केन्�, �बजलु� आ�दको अपयार्�ताका कारण कृ�ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�मा बाधा पगुेको छ। यवुा एवम ्स��य 

जनशि�को �वदेश पलायनले कृ�ष पेशामा आ�थर्क रूपले स��य जनशि�को अभावमा खेतीयोग्य ज�मन बाँझो रहन गई बष��न 

कृ�ष उपज आयात प�रमाण तथा कृ�ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। अनसुन्धानबाट �वकास भएका ��व�ध पयार्� मा�ामा 

�वस्तार हनु नसक्न,ु �व�वध क्षे�मा आवश्यक वैज्ञा�नक तथा अन्य जनशि� व्यवस्थापन कमजोर हनु,ु अनसुन्धानको ला�ग 

�योगशाला लगायत अन्य पूवार्धारको कमी हनु,ु �व�भ� कायार्लय, फामर्÷केन्�को भौ�तक संरचना जीणर् हनुलेु कृ�ष क्षे�मा ��व�ध 

�वस्तार गनर्मा समस्या भएको छ। खिण्डत र अव्यविस्थत भ–ूउपयोगको अवस्था, दोहोरो भ–ूस्वा�मत्वको िस्थ�त रहेका कारण 

कृ�षको व्यवसायीकरण, आध�ुनक�करण तथा यान्�ीकरणमा बाधा पगुेको छ। 
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कृ�ष उपजहरूमा अ�नयिन्�त र असन्त�ुलत रूपमा जीवनाशक �वषा�दको �योग ब�ढरहेकाले मानव तथा वातावरणीय 

स्वास्थ्यमा असर पगुेको छ। खा� स्वच्छता, खा� पदाथर्मा पौ��क तत्वको �ोत र उिचत उपयोगबारे जनसाधारणमा चेतना र 

ज्ञानको कमीले गदार् स्वस्थकर खानपान तथा सोको ला�ग व्यवहार प�रवतर्न नहुँदा खा� पोषणमा ज�टलता तथा खा�वस्तकुो 

�नयमनमा चनुौती थ�पएको छ। सी�मत साधन �ोत र साम�ी जस्तै �सँचाइ, रासाय�नक मल, �वषा�द, उ�त बीउ �बजन, भरुा माछा, 

कृ�ष ऋण, ��व�ध र ज्ञानको �योग गर� कृ�ष उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ� गद� जान ुयस क्षे�को �मखु चनुौतीको 

रूपमा स्था�पत भएको छ। कृ�ष क्षे�मा जलवाय ु प�रवतर्नका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गनुर्का साथै कृ�षजन्य 

उपज÷खा�ा�हरूमा �वषा�द, हा�नकारक रसायन, हाम�न, एिन्टबायो�टक्स आ�दको अवशेष कम गर� वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पन� 

नकारात्मक �भाव घटाउन ु चनुौतीपूणर् रहेको छ। कृ�षजन्य उपज उत्पादन, �वतरण, आयात एवम ् �नयार्तमा गणुस्तर एवम ्

स्वच्छता �नयमन कायर् �भावकार� तलु्याउन ुप�न चनुौतीको रूपमा रहेको छ। वैदेिशक रोजगारबाट फक� का जनशि� र �व�मान 

यवुा जनशि�लाई �म, सीप तथा पुजँी स�हत कृ�ष पेशामा आक�षर्त गनुर् एवम ्सीमान्तकृत, ग�रब, म�हला, जनजा�त, द�लत, मधेसी, 

मिुस्लम र दगुर्म क्षे�का कृषकको कृ�ष कायर्�ममा पहुँच व�ृ� गनुर् प�न उि�कै चनुौतीपूणर् छ। 

3. सोच 

• खा� र पोषण सरुक्षा तथा खा� सम्�भतुा स�हतको �दगो, ��तस्पध� एवम ्सम�ृ कृ�ष अथर्तन्�। (कृ�ष) 

• खा� सम्�भतुा, �दगो खा� तथा पोषण सरुक्षा स�हतको समाज। (खा� सरुक्षा तथा पोषण) 

4= उ�शे्य 

कृ�ष 

1. कृ�ष क्षे�को उत्पादन तथा उत्पादकत्वको व�ृ� गर� खा� तथा पोषण सरुक्षा स�ुनि�त गनुर्। 

2. कृ�षमा आधा�रत उ�ोगको �वकास गर� रोजगार� र आम्दानी व�ृ� गनुर्।  

3. व्यवसायीकरण तथा ��तस्पधार्त्मक क्षमता �वकास गर� कृ�ष क्षे�को व्यापार सन्तलुन गनुर्। 

खा� सरुक्षा तथा पोषण 

1. खा� असरुक्षा तथा पोषणको जोिखममा रहेका क्षे� र समूहको आधारभतू खा� उपलब्धता स�ुनि�त गनुर्। 

2. कृ�ष तथा गैरकृ�षजन्य उ�म माफर् त आय-आजर्नमा सधुार गर� खा�मा पहुँच व�ृ� गनुर्।  

3. खा�वस्तकुो स्वच्छता अ�भव�ृ� गद� गणुस्तरय�ु खा�वस्तकुो �वतरण �णाल�मा सधुार गनुर्। 

5= रणनी�त 

अ. कृ�ष 

1. संघ, �देश र स्थानीय तह तथा सम्बिन्धत सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहकायर्मा कृ�ष सम्बन्धी नी�त, कानून तथा 

योजना �नमार्ण गर� कृ�षको उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गन�। 

2. कृ�ष क्षे�को उत्पादकत्व व�ृ� गनर् िशक्षा, अनसुन्धान र �सार प��तलाई एक�कृत गद� �भावकार� बनाउने र गणुस्तर�य 

उत्पादन साम�ी तथा सेवाको उपलब्धता स�ुनि�त गन�। 
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3. कृ�षमा �नजी क्षे�को लगानी व�ृ�को उिचत वातावरण �सजर्ना गनर् नी�त तथा संरचनागत सधुार र कायर्�मगत सहयोग 

तथा सहजीकरण गन�। 

4. कृ�ष पूवार्धारको �वकास, बजार सूचना �णाल�को स्थापना, साना तथा मझौला कृ�ष उ�मशीलताको �वकास, खा� स्वच्छता 

तथा गणुस्तर अ�भव�ृ� गद� ��तस्पधार्त्मक क्षमता व�ृ� गन�। 

5. स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादनशील कृषकहरूको �ा�व�धक, व्यावसा�यक तथा संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ�का साथै 

उनीहरूको अ�धकार स�ुनि�त गद� उत्पादन र बजार�करणलाई नाफामूलक बनाउने। 

6. तलुनात्मक लाभ एवम ्उच्च मूल्य बाल� तथा वस्तकुो बजार�करण गर� �नयार्त �व�र्न गन�। 

7. जलवाय ु प�रवतर्न र �कोपबाट पन� नकारात्मक असर न्यूनीकरण गद� जलवाय ु अनकूुलन तथा उत्थानशील �ांगा�रक 

लगायतका कृ�ष ��व�धको �वकास र �वस्तार गन�।  

आ. खा� सरुक्षा तथा पोषण 

1. संघ, �देश र स्थानीय तहमा खा� तथा पोषण असरुिक्षत क्षे� र समूहमा तथ्यमा आधा�रत एक�कृत योजना स�हत खा� 

संकट समाधान गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाउने। 

2. कृ�ष जै�वक �व�वधताको संरक्षण, संव�र्न र सदपुयोग, जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन ��व�धको �वकास र �वस्तार गर� खा� 

वस्तकुो उपलब्धता, उपयोगमा िस्थरता र �वधर्न कायम गर� खा� तथा पोषण सरुक्षा स�ुनि�त गन�। 

3. रैथाने खा�बाल� तथा पशपुन्छ�को संरक्षण, �वधर्न र �चार�सार गद� समदुायको पोषण अवस्था सधुारका ला�ग खानपानको 

बानी व्यवहारमा सधुार ल्याउने। 

4. गैरकृ�षमा आब� नाग�रकका ला�ग आय-आजर्न बढाई खा�मा पहुँच बढाउने। 

5. �वतरण �णाल� व्यविस्थत गनर्का ला�ग तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक स�ालको �वकास गद� खा� आवश्यकतालाई 

पूरा गनर् सबै �देश तथा स्थानीय स्तरमा जगेडा भण्डार (Buffer Storage) को व्यवस्था गन�। 

6. संघ, �देश र स्थानीय तहमा खा� तथा पोषण िस्थ�त एवम ्खा�वस्तकुो गणुस्तर र स्वच्छता स�ुनि�त गनर् �नयमन �णाल� 

�वकास तथा संस्थागत गन�। 

६= �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६÷७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७÷७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

उत्पादन       

धान मे��क टन (हजार) 5400 5500 5751 5874.4 5950 

मकै मे��क टन (हजार) 2750 2832 2889 3002.8 3141.6 

गहुँ मे��क टन (हजार) २१90 2300 2325 2368.8 2416.8 

आल ु मे��क टन (हजार) 3300 3600 3745 3905 4151.4 
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सूचक एकाइ 

२०७६÷७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७÷७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

फलफूल मे��क टन (हजार) 1271 1367.2 1452.1 1492.1 1590 

तेलहन मे��क टन (हजार) 250 265 270 272.1 273.8 

दलहन मे��क टन (हजार) 430 450 460 464.7 468.6 

उख ु मे��क टन (हजार) 3800 4000 4165 4204.4 4267.2 

दधु �लटर करोडमा 2286 2434 2575 2520 2603 

मास ु मे��क टन (हजार) 384 396 408 421 434 

अन्डा गोटा करोडमा 167 173 180 187 194 

माछाको उत्पादकत्व मे��क टन ��त  हेक्टर ५ ५.१ ५.२ ५.५ ६ 

मलखाद आपू�तर् 

(रासाय�नक र जै�वक) 

मे��क टन (हजार) 

 
385.5 500 550 600 600 

शीतघर �नमार्ण  संख्या 39 42 43 45 48 

कृ�ष उपज संकलन 

केन्� 

संख्या 
553 563 580 600 610 

रासाय�नक मल 

व्लेिन्डङ कारखाना 

संख्या 
0 0 0 1 1 

अगार्�नक मल 

कारखाना 

संख्या 
0 0 0 1 1 

उ�त जातका बीउ 

उत्पादन 

मे��क टन 

 
36435.88 39168.2 41900.4 43722 45543.5 

ज�मनको उत्पादकत्व अमे�रक� डलर /हेक्टर 3347 3575 3818 4077 4348 

कृ�ष �मको 

उत्पादकत्व 

अमे�रक� डलर/��त 

व्यि� 
578 610 670 695 715 

कृ��म गभार्धान संख्या (हजार) ५७७.७ ६५० ७५० ८५० ९५० 

तरल नाइ�ोजन �ल. (हजार) २२५.९ २५० ३०० ३५० ४०० 

जमेको वीयर् उत्पादन डोज (हजार) ७९३.९ ६०० ७०० ९०० ११०० 

पशपुन्छ�को खोप 

उत्पादन 
डोज (लाख) ४१५.७५ ४४५ ५२६ ५७५ ६२५ 

बा�षर्क घाँसको बीउ 

उत्पादन 

मे टन २५.२६४ ६७.१२३ ७३.४६५ ९३.३२३ १३०.४५६ 

सेट्स (हजार) २४.८ ५०० ५५० ६०० ६५० 
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सूचक एकाइ 

२०७६÷७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७÷७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

पशपुन्छ�मा खोप सेवा हजार डोज १२२९० १४५०० २१७०० २३५०० २५००० 

पशपुन्छ�को उपचार 

सेवा 
संख्या लाखमा 37 39 42 44 47 

7. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       

रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९ 402,664 326,437 36,227 40,000 245,302   28,663   128,699  

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

२०८०/८१ 428,471 343,867 44,604 40,000 327,966 7,610 92,895 
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8. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

 कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�शे्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रु. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

31200011 कृ�ष तथा पशपुन्छ� 

�वकास मन्�ालय 

 

अ 1 नी�तगत समन्वय सालबसाल� 84,93 �व�भ� तहका सरकार र सम्ब� 

पक्षहरूसँग समन्वय भएको हनुे। 

31200101 कृ�ष �वकास रणनी�त 

अनगुमन तथा समन्वय 

कायर्�म 

अ 1 नी�तगत समन्वय   सालबसाल� 1,06,55 मन्�ालयबाट ग�रएका नी�तगत 

�नणर्यहरूको कायार्न्वयन भएको हनु।े 

31200102 �वशेष कृ�ष उत्पादन 

कायर्�म 

 

अ 2 कृषकहरूलाई रासाय�नक तथा �ांगा�रक मल 

उपलब्ध गराई उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

व�ृ� 

सालबसाल� 11,00,50 रासाय�नक मलमा �कसानहरूको पहुँच 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

रासाय�नक मलको आपू�तर् तथा �वतरण 

�णाल� �वकास भएको हनुे। 

31200103 बीउ �व�र्न तथा गणु 

�नयन्�ण कायर्�म 

अ २ �व�भ� बाल�का नयाँ जातहरूको उन्मोचन 

तथा दतार्, �ोत बीउ �माणीकरण, बीउको 

गणुस्तरको जाँच तथा �नयमन र क्षमता 

अ�भव�ृ� 

सालबसाल� 3,82 बीउ �बजन गणुस्तर �नयन्�ण प��त 

कायार्न्वयन, गणुस्तरय�ु बीउ उपलब्धता 

स�ुनि�त भएको हनुे। 

31200104 प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा 

�वषा�द व्यवस्थापन 

कायर्�म 

 

अ 2 �वषा�दको सरुिक्षत �योग र व्यवस्थापन, 

आन्त�रक क्वारेन्टाइनको सदुृढ�करण र 

स�भर्लेन्स क्षमता �वकास 

सालबसाल� 15,23 �वषा�दको आयात, �वतरण, उपयोग र 

व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन चेकपो�को 

स्थापना एवम ्व्यवस्थापन भएको हनुे। 

31200105 कृ�ष सूचना तथा �िशक्षण 

कायर्�म 

 

अ 4 कृ�ष सचुना �सारण, सचेतना तथा क्षमता 

�वकास 

सालबसाल� 10,72 आध�ुनक सूचना ��व�धको �योग�ारा 

कृषक, कृ�ष �सार कायर्कतार् तथा 

अनसुन्धानकतार् बीचको अन्तरसम्बन्ध 

बढेको हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रु. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

31200106 �धानमन्�ी कृ�ष 

आध�ुनक�करण प�रयोजना 
 

अ 2,4 �मखु कृ�ष उपजहरूको �विश��कृत क्षे� 

�नमार्ण, �नयार्तयोग्य कृ�षवस्तहुरूको व�ृ�, 

कृ�षलाई नाफामूलक तथा सम्मान्जनक 

व्यवसायमा रूपान्तरण, उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व व�ृ�, ग�रबी �नवारण र क्षमता 

अ�भव�ृ� 

२०७३÷७४ - 

२०८२÷८३  

3,23,11 �विश��कृत कृ�ष क्षे�हरू �नमार्ण र 

आत्म�नभर्रता �वकास भएको हनुे। 

३१२००१०७ लाइभस्टक सेक्टर 

इ�ोभेसन आयोजना 

 अ 5 पशजुन्य वस्त ु(दधु, मास,ु पिश्मना) मा 

आधा�रत साना �कसान तथा उ�मीहरू 

लगायतको समानकूुलतालाई सधुार 

२०७५–२०८३ ५४६०० पशजुन्य वस्त ु(दधु, मास,ु पिश्मना) को 

�व�र्न भएको हनुे। 

31200108  खा� तथा पोषण सरुक्षा 

सधुार आयोजना 

 

 आ 4 कृ�ष ��व�धको �सार, कृषकको आयस्तर 

व�ृ�, ग�रबी �नवारण र क्षमता �वकास खा� 

सरुक्षा �व�र्न, ग�रबी �नवारण, क्षमता 

�वकास, आयस्तर व�ृ� 

२०७५÷७६ - 

२०८०÷८१  

91,23 खा� तथा पोषण सरुक्षा कायम भएको 

हनुे। 

31200109 कृ�ष क्षे� �वकास 

कायर्�म 

 

 

अ 4 उच्च मूल्यका कृ�ष वस्तकुो मूल्य शृंखलाको 

�वकास, कृ�षमा व्यवसायीकरण, �नयार्त 

�व�र्न, ग�रबी �नवारण, क्षमता अ�भव�ृ� 

स्याउ, बेमौसी तरकार�, तरकार� बीउ, अदवुा, 

बेसार, �टमरु, खसी बोका, अ�मलो जात 

फलफूल, ओखर, आलकुो बीउ, उच्च पहाडी 

आल,ु उच्च पोषणय�ु स्थानीय बाल�, मह, 

दगु्ध व्यवसाय �व�र्न 

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 

83,80 ग�रबी �नवारण र खा� सरुक्षा अ�भव�ृ� 

भएको हनुे। 

31200112 नेपाल कृ�ष बजार �वकास 

कायर्�म 

 

अ 3 आयात ��तस्थापन र �नयार्तमा व�ृ�, 

तलुनात्मक लाभ भएका कृ�ष उपजको 

�वकास, बजार �वकास 

जनअुर� २०१६ - 

�डसेम्वर २०१९ 

25,10 कृ�ष बजार �वकास भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रु. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

31201011 कृ�ष �वभाग 

 

अ 1 अ� , तरकार� र फलफूल लगायतको 

उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�को ला�ग 

समन्वय तथा सहजीकरण  

सालबसाल� 1,13,44 कृ�षजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, 

कृ�ष वातावरण संरक्षण भएको हनु।े 

31201101 रा��य आल,ु तरकार� तथा 

मसला �वकास कायर्�म 

 

अ 2 तरकार�को उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, 

खा� तथा पोषण सरुक्षा, रोजगार� र ग�रबी 

�नवारण 

सालबसाल� 13,77 आल,ु तरकार� तथा मसला बाल� �ब�र्न, 

रा��य महत्वका �वशेष उत्पादन कायर्�म 

तजुर्मा तथा स�ालन 

31201102 रा��य फलफूल �वकास 

कायर्�म 

 

अ 1,2 फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, 

खा� तथा पोषण सरुक्षा, रोजगार� एवम ्आय 

व�ृ� 

सालबसाल� 3089 फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

व�ृ�, भ–ूक्षय रोकथाम तथा वातावरण 

संरक्षण भएको हनुे। 

31201103 व्यावसा�यक क�ट �वकास 

 

अ 2 रेशम, मौर� र च्याउ खेतीमा व्यवसायीकरण, 

जै�वक �व�वधता संरक्षण ग�रबी �नवारण, 

क्षमता अ�भव�ृ� 

सालबसाल� 9,79 मौर� तथा रेशम खेतीको व्यवसायीकरण, 

महजन्य वस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्व 

व�ृ� भएको हनुे। 

31201104 वाल� �वकास तथा जै�वक 

�व�वधता संरक्षण कायर्�म 

 

अ 6,7 बाल�हरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, 

खा� तथा पोषण सरुक्षामा सधुार 

सालबसाल� 35,10 खा�ा�, दलहन, तथा औ�ो�गक बाल�को 

उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�, उ�त खेती 

��व�ध �वस्तार भएको हनुे। 

31201105 केन्��य कृ�ष �योगशाला 

कायर्�म 

 

अ 2 रा��य स्तरमा सरकार�, �नजी एवम ्गैर 

सरकार� संस्थाबाट संचा�लत �योगशालाको 

मापदण्ड तथा स्तर �नधार्रण 

समकक्षीकरण, �माणीकरण तथा मान्यता 

�दायक �नकायको रूपमा कायर् गनुर् 

सरकार�, �नजी तथा गैरसरकार� क्ष�ेवाट 

संचा�लत �योगशालाको अनगुमन तथा 

�नयमन गनुर् । 

सालबसाल� 7,78 रा��य स्तरमा �योगशाला (माटो, वीउ, 

वाल� संरक्षण) स्थापना एवम ्सन्चालनको 

मापदण्ड तजुर्मा भएको हनुे। 

�नयमनकार� मान्यता �दायक �नकाय तथा 

रे�ेन्स �योगशालाका रूपमा �वकास 

भएको हनुे। 

 

31201106 कृ�ष पूवार्धार �वकास तथा अ 4 कृ�ष बजार पूवार्धारको �वकास तथा �व�र्न, सालबसाल� 29,23 कृ�ष आध�ुनक�करणमा टेवा परु् याउने 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रु. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

कृ�ष यािन्�क�करण 

�व�र्न कायर्�म 

बजार सम्बन्धी नी�त, �नयमावल�, स�ालन 

�नद� िशका तयार� 

31201107 रानी जमरा कुल�रया �सँचाइ 

आयोजना –�णाल� 

आध�ुनक�करण कृ�ष 

कायर्�म  

अ 2,4 उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ�, ग�रबी 

�नवारण र क्षमता अ�भव�ृ� 

२०७५÷७६ - 

२०८०÷८१ 

28,88 कृ�षमा आध�ुनक�रण �सँचाइ �णाल�को 

�वकास भएको हनुे। 

३१२०२०११ पश ुसेवा �वभाग अ 1 पशपुन्छ� क्षे�को उत्पादन र उत्पादकत्व 

व�ृ�को ला�ग समन्वय तथा सहजीकरण 

सालबसाल�  पशजुन्य पदाथर्को उत्पादन तथा 

उत्पादकत्वमा व�ृ�, �ामीण अथर्तन्�लाई 

टेवा पगुकेो हनुे। 

31202101 मत्स्य �वकास कायर्�म अ 2 मत्स्यपालन व्यवसायबाट रोजगार� तथा आय 

आजर्नमा व�ृ�, स्वस्थ एवम ्ताजा माछाको 

�ब�� �वतरण, क्षमता �वकास 

सालबसाल� 18,08 मछाको उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� र 

आयात ��तस्थापन भएको हनुे। 

३१२०२१०२ पश ुस्वास्थ्य रोग अन्वेषण 

सेवा तथा क्वारेन्टाइन 

कायर्�म 

अ 2 पशपुन्छ�मा लाग्न े�व�भ� सं�ामक रोगको 

रोकथाम, �नयन्�ण तथा उन्मूलन 

सालबसाल�  �सफा�रस मापदण्ड अनसुार पश,ु पश ु

उत्पादन र पश ुउत्पादनहरूको �नयार्त र 

आयातको ब्यवस्था भएको हनुे।]{ 

31202103 पशपुन्छ� �ोत व्यवस्थापन 

तथा �व�र्न कायर्�म 

अ 2 पशपुन्छ� उत्पादनमा व�ृ�, न� सधुार 

उच्च न� सधुारको ला�ग वंशाणगुत �ोतको 

व्यवस्था तथा उपलब्धता र उत्पादकत्व 

अ�भव�ृ� 

सालबसाल� 60,91,00 उत्पादन व�ृ�, न� सधुार भएको हनुे। 

31202104 पश ुआहारा तथा 

लाइभस्टक गणु 

व्यवस्थापन कायर्�म 

 

आ 2 चरन एवम ्खकर् हरूको संस्थागत सधुार तथा 

संरक्षण र चरन, घांसेवाल� तथा डाले घांसको 

बीउ उत्पादनमा गणुात्मक तथा 

प�रमाणात्मक सधुार 

सालबसाल� 4,14,00 खकर् हरूको संस्थागत सधुार, संरक्षण 

भएको हनुे। 

31203101 खा� पोषण तथा ��व�ध 4 उपभो�ाको हक�हत एवम ्स्वास्थ्य संरक्षण, सालबसाल� 60,40 खा� वस्तहुरूको गणुस्तर तथा खा� 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रु. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

कायर्�म 

 

कुपोषण न्यूनीकरण र खा� पोषण सरुक्षा, 

�मसावट प�हचान एवम ्�व�षेण 

स्वच्छता, गणुस्तर पर�क्षण, अनगुमन र 

�नयमन भएको हनुे। 

31221011 रा��य �कसान आयोग 

 

अ १ �कसान संघ संगठन तथा संजालहरूको 

सश�ीकरण 

सालबसाल� 3,66 �कसानको हक�हत संरक्षण एवम ्�व�र्न, 

कृ�ष सम्बन्धी ऐन, कानून, नी�त तथा 

योजना तजुर्मा एवम ्�कसानको 

अ�धकारको अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

31231011 रा��य िचया, कफ� तथा 

अल�ची �वकास बोडर् 

 

अ ६ िचया, कफ� तथा अल�चीको बजार �वस्तार  सालबसाल� 12,98 उच्च गणुस्तरको िचया तथा कफ� 

उत्पादन र बजार व्यवस्थापन भएको 

हनुे। 

�नकासी पैठार� गनर्का ला�ग ठोस नी�त 

�नमार्ण भएको हनुे। 

३१२३१०१२ रा��य दगु्ध �वकास बोडर् अ 1 रा��य स्तरमा दगु्ध व्यवसाय सम्बन्धी नी�त 

तथा योजना तजुर्मामा आवश्यक सहयोग, 

दगु्ध उ�ोगको �वकास 

सालबसाल� 6,06,00 नी�तगत व्यवस्था, दधुको बजार�करण 

�ब�र्न भएको हनुे। 

३१२४१०११ नेपाल पश ुिच�कत्सा 

प�रषद् 

 पश ुिच�कत्सा क्षे�, पश ुिच�कत्सक तथा 

�व��व�ालयहरूको गणुस्तर अ�भव�ृ� 

सालबसाल�  पश ुिच�कत्सक तथा �व��व�ालयहरूको 

गणुस्तर अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

31241101 कृ�ष अनसुन्धान कायर्�म 

 

अ 2 वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान एवम ्�बज्ञान 

र ��व�धको आ�वष्कार उ�यन र �वकास 

 

सालबसाल� 2,69,56 कृ�ष क्षे�का समस्याको अध्ययन, 

अनसुन्धान भएको हनुे। 

सवर्साधारण जनताको आ�थर्क स्तर व�ृ� 

31281011 कपास �वकास स�म�त 

 

अ ६ कपास खेतीको �व�र्न 

 

सालबसाल� 294 कपासको उत्पादन व�ृ� भएको हनु।े 

50112101 समावेशी कृ�ष रूपान्तरण 

कायर्�म  

अ 2,4 �ामीण क्षे�मा उ�मशीलताको �व�र्न गन� २०७७/७८ - 

२०८१/८२ 

१२ करोड 

अमेर�क� 

डलर 

�ामीण क्षे�मा उ�मशीलताको �व�र्न हनु े
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आव २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

31200011 कृ�ष तथा पशपुन्छ� 

�वकास मन्�ालय 

 

चोभार िस्थत फलफूल तथा तरकार� बजारको �नमार्ण 

भइरहेको। 

एक गाउँ एक �ा�व�धक बाट स्थानीय तहमा कृ�ष 

�सारको सेवा �वाह भइरहेको।  

योजना, नी�त, कायर्�मको तजुर्मा, 

कमर्चार�को व्यवस्थापन, कृ�ष क्षे�को 

उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ� गनर् �व�भ� 

तहका सरकार र सम्ब� पक्षहरूसँग 

समन्वय भएको हनुे। 

चोभार िस्थत फलफूल तथा तरकार� बजारको 

�नमार्ण सम्प� गन�। 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� एव मत्स्य सम्बन्धी ऐन 

�नयमावल�हरूको तयार� एवम ्प�रमाजर्न गन�। 

31200101 कृ�ष �वकास रणनी�त 

अनगुमन तथा समन्वय 

कायर्�म 

 

धान, गहुँ तथा उखकुो न्यूनतम समथर्न मूल्य तो�कएको 

स्थानीय तहबाट �कसान सूचीकरणको कायर् �ारम्भ 

भएको। 

कृ�ष तथ्यांकको अध्याव�धक �ववरण संकलन ग�रएको 

मन्�ालय अन्तगर्त नी�तगत समन्वय 

भएको हनुे। 

कृ�ष वन कायर्�मको अध्ययन गर� कृ�ष 

वन �णाल� �वकास र �ादेिशक संरचना 

अनसुार कायर्�म लागू भएको हनु।े 

कृ�ष तथा पशपुन्छ�का ला�ग राहत तथा 

पनुस्थार्पना कायर्�म संचालन गर� 

जोिखम तथा �कोप व्यवस्थापन भएको 

हनुे। 

सहकार�हरूबाट न्यूनतम समथर्न मूल्यमा 10 

लाख िक्वन्टल धान ख�रद गन�। 

6 वटा फामर्को Center of Excellence को 

ला�ग DPR तयार गर� �नमार्ण सरुु गन�। 

दैवी �कोप राहत कायर्�म स�ालन गन�। 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� तथ्यांक व्यवस्थापन 

कायर्�म स�ालन गन�। 

स्थानीय तहमा लागत सहभा�गतामा BUY 

BACK MECHANISM स्थापना गनर् खा� 

गोदाम घर �नमार्ण स�हत अन्य पूवार्धार 

सहयोग गन�। 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� एव मत्स्य सम्बन्धी नी�त 

�नयम तथा मापदण्डहरू तयार� एवम ्प�रमाजर्न 

गन�। 

31200102 �वशेष कृ�ष उत्पादन 

कायर्�म 

3 लाख 94 हजार मे.टन रासाया�नक मल आयात भई 

2 लाख 65 हजार मे.टन मल कृषकलाई �वतरण 

७ लाख ४० हजार मे.टन रासाय�नक 

मल �वतरण भएको हनु ेजसबाट नपेाल� 

2 लाख 65 हजार मे.टन रसाया�नक मल 

कृषकलाई �वतरण गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आव २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

 ग�रएको कृषकलाई उत्पादन व�ृ� सपुथ मूल्य, 

समयमा र पयार्� मा�ामा रासाय�नक मल 

आपू�तर्को सेवा उपलव्ध भएको हनु े 

31200103 बीउ �व�र्न तथा गणु 

�नयन्�ण कायर्�म 

१७५ वटा तरकार� तथा खा�ा� बाल�को नमनुा 

संकलन, पर�क्षण गर� ��तवेदन तयार ग�रएको र सबै 

नमनुा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड �भ� पाइएको 

�व�भ� बाल�का ३८ वटा रैथान ेजात दतार् भएको र 

१२ वटा रैथाने जात दतार्को �ममा रहेको 

नेपालमा �वकास भएका जातहरूको 

प�ीकरण (दतार्) तथा उन्मोचन भएको 

हनुे साथै �वदेशबाट आयातीत जातको 

प�ीकरण भई गणुस्तर �नयमन भएको 

हनुे।  

बीउ तथा बीउ बजारको �नयमन माफर् त 

गणुस्तर�य बीउको सहज तथा सलुभ 

उपलब्धता स�ुनि�त भएको हनुे। 

स्थानीय रैथान ेजातहरूको अ�भलेखीकरण 

माफर् त यस्ता जातको �व�र्न÷ सम्व�र्नमा 

टेवा पगुकेो हनु े

�व�तुीय बीउ वासलात तयार भई बीउको 

माग तथा आपू�तर् व्यवस्था सदुृढ भएको 

हनुे। 

�ोत बीउको �माणीकरण माफर् त 

बीउच� कायम भएको हनुे। 

�नजी क्षे�मा जातीय �वकास तथा 

सम्व�र्नको कायर् �ारम्भ भई बीउ 

�बजनको द�घर्काल�न रा��य सोच (सन ्

२०१३–२०२५) को ल�य अनसुार 

�नजी क्षे�बाट जातीय �वकास भएको 

हनुे। 

रा��य बीउ �बजन नी�त, बीउ �बजनको 

द�घर्काल�न रा��य सोच तथा कृ�ष �वकास 

रणनी�तमा उल्लेख भएअनसुार उत्पा�दत 

बीउको गणुस्तर �नयन्�ण �नयमन तथा 

बजार�करणमा आवश्यक टेवा परु् याउने 

�व�भ� बाल�को Molecular Level अध्ययन 

तथा गणुस्तर �नयमनका ला�ग DNA/GMO 

Lab संचालन थप �भावकार� बनाउन े

Digitally Enabled Seed System को 

orinetation गो�ी संचालन गर� Real Time 

Seed Balance Sheet कायार्न्वयन गन�। 

अनमु�त �दान गनर्का ला�ग �नजी क्षे�मा 

संचा�लन �टस्य ुकल्चर �योगशालाको संय�ु 

अवलोकन गर� ��तवेदन तयार गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
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��याकलाप 

बीउ आल ु�माणीकरण भई यसमा मलुकु 

आत्म�नभर्र भएको हनुे। 

31200104 प्लाण्ट क्वारेन्टाइन 

तथा �वषा�द व्यवस्थापन 

कायर्�म 

 

National Agricultural Pest Database Software �नमार्ण 

गर� रोग तथा �कराहरूको रा��य अ�भलेख तयार गन�। 

कायर् सरुु भएको। 

४ वटा बाल�को श� ुजीव जोिखम �व�षेणको कायर् 

भएको। 

आयातीत �जनन साम�ीको Commodity Specific 

Import Requirement तयार� अिन्तम चरणमा रहेको 

Quarantine Documentation सम्बन्धी कामहरूको 

�डिजटलाइजेसन भएको। 

नेपाल रा��य एक�ार �णाल� माफर् त आयात इजाजतप� 

तथा �बरुवा स्वस्थता �माणप� �दने कायर् �ारम्भ 

भएको। 

�वषा�दको आयात, �वतरण, उपयोग र 

व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, मापदण्ड, 

कानून �नयमन र समन्वयका साथै 

वनस्प�त एवम ्�बरुवा क्वारेिण्टन 

सम्बन्धी कायर्, क्वारेिण्टन चेकपो�को 

स्थापना एवम ्व्यवस्थापन भएको हनुे। 

�वषा�द पंजीकरण �माणप� �वतरण, 

�वषा�द ख�ुा �व�ेता इजाजतप� �वतरण 

र अ�भलेखीकरण भएको हनुे। 

बाल� �बरुवामा आकिस्मक रूपमा देखा 

पन� रोग क�राहरूको प�हचान तथा 

बाल�का श�जुीवको �वेश, स्थापना र 

फैलावटमा न्यूनीकरण गर� बाल� संरक्षण 

सेवा �व�र्न भएको हनुे। 

१० कृ�ष बाल� तथा ८ ज�डबटु� बाल�को सभ� 

स�भर्लेन्स गन�। 

�व�भ� बाल�हरूको श�जुीव जोिखम �व�षेण 

गर� ��तवेदन तयार गन�। 

खा�ा �वटल �कराको सभ� स�भर्लेन्स गन�। 

सनु्तला जात फलफूल चीन �नयार्तका ला�ग 

�व�भ� रोग तथा �कराहरूको सभ� स�भर्लेन्स 

गन�। 

जीवनाशक �वषा�द सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धी 

कायर् गन�। 

 

31200105 कृ�ष सूचना तथा 

�िशक्षण कायर्�म 

 

१० हजार ��त कृ�ष तथा पशपुन्छ� डायर� क्यालेण्डर 

तथा �ा�व�धक पिुस्तका �काशन गर� क�रब २० हजार 

�कसान तथा �ा�व�धक �ा�व�धक सन्देश पगुकेो। 

टे�लफोन माफर् त वा�षर्क ४ हजार �कसानको समस्या 

�वज्ञबाट समाधान भएको। 

नेपाल टे�ल�भजन तथा रे�डयो नेपालबाट कृ�ष कायर्�म 

365 �दन नै �सारण भएको। 

कृ�ष सूचना साम�ी �काशन र 

�वतरणबाट कृषक समदुाय लगायत 

सरोकारवाला सबैको सो साम�ीमा पहुँच 

व�ृ� भई ज्ञान, सीप र व्यवहारमा सधुार 

आएको हनु े

कृ�ष तथा पशपुन्छ� क्षे�का ��व�ध 

लगायतका �व�वध सेवा स�ुवधा सम्बन्धी 

सूचनाहरू एक�कृत रूपमा �वाह गनर् 

�कसान पोटर्ल स्थापना भएको हनु।े  

10 हजार कृ�ष डायर� तथा क्यालेण्डर 

�काशन गन�। 

�कसान कल सेन्टरको स�ालन गन�। 

रे�डयो तथा टे�ल�भजनमा कृ�ष कायर्�म 

उत्पादन तथा �सारण गन�। 

कृ�ष �ा�व�धकको क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम 

स�ालन गन�। 
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�कसान कल सेन्टरलाई एक�ार 

�णाल�को रूपमा �वकास गद� �वज्ञसँग 

�कसानको �त्यक्ष सम्पकर्  हनु ेगर� 

�ा�व�धक सेवामा पहुँच व�ृ� भएको हनुे। 

कृ�ष सम्बन्धी �व�भ� ता�लमको 

माध्यमबाट कृ�ष क्षे�मा संलग्न 

जनशि�को दक्षता अ�भव�ृ� गर� कृ�ष 

��व�ध हस्तान्तरणमा सघाउ पगुकेो हनु े

�देश स्तरबाट कृषकलाई आवश्यकता 

अनसुारका �व�भ� ता�लम माफर् त दक्षता 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

31200106 �धानमन्�ी कृ�ष 

आध�ुनक�करण प�रयोजना 
 

�व�भन् न बाल�को क्षे�फल �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त 

खा�ा� बाल� 2,231 हेक्टर, फलफूल खेती 327 

हेक्टर, तरकार� खेती ४३५.75 हेक्टर र आलखेुती 

२०५ �वस्तार भएको। 

 

१२ हजार साना व्यावसा�यक उत्पादन 

केन्� (पकेट), १,२०० व्यावसा�यक 

उत्पादन केन्� (ब्लक), २४० जोन तथा 

१७ सपुरजोन स्थापना भई एक�कृत 

रूपमा कायर्�म स�ालन भएको हनुे। 

�मखु खा�ा� बाल�, तरकार� तथा माछा 

र मखु्य फलफूल बाल�मा आत्म�नभर्र 

उन्मखु भएको हनुे। 

कस्टम हाय�रङ सेन्टर स्थापना तथा 

स�ालनबाट यान्�ीकरण �व�र्न भई 

उत्पादन लागत न्यूनीकरण भएको हनुे। 

पो� हाभ�� सेन्टर स�ालन माफर् त कृ�ष 

उत्पादनको पो� हाभ�� नोक्सानीमा कमी 

आउने एवम ्��ेडङ र प्याकेिजङमा सधुार 

7,122 हे. क्षे�फलमा जोन तथा सपुरजोनको 

क्षे�फल �वस्तार गन�। 

1,606 हे. मा �व�भ� बाल�हरूको बीज व�ृ� 

कायर्�म स�ालन गन�। 

112 पटक जोन/ सपुरजोन क्षे�मा कृ�ष 

यान्�ीकरणमा सहयोग गन�। 

15 कस्टम हाय�र� सेन्टर स्थापना गन�। 

57 �ा�व�धक िशक्षालयको साझेदार�मा 

व्यावसा�यक उत्पादन कायर्�म स�ालन गन�। 

48 वटा नसर्र� �ोत केन्� स्थापना सहयोग 

कायर्�म स�ालन गन�। 

35 स्थानीय तहको समन्वयमा बीउ �ोत 

केन्� स्थापना कायर्�म स�ालन गन�। 

2,506 �सँचाइ पूवार्धार �नमार्ण तथा ममर्त 
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भई मूल्य अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

मत्स्य �ाचर� तथा पोखर� �नमार्ण एवम ्

सदुृढ�करण माफर् त १,००० हेक्टरमा 

नयाँ मत्स्य पोखर� क्षे� �वस्तार भई 

माछा उत्पादन व�ृ� भएको हनुे। 

सम्भार गर� 5,012 हे क्ष�ेफलमा �सँचाइ 

स�ुवधा थप गन�। 

629 बा�ा खोर/ गाईगोठ सधुार गन�। 

6 मत्स्य �ाचर� �नमार्ण एव सधुार गन�। 

क�रब 300 जना कृ�ष इन्टनर् प�रचालन गन�। 

३१२००१०७ लाइभस्टक सेक्टर 

इ�ोभेसन आयोजना 

१२ पश ुसेवा केन्� �नमार्ण भइरहेको (२ वटा अिन्तम 

चरणमा रहेको र ६ वटा आगामी बपर्को प�हलो 

चौमा�सकसम्म सम्प� हनु)े 

दमकको पशपुन्छ� हाट �नमार्ण भएको, २ वटा 

पशपुन्छ� बजार �नमार्णको अिन्तम चरणमा रहेको र २ 

वटाको ३० ��तशत काम सम्प� भएको। 

कणार्ल� �देशको पशपुन्छ� ता�लम केन्� र रा��य पश ु

�जनन कायार्लय पोखरामा Bull Mother Shed �नमार्ण 

भएको। 

आयोजनाबाट ८५६ उत्पादनमूलक संस्था �नमार्ण गर� 

क्षमता अ�भव�ृ� एवम ्अन्य सहयोग ग�रएको।  

FMD र PPR Vaccine को कोल्डचेनको व्यवस्था 

भएको। गन� केन्��य स्तरमा र �देश स्तरमा सातवटा 

cold room को �नमार्ण ग�रएको। 

२० वटा भेटे�रने�र अस्पताल तथा पश ुसेवा �वज्ञ 

केन्�मा USG मे�सन जडान, �योगशालमा hametology 

analyzer लगायतका मे�सने�र औजार जडान ग�रएको। 

दधु मास ुर च्याङ्�ाको उत्पादन तथा 

उत्पादकत्वमा व�ृ� भएको हनुे। 

दधु, मास ुर पिश्मनामा पूरक अनदुान �वतरण 

गन�। 

पा�लका स्तरमा पश ुसेवा केन्� �नमार्ण(८ वटा) 

गन�। 

धलुो दधु कारखाना स्थापना (कोहलपरु), धलुो 

दधु कारखाना मेिशनर� सहयोग (�वराटनगर) 

गन�। 

लिुम्बनी दगु्ध �वतरण आयोजना ला�ग Cold 

Room ख�रद गन�। 

FMD भ्यािक्सन ख�रद (६० लाख डोज) गन�। 

फामर् क्वारेन्टाइन सेड �नमार्ण गन�। 

भ्यािक्सनको Cold Chain Maintain गन�। पश ु

सेवा शाखा (स्थानीय तह) हरूमा Refrigerator 

ख�रद गन�। 

दधु संकलनको ला�ग Road Tanker ख�रद (२) 

गन�।  

31200108  खा� तथा पोषण सरुक्षा 

सधुार आयोजना 

 

आयोजना क्ल�र इकाइहरूबाट ४८.८२ मे.टन मूल 

तथा उन् नत बीउ (गहुँ, मसुरुो र मङु), १५१.५मे. टन 

आलकुो बीउ, ५१,८३० आलकुो PBS दाना, ११.३१ 

चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तरकार�, कुखरुा, 

बा�ा, गाई, भ�सीको उत्पादकत्व व�ृ� भई 

६५ हजार लाभ�ाह�को आम्दानी व�ृ� 

कृषक पाठशाला (220) तथा पशपुन्छ� 

पाठशाला (50) संचालन गन�। 

कृषक पाठशाला �नरन्तरता कायर्�म (90), 
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मे.टन घाँसको बीउ तथा ५० हजार ने�पयर धाँसको 

सेट्स र १,३७८.६८ के.िज. �व�भ� तरकार� वाल�को 

बीउ �वतरण भएको। 

250 कृषक तथा पशपुन्छ� पाठशाला संचालन भएका 

पशपुन्छ� �व�र्न कायर्�म संचालन भएको। 

१52 पूरक अनदुान कायर्�मको छनोट सम्प� भई 

सम्झौताको �ममा रहेको। 

400 घरबार� पोषण बग�चा, ६४ पोषण पाठशाला 

संचालनमा रहेको। 

१६८ साना अनदुान कायर्�म छनोट भई सम्झौताको 

�ममा रहेको। 

भएको हनुे। 

आयोजनाको कायर्क्षे�मा कृ�ष 

उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने �णाल� 

तयार भएको हनुे। 

�ामीण कखरुा �व�र्न कायर्�म (74), दगु्ध 

उत्पादन �व�र्न कायर्�म (50), बा�ापालन 

�व�र्न कायर्�म (150), पशपुन्छ� �व�र्न 

कायर्�म (274) र साना �सँचाइ कायर्�म 

(120) स�ालन गन�। 

�कसानबाट व्यवस्थापन हनु ेबोयर बा�ाको 

boer goat multiplier herds/units स्थापना 

(8) गन�। 

आयोजना लागू भएका गाँउपा�लकामा AI Unit 

को स्थापना (12) गन�। 

बीउ उत्पादक समहुहरूलाइर् मूल बीउमा 

सहयोग (धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, मसरुो, 

�समी, आलकुो PBS tubers) गन�। 

कृषकहरूलाइर् उ�त बीउ (धान, गहुँ, मकै, 

कोदो, फापर, मसरुो, �समी, मङु, मास, आल)ु, 

�सजनल तरकार� तथा घाँसको बीउ �वतरण 

गन�। 

Group support for drudgery reduction र 

Farm Business School (FBS) संचालन(16) 

गन�। 

पूरक अनदुान (250) र साना अनदुान (200) 

�वतरण गन�। 

�ामीण बजार, संकलन केन्� तथा हाटबजारको 

सधुार (16) गन�। 

�शोधन तथा व्यवस्थापन संरचनाको �नमार्णमा 
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सहयोग (26) गन�। 

पोषण पाठशाला (64) एवम ्पोषण पाठशाला - 

follow up support (64) संचालन गन�। 

घरबार� पोषण बगैचा कायर्�म (400) तथा 

घरबार� पोषण बग�चा कायर्�म - follow up 

support (440) संचालन गन�। 

31200109 कृ�ष क्षे� �वकास 

कायर्�म 

 

 

३४० समूह सहकार�सँग सहलगानी सम्झौता भएको र 

त्यसमध्ये १८ कृषक समूह र सहकार�लाई सम्झौता 

अनसुार रु. ४८ लाख भ�ुानी भएको। 

५ वटा कृ�ष सडक र ३ वटा कृ�ष बजार छनोट भई 

DPR को ला�ग काम अगा�ड बढेको, �फल्डमा सभ� 

भइरहेको। 

५५ वटा सामदुा�यक पूवार्धार मध्ये ३५ वटा �सँचाइ 

कुलो र २० वटा �ड�पङ टंक� �नमार्ण भइरहेको जसमा 

१८ वटा �नमार्ण सम्प� भएको।  

१२३ समूहसँग कक्षा संचालनका ला�ग सम्झौता भएको 

र ३३ समूहलाई रु. १७ लाख १६ हजार भ�ुानी भएको 

३० पा�लकाका शाखाहरूको क्षमता लेखाजोखा 

ग�रसकेको र मे�सनर�हरूको माग अनसुारको सूची  

तयार गर� मेसीनर� सहयोगका ला�ग कायर् अिघ 

बढेको। 

�हमाल� र पहाडी क्षे�का ३५ हजार 

कृषकका घरधरु�मा छनोट भएका १३ 

उच्च मूल्य कृ�षवस्तमुा सहलगानी गर� 

ग�रबी घटाउन ेर ती मध्येको २५ हजार 

घरधरु�को आम्दानी दईु गणुा बढेको हनु े

र �जनन उमेरका २४,२५० म�हलाको 

पोषण सरुक्षा स�ुनि�त भएको हनुे। 

सहलगानीका ला�ग कृषकलाई कजार्का 

ला�ग उपय�ु बैकं तथा �व�ीय सस्थासँग 

कजार् �वाहका ला�ग सम्पकर्  �वस्तार 

भएको हनुे। 

२ हजार यवुालाई पूवार्धार �नमार्ण 

सम्बन्धी रोजगार� मूलक ता�लम �दान 

गरेको हनु े 

१,२०० कृषक समूह तथा सहकार�लाई 

�व�ीय िशक्षा तथा व्यवसाय साक्षरता, 

पोषण र नयँा ��व�ध सम्बन्धी ता�लम 

�दान गर� कृ�ष सम्बन्धी ज्ञान बढाई 

�नवार्हमखुी कृ�षलाई व्यावसा�यक कृ�षमा 

मागमा आधा�रत मूल्य शृंखला �वकासका ला�ग 

कृषक समूह र सहकार�लाई सहलगानीमा 

सहयोग गन�। 

बहसुरोकारवाला प्लेटफमर् (MSP) सँग सहकायर् 

गर� कायर्मूलक अनसुन्धान स�ालन गन�। 

120 सामदुा�यक कृ�ष �सार सेवाकेन्� 

स्थापना तथा संचालनमा सहयोग गन�।  

�ामीण पूवार्धार �वकास तथा �नमार्णका ला�ग 

पुजँीगत अनदुान �ामीण सडक पलु, �सँचाइ 

आयोजना �नमार्ण गन�। 
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रुपान्तरणमा सहयोग पगुकेो हनु े

31200112 नेपाल कृ�ष बजार 

�वकास कायर्�म 

 

कृ�ष बजार �वकासका ��याकलापहरू संचालन भएको। २५ हजार अधर्–व्यावसा�यक र व्यापा�रक 

उत्पादन एकाइको अ�त�र� वा�षर्क आय 

सरदर २० हजार रुपैयाले व�ृ� भएको 

हनुे, जसमध्ये ३० ��तशत उत्पादन 

एकाइ म�हलाले नेततृ्व गरेको हनुे र 

ग�रब र �वप� वगर्का ला�ग क�रव 

१,६०० नयाँ रोजगार� सजृना भएको 

हनुे। 

 तलुनात्मक लाभ भएका कृ�ष उपजको बजार 

�वकासका ��याकलाप संचालन हनुे। 

31201011 कृ�ष �वभाग 

 

कृ�षको उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�को ला�ग समन्वय 

तथा सहजीकरण ग�रएको। 

�वभाग अन्तगर्तका फामर् केन्� तथा 

�योगशालाको सदुृढ�करणबाट �कसानलाई 

�विश�ीकृत �ा�व�धक सेवा �दान गनर् 

सहजीकरण भएको हनुे। 

कृ�ष �बमा र व्याज अनदुान (कोल्ड 

स्टोरेज लगायतका) को व्यवस्थापन 

भएको हनुे। 

कमर्चार� व्यवस्थापन तथा क्षमता �वकास 

भएको हनुे।  

उख ुउत्पादन �ोत्साहन अनदुान �वतरण गन�। 

बाल� �बमा ���मयम अनदुान, नी�तगत 

पषृ्णपोषण तथा बाल� �बमा अ�भकतार् ता�लम 

स�ालन गन�। 

�मखु बाल�हरूको उत्पादन लागत अध्ययन 

तथा न्यूनतम समथर्न मूल्य �सफा�रस गन�। 

बजार मूल्य संकलन तथा �काशन गन�। 

कृ�ष िशक्षा अनसुन्धान र �सार वीच समन्वय 

गन�। 

�मखु बाल� उत्पादन मापदण्ड तयार� गन�। 

कायर्�म संचालनमा सहजीकरण तथा अनगुमन 

गन�। 

31201101 रा��य आल,ु तरकार� 

तथा मसला �वकास 

कायर्�म 

 

रा��य स्तरको बागवानी गो�ी सम्प� भएको जसमा 

२२ मौिखक �स्ततुीकरण र १३ पोस्टर �स्ततुीकरण 

भएको। 

आल,ु तरकार� तथा मसला बाल�को तथ्यांक संकलन 

सम्विन्धत बाल�का फामर् केन्�हरूलाई 

सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा �वकास 

ग�रएको हनुे। 

स्थानीय तथा उ�त जातका आल ु

अल�चीको ५० हजार तथा एभोकाडोको ४ 

हजार बेनार् उत्पादन गन�। 

�व�भ� तरकार� बाल�को ७.४ के.जी. �जनन 

बीउ ७९७ के.जी. मूल बीउ ७९६.५ के.जी. 
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तथा अ�ाव�धक गनर् ४ वटा �देश स्तर�य गो�ी भएको 

संघ तथा �देशका वागवानी फामर्मा �व�भ� तरकार� 

बाल�को १९०० के.जी. मूल तथा १६७८.५ के.जी. 

उ�त बीउ उत्पादन भएको। 

७६१.८१ के.जी. �व�भ� तरकार� बाल�को �ोत बीउ, 

२७ लाख ७५ हजार �व�भ� मौसमी तरकार� बाल�का 

बेनार्हरू, ७.५८ के.जी. गोलभ�डाको वणर्शंकर (सजृना) 

�वउ, ७ लाख ९८ हजार आलंका�रक फूलका बेनार्, 

३७ हजार ५ सय दाना आलकुो पवुर् मूल बीउ (PBS), 

१०.७ के.जी. आलकुो ट�.पी.एस. �बयाँ, १०.३३ 

मे.टन आलकुो बे�सक बीउ र १ हजार एभोकाडो 

(HASS र ETINGER जात)को बेनार् उत्पादन भएको। 

बाल�को जमर्प्लाज्म संकलन तथा संव�र्न 

भएको हनुे। 

२७ हजार तरकार� बेनार् उत्पादन तथा 

�ब�� �वतरण गर� तरकार� 

उत्पादकत्वमा व�ृ� भएको हनुे। 

गोलभ�डाको वणर्शंकर जात सजृनाको 

बीउ उत्पादन तथा �ब�� �वतरण गर� 

गोलभ�डाको व्यावसा�यक उत्पादन भएको 

हनुे। 

उ�त बीउ तथा ३८ लाख ६० हजार बेनार् 

उत्पादन तथा �वतरण गन�। 

आलकुो ५० हजार दाना पूवर् मूल बीउ, १० 

के.जी. ट�.पी.एस. दाना तथा १४ मे.टन 

आलकुो �ोत बीउ उत्पादन गन�। 

स्थानीय तहमा सशतर् हस्तान्त�रत कायर्�म 

माफर् त आल ुखेती �वस्तार तथा ब�उ उत्पादन 

कायर्�म तथा प्याज गानो उत्पादन कायर्�म 

संचालन गन�। 

 

31201102 रा��य फलफूल �वकास 

कायर्�म 

 

फलफूल �बरुवाहरूको माग तथा आपू�तर् (वासलात) 

सम्बन्धी सफ्टवेयर तयार भएको र सोको उपयोगबाट 

५५ नसर्र� धनी तथा १०५ कृषक एवम ्

कायार्लयहरूबाट फलफूल �बरुवाको माग तथा 

आपू�तर्को �ववरण तयार भइरहेको। 

�हउँदे फलफूलको ब्यालेन्स �सट तयार गर� �ोत केन्� 

तो�कएको। 

सनु्तला जात फलफूलका ४० हजार �बज ुतथा कलमी 

�बरुवा उत्पादन भएको र सो बाल�को ५० हजार 

रुटस्टक उत्पादन भएको। 

वष� फलफूलका १,१७,११६ �बरुवा उत्पादन भएको 

आलंका�रक �बरुवा २६,०५० वटा उत्पादन भएको। 

सम्बिन्धत बाल�का फामर् केन्�हरूलाई 

सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा �वकास 

ग�रएको हनुे। 

फलफूलको रुटस्टक �बरुवा उत्पादन  

(एम.पी) क�ट� २७०००, �ेप स्याउ 

३३०००, मयल ५००००, �हउदे 

फलफूल �बरुवा २५०००० (स्याउ 

११०००० ओखर १५००० नास्पा�त 

५०००० हलवुावेद १००००, �कवी 

१५०००, आरु/आरुवखडा २०००० 

अन्य ३००००), तीनपाते सनु्तला 

१५००००, सनु्तलाजात फलफूल �बरुवा 

२०००००, आपँ �लची लगायत अन्य 

�व�भ� फलफूलका �बरुवाको �ा�व�धक 

मापदण्ड तयार गन�। 

उष्ण �देशीय वागवानी केन्�, सलार्ह�लाई 

Centre of Excellence को रूपमा �वकास 

गन�। 

�हउँदे, वष� तथा सनु्तला जातका फलफूलका 

३,६८,५०० �बरुवा उत्पादन तथा 

१,८७,००० �बरुवा �व�भ� फामर् केन्�बाट 

�व�� �वतरण गन�। 

स्थानीय तहमा सशतर् हस्तान्त�रत कायर्�म 

माफर् त परुानो फलफूल नसर्र� सदुृढ�करण 

कायर्�म, फलफूल दशक अन्तगर्त फलफूल 

�बरुवा रोपण कायर्�म, ओखर खेती �वस्तार 
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वष� फलफूल �बरुवा ७५०००० गर� 

व्यावसा�यक फलफूल उत्पादन भएको 

हनुे। 

हाई डेिन्स�ट प्लािन्टङको ला�ग स्याउका 

ड्वा�फर् ङ रूटस्टक र स्पर टाइप एप्पल 

भेराइ�टजको प्लट स्थापना तथा 

व्यवस्थापन भई व्यावसा�यक स्याउ खेती 

�वस्तारमा सहयोग पगुकेो हनुे। 

तरकार� बाल�को �ोत बीउ उत्पादन 

तथा �व�� �वतरण माफर् त तरकार� 

उत्पादकत्वमा व�ृ� भएको हनुे। 

कायर्�म, व्यावसा�यक कागती खेती कायर्�म 

तथा स्याउ खेती �वस्तार कायर्�म स�ालन 

गन�। 

31201103 व्यावसा�यक क�ट 

�वकास 

 

मौर� तथा रेशम खेतीको �वस्तार भएको। ४,५०० गणुस्तर�य रान ुउत्पादन तथा 

�वतरण, ५,५०० वटा मौर� घार �वतरण 

भई व्यावसा�यक मौर�पालनबाट 

१८,००० मे.टन मह उत्पादन भएको 

हनुे। 

च्याउखेतीमा यान्�ीकरण तथा नवीनतम 

��व�धको सरुुवात गर� कृषक स्तरमा 

१० हजार मे.टन च्याउ उत्पादन तथा 

�ब�� �वतरणबाट आयआजर्न व�ृ� भएको 

हनुे।  

७० हेक्टरमा �कम्ब ुबग�चा फामर् 

व्यवस्थापन तथा ६०० हेक्टरको 

क्ल�रमा �कम्ब ुक्षे� �वस्तार गर� 

५५०० के.जी. रेशम बीज कोय, २५ 

 रेशम खेती �वस्तार गन�। 

मौर� पालन व्यवसायको �वस्तार ग�रने, 
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हजार बक्स रेशम बीज र ३५ लाख ५५ 

हजार �कम्ब ु�बरुवाको उत्पादन भएको 

हनुे। 

31201104 वाल� �वकास तथा 

जै�वक �व�वधता संरक्षण 

कायर्�म 

 

उ�त बीउमा अनदुानको ला�ग ३७९ स्थानीय तहमा 

3,216(मकै 791 र धान 2,425) मे.टन बीउ 

�वतरण ग�रएको। 

सनु्दरपरुमा ५5.७ मे.टन र चन्दाडाँगीमा क�रब ७० 

मे.टन धानको बीउ �शोधन गर� भण्डारण ग�रएको। 

 २2.83 र 11.8 हे. मा गहुँ तथा मकैको �ोत बीउ 

उत्पादन भएको।  

चैते धानको १० मे.टन तथा गहुँको ३४.8 मे.टन �ोत 

बीउ �ब�� भएको। 

धान, गहुँ, मकै र उख ुबाल�को न्यूनतम 

समथर्न मूल्य तोक� कायार्न्वयनमा 

नी�तगत सधुार ग�रएको हनुे। 

सचेतना तथा बाल� �वकास कायर्�म 

संचालन गर� उ�त बीउबीजनको 

�योगबाट �मखु खा�ा� उत्पादनमा 

आत्म�नभर्र भएको हनुे। 

स्थानीय खा� सरुक्षालाई टेवा परु् याउन 

रैथाने बाल�हरूको खेती, उत्पादन तथा 

उयभोग बढेको हनुे। 

खा�ा� बाल�को सीमावत� समस्या तथा 

बढ्दो आयातसँग सम्बिन्धत समस्याको 

अध्ययन तथा प�हचान गर� समस्या 

समाधानका ला�ग नी�तगत व्यवस्था 

भएको हनुे। 

बाल� �वशेष (औ�ो�गक बाल�, रैथाने बाल�, 

तेलहन बाल� र दलहन बाल�) को रा��य 

रणनी�त एवम ्कायर्योजना तयार�  गन�।  

स्थानीय तहमा सशतर् हस्तान्त�रत कायर्�म 

माफर् त धान उत्पादन �व�र्न कायर्�म, मकै 

उत्पादन �व�र्न कायर्�म, गहुँ उत्पादन 

�व�र्न कायर्�म, रैथाने बाल� �व�र्न कायर्�म 

र �ोत तथा उ�त वीउमा अनदुान कायर्�म 

स�ालन गन�। 

�व�भ� खा�ा� बाल�को मूल बीउ उत्पादन 

(धान १४९ मे. टन., गहुँ ३७ मे. टन., मकै २० 

मे. टन., तोर� २ मे. टन., मसरुो १.६मे. टन.) 

उत्पादन गन�। 

31201105 केन्��य कृ�ष 

�योगशाला कायर्�म 

 

केन्��य कृ�ष �योगशाखाबाट ऐन �नयम तथा 

�माणीकरण �योजनको ला�ग �� २६ नमनुा पर�क्षण 

ग�रएको। 

१९ वटा रासाय�नक तथा �ांगा�रक मल पर�क्षण 

ग�रएको। 

बीउबीजन �योगशालावाट 147 बजार तथा �व�भ� 

�योशालाको �स चेक नमनुा पर�क्षण कायर् सम्प� 

रा��य स्तरमा �योगशाला स्थापना एवम ्

सन्चालन भएको हनुे। 

�नजी तथा गैर सरकार� क्षे�वाट संचा�लत 

�योगशालाको स्तर �नधार्रण भएको हनुे। 

सरकार�, गैर सरकार� तथा �नजी माटो, 

बीउ तथा वाल� संरक्षण �योगशालाहरूको 

क्षमता �वकास भएको हनुे। 

माटो पर�क्षण तथा स्वायल हेल्थ काडर् �वतरण 

गन�। 

मलखाद पर�क्षण �योगशाला सेवा स�ालन 

गन�। 

बीउ पर�क्षण �योगशाला सेवा स�ालन गन�। 

बाल� संरक्षण �योगशाला सेवा स�ालन गन�। 

�तु �वषा�द अवशेष पर�क्षण तथा जनचेतना 
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भएको। 

 

बीउबीजन पर�क्षण, वाल� संरक्षण 

�योगशाला, माटो तथा मल पर�क्षण 

सम्बन्धी अनसुन्धान तथा �वकास भएको 

हनुे। 

अन्तरा��य �त्यायन सम्बन्धी कायर्हरू 

भएको हनुे। 

७ वटै �देशमा �योगशाला संचालनमा 

�नरन्तरता �दई कृ�ष वस्तमुा �वषा�दको 

�योग न्यूनीकरण गर� आम उपभो�ाको 

स्वास्थ्य सम्बन्धी हक�हत स�ुनि�त 

भएको हनुे। 

अ�भव�ृ� गन�। 

Digital Soil Map अपडेट गन�। 

31201106 कृ�ष पूवार्धार �वकास 

तथा कृ�ष 

यािन्�क�करण �व�र्न 

कायर्�म 

आध�ुनक कृ�ष बजार �नमार्णका ला�ग 2 वटा �ड�पआर 

तयार� भएको। 

संघ अन्तरगत रहेको 1 कृ�ष उपज थोक बजार 

स्तरो��त भएको। 

काग�ेर� मनोहरा न.पा., बढुानीलकण्ठ न.पा. र 

रौतहटको कटह�रयामा कृ�ष उपज बजारस्थल �नमार्णको 

DPR तयार गर� सम्बिन्धत स्थानीय तहमा सशतर् �व�ीय 

हस्तान्तरण भएको।  

7 �डप �ुबवेल, 8 पम्प हाउस �नमार्ण, 5 �ान्सफमर्र 

जडान, 2 सरकार� कायार्लयमा �डप �टयवुवेल �नमार्ण, 

8 �व�तुीय पम्प जडान र भ�ूमगत नाला �नमार्ण 

भएको। 

12 मे.टन �ोत बीउ �वतरण (धान र गहुँ) भएको। 

�देश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 

ठूला र साना कृ�ष उपज बजार पूवार्धार 

स्थापना भई संचालनमा आएको हनु े

�डप �ुबवेल तथा स्यालो �ुबवेल 

जडान भई थप �सँचाइ स�ुवधा उपलव्ध 

भएको हनुे।  

�देश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 

साना तथा मझौला क्षमताका कोल्ड 

चेम्बर तथा वकर् सप स�ुवधा स�हतका 

कस्टम हाय�रङ सेन्टर स्थापना भएको 

हनुे। 

संघीय कृ�ष बजार (४ वटा) को 

स्तरो��त/पूवार्धार �वस्तार गन�। 

3 स्थानमा आध�ुनक कृ�ष बजार पूवार्धारको 

DPR तयार� गन�।  

कृ�ष बजारको रा��य गरुुयोजना तयार� गन�। 

�देश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा साना 

तथा मझौला क्षमताका कोल्ड चेम्बर तथा 

वकर् सप स�ुवधास�हतका कस्टम हाय�रङ सेन्टर 

स्थापना गन�। 

31201107 रानी जमरा कुल�रया 150 मे.टन क्षमताको केरा पकाउने चेम्बर �नमार्ण र बीज (धान, गहुँ, तोर� र मसरुा) व�ृ� खा�ा� (धान, मकै, तोर�, दलहन) बाल�को क्षे� 
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�सँचाइ आयोजना –

�णाल� आध�ुनक�करण 

कृ�ष कायर्�म  

110 हे. मा उ�त खेतीको क्षे�फल �वस्तार भएको। 

 5 वटा 460 मे.टन क्षमताको बीउ भण्डार गहृ �नमार्ण 

भएको। 

2,266 हे. मा खा�ा� बीउ उत्पादन तथा 855 हे. 

तरकार� उत्पादन कायर्�म भएको। 

पश ुउत्पादन ��व�ध तथा रोग व्यवस्थापन कायर्�म 

(30 समूहमा) भएको। 

भएको हनुे। 

फलफूल (केरा, कागती, मेवा, आपँ र 

अनार) र तरकार�को व्लक �दशर्नी  

भएको हनुे। 

केरा पकाउने घर �नमार्ण भएको हनुे। 

�वस्तार गन�। 

बीजव�ृ� कायर्�म स�ालन गन�। 

१ कोल्डस्टोर, बीउ भण्डार घर तथा अन्य 

पूवार्धार �नमार्ण गन�। 

केराको �टस्यकुल्चर ल्याव स्थापना गन�। 

ग�रब तथा म�ु कमैया लिक्षत कायर्�म, कृ�ष 

यान्�ीकरण सहयोग कायर्�म र पश ुउत्पादन 

��व�ध �दशर्न तथा रोग व्यवस्थापन कायर्�म 

स�ालन गन�। 

३१२०२०११ पश ुसेवा �वभाग अण्डा, मास ुतथा पाउडर दधुमा मलुकु आत्म�नभर्र 

घोषणा ग�रएको। 

बडर्फ्ल ुरोग �नयन्�ण गन� �ममा २०,५१३ पन्छ� 

४,१५७ के.जी. दाना तथा ५,०४३ गोटा अण्डा 

सरुिक्षत तवरले न� गर� कृषकलाई  राहत �वतरण 

ग�रएको। 

३,०८० वगर् �मटर काँचो छाला ,३३ मे.टन श�ु घ्यू 

र ७७४ मे.टन छुप� लगायत पशजुन्य उत्पादन �नयार्त 

ग�रएको। 

पशपुन्छ� सेवाका कायर्�महरूको 

सहजीकरण र समन्वय भएको हनु।े 

दधु, अण्डा र मासकुो उपलव्धतामा व�ृ� 

भएको हनुे। 

TIA क्वारेन्टाइनमा Cold room ख�रद तथा 

जडान गन� 

पशपुन्छ� रोग अन्वेषण तथा �नयन्�ण कायर्�म 

स�ालन गन� 

पशपुन्छ� �बमाको ला�ग अन्य संस्थालाई चाल ु

अनदुान �वतरण गन� 

31202101 मत्स्य �वकास कायर्�म २ करोड 4६ लाख 87 हजार �ािच्ल� , �ाइ, 

�फ�र�ल� �वतरण ग�रएको। 

४० लाख श�ु न�को �ािच्ल�, ४ लाख श�ु न�को 

�फ�र�ल�, ३ लाख २ हजार श�ु न�को एडभान्स 

�फ�र�ल�, २ लाख श�ु न�को फयचुर �डु �ा�गङ 

गर� �वतरण ग�रएको। 

३० हजार सौन्दयर् माछा उत्पादन तथा �वतरण ग�रएको 

थप ३ हजार हे. मत्स्य क्षे�फल �वस्तार, 

९० करोड मत्स्य बीज उत्पादन तथा 

�वतरण गर� २ लाख ८० हजार मे.टन 

मत्स्य उत्पादन भएको हनु ेजसबाट मत्स्य 

क्षे�को व्यवसायीकरण र कृषकको 

आयस्तरमा व�ृ� भएको हनुे। 

९ िजल्लामा अ�भयानका रूपमा रेन्बो 

6000 हजार �ाइ, २५०० हजार �फ�र�ल�, 

२५० हजार एडभान्स �फ�र�ल�, ५० हजार 

सौन्दयर् माछा, 8500 हजार �ाच�ल� 

उत्पादन तथा �वतरण गन�। 

श�ु न�का 800 हजार �फ�र�ल�, 20000 

हजार �ाच�ल�, 400 हजार एडभान्स 

�फ�र�ल� उत्पादन तथा �वतरण गन�।  

61



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आव २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�ाउट उत्पादन कायर्�म माफर् त रेन्बो 

�ाउट को व्यसायीकरण भएको हनु।े 

३१२०२१०२ पश ुस्वास्थ्य रोग 

अन्वेषण सेवा तथा 

क्वारेन्टाइन कायर्�म 

२ करोड ६७ लाख ४३ हजार डोज �व�भ� �क�समका 

खोप उत्पादन भएको।  

सातै �देशमा ९८ लाख ५४ हजार १ सय डोज खोप 

�नःशलु्क �वतरण ग�रएको। 

�व�भ� �क�समका २ करोड १८ लाख ४१ हजार ४ 

सय ६८ डोज खोप �ब�� भएको।  

रा��य रोग �नयन्�ण कायर्�मको ला�ग अ�धकांश खोप 

(एचएस�बक्य ुखोप) बाहेक सम्पूणर् खोप सातै �देशमा 

�वतरण भइसकेको र एफ.एम. �ड. खोप �वतरणको 

तयार� भइरहेको। 

AI, PPR, ND, Rabies जस्ता रोगको 

Gold standard protocol तयार भएको हनु,े 

रा��य खोप उत्पादन �योगशाला रे�बज 

खोप उत्पादन य�ुनट समेत BSL2 plus मा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

खोप उत्पादन सेवा �वस्तार गनर् 
enterotoxaemia, IB, IB ND F1 and IB 
Lasota उत्पादन ���या सरुु भएको 

हनुे। 

रोग �नदान सेवा स�ालन गन�। 

खोपको �भावका�रता अध्ययनका ला�ग 

�सरोमो�नट�रङ गन�। 

�मखु जनुो�टक रोग स�भर्लेन्स कायर्�म 
(Toxoplasmosis, Brucellosis, Leptospirosis) 
स�ालन गन�। 

3,200 खोरेत तथा सीमा�वह�न पश ुरोगको 

नमनुा संकलन तथा �नदान गन�। 

१८०० पशपुन्छ�को उपचार, ५०० मेजर 

सजर्र�, ४५० गाइनाकोलोजी उपचार ४५० 

माईनर सजर्र� २०० छाला जाँच ४०० 

पोस्टमाटर्म पर�क्षण गन�। 

३०० टेल� भेटे�रनर� मे�ड�सन सेवा, ४५० 

अल्�ासाउण्ड सेवा, १००० एक्स रे सेवा, 100 

एम्बलेुटर� सेवा संन्चालन गन�। 

�प�पआर खोप 7120 हजार, रे�बज खोप 

१२० हजार, क्ला�सकल स्वाईन �फवर खोप 

७०० हजार, रानीखोत आर.टु.वी./लासोटा 

खोप ५००० हजार, रानीखोत आइ.टु. खोप 

१५०० हजार, गम्वोरो/फलपक्स खोप ८००० 

हजार र रा�नखेत एफ-१ खोप उत्पादन 

२०००० हजार डोज खोप उत्पादन तथा 

ढुवानी गन�। 
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31202103 पशपुन्छ� �ोत 

व्यवस्थापन तथा �व�र्न 

कायर्�म 

९० हजार ४९० �ूअल पप�ज कुखरुाको चल्ला एवम ्

३७२ उ�त पशपुन्छ� (भेडा, मरुार् तथा जस�को पाडा 

पाडी, वाच्छा वाच्छ� र वंगरु) पाठापाठ� उत्पादन तथा 

�वतरण भएको। 

४९ हजार ५४० वहवुष�य तथा वष� घाँसको सेट, बेनार्, 

गाँन ुतथा १०.८६ मे.टन घाँसको बीउ उत्पादन तथा 

�वतरण भएको।  

 

 गाई भ�सी तथा बा�ामा ग�रने कृ��म 

गभार्धान सेवा हालको वा�षर्क ७ लाख 

पगुकेो हनु,े 

बंगरु औ�ो�गक पाकर् को स्थापना तथा 

संचालन माफर् त गणुस्तर�य मास ुउत्पादन 

तथा बजार�करणमा टेवा पगुकेो हनुे 

च्याङ्�ा �ोत केन्� स्थापना माफर् त मास ु

तथा पिश्मना उत्पादनमा टेवा पगुकेो हनु े

फामर् केन्�हरू Centre of Excellence को 

रूपमा �वकास भएको हनुे। 

मूल बीउ र उपयोगी जातका बोयर 

बा�ा, योकर् शायरल्याण्डरेस तथा �ुरोक 

बंगरु, �ामीण कुखरुा र मरुार् राँगोको 

उपलब्धता स�ुनि�त भएको हनुे। 

6 लाख डोज जमेको वीयर् उत्पादन तथा 

�वतरण र 5 लाख गाई भ�सीमा कृ�तम 

गभार्धान गन�। 

24,825 के.िज. (�टयोसेिन्ट, जै, ज्वाइन्ट भेज, 

�डस्मो�षयम, कुडज,ु स्टाइलो तथा डालेघाँसको) 

मूल बीउ उत्पादन तथा �वतरण गन�। 

25 गाईका बाच्छाबाच्छ�, १७० बंगरुका 

पाठापाठ�, ४० याकनाक, १०० भेडाका 

पाठापाठ�, १५० खर� बोका, ३० बोयर बोका 

तथा ४० बोयर �स बोका उत्पादन तथा 

�वतरण गन�। 

स्थानीय याक, भेडा बा�ा, गाई, घासेँबाल� 

आ�दको संरक्षण गर� उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व व�ृ�का ला�ग नवीनतम ��व�धको 

पर�क्षण तथा �वस्तार गन�। 

31202104 पश ुआहारा तथा 

लाइभस्टक गणु 

व्यवस्थापन कायर्�म 

 

�योगशालाबाट ४१ हजार ९६ नमनुा संकलन तथा 

पर�क्षण ग�रएको। 

९४० औष�ध र खोप, ३,१९२ दधु, मास ुतथा दानाको 

नमनुा संकलन तथा पर�क्षण ग�रएको। 

HPLC �व�ध�ारा २१६ दाना तथा कच्चा पदाथर्को नमनुा 

तथा �फड सिप्लमेण्टमा amino acids, vitamins, 

aflatoxin पर�क्षण, दानाको उ�ोगहरूबाट उत्पा�दत 

तयार� दानाको १,७६३, स्थानीय तहबाट ६२८ 

दानाहरूको नमनुा संकलन तथा पर�क्षण ग�रएको 

२,१३७ दधु, ७३ घाँसहरूको नमनुा संकलन तथा 

पश ुआहारका ला�ग घाँस उत्पादनमा 

व�ृ� भएको हनुे। 

आयात तथा �नयार्त हनुे तयार� दाना, दाना 

कच्चा पदाथर् तथा �फड सिप्लमेन्टहरूको 

गणुस्तर सू�नि�त भएको हनुे। 

दाना कच्चा पदाथर्हरूको नमनुा संकलन 

तथा पर�क्षण भएको हनुे। 

 

दाना उ�ोग तथा दानाको ढुवानी, �ब�� �वतरण 

र भण्डारणमा संलग्नहरूको अ�डटका ला�ग 

आधार तय गन�। 

साइलेज, TMR र Mineral Block को गणुस्तर 

�नधार्रण गन�। 

लाइभ�क गणु व्यवस्थापन �योगशालाको SOP 

तयार�, 250HPLC बाट दाना तथा �फड 

सिप्लमेण्टमा amino acids, vitamins, aflatoxin 

पर�क्षण तथा ��तवेदन तयार� गन�। 

दानाको उ�ोगबाट उत्पा�दत तयार� दानाको 
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पर�क्षण ग�रएको। 1,500 नमनुा संकलन तथा पर�क्षण गन�। 

स्थानीय तहबाट दानाको 1,800, दानाको 

कच्चा पदाथर्को 600 तथा घाँसको 150, 

दधुको 600 नमनुा संकलन तथा पर�क्षण 

गन�।  

31203101 खा� पोषण तथा ��व�ध 

कायर्�म 

 

४,८८८ पटक खा� उ�ोग, दाना उ�ोग, बजार, होटल, 

रे�ुरेन्ट, हाटबजार, मेला, महोत्सव अनगुमन भएको 

खा� तथा दाना पदाथर्को ४,६०४ नमनुा संकलन तथा 

�नयमन भएको। 

५४,८६७ आयातीत खा� तथा दाना नमनुाको भन्सार 

नाकामा नै गणुस्तर �माणीकरण भएको।  

३,४२२ खा� तथा दाना उ�ोगको अनजु्ञाप� जार� तथा 

नवीकरण भएको।  

१७,०७८ खा� तथा दाना नमनुाको �योगशाला 

�वष्लेषण भएको। 

खा� वस्तकुो �वतरण एवम ्आयात र 

�नयार्तसम्म श�ुता कायम भई आम 

उपभो�ाको हक�हत एवम ्स्वास्थ्य 

संरक्षणमा म�त पगुकेो हनु े

�माणीकृत एवम ्भरपद� �व�षेण सेवा 

�दान भई �नयार्त �व�र्नमा टेवा पगुकेो 

हनु े

उपय�ु खा� पोषण कायर्�ममाफर् त 

कुपोषण न्यूनीकरण र खा� पोषण 

सरुक्षामा सघाउ पगुकेो हनु े

कृ�ष एवम ्पशजुन्य खा� उत्पादनमा 

�वषा�द, एण्ट�बाय�टक हम�नको अवशेष 

प�हचान एवम ्�व�षेण गर� उपभो�ा 

सचेतना कायर्�महरू स�ालन भएको 

हनुे। 

खा� उ�ोग, दाना उ�ोग, बजार, होटल 

रे�ुरेन्ट, हाटबजार, मेला, महोत्सव अनगुमन 

गन�। 

६,५०० वटा खा� तथा दाना पदाथर्को नमनुा 

संकलन गर� �नयमन गन�। 

 ५० हजार वटा आयातीत खा� तथा दाना 

नमनुाको भन्सार नाकामा नै गणुस्तर 

�माणीकरण गन�। 

४,५०० वटा  खा� तथा दाना उ�ोगलाई 

अनजु्ञाप� जार� तथा नवीकरण गन�। 

31221011 रा��य �कसान आयोग 

 

�व�भ� आयोजनाको अनगुमन एवम ्प�ृपोषण ग�रएको 

�कसानहरूको स्थलगत समस्या प�हचान एवम ्सझुाव 

�दान ग�रएको। 

मन्�ालयले तयार गरेका ऐन, �नयमावल�मा �कसान संघ 

सगठनहरूको राय सझुाव संकलन गर� उपलब्ध 

केन्� तथा �देश स्तरमा कृ�ष �सार, 

अनसुन्धान  र �वकास तथा �कसान 

सम्ब� समसाम�यक समस्याहरू प�हचान 

भएका हनु े

केन्� तथा �देश स्तरमा �कसान संघ 

रासाया�नक मलको �भावकार� �वतरण �णाल� 

सम्बन्धी अध्ययन गन�। 

तीनै तहका सरकारका ऐन �नयम/ कानूनको 

एकरूपता तथा सामन्जस्यता ल्याउन अध्ययन 

गन�। 

64



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आव २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

गराइएको।  

�देश स्तरमा �कसान संघ संगठनहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 

तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन ग�रएको। 

संगठन संस्थाहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 

भएको हनुे। 

�देश स्तरमा �कसान संघ संगठनहरूको क्षमता 

अ�भव�ृ� तथा अ�भमखुीकरण गन�। 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� जन्य उत्पादन गन�। 

कृषक, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला 

सँगको समस्या प�हचान तथा समाधानको ला�ग 

अध्ययन गन�। 

आयोजनाहरूको अध्ययन/ अवलोकन/ 

अनगुमन एवम ्प�ृपोषण गन�। 

31231011 रा��य िचया, कफ� तथा 

अल�ची �वकास बोडर् 

 

नेपाल� अथ�डक्स िचया �ेडमाकर्  कायार्न्वयनको �ममा 

१२ िचया उ�ोगलाइर् �ेडमाकर्  �योगको अनमु�त 

�दइएको। 

चक्लाबन्द�मा कफ� खेती �वस्तार कायर्�म अन्तगर्त 

७०० रोपनीमा कफ� �वस्तार गनर् �स्तावना स्वीकृत 

ग�रएको। 

पोखरामा नमनुा कफ� �शोधन केन्�को �नमार्ण सम्प� 

हनुे चरणमा रहेको। 

 नवुाकोटमा नमनुा िचया �शोधन केन्� �नमार्णको कायर् 

सचुारु रहेको। 

िचया, कफ� तथा अल�चीको बजार�करण र 

अन्तरार्��य व्यापार �वस्तार भएको हनुे। 

चक्लाबन्द�मा 2,500 रोपनीमा कफ� खेती 

�वस्तार गन�।  

१० लाख ५० हजार गणुस्तर�य कफ� �वरूवा 

उत्पादन गन�। 

नेपाल� िचयाको �ाण्ड �व�र्न गन�। 

इलाममा कफ� �शोधन कारखाना स्थापना 

गन�। 

 

३१२३१०१२ रा��य दगु्ध �वकास 

बोडर् 

दधु तथा दधुजन्य पदाथर् ढुवानी गन� सवार� साधनलाई 

�नवार्ध रूपमा आवतजावत गनर्को ला�ग लोगो �डजाइन 

तथा सावर्ज�नक गर� �वतरण ग�रएको। 

दगु्ध व्यवसाय क्षे�को नी�तगत व्यवस्था 

र �वकासमा सहयोग पगुकेो हनु,े 

दधुको बजा�रकरण �ब�र्न हनुे तथा 

गणुस्तरमा व�ृ� भएको हनुे। 

दगु्ध पदाथर् �व�धकरण ता�लम स�ालन गन�। 

िच�ल� भ्याट ममर्त ता�लम �दान गन�। 

नी�तगत सझुाव �दान गनर्को ला�ग दगु्ध 

क्षे�को अध्ययन गन�। 

दधु तथा दगु्ध पदाथर्को �नयमन गनर्को ला�ग 

आवश्यक पूवार्धार (�योगशाला) गन�। 
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३१२४१०११ नेपाल पश ुिच�कत्सा 

प�रषद् 

�नय�मत रूपमा पश ुिच�कत्सकको आचारसं�हता 

अवलोकन भएको। 

पश ुिच�कत्सकको दतार् र भेटे�रनर� 

शैिक्षक संस्थाको �नयमन भएको हनुे। 

पश ुिच�कत्सा पेशा थप मयार्�दत भएको 

हनुे। 

नाम दतार् प�रक्षा स�ालन गन�। 

आचारसं�हताको अनगुमन गन�। 

�व��व�ालयहरूको भेटे�रनर� िशक्षाको गणुस्तर 

कायम गन�।  

31241101 कृ�ष अनसुन्धान 

कायर्�म 

 

धान, मकै, गहुँ लगायतका बाल�को खलुा स�िचत र 

वणर्शंकर गर� २१५ जात �वकास ग�रएको, सो 

जातहरूको �ोत बीउ उत्पादन तथा �वतरण ग�रएको र 

पशपुन्छ� तथा माछाका उ�त न�का पाठापाठ�, 

पाडापाडी, चल्ला र भरुा उत्पादन तथा �वतरण ग�रएको 

�व�भ� हावापानी र क्षे�को ला�ग बोर बा�ापालन ��व�ध 

र �ाउट माछा उत्पादन ��व�ध �सफा�रस भई ब्यापक 

�वस्तारको �ममा रहेको। 

२३२ बाल�का १६,२४० रैथाने जात संकलन भएको र 

क�रब ९,५०० जातको िजन ब�कमा मध्यमकाल�न र 

द�घर्काल�न संरक्षण ग�रएको। 

कम लागतमा उच्च क्षमताको सोलार �ाएर, उच्च 

पहाडी भेगको ला�ग िचनो कुटक, तरकार� खेतीको 

ला�ग प्लािस्टक घर र म�हलामै�ी साना तथा घरेल ु

यन्� उकरण �वकास ग�रएको। 

�व�भ� हावापानी, भौगो�लक क्षे� तथा 

जलवाय ुअनकूुलन हनुे अ�, तरकार� र 

फलफूल बाल�का २० जात उन्मोचन 

भएको हनुे।  

न्यिुक्लयस, �जनन, मूल बीउ र 

बणर्शंकर जातको Parent लाइन लगायत 

क�रब ३ हजार मे.टन �ोत बीउ 

उत्पादन र �वतरण भएको हनुे। 

उ�त बा�ा, भ�सी, गाई, बंगरु, कुखरुा, 

टक� लगायत क�रब १५ लाख उ�त 

न�हरू र १० करोड माछाका भरुा 

उत्पादन तथा �वतरण भएको हनुे। 

िजन ब�कमा �व�भ� 

बाल�/बागबानी/पशपुन्छ�/मत्स्य आ�दको 

रैथाने र लोपोन्मखु ३ हजार जातको 

खोजी, संकलन, च�र� िच�ण तथा 

मूल्यांकन गर� मध्यमकाल�न र 

द�घर्काल�न संरक्षण /उपयोग भएको 

हनुे।  

कृ�ष यन्� पर�क्षण, कम लागत र भगूोल 

सहुाउँदो साना तथा मझौला कृ�ष 

मकैको २ वणर्शंकर, चैते धान १, म�सनो धान 

१, का�ोको २ वणर्शंकर, ग्लाडीयोलस 

फूलको ३ जात उन्मोचन गन�। 

अ�बाल�, कोशे तथा तेलहनबाल�, नगदेबाल�, 

तरकार�बाल� र डाले घाँस तथा भइुघाँसका 

उ�त जातको ८९१ मे.टन �ोत बीउ, 

फलफूल र डालेघाँसका ३ लाख बेनार्, उ�त 

बा�ा, भ�सी, गाई र बंगरुका उ�त न� एवम ्

माछाका २.५ करोड भरुा उत्पादन तथा 

�वतरण गन�। 

माटोको �डिजटल नक्साकंन कायर्�म अन्तगर्त 

थप िजल्लाका नमनुा �व�षेण गर� नक्सा 

अपडेट गन�। 

बायोफ्लक माछापालन ��व�ध तथा रं�गन 

माछाको घरेलकुरण र �जनन �व�धको �वकास 

गन�। 

�व�भ� बाल�/ पशपुन्छ�/ मत्स्य आ�दको 

रैथाने र लोपोन्मखु १,००० जातको खोजी, 

संकलन, च�र� िच�ण तथा मूल्याकंन गर� 

मध्यमकाल�न र द�घर्काल�न संरक्षण/ उपयोग 

गन�। 
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यान्�ीकरण सम्बन्धी अनसुन्धान र ��व�ध 

�वकास भएको हनुे। 

NARC केन्��य कायार्लय भवन �नमार्ण 

भएको हनुे। 

भकूम्पले क्ष�त�स्त NARC केन्��य कायार्लय 

भवन �नमार्ण �ारम्भ गन� 

31281011 कपास �वकास स�म�त 

 

3 िजल्लाका कपास खेती गन� �कसानहरूको उत्पा�दत 

कपास ख�रद गर� �शोधन भएको।  

कपास खेतीको मूल्य शृंखला �वकासमा 

सहजीकरण भएको हनुे। 

80 मे. टन कपास �शोधन गन�। 

कृषकलाई कपास उत्पादनमा �ा�व�धक सेवा 

उपलब्ध गराउने 

50112101 समावेशी कृ�ष 

रूपान्तरण कायर्�म  

आयोजनाको तयार�का कायर् भएको। स्थानीय तहको EOI तथा लागत 

सहभा�गतामा आधा�रत रह� 90 साना 

उत्पादक संस्थाहरू कृ�ष उत्पादन 

अनदुान माफर् त लाभािन्वत भएका हनुे  

�स्तावनामा आधा�रत, स्टाटर् अप म्यानअुल 

बमोिजम अनदुान �वाह गन�। 

40 वटा MALSC �नमार्णको सरुुवात गन�। 

20 वटा मूल्य शृंखला पूवार्धार �नमार्ण गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

कृ�ष क्षे�का समय सीमा तो�कएका क�तपय अन्तरार्��य ��तव�ताको जवाफदे�हता तथा उपलिब्ध हा�सल गनर्, तीन तहका सरकारवाट सम्पादन हुँदै आएका 

कायर्�मको तथ्यांक संकलन, �व�षेण र ��तवेदनमा सामज्यस्यता कायम हनुे र वैदेिशक रोजगारबाट �ा� हनुे �व�षेणको रकम कृ�ष क्षे�को पुँजी �नमार्णमा लगाउने वातावरण 

�नमार्ण हनुेछ। ��व�ध, मल, गणुस्तर�य बीउको सलुभ आपू�तर्, भरपद� �सँचाइ �णाल�, भ�ूमको उपयोग र एक�कृत व्यवस्थापन गनर् नस�कएमा अपेिक्षत न�तजा �ा��मा जोिखम 

रहने आकलन गनर् स�कन्छ। 
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४.२ भ�ूम व्यवस्था 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानमा व्यवस्था भएको सम्पि�को हक, खा� सरुक्षा र सम्�भतुाको हक, म�हलाको हक र भ�ूमह�न 

द�लतको हक कायार्न्वयन गनर् तथा सन ्२०३० सम्ममा हा�सल ग�रसक्नपुन� �दगो �वकास ल�य �ा� गनर् उपलब्ध सी�मत भ�ूम 

तथा भ�ूम �ोतको �दगो व्यवस्थापन गनर् आवश्यक रहेको छ। भ�ूम तथा भ�ूम �ोतको �दगो सदपुयोग गनर् प�रमािजर्त भ-ूउपयोग 

नी�त, २०७२ अनरुूप भ�ूमको वग�करण र भ-ूउपयोग सम्बन्धमा रा��य भ�ूम नी�त, २०७५ तजुर्मा भइसकेका छन।् नी�तहरूको 

�भावकार� कायार्न्वयन गर� भ�ूमको समिुचत उपयोग स�ुनि�त गनर्, भ�ूम वग�करण गर� भ-ूउपयोग योजना तयार गनर्, आध�ुनक 

��व�धको �योग माफर् त नापनक्सामा श�ुता कायम गद� भ�ूम �शासनलाई व्यविस्थत, सरुिक्षत, पारदश� र �व�सनीय बनाउन र 

देशको सम्पूणर् भ�ूमलाई नापनक्सा तथा भ-ूसूचना �णाल�मा आब� गर� अनलाइन सेवा �वाह तथा �डिजटल अ�भलेख तयार गनर् 

आवश्यक नी�त, कानून, पूवार्धार तयार� र �ोत-साधन प�रचालनमा जोड �दइएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

कृ�षयोग्य भ�ूमको खण्डीकरण बढ्दै जान,ु गै�कृ�ष क्षे�मा यसको �योग बढ्दै जान,ु सकुुम्बासी, मोह� तथा गठु� �कसान, 

भ�ूमह�न, अव्यविस्थत बसोबासीहरूको बसोबास सम्बन्धी उिचत व्यवस्था हनु नसक्न ुर देशको कुल भ-ूभागको क�रब ७० ��तशत 

क्षे� भ�ूम �शासनको आ�धका�रक अ�भलेख �भ� ल्याउन नस�कन ु�मखु समस्याका रूपमा रहेका छन।् भ�ूममा सबै नाग�रकको 

समन्या�यक पहुँच स्था�पत गनुर्, भ-ूउपयोग योजना तयार गर� कायार्न्वयन गनुर्, भ�ूम �शासन �णाल�लाई समयानकूुल बनाई 

�भावकार� सेवा �वाह गनुर्, भ�ूम सम्बन्धी सम्पूणर् अ�भलेख �डिजटाइज गर� एक�कृत भ-ूसूचना �णाल� लागू गनुर् तथा नापनक्सा 

कायर्मा समयानकूुल आध�ुनक ��व�धको अवलम्बन र दक्ष जनशि� �ा� गर� �टकाइराख् न ुयस क्षे�का �मखु चनुौती हनु।्  

३. सोच 

समन्या�यक, उत्पादनमखुी र �दगो भ�ूम व्यवस्था। 

४. उ�शे्य 

१. भ�ूमको समिुचत उपयोग माफर् त उत्पादन व�ृ� र यसबाट �ा� लाभको समन्या�यक �वतरण स�ुनिश् चत गनुर्। 

२. योजना तजुर्मा र �वकास �नमार्णको ला�ग आवश्यक श�ु एवम ् �व�सनीय नापनक्सा र भौगो�लक सूचना सवर्सलुभ 

बनाउन।ु 

३. भ�ूम व्यवस्थालाई आध�ुनक ��व�धय�ु, सरल, र पारदश� बनाउन।ु 

५. रणनी�त 

१. भ-ूउपयोग नी�त बमोिजम क्षमता, उपय�ुता र आवश्यकताको आधारमा भ�ूमको वग�करण तथा उपयोग स�ुनि�त गर� 

उत्पादन व�ृ� गन�। 

२. भ�ूमह�न द�लत, कृषक, सकुुम्बासी, मोह� तथा गठु� �कसान, अव्यविस्थत बसोबासी लगायत सीमान्तकृत वगर्को 

भ�ूममा�थको अ�धकार र पहुँच स�ुनि�त गन�। 
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३. आध�ुनक ��व�धमा आधा�रत नाप नक्साका आधारभतू पूवार्धारहरू तयार गन� र श�ु तथा �व�सनीय भ-ूसूचना 

संकलन गन�। 

४. भौगो�लक सूचना पूवार्धारको अवधारणा बमोिजम आधारभतू भौगो�लक सूचना तथा �व�भ� क्षे�का �वषयगत सूचना तयार 

गर� उपलब्ध गराउने। 

५. �क�ानापी हनु बाँक� रहेका भभूागमा नापनक्सा गर� सम्पूणर् ज�मनलाई जग्गा �शासन �णाल�मा आब� गन� र सरकार�, 

सावर्ज�नक तथा गठु� जग्गाको �वस्ततृ अ�भलेख तयार गर� संरक्षण गन�। 

६. वैज्ञा�नक सूचकका आधारमा अचल सम्पि�को वस्तपुरक मूल्या�न गन� �णाल� स्थापना गन� र सबै सरोकारवालाहरूले 

सोह� मूल्या�न �योग गनुर्पन� व्यवस्था गन�। 

७. आध�ुनक ��व�धमा आधा�रत भ�ूम सम्बन्धी अ�भलेखहरूको व्यविस्थत भण्डारण गन� र जग्गा �शासन सेवालाई सहज, 

सरल, �व�सनीय र पारदश� बनाउने। 

६= �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७6/७7 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०80/81 

जग्गाको खण्डीकरणको दर 

न्यूनीकरण  
��तशत  1.3 1.3  2.15 2.1 2 

लाइडार सभ�क्षण र नक्सांकन  
व.�क.�म. 

(हजार)  
- 20  62 84 104 

िजयोडे�टक तथा समतलन नापी 

सभ�क्षण  
�क.�म.  7,110 7,225 7,345 7,470 7,600 

आध�ुनक ��व�धय�ु कायार्लयको 

रूपमा �वकास भएका नापी 

कायार्लय  

वटा  7 12 19 26 33 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत 

कायार्लयहरूलाई आध�ुनक 

��व�धय�ु कायार्लयको रूपमा 

�वकास  

वटा  7 20 61 91 124 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत 

कायार्लयहरूमा रहेका �ेस्ता 

�डिजटाइजेसन  

पाना (लाख)  6 286  486 686 886 

अनलाइन सेवा �वाह गन� 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत कायार्लय  
संख्या  108 126  - - - 
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सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७6/७7 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०80/81 

पिव्लक एक्सेस मोडेल लागू गन� 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत कायार्लय  
कायार्लय  19 41 71 101 126 

नापनक्सा तथा भ�ूम व्यवस्थापन 

ता�लम  
जना  7816 8316 8816 9316 9816 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

 

       
  रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   66,442    50,752    14,690      1,000    65,982         -         460  

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

२०८०/८१   78,970    54,656    18,264      6,050    78,346       624         -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

33600011 
भ�ूम व्यवस्था सहकार� तथा 

ग�रबी �नवारण मन्�ालय 
१ 

भ�ूम, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 

सम्बन्धी नी�त तथा कानून तजुर्मा  
सालबसाल�  

नी�त, ऐन, कानून �नमार्ण भएको हनुे। 

33600103 जग्गा �शासन सदुृढ�करण तथा 

अनौचा�रक भसूम्बन्ध 

व्यवस्थापन कायर्�म 

6 

भ�ूमह�न द�लत, सकुुम्बासी, अव्यविस्थत 

बसोबास प�हचान तथा व्यवस्थापन  
२०७७/७८ -

२०८०/८१ 
३६००० 

भ�ूमह�न द�लत, सकुुम्बासी, अव्यविस्थत 

बसोबास प�हचान भएको हनुे। 

33601011 भ�ूम व्यवस्थापन तथा अ�भलेख 

�वभाग 
5 

भ�ूम �शासनको आध�ुनक, �व�सनीय, 

गणुस्तरय�ु र वस्तपुरक भ-ूसूचना 

�णाल�को �वकास 
सालबसाल�  

भ�ूम �शासनमा आध�ुनक, �व�सनीय, 

गणुस्तरय�ु र वस्तपुरक भ-ूसूचना 

�णाल�मा मालपोत कायार्लयको आब�ता 

भएको हनुे। 

33601101 मालपोत अ�भलेख सरुक्षा तथा 

सदुृढ�करण कायर्�म  
5 

वैज्ञा�नक भ-ूअ�भलेख �णाल� स्थापना र 

व्यवस्थापन 
सालबसाल�  

वैज्ञा�नक भ-ूअ�भलेख �णाल� स्थापना भएको 

हनुे। 

33601012 भ�ूमसधुार तथा मालपोत 

कायार्लयहरू 
5 

कायार्लयमा रहेका अ�भलेख तथा �ेस्ता 

व्यविस्थत गर� भ-ूसूचना �णाल�को 

माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा 

�वाह 

सालबसाल�  

भ�ूम �शासन समबन्धी सेवा सरल र सहज 

रूपमा �वाह भएको हनुे। 

33602011 नापी �वभाग 5 �क�ानापी �णाल�लाई आध�ुनक�करण गद� 

व्यि�गत स्वा�मत्वका सम्पूणर् वैध 

जग्गालाई �क�ानापीको दायरामा समावेश 

िजयोडे�टक पूवार्धारलाई सदुृढ�करण गद� 

अन्तरार्��य स�ालसँग आव�ता 

सालबसाल�  

नापनक्सा सम्बन्धी मापदण्ड तयार� तथा 

�नयमन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

भौगो�लक सूचना पूवार्धार संरचना स्थापना 

अन्तरार्��य सीमाको �भावकार� 

व्यवस्थापनका ला�ग पूवार्धार �नमार्ण 

33602012 नापी कायार्लयहरू 5 भ-ूसूचना �णाल�मा आधा�रत भएर 

गणुस्तर�य सेवा �वाह 
सालबसाल�  

भ-ूसूचना �णाल�मा आधा�रत गणुस्तर�य 

सेवा �वाह भएको हनुे। 

33602101 �क�ानापी तथा नापी कायार्लय 

सधुार कायर्�म 

5 �क�ा नापीमाफर् त जग्गा �शासनका 

ला�ग भ�ूम लगत तयार� 
सालबसाल�  

�क�ा नापीमाफर् त जग्गा �शासनका ला�ग 

भ�ूम लगत तयार भएको हनुे। 

33602102 स्थलरूप नापी तथा भ ूउपयोग 

व्यवस्थापन कायर्�म 

7 �व�भ� माननापमा आधार नक्सा, �वषयगत 

नक्सा तथा भौगो�लक सूचना उत्पादन 

अन्तरार्��य सीमाको सभ�क्षण सालबसाल�  

�व�भ� माननापमा आधार नक्सा, �वषयगत 

नक्सा तथा भौगो�लक सूचना उत्पादन 

भएको हनुे।  

अन्तरार्��य सीमाको सभ�क्षण तथा �नयम 

भएको हनुे। 

33602102 भौगो�लक सूचना पूवार्धार 

कायर्�म 

7 नापनक्सा तथा भौगो�लक सूचना 

उत्पादनमा एकरूपता कायम सरकार� 

तथा गैरसरकार� �नकायसँग समन्वय र 

�नयमन 

सालबसाल�  

नापनक्सा तथा भौगो�लक सूचना उत्पादनमा 

एकरूपता कायम गनर् सरकार� तथा 

गैरसरकार� �नकायसँग समन्वय र �नयमन 

भएको हनुे। 

33602103 खगोल तथा भ–ूमापन 

कायर्�म 

7 �वकास �नमार्णको पूवार्धारका रूपमा 

रहेको रा��य �नयन्�ण �बन्दहुरूको 

संजालको सदुृढ�करण गर� नवीनतम 

��व�धको अबलम्बन 

सालबसाल�  

रा��य �नयन्�ण �बन्दहुरूको संजालको 

सदुृढ�करण गर� नवीनतम ��व�धको 

अबलम्बन भएको हनुे। 

३३६०४०११ भ�ूम व्यवस्थापन �िशक्षण 

केन्� 
2 

दक्ष जनशि� उत्पादन तथा क्षमता 

अ�भव�ृ� 
सालबसाल�  

भ�ूम �शासन तथा नापनक्साको क्ष�ेमा दक्ष 

जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

५०१३६१०१ भ�ूम ब�क कम्पनी १ जग्गा धनीलाई ज�मनको संरक्षणको २०७७/७८  भ�ूम ब�क स्थापना भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

�त्याभ�ूत र ज�मन �लन चाहनेलाई सतर्, 

सेवा, स�ुवधा स�हत ज�मनको सदपुयोगको 

ला�ग सहजीकरण, समन्वय र उत्�रेणा 

बाँझो रहेको ज�मनमा कृ�ष लगायत 

�व�भ� �क�समको व्यवसाय संचालन गर� 

रा��य उत्पादन व�ृ�  

खा� सरुक्षाको �त्याभ�ूत 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व .२०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

33600011 भ�ूम व्यवस्था 

सहकार� तथा ग�रबी 

�नवारण मन्�ालय 

रा��य भ�ूम नी�त, भउूपयोग ऐन, भ�ूम सम्बन्धी ऐन 

तथा �नयमावल� तजुर्मा भएको। 

भ�ूम ब�क स्थापना र स�ालन सम्बन्धी अवधारणा 

तयार भएको। 

व्यि�को नाममा दतार् हनु गएको 439 �वगाहा 1५ 

क�ा १8.5 धरु जग्गा नेपाल सरकारको नाममा 

कायम ग�रएको। 

आवश्यकता अनसुार नी�त, ऐन, कानून तयार भई 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

१०० स्थानीय तहमा भ�ूम ब�क स्थापना भएको हनुे। 

 

�ैध स्वा�मत्व अन्त्य गन�। 

लगतक�ा सम्बन्धी कायर् गन�। 

मातहत �नकायहरूको अनगुमन तथा 

�नर�क्षण गन�। 

33600103 जग्गा �शासन 

सदुृढ�करण तथा 

अनौचा�रक भसूम्बन्ध 

व्यवस्थापन कायर्�म 

पूवर् आयोगबाट �ा� �नणर्य, अ�भलेख संकलन र 

अध्ययन कायर् सम्प� भएको। 

स्थानीय तहका महासंघका पदा�धकार�सँग मस्यौदा 

कायर्�व�ध बारे अन्तर��या सम्प� भएको। 

अनौपचा�रक रूपमा आवाद कमोद भएका क�रब १ 

करोड �क�ा जग्गा राज्यको अ�भलेख �णाल� �भ� 

आब� भएको हनुे। 

क�रब १३ लाख अव्यविस्थत बसोबासी प�रवारको 

कम्तीमा 350 स्थानीय तहमा 

भ�ूमह�न, सकुुम्बासी तथा अव्यविस्थत 

बसोबासीको लगत संकलन गन�। 

संक�लत जग्गाको नक्सांकन, सत्यापन 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व .२०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

व्यवस्थापन भएको हनुे। 

भ�ूमह�न द�लत, सकुुम्बासी, अव्यविस्थत बसोबासीको 

व्यवस्थापन भएको हनुे। 

र अ�भलेखन गर� 3 लाख प�रवारलाई 

पजुार् �वतरण गन�। 

33601011 भ�ूम व्यवस्थापन 

तथा अ�भलेख �वभाग 

108 भ�ूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयमा LRIMS 

सेवा संचालन भएको।  

19 स्थानमा PAMS लाग ुग�रएको। 

मालपोत कायार्लयहरूबाट अनलाइन सेवा �वाह भएको 

हनुे।  

सेवा�ाह�ले घरबाटै जग्गा सम्बन्धी कारोबार गनर् 

सक्ने �णाल� पूणर् रुपमा संचालन भएको हनुे। 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयका 

�ेस्ता स्क्या�नङ गर� Document 

Management System(DMS) मा 

आब� गन�। 

पूणर्रुपमा पिब्लक एक्सेस मोडलु लागू 

गन�। 

33601101 मालपोत अ�भलेख 

सरुक्षा तथा 

सदुृढ�करण 

कायर्�म  

108 वटा भ�ूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयमा 

LRIMS सेवा संचालन भएको। 

19 वटा स्थानमा PAMS लाग ुग�रएको। 

 

 

मालपोत कायार्लयहरूको �ेस्ता स्क्या�नङ भई 

�व�तुीय अ�भलेख तयार भएको हनु।े  

अनलाइन �णाल� माफर् त जनुसकैु स्थानबाट जग्गा 

�शासन सम्बन्धी सेवा �लन सक्न ेव्यवस्था भएको 

हनुे। 

भ�ूमसधुार तथा मालपोत 

कायार्लयहरूलाई आध�ुनक, 

स�ुवधाय�ु र ��व�धय�ु कायार्लयका 

रुपमा �वकास गन�। 

33601012 भ�ूमसधुार तथा 

मालपोत कायार्लयहरू 

भ�ूम �शासनसँग सम्बन्धी सरल, सहज र 

��व�धमै�ी ढंगबाट सेवा �वाह ग�रएको। 

सम्पूणर् भ�ूमसधुार र मालपोत कायार्लय आफ्नै भवनमा 

स�ालन भई सेवा�ाह�मै�ी  भएको हनुे। 

सरकार� सावर्ज�नक जग्गाको अ�भलेख व्यविस्थत 

भएको हनुे। 

कायार्लयका अ�भलेख �डिजटाइज्ड भएको हनुे। 

अनलाइनको माध्यामबाट सेवा �वाह 

संचालन गन�। 

सरकार� सावर्ज�नक जग्गाको अ�भलेख 

व्यविस्थत गन�। 

 

33602011 नापी �वभाग �व�को सव�च्च िशखर सगरमाथाको उचाई मापन 

ग�रएको। 

�लपलेुक तथा �लिम्पयाधरुा समेत समे�टएको 

नेपालको �शास�नक तथा राजनी�तक नक्सा �काशन 

1,500 हेक्टर गाउँब्लक नापी सम्प� भएको हनुे। 

अ�भयानको रूपमा पनु: नापी स�ालन भएको हनुे। 

४00 �सट स्थलरूप नक्सा अ�ाव�धक सम्प� भएको 

हनुे। 

1,500 हेक्टर गाँउब्लक नापी 

सम्प� गन�। 

अ�भयानको रूपमा पनु: नापी स�ालन 

गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व .२०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

ग�रएको। �न्�बाट क्ष�त भएको भ�ूम लगत तयार भएको हनु े

७० हजार वगर् �क.�म. मा लाइडार सव�क्षण भएको 

हनुे। 

उच्च �हमाल� क्षे� बाहेक भ-ूउपयोग नक्सांकन हनु 

बाँक� 20 िजल्लाका गा.पा./न.पा. स्तर�य भ-ूउपयोग 

नक्सा डाटा तयार भएको हनुे। 

स्थलरूप नक्सा अ�ाव�धक गन� 

�न्�बाट क्ष�त भएको भ�ूम लगत 

तयार गन�। 

४1 हजार वगर् �क.�म.मा लाइडार 

सव�क्षण (LiDAR Surveying and 

Mapping) गन�। 

20 िजल्लाका गा.पा./न.पा. स्तर�य 

भ-ूउपयोग नक्सा डाटा तयार गन�  

�देशको भ�ूम सम्बन्धी डाटावेस तयार 

गन�। 

33602012 नापी कायार्लयहरू चसु्त, दरुुस्तरुपमा सेवा �वाह भएको। अनलाइन माफर् त सेवा �वाहका ला�ग पूवार्धार �वकास 

भएको हनुे। 

१५ वटा नापी कायार्लय नमूना कायार्लयको रूपमा 

�वकास भएको हनुे। 

 

33602101 �क�ानापी तथा नापी 

कायार्लय सधुार 

कायर्�म 

१,४८३.१९ हेक्टर गाउँ ब्लक नापी ग�रएको 

८,६१९.७९ हेक्टर पनुःनापी र ३५,850 हेक्टर 

�न्�बाट क्ष�त�स्त नापनक्सा पनुस्थार्पन भएको।  

४८,700 जग्गाधनीलाई जग्गाधनी �माण पजुार् 

�वतरण ग�रएको। 

�न्�बाट क्ष�त�स्त भ�ूम लगत तयार भएको हनुे।  

एकसरो नापनक्साको �ममा छुटेका गाउँब्लकहरूको 

नापनक्सा तयार भई भ�ूम लगत तयार भएको हनुे। 

�न्�बाट क्ष�त�स्त भ�ूम लगत तयार 

गन�। 

शहर� क्षे�को पनु नापी गन�। 

गाउँव्लक नापी सम्प� गन�। 

अनलाइन ��व�धमाफर् त देशभरका नापी 

कायार्लयबाट �क�ा नापीसँग 

सम्बिन्धत सेवा �वाह गन�। 

33602102 स्थलरूप नापी तथा 

भ ूउपयोग 

स्थलरूप आधार नक्सा तयार� तथा अ�ाव�धक 

भएको। 

1 लाख 4 हजार वगर् �क.�म.मा लाइडार सव�क्षण र 

नक्सा�न भएको हनुे। 

LiDAR ��व�धबाट सव�क्षण र 

नक्साकंन गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व .२०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

व्यवस्थापन कायर्�म 532 स्थानीय तहको भउूपयोग नक्सा डाटा तयार 

भएको। 

नेपाल-भारत सीमाका १,०९३ सीमा स्तम्भ �नमार्ण 

भएको। 

८९० सीमा स्तम्भ ममर्तसम्भार ग�रएको 

753 स्थानीय तहको भ-ूउपयोग नक्सा डाटा तयार 

भएको हनुे। 

७०६ �सट स्थलरूप नक्सा डाटा दूर सम्बेदन �व�ध 

(इमेज) बाट अ�ाव�धक भएको हनुे। 

20 स्टेशनमा Continuous Operating 

Reference Station (CORS) �णाल�को 

स्थापना गन�। 

स्थलरुप नक्सा अ�ाव�धक गन�। 

33602102 भौगो�लक सूचना 

पूवार्धार कायर्�म 

�व�भ� मान नापको भौगो�लक सूचना उत्पादन भएको 

भौगो�लक सूचनाको एकरुपताका ला�ग �व�भ� 

�नकायसँग समन्वय ग�रएको। 

संघीय संरचना अनरुूप डाटावेस र नक्सा �काशन 

भएको हनुे। 

Integrated geoportal, image map service तयार 

भएको हनुे। 

संघीय संरचना अनरुूप डाटावेस र 

नक्सा �काशन गन�। 

Integrated geoportal संचालन गन�। 

33602103 खगोल तथा भ–ू

मापन कायर्�म 

�व�भ� दजार्का �नयन्�ण �वन्दहुरूको रा��य संचाल 

स्थापना भएको। 

सम�ु� सतहको उचाइ स�हतको Bench Mark रा��य 

संजाल स्थापना ग�रएको। 

�नयन्�ण �वन्दहुरूको संजाल सदुृढ�करण भएको हनुे। 

भ-ूआकषर्ण सभ�क्षण, GNSS सभ�क्षण र समतलन 

सभ�क्षण भएको हनुे। 

Continuously Operating Reference System (CORS) 
स्थापना भएको हनुे। 

�नयन्�ण �वन्दहुरूको संजाल 

सदुृढ�करण गन�। 

२७० �क.�म. मा भ-ूआकषर्ण सभ�क्षण 

गन�। 

GNSS सभ�क्षण  तथा समतलन 

सभ�क्षण गन�। 

CORS को DPR तयार गर� CORS 

network स्थापना गन�। 

३३६०४०११ भ�ूम व्यवस्थापन 

�िशक्षण केन्� 

८,२४३ जनालाई छोटो तथा लामो अव�धको ता�लम 

�दान ग�रएको। 

नापनक्सा, भौगो�लक सूचना र भ�ूम �शासन तथा 

व्यवस्थापनको क्षे�का दक्ष जनशि� �वकास भएको 

हनुे। 

भ�ूम �शासन तथा नापनक्साको 

क्षे�मा दक्ष जनशि� उत्पादन गन� 

छोटो तथा लामो अव�धका ता�लम 

संचालन गन�। 

काठमाण्डौ �व��व�ालयसँगको 

सहकायर्मा Academic Degree संचालन 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व .२०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

गन�। 

५०१३६१०१ भ�ूम ब�क कम्पनी भ�ूम बैक सम्बन्धी अधारणा प� तयार भएको  

स्थानीय तहमा भ�ूम ब�क स्थापना गनर् संघीय मा�मला 

तथा सामान्य �शासन मन्�ालयमाफर् त प�ाचार 

ग�रएको। 

बाँझो जग्गाको सदपुयोग भएको हनुे। 

वैदेिशक रोजगारबाट फ�कर् एका तथा स्वदेशमा रहेका 

यवुा व्यावसा�यक खेतीतफर्  आक�षर्त भएको हनुे। 

जग्गामा पहुँच नभएका व्यि�ले खेतीको ला�ग भ�ूम 

ब�क माफर् त �लजमा जग्गा �ा� गरेको हनुे। 

कृ�षको उत्पादन तथा उत्पादकत्व व�ृ� भएको हनुे। 

भ�ूम ब�क स्थापना गन� सन्दभर्मा 

स्थानीय तहसँग समन्वय गन�। 

 

९= जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

तलुनात्मक रूपले न्यून �ाथ�मकता �ा� भ�ूम �शासन सम्बन्धमा जग्गाको हदबन्द� व्यवस्थापन, �ैध स्वा�मत्वको अन्त्य, चसु्त केन्��य अ�भलेख व्यवस्थापन, जग्गा रो�ा 

तथा तामेल� व्यवस्थापन आ�द पक्ष महत्वपूणर् हनु।् आवश्यक �ोत, साधन, चसु्त व्यवस्थापन र समन्वय हनु नसकेमा सम्भाव्य जोिखमका कारण अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् 

नकारात्मक असर पनर् सक्दछ। 
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४.३ सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�लाई रा��य अथर्तन्�को मूल आधारको रूपमा आत्मसात गरेको 

छ। सहकार� क्षे�ले छ�रएर रहेको �म, सीप, ��व�ध र पुँजीलाई एक��त गर� उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार� व�ृ� माफर् त 

�दगो �वकास ल�य हा�सल गनर् योगदान गदर्छ। �व�ीय पहुँच अ�भव�ृ�, म�हला सश�ीकरण, नेततृ्व �वकास तथा क्षमता �वकास, 

सामािजक एक�करण, उ�मशीलता �व�र्न र ग�रबी न्यूनीकरणमा यस क्षे�को महत्वपूणर् योगदान रहेको छ। यस क्षे�मा �ा� 

उपलिब्धको सम्ब�र्न गद� सहकार� आन्दोलनको स्वस्थ �वकासलाई �ोत्सा�हत गनुर् वाञ्छनीय भएको छ।  

सं�वधानले सामािजक सरुक्षा र सामािजक न्याय �दान गद� सबै �ल�, क्षे� र समदुाय�भ�का आ�थर्क रूपले �वप�लाई 

�ाथ�मकता �दान गन� नी�त अंगीकार गरेको छ। हाल ५० भन्दा बढ� ग�रब लिक्षत कायर्�म स�ालन भइरहेका छन।् ती 

कायर्�म लिक्षत वगर्मा केिन्�त गनर् ग�रब घर-प�रवार प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण कायर्�म अगा�ड बढेको छ। ग�रबीको 

रेखाम�ुन रहेको जनसङ् ख्या १६.६७ ��तशत र बहआुया�मक ग�रबी सूचकांक २८.६ ��तशत रहेको छ। �दगो �वकास ल�यमा 

उल्लेख ग�रए अनसुारको सबै ठाउँबाट सबै �कारको ग�रबी अन्त्य गन� गर� ग�रबीका बह-ुआयामलाई सम्बोधन गद� ग�रबहरूको 

��तव्यि� आय व�ृ� गनुर्का साथै भौगो�लक क्षे�, �ल� र सामािजक समूहबीच �व�मान रहेको आ�थर्क असमानता न्यूनीकरण गनर् 

रूपान्तरणीय �यास आवश्यक देिखएको छ। त्यसैगर� ग�रबी न्यूनीकरण अन्तरसम्बिन्धत �वषय भएकाले यसका ला�ग सरकार�, 

सहकार�, सामदुा�यक, �नजी र गैरसरकार� क्षे� एवम ्�वकास साझेदारको एक�कृत र समन्वयात्मक भ�ूमका अप�रहायर् रहेको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती 

सहकार� सम्बन्धी िशक्षा र चेतनाको �वस्तार अपेिक्षत रूपमा गनर् नस�कन,ु सहकार� ��याकलाप बचत तथा ऋणको 

कारोबारमा बढ� केिन्�त हनु,ु क�तपय सहकार� संस्था सशुासनको अभावले गदार् समस्या�स्त अवस्थामा रहन ुयस क्षे�का �मखु 

समस्या हनु।् सहकार� संघसंस्थाको संख्यात्मक �वस्तार भन्दा गणुात्मक �वकास गर� समदुायमा आधा�रत र सदस्य केिन्�त 

बनाउन,ु सहकार�मै�ी नी�त �व�र्न गनुर्, सहकार�लाई �ामीण �वप� समदुायसम्म �वस्तार गनुर्, सं�वधानले �न�दर्ष् ट गरे अनरुूप 

सहकार�लाई मलुकुको सम�ृ�को आधारको रूपमा स्था�पत गनुर् �मखु चनुौतीका रूपमा रहेका छन।्  

ग�रब लिक्षत कायर्�म क्षमता �वकास भन्दा �वतरणमखुी हनु,ु वास्त�वक ग�रबलाई लिक्षत गर� कायर्�म स�ालन गनर् 

नसक्न,ु �व�भ� �नकायहरूबाट स�ा�लत छ�रएर रहेका ग�रबी �नवारणसँग सम्बिन्धत कायर्�मबीच समन्वयको अभाव रहन,ु कृ�ष 

क्षे� �नवार्हमखुी हनु,ु राज्यको �ोतसाधनमा ग�रबको सहज पहुँच परु् याउन नसक्न,ु वैदेिशक रोजगार�बाट �ा� आ�थर्क सामािजक 

�व�षेणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षे�मा लगाउन नसक्न ु ग�रबी �नवारणका �मखु समस्याका रूपमा रहेका छन।् ग�रबी 

न्यूनीकरणको �यासलाई ती�ता �दँदै भौगो�लक, लै��क, जातीय र आयवगर् बीच रहेको ग�रबीको गहनता र असमानता कम गनुर्, 

सीप, पुजँी र ��व�धमा ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका नाग�रकको पहुँच स�ुनि�त गर� स्वरोजगार �व�र्न गनुर्, कृ�षमा आि�त 

आवश्यकताभन्दा बढ� जनसङ्ख्यालाई ��मक रूपले गैरकृ�ष क्षे�मा स्थानान्तरण गराउन ुआ�द चनुौतीका रूपमा रहेका छन।्  

३. सोच  

• आ�थर्क सम�ृ� र सामािजक रूपान्तरणका ला�ग गणुात्मक एवम ्�दगो सहकार� ।(सहकार�) 

• सबै �कारको ग�रबीम�ु समाज। (ग�रबी �नवारण)  
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४. उ�शे्य 

सहकार� 

१. सहकार� माफर् त लिक्षत तथा �वप� वगर्लाई आ�थर्क तथा सामािजक सश�ीकरणको ���यामा सहभागी गराउन।ु 

२. सहकार� मूल्य र �स�ान्तको अनशुरण तथा पारस्पा�रकता र स्वावलम्बनको संस्कार �वकास र सशुासन कायम गनुर्। 

३. सहकार� संघसंस्थाहरूलाई बहउुत्पादन, �शोधन तथा बजार�करणतफर्  उन्मखु गराउन ती संस्थाको संस्थागत क्षमता 

अ�भव�ृ� गनुर्। 

ग�रबी �नवारण 

१. ग�रब प�हचान गनुर् एवम ्ग�रब लिक्षत कायर्�म स�ालन गनुर्। 

२. ग�रबवगर् लिक्षत सीप �वकास तथा रोजगार� �सजर्ना गनुर्। 

३. राज्यको �ोत-साधनमा ग�रबको सहज पहुँच स्था�पत गनुर्। 

५. रणनी�त 

सहकार� 

१. सहकार� क्षे�लाई उत्पादनशील क्षे�मा केिन्�त गनर् �ोत्साहन गन�।  

२. सहकार�को माध्यमबाट ग�रब तथा �वप� वगर्को संलग्नतामा स�ालन हनुे व्यावसा�यक आयोजनालाई �व�ीय र 

�ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउने।  

३. सहकार� क्षे�को �व�र्नका ला�ग नी�तगत र संस्थागत �बन्ध मजबतु बनाउने।  

४. सहकार� संघसंस्थाको क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग सहकार� िशक्षा, नेततृ्व �वकास एवम ्व्यवस्थापन ताल�मलाई व्यापक 

तलु्याउने।  

५. सहकार� क्षे�को �भावकार� �नयमनका ला�ग एक�कृत अनगुमन �णाल�को �वकास गन�।  

६. कृ�ष, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकार� क्षे�बाट उत्पा�दत वस्तकुो �योगको ला�ग �ोत्साहन गन�। 

ग�रबी �नवारण 

१. सव�क्षण माफर् त ग�रब घर-प�रवार प�हचान गर� अ�ाव�धक �ववरण राख् ने। 

२. प�हचान भएका ग�रब लिक्षत गर� ग�रबी �नवारण योजना, कायर्�म तथा आयोजना तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन गन�। 

३. रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप �वकास ता�लम तथा िशक्षा कायर्�महरू स�ालन गन�। 

४.  उत्पादनमूलक रोजगार� तथा अवसरको अ�भव�ृ� गर� यसमा ग�रबको पहुँच स�ुनि�त गन�। 

५. ग�रबी �नवारण नी�त तजुर्मा गर� उत्पादनका �ोत-साधनमा ग�रबहरूको पहुँच स�ुनि�त गन�। 

६. आधारभतू आवश्यकताका वस्त ुतथा सेवामा ग�रबहरूको पहुँच स�ुनि�त गन�। 
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६= �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७6/७7 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

सहकार�बाट थप रोजगार� �सजर्ना  संख्या 
(हजार) 

69 88 105 122 140 

सहकार�मा पहुँच (घरबाट 30 �मनेट 
�भ�को पहुँच भएको घरप�रवार) 

��तशत 60 62 67 70 71 

सहकार� संघ संस्थाको शेयर पुजँी रू. अबर्मा 77 94 95 96 97 

COPOMIS �णाल� संचालन भएका 
सहकार� संस्था 

��तशत 20 35 67 84 100 

उत्पादन क्षे�मा ��याशील 
सहकार�लाई नमनुा सहकार�मा 
�वकास 

संख्या 
(हजार) 

- 3 6 9 12 

सहकार� वजार स्थापना (वा�षर्क) संख्या 5 5 8 - - 

सहकार� शीत भण्डार �नमार्ण - 
�शोधन तथा भण्डारण 

संख्या 1 2 3 4 5 

सहकार� संघ संस्थाको कुल बचत 
ब�ृ� 

रू. अबर्मा 346 472 479 486 494 

सहकार� संघ संस्थाको ऋण लगानी  रू. अबर्मा 333 350 361 372 383 

सहकार� संघसंस्था ब�ृ� संख्या 34763 - - - - 

सहकार� संघ संस्थाको कुल सदस्य  संख्या 
(लाख) 

66 66.5 67.5 68.5 69.5 

सहकार� �िशक्षण ता�लम जना 810 1000 1000 1000 1000 

ग�रब घरप�रवार प�हचान कायर्�म िजल्ला 26 64 77 - - 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    5,312     5,125       187         -       5,312         -           -    

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

२०८०/८१    7,144     5,528     1,616         -       7,144         -           -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

33600101 ग�रब घरप�रवार 

प�हचान तथा प�रचय प� 

�वतरण कायर्�म (ग�रब 

लिक्षत �वशेष कायर्�म) 

1 नी�त तथा योजना �नमार्ण, �नयमन र 

व्यवस्थापन  

प�हचान ग�रएका ग�रब घर प�रवार लिक्षत 

कायर्�म संचालन 

सालबसाल� ४६२०० देशभरका ग�रब घर प�रवारको तथ्यांक 

संकलन भएको हनुे। 

ग�रब घर प�रवार प�हचान सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन �शोधन र �ब�षेणबाट ग�रब 

घरप�रवार प�हचान भएको हनुे। 

33600102 ग�रबसँग �व��ेर कायर्�म 6 प�हचान भएका ग�रब घरप�रवारको समूह 

माफर् त जी�वकोपाजर्न अ�भव�ृ�  

सालबसाल�  ग�रब घरप�रवारको समूह माफर् त 

जी�वकोपाजर्न अ�भव�ृ� भएको हनु।े  

33603011 सहकार� �वभाग 1 सहकार� सम्बन्धी स�ीय नी�त �नमार्ण तथा 

�नयमनमा सहयोग र समन्वय 

सालबसाल�  सहकार� सम्बन्धी स�ीय नी�त �नमार्ण तथा 

�नयमनमा सहयोग र समन्वय हनु।े 

33603012 सहकार� �िशक्षण तथा 

अनसुन्धान केन्� 

2 अध्ययन अनसुन्धान, �िशक्षण, व्यवस्थापन 

परामशर् र पा��म स्तरो��त 

सालबसाल�  पाठय�ममा सधुार भएको हनुे।  

सहकार� सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र 

व्यवस्थापन परामशर् भएको हनुे। 

33603101 सहकार� क्षे� सदुृढ�करण 

आयोजना 

6 सङघीय तहमा सहकार� क्षे�का कायर् र 

उपलिब्धलाई ��व�धमा आब�ता 

सालबसाल�  सहकार� संस्थाहरू COPOMIS मा आब� 

भएका हनुे तथा क्षमता अ�भभ�ृ� भएको 

हनुे। 

33631011 रा��य सहकार� �वकास 

बोडर्  

6 संघीय नी�त �नमार्णमा सहजीकरण गद� 

सहकार� क्षे�को �वकासमा सहयोग  

सालबसाल�  संघीय नी�त �नमार्णमा सहजीकरण गद� 

सहकार� क्षे�को �वकासमा सहयोग पगुकेो 

हनुे। 
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन आ�थर्क वषर्को उपलिब्ध 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

33600101 ग�रब घरप�रवार 

प�हचान तथा प�रचय प� �वतरण 

कायर्�म (ग�रब लिक्षत �वशेष 

कायर्�म) 

26 िजल्लाको प�रचय प� तयार� भएको। 

23 िजल्लाका ग�रब घर प�रवारको 

तथ्याकं संकलन भई �शोधन तथा �व�षेण 

भइरहेको। 

१५ िजल्लाको तथ्यांक संकलन कायर् 

भइरहेको। 

सम्पूणर् ग�रब घर प�रवार प�हचान 

तथा प�रचयप� �वतरण भएको हनु।े  

प�हचान भएका ग�रब घर प�रवारको 

जी�वकोपाजर्नमा सधुार भएको हनु।े 

१३ िजल्लाका ग�रब घर प�रवार प�हचान 

गन�। 

�व�भ� िजल्लाबाट �ा� तथ्यांक �शोधन 

गर� प�रचय प� �वतरण गन�। 

33600102 ग�रबसँग �व��ेर कायर्�म ग�रब लिक्षत कायर्�म संचालन भई ग�रबी 

�नवारणमा टेवा पगुकेो। 

प�हचान भएका ग�रब प�रवारमा 

लिक्षत कायर्�म संचालन गर� 

जी�वकोपाजर्न अ�भव�ृ� भएको हनु।े 

स्थानीय तह माफर् त समूहमा आधा�रत 

ग�रब लिक्षत कायर्�म संचालन गन�। 

33603011 सहकार� �वभाग सहकार� �व�र्न कोष स्थापना भएको। 

कजार् जोिखम न्यूनीकरणका ला�ग 

िस्थर�करण कोष, कजार् सूचना केन्� र 

कजार् संरक्षण कोष स्थापना ग�रएको। 

सहकार� सशुासनका ला�ग सघन अनगुमन 

र मूल्या�नका सूचक एवम ्सन्दभर् ब्याजदर 

�नधार्रणको कायर् भएको। 

सहकार� सम्बन्धी संघीय नी�त तथा 

�नमार्ण तथा �नयमनमा सहयोग र 

समन्वय भएको हनुे। 

CoPOMIS सम्बन्धी ता�लम संचालन गन�। 

सहकार� संस्थाको सघन अनगुन गन�। 

सहकार� सम्बन्धी जनचेतना मूलक 

कायर्�म संचालन गन�। 

  

33603012 सहकार� �िशक्षण तथा अनसुन्धान 

केन्� 

सहकार� संस्थामा आब� सहकार�का 

संचालक, व्यवस्थापक तथा सदस्यहरूलाई 

ता�लम �दान ग�रएको। 

�व�भ� �कारका सीपमूलक ता�लम �दान 

ग�रएको। 

३,८५० जनाले ता�लम �ा� गरेका 

हनुे। 

पाठय�ममा सधुार भएको हनुे। 

सहकार� सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान र व्यवस्थापनमा थप 

�भावका�रता आएको हनुे। 

सहकार� संस्थामा आब� सहकार�का 

संचालक, व्यवस्थापक तथा सदस्यहरूलाई 

ता�लम �दान गन�। 

सहकार� सम्बन्धी पाठय�ममा सधुार 

गन�।  

सहकार� क्षे�मा अध्ययन अनसुन्धान 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन आ�थर्क वषर्को उपलिब्ध 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

गन�। 

33603101 सहकार� क्षे� सदुृढ�करण आयोजना 29 हजार सहकार� COPOMIS मा आब� 

भएका।  

सहकार� सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायर्�म 

संचालन भएको। 

सहकार� संघसंस्थाबाट सम्पादन हनुे 

सम� ��याकलापको अ�भलेखीकरण 

भएको हनुे। 

सबै सहकार� संस्था COPMIS मा 

आब� भई कागज�वह�न �शास�नक 

प�रपाट� कायम भएको हनुे। 

सहकार� संस्थाबाट संच�लत 

व्यावसा�यक आयोजनाबाट उत्पादन, 

बजार�करण र रोजगार� व�ृ� भएको 

हनुे। 

सहकार� संस्थाहरू COPOMIS मा आब� 

गन�। 

क्षमता अ�भभ�ृ� सम्बन्धी ता�लम संचालन 

गन�। 

33631011 रा��य सहकार� �वकास बोडर्  �नगौल (महो�र�) गाई गौशाला व्यवस्थापन 

भएको। 

सहकार� संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगानी 

ग�रएको। 

सहकार� संस्थाहरूलाई �व�र्न ग�रएको। 

सहकार� सम्बन्धी संघीय नी�त 

�नमार्णमा सहयोग पगुकेो हनुे। 

सहकार� संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगानी 

गन�। 

सहकार� संस्थाहरूलाई �व�र्न गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

अ�धकांश सहकार�लाई उत्पादन र उ�मशीलताका क्षे�मा अ�सर गराउन, सहकार� संस्थाहरूलाई �ा�ा�रक खेती, उत्पादन, �शोधन र बजार�करणसँग जोड्ने, सहकार� 

संस्थाका सदस्यलाई बजार माग अनसुारको सीप र ��व�ध �दान गनर्, ग�रब घर प�रवार प�हचान र प�रचयप� �वतरण साथै ग�रबहरूको क्षमता �वकास र उ�मशीलता 

�वकासमा ठूलो लगानी जटुाउन संघ, �देश र स्थानीय तहबाट सहकार� र ग�रबी न्यूनीकरणका कायर्�ममा �भावकार� समन्वय र सहकायर् आवश्यक पदर्छ। उपयुर्� 

बमोिजमका कायर्हरू नभएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल गनर् क�ठन हनुे देिखन्छ। 
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४.४ वन, वातावरण तथा जलवाय ुप�रवतर्न 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको कुल भ ूभागको ४४.७४ ��तशत ओगटेको वन क्षे� महत्वपूणर् �ाकृ�तक सम्पदा हो र जै�वक �व�वधताको 

दृ��ले प�न नेपाल सम्प� मलुकु हो। वन, वनस्प�त, वन्यजन्त,ु जै�वक �व�वधता र जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने यो क्षे�बाट 

�ा� हनुे काठ, दाउरा, ज�डवटु�, ह�रत उ�म र पयार्पयर्टनको �वस्तार सम�ृ�का आधार हनु ् भने स्वच्छ पयार्वरण, ह�रयाल�, 

जै�वक �व�वधता, �ाकृ�तक रमणीयता, सम�ुत जलाधार, �ाकृ�तक �ोत व्यवस्थापनमा समदुायको सहभा�गता, पहुँच र लाभको 

�नष्पक्ष र न्यायोिचत �वतरण सखुी नेपाल�को महत्वपूणर् सूचक हनु।् �समसार संरक्षण, नद� �कनार संरक्षण, क्ष�त�स्त भ�ूमको 

पनुस्थार्पना, पानीको महुान संरक्षण जस्ता कायर् माफर् त बहृत ्जलाधार व्यवस्थापनमा टेवा प�ुगरहेको छ।  

सं�वधानले �त्येक नाग�रकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा वाँच्न पाउने मौ�लक हकको व्यवस्था गरेको छ। वातावरण 

संरक्षणलाई टेवा परु् याउन ध्व�न, जल, जमीन र वायसँुग सम्बिन्धत �दूषण रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग मापदण्ड �नधार्रण भई 

कायार्न्वयनमा आएका छन।् �व�व्या�प समस्याको वढ्दै गएको जलवाय ुप�रवतर्नको समस्यासँग अनकूु�लत हदैु स्थानीय जनताको 

जी�वकोपजर्नमा टेवा पयुार्उने उदेश्यका साथ सहभा�गतामूलक त�रकाबाट जलवाय ु अनकूुलन गाउँ कायर्�म प�न स�ालनमा 

ल्याइएको छ। 

वन, वातावरण तथा जै�वक �व�वधताको �दगो व्यवस्थापनका ला�ग �त्येक व्यि�, तहगत सरकार, �नकाय र क्षे�को 

सहयोग र सहकायर् आवश्यक रहेको छ। �वकास तथा वातावरणीय सरुक्षाका अन्तरसम्बिन्धत तह, क्षे� र अन्तरार्��य समदुाय 

लगायतका सरोकारवाला बीच �भावकार� रूपमा समन्वय गर� जलवाय ु प�रवतर्नका �भावसँग अनकूु�लत हनुे तथा ��तकूल 

�भावलाई न्यूनीकरण गन�तफर्  नी�त तथा कायर्�मको तजुर्मा र कायार्न्वयन गद� आइएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

अथर्तन्�मा वन क्षे�को योगदान उल्लेख्य रूपमा पगु्ने गर� व्यावसा�यक व्यवस्थापन र उपयोग गनर् नसक्न,ु यस क्षे�ले 

�त्यक्ष र अ�त्यक्ष रूपमा सम� अथर्तन्�मा परु् याएको योगदानलाई रा��य लेखा �णाल�मा गणना गनर् नसक्न,ु पूवार्धार �वकास र 

पयार्वरणीय �णाल�बीच योजनाब� त�रकाले सन्तलुन कायम गनर् नसक्न,ु वन अ�त�मण, वन्यजन्तकुो चोर� िशकार तथा अवैध 

व्यापार, वन्यजन्तकुो �कोप र मानव वन्यजन्त ु�न्�लाई �भावकार� रूपमा �नयन्�ण एवम ्व्यवस्थापन गनर् नसक्न ुयस क्षे�का 

समस्या रहेका छन।् एक�कृत र योजनाव� �वकास नहनु,ु जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यविस्थत शहर�करण बढ्न,ु पूवार्धार �वकास 

र वातावरण बीचको असन्तलुन हनु,ु �व�भ� �कारका �दूषणको मा�ा बढन ुवातावरण क्षे�का समस्या रहेका छन।् त्यस्तै जलवाय ु

प�रवतर्न सम्बन्धी बझुाइमा एकरूपता नहनु,ु जलवाय ुप�रवतर्नका संभा�वत असर र �भाव सोबाट हनुे क्ष�त सम्बन्धमा अध्ययन 

अनसुन्धान र आधारभतु तथ्याकंको कमी हनु ुजलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी क्षे�गत समस्या रहेका छन।्  

उपलब्ध वन, वनस्प�त तथा जै�वक �व�वधताको पूणर् क्षमतामा सदपुयोग गनुर्, वन, वन्यजन्त ुलगायत जै�वक �व�वधता 

संरक्षण, जलधार व्यवस्थापनका कायर् र मलुकुको भौ�तक एवम ्आ�थर्क �वकासबीच उत्प� हनुे �न्� व्यवस्थापन गनुर्, आनवंुिशक 

�ोतमा�थ पहुँच र समन्या�यक बाँडफाँट गनुर् �मखु चनुौती हरू रहेका छन।् त्यस्तै जलाधार संरक्षण गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नको 

असरबाट अनकूु�लत हनु,ु उ�ोग, कलकारखाना, यातायात तथा अन्य मानवीय ��याकलापहरूबाट हनुे फोहर तथा ह�रतगहृ ग्यासको 

उत्सजर्नलाई न्यून गनुर्, जलवाय ु �व�मा पहुँच बढाई न�तजामूलक कायर्�म स�ालन गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नसम्बन्धी 
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कायर्�महरूलाई जनस्तरमा नै आन्त�रक�करण गनुर् र अन्तरार्��य म�हरूमा जलवाय ुप�रवतर्नबाट जोिखममा परेका देशहरूको 

साझा आवाज स्था�पत गनुर् समेत यस क्षे�का चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

• वन क्षे�को �दगो व्यवस्थापन र उ�मशीलताबाट सम�ृ� र सखुमा योगदान। (वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार) 

• सफा, स्वच्छ र ह�रत वातावरण ।(वातावरण) 

• जलवाय ुउत्थानशील समाजको �नमार्ण। (जलवाय ुप�रवतर्न) 

४.उ�शे्य 

वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार 

१. वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार सम्पदाको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सेवामा अ�भव�ृ� गनुर्। 

२. वन, जै�वक �व�वधता र जलाधारको संरक्षण, पनुस्थार्पना र �दगो उपयोग गनुर्। 

३. वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार सम्पदाबाट �ा� लाभको न्यायोिचत �वतरण गनुर्। 

४. वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार क्षे�मा अध्ययन, अनसुन्धानलाई �व�र्न गर� वनमा आधा�रत उ�म �वकासमा उपयोग 

गनुर्। 

वातावरण 

१. जल, वाय,ु माटो, ध्व�न तथा �व�तुीय लगायत सबै �कारका �दूषणको रोकथाम र �नयन्�ण गनुर्। 

२. भौ�तक पूवार्धारको �वकास र �ाकृ�तक वातावरणबीच सन्तलुन कायम गनुर्। 

३. �मखु शहर र औ�ो�गक क्षे� लगायत सबै क्षे�बाट �सिजर्त फोहरमैला (घरधरु�, औ�ो�गक ��त�ान र अस्पताल) को 

व्यवस्थापन, नद�को स्वच्छता कायम र ह�रयाल� �वस्तार। 

४. �दूषण �नयन्�ण स�हतको वातावरण व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक नी�त, काननु र �भावकार� संरचना �नमार्ण गनुर्का 

साथै शोध, अनसुन्धान र क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्। 

जलवाय ुप�रवतर्न 

१. जलवाय ुप�रवतर्नको ��तकूल �भावलाई पे�रस सम्झौता अनरुूप न्यूनीकरण गद� अनकूुलन क्षमताको अ�भव�ृ� गनुर्। 

२. जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरणका ला�ग वातावरण मै�ी, स्वच्छ ऊजार् र ह�रत �वकास अवधारणा कायार्न्वयन गनुर्। 

३. जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरण र अनकूुलनका ला�ग पे�रस सम्झौता लगायतका माध्यमबाट उपलब्ध अन्तरार्��य �व� र 

��व�धमा दाबी गद� �ा� लाभको न्यायोिचत �वतरण गनुर्। 

५.रणनी�त 

वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार 

१. वन क्षे�को पूणर् क्षमताको उपयोग हनुे गर� सहभा�गतामूलक व्यवस्थापन र �कृ�तमा आधा�रत पयर्टनको �वकासवाट 

वस्त ुर सेवाको �वस्तार र �व�वधीकरण गन�। 

२. वन, वनस्प�त, वन्यजन्त ुतथा जै�वक �व�वधताको भपू�र�धस्तर र एक�कृत रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गन�। 
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३. भौ�तक पूवार्धार �वकासका ला�ग वन क्षे�को उपयोग गदार् एक�कृत �णाल�को अवलम्बन गन� र यसको संरक्षण र 

�वकासमा एक�कृत सोच बनाउने। 

४. नद� �णाल�मा आधा�रत एक�कृत जलाधार व्यवस्थापन गन�। 

५. वन, जै�वक �व�वधता तथा जलाधार व्यवस्थापनमा ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई संस्थागत गर� यस 

क्षे�बाट �ा� लाभको न्यायोिचत �वतरण गन�। 

६. अनसुन्धान �नकाय, �व��व�ालय र गैरसरकार� संस्थाबीच समन्वय तथा सहकायर् गर� शोध, अध्ययन, अनसुन्धान, 

जनचेतना र क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

७. वन क्षे�को �दगो व्यवस्थापनका ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर� आवश्यक काननु �नमार्ण र 

कायार्न्वयन गन�। 

वातावरण 

१. जल, वाय,ु माटो, ध्व�न, �व�करणजन्य, घातक फोहोरमैला, तथा �व�तुीय �दूषण तहको रा��य मापदण्ड तयार गर� सबै 

�कारका �दूषणको रोकथाम र �नयन्�ण गन� साथै �दूषण पी�डतलाई �दूषकबाट क्ष�तपू�तर् उपलब्ध व्यवस्था गन�। 

२. पूवार्धार �वकास र वातावरणबीच सन्तलुन कायम गनर् आवश्यक काननु र संरचना �नमार्ण गर� वातावरणीय �भाव 

मूल्यां�न र न्यूनीकरणलाई पूवार्धार �वकासको अ�भ� अंग बनाउने। 

३. फोहोरमैला व्यवस्थापनका ला�ग �नजी क्षे�को सहभा�गता स�हत नवीन ��व�धको अवलम्बन गन�। 

४. शहर� क्षे�मा योजनाब� एक�कृत नद� व्यवस्थापन र ह�रयाल� �व�र्न गन�। 

५. �व��व�ालय र अन्य �नकायको सहकायर्मा �दूषण �नयन्�ण लगायत वातावरण व्यवस्थापनका क्षे�मा शोध, अध्ययन, 

अनसुन्धान एवम ्सरोकारवालाहरूको क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

जलवाय ुप�रवतर्न 

१. जलवाय ुप�रवतर्न व्यवस्थापनका ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहमा आवश्यक नी�तगत र संस्थागत संरचनामा सधुार 

एवम ्क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

२. समदुायको संकटाप�ता घटाई समानकूु�लत तलु्याउन रा��य, �ादेिशक एवम ्स्थानीय अनकूुलन योजना कायार्न्वयन गन�। 

३. जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरणका ला�ग ह�रत �वकासको अवधारणा अवलम्बन गन� र स्वच्छ ऊजार् �व�र्न गन�। 

४. जलवाय ु �व�मा सहज पहुँचको ला�ग अन्तरार्��य स्तरमा पैरवी गद� सम्भा�वत लाभहरूलाई �देश, स्थानीय तह र 

समदुायसम्म परु् याउने। 

५. जलवाय ुप�रवतर्नका क्षे�मा अध्ययन-अनसुन्धान तथा क्षमता �वकासका कायर्हरू गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/7८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वन 

क्षे�को योगदान 
��तशत १.८० १.९० २.०० २.०५ २.०५ 
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वन क्षे�बाट �ा� अनमुा�नत 

राजस्व रकम 
रु. अबर् 5.01 ४ ४.५ ५  ६ 

वकृ्षरोपण ग�रएको क्षे�फल 
हेक्टर 

(हजार) 
7 १० १५ २० ३० 

वन क्षे�ले ओगटेको क्षे�फल ��तशत ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४५ 

संरिक्षत क्षे�ले ओगटेको 

क्षे�फल 
��तशत २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.५ 

�बरुवा उत्पादन  
संख्या 

(लाख) 
234 २५० २५० ३०० ३०० 

वन अनसुन्धानको स्थायी नमनुा 

प्लटहरूको पनुः वन मापन 
संख्या  ८४२ २५० ३७० ४८० ४८० 

वनजंगल घनत्व 
रुख 

��तहेक्टर 
430 ४४० ४४० ४४० ४५० 

वन �वज्ञानका स्नातक तहका 

�व�ाथ�हरूको ला�ग इन्टनर्�सप 
जना २०० ४०० ६०० ८०० १००० 

वन्यजन्त ुपालन �जा�त ० २ २ २ २ 

वन उ�मको �वकास तथा �व�र्न संख्या २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

साझेदार� वन �वकास 
हेक्टर 

(हजार) 
७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७६ 

दतार् भएका �नजी वन �वकास 
हेक्टर 

(हजार) 
२.५ ३ ३.५ ४ ५ 

कब�ुलयती वन �वकास 
हेक्टर 

(हजार) 
४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४६ 

गैर का� वनपैदावारको 

व्यावसा�यक खेती ग�रएको कुल 

क्षे�फल 

हेक्टर ४०० ८०० १,२०० १,६०० २,००० 

संरिक्षत क्षे�मा पयर्टक  
संख्या 

(हजार) 
७५० ८०० ८१० ८२० ८३० 

वाय ु�दूषणको कारणबाट हनु े

मतृ्यदुर 
��त लाख ११० १०० ९० ८० ५२ 
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जै�वक �पण्ड 
टन 

��तहेक्टर 
१९४ १९८ १९८ १९८ २०० 

लोपोन्मखु, स�टाप� र जोिखममा 

परेका �जा�त/वनस्प�त संरक्षण  
�जा�त ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ 

संकटाप� अवस्थामा रहेका 

�ाणीको �जा�त संरक्षण 

कायर्योजना 

�जा�त ५ ५ ५ ५ ५ 

दलुर्भ, लोपोन्मखु, स�टाप� र 

जोिखमय�ु वनस्प�त �जा�त 

संरक्षण कायर्योजना  

संख्या २ ४ ४ ४ ४ 

वाय ु�दूषणको औसत मा�ा (�प 

एम २.५) 

माइ�ो�ाम 

��त 

घन�मटर 

५० ४८ ४५ ४२ ४० 

वायमुा सस्पेन्सन पा�टर्कुलेटको 

गाढापन (TSP, Intensity, per 

m3, वा�षर्क औसत) (मापन 

केन्�को आधारमा) 

माइ�ो�ाम 

��त 

घन�मटर 

२१० १९० १७५ १६० १५३.३ 

वायमुण्डलमा तवुाँलो (PM 10) को 

गाढापन (२४ घण्टाको औसत) 

(मापन केन्�को आधारमा) 

माइ�ो�ाम 

��त 

घन�मटर 

११० १०० ९० ८० ७३.३ 

सल्फरडाइअक्साइडको गाढापन 

(२४ घण्टाको औसत) 

माइ�ो�ाम 

��त 

घन�मटर 

- - ७० ७० ७० 

जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन 

योजना तयार भई कायार्न्वयन 

भएका स्थानीय तह 

संख्या २८० ३५० ४३० ४५० ४६० 

काठ उत्पादन 
घन �फट 

(लाख) 
२०० १५० २५० २७५ ३०० 

दाउरा उत्पादन च�ा संख्या ४,२०० ४,५०० ४,८०० ५,००० ५,२०० 

संकटाप� अवस्थामा रहेका 

�ाणीको �जनन केन्� स्थापना 

गर� संरक्षण 

�जा�त 

संख्या 
४ ४ ४ ४ ४ 
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स्थानान्तरण गर� संरक्षण ग�रएका 

�ाणीहरूको �जा�त 

�जा�त 

संख्या 
४ ४ ४ ४ ४ 

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

ग�डा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ६४५ ६४५ ६७५ ६७५ ६७५ 

अनार् संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ४४१ ४५३ ४६० ४६० ४७० 

बा��संगा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या २,२४६ २,२५० २,२५० २,२७० २,२७० 

गौर�गाई संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ४७३ ४८० ४९० ५०० ५०० 

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

सामदुा�यक वन उपभो�ा समूह 
संख्या 

(हजार) 
२३ २३ २३ २३ २४ 

�नजी वन/पा�रवा�रक वन 
हेक्टर 

(हजार) 
५ १० १५ १५ १५ 

घाँसे मैदान व्यवस्थापन  हेक्टर १,८०० १,८०० २,००० २,००० २,००० 

वन क्षे�को अ�त�मण हटाइएको 

क्षे�फल 
हेक्टर २,५०० २,५०० २,५०० २,५०० २,५०० 

वनस्प�त सम्बन्धी �डएनए ब�क 
�जा�त 

संख्या 
५० १०० १५० २०० २५० 

स�टाप� �ाणी/जीव �जा�त 

सम्बन्धी  �डएनए ब�क 

�जा�त 

संख्या 
१० १० १० १० १० 

पानी महुान, पोखर� संरक्षण र 

�समसार क्षे� व्यवस्थापन 
संख्या २३५ २५० २७५ ३०० ३३० 

गल्छ�/प�हरो/ खहरे �नयन्�ण 

तथा रोकथाम 
संख्या २०१ २२० २४० २६० २८० 

भ�ूमगत जल पनुभर्रण/संरक्षण 

पोखर�/तालतलैया संरक्षण 
संख्या ११६ १२८ १३९ १५० १६१ 

नद� तथा खोला �कनार 

िस्थ�रकरण/व्यवस्थापन  
�क.�म. १९.७ २९ ३९ ४९ ५९ 

पयार्पयर्टन क्षे� �व�र्न स्थान १८ २० २२ २५ २८ 

शहर� ह�रत उ�ान �नमार्ण तथा 

व्यवस्थापन (स्थानीय तहसँगको 

सहकायर्मा) (वा�षर्क) 

संख्या  १४ ३ ३ ३ ३ 
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बस्ती तथा बजार संरक्षण (प�हरो 

�नयन्�ण) 
संख्या  २७ ५० ८० १२० १४० 

बायो इिन्ज�नय�रङ ग�रएको 

क्षे�फल (खोला �कनारा संरक्षण) 
�क.�म. १५ ४० ५० ६० ७० 

वाय ुगणुस्तर मापन केन्� स्थापना संख्या  २४ ३० ३६ ४२ ४७ 

वाय ुगणुस्तर मापन केन्� स्थापना 

(ओजोन, Sox, Nox का ला�ग) 
संख्या   - १ २ ३ ४ 

Real time ध्व�न �दूषण मापन 

केन्� स्थापना तथा संचालन 
संख्या  ३ २ २ २ २ 

Real time जल �दूषण मापन 

केन्� स्थापना तथा संचालन 
संख्या  १ १ १ १ १ 

वातावरणीय अध्ययन तथा 

मापदण्ड कायार्न्वयनको अनगुमन 

(वा�षर्क) 

संख्या  २१० २५० ३०० ३०० ३०० 

वातावरणीय �भाव मूल्या�न 

भएका आयोजनाको वातावरणीय 

प�रक्षण 

संख्या  १० १० १० १० १० 

जलवायमैु�ी  गाउँ (smart village) 

अनगुमन (वा�षर्क) 
संख्या  ४२ ३० ३० ३० ३० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       

0रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षपेण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९ 120,280 77,222 43,058 - 102,559 17,621 100 

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

२०८०/८१ 132,391 91,329 41,062 - 114,736 17,534 121 
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. अबर्) 
अपिेक्षत न�तजा 

32900011 वन तथा वातावरण  मन्�ालय ७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� ५४९९ वन तथा वातावरण संरक्षण भएको हनुे। 

33900101 नेपाल जलवाय ुप�रवतर्न 

सहयोग कायर्�म 

७ जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलनका कायर्�म २०७४/७५ - 

२०७९/८० 

२२ �म�लयन 

पाउण्ड 

जलवाय ुसमानकूु�लत समाज �नमार्ण 

भएको हनुे। 

33900102 रेड फरे�ी तथा जलवाय ु

प�रवतर्न कायर्�म 

७ कावर्न व्यापार र �दगो वन व्यवस्थापन सन ्२०१७ - 

सन ्२०२२ 

५.४५ �म�लयन 

अमे�रक� डलर 

�दगो वन व्यवस्थापन तथा कावर्न व्यापार 

भएको हनुे। 

33900103 पहाडी साना �कसानका ला�ग 

अनकूुलन आयोजना 

७ जलवाय ुजन्य स�कटास� न्यूनीकरण 

तथा जलवाय ुअनकूुलन 

सन ्२०१६- सन ्

२०२१ 

३७.६ �म�लयन 

अमे�रक� डलर 

जलवायमैु�ी वातावरण तथा समाज �नमार्ण 

भएको हनुे। 

32900104 रा�प�त चरेु-तराइर् मधेश 

संरक्षण �वकास स�म�त 

७ चरेु क्षे�को संरक्षण तथा व्यवस्थापन सालबसाल� 15563 चरेु क्षे�को �दगो संरक्षण एवं व्यवस्थापन 

भएको हनुे। 

32900105 सम�ृ�का ला�ग वन १ वन क्षे�को उत्पादकत्वा व�ृ� गर� रा��य 

अथर्तन्�मा योगदान 

सालबसाल� 1100 कृ�षवन �व�र्न तथा आयआजर्न भएको 

हनुे। 

३२९०१०७ स्वच्छ वातावरण ७ स्वच्छ वातावरण कायम गन� सालबसाल� 1310  वातावरण संरक्षण एवं ह�रयाल� उ�ान 

�नमार्ण भएको हनुे। 

32900108 जलवाय ुउत्थानशील चरेु 

कायर्�म 

७ चरेु संरक्षण कायर्�म सन ्२०२० - 

सन ्२०२६ 

४७ �म�लयन 

अमे�रक� डलर 

जलवायमैु�ी चरेु संरक्षण भएको हनुे। 

32901011 वन �वभाग भ ूसंरक्षण �वभाग ७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� 4000  वन संरक्षणको संस्थागत व्यवस्थापन 

भएको हनुे। 

32901012 �ड�भजन वन कायार्लयहरू ७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� 3800 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. अबर्) 
अपिेक्षत न�तजा 

(वन सरुक्षा सै�नक समेत) 

32901101 रा��य वन �वकास तथा 

व्यवस्थापन कायर्�म 

१ वनको व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण, बीउ 

संकलन, नी�त मापदण्ड तयार�, अनगुमन 

समन्वय तथा �चार �सार 

सालबसाल� 1100 वनको �दगो व्यवस्थापन तथा रोजगार� 

सजृना भएको हनुे। 

32901102 जलाधार संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन कायर्�म 

७ बहृत ्जलाधार क्षे�को संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन 

सालबसाल� 3872 जल तथा माटो संरक्षण भएको हनु।े 

32901901 �कृ�तमा आधा�रत पयर्टन 

कायर्�म 

१ संरक्षण क्षे� बा�हर र �भ� पयर्टन 

�व�र्नका ��याकलाप संचालन 

सालबसाल� 2265 रोजगार� तथा आयआजर्न अ�भव�ृ� भएको 

हनुे। 

32902011 वनस्प�त �वभाग ७ �शास�नक तथा साधारण खचर्  सालबसाल� 1700 ज�डबटु�को �दगो व्यवस्थापन भएको हनुे। 

32902101 ज�डबटु� �वकास कायर्�म  ३ ज�डबटु� तथा गैरका� वन पैदावारको 

संरक्षण, �ब�न 

सालबसाल� 1100  ज�डबटु� �वकास माफर् त आयअजर्न व�ृ� 

भएको हनुे। 

३२९०२१०

३ 

वनस्प�त अनसुन्धान, संरक्षण 

तथा उ�ान �वकास कायर्�म 

३ उ�ान �वकास तथा व्यवस्थापन साथै 

ज�डबटु� तथा गैरका� वन पैदावारको 

संरक्षण, �व�र्न, अध्ययन अनसुन्धान र 

बजार�करण 

सालबसाल� 1000 वनस्प�तको अध्ययन अनसुन्धान भएको 

हनुे। 

32903011 रा��य �नकु� तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण �वभाग 

७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� 4900 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण भएको हनुे। 

32903012 रा��य �नकु� सरुक्षा टोल� 

(नेपाल� सेना) 

७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� 32500 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षणमा टेवा पगुकेो 

हनुे। 

32903013 हाि�सारहरू ७ �शास�नक तथा साधारण खचर्, हा�ीको 

हेरचाह र व्यवस्थापन 

सालबसाल� 1750 घरपालवुा हा�ी व्यवस्थापन भएको हनुे। 

32903101 रा��य �नकु� तथा आरक्ष ७ संरक्षण क्षे�हरूको व्यवस्थापन सालबसाल� 12500 वन्यजन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण भएको 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

सरुु र समा�� 

लागत 

(रू. अबर्) 
अपिेक्षत न�तजा 

आयोजना हनुे। 

32904011 वन अनसुन्धान तथा सव�क्षण 

�वभाग 

७ �शास�नक तथा साधारण खचर् सालबसाल� 520 वन क्षे�मा अध्ययन अनसुन्धान न�तजा 

हा�सल भएको हनुे। 

32904101 वन अनसुन्धान तथा सव�क्षण 

आयोजना 

७ वन क्षे�को अध्ययन अनसुन्धान तथा 

�चार �सार 

सालबसाल� 1100  वन क्षे�मा अध्ययन अनसुन्धान न�तजा 

हा�सल भएको हनुे। 

32905011 वातावरण �वभाग ७ �शास�नक तथा साधारण खचर् साथै 

वातावरण, �दूषण सम्बन्धी ��याकलापहरू 

सालबसाल� 3200 वातावरण सूचना व्यवस्थापन भएको हनुे। 

३२९०६०१

१ 

केन्��य वन ता�लम केन्� ७ कमर्चार� ता�लम तथा क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल� 100 वन क्षे�का कमर्चा�रको क्षमता �वकास 

भएको हनुे। 

३२९०१९०

३ 

जलाधारमा आधा�रत जलवाय ु

उत्थानशील जी�वकोपाजर्न 

आयोजना 

१ समदुायको जलवाय ुउत्थानिशलता �वकास 

गन� 

सन ्२०२० देिख 

२०२४ सम्म 

७ �म�लयन 

अमे�रक� डलर 

कायर्�म क्षे�मा जलवाय ुउत्थानिशलता 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

32900011 वन तथा वातावरण  मन्�ालय    

33900101 नेपाल जलवाय ुप�रवतर्न 

सहयोग कायर्�म 

जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी लै��क तथा 

सामािजक समावेशीकरण रणनी�त तथा 

कायर्योजना (२०७७-८७) स्वीकृत भएको।  

जलवाय ुउत्थानशील योजना तजुर्मा तथा बजेट 

आयोजना क्षे�मा अनकूुलन योजनाहरू 

संचालन भएका हनुे। 

जलवाय ुअनकूुलन सम्बन्धी कायर् गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�व�नयोजन �नद� िशका स्वीकृत भएको।  

33900102 रेड फरे�ी तथा जलवाय ु

प�रवतर्न कायर्�म 

कावर्न व्यापारका ला�ग आवश्यक तयार� परुा। 

४० वटा स्थानीय पा�लकाहरुको भ-ूउपयोग 

योजना तयार भएको।  

कावर्न व्यापारका ला�ग आवश्यक तयार� पूरा 

भएको हनुे। 

कावर्न व्यापार तयार� सरुु गन�। 

33900103 पहाडी साना �कसानका ला�ग 

अनकूुलन आयोजना 

२०० वटा लापा कायर्न्वयन। गल्छ�/प�हरो 

�नयन्�णका ला�ग 40 वटा  संरचना �नमार्ण 

भएको। 181 वटा �रचाजर्, �संचाई 

पोखर�हरुको �नमार्ण सम्प�।  

२०० वडा स्तर�य अनकूुलन योजना 

कायार्न्वयनमा आएको हनुे। 

जलवाय ुअनकूुलन कायर्योजना कायार्न्वयन 

गन�। 

32900104 रा�प�त चरेु-तराइर् मधेश 

संरक्षण �वकास स�म�त 

गल्छ�/प�हरो �नयन्�णका ला�ग 115 वटा  

संरचना �नमार्ण भएको।22 स्थानमा 

तालतलैया/�समसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

भएको।  

४८ वटा नद� �णाल�मा जल तथा भ ू

संरक्षणका एक�कृत कायर्�म संचालन भएको 

हनुे। 

४८ वटा नद� �णाल�मा जल तथा भ ू

संरक्षणका एक�कृत कायर्�म स�ालन गन�। 

32900105 सम�ृ�का ला�ग वन कृ�षवन कायर्�म संचालन सम्झौता भइ 

संचालन।   

�देश नं. २ र लिुम्बनी �देशका ५० स्थानीय 

तहमा �दगो वन व्यवस्थापन भएको हनुे र वन 

उ�म �वकासका ला�ग व�क माफर् त  सरल 

कजार् �वाह भएको हनुे।  

कृ�ष वन संचालन तथा �दगो वन व्यवस्थापन 

मापदण्ड तयार� गन�। 

३२९०१०७ स्वच्छ वातावरण कुल ३९ वटा स्थानीय तहमा ३९ वटा उ�ान 

�नमार्ण गनर् कुल १० करोड ३० लाख बजेट 

अिख्तयार� पठाईएको।  

नारायणी नद�को जल स्वच्छता मापन साथै 

�व�भ� १५ वटा उ�ान �नमार्ण भएको हनुे। 

१११ वटा ह�रत उ�ान �नमार्ण गन�। 

32900108 जलवाय ुउत्थानशील चरेु 

कायर्�म 

जनचेतना अ�भव�ृ�का ला�ग प�रचय पिुस्तकाको 

मसौदा तयार, �फल्डस्तरका सरोकारवालाहरुसँग 

अनौपचा�रक संचार तथा  दृष्यात्मक आधार 

तथ्या�का ला�ग कायर् �ववरणको काम �ारम्भ 

�देश नं. १ र �देश नं. २ का २६ नद� 

�णाल� अन्तगर्त जल तथा ज�मनको संरक्षण 

भएको हनुे। 

२६ नद� �णाल�को �वस्ततृ व्यवस्थापन योजना 

तयार� गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

भएको।  

32901011 वन �वभाग भ ूसंरक्षण �वभाग �शास�नक कायर् भएको।    

32901012 �ड�भजन वन कायार्लयहरू (वन 

सरुक्षा सै�नक समेत) 

�शास�नक कायर् भएको।    

32901101 रा��य वन �वकास तथा 

व्यवस्थापन कायर्�म 

वनजन्य उ�म �बधर्न तथा �वकास अनदुानका 

ला�ग ८६ वटा समूहहरु संग �सफा�रश ७६ 

वटासंग भएको। 

 

२०० वटा वन क्षे� उपलब्ध गराइएको 

रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको अनगुमन, 

नी�त, मापदण्डहरू तयार� तथा प�रमाजर्न, बीउ 

वग�चाहरूको व्यवस्थापन,वकृ्षारोपण तथा 

�वरुवा उत्पादन भएको हनुे। 

नी�त, मापदण्डहरू तयार� तथा प�रमाजर्न, बीउ 

बग�चाहरूको व्यवस्थापन,वकृ्षारोपण तथा 

�बरुवा उत्पादन गन�। 

32901102 जलाधार संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन कायर्�म 

40 वटा गल्छ�/प�हरो �नयन्�ण सम्प�।  

18 वटा संरक्षण पोखर�/तालतलैया �नमार्ण, 

ममर्त तथा संरक्षण।  

7 वटा पानी महुान संरक्षण तथा व्यबस्थापन। 

४ वटा बहृत ्जलाधारमा एक�कृत कायर्�म 

संचालन भएको हनुे। 

४ वटा बहृत ्जलाधारमा एक�कृत कायर्�म 

संचालन गन�। 

32901901 �कृ�तमा आधा�रत पयर्टन 

कायर्�म 

बैदेिशक �ोतको  बेजेट �ा� नभएको हदुा 

�ग�त हनु नसकेको।  

नेपाल आउन ेपयर्टक मध्ये ७० ��तशत 

भन्दा बढ� पयर्टक संरिक्षत क्षे� तथा वन 

क्षे�मा आएका हनुे। 

पयार्पयर्टनको पूवार्धार तयार� गन�। 

32902011 वनस्प�त �वभाग कायार्लय संचालन तथा �नय�मत व्यवस्थापन 

भएको। 

�शास�नक तथा साधारण खचर् �शास�नक तथा साधारण खचर् 

32902101 ज�डबटु� �वकास कायर्�म  1663 वटा नमनुाहरुको �व�षेण, �माणीकरण, 

गणु �नयन्�ण तथा �सफा�रस कायर् भएको।  

�योगशाला �नमार्ण, सदूुरपि�म �देश र 

कणार्ल� �देशमा ज�डबटु� पकेट क्ष�े कायर्�म 

स�ालन एवम ्कम्तीमा १० 

अनसुन्धान/सव�क्षण भएको हनुे।  

 

95



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३२९०२१०३ वनस्प�त अनसुन्धान, संरक्षण 

तथा उ�ान �वकास कायर्�म 

उ�ान �नमार्णका ला�ग शैलङु गा.पा. दोलखाको 

�इ� तथा �डजाइन कायर्  सम्प� भएको।अन्य 

(भीमद� न.पा., क�नपरु, रा�ी  न.पा.१, 

िचतवन, भेर� न.पा. 2, जाजरकोट र 

रामा�पथेकस व.उ. रुपन्देह�) सँग समन्वय तथा 

�ारिम्भक कायर् भइरहेको। 

११ वटा उ�ानको �वकास र  व्यवस्थापन 

भएको हनु ेतथा वनस्प�त अध्ययन अनसुन्धान 

तथा बजार�करणका ��याकलापहरू भएको 

हनुे।  

११ वटा उ�ानको �वकास र  व्यवस्थापन 

गन�। 

32903011 रा��य �नकु� तथा वन्यजन्त ु

संरक्षण �वभाग 

�शास�नक तथा साधारण खचर्।  

 

�शास�नक तथा साधारण खचर् �शास�नक तथा साधारण खचर् 

32903012 रा��य �नकु� सरुक्षा टोल� 

(नेपाल� सेना) 

�शास�नक तथा साधारण खचर् साथै �हमाल 

सरसफाई। 

�शास�नक तथा साधारण खचर् �शास�नक तथा साधारण खचर् 

32903013 हाि�सारहरू 
घरपालवुा हा�ी व्यवस्थापन 

हा�ीको हेरचाह, व्यवस्थापन तथा ता�लम 

स�ालन भएको हनुे। 

घरपालवुा हा�ी व्यवस्थापन गन�। 

32903101 रा��य �नकु� तथा आरक्ष 

आयोजना 

७१ �क.�म./५८० �क.�म. वनपथ 

�नमार्ण/ममर्त  

२505 हे. घाँसे मैदान �नमार्ण तथा 

व्यवस्थापन 

२१ वटा संरक्षण क्षे�को व्यवस्थापन, चोर� 

िशकार� �नयन्�ण,  

वन्यजन्त ुगणना, पयार्पयर्टन �व�र्नका ला�ग 

संरचना �नमार्ण भएको हनुे। 

२१ वटा संरक्षण क्षे�को व्यवस्थापन, चोर� 

िशकार� �नयन्�ण, वन्यजन्त ुसंरक्षण गन�। 

 

32904011 वन अनसुन्धान तथा सव�क्षण 

�वभाग 
�शास�नक तथा साधारण खचर् 

�शास�नक तथा साधारण खचर् �शास�नक तथा साधारण खचर् 

32904101 वन अनसुन्धान तथा सव�क्षण 

आयोजना 

उच्च �हमाल� क्षे�मा 102 स्थायी नमनुा पल्ट 

स्थापना तथा मापन सम्मप� 

वन सम्बन्धी २५ वटा अध्ययन अनसुन्धान, 

६ वटा वनको जानकार� �काशन, बाँसको 

रा��य सव�क्षण भएको हनुे। 

वन अनसुन्धान तथा न�तजा �काशन गन�। 

32905011 वातावरण �वभाग वातावरण �दूषण सम्बन्धी ४९ पटक अनगुमन 

एवं �नर�क्षण गर� नमूना संकलन  

७ वटा ठूला उ�ान �नमार्ण, कम्तीमा ३०० 

उ�ोगको �दूषण मापदण्ड अनगुमन,�नद� िशका 

�दूषण मापन तथा �नयमन गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

EIA/IEE गरेका ४० वटा आयोजनाहरुको 

वातावरणीय अनगुमन  

EIA गरेका १ वटा आयोजनाको वातावरणीय 

प�रक्षण 

मापदण्डहरू तजुर्मा भएको हनुे। 

३२९०६०११ केन्��य वन ता�लम केन्� २ सेवाकाल�न ता�लम र १ तथ्याँक 

व्यवस्थापन ता�लम सम्प�।  
कमर्चार�हरूको ता�लम लगायत क्षमता 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

क्षमता अ�भव�ृ�का कायर् संचालन गन�। 

३२९०१९०३ जलाधारमा आधा�रत जलवाय ु

उत्थानशील जी�वकोपाजर्न 

आयोजना 

 खोटाङ, ओखलढु�ा र रामेछाप िजल्लाका 

दधुकोशी वे�सनका ८ वटा स्था�नय तहमा 

जलवाय ुउत्थानशील जी�वकोपाजर्न भएको 

हनुे। 

खोटाङ, ओखलढु�ा र रामेछाप िजल्लाका 

दधुकोशी वे�सनमा जलवाय ुउत्थानशील 

कायर्संचालन तयार� गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

पयार्� बजेटको स�ुनि�तता, पयार्� जनसहभा�गता, बढ्दो मानव वन्यजन्तबुीच �न्�, जलावाय ुप�रवतर्न, वतर्मान महामार�को अवस्था जस्ता जोिखम पक्ष रहेका छन।् 
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प�रच्छेद 5 

आ�थर्क के्ष� 

५.१ अथर् 

१. प�ृभ�ूम 

आ�थर्क र सामािजक �वकासको जनचाहनालाई सम्बोधन गनर् सी�मत �ोत र साधनको अ�धकतम प�रचालन गद� सम�ृ 

नेपाल सखुी नेपाल�को रा��य आकांक्षा साकार पानर् सम��गत आ�थर्क र �व�ीय स्था�यत्व कायम गद� ती� आ�थर्क व�ृ� हा�सल 

गनुर् आवश्यक छ। अ�तकम �वक�सत रा�बाट भएको स्तरो��त साथर्क बनाउँदै सन ्२०३० मा �दगो �वकास ल�य हा�सल गनर् 

दोहोरो अंकको आ�थर्क व�ृ� गनुर् जरुर� छ र सोका ला�ग सरकारका नी�त, योजना तथा कायर्�म सोह� अनरुूप �नद� िशत गनुर्पन� 

भएको छ। पन्�� योजनाले �लएको ल�य अनरुूप �ोत प�रचालन र �व�नयोजन कुशलता स�ुनि�त हनु ेगर� नी�त र कायर्�म 

तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गनुर् परेको छ। यसैगर� संघीय संरचना अनरुूप तीन तहमा राजस्व प�रचालन क्षमता बढाउन र 

आन्त�रक ऋण एवम ् बा� सहायता मलुकुको �वकासका उ�ेश्य र �ाथ�मकता अनरुूप अ�धकतम ��तफल �ा� गन� गर� 

प�रचालन गद� �व�ीय सम्भावना (fiscal space) को सदपुयोग गन� सोच रािखएको छ। बचत व�ृ� तथा रा��य पुँजी �नमार्ण र 

आन्त�रक उत्पादन व�ृ� माफर् त आत्म�नभर्र, सवल र सम�ुत अथर्तन्� �नमार्ण गन� तफर्  केिन्�त हनुे गर� कायर्�मको 

�ाथ�मक�करण ग�रएको छ। को�भड-१९ महामार�को जोिखम न्यूनीकरण गनर् चा�लएका कदमबाट �सिजर्त असहज प�रिस्थ�तले 

गदार् सम� उत्पादन, उत्पादकत्व एवम ् आपू�तर् �णाल�मा असर पर� अथर्तन्�मा ��तकूल �भाव परेको छ। �व� आ�थर्क 

ग�त�व�धमा ससु्तता आई �व�को सम� आ�थर्क व�ृ�, रोजगार�, मूल्य, अन्तरार्��य व्यापार, पयर्टन लगायतका क्षे� �भा�वत हनुे 

देिखएको छ। यस �बषम प�रिस्थ�तमा जनजीवन एवम ्जी�वकाको संरक्षण, आ�थर्क ग�त�व�धमा �मश: �वस्तार र अथर्तन्�को 

पनुरुत्थान गद� फरा�कलो र �दगो आ�थर्क व�ृ� हा�सल गन� तफर्  �बशेष जोड �दन जरुर� छ।  

२. समस्या तथा चनुौती  

को�भड-१९ महामार�को असर र �भाव न्यूनीकरण गद� अथर्तन्�लाई चलायमान बनाई रा� ु �मखु चनुौतीका रूपमा 

रहेको छ। साथै, सम� अथर् �णाल�मा सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापन सम्ब� �व�भ� चनुौती देखा परेका छन।् अपेिक्षत रूपमा 

पुजँीगत खचर् हनु नसकेको कारण पुजँी �नमार्णको दर न्यून रहेको छ। कानूनी, संरचनागत र पूवार्धारका क्षे�मा प�छल्लो समयमा 

भएको सधुारका बाबजदु पूवार्धार �वकासमा अपेिक्षत रूपमा �वदेशी र स्वदेशी लगानी �वस्तार हनुसकेको छैन। मलुकुको �तुतर 

�वकासको आकांक्षा पूरा गनर् आवश्यक �ोत जटुाउने कायर् प�न चनुौतीपूणर् नै रहेको छ। प�छल्लो समयमा �व�ीय पहुँच �वस्तार 

भएता प�न पुँजी बजारको कायर्क्षे� �वस्तार भइसकेको छैन। बजेट तथा कायर्�म खचर् उपलिब्धमूलक बनाउन �व�नयोजन 

कुशलताको साथै खचर् क्षमता र �व�ीय अनशुासन एवम ्जवाफदे�हतामा जोड �दनपुन� देिखएको छ। बजेट पूणर् कायार्न्वयन गर� 

सी�मत �ोतको कुशल उपयोग माफर् त सावर्ज�नक �व� र �व�ीय क्षे� िस्थरता कायम गद� उच्च आ�थर्क व�ृ� हा�सल गन� कायर् 

चनुौतीपूणर् रहेको छ। 
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3. सोच  

• सावर्ज�नक खचर्को कुशल र न�तजामूलक व्यवस्थापन�ारा सम�ृ अथर्तन्� �नमार्ण। (सावर्ज�नक खचर्) 

• सदुृढ र �ग�तशील राजस्व �णाल�को �वकास गर� सम�ृ अथर्तन्� �नमार्ण। (राजस्व) 

• अन्तरार्��य �वकास सहायताको �भावकार� प�रचालन माफर् त �वकास र सम�ृ अथर्तन्� �नमार्ण। (अन्तरार्��य �वकास 

सहायता)। 

• सावर्ज�नक ऋणको �भावकार� प�रचालन गर� सबल अथर्तन्� �नमार्ण। (सावर्ज�नक ऋण) 

• �व�ीय संघीयता माफर् त सम�ृ र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्� �नमार्ण। (अन्तर-सरकार� �व�) 

• सबल र ��तस्पध� सावर्ज�नक संस्थान माफर् त आत्म�नभर्र र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्� �नमार्ण। (सावर्ज�नक संस्थान) 

• ग�तशील, �व�सनीय र उत्पादनशील मौ��क तथा �व�ीय क्षे�। (मौ��क तथा �व�ीय क्षे�) 

• सदुृढ र �वस्ता�रत �बमा सेवाबाट �व�ीय जोिखम न्यूनीकरण माफर् त उत्थानशील समाज र अथर्तन्� �नमार्ण। (�बमा) 

• स्वच्छ, ��तस्पध� र फरा�कलो �धतोप� तथा वस्त ु�व�नमय बजार माफर् त रा��य पुजँी �नमार्ण। (पुजँी बजार) 

4. उ�शे्य 

अ. सावर्ज�नक खचर् 

• सावर्ज�नक खचर्को �व�नयोजन दक्षता, कायार्न्वयन कुशलता र �व�ीय अनशुासन कायम गनुर्।  

आ. राजस्व 

• उत्पादन, लगानी, व्यवसाय तथा करदातामै�ी एवम ्स्वच्छ, तटस्थ, पारदश� र �ग�तशील कर �णाल�को �वकास तथा 

स्वैिच्छक कर सहभा�गताबाट अ�धकतम राजस्व प�रचालन गनुर्। 

इ. अन्तरार्��य �वकास सहायता 

• अन्तरार्��य �वकास सहायताको छनोटपूणर् उपयोग माफर् त उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगार� बढाउँदै मलुकुलाई �वकास 

�व�मा �मशः आत्म�नभर्र उन्मखु बनाउन।ु 

ई. सावर्ज�नक ऋण 

• सावर्ज�नक ऋणको �भावकार� व्यवस्थापन गर� ऋण रोजगार� �सजर्ना, रा��य पुँजी �नमार्ण र आ�थर्क व�ृ�मा योगदान 

परु् याउन।ु 

उ. अन्तर-सरकार� �व� 

1. संघ, �देश र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता सम्बोधन हनुे गर� न्यायोिचत, सन्त�ुलत र प�रपूरक रूपमा �ोत 

उपलब्ध गराउन।ु 

2. तीन तहको �व�ीय आकार (fiscal space) व�ृ� गनुर्। 
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ए. सावर्ज�नक संस्थान 

• सावर्ज�नक संस्थानको स्थापना, स�ालन र व्यवस्थापन �णाल�मा सधुार गर� गणुस्तर�य वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, 

�वतरण र उपभोगमा नाग�रकको पहुँच स्था�पत गनुर्। 

ऐ. मौ��क तथा �व�ीय क्ष�े 

1. म�ुास्फ��त �नयन्�ण, शोधनान्तर बचत एवम ्�व�ीय स्था�यत्व हा�सल गनुर्। 

2. �व�ीय पहुँच अ�भव�ृ� गर� �ाथ�मकता�ा� क्षे�मा �व�ीय साधनको उपलब्धता बढाउन।ु 

3. भ�ुानी �णाल�लाई सरुिक्षत, स्वस्थ र �व�सनीय बनाउन।ु 

ओ. �बमा 

• �बमा क्षे�लाई �भावकार� र �दगो बनाई �दगो बनाई दगुर्म तथा न्यून आय भएका वगर् समदुाय लगायत समाजका सबै 

तह र कारोबारमा �बमा सेवाको पहुँच परु् याउन।ु 

औ. पुजँी बजार 

• �धतोप� तथा वस्त ु�व�नमय बजारलाई पहुँचयोग्य, स्वच्छ र �व�सनीय बनाउन।ु 

५. रणनी�त 

अ. सावर्ज�नक खचर् 

1. संघ, �देश र स्थानीय तहको सावर्ज�नक खचर् �णाल� सदुृढ गर� दक्षता, पारदिशर्ता र जवाफदे�हता कायम गर� 
न�तजामूलक बनाउने।  

2. सावर्ज�नक खचर्लाई आ�थर्क तथा सामािजक पुँजी �नमार्णका क्षे�मा कुशल र �भावकार� �व�नयोजन गन�।  

3. संघ, �देश र स्थानीय तहको �वकासको आवश्यकता सम्बोधन गन� गर� न्यायोिचत, सन्त�ुलत र प�रपूरक रूपमा 
अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापन गन�।  

4. सावर्ज�नक खचर् �णाल�लाई आध�ुनक सूचना ��व�धमा आधा�रत बनाई थप पारदश� बनाउने।  

आ. राजस्व 

1. सबै �क�समका आ�थर्क ��याकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फरा�कलो बनाउने।  

2. राजस्व �शासनको �वस्तार तथा आध�ुनक�करण गर� कुशल, व्यावसा�यक र स्वच्छ बनाउने।  

3. संघीय �णाल� अनरुूप राजस्व �शासनको संरचनागत र �णाल�गत सधुार गन�।  

4. आ�थर्क �वस्तारमा सहयोग पगु्ने गर� कर �णाल�लाई लगानी/व्यवसायमै�ी बनाउने।  

5. कर संरचना र दरमा साम�यक सधुार गर� कर �णाल�लाई सरल र समन्या�यक बनाउने।  

इ. अन्तरार्��य �वकास सहायता 

1. रा��य आवश्यकता, नी�त तथा �ाथ�मकताका आधारमा अन्तरार्��य �वकास सहायताको प�रचालन गन�।  

2. �वकास सहायता �भावका�रता सम्बन्धी अन्तरार्��य ��तब�ता एवम ्रा��य नी�त अनरुूप �वकास सहायताको प�रचालन 
गन�।  
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3. संघीय संरचना बमोिजम �वकास सहायता �णाल� रूपान्तरण गर� �ादेिशक सन्तलुन र समन्या�यकताको �स�ान्त अनरुूप 
�वकास सहायता उपयोग गन�।  

ई. सावर्ज�नक ऋण 

1. मलुकुले धा� सक्ने गर� उच्च ��तफलय�ु क्षे�मा सावर्ज�नक ऋण प�रचालन गन�।  

2. सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�तगत, कानूनी र संरचनागत सधुार गन�।  

3. संघीय �णाल� अनरुूप सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरण तथा �ोतको �व�वधीकरण गन�।  

उ. अन्तर-सरकार� �व� 

1. तीन तहका एकल तथा साझा कायर् िजम्मेवार�हरू सामञ् जस्यपूणर् ढ�बाट पूरा गनर् �ोत व्यवस्थापन गन�। 

2. अन्तर-सरकार� �व� हस्तान्तरणलाई पारदश�, अनमुानयोग्य र न्यायोिचत बनाउने। 

3. संघ, �देश र स्थानीय तहमा सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता �वकास गन�। 

4. संघ, �देश र स्थानीय तहमा �व�ीय सशुासन कायम गन�। 

ऊ. सावर्ज�नक संस्थान 

1. आवश्यकता र उपादेयताको आधारमा संघीय संरचना बमोिजम उपय�ु ठह�रएका सावर्ज�नक संस्थानको पनुस�रचना र 
स्थापना तथा सान्द�भर्क नदेिखएका संस्थानको �व�नवेश गन�। 

2. कानूनी तथा संस्थागत सधुार र आध�ुनक�करण गर� सावर्ज�नक संस्थानको स�ालन, व्यवस्थापन र �नयमनलाई 
�भावकार� बनाउने। 

ए. मौ��क तथा �व�ीय क्ष�े 

1. मौ��क तथा �व�ीय नी�तको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन�। 

2. रा��य �ाथ�मकता�ा� क्षे�मा पयार्� �व�ीय �ोत-साधन प�रचालन गन�। 

3. नवीनतम ��व�धको अवलम्बन र �व�ीय साक्षरता माफर् त दगुर्म तथा �पछ�डएका क्षे�सम्म �व�ीय पहुँच �वस्तार गन�। 

4. सरुिक्षत, आध�ुनक र �व�तुीय भ�ुानी �णाल� �वकास गन�। 

ऐ. �बमा 

1. �बमा सेवालाई �भावकार� र ��तस्पध� बनाउन तथा बी�मतको हक�हत स�ुनि�त गनर् नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुार 
गन�।  

2. �बमा सम्बन्धी अन्तरार्��य �चलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा �बमा सेवा �दान गन�।  

3. �बमा व्यवसायलाई सामािजक संरक्षणको एक महत्वपूणर् आधारस्तम्भको रूपमा �वकास गन�। साथै, �बमा सेवाको �वस्तार 
गर� न्यून आय भएका वगर् लगायत सम्पूणर् नाग�रक एवम ्क्षे�मा पहुँच परु् याउनका ला�ग उपय�ु संयन्�को �वकास 
गन�। 

ओ. पुजँी बजार 

1. �धतोप� तथा वस्त ु�व�नमय बजारलाई स्वच्छ, ��तस्पध� र �व�सनीय बनाउनकुा साथै यसको क्षे� तथा दायरा अ�भव�ृ� 
गन�।  
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2. कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सधुार गर� �धतोप� तथा वस्त ु �व�नमय बजार स�ालन तथा �नयमन �णाल�लाई 
अन्तरार्��य स्तरको बनाउने। 

3.  �धतोप� बजारमा साना र स्वदेशी तथा �वदेशी संस्थागत लगानीकतार्को आकषर्ण बढाउने। 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/७7 

सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/7८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 2080/८१ 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा िस्थर पुजँी लगानी 
��तशत 28.4 27.3 40.7 39.8 41.6 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा िस्थर पुजँी 

लगानी - सरकार�  

��तशत 7.7 7.0 १६.१ १५.६ 16.1 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा िस्थर पुजँी 

लगानी - �नजी 

��तशत 20.8 20.2 २२.४ २२.१ 23.3 

कुल रा��य बचत (कुल 

गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा)  

��तशत 32.6 31.4 ४९ ४८ 47.5 

कुल गाहर्स्थ्य बचत (कुल 

गाहर्स्थ्य उत्पादनको 

अनपुातमा)  

��तशत 6.3 6.6 २१.० २१.५ 22 

�वस्ततृ म�ुा �दाय व�ृ�दर ��तशत 18.1 19.0 १७ १७ १७ 

�नजी क्षे� तफर् को कजार् 

व�ृ�दर 
��तशत !@=̂  @@=) 21 20 21 

जनसंख्या ��त ब�क तथा 

�व�ीय संस्था शाखा 
जना 3,072 2,806 2,770 2,682 2,600 

बाल� सरुक्षण ���मयम 

अनदुान  
हेक्टर 584 1,200 2,400 2,640 2,904 

सामािजक/सामदुा�यक 

कायर्�म 
संख्या 144 150 150 150 150 

उ�मशीलता �वकास ता�लम संख्या 60 300 350 350 350 
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सूचक एकाइ 

207६/७7 

सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/7८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 2080/८१ 

साना �कसान लघ�ुब� 

�व�ीय संस्था (�व�वध) 

कायर्�म 

संख्या ४३०  ३९६ ४45 ४50 ४50 

लघ ु�बमा सहयोग कायर्�म 

(पश ुधन सरुक्षण)  

संख्या 

(हजारमा) 
67=5 89 95 101 107 

पशधुन तथा कजार् सरुक्षण 

ता�लम  
संख्या 361 65 115 125 136 

कृ�ष तथा पशपुन्छ� व्याज 

अनदुान  
रू (अबर्मा) 2.96 5 6 7 9 

लघ ु�व� तथा �वप� वगर् 

कजार् सरुक्षण 

संख्या 

(हजारमा) 
777.1 11,78 12,96 14,25 15,68 

कृ�ष कजार् सरुक्षण संख्या 3,918 5,146 5,660 6,226 6,850 

�ा�व�धक िशक्षा तथा 

शैिक्षक बेरोजगार कजार् 

सरुक्षण 

संख्या 5 6 8 10 12 

�नयार्त कजार् सरुक्षण संख्या - - 51 56 62 

�नक्षेप सरुक्षण संख्या 

(हजारमा) 
2,61,04 2,96,52 3,05,00 3,15,00 3,20,00 

दधु तथा मासजुन्य 

पशपुालन, तरकार� खेती र 

साना तथा मझौला कृ�ष 

उ�म कजार् 

संख्या 

(हजारमा) 
20.8 25 25 25 25 
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७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार 
वैदेिशक 

अनदुान 
वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   464,666  
   276,914     103,552     84,200   349,488     90,574     24,604  

२०७९/८० 
   535,146    274,756    128,890     131,500     334,902      92,386    107,858  

२०८०/८१ 
   572,629    283,870    147,259    141,500    335,447     109,653     127,529  
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत  

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

30500011 अथर् मन्�ालय - आ�थर्क क्षे� सम्बन्धी नी�त 
तजुर्मा तथा समन्वय  

सालबसाल� 

 

उच्च र �दगो आ�थर्क व�ृ� तथा सम��गत 
आ�थर्क स्था�यत्व भएको हनु े

राजस्व प�रचालन र �व�ीय क्षे� �वस्तार भएको 
हनुे 

30500012 ऋण असलु�  पनुरावेदन 
न्याया�धकरण 

इ२ ऋण असलु�  पनुरावेदन तथा 
फैसला 

सालबसाल� 
 

�भावकार� ऋण असलु� भएको हनु े

30500013 ऋण असलु� न्याया�धकरण इ२ ऋण असलु�  सालबसाल�  �भावकार� ऋण असलु� भएको हनु े

30500014 अन्तरार्��य संघ, संस्था सदस्यता 
शलु्क अनदुान �व�वध 

इ१ सदस्यता शलु्क सालबसाल� 
 

सदस्यता शलु्क अनदुान व्यवस्थापन 

30500101 साना �कसान �वकास ब�क 
(�व�ीय संस्था) �व�वध 

ए२ साना �कसानको क्षमता 
�वकास 

२०६३/६४  

सालबसाल� 

 संरचनागत, पूवार्धार र उ�मशीलको �वकास 
भएको हनु े

30500102 लघ ु�बमा सहयोग कायर्�म 
(पश ुबाल� स्वास्थ्य) 

ऐ३ पश,ु बाल� तथा स्वास्थ्य 
क्षे�मा लघ ु�बमाको ला�ग 
सहयोग 

20६८/६९ 

सालबसाल� 

 पशधुन र बाल� सरुक्षण भएको हनु े

अ�भमखुीकरण ता�लम संचालन भएको हनु े 

लघ ुतथा �वप� वगर् कजार् तथा कृ�ष कजार् 
सरुक्षण भएको हनु े

30500108 �म�ल�नयम च्याले� एकाउण्ट 
नेपाल 

इ२ �व�तु �सारण लाइन �नमार्ण 
तथा रा��य राजमागर्को केह� 
भाग आध�ुनक तवरले ममर्त 

२०७२/७३ 

- 

२०८३/८४ 

६४ करोड ७ 
लाख ५० 
हजार 
अमे�रक� 
डलर (क�रब 
रू. ७० अबर् 
५० करोड) 

३ वटा सब स्टेसन, क�रब ३१५ �क.�म. 
�सारण लाइन �नमार्ण र क�रब ७७ �क.�म. 
रा��य राजमागर्को आध�ुनक तवरले ममर्त भएको 
हनुे 

30500113 आ�थर्क पनुरुत्थान, राहत तथा 
सह�ुलयत कायर्�म 

ए१ महामार� तथा दै�वक 
�कोपबाट �भा�वत व्यि�, 

२०७७/७८ -
२०७९/८० 

१४,७७,८६ सह�ुलयतपूणर् ९ �कारका कजार्का ला�ग ब्याज 
अनदुान �दान भएको हनुे, 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत  

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

समदुाय तथा व्यवसायलाइर् 
पनुरुत्थानको ला�ग राहत 
तथा सह�ुलयत 

शीतघर भण्डार �नमार्णको ला�ग ब्याज अनदुान 
�दान भएको हनुे, 

कोरोना �बमा ग�रएको हनु,े 

RPSF प�रयोजना संचालन भएको हनुे । 

30501011 महालेखा �नयन्�क कायार्लय अ४ सावर्ज�नक लेखा र खचर् 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�  समयमा नै केन्��य �ववरण तयार भएको हनु े

�वदेशिस्थत 8 वटा नेपाल� �नयोगहरूको आ.ले.प. 
सम्प� भएको हनु े

तीनै तहको �व�ीय व्यवस्थापन कायर् �भावकार� 
भएको हनु े

समयमा नै शोधभनार् �ा��मा सहयोग पगुकेो हनु े

लेखा �नद� िशका तयार भई तीनै तहको खचर् 
लेखांकनमा एकरूपता आएको हनु े

3050101२ �नव�ृभरण व्यवस्थापन कायार्लय अ४ �नव�ृभरण व्यवस्थापन सालबसाल�  �नवतृभरण समयमा नै भ�ुानी भएको हनु े

रा�का तफर् बाट गनुर्पन� पवर् पूजा समयमा नै 
सम्प� भएको हनु े

30501013 कुमार� चोक तथा केन्��य 
तह�सल कायार्लय 

अ४ सरकार� बाँक� रकम असलु 
उपर 

सालबसाल�  सरकार� बाँक� रकम समयमा नै असलु उपर 
भएको हनु े

30501014 कोष तथा लेखा �नयन्�क 
कायार्लयहरू 

अ४ सावर्ज�नक लेखा र खचर् 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�  िजल्ला िस्थत सरकार� कायार्लयहरूको खचर् रकम 
समयमा नै �नकासा �दइएको हनु े

िजल्ला िस्थत संघीय सरकार� कायार्लयहरूको 
समयमै आ.ले.प. सम्प� भएको हनुे 

30501101 एक�कृत सावर्ज�नक �व�ीय 
व्यवस्थापन सधुार कायर्�म 

अ४ तीनै तहका सरकारको 
सावर्ज�नक �व�ीय 
व्यवस्थापन, ख�रद �नकाय, 

�णाल� र कायर्�व�ध 
सदुृढ�करण 

207४/7५ - 
207८/7९ 

१,०८,५० संघीय सरकारको पुजँीगत खचर् ��तशतमा व�ृ� 
भएको हनु े

तीनै तहको सरकारको आ�थर्क �ववरण आ�थर्क 
वषर् समा� भएको ९ म�हना �भ� पेश भएको हनु े

सावर्ज�नक ख�रद समयमै भएको हनुे 

तीनवटै तहको लेखापर�क्षण अन्तरार्��य स्तरको 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत  

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

भएको हनु े

30502011 सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन 
ता�लम केन्� 

अ१ ता�लम     

30503011 भन्सार �बभाग आ२ भन्सार �शासन    

30503012 भन्सार कायार्लयहरू आ२ भन्सार महशलु तथा अन्य 
राजस्व संकलन 

   

30503101 भन्सार सधुार कायर्�म आ२ भन्सार ���या स्वचालन 

भौ�तक पूवार्धारको सधुार 
तथा �नमार्ण 

सन ्२००३ - 
सन ्२०२१ 

२१ �म�लयन 
अमे�रक� डलर 

र रू. ८१.६७ 
करोड 

 

30504011 आन्त�रक राजस्व �वभाग आ२ आन्त�रक राजस्व �शासन  
 

सालबसाल�  ल�य अनरुूप राजस्व संकलन भएको हनु े

अन्तःशलु्कजन्य पदाथर् तथा िस्टकरको 
गणुस्तर�यता पर�क्षण सहज भएको हनु े

राजस्व चहुावट �नयन्�ण भएको हनुे 

30504012 आन्त�रक राजस्व कायार्लयहरू आ२ आन्त�रक राजस्व संकलन सालबसाल�  ल�य अनसुार राजस्व संकलन भएको हनु े

305०5०११ सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन 
कायार्लय 

ई२ सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन सालबसाल�  नेपाल सरकारको ऋण व्यस्थापन एक�कृत रूपमा 
कुशलतापूवर्क सम्पादन भएको हनु े

50105101 लगानी-�व�वध ई१  सालबसाल�   

50105102 पशपुालन (मासजुन्य र 
दगु्धजन्य) कजार् तथा पशधुन 
कायर्�म 

ऐ३ मास ुतथा दधु र तरकार�जन्य 
उत्पादन व�ृ� गर� आयात 
न्यूनीकरण र रोजगार� 
व�ृ�मा सहयोग 

२०६७/६८ 

सालबसाल� 

 मास ुतथा दगु्ध र तरकार�जन्य पदाथर्को उत्पादन 
व�ृ� भएको हनु े

साना �कसानहरूको कृ�ष उ�मशीलता �वकासबाट 
कृ�ष रूपान्तरणमा सघाउ पगुकेो हनुे 

50105103 सावर्ज�नक संस्थान सधुार 
कायर्�म 

ऊ२ सावर्ज�नक संस्थान सधुार सालबसाल�   
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको  छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

30500011 अथर् मन्�ालय 

 

उच्च आ�थर्क व�ृ�, सम��गत आ�थर्क स्था�यत्व 
कायम भएको हनुे। 

राजस्व प�रचालन र �व�ीय क्षे�को �वस्तार भएको 
हनुे। 

बजेट तजुर्मा, राजस्व प�रचालन, सावर्ज�नक खचर् 
व्यवस्थापन गन� 

�व�ीय क्षे�को �नयमन तथा �वस्तार गन� 

30500012 ऋण असलु�  
पनुरावेदन 
न्याया�धकरण 

 
ऋण असलु�  �भावकार� भएको हनु।े  

ऋण असलु�  सम्बन्धी म�ुाको पनुरावलोकन गन� 

30500013 ऋण असलु� 
न्याया�धकरण 

 
ऋण असलु�  �भावकार� भएको हनु।े 

ऋण असलु�  सम्बन्धी म�ुा फैसला गन� 

30500014 अन्तरार्��य संघ, 

संस्था सदस्यता 
शलु्क अनदुान 
�व�वध 

 

अन्तरार्��य संघ, संस्था सदस्यता शलु्क अनदुान 
व्यवस्थापन भएको हनुे। अन्तरार्��य संघ, संस्था सदस्यता शलु्क भ�ुानी तथा 

व्यवस्थापन गन� 

30500101 साना �कसान 
�वकास ब�क (�व�ीय 
संस्था) �व�वध 

३०० उ�मशीलता �वकास ता�लम, 
१५० सामदुा�यक �वकास र ३०० 
कृ�ष व्यवसाय �व�र्न सम्बन्धी 
कायर्�म भएको 

२६ वटा कृ�ष सहकार� अनसुरण र 
सेवा �वस्तार कायर्�म तथा ७० वटा 
संस्थागत पनुस�रचना सम्बन्धी 
कायर्�म भएको 

सीप तथा क्षमता �वकास, सामािजक/ सामदुा�यक 
�वकास, साना �कसान सहकार� अनसुरण तथा सेवा 
�वस्तार र कृ�ष तथा पशपुालन व्यबसाय �व�र्नका 
२,८४५ ��याकलाप स�ालन भएको हनु े 

350 वटा उ�मशीलता �वकास ता�लम, 150 वटा 
सामदुा�यक �वकास  र 350 वटा कृ�ष व्यवसाय �व�र्न 
सम्बन्धी कायर्�म स�ालन गन� 

25 वटा कृ�ष सहकार� अनसुरण र सेवा �वस्तार 
कायर्�म र 70 वटा संस्थागत पनुस�रचना सम्बन्धी 
कायर्�म कायार्न्वयन गन� 

30500102 लघ ु�बमा सहयोग 
कायर्�म (पश ु
बाल� स्वास्थ्य) 

पशधुन सरुक्षण कायर्�म अन्तगर्त 
ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरूबाट पशधुन 
सरुक्षण ग�रएको 

लघ ुतथा �वप� वगर् कजार् सरुक्षण 
कायर्�म अन्तगर्त सदस्य 

क�रब 3 लाख 3 हजार पशकुो सरुक्षण ग�रएको 
हनुे 

क�रब ४२ लाख ८9 हजार ऋणीको कजार् सरुक्षण 
ग�रएको हनु े

95 हजार पशधुन र 2,400 हेक्टरको बाल� सरुक्षण 
गन�  

115 पशधुन, बाल� तथा कजार् सरुक्षण सम्बन्धी ता�लम 
�दने  

12 लाख 96हजार जनाको कजार् सरुक्षण गन� र 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

संस्थाहरूबाट कजार् सरुक्षण ग�रएको 5,660 जनाको कृ�ष कजार् सरुक्षण गन� 

 

30500108 �म�ल�नयम च्याले� 
एकाउण्ट नेपाल 

सबस्टेशन र �सारण लाइनको �वस्ततृ 
डाइन र राउ�टङ भई बोलप�तयार 
भएको  

नेपाल सरकारबाट वातावरणीय �भाव 
मूल्यांकन स्वीकृत भएको  

रातमाटे सबस्टेशनको ला�ग १८९ 
मध्ये १७८ �क�ा जग्गा �ा�� भएको 

१७५ प�रवारलाई रू. १ अरब २६ 
करोड मआुब्जा �वतरण भएको र यो 
कायर् अिन्तम चरणमा रहेको 

�व�तु �नयमन आयोग र सडक 
�वभागसँग �ा�व�धक सहयोग सम्बन्धी 
सम्झौता भएको  

सडक �वभागलाई �योगशाला 
उपकरण हस्तान्तरण ग�रएको 

उपकरण �योग बारे �िशक्षण र 
इिन्ज�नयरलाई  ता�लम �दइएको 

सपुरपेभ आस्फाद्य्ट �म�ण �डजाइन 
�योगशालाको �नमार्ण सम्प� भएको 

�सारण लाइन पनुवार्स कायर्योजना संचालन  

�सारण लाइनको अ�त�र� सव�क्षण (३० �क.�म.) 
सम्प�  

आयोजना �भा�वत २० ��तशत व्यि�लाई 
मआुब्जा �वतरण 

एमसीए नेपाल पाटर्नरिशप �ो�ामको १० ��तशत 
कायर् सम्प�  

�वस्ततृ सव�क्षण तथा �डजाइन सम्प� 

सबस्टेसनहरूको ५५ ��तशत �नमार्ण सम्प�  

उपकरण जडानको १५ ��तशत सम्प� 

धानखोला-लमह� 
४० �क.�म. सडक खण्डको ममर्त सधुार र पनुस्थार्पना 
सचुारू 

लमह�- िशवखोला  
३७ �क.�म. सडक खण्डको ममर्त  
सम्भार  सचुारु भएको हनु े

सपुरपेभ रफुलडेप्थ रेक्लामेसन ��व�धसँग सम्बिन्धत 
अत्याध�ुनक उपकरण र ता�लम �दान 

रुख कटान र वन जग्गाको उपयोगको ला�ग एमसीए 
नेपाल र वन मन्�ालयबीच सम्झौता गन� 

गैरवन भ�ूम हस्तान्तरण �ोटोकलका ला�ग नेपाल 
सरकारबाट ��तब�ता प� जार� गन� 

नेपाल सरकारबाट भ�ूम जग्गा स्थानान्तरण �ोटोकल 
स्वीकृत गन� 

एमसीए नेपाल पाटर्नरिशप �ो�ाम कायार्न्वयन गन� 

सडक �वभाग  �योगशाला शाखालाई सूपरपेभ र फूलडेप्थ 
रेक्लामेसन ��व�धसँग 
सम्बिन्धत अत्याध�ुनकउपकरण �दान र ता�लम स�ालन 
गन� 

30500113 आ�थर्क पनुरुत्थान, 
राहत तथा सह�ुलयत 
कायर्�म 

सह�ुलयतपणुर् ९ �कारका कजार्का 
ला�ग ब्याज अनदुान �दान भइरहेको 

१२ वटा शीतघर भण्डारलाई ब्याज 
अनदुान �दान भएको 

रा�सेवकको १०० ��तशत र अन्यको 
५० ��तशत कोरना �बमा ���मयम 
भ�ुानी ग�रएको 

कोरोना �भा�वत व्यवसायीलाई टेवा 

को�भड-19 बाट �भा�वत अथर्तन्�को पनुरुत्थान 
भएको हनु े

सह�ुलयतपणुर् ९ �कारका कजार्का ला�ग ब्याज अनदुान 
�दान गन� 

शीतघर भण्डारलाई ब्याज अनदुान �दन े

प�रयोजनालाई अनदुान �दन े
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�दन RPSF प�रयजोनालाई अनदुान 
�दइएको 

30501011 महालेखा �नयन्�क 
कायार्लय 

सावर्ज�नक खचर्को लेखाकंन तथा 
��तवेदन सम्बन्धी �णाल�हरू (CGAS, 

RIMS, TSA, PAMS, SuTRA) तयार 
भई स�ालनमा रहेका 

एक�कृत �व�ीय ��तवेदन समयमा नै 
तयार भएको 

सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन सम्बन्धी 
रा��य गो�ी सम्प� भई सावर्ज�नक 
खचर् व्यवस्थापनका ला�ग ��तब�ता 
प� जार� भएको 

सरकार� खचर्लाई �व�तुीय भ�ुानी 
�णाल�बाट भ�ुानी गन� व्यवस्था 
भएको 

सावर्ज�नक लेखा र खचर् व्यवस्थापन �भावकार� 
भएको हनु े

को.ले.�न.का.,केन्��य �नकाय तथा �देश लेखा �नयन्�क 
कायार्लयसँग �व�ीय �ववरण �भडान तथा ��तवेदन गन� 

�वदेशिस्थत नेपाल� �नयोगहरूको आ.ले.प. सम्प� गन� 

साजर्ज�नक �व� व्यवस्थापन सम्वन्धी रा��य गो�ी 
संचालन गन� 

केन्��य स्तरका कायार्लय र आयोजना �मखुसँग सोधभनार् 
सम्बन्धी अन्तर��या संचालन गन� 

लेखा �नद� िशका तयार� तथा छपाइ गन� 

3050101२ �नव�ृभरण 

व्यवस्थापन 
कायार्लय 

�नव�ृभरण व्यवस्थापन भइरहेको �नव�ृभरण व्यवस्थापन सदुृढ भएको हनु े सेवा �नवतृ कमर्चार�हरूको �नव�ृभरण भ�ुानी गन� 

रा�को तफर् बाट गन� पवर् पूजा स�ालन गन� 

30501013 कुमार� चोक तथा 
केन्��य तह�सल 
कायार्लय 

३७ हजार बेरुज ु�ववरणका पाना 
मध्ये २० हजार पाना �णाल�मा ��व� 
भएको 

लगत व्यवस्थापन सफ्टवेयर �नमार्ण 
भएको 

बेरुज ुव्यवस्थापन �णाल� सढृुढ�करण 
भएको 

सरकार� बाँक� रकम असलु उपर भएको हनु े आ.व. २०५९/६० सम्मको बेरुज ुलगत सफ्टवेयरमा 
��व� गन� 

गन्तव्य सशुासन प��का �काशन गन� 

सरकार� बाँक� असलु उपरको लगत तयार गन�  

कुमार� पजुा स�ालन गन� 

30501014 कोष तथा लेखा 
�नयन्�क 
कायार्लयहरू 

खचर् रकम समयमा नै �नकासा भएको 

संघीय सरकार� कायार्लयहरूको 
समयमै आ.ले.प. सम्प� भएको 

सावर्ज�नक लेखा र खचर् व्यवस्थापन �भावकार� 
भएको हनु े

खचर् रकम �नकासा गन� 

संघीय सरकार� कायार्लयहरूको आ.ले.प. गन� 
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30501101 एक�कृत सावर्ज�नक 
�व�ीय व्यवस्थापन 
सधुार कायर्�म 

सावर्ज�नक �नकायको सावर्ज�नक खचर् 
र राजस्व व्यवस्थापनमा सदुृढ�करण 
गनर्को ला�ग ख�रद �णाल� र 
कायर्�व�ध �नमार्ण तथा �व�ीय 
अनशुासन कायम रा�को ला�ग 
सफ्टवयेर �नमार्ण तथा �णाल� �वकास 
सम्बन्धी कायर् भएको 

तीनै तहमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना लागू भएको 
हनुे 

रा��य आयोजना ब�क पूणर् कायार्न्वयन भएको हनु े

एक�कृत �व�ीय व्यवस्थापन सूचना �णाल� 
कायार्न्वयनमा आएको हनु े

एक�कृत सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन अध्ययन 
��त�ान स्थापना भई स�ालनमा आएको हनु े

तीनै तहको अिन्तम लेखापर�क्षण अन्तरार्��य 
मापदण्ड अनरुूप भएको हनु े

e-GP मा सधुार आई ख�रद व्यवस्थापन �भावकार� 
भएको हनु े

सावर्ज�नक क्षे� लेखामान बमोिजम तीनवटै तहमा 
�व�ीय ��तवेदन तयार भएको हनु े

सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापनमा नाग�रक 
सहभा�गता तथा संसद�य �नगरानी अ�भव�ृ� भएको 
हनुे 

तीन तहको सावर्ज�नक खचर् र राजस्व व्यवस्थापन 
सदुृढ�करण गन�  

महालेखा पर�क्षक कायार्लयको संस्थागत सदुृढ�करण गन�  

सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापनका ला�ग संस्थागत 
समन्वय गन�  

30502011 सावर्ज�नक �व� 

व्यवस्थापन ता�लम 
केन्� 

 सावर्ज�नक �व� सम्बन्धी ता�लम �दान भएको 
हनुे। 

सावर्ज�नक �व� सम्बन्धी ता�लम 

30503011 भन्सार �बभाग  भन्सार �शासन सदुृढ भएको हनुे। भन्सार �शासन सम्बन्धी कायर् गन� 

30503012 भन्सार कायार्लयहरू  भन्सार महशलु तथा अन्य राजस्व संकलन 
�भावकार� भएको हनुे। 

भन्सार �शासन सम्बन्धी कायर् गन� 

30503101 भन्सार सधुार 
कायर्�म 

 भन्सार व्यवस्थापन सक्षम र सदुृढ भएको हनुे। 

व्यवसाय लागत र  समयमा सधुार गर� सीमापार 
डइुङ �बजनेस वातावरणमा सधुार आएको हनुे। 

कानूनको �भावकार� कायार्न्वयन, स्वेिच्छक 
अनपुालनमा व�ृ� र चहुावट न्यूनीकरण भई 
�नकासी  पैठार� हनु ेमालवस्तबुाट भन्सार महसलु 
लगायतको यथाथर् राजस्व स�लन भएको हनुे। 

भन्सार पूवार्धार �नमार्ण गन� 
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अवैध व्यापार र हा�नकारक वस्तकुो ओसारपसार 
�नयन्�ण गनर् गनर् मालवस्तकुो प�रवहन, ढुवानीका 
साधनहरू र ढुवानीका उपकरण (कन्टेनर, 
प्यालेट्स, �ेट्स) उपर �नगरानी एवम ्�नयन्�ण 
भएको हनुे। 

30504011 आन्त�रक राजस्व 
�वभाग 

आ.व. २०७७/७८ �भ� अन्तःशलु्क 
�योगशाला �नमार्ण सम्प� हनुे गर� 
कायर्  
भइरहेको  

क�रब ४८ ��तशत बेरुज ुफछर्य�ट 
ग�रएको 

राजस्व चहुावटको �नयन्�णको ला�ग 
�व�भ� �नकायबाट �ा� सूचना 
�व�षेण गर� अनसुन्धानात्मक 
कारवाह� ग�रएको 

आन्त�रक राजस्व �शासन �भावकार� भएको हनु े

उपत्यका बा�हर थप अन्तःशलु्क िस्टकर भण्डारण 
गहृ �नमार्ण भएको हनु े

कर पर�क्षण तथा अनसुन्धान जोिखम �व�षेणमा आधा�रत 
र सूचनामूलक बनाउन े

बक्यौता असलु� सघन रूपमा संचालन  
गन� 

करदाता िशक्षालाई �वकेिन्�त गर� उपभो�ा तहसम्म 
परु् याउन े

कमर्चार�को क्षमता �वकासका कायर्�म संचालन गन� 

अन्तःशलु्क िस्टकर गोदाम �नमार्ण गन� 

चरुोट कारखानामा Q-R Code िस्टकरको scan गन� 
व्यवस्था गन�  

अन्तःशलु्क बढ� संकलन गन� कायार्लयमा अन्तःशलु्क 
शाखा रहन ेगर� संगठनात्मक व्यवस्था गन� 

30504012 आन्त�रक राजस्व 
कायार्लयहरू 

राजस्व सेवा �वाह भइरहेको 

३९ वटा करदाता सेवा कायार्लय 
स्थापना गर� सेवा �वाह भइरहेको 

आन्त�रक राजस्व संकलन �भावकार� भएको हनु े सघन रूपमा करदाता िशक्षा संचालन गन� 

कर पर�क्षण कायर् म्याद�भ�ै र थप �भावकार� रूपमा 
संचालन गन� 

�वस्ततृ अनसुन्धानको दायरा अझै फरा�कलो बनाउन े

बजार अनगुमन ख�ुा तहसम्म �वस्तार गन�  

अ�धकांश सेवालाई सूचना ��व�धमा आव� गन� 

चार वटा कायार्लयको भवन �नमार्ण �ारम्भ गन� 

305०5०११ सावर्ज�नक ऋण 
व्यवस्थापन 
कायार्लय 

ऋण संचालन तथा व्यवस्थापन 
�णाल� �वकास भई सोबाट बा� ऋण 
व्यवस्थापन भएको  

मध्यमकाल�न ऋण व्यवस्थापन 
रणनी�तको मस्यौदा तयार भएको 

मध्यमकाल�न ऋण व्यवस्थापन रणनी�त तजुर्मा भई 
कायार्न्वयन भएको हनु े

ऋण संचालन तथा व्यवस्थापन �णाल� संचालनमा 
आएको हनुे  

आन्त�रक र बा� ऋण भ�ुानी कायर् यस 

ऋण संचालन तथा व्यवस्थापन �णाल� अ�ाव�धक गन�  

ऋण व्यवस्थापन पोटर्ल �डजाइन तथा �नमार्ण गन� 

ऋणको �दगोपना मूल्या�न गन� 

DeMPA मूल्या�न सम्बन्धी कायर् गन� 
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सावर्ज�नक ऋण व्यवस्थापन 
कायार्लयबाट ऋण भ�ुानी, अ�भलेख 
लेखांकन तथा ��तवेदन कायर् हनु 
थालेको 

नेपाल सरकारको ऋणको 
मध्यमकाल�न खाका तयार भएको  

कायार्लयबाट भएको हनु े 

आन्त�रक र बा� ऋण लेखांकन �नद� िशका तयार 
भई लागू भएको हनु े

नेपाल सरकारको ऋणको एक�कृत �हसाब र 
��तवेदन यस कायार्लयबाट तयार भएको हनु े

 

50105101 लगानी-�व�वध    

50105102 पशपुालन (मासजुन्य 
र दगु्धजन्य) कजार् 
तथा पशधुन 
कायर्�म 

रु. १३ अबर् ७० करोड भन्दा बढ� 
रकम यस क्षे�मा लगानी भएको 

६९ हजार �कसानलाई पशपुन्छ� पालन र ४,५०० 
हेक्टर ज�मनमा व्यावसा�यक तरकार� खेती सरुु 
भएको हनु े

मास ुतथा दधु र तरकार�जन्य उत्पादनमा व�ृ� 
भएको हनु े

19,500 �कसानलाई पशपुन्छ� पालन र तरकार� खेती 
कजार्मा पहुँच कायम गन�  

110 वटा साना �कसानका कृ�ष उ�म स�ालनमा 
सहयोग परु् याउन े

50105103 सावर्ज�नक संस्थान 
सधुार कायर्�म 

 सम्पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक भएको हनु े

सावर्ज�नक संस्थान व्यवस्थापन सूचना �णाल� 
(PEMIS) स्तरो��त भएको हनु े

संस्थानहरूको �व�ीय िस्थ�त अध्ययन भएको हनु े

सावर्ज�नक संस्थान सदुृढ�करणको ला�ग गो�ी, 
से�मनार र सम्मलेन भएको हनु े

�नजीकरण भएका संस्थान ्तथा सावर्ज�नक 
संस्थानको अ�भलेख �व�तुीय माध्यममा रािखएको 
हनुे 

सम्पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक गन� 

सावर्ज�नक संस्थान व्यवस्थापन सूचना �णाल�को 
प�रमाजर्न तथा स्तरो��त  गन� 

सावर्ज�नक संस्थानको �व�ीय िस्थ�तको अध्ययन गन� 

सावर्ज�नक संस्थान सदुृढ�करणको ला�ग �व�भ� गो�ी, 
से�मनार र सम्मलेन गन� 

�निजकृत र सावर्ज�नक संस्थानको अ�भलेख �व�तुीय 
माध्यममा रा� े

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

�व�व्यापी रूपमा फै�लएको को�भड-19 को महामार�को असर र �भावको न्यू�नकरण गद� अथर्तन्�लाई चलायमान बनाउन थप कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। पन्�� 

योजनाले �लएका ल�य तथा उ�ेश्य हा�सल गनर् सम्बिन्धत �नकाय बीच �भावकार� समन्वयमा कायर्�म तथा आयोजना स�ालन ग�रनेछ। कायर्�म कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत 

�नकाय बीच �भावकार� समन्वय, राजस्व प�रचालनमा अ�भव�ृ� लघ ु �बमा कायर्�ममा नाग�रक, कृषक तथा उ�मीको सहभा�गता, सावर्ज�नक संस्थानको सधुारका कायर्को 

कायार्न्वयन हनुेछ। उ� कायर्हरू नभएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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5.२ उ�ोग  

१. प�ृभ�ूम  

सरकारले अथर्तन्�को �वकासका ला�ग नेपाल� �म, सीप र कच्चा पदाथर्मा आधा�रत स्वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता 

�ददै रा��य �हत अनकुुल हनुे गर� �वदेशी पुँजी तथा ��व�धलाई आक�षर्त गर� औ�ो�गक पूवार्धार �वकासमा �ोत्साहन गन� नी�त 

�लएको छ। सोह� अनरुूप सम� उ�ोग क्षे�को �वकासमा �नजी क्षे�को नेततृ्वदायी भ�ूमका रहने र सरकारले उत्�रेक, �नयामक 

र सहजकतार्को भ�ूमका �नवार्ह गद� औ�ो�गक उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ�का ला�ग ती� रूपमा औ�ो�गक�करण ग�रनेछ। 

यसका ला�ग तलुनात्मक लाभ र ��तस्पधार्त्मक क्षमता भएका क्षे�हरूमा लगानी प�रचालन गर� आयात ��तस्थापन र �नयार्त 

�व�र्नको माध्यमबाट अथर्तन्�लाई सदुृढ गद� �व�षेण र आयातमा आधा�रत अथर्तन्�लाई उत्पादनमखुी र �नयार्तमूलक बनाउन ु

पन� हनु्छ। साथै लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगहरूको संरक्षण र �व�र्न गर� ठूलो मा�ामा रोजगार� �सजर्ना र ग�रबी न्यूनीकरण 

गन�, लगानीमा देिखएका समस्याहरूलाई सहजीकरण गन�, औ�ो�गक क्षे� औ�ो�गक �ाम, �वशेष आ�थर्क क्षे�, अन्तरदेशीय 

�वशेष आ�थर्क क्षे� जस्ता पूवार्धारहरूको स्थापना र संचालन गन� गर� लगानी मै�ी वातावरण �नमार्ण गर� औ�ो�गक�करणलाई 

�त�ता �दन �व�भ� ऐन, �नयमहरूको प�रमाजर्न गनुर्का साथै औ�ो�गक क्षे�, औ�ो�गक क�रडोर, �वशेष आ�थर्क क्षे� र उ�ोग 

�ाम लगायतका औ�ो�गक पूवार्धारहरूको �वकास गन� गर� यस क्षे�का कायर्�म कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

उ�ोग क्षे�को अपेिक्षत ग�तमा �वकास नहनु,ु उत्पादनशील क्षे� र उ�ोगहरूमा पुँजीको न्यून प�रचालन हनु,ु औ�ो�गक 

उत्पादनहरू लागत ��तस्पध� नहनु,ु �नयार्तयोग्य वस्तहुरूको उत्पादन र �व�व�धकरण नहनु,ु औ�ो�गक मूल्य �ृ�लाको �वकासमा 

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� न्यून हनु ुउ�ोग क्षे�का �मखु समस्याहरू हनु।् यस बाहेक उ�ोग स्थापना र संचालन भन्दा आयात 

व्यापारमा आकषर्ण हनु,ु खानी उत्खनन ् र औ�ो�गक पूवार्धार �वकास जस्ता क्षे�मा दक्ष �ा�व�धक जनशि� अपयार्� हनु,ु 

उ�ोगलाई आत्म�नभर्र क्षे�हरू जस्तै कृ�ष, वन, खानी तथा खानीजन्य क्षे�सँग एक�कृत र समन्वयात्मक रूपमा लैजान नसक्न,ु 

औ�ो�गक पूवार्धारहरूको क�म रहन ुजस्ता समस्याहरू प�न �व�मान छन।् लगानीमै�ी वातावरण सजृना गर� तलुनात्मक लाभ र 

��तस्पध� क्षमताका क्षे�मा स्वेदेशी तथा �वदेशी लगानी आक�षर्त गनुर्, औ�ो�गक पूवार्धारको �ववकास गनुर्, अन्तरार्��य मान्यता 

�ा� हनुे गर� उत्पा�दत वस्त ुएवम ्सेवाको गणुस्तर कायम गनुर्, नेपाल� उत्पादनका वस्तलुाई लेव�लङ र �ािन्डङको माध्यमबाट 

�नयार्त ब�ृ� गनुर्, बन्द भएका रुग्ण उगोगको व्यवस्थापन गनुर्, बौ��क सम्पि�को संरक्षण र �व�र्न गनुर्, व्यापारलाई लगानीसँग 

आव� गनुर् यस क्षे�मा देिखएका �मखु चनुौतीहरू हनु।्  

३. सोच  

आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग �दगो, रोजगार�मलुक र उच्च ��तफलय�ु औ�ो�गक �वकास। 

४. उ�शे्य  

१. औ�ो�गक उत्पादन व�ृ� गर� कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उ�ोग क्षे�को योगदान बढाउन।ु  

२. उ�ोगको ��तस्पधार्त्मक क्षमता ब�ृ� गर� �नयार्त �व�र्न र आयात ��तस्थापन गनुर्। 

३. लगानीमै�ी वातावरण �सजर्ना गर� उ�ोग क्षे�मा स्वदेशी तथा �वदेशी लगानी वढाउँदै रोजगार�का थप अवसर �सजर्ना 

गनुर्।  
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५. रणनी�त 

१. औ�ो�गक क्षे�को �वकासका ला�ग नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुार गन�।  

२. लगानीमै�ी वातावरण �सजर्ना गनर् ��व�ध �योग, एक�ार �णाल�को �वकास र औ�ो�गक पूवार्धार �वकास गन�।  

३. उ�ोग क्षे�लाई अन्य उत्पादनमलुक क्षे�को अन्तर सम्वन्धको आधारमा �वकास र �वस्तार गन�।  

४. खानी तथा खानीजन्य उ�ोगको लागत �भावी र तलुानात्मक लाभका आधारमा �वकास गन�।  

५. ��तस्पध� क्षमता र तलुनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदाथर्मा आधा�रत उ�ोगमा सावर्ज�नक-�नजी-सहकार� 

साझेदार�मा लगानी प�रचालन गद� आयात ��तस्थापनमा जोड �दने।  

६. उ�ोगधन्दाको �वकास र �वस्तारको ला�ग क्षमता �वकास, �व�ीय पहुँच र �व�र्नात्मक उपायहरू अवलम्बन गन�।  

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ को  

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न लक्ष 

207८/7९ 207९/८० 20८०/8१ 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा 

उत्पादनमूलक उ�ोगको 

योगदान  

��तशत  

५.१ ५.१ ६.१ ६.२ ६.५ 

औ�ो�गक क्षे� स्थापना  संख्या  10 ७ १३ १५ १५ 

�वशेष आ�थर्क क्षे� स्थापना  संख्या ३ ३ ४ ४ ५ 

औ�ो�गक �ाम स्थापना 

(घोषणा) 

संख्या 
44 130 २११ २८१ ३५१ 

उ�ोगको स्थापना र संचालन 

माफर् त रोजगार� �सजर्ना  

हजारमा  
144 १२८ १४० 160 170 

ठूला उ�ोग दतार्  संख्या 58 26 50 55 60 

मझौला उ�ोग दतार्  संख्या 123 27 120 130 150 

घरेल ुतथा साना उ�ोग दतार्  संख्या हजारमा 96 33 40 55 65 

लघ ुउ�मीको स्तरो��त  संख्या हजारमा  ४२ ३३ ३7 ४7 50 

लघ ुउ�मी �सजर्ना  संख्या हजारमा 172 - १२५ १६० २०० 

खानी अन्वेषणको क्षे�फल  वगर् �क.मी. ४४०५१ ८०४ 46.9 48.1 49.3 

खानी अन्वेषणात्मक ���ल�  �मटर  २५३५ १५२ ३०० ३०० ३०० 

ख�नज अन्वेषणात्मक सव�क्षण  हक्टर  २८५० १०० २०० २०० 200 

कम्पनी दतार्को �डिजटाईजेसन  संख्या (हजारमा)  20 20 25 30 35 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ को  

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न लक्ष 

207८/7९ 207९/८० 20८०/8१ 

नेपाल गणुस्तर �नधार्रण संङ्ख्या  संख्या 48 50 50 50 50 

गणुस्तर ईजाजत प� �दान  संख्या 52 50 50 50 50 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       

0रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षपेण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     75,367  
    38,470      34,114        2,783     64,942      10,425           -    

२०७९/८० 
    74,192       33,053       36,739       4,400      72,792       1,400           -    

२०८०/८१ 
    85,697      34,673     46,184      4,840      85,679           18           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०७०००११ 

 

उ�ोग, वािणज्य 

तथा आपू�तर् 

मन्�ालय 

१ औ�ो�गक क्षे�को �वकासका ला�ग 

नी�तगत, कानूनी तथा संस्थागत 

सधुार 

  औ�ो�गक क्षे�सँग सम्बिन्धत ऐन, �नयम, �नद� िशका तथा 

कायर्�व�धको �नमार्ण भई औ�ो�गक वातावरण सदुृढ भएको 

हनुे।  

30700101 औ�ो�गक पूवार्धार 

�वकास कायर्�म 

२ �वशेष आ�थर्क क्षे�, औ�ो�गक क्ष�े 

तथा औ�ो�गक �ामहरूको स्थापना 

र स�ालन गन�। 

  औ�ो�गक पूवार्धार �नमार्ण भई औ�ो�गक उत्पादकत्व तथा 

उत्पादन व�ृ� भई  कूल गाहर्थ्य उत्पादनमा औ�ो�गक क्षे�को 

योगदान बढेको हनुे। 

30700102 औ�ो�गक लगानी 

�व�र्न कायर्�म 

३ औ�ो�गक क्षे�मा लगानी �व�र्न 

गनर् नी�तगत व्यवस्था र उत्पादन 

तथा उत्पादकत्व बढाउन सीप 

�वकास र सरुुवाती पुजँीको व्यवस्था 

गन�। 

  �नयार्त �व�र्नका क्षे�मा वैदेिशक पुजँी र ��व�ध लगानी 

बढेको हनुे। सीप �वकास तथा सरुुवाती पुजँीको 

व्यवस्थामाफर् त रोजगार� स्वरोजगार� एवं नव�वतर्नको �व�र्न 

भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको हनुे। 

30701011 उ�ोग �वभाग ३ 

 

उ�ोग �शासनलाई चसु्त दरुुस्त र 

�भावकार� बनाई उ�ोग क्षे�मा 

स्वदेशी तथा �वदेशी लगानी 

आक�षर्त गन�। 

  उ�ोग �शासन  सम्बन्धी काममा सहजता आई औ�ो�गक 

लगानीको बातावरण सदुृढ�करण र लगानी अ�भव�ृ� भएको 

हनुे। 

30704011 कम्पनी रिज�ारको 

कायार्लय 

१ कम्पनी दतार् र कम्पनी �शासनलाई 

सरल सहज र पारदश� बनाउने। 

  कम्पनी �शासनसम्बन्धी सम्पणर् कायर्हरू पूणर् स्वचा�लत 

�णाल�बाट स�ालन भएको हनुे। 

30781013 लघ,ु घरेल ुतथा 

साना उ�ोग �व�र्न 

केन्� 

५ लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�म �व�र्न 

गन�। 

  लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�म माफर् त रोजगार� सजृना भएको हनु े
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

30700012 केन्��य कारागार 

कारखाना 

3 कैद�हरूलाई सीपमूलक ता�लम 

�दान गन�। 

  कैद�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

30700०13 सै�नक सामा�ी 

उत्पादन 

�नद�शनालय 

3 सै�नक सामा�ी उत्पादन गन�   सै�नक सामा�ी उत्पादन भएको हनु।े 

30703011 नेपाल गणुस्तर तथा 

नापतौल �वभाग 

१ गणुस्तर �नयमन तथा �नयार्त �व�र्न 

गन�। 

  नेपालमा उत्पादन हनु ेवस्तहुरूको गणुस्तर �नधार्रण भएको 

हनुे। 

30703012 नेपाल गणुस्तर तथा 

नापतौल 

कायार्लयहरू 

1 गणुस्तर कायम गनर् कायर्�म 

संचालन गन�। 

   गणुस्तर�य सामा�ीहरू उपलब्ध भएको हनुे। 

 

३०७००१०९ �ा�मण उ�म तथा 

�व�षेण आयोजना 

(सम�ृ�) 

5 स्वरोजगार स�हतको ता�लम �दान 

गन�। 

  स्वरोजगर स�हतको उ�मीको �वकास गन�। 

30702011 खानी तथा भगूभर् 

�वभाग 

4 खानी क्षे�को अन्वेषण    

30702101 ख�नज अन्वेषण 

तथा �वकास 

आयोजना 

4 ख�नज पदाथर्को उत्खनन क्षमता 

प�हचान गन�। 

  ख�नज पदाथर्को प�हचान तथा उत्खनन ्भई फलाम, तामा 

लगायत धातजुन्य पदाथर्को आयात घटेको हनुे। 

30702102 पे�ो�लयम अन्वेषण 

प�रयोजना 

4 पे�ो�लयम अन्वेषण गन�।   पे�ो�लयम अन्वेषण तथा पे�ो�लयम पदाथर्को उत्खनन ्भई 

पे�ो�लयम पदाथर्को आयात घटेको हनुे। 

30702103 भ ूवैज्ञा�नक सव�क्षण 

तथा अनसुन्धान 

आयोजना 

4 Geo-Hazzard र Urban-Geology को 

अध्ययन गन�। 

  नेपालको जोिखमपूणर् क्षे�को भईूि��नय�रङ 

नक्सा तयार भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

30761011 औ�ो�गक व्यवसाय 

�वकास ��त�ान 

१ औ�ो�गक व्यवसाय �व�र्न   उ�मी तयार गन�। 

 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३०७०००११ 

 

उ�ोग, वािणज्य तथा 

आपू�तर् मन्�ालय 

 

औ�ो�गक व्यवसाय ऐन, २०७६, सेफगाडर्स,् एन्ट�-डिम्प� तथा 

काउण्टरभे�ल� ऐन, २०७६, उपभो�ा संरक्षण �नयमावल�, 

२०७६,  स्टाण्डडर् नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) 

�नयमावल�, २०७६,  वस्तकुो �त्यक्ष �ब�� (व्यवस्थापन तथा 

�नयमन गन�) �नयमावल�, २०७६, सेफगाडर्स,् एन्ट�-डिम्प� 

तथा काउण्टरभे�ल� �नयमावल�, २०७७, मन्�ालय अन्तगर्तका 

संस्थान तथा �नकायमा कायर्कार� �मखु �नय�ुी सम्बन्धी 

मापदण्ड २०७६, पा�रत भएका। 

औ�ो�गक क्षे�सँग 

सम्बिन्धत ऐन, �नयम, 

�नद� िशका तथा कायर्�व�ध 

�भावकार� कायार्न्वयन 

तथा आवश्यक 

प�रमाजर्न भएको हनुे।   
 

रा��य आपू�तर् नी�तको मस्यौदा मा�थ �देशस्तरमा 

छलफल/अन्तर��या गन�, 

औ�ो�गक �ामको कायर्�व�ध, २०७७ तथा 

Master Plan Layout को छपाई गर� �वतरण 

गन�। 

औ�ो�गक नी�त, बौ��क सम्पि� नी�त, बैदेिशक 

लगानी नी�त, नव�वतर्न शरुुवाती नी�तको 

आवश्यकता अनसुार तजुर्मा वा प�रमाजर्न गन�। 

औ�ो�गक पूवार्धार पहुँच (सडक �व�तु अन्य) 

सम्बन्धी मापदण्ड/कायर्�व�ध तजुर्मा गन�। 

30700101 औ�ो�गक पूवार्धार 

�वकास कायर्�म 

आ∙व∙ २०७६/७७ असार सम्म भैरहवा �वशेष आ�थर्क 

क्षे�मा �व�भ� उ�ोगले कुल ६२ मध्ये ४१ वटा प्लट 

�लएका। सो मध्ये ४ उ�ोग स�ालनमा आइसकेको र ५ 

उ�ोग �नमार्णको चरणमा रहेको। 

झापाको दमक औ�ो�गक क्षे�मा कुल २१०० �वगाहा 

परु् याउने ल�यमध्ये 1482 �वगाह जग्गाको स्वा�मत्व 

१५ वटा औ�ो�गक 

क्षे�  ५ वटा �वशेष 

आ�थर्क क्षे� र ३५१ 

वटा औ�ो�गक �ाम 

स्थापना भएको हनुे। 

पाँचखाल �वशेष आ�थर्क क्षे�को �शास�नक भवन 

लगायत अन्य भवन �नमार्णकायर्लाई �नरन्तरता 

�दन,े 

�समरा �वशेष आ�थर्क क्षे�मा गाम�न्ट क्षे�को 

बाँक� भागमा  जग्गा �वकास गन�,  

�समरा Block A �भ� आन्त�रक �बधतु लाइन, 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

औ�ो�गक क्षे�को नाममा कायम भएको र थप जग्गा �ा� हनु े

�ममा रहेको,  

२४ वटा �समेन्ट उ�ोगहरूमा पहुँच मागर् �नमार्ण गन� कायर् 

भईरहेको। 

औ�ो�गक �ाम घोषणा तथा स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

(प�हलो संशोधन) 2075, स्वीकृत भएको। 

आ.व.२०७६/७७ मा ४५ वटा औ�ो�गक �ाम घोषणा 

भएको, सो मध्ये कायर् �ग�तका आधारमा १२ वटाका ला�ग 

दो�ो �कस्ता बापतको रकम सम्बिन्धत 

स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको ���यामा रहेको।  

चाल ु आ. व. मा थप हनु े१३० औ�ो�गक �ाम मध्ये  २९  

वटा घोषणा भई प�हलो �कस्ता बापतको  रकम स्थानीय 

तहमा हस्तान्तरण ग�रएको।  

टे�लफोन लाइन तथा सब स्टेशन कायर् सम्प� 

गर� पूणर् स�ालनमा ल्याइने। 

भैरहवा �वशेष आ�थर्क क्षे�मा ढल �शोधन तथा 

�व�तु �सारण लाईन �वस्तार गर� पूणर् 

स�ालनमा ल्याइने।  

हरैया �वशेष आ�थर्क क्षे� को �वस्ततृ 

इिन्ज�नय�रंग अध्ययन कायर् र वातावरणीय 

अध्ययन कायर् (EIA) तथा वातावरणीय 

ब्यबस्थापन योजना अनरुूप �नमार्ण कायर् अिघ 

बढाउन,े 

राजपरु �वशेष आ�थर्क क्षे�को �नमार्ण कायर् अिघ 

बढाउने। 

दमक, मयरुधाप र दैजी औ�ो�गक क्षे�को जग्गा 

मध्ये वन क्षे�मा पन�  जग्गा को  क्ष�तपू�तर् �दान 

गन�, 

चन्��नगाहपरु गरुडा गौर, बदर्घाट राम�ाम, 

भमुह� परासी भैरहवा औ�ो�गक क�रडोरको 

सम्भाव्यता अध्ययन गन�। 

घोषणा हनु ेऔ�ो�गक �ामहरूको �वकास तथा 

�नमार्णका ला�ग रकम हस्तान्तरण गन�। 

फरक फरक भौगो�लक क्षे�मा तीनवटा नमूना 

औ�ो�गक �ाम �नमार्ण गन�। 

�त्येक �देशमा ४ वटा रहने गर� २८ वटा 

औ�ो�गक �ामको �ड�पआर तयार पान�। 

उच्च सम्भावना भएका ५० औ�ो�गक �ामको 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

घोषणा गन�। 

नौवस्ता मयरुधाप र दैिजमा दईु वषर्�भ� सम्प� 

गन� गर� औ�ो�गक �ाम �नमार्णको कायर्लाई 

ती�ता �दने। 

हरेक �देशमा किम्तमा एउटा पन� गर� 

औ�ो�गक पाकर्  स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन 

गन�। 

30700102 औ�ो�गक लगानी 

�व�र्न कायर्�म 

कायर्स्थलमा आधा�रत रोजगारमूलक �िशक्षण कायर्�म 

संचालन �नद� िशका,२०७७ स्वीकृ�तको चरणमा रहेको। 

नव�वतर्न सरुुवाती पुजँी कजार् �वाह कायर्�व�ध, २०७७ 

स्वीकृत भएको . 

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�म(मेडपा) 

अन्तगर्त: १०,७७० जना नयाँ उ�मी सजृना ग�रएको, 

५,२७२ जना उ�मीको स्तरो��त ग�रएको ३९,७६९ 

जनालाई उ�मशीलता तथा सीप �वकास ता�लम �दान 

ग�रएको १५,४५२ नयाँ रोजगार� सजृना भई आ�थर्क वषर् 

२०७६/७७ मा १,८२,८२० रोजगार� सजृना भएको। 

 

औ�ो�गक र लगानीमै�ी 

वातावरण �नमार्णको 

ला�ग नी�तगत कानूनी र 

संस्थागत सधुार भई 

वैदेिशक लगानी ब�ृ� 

भएको हनुे।  

औ�ो�गक लगानी 

सम्वन्धी कानून तजुर्मा 

भई कायार्न्वयनमा 

आएको हनुे। 

अल्लो केरा बेतबासँ नल� जस्ता �कृ�तक रेसामा 

आधा�रत वस्तहुरूको उ�मिशलता �व�र्न 

कायर्�म स�ालन गन� (खोटाङ, सलार्ह�, बारा, 

बाग्लङु, गलु्मी, म्याग्द�, कैलाल�, बाजरुा र 

दाच ुर्ला) 

ज�डवटु�जन्य वस्तहुरूको संकलन तथा �शोधन 

कायर्मा संलग्न संस्थाहरूको क्षमता �वकास 

कायर्�म स�ालन गन� 

(इलाम, का�,े डोल्पा, मसु्ताङ, बागलङु, डोट�, 

मगु)ु 

रोजगार स�हतको कायर्स्थलमा आधा�रत ता�लम 

(Apprenticeship Training) कायर्�म संचालन 

गन�, 

नवपवर्तनकार� र वैदेिशक रोजगारवाट 

फक� कालाई व्यवसाय शरुुवात गनर् शरुुवाती पुजँी 

उपलब्ध गराउन पुजँी कोष  �वाह कायर्�म 

संचालन गन�, 

स्तरोन्मखु उ�म (�ोथ इन्टर�ाइज मोडेल) 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�व�र्न कायर्�म स�ालन गन�। 

�व��व�ालयसँगको सहकायर्मा उ�मशीलता 

�वकासका ला�ग दक्ष जनशि� उत्पादन र 

�वकासमा सहयोग कायर्�म स�ालन गन�। 

30701011 उ�ोग �वभाग �वदेशी लगानी तथा ��व�ध हस्तान्तरण ऐन २०७५ जार� 

भएको। 

Ease of Doing Business मा नेपालको अवस्था सधुार भई ११० 

स्थानबाट ९४ स्थानमा उिक्लएको। 

उ�ोग �शासन सम्बन्धी कामलाई सहज बनाउन एकल �वन्द ु

सेवा केन्� स�ालनमा आएको, सो केन्�बाट �वदेशी 

लगानीकतार्ले रकम �फतार् लैजान(ेRepatriation), �भसा 

स्वीकृ�त, PAN दतार्, Exim Code �दान तथा �म स्वीकृ�तको 

कायर् भईरहेको। 

हालसम्म २२ वटा उ�ोगहरूलाई �वदेशी लगानी तथा तथा 

�वी�ध हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा २० मा व्यवस्था 

भए बमोिजम लगानी तथा आिजर्त रकम �फतार् लैजान स्वीकृ�त 

�दान ग�रएको। 

2077 असार मसान्तसम्म रु. ३८ अबर् 8७ करोड ५० 

लाख वैदेिशक लगानीको ��तव�ता �ा� भएको। 

उ�ोग �वभागको सेवा �वाहलाई Full Automation मा लैजान 

�ारिम्भक अध्ययन कायर् भईरहेको। 

 

एकल �वन्द ुसेवा केन्� 

स�ालन माफर् त 

लगानीकतार्ले सवै 

�कारका सेवा 

एक�ारबाट �ा� गरेको 

हनुे।  

उ�ोग क्षे�मा वैदेिशक 

लगानीमा किम्तमा २० 

��तशतले व�ृ� भएको 

हनुे।  
 

�नयार्तमा नगद अनदुान कायर्�म स�ालन गन�, 

�वभागका काम कारवाह�लाई अटोमेशनमा लैजान 

सफ्टवेयर तथा हाडर्वेयर �नमार्ण गन�, 

उ�ोग �वभाग र �देश �नद�शनालय तथा घरेल ु

तथा साना उ�ोग कायार्लयहरूका बीच तथ्या�ीय 

नेटव�कर् ङ गन�, 

नयाँ उ�ोग स्थापना गनर् चाहन ेयवुाहरूको ला�ग 

सम्भा�वत लगानीको क्ष�े तथा उ�ोग दतार् 

सम्बन्धी सहजीकरण गन�, 

स्वच्छ�र उत्पादन सम्बन्धी  चेतनामूलक 

कायर्�म स�ालन गन�।  

30704011 कम्पनी रिज�ारको 

कायार्लय 

कम्पनी दतार् र कम्पनी �शासनका कायर्हरू पूणर् Automation 

मा लैजाने गर� कम्पनी रिजस्�ारको कायार्लयको वेवसाइट 

स्तरो��त ग�रएको, 

सेवा�ाह�हरूले कम्पनी 

�शासनसम्बन्धी सम्पूणर् 

सेवाहरू अनलाईन 

Online registration and management system 
स�ालन गनर् software support system (परामशर्, 

इिन्ज�नय�रंग, data इन्��, हेल्प डेस्क कायर्�म 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 
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कम्पनीहरू दतार्, खारेजी, मजर्र, वा�षर्क �ववरण दतार् 

लगायतका कृयाकलापहरूको वास्त�वक समय �रपो�टर्ड. 

सफ्टवेयर  (Real time Reporting System ) �वकास गर� लागू 

ग�रएको। 

�णाल�बाट �ा� गरेको 

हनुे। 

स�ालन गन�। 

30781013 लघ,ु घरेल ुतथा साना 

उ�ोग �व�र्न केन्� 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोग �व�र्न  गनर्  लघ,ु घरेल ुतथा 

साना उ�ोग �व�र्न केन्� स्थापना गर� संचालनमा आएको। 

केन्�ले सीप �वकास र उ�मशीलता �वकासका �व�भ� 

ता�लमहरू �दान गन� गरेको। 

लघ ुउ�म �व�र्नका 

ला�ग सीप �वकास र 

उ�मशीलता �वकासका  

ता�लम माफर् त रोजगार� 

र स्वरोजगार�का अवसर 

�सजर्ना भएको हनुे। 

स्थानीय कच्चा पदाथर्मा आधा�रत लघ ुघरेल ु

तथा साना उ�मीलाई ��व�ध हस्तान्तरण गन� 

नमूना कायर्�म स�ालन गन�। 

सीप �वकास तथा उ�मशीलता �वकासका 

ला�लम स�ालन गन�। 

 

30700012 केन्��य कारागार 

कारखाना 

 कैद�हरूका ला�ग 

�सलाईबनुाई ता�लम 

स�ालन भएको हनुे। 

कैद�हरूका ला�ग कपडा �सलाई बनुाई ता�लम 

स�ालन   

गन�। 

30700०13 सै�नक सामा�ी उत्पादन 

�नद�शनालय 

 आवश्यकता अनसुारको 

सै�नक सामा�ी सहज 

रूपमा उत्पादन भएको 

हनुे। 

एम्य�ुनशन उत्पादनको ला�ग आवश्यक 

कच्चापदाथर्: Boxer Primer, Berdan Primer, 
Double Base Propellant, Case cup, Bullet Cup, 
Tool Steel, प्या�क�का सामानहरू, Electrical, 
Plumbing, Mechanical, Chemical items 
लगायतका साम�ी उत्पादन गन�। 

30703011 नेपाल गणुस्तर तथा 

नापतौल �वभाग 

�समेन्टमा 42 र 53 �डेको ला�ग नयाँ मापदण्ड तयार भई 

हाई �डेको ओ.�प.�स. �समेन्ट नेपालमा उत्पादन  

गनर् था�लएको। 

५० बटा उ�ोगका उत्पादनलाई नपेाल गणुस्तर ईजाजत 

�दान ग�रएको। 

�व�भ� वस्तहुरूको 

गणुस्तर �नधार्रण भई 

अन्तरा��य बजारमा 

नेपालमा उत्पा�दत 

वस्तकुो   

�नयार्त बढेको हनुे। 

�नयार्त �व�र्नका ला�ग कफ�, िचया, हबर्ल 

�डक्टस, हस्तकलाका सामान, नेचरुल िस्�ङ 

पानी, फुटवेयर तथा अगार्�नक �माणीकरण। 

Halal Certification सम्बन्धी नेपाल गणुस्तर 

तयार गन�, 

�वराटनगरमा क्याल��ेशन टावरको प्लेटफमर् 
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 �नमार्ण गन�। 

30703012 नेपाल गणुस्तर तथा 

नापतौल कायार्लयहरू 

बजार र उ�ोगमा अनगमुन गर� बस्तकुो नाप र तौल पर�क्षण 

गदार् अ�नय�मततामा संलग्न भएका ४१ वटा उ�ोगलाई िजल्ला 

अदालतमा म�ुा दायर ग�रएको। 

 

�नय�मत वजार 

अनगुमनबाट बजारमा 

गणुस्तर�य सामा�ीहरू 

उपलब्ध भएको हनुे। 

�नय�मत रूपमा बजार अनगुमन गन�। 

३०७००१०९ �ा�मण उ�म तथा 

�व�षेण आयोजना 

(सम�ृ�) 

३३५० �वप� प�रवार र वैदेिशक रोजगार�मा रहेका ��मकका 

प�रवारलाई कृ�ष उत्पादनमा सहयोग गर� �नजहरूको 

उत्पादनलाई आपू�तर् श�ृलामा आब� ग�रएको।  

५०७४ वेरोजगार यवुा/यवुतीहरूलाई रोजगारमूलक �वषयमा 

व्यवसा�यक सीपमूलक ता�लम �दान गर� �व�भ� 

रोजगार�/स्वरोजगार�मा आब� गराइएको। 

१७०० ��मकहरूलाई औ�ो�गक �िशक्षण र सो प�ात सोह� 

��त�ानमा रोजगार�को स�ुनि�तताका ला�ग उ�ोग वािणज्य 

संघसँग सम्झौता भई �व�भ� ��त�ानहरूमा औ�ो�गक �िशक्षण 

संचालन भएको। सहकार� संस्थाका १२,१३५ सदस्यहरूलाई 

�व�ीय िशक्षा तथा व्यबसा�यक ज्ञान �दान ग�रएको। 

को�भड-१९ का कारण वैदेिशक रोजगार� गमुाएर स्वदेश 

फक� का यवुाहरूको सीप र व्यवसा�यक चाहनासँग सम्बिन्धत 

�वषयमा अध्ययन सम्प� ग�रएको। 

मयार्�दत काम  अन्तगर्त  

३० हजार जनालाई 

ता�लम तथा रोजगार� र 

२४  हजार जनालाई  

जीवनोपयोगी ता�लम 

�दान गन�। 

वैदेिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका तथा को�भड- 

१९ बाट �भा�वत व्यि�हरूलाई केिन्�त गर� 

व्यवसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम, 

कायर्स्थलमा आधा�रत सीप �वकास तथा क्षमता 

अ�भब�ृ� ता�लम संचालन गन�। 

30702011 खानी तथा भगूभर् �वभाग धौवाद� फलाम खानी स्थलसम्म १६ �क.मी. सडकको �याक 

खलेुको। सडक सधुार (�ावे�ल�, टेवा पखार्ल, नाल� , साइड 

क�ट�) को कायर् भईरहेको। दो�ो खानीस्थल सम्मको सडक 

�नमार्णको ला�ग तयार� सरुू ग�रएको। 

बैतडी फोस्फराइट अन्वेषणात्मक कायर्को १५० मी. 

अन्वेषणात्मक ���लङ कायर् सम्पन् न भई संक�लत नमनुाहरूको 

यरेु�नयम, सनु, तामा, 

म्याग्नेसाइट र 

फस्फोराइट ख�नज 

पदाथर्को अध्ययन 

सव�क्षण। कणर्ल� �देश 

स�हत मलुकुको �व�भ� 

Soil Sample Collection of Lesser Himalaya 
areas for Trace Element Analysis 

माई�ो��मर अध्ययन तथा सूचना संकलन 

�बरेन्�नगर, सखु�त . 

�नयोटेक्टो�नक अध्ययन। 
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रसाय�नक पर�क्षण कायर् सम्पन् न भई अिन्तम ��तवेदन �ा� 

भएको। 

गोरखा िजल्ला, ग्याजीको ५ वगर् �क.मी. क्षे�मा  तामा 

अन्वेषणको ला�ग भौग�भर्क सव�क्षण तथा भभूौ�तक सव�क्षण 

कायर् सम्पन् न भएको। 

म्याग्द�को ओखरवोटमा ५ वगर् �क. मी. क्षे�मा भौग�भर्क 

अन्वेषण कायर् सम्पन् न भई स्याम्पल पर�क्षणको तयार�मा 

रहेको। 

अघार्खाँची िजल्लाको 10 वगर् �क.मी. क्षे�मा बहमुलु्य पत्थर 

(ज्यास्पर) सभ� तथा सम्भाव्यता अध्ययन कायर् सम्पन् न 

भएको। 

क्षे�मा रहेको �कम्ती 

तथा अधर्�कम्ती वहमुलु्य 

पत्थरहरूको उत्खनन ्र 

�शोधन गर� �नयार्त 

गन�। 

30702101 ख�नज अन्वेषण तथा 

�वकास आयोजना 

धौवाद� फलामखानी कम्पनी �ल�मटेड स्थापना भई कायर् 

�ारम्भ गरेको र खानीको �ारिम्भक �व�षेण सम्प� भएको,  

धौवाद� फलाम खानीको फलामको वैज्ञा�नक पर�क्षण कायर् 

चीनमा सफलतापूवर्क सम्प� भएको,  

उदयपरुको कम्पघुाट-म्याग्नेसाइट अन्वेषण कायर्�म अन्तगर्त 

१५ वगर् �क. �म. क्षे�मा �ारिम्भक भौग�भर्क अन्वेषण कायर्  

र ३४ वटा नमनुा (Grab samples) संकलन कायर्  सम्प� भई 

रसाय�नक प�रक्षण ���यामा रहेको र �बस्ततृ  भौग�भर्क 

अन्वेषणको ला�ग ३०० �म. च्यानल स्याम्प�लङ कायर् 

भैरहेको। 

बाग्मती �देशको म�रन खोला क्षे�मा नद�जन्य �नमार्ण 

सम्बन्धी ख�नज अन्वेषणका ला�ग भौग�भर्क अन्वेषण तथा 

स्थलगत नमनुा अध्ययन कायर् सम्प� भएको।  

ख�नजमा आधा�रत 

उ�ोगहरूलाई आवश्यक 

पन� कच्चा पदाथर्हरूको 

आपू�तर् भएको हनुे। 

 

का�मेा �नेाइट अन्वेषण, खोटाङमा डोलामाइटको 

औ�ो�गक पर�क्षण गन�, 

सञ् चा�लत खानीहरूको वातावरणीय तथा 

�ा�व�धक पर�क्षण गन�,  

गोरखामा यरेु�नयम �वस्ततृ अन्वेषण गन�, 

कैलाल� िजल्लाको गोदावर� नगरपा�लकामा 

न�दजन्य �नमार्णमखुी ख�नजको सम्भाव्यता 

अध्ययन गन�, 

नेपालमा तामा धात ुख�नजहरूको औ�ो�गक 

उत्पादनको �ारिम्भक सम्भाव्यता अध्ययन गन�, 

सखु�तमा �कमती तथा अधर्�कमती पत्थर �शोधन 

केन्� स्थापना गन�। 

30702102 पे�ो�लयम अन्वेषण दैलेखको च�ुामा क�रव ४०० वगर् �क.�म. क्षे�मा खानी तथा दैलेखमा रहेको दैलेख िजल्लामा पे�ो�लयम अन्वेशण ���ल� 

125



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

प�रयोजना भगूभर् �वभाग र िच�नयाँ कम्पनीले पे�ो�लयम पदाथर्को अन्वेषण 

सम्प� गर� Drilling  कायर् ग�ररहेको। 

पे�ो�लयम अन्वेषण प�रयोजनाबाट ख�नज अन्बेषण �ब�र्न 

कायर्को ला�ग डाटा प्याकेज तयार ग�रएको।  

पे�ो�लयम खानीको 

�वस्ततृ अध्ययन तथा 

अन्वेषण भई उत्खनन ्

भएको हनुे। 

कायर्को ला�ग जग्गा �ा�� गन�, 

दैलेखमा पे�ो�लयम अन्वेषण ���लङ कायर् गन�। 

30702103 भ ूवैज्ञा�नक सव�क्षण तथा 

अनसुन्धान आयोजना 

रोल्पाको लिुङ्�खोलामा ५० हेक्टर क्षे�मा भौग�भर्क नक्सा�न 

तथा िजयोके�मकल नमनुा संकलन �फल्ड कायर् सम्प� भई 

संक�लत नमनुाहरूको पर�क्षण कायर् हुँदै। 

भौग�भर्क अध्ययन 

अनसुन्धान सम्वन्धी 

कायर्�म संचालन भएको 

हनुे। 

 

गलु�रया, ब�दर्यामा १०० वगर् �क.�म. 

भईूि��नय�रङ तथा भवूातावरणीय अध्ययन गन� 

झापा र �टकापरुमा भईूि��नय�रङ तथा 

भवूातावरणीय �डिजटल नक्सा �काशन  गन�, 

सगरमाथा क्षे�को सल्लेर�देिख नाम्चे सम्मको 

रुटमा िजयोटु�रजम �ारिम्भक अध्ययन म्या�पङ 

गन�। 

30761011 औ�ो�गक व्यवसाय 

�वकास ��त�ान 

१२५ जना उ�मशीलता सम्बन्धी �िशक्षक तयार भएको 

साना �कसान �वकास बै� र चन्�ा�गर� नगरपा�लकाको 

समन्वयमा उ�मशीलता ता�लम �दान भएको 

उ�मिशलता ता�लम 

�ा� गर� यवुाहरू 

स्वउ�मका ला�ग 

अ�भ��ेरत भएको हनुे। 

१८ म�हने उ�म �वकास सहजकतार् तयार गन� 

 नव�वतर्न सरुुवाती पुजँी कायर्�म संचालन गन� 

उ�मशीलता �वकास �िशक्षक �िशक्षण कायर्�म 

संचालन गन�।  

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

उ�ोग स्थापनका ला�ग पयार्� मा�ामा स�ुवधा स�हतको स्थान अभाव, औ�ो�गक �वकासका ला�ग आवश्यक पूवार्धारको �नमार्ण कायर्मा सम्विन्धत �नकाय वीच 

�भावकार� समन्वय अभाव, उ�ोग व्यवस्थापन तथा ��मक वीच सौहादर्पूणर् सम्वन्ध अभाव, संघीय औ�ो�गक �वकासका ला�ग �भावकार� र अ�धकार सम्प� संस्थागत 

संयन्�को अभाव हनुे जोिखम रहेको छ। औ�ो�गक क्षे�, उ�ोग र सो आसपास बसोवास गन� समाज बीचको �न्द कायम र�हरहन,ु औ�ो�गक �दषुण �नयन्�ण नहनु ुजस्ता 

कायर्हरू समाधान नभएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। साथै हाल देिखएको नोवेल कोरोना भाइरसले ल्याएको �भावको अध्ययन गर� सो अनसुार कायर् 

नगरेमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु नसक्ने जोिखम रहन्छ। 
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5.3 वािणज्य तथा आपू�तर् 

१. प�ृभ�ूम 
 

�व�व्यापीकरण र यातायात तथा स�ार संजालले एक�कृत तथा अन्तर�नभर्र वतर्मान �व� अथर्व्यवस्थामा ती� आ�थर्क व�ृ� 

र �वकासमा वािणज्य क्षे�ले महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्दछ। उपलब्ध �म, सीप, पुजँी र ��व�धको उपयोग गर� ��तस्पध� र 

तलुनात्मक लाभ भएका वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन, आन्त�रक उपभोग तथा �व� बजारमा �वेश गराउन सकेमा बढ्दो व्यापार 

घाटा न्यून गद� सबल रा��य अथर्तन्� �नमार्ण गनर् स�कन्छ। यसका ला�ग आन्त�रक रूपमा गणुस्तरय�ु वस्त ु तथा सेवाको 

उत्पादन, व्यापार पूवार्धारको �वकास र व्यापार तथा लगानीको सहज वातावरण एवं बाह्य रूपमा व्यापार र बजारको 

�व�वधीकरण, क्षे�ीय तथा अन्तरार्��य मूल्य शृंखलामा आब�ता अ�भव�ृ� गनुर्, व्यापार �व�र्नमा नेपालले पाएका स�ुवधाको 

अ�धकतम ्उपयोग र व्यापा�रक साझेदार रा�सँगको ��पक्षीय, क्षे�ीय तथा बहपुक्षीय व्यापार सम्झौताको कायार्न्वयन मखु्य रूपमा 

महत्वपणुर् हनु्छन।् नेपालको क्षे�ीय र अन्तरार्��य व्यापार �णाल�मा आब�ता र क�तपय देशसँग ��पक्षीय व्यापार सम्झौता भई 

बजार पहुँचमा �वस्तार भए ताप�न आन्त�रक अथर्तन्�का संरचनागत अवरोधका कारण यी सम्झौताबाट �सिजर्त अ�धकार र 

स�ुवधाको उपयोग गनर् स�कएको छैन। वस्त ुतथा सेवा व्यापारलाई अनशुा�सत तथा गणुस्तर�य र स्वास्थ्य��त जवाफदेह� बनाउँदै 

दै�नक जीवनयापनमा अत्यावश्यक वस्त ु तथा सेवाको सहज र �नवार्ध आपू�तर् स�ुनि�त गनुर् राज्यको दा�यत्व हो। साथै 

कालोबजार�, एका�धकार, कृ��म अभाव �सजर्ना, ��तस्पधार् �नयन्�ण जस्ता कायर्को अन्त्य गद� रा��य अथर्तन्�लाई ��तस्पध� 

बनाई व्यापा�रक स्वच्छता र अनशुासन कायम गर� उपभो�ाको हक�हत संरक्षण गनुर् अप�रहायर् छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 
उपभोग्य साम�ी र �वला�सताका वस्तकुो माग धा�े गर� आन्त�रक उत्पादन बढ्न नसक्न,ु उत्पादन �ंृखलामा अ� र प�ृ 

सम्बन्ध �वकास गनर् नस�कन,ु �नयार्तजन्य तलुनात्मक तथा ��तस्पध� लाभका वस्त ुतथा सेवाको अपेिक्षत �वकास र मूल्य अभव�ृ� 

गनर् नसक्न,ु औ�ो�गक लगानीमा भन्दा आयात व्यापारमा व्यवसा�यक आकषर्ण बढ्दै जान ु �मखु समस्या रहेका छन।् साथै 

�नयार्त �व�र्न गद� उच्च व्यापार घाटालाई कम गनुर्, बहपुक्षीय, क्षे�ीय र ��पक्षीय व्यापार सम्झौताबाट �सिजर्त अवसरबाट 

अ�धकतम लाभ �लँदै त्यसका नकारात्मक असर कम गद� जान,ु सस्तो �म र कच्चा पदाथर्को अ�धकतम उपयोग गर� ��तस्पध� 

वस्त ु तथा सेवा उत्पादन व�ृ� गनुर् वािणज्य क्ष�ेका �मखु चनुौती हनु।्व्यापार तथा आपू�तर् �णाल�मा ��तस्पधार् �वरोधी 

��याकलाप �व�मान रहन,ु �नय�मत र �भावकार� रूपमा बजारको अनगुमन गर� व्यापा�रक स्वच्छता र अनशुासन कायम गर� 

��तस्पधार् कायम गनुर्, खा� वस्त,ु अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण र पे�ो�लयम पदाथर्को सहज आपू�तर् तथा खा� 

सरुक्षाको �त्याभ�ूत गनुर् आपू�तर् क्षे�का �मखु चनुौती हनु।्  

३. सोच 

• आ�थर्क सम�ृ�का ला�ग �नयार्त �व�र्न, आयात व्यवस्थापन र व्यापार सन्तलुन (वािणज्य)। 

• �भावकार�, सहज, स्वचा�लत र िजम्मेवार आपू�तर् �णाल� तथा उपभो�ा हकको संरक्षण (आपू�तर्)। 
 

४. उ�शे्य 

१. खा�ा� तथा आधारभतू उपभोगका वस्तहुरू तथा तलुनात्मक लाभका �नयार्तजन्य वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन व�ृ� गनुर् 

(वािणज्य)। 

२. आन्त�रक तथा अन्तरा��य व्यापार लागत कम गनुर् (वािणज्य)। 
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३. नेपाल� वस्त ुतथा सेवाको अन्तरा��य मूल्य �ंृखलामा आब�ता अ�भव�ृ� गनुर् (वािणज्य)। 

४. उपभोग्य वस्त,ु अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवा, अत्यावश्यक औषधी तथा उपकरण, पे�ो�लयम पदाथर् लगायतका वस्त ुतथा 

सेवाको देशव्यापी सवर्सलुभ आपू�तर् स�ुनि�त गनुर् (आपू�तर्)। 

५. बजार �णाल�लाई स्वच्छ, ��तस्पध� र उपभो�ा��त िजम्मेवार बनाउन ु(आपू�तर्)। 

 

५. रणनी�त 

अ. वािणज्य 

१. खा�ा� तथा आधारभतू उपभोगका र तलुनात्मक लाभ र ��तस्पध� क्षमता भएका वस्त ु तथा सेवाहरूको प�हचान, 

�वकास, �व�वधीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भव�ृ� गर� आयात व्यवस्थापन तथा �नयार्त �व�र्न गन�। 

२. व्यापारजन्य ��व�ध र पूवार्धारको �वकास र उपयोग, सूचना ��व�धको �योग एवं �वस्तार, सशुासन र �भावकार� �नयमन, 

व्यापार सहजीकरण र संस्थागत सदुृढ�करण गर� आन्त�रक तथा अन्तरार्��य व्यापार लागत कम गन�।  

३. व्यापारसम्ब� बौ��क सम्पि�सम्बन्धी अ�धकारको अन्तरा��य बजारमा संरक्षण र �व�र्न गन�। 

४. आ�थर्क कुटनी�तलाई सदुृढ तलु्याउँदै व्यापार सम्ब� ��पक्षीय, क्षे�ीय र बहपुक्षीय संयन्�को माध्यमबाट व्यापारजन्य 

क्षमता बढाउँदै अन्तरा��य मूल्य �ंृखलामा आव�ता र नेपाल� साम�ीको बजार �वस्तार गन�। 

आ. आपू�तर् 

१. आपू�तर् व्यवस्था, ��तस्पधार् �व�र्न र उपभो�ा �हतसँग सम्बिन्धत नी�त, ऐन तथा काननुहरूको �भावकार� कायार्न्वयन 

गन�। 

२. आपू�तर् व्यवस्थामा संलग्न संस्थानहरूको संस्थागत तथा संरचनागत सदुृढ�करण गन�।  

३. आपू�तर् अनगुमन �णाल�को �वकास गर� �भावकार� कायार्न्वयन गन�।  

४. आधारभतू आवश्यकता तथा अत्यावश्यक वस्त ुलगायतका सबै वस्त ुतथा सेवाको बजारमा उपलब्धता तथा गणुस्तर, 

मूल्य र आपू�तर्मा पारदिशर्ता कायम गर� कृ��म अवरोध र अभावको अन्त्य गन�। 

 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
207६/7७ सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/78 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

�नकासीमा व�ृ� ��तशत ६.४ ८ ११.५ १४ १५ 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वस्त ु
तथा सेवा �नयार्तको अनपुात 

��तशत 8 8.१ 12.६ १4.1 १5.7 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वस्त ु
तथा सेवा आयातको अनपुात 

��तशत ४०.१ ४२.५ 50.9 51 51 

कुल आयातमा वस्त ुआयातको 
अनपुात 

��तशत 31.8 32.8 36.9 38.5 40.3 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वस्त ु
�नकासीको अनपुात 

��तशत 2.6 2.9 3.3 3.7 4 

वस्त ु�नयार्त आयात अनपुात अनपुात 1:12.2 १:११.३ १:१0.9 1:10.4 1:10 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा वस्त ु ��तशत 29.2 २९.९ ३8.3 ३6.9 ३5.३ 
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सूचक एकाइ 
207६/7७ सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/78 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

तथा सेवा व्यापार घाटा 
तो�कएको दगुर्म िजल्लामा खा�ा� 
ढुवानी 

मे.टन १४४३० १६४९० १८१३९ १९९५३ २१४४८ 

रा��य खा� सरुक्षा भण्डारणमा 
खा�ा� भण्डारण 

मे.टन  6245 25000 25000 25000 25000 

साकर्  खा� सरुक्षा बैकमा खा�ा� 
मौज्दात 

मे.टन  ८००० ८००० ८००० ८००० ८००० 

तो�कएको दगुर्म िजल्लाहरूमा 
आयो�डनय�ु ननु ढुवानी 

िक्वन्टल  85895.75 96293 96293 96293 96293 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार 
वैदेिशक 

अनदुान 
वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     34,812      12,461       22,351           -        13,604       9,948       11,260  

२०७९/८०     26,007       13,722      12,285           -        13,746       2,900        9,361  

२०८०/८१     26,965      15,293       11,672           -         16,365       1,984        8,616  
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८. कायर्�म/ आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.िश∙नं. कायर्�म/आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

30705011 वािणज्य आपू�तर् तथा 
उपभो�ा संरक्षण 
�वभाग 

१ 
बजार अनगुमन माफर् त 
उपभो�ा �हत संरक्षण 

गन�।  

  बािणज्य व्यवसायको �नयमन तथा सहजीकरण भएको हनुे। 
गणुस्तर�य वस्त ुतथा सेवा पाउने उपभो�ाको अ�धकार 
संरक्षण भएको हनुे। 

30705012 वािणज्य आपू�तर् तथा 
उपभो�ा संरक्षण 
कायार्लयहरू 

१ 
बजार अनगुमन र 
उपभो�ा �हत संरक्षण 
गन�। 

  बािणज्य व्यवसायको �नयमन तथा सहजीकरण र गणुस्तर�य 
वस्त ुतथा सेवा पाउने उपभो�ाको अ�धकार संरक्षण भएको 
हनुे। 

30700103 कष्�रोग �नयन्�ण 

कायर्�म 
१ 

कष्�रोग �नयन्�ण गन�।   दगुर्म िजल्लाहरूमा आयो�डनय�ु ननु ढुवान भई कण्ठरोग 
�नयन्�ण भएको हनुे। 

30700014 खा�ा� ढुवानी 
कायर्�म (नेपाल 
खा� व्यवस्था तथा 
व्यापार कम्पनी) 

१ 

खा�ा� ढुवानी गन�।   नाग�रकको खा� सम्�भतुाको अ�धकार स�ुनि�त भएको हनुे। 

30700104 व्यापार सूचना तथा 
�नयार्त सहयोग 
आयोजना 

2 
��पक्षीय तथा बहपुक्षीय 
व्यापारमा सहजीकरण र 
�नयार्तमा सहयोग पयुार्उन े

  ��पक्षीय तथा बहपुक्षीय व्यापारमा सहजता आई �नयार्त 
�ब�र्न भएको हनुे। 

30700105 नेपाल भारत क्षे�ीय 
व्यापार तथा पारवहन 
आयोजना 

4 
व्यापारजन्य पूवार्धार 
�वकास र सदुृढ�करण 
गन�। 

  व्यापार पूवार्धार सदुृढ भई अन्तरा��य व्यापारमा सहजता 
आएको हनुे। 

30781011 व्यापार तथा �नकासी 
�व�र्न केन्� 4 

अन्तरा��य व्यापारको 
तथ्यांक संकलन तथा 
�काशन, वस्त ु�वकास 

  अन्तरा��य व्यापारको तथ्यांकको अध्ययन तथा �व�षेण गर� 
�नयार्त �व�र्नको उपय�ु रणनी�त अबलम्बन भएको हनुे। 
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 

�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.िश∙नं. कायर्�म / आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

30705011 वािणज्य आपू�तर् तथा 
उपभो�ा संरक्षण 
�वभाग 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७  १८७१ व्यवसा�यक फमर्हरू 
अनगुमन गर� ५८३ ओटा फमर्हरूलाई कारबाह� स्वरुप रु. 
३,४७,३३,५००/- ज�रवाना ग�रएको। 

आ�थर्क वषर् २०७६/७७ मा �ाइभेट फमर् कुल १५२५७ 
बाट राजस्व रू.६५०९७५७०, एजेन्सी फमर् कुल ८५  
बाट राजस्व रू.३१७५ र साझेदार�  फमर् कुल ४६२ बाट 
राजस्व रू.२३२७६४५ संकलन भएको। 

बजार अनगुमन माफर् त उपभोग्य 
वस्तहुरूको गणुस्तर स�ुनि�त 
तथा उपभो�ा �हत संरक्षण 
भएको हनुे। 

Online Firm Management Software मा तथ्या� 
��व� तथा �डिजटाईजेशन गन�, 

उपत्यका �भ� तथा वा�हर बजार अनगुमन गन�, 

नमूना संकलन तथा गणुस्तर पर�क्षण गन�,  

�सार तथा सामा�ी उत्पादन तथा �काशन र 
�वतरण गन�, 

�व�ालय तथा कलेजमा उपभो�ा िशक्षा कायर्�म 

स�ालन गन�। 

30705012 वािणज्य आपू�तर् तथा 
उपभो�ा संरक्षण 
कायार्लयहरू 

व्यवसा�यक फमर्हरू अनगुमन भएको। बजार अनगुमन माफर् त 
गणुस्तर�य वस्तहुरूको उपभोग र 
उपभो�ा �हत संरक्षण भएको 
हनुे। 

बजार अनगुमन माफर् त उपभो�ा �हत संरक्षण 
गन�। 

30700103 कष्�रोग �नयन्�ण 

कायर्�म 
२०७७/७८ को फागनु मसान्तसम्म ६१,१९८।५० क्वी 
नून ढुवानी भएको। 

२१५ हजार िक्वन्टल 
आयो�डनय�ु ननु ढुवानी भई 
�वतरण भएको हनुे। 

तो�कएका १७ दगुर्म िजल्लामा ८१,२८४ मे टन 
ननु ढुवानी गन�। 

30700014 खा�ा� ढुवानी 
कायर्�म (नेपाल 
खा� व्यवस्था तथा 
व्यापार कम्पनी) 

दश�, �तहार र छठ पवर्लाई लिक्षत गर� उपभो�ालाई दै�नक 
अत्यावश्यक उपभोग्य खा� वस्तहुरू सरल, सहज र 
सह�ुलयत मूल्यमा उपलव्ध गराउन �व�भ� स्थानमा सह�ुलयत 
पसल सञ् चालनमा ल्याएको।  

तो�कएका २३ दगुर्म िजल्लाहरूमा ७८९६ मे.टन खा�ा� 
ढुवानी भएको। 

रा��य खा� सरुक्षा भण्डारण र साकर्  खा� बै�मा गर� जम्मा 
३१,९३२ मे��क टन खा�ा� मौज्दात रहेको। 

खा�ा� न्यून भएका दगुर्म 
िजल्लाहरूमा ७५० हजार मे��क 
टन खा�ा� �वतरण भएको 
हनुे। 

कणार्ल� �देशका काल�कोट, हमु्ला, जमु्ला, मगु ुर 
डोल्पामा हरेक जन्म र मतृ्यमुा �नःशूल्क खा�ा� 
�वतरण गन�। 

�त्येक स्थानीय तहमा सहकार� माफर् त सह�ुलयत 
मलु्यमा खा� वस्त ु�ब�� �वतरण गन�। 

तो�कएका २३ िजल्लामा खा�ा� ढुवानी गन�। 

30700104 व्यापार सूचना तथा नेपाल व्यापार एक�कृत रणनी�त (NTIS)२०७३ ले प�हचान �व�भ� ��पक्षीय, क्षे�ीय र नेपाल अ�त कम �वक�सत मलुकुबाट स्तरो��त भए 
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�नयार्त सहयोग 
आयोजना 

गरेका काप�ट, पिश्मना, छालाका वस्तहुरू यानर् र 
ज�ुाचप्पलको सम� मलु्य �ृ�ला �वकासका ला�ग NTIS ले 
प�हचान गरेका ८ वटा वस्तगुत संघहरूसँग MOU भएको। 

16 वटा वस्तकुो गणुस्तर �ा�व�धक स�म�तबाट पा�रत भई 

नेपाल गणुस्तर प�रषद् मा पेश गनर् �सफा�रस भएको, 12 वटा 

वस्तलुाई नेपाल गणुस्तर िचन्ह �दान ग�रएको। 

�मखु व्यापा�रक साझेदार मलुकुहरूसँगको व्यापारमा 
देिखएका अवरोध न्यून गद� �नयार्त �व�र्न र आयात 
व्यवस्थापन गन� सम्बन्धमा ��तवेदन तयार भई �व�भ� 
�नकायसँगको समन्वयमा ��तवेदनका सझुाव कायार्न्वयन 
भएको। 

�ाकृ�तक �ोतमा आधा�रत �नकासीजन्य वस्तहुरूको 
सम्भाव्यता अध्ययन गन� सन्दभर्मा पानी, ढु�ा र काठको 
�नकासी सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन भएको।  

भैरहवा-वनारस, पानी�ा�ी-ब�लाबन्ध पारबहन रुटको 
�ोफाईल तयार भईरहेको। 

�म�रा� चीनसँगको पारवहन स�ुवधाको उपयोग गर� िच�नया ँ
बन्दरगाह (चार साम�ु�क र तीन सखु्खा) बाट ते�ो 
मलुकुसँगको व्यापार �वस्तार गन� सम्बन्धमा नेपाल-चीन 
वािणज्य सह सिचवस्तरमा भच ुर्अल बैठक सम्प� भइर् व्यापार 
र पारवहन सहजीकरणका �वषयमा छलफल भएको। 

नेपाल भारत वािणज्य सहसिचवस्तरमा हनु ेIGSC को बैठक 
र सिचवस्तरमा हनुे अन्तरसरकार� स�म�तको बैठक सम्प� 
भएको।  

अ�तकम �वक�सत मलुकुका है�सयतले �ा� Tariff 

Preferences स�ुवधाको उपयोग गर� �नयार्त व�ृ� गनर् 
ब�लादेश, कम्बो�डया, संय�ु अरब इ�मरेटस, भटुान र 
�भयतनामसँग देशगत रणनी�त तजुर्मा गन� सम्बन्धमा अध्ययन 

बहपुक्षीय पारवहन सम्बन्धी 

सम्झौताहरूको पूनरावलोकन 

तथा नयाँ सम्झौता माफर् त 

व्यापार सहजीकरण भई �नयार्त 

�व�र्नका ला�ग थप स�ुवधाहरू 

उपलब्ध भएको हनुे। 

 

संगै व्यापार क्षे�मा �सजर्ना हनुे अवसरको �योग 
तथा चनुौ�तको सामना गद� �नयार्त �व�र्न र �दगो 
आ�थर्क �वकासको आधार तयार गन� गर� 

स्तरो��तको रणनी�त (Graduation Strategy) तजुर्मा 
गर� कायार्न्वयन गन�। 

नेपाल भारतको सीमा निजक पन� भारततफर् का 
उ�ोगहरूको मलु्य �ृङ् खलामा आव� हनु े
सम्भावना भएका नेपालका वस्त ुतथा 
उत्पादनहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गन�। 

नेपालले आयोजना गन� नेपाल भारत व्यापार 
सिन्ध/पारवहन सिन्धको पनुरावलोकन 
(Comprehensive Review) सम्बन्धी चौथो चरणको 
बैठकको  तयार� गन�। 

बंगलादेशसँग सौ�वद् यपूणर् व्यापार सम्झौता गन�। 

भारत, बंगलादेश, चीन, संय�ु राज्य अमे�रका 
लागायतका मलुकुहरूसँगका ��पक्षीय व्यापा�रक 
संयन्�हरूको बैठक गन�। 

नेपालको व्यापार सम्भावना भएका किम्तमा ३ वटा 
मलुकुहरूसँग ��पक्षीय व्यापार तथा लगानी 
सम्झौता (TIFA) गन�। 

साफ्टा तथा �वमस्टेकका �व�भ� संयन्�का बैठक 
आयोजना गन� तथा सहभागी हनुे। 

��पक्षीय तथा वहपुक्षीय व्यापार तथा पारवहन 
सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गन�। 

लिज�क नी�तको तजुर्मा सम्प� गर� कायार्न्वयन 
कायर्योजना बनाएर अन्तर�नकाय समन्वयमा 
कायार्न्वयन गन�। 
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भईरहेको। 

30700105 नेपाल भारत क्षे�ीय 
व्यापार तथा पारवहन 
आयोजना 

चोभार िस्थत सखु्खाबन्दरगाह मखु्य प�रसरको �नमार्ण कायर् 
७० ��तशत सम्प� भएको। 

�नयार्त �व�र्न र व्यापार �वस्तारका ला�ग सम� व्यापार 
क्षे�को गरुूयोजनाको अबधारणाप� तयार भएको। 

 २०७७ फागनुको �ग�त ��तवेदन अनसुार कैलाल�को हरैया 

�बशेष आ�थर्क क्षे�को �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार�का 

ला�ग �वज्ञसँग सम्झौता भई काम सरुू भएको।वातावरणीय 

�भाव मूल्या�न (EIA) ��तवेदन तयार�को कायर् भईरहेको। 

दोधारा चाँदनीमा सकु्खा बन्दरगाह �नमार्णको ला�ग उ� 

क्षे�मा रहेको गौर�शंकर र मायापरु� सामदुा�यक वनको जग्गा 

य�कन भई कर�व २८० �बघा जग्गाको भोगा�धकार �ा��को 

ला�ग कारवाह� भईरहेको। सकु्खा बन्दरगाह �नमार्णको ला�ग 

गरुुयोजना तयार� तथा परामशर्दाताबाट अध्ययन कायर् 

भईरहेको। 

हमु्लाको यार�, मसु्ताङ् को कोराला, संखवुासभाको �कमाथा�ा र 
ताप्लेजङु् को ओलाङ्चङु् गोलामा Inland Container Depot 

(ICD) �नमार्णको ला�ग पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको। 

चोभार सखु्खा बन्दरगाह �नमार्ण 

भई स�ालनमा आउने। 

व्यापारजन्य पूवार्धारको �वकास 

भै �नयार्त व्यापारमा सहयोग 

पगुकेो हनुे।  

जीवजन्त ुतथा वनस्प�त स्वास्थ्य 
(Sanitary and phytosanitary, 
SPS) �योगशालाको �नमार्ण 
कायर् सम्प� भई ल्याव स�ुवधा 
उपलब्ध भएको हनुे।  

आयात �नयार्त सहजीकरणको 
ला�ग National Single Window 

�णाल�को �वकास भइरहेको। 

 

नेपाल चीन मौजदुा पारवहन सन्धीको 
कायार्न्वयनको �भावका�रताको अध्ययन गन�। 

मन्�ालयको वािणज्य क्षे�को दरुदृ�ी कायार्न्वयनको 
रणनी�तक योजना तयार गन�। 

नेपाल भारत अन्तरदेशीय �वशेष आ�थर्क क्षे� 
स्थापनाको ला�ग २ ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन 
गन�। 

�नकासी सम्भाव्य वस्तकुो �ाथ�मकता �नधार्रण र 
रणनी�त तयार गन�। 

30781011 व्यापार तथा �नकासी 
�व�र्न केन्� 

नेपालमा स्था�पत कृषक, लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोग 
व्यवसायीहरूबाट उत्पादन भई �वदेशमा हनु े�नकासीलाई 
�नय�मत, पारदश� र व्यविस्थत बनाउन तथा 
व्यवसायीहरूलाई �नकासीमा Integration गनर्का ला�ग Export 

House को अवधारणा अनरुुप Fair Trade Group(FTG), 

Nepal सँग सहकायर् गर� �व�भ� �नकासीयोग्य वस्तहुरूको 
�चार �सार तथा �डजाइन  सामा�ी उत्पादन �काशन र 
�वतरण गन� कायर् शरुु भएको।  

अन्तरा��य व्यापार �व�र्नका 
ला�ग �व�भ� �ब�र्नात्मक 
कायर्�म स�ालन भएको हनुे। 

�नकासीजन्य ऊनी, फेल्टजन्य वस्त ुजस्तैः 
Christmas Items, खेलौना, प�,ु मोजा, प�ा, Baby 

Dress आ�दको बनुाई सम्बन्धी  आधारभतू Basic 

तथा Advance कायर्�म संचालन गन�। 

�वदेश िस्थत ३ वटा नेपाल� �नयोगहरूमा नेपाल� 
वस्तकुो �नरन्तर �दशनी गनर् एिक्ज�वसन कनर्रको 
स्थापना गन�। 

�मखु नेपाल� �नकासीयोग्य वस्तहुरूलाई समावेश 
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�नयार्तजन्य वस्तहुरूको �वकासका ला�ग २५ जनालाई फेल्ट 
तथा उनीजन्य वस्त ु�वकास, ४० जनालाई रेसमजन्य वस्त,ु 
३० जनालाई मौ�लक कला झल्कने हस्तकला सम्वन्धी  
३० जनालाई फुटवेयर म्यानफु्याक्चर सम्वन्धी सीपमूलक 
ता�लम �दान ग�रएको।  

गर� नेपाल पे�भ�लयन �नमार्ण गर� 
आयातकतार्हरूलाई सिम्म�लत गराई Software 

माफर् त अन्तरार्��यस्तरको Virtual �दशर्नी तथा 
B2B Meeting आयोजना गन�। 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष  

पे�ो�लयम पदाथर्को आयातमा �मशः कमी आउने, नेपाल व्यापार एक�कृत रणनी�तले प�हचान गरेका वस्तहुरूको बजार�करण हनुे, खा�ा� तथा �वला�सताका 

वस्तहुरूको आयातमा कमी आई व्यापार घाटा कमी हनुे, सूचना ��व�धमा आधा�रत बजार अनगुमन �णाल� कायार्न्वयन र पे�ो�लयम पदाथर्को भण्डारण क्षमता व�ृ� हनुे। साथै 

हाल देिखएको को�भड-१९ को समयमै �नयन्�ण हनु नसकेमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु नसक्ने जोिखम रहन्छ।  
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५.४ संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले पयर्टक�य महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र �व�र्नमाफर् त ्रा��य अथर्तन्�को आधारको रूपमा पयर्टन 

क्षे�को �वकास गन� नी�त  �लएको छ। पयर्टन सम� सामािजक आ�थर्क रुपान्तरणका दृ��ले महत्वपूणर् सम्भावना बोकेको क्षे� 

हो।नेपालको आ�थर्क व�ृ�40, रोजगार� �सजर्ना र ग�रवी �नवारणमा पयर्टन क्षे�को योगदान अ�भब�ृ� गनर् स�कने �शस्त सम्भावना 

छ।अ��तीय �ाकृ�तक एवम ्सम�ृ सांस्कृ�तक सम्पदाको कारण नेपालको तलुनात्मक लाभको क्षे�को रूपमा पयर्टन क्षे�लाइर् 

�लइने ग�रन्छ।पयर्टन �व�र्नको माध्यमबाट रोजगार�का अवसर व�ृ�, ग�रवी �नवारण र जनताको जीवनस्तरमा सधुार ल्याइर् 

आ�थर्क सम�ृ�को ल�य हा�सल गनर् यस क्ष�ेको महत्वपूणर् योगदान रहने भएकोले पयर्टन अथर्तन्�को �मखु सम्वाहक प�न हो। 

देशमा रहेका सम्पूणर् मूतर् तथा अमूतर् साँस्कृ�तक सम्पदाहरुको संरक्षण र �वकास गर� �तनको आ�थर्क उपयोग गन� तथा 

पयर्टनलाई मलुकुको आ�थर्क आधारको रूपमा �ामीण तहसम्म �वकास र �वस्तार गर� यसको ��तफल जनजीवनको तल्लो 

तहसम्म पयुार्उन संस्कृ�त र पयर्टन क्षे�को �व�वधीकरण40, �वस्तार र �व�र्न ग�रन ु आवश्यक छ।पयर्टन क्षे�को �वकास र 

�वस्तारस�हत आन्त�रक र बा� हवाई यातायात �वकास गर� थप सरुिक्षत40, स्तर�य र भरपद� बनाउन आवश्यक छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

नेपालको पयर्टन �वकासमा पयर्टन उपज र ��याकलापको अपेिक्षत �वकास र �व�वधीकरण हनु नसक्न,ु अन्तरार्��यस्तरमा 

पयर्टन �व�र्न अपेिक्षत रूपमा गनर् नस�कन,ु पयर्टन पूवार्धारको कमी हनु,ु पयर्टन �वकासमा �नजी क्षे�लाई पयार्� मा�ामा 

सहभागी गराउन नस�कन,ु �ािचन सांस्कृ�तक सम्पदा  र �तनीहरुको स्वा�मत्वमा रहेको सम्प�तको वैज्ञा�नक अ�भलेखीकरणको 

अभाव हनु,ु  सम्पदामा�थको अव्यविस्थत शहर�करण�ारा �सिजर्त अ�त�मणबाट असर पनुर्, मूतर् तथा अमूतर् सांस्कृ�तक सम्पदाको 

�दगो संरक्षण, व्यवस्थापन तथा संचालन गनर् नस�कन,ु नाग�रक उ�ययनको ला�ग आवश्यक पन� आध�ुनक ��व�ध एवं पूवार्धारको 

पयार्�ता नहनु,ु नेपाल वायसेुवा �नगमको व्यावसा�यक कायर्कुशलता कम  हनु,ु हवाई सेवा सरुिक्षत, �व�सनीय र सवर्सलुभ हनु 

नसक्न ुजस्ता �मखु समस्या रहेका छन।् 

�व� पयर्टन बजारमा नेपाललाई आकषर्क पयर्टक�य गन्तव्यको रूपमा स्था�पत गनुर्, पयर्टक�य सेवा स�ुवधाको गणुस्तर 

व�ृ� गनुर्,  नयाँ गन्तव्यस्थलहरुको प�हचान र �व�वधीकरण गनुर्, पयर्टक�य पूवार्धार �वकासमा �नजी क्षे�को लगानी आक�षर्त गनुर्, 

मलूुकको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा पयर्टन क्षे�को योगदानमा उल्लेख्य ब�ृ� गर� यसलाई रोजगार� �सजर्ना तथा जीवनस्तर 

सधुारको एक �मखु माध्यमको रूपमा स्था�पत गनुर्,  यस क्षे�लाई आवश्यक दक्ष जनशि�को पयार्�ता कायम रा�,ु अन्तरार्��य 

हवाई सेवाको ला�ग नेपाल �वेश गनर् सहज हवाई मागर्हरुको �वस्तार गनुर्, सावर्ज�नक-�नजी साझेदार�मा �वमानस्थलहरुको 

�वकास, �वस्तार र व्यवस्थापन गनुर्, हवाई सेवाको सरुक्षा, �व�सनीयता र �वस्तार गनुर्, अन्तरार्��य तथा आन्त�रक �वमानस्थललाई 

आ�थर्क रूपले सक्षम हनुे गर� संचालन गनुर्, नेपाल� वायूसेवा कम्पनीलाई पूणर् व्यवसायीकरूपमा स�ालन गर� अन्तरार्��य बजारमा 

यसको �हस्सा उल्लेख्यरूपमा ब�ृ� गनुर्, मूतर् तथा अमूतर् सांस्कृ�तक सम्पदासम्बन्धी नी�त,  कानून एवं अन्तरार्��य महासिन्धको 

�भावकार� कायार्न्वयन गनुर्,  �व�व्यापीकरणको �भावबाट मौ�लक संस्कृ�तलाई जोगाइरा�,ु  सबै भाषा र संस्कृ�तको संरक्षण र 

सम्व�र्न गनुर्, संस्कृ�तलाई राज्यको �ाथ�मकतामा समावेश गर� पयार्� �ोत साधनको व्यवस्था �मलाउन,ु को�भड-१९ को 

महामार�बाट पयर्टन क्षे�मा परेको नकारात्मक असरबाट पनुरुत्थान गद� सबल पयर्टन क्षे�को �वकास गनुर् आ�द पयर्टन क्षे�को 

�मखु चनुौ�तको रूपमा रहेका छन।् 
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3. सोच  

• �व�वधतामा गौरव गन� एकताब� नेपाल� समाज (संस्कृ�त)। 

• नेपाल एक आकषर्क, सरुिक्षत र मनोरम पयर्टक�य गन्तव्य (पयर्टन)। 

• सरुिक्षत �व�सनीय र सवर्सलुभ हवाई यातायात सेवाको स�ुनि�तता (नाग�रक उड् डयन)।  

 

4. उ�शे्य 

१. सबै जा�त/समदुायको सँस्कृ�त र परम्पराको जगेनार् गर� मौ�लक प�हचान र रा��य एकता अ�भव�ृ� गनुर् (संस्कृ�त)। 

२. सम्पदाहरूको संरक्षण र �भावकार� व्यवस्थापन गर� पयर्टक�य स्थलको रूपमा �वकास गनुर् (संस्कृ�त)। 

३. भाषा, सा�हत्य, �ल�प, स�ीत, ना�कला र ल�लतकला क्षे�को वहृ�र �वकास र �व�र्न गनुर् (संस्कृ�त)। 

४. नेपाललाई सरुिक्षत, गणुस्तर�य र पयर्टनमै�ी बनाई आकषर्क पयर्टन केन्�को रूपमा �वकास गनुर् (पयर्टन)। 

५. पयर्टक�य गन्तव्य स्थल तथा उपजमा �व�वधीकरण गर� पयर्टन क्षे�को अथर्तन्�मा योगदान वृ�� गनुर् (पयर्टन)। 

६. पयर्टक�य क्षे�बाट �ा� लाभलाई समन्या�यक रूपले जनस्तरसम्म परु् याउन।ु(पयर्टन)। 

७. रा��य तथा अन्तरार्��य गन्तव्य संजाल �वस्तार गर� नाग�रक उ�ययन क्षे�लाई सवर्सलुभ, पहुँचयोग्य र सरुिक्षत बनाउन ु

(नाग�रक उड् डयन)। 

५. रणनी�त 

अ. संस्कृ�त 

१. सबै समदुायको सामािजक, सांस्कृ�तक र धा�मर्क मूल्य मान्यताको  कदर, संरक्षण र सम्मान गद� रा��य एकता �व�र्न गन� 

गर� संस्कृ�त प�रभाष्य �नमार्ण गन�। 

२. धा�मर्क, सांस्कृ�तक एवम ्परुाताित्वक सम्पदाहरूको संरक्षण र  क्ष�त�स्त संरचनाको पनु�नर्मार्ण गनुर्का साथै  �व�र्न गर� 

पयर्टक�य उपजको रूपमा �वकास गनर् सरकार, �नजी क्षे� र समदुायबीच सहकायर् गन�। 

३. भाषा,  कला¸ सा�हत्य, संगीत आ�द क्षे�सँग सम्ब� संस्थाहरूको सबल�करण गन�। 

४. ऐ�तहा�सक, धा�मर्क एवम ् परुाताित्वक सम्पदाहरूको अन्वेषण, उत्खनन,् संरक्षण, जगेनार् र �व�र्नमा तहगत सरकारबीच 

समन्वय र सहकायर् गन�। 

आ. पयर्टन 

१. �छमेक� मलुकु तथा �मखु पयर्टन बजारमा नेपाल� पयर्टनको व्यापक �चार �सार र �व�र्न गन�। 

२. पयर्टनको सम्भावना बोकेका िशक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, योगा  जस्ता क्षे� समेटेर एक�कृत पयर्टन �वकास गन�। 

३. स्वदेशी तथा �वदेशी लगानी �ोत्सा�हत गद� सावर्ज�नक-�नजी-सहकार� साझेदार�को अवधारणाअनरुूप आध�ुनक पयर्टन 

पूवार्धारको �वकास, बजार�करण र �व�र्न गन�।  

४. पयर्टन क्षे�लाई अथर्तन्�को सम्वाहकको रूपमा �वकास गन�। पयर्टक�य गन्तव्य स्थलको प�हचान, �वकास तथा 

�व�वधीकरण गनर् �देश र स्थानीय तहले अ�णी रूपमा �नजी क्षे�सँग सहकायर् गन�। 

५. पयर्टक�य उपजलाई मूल्य शृंखलामा आव� गर� स्थानीय स्तरसम्म यस क्षे�को लाभ �वतरण गन�। 
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इ. नाग�रक उ�यन 

१. हवाई पूवार्धारहरूको �नमार्ण, �वकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र �नजी क्षे�को साझेदार� र सहकायर्लाई �ोत्साहन 

गन�।  

२. सरुक्षा �ावधानसम्बन्धी अन्तरार्��य मापदण्डको अवलम्वन र नवीन ��व�धको उच्चतम उपयोग गर� हवाई सेवालाई थप 

सरुिक्षत,  गणुस्तर�य र �व�सनीय बनाउने।  

३. हवाई उ�यन सेवा र हवाई उ�यन �नयमनका ला�ग �नयामक �नकायको संरचनात्मक सदुृढ�करण गन�। 

४. सेवा �दायक �नकायहरूलाई सक्षम, ��तस्पध� र �भावकार� वनाई हवाई सेवालाई सवर्सलुभ वनाउने। 

५. हवाइर् सम्झौता र हवाई मागर् �वस्तार र बजार �व�र्न गर� नेपाल� वायसेुवा कम्पनीहरूलाई अन्तरार्��य बजारसम्म पहुँच 

व�ृ� गन�। 

६. �बषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
20७६/७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

20७७/७८ को  

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न लक्ष 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

लोपन्मखु भाषाहरुको 

अ�भलेखीकरण 
संख्या १५ ३० ३० ३२ ३४ 

��त�ल�प अ�धकार 

संरक्षण 
संख्या २०३४ २०९४ २२०० २३०० २४०० 

अ�भलेखको 

�डिजटालाईजेसन 
संख्या ५०,००० ११०,००० १५०,००० २००,००० २५०,००० 

परुाताित्वक, धा�मर्क र 

सांस्कृ�तक सम्पदा 

संरक्षण/ पनुः�नमार्ण 

संख्या ४५३ ५५० ७०० ९०० - 

�व�सम्पदा सूचीमा 

सूचीकृत सम्पदा 
संख्या १० १० ११ ११ ११ 

�वदेशी पयर्टक आगमन 

जना 

संख्या 

(हजारमा) 
११९७ २३० ५०० ११०० १५०० 

�वदेशी पयर्टकको औसत 

बसाई 
�दन १२.७ १२ १६ १६ १६ 

��त पयर्टक खचर् (��त 

�दन) 

अमे�रकन 

डलर 
४८ ७८ ७८ ८५ १०० 

पयर्टन क्षे�मा रोजगार� 

(थप) हजारमा 

संख्या 

हजारमा 
२०० - १३९ १०० १०० 

नेपाल आउन ेअन्तरार्��य 

�वमानमा उपलब्ध �सट  

संख्या 

(लाखमा) 
९० ९० ९१ ९२ ९३ 
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सूचक एकाइ 
20७६/७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

20७७/७८ को  

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न लक्ष 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

नेपाल आउन े�वदेशी 

�वमान कम्पनी 
संख्या २८ २८ ३० ३१ ३२ 

��पक्षीय हवाई सम्झौता 

भएका मलुकु 
संख्या ४१ ४२ ४४ ४५ ४७ 

आन्त�रक उडान गन� 

वाय ुसेवा कम्पनी 
(Fixed wing) 

संख्या ९ ९ १० १० ११ 

आन्त�रक उडान गन� 

वाय ुसेवा कम्पनी 
(Rotor wing) 

संख्या १० १० १२ १३ १४ 

बा�ै म�हना स�ालन हनु े

�वमानस्थल 
संख्या ३४ ३७ ४० ४० ४० 

कुल गाहर्स्थ्य 

उत्पादनमा पयर्टनको 

योगदान 

��तशत २.७ १.४ २ २ ३ 

पदमागर् (�टे �हमालयन 

�ेल स�हत) 
�क. �म. ३६८ ५१८ ५७० ६०० ६५० 

पयर्टक स्तरको होटल संख्या  

- तारे होटल  
संख्या 

१५ १५ १५ २० २२ 

- वेड संख्या ३७५४ ३७५४ ३७५४ ३८०० ४००० 

७= �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको अनमुान  
 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    266,110      36,964      22,461    206,685      93,219        2,051    170,840  

२०७९/८०   249,282      31,794      27,643    189,845     139,999          283    109,000  

२०८०/८१    263,502      35,608      35,094    192,800    168,642           -       94,860  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३२५०००११ 

 

संस्कृ�त, पयर्टन तथा 
नाग�रक उ�यन 
मन्�ालय 

१ नी�त योजना तथा मापदण्ड �नधार्रण र 
�व�भ� �नकायबीच पयर्टन �व�र्न र 
समन्वय गन�। 

सालबसाल�  नी�त योजना तथा मापदण्ड �नधार्रण र �व�भ� �नकायबीच 

पयर्टन �व�र्न र समन्वय भएको हनु।े 

३२५६१०११ 
 

नेपाल पयर्टन तथा 
होटल व्यवस्थापन 
��त�ान 

५ होटल तथा �ाभल �े�क� �वषयमा 
मध्यम तथा उच्चस्तरका जनशि� 
उत्पादन गन�। 

सालबसाल�  होटल तथा �ाभल �े�क� �वषयमा मध्यम तथा 
उच्चस्तरका जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

 

३२५००१०१ हवाई सरुक्षा तथा 
हवाई व्यवस्थापन 
कायर्�म 

३ हवाई यातायात सरुिक्षत, गणुस्तर�य 
तथा भरपद� बनाउने। 

सालबसाल�  

 
सरुिक्षत, �व�सनीय र सवर्सलुभ हवाई यातायात सेवाको 
स�ुन�तता भएको हनुे। 

३२५२१०११ भाषा आयोग ३ भाषाहरुको अ�भलेिखकरण र सरकार� 
कामकाजको भाषा �नधार्रण गन� 
आधार तयार गन�। 

सालबसाल�  लोपन्मखु भाषाहरुको अ�भलेखीकरण भएको हनुे। 

नेपालमा बो�लन ेमातभृाषाको प�हचान भएको हनुे। 

नेपालमा बो�लन ेमातभृाषाको संरक्षण, सम्व�र्न र 
�बकासमा नेपाल सरकारलाई �सफा�रस भएको हनुे। 

३२५०११०६ पयर्टन पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

३ पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण, पयर्टन 
�व�र्न,  पयर्टन क्षे�को �वकास  

माफर् त आ�थर्क व�ृ� र रोजगार�का 
अवसर व�ृ� गन�। 

सालबसाल�  नेपाल एक आकषर्क, सरुिक्षत र मनोरम पयर्टक�य 
गन्तव्यको रूपमा स्था�पत भएको हनुे। 

३२५०२१०१ परुाताित्वक स्थल 
संरक्षण आयोजना 

४ देश भर�का ऐ�तहा�सक, परुाताित्वक, 
धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक महत्वका 
सम्पदा संरक्षण सम्व�र्न भई पयर्टक 
आगमनमा व�ृ�  भई स्थानीय स्तरमा 
आय आजर्नमा व�ृ� गन�। 

सालबसाल�  ऐ�तहा�सक, धा�मर्क एवं  

परुाताित्वक सम्पदाहरुको अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण, जगनेार्  

�व�र्नमा तहगत सरकार बीच समन्वय र सहकायर् हनुे। 

 

३२५०२१०२ �व� सम्पदा क्षे� 
संरक्षण आयोजना 

४ काठमाण्डौ उपत्यका �व� 
सम्पदास्थल �भ�का ७ वटा संरिक्षत 

सालबसाल�  काठमाण्डौ उपत्यका �व� सम्पदास्थल �भ�का ७ वटा 
संरिक्षत स्मारकक्षे� लगायत �व� सम्पदाको सम्भाव्य 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

स्मारक क्षे� लगायत �व� सम्पदाको 
सम्भाव्य सूचीमा रहेका १५ वटा 
क्षे�को संरक्षण सम्व�र्न तथा 
व्यवस्थापन गन�। 

सूचीमा रहेका १५ वटा क्षे�को संरक्षण सम्व�र्न तथा 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

 

३२५००१०३ संस्कृ�त �व�र्न 
कायर्�म 

२ मूतर् तथा अमूतर् साँस्कृ�तक 
सम्पदाहरुको संरक्षण गन�। 

परुातत्वसम्बन्धी संकलन तथा संरक्षण 
गन�। 

सालबसाल�  नेपालका सबै जा�त/ समूदायहरुको संस्कृ�त र 
परम्पराको जगनेार् गर� मौ�लक प�हचान र रा��य एकता 
अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

सम्पदाहरुको संरक्षण र �भावकार� व्यवस्थापन गर� 
पयर्टक�य स्थलको रूपमा �वकास भएको हनुे। 

भाषा, सा�हत्य, �लपी, संगीत, ना�कला र ल�लतकला 
क्षे�को �वकास र �व�र्न भएको हनुे। 

३२५४१०११ बहृ�र जनकपरु क्षे� 
�वकास प�रषद् 

२ बहृ�र जनकपरु गरुुयोजना अनसुार 
जनकपरु क्षे�को संरक्षण, सम्व�र्न 
तथा �वकास भई धा�मर्कस्थलको 
�वकास गर� आन्त�रक एवं वा� 
पयर्टनमा व�ृ� गन�।  

सालबसाल�  बहृ�र जनकपरु गरुयोजना अनसुार जनकपरु क्षे�को 
संरक्षण, सम्व�र्न तथा �वकास भई धा�मर्कस्थलको 
�वकास भइर् आन्त�रक एवं वा� पयर्टनमा व�ृ� भएको 
हनुे। 

 

३२५५१०११ पशपु�त क्षे� �वकास 
कोष 

२ गरुुयोजना अनरुूप पूवार्धार �वकास 
कायर्हरु संचालन गन�। 

२०७०/७१ 
-२०७८/७९ 

 परुाताित्वक र धा�मर्क सम्पदाको सम्व�र्न, संरक्षण र 
संभार भएको हनुे। 

३२५५१०१२ लिुम्बनी �वकास कोष ४ गरुुयोजना अनरुूप लिुम्वनी क्षे�को 
संरक्षण, सम्व�र्न र भौ�तक पूवार्धार 
�वकास सम्वन्धी कायर् स�ालन गन�। 

२०७०/७१ 
- २०७८/७९ 

 लिुम्वनी क्षे�मा गरुूयोजना अनसुार परुाताित्वक, 
धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण भएको 
हनुे। 

३२५०२०११ परुातत्व �वभाग २ धा�मर्क,  सांस्कृ�तक, ऐ�तहा�सक 
तथा परुाताित्वक सम्पदाहरूको 
संरक्षण, सम्व�र्न र पनु�नर्मार्ण गन�। 

सालबसाल�  धा�मर्क,  सांस्कृ�तक, ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक 
सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्व�र्न र पनु�नर्मार्ण भएको 
हनुे। 

३२५०३०११ रा��य अ�भलेखालय ३ ऐ�तहा�सक अ�भलेखहरूको संरक्षण र 
व्यवस्थापन गन�। 

सालबसाल�  ऐ�तहा�सक अ�भलेखहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

३२५०२०१२ रा��य सं�हालय, २ ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक सालबसाल�  ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक वस्तहुरूको संरक्षण, 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

छाउनी वस्तहुरूको संरक्षण, सम्व�र्न र 
�व�र्न गन�। 

सम्व�र्न र �व�र्न भएको हनुे। 

३२५०२०१३ केन्��य सांस्कृ�तक 
सम्पदा संरक्षण 
�योगशाला 

४ देश भरका सम्पदाहरूको रसायन 
संरक्षण गन�। 

सालबसाल�  देश भरका सम्पदाहरूको रसायन संरक्षण भएको हनुे। 

३२५०४०११ नेपाल ��त�ल�प 
अ�धकार रिज�ारको 
कायार्लय 

३ ��त�ल�प अ�धकार संरक्षण, 

जनचेतना अ�भव�ृ�, 

संघ संस्थाको समन्वय गन�। 

सालबसाल�  ��त�ल�प अ�धकार संरक्षणका साथै जनचेतना अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

 

३२५०२०१४ नारायण�हट� दरबार 
सं�हालय 

४ नारायण�हट� दरबारको संरक्षण र 
सं�हालय व्यवस्थापन  

सालबसाल�  नारायण�हट� दरबारको संरक्षण र सं�हालयको उिच� 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

३२५०१०११ पयर्टन �वभाग ४ पवर्तारोहणको अनमु�त, पवर्तारोहण 
रोयल्ट� संकलन,  

पयर्टन उ�ोगको �नयमन गन�। 

सालबसाल�  पवर्तारोहणको अनमु�त सहजीकरण र पवर्तारोहण 
रोयल्ट� संकलन कायर् भएको हनुे।  

३२५००१०२ दिक्षण ए�सया पयर्टन 
पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

२ लिुम्बनी तथा आसपासका क्षे�मा 
भौ�तक तथा सामािजक पूवार्धार 
�नमार्ण गन�। 

सालबसाल�  लिुम्बनी तथा आसपासका क्षे�मा भौ�तक तथा 
सामािजक पूवार्धार �नमार्ण भएको हनुे। 

३२५०२०१५ रा��य कला सं�हालय 
भ�परु 

३ रा��य कलाहरूको खोज, संरक्षण र 
�वकास गन�। 

सालबसाल�  रा��य कलाहरूको खोज, संरक्षण र �वकास भएको 
हनुे। 

३२५०२०१६ क्षे�ीय सं�हालय ३ रा��य महत्वका क्षे�ीय 
सं�हालयहरूको संरक्षण र संचालन 
गन�। 

सालबसाल�  रा��य महत्वका क्षे�ीय सं�हालयहरूको संरक्षण र 
व्यविस्थत संचालन भएको हनुे। 

३२५०२०१७ सं�हालयहरू (जातीय 
सं�हालय समेत) 

३ रा��य महत्वका सं�हालयको संरक्षण 
र संचालन गन�। 

सालबसाल�  रा��य महत्वका सं�हालयको संरक्षण र व्यविस्थत 
रूपमा संचालन भएको हनुे। 

३२५०२०१८ ऐ�तहा�सक दरबारहरू २ ऐ�तहा�सक दरबारहरूको संरक्षण र 
व्यवस्थापन गन�। 

सालबसाल�  ऐ�तहा�सक दरबारहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन भएको 
हनुे। 

३२५०२०१९ स्मारक संरक्षण तथा २ स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह सालबसाल�  स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

दरबार हेरचाह 
कायार्लय, भ�पूर 

गन�।  

३२५८१०११ बौ� दशर्न �व�र्न 
तथा गमु्बा �वकास 
स�म�त 

२ बौ� दशर्न �व�र्न,  

गमु्बा संरक्षण र �वकास गन�। 

सालबसाल�  बौ� दशर्न �व�र्न। 

गमु्बा संरक्षण र �वकास भएको हनुे। 

32500105 सांस्कृ�तक संस्थान ३ नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जग�ना र 
�व�र्न गन�। 

सालबसाल�  नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जग�ना र �व�र्न भएको 
हनुे। 

32561012 नेपाल �ज्ञा ��त�ान ३ नेपाल� सा�हत्यका लेख रचनाहरु 
�काशन गन�। 

  नेपाल� सा�हत्यका लेख रचनाहरु �काशन र नेपाल� 
भाषाको �व�र्न भएको हनुे। 

32561013 नेपाल ल�लतकला �ज्ञा 
��त�ान 

३ िच�कला लगायत नेपाल� कलाहरुको 
संरक्षण गन�। 

  नेपाल� ल�लतकलाहरुको संरक्षण भएको हनुे। 

32561014 नेपाल संगीत तथा 
ना� �ज्ञा ��त�ान 

३ नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जगनेार् र 
�व�र्न गन�। 

  नेपाल� मौ�लक नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जगनेार् र 
�व�र्न भएको हनुे।  

५०१२५१०१ नेपाल नाग�रक 
उ�यन �ा�धकरण 

३ आन्त�रक तथा अन्तरार्��य हवाई 
उ�यन अनमु�त �दान र �नयमन 
गन�। 

सालबसाल�  आन्त�रक हवाई पूवार्धारहरुको �नमार्ण, सदुृढ�करण 
कायर्, �वकास तथा व्यवस्थापन भएको हनुे। 

५०१२५१०२ हवाई क्षमता अ�भव�ृ� 
आयोजना 

१ ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल 
लगायतका �वमानस्थलहरुको सधुार 
तथा स्तरो��त गन�।  

सालबसाल�  ��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल लगायतका 
�वमानस्थलहरुको सधुार तथा स्तरो��त भएको हनुे। 

५०१२५१०४ पोखरा क्षे�ीय 
अन्तरार्��य 
�वमानस्थल 

१ पोखरामा अन्तरार्��य �वमास्थल (4D 
स्तर) �नमार्ण गर� हवाई सेवालाई 
सरुिक्षत र भरपद� वनाउन।ु 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

 बा�षर्क ८ लाख या�लुाई सेवा �दान गन� क्षमता स�हत 
अन्तरार्��य �वमानस्थलको �नमाण भई संचालन हनुे। 

५०१२५१०३ 

 

दिक्षण ए�सया पयर्टन 
पूवार्धार �वकास 
आयोजना 

१ भैरहहवामा अन्तरार्��य �वमानस्थल 
(4E स्तर)  �नमार्ण गर�  अन्तरार्��य  
हवाई संजालमा आव�ता अ�भव�ृ� 
गर� पयर्टकलाई आक�षर्त गनुर्।  

सन ्२०१५ - 
सन२्०२१ 

 वा�षर्क ७६ लाख या�लुाई सेवा �दान गन� क्षमता 
भएको अन्तरार्��य �वमानस्थल (4E स्तर)  स्तरो��त 
भई सचालनमा आएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

५०१२५१०५ दो�ो अन्तरार्��य 
�वमानस्थल �नजगढ 

१ �नजगढमा अन्तरार्��य �वमास्थल 
(4E स्तर)  �नमार्ण गर� हवाई 
सेवालाई सरुिक्षत र भरपद� 
बनाउन।ु 

२०७६/७७ -

२०८०/८१ 

(प�हलो चरण) 

२०८१/८२ 

-२०८५/८६ 

(दो�ो चरण) 

 प�हलो चरणमा  बा�षर्क १ करोड ५० लाख या� ुर 
दो�ो चरणमा वा�षर्क ६ करोड या�लुाई सेवा �दान 
गन� क्षमतास�हत अन्तरार्��य �वमानस्थल (4E स्तर) 
�नमार्ण सम्प� भई संचालनमा आएको हनुे। 

५०१२५९०१ सासेक, हवाई 
यातायात क्षमता 
अ�भब�ृ� आयोजना 

१ �वमानस्थलहरुको सधुार तथा 
स्तरो��त गन�।  

 

सरुुवात: 
२०७८/७९ 

 �वमानस्थलहरुको सधुार भएको हनु।े  

 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा 
�स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३२५०००११ 

 

संस्कृ�त, पयर्टन तथा 
नाग�रक उ�यन 
मन्�ालय 

 पयर्टक संख्या १५ लाख, औसत 
बसाइर् १६ �दन र पयर्टन क्षे�को 
अथर्तन्�मा योगदान ३ ��तशत 
पगुकेो हनुे। 

सं�वधान बमोिजम पयर्टन, संस्कृ�त तथा हवाई उ�यन सम्वन्धी 
ऐन, नी�त, �नयम र मापदण्ड �नमार्ण र �नरन्तर प�रमाजर्न 
गन�। 

 

३२५६१०११ 
 

नेपाल पयर्टन तथा 
होटल व्यवस्थापन 
��त�ान 

नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवस्थापन 
��त�ानको कलेज शाखा स्थापना गर� 
अध्यापन कायर् संचालन गनर् झापा 
िजल्लाको �वतार्मोड, महो�र� िजल्लाको 
ब�दर्बास र बाँके िजल्लाको नेपालगन्जमा 
शाखा कायार्लय स्थापना ग�रएको। 

��. �व. बाट शैिक्षक कायर्�म शरुु 
भएप�ा� कलेज शाखाहरुमा अध्यापन 
कायर् संचालन गनर् सम्पूणर् तयार� परुा 
भएको। 

होटल तथा �ाभल �े�क� �वषयमा 
मध्यम तथा उच्चस्तरका १५००० 
जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

��त�ानको नेपालग� शाखामा भवन �नमार्ण गन�। 

मेिशनर� औजार तथा उपकरण ख�रद गन�  

(शैिक्षक उपकरण तथा औजार)। 

पयर्टन तथा होटलसम्बन्धी घमु्ती ता�लम स�ालन गन�। 
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३२५००१०१ हवाई सरुक्षा तथा 
हवाई व्यवस्थापन 
कायर्�म 

हालको नेपाल नाग�रक उ�यन 
�ा�धकरणलाई �नयामक �नकाय र सेवा 
�दायक �नकायका रूपमा �वकास गनर् 
नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 
�बधेयक र हवाई सेवा �ा�धकरण 
�बधेयक संस�ा दतार् भएको। 

हवाई नी�तको मस्यौदा तयार� कायर् 
सम्प� भई स्वीकृ�तका ला�ग 
मिन्�प�रष�ा दतार् भएको। 

ईन्डोने�सया, र�सया र को�रयासंग 
��पक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गनर्का 
ला�ग आवश्यक मस्यौदा तयार भई 
समन्वय भइरहेको। 

नेपाल आउन ेअन्तरार्��य �वमानमा 
उपलब्ध �सट -९३ 

नेपाल आउन े�वदेशी �वमान कम्पनी  
-३२ 

��पक्षीय हवाई सम्झौता भएका 
मलुकु -४७ 

आन्त�रक उडान गन� वाय ुसेवा 
कम्पनी ( Fixed wing) -११ 

आन्त�रक उडान गन� वाय ुसेवा 
कम्पनी (Rotor wing) - १४ 

बा�ै म�हना स�ालन हनु े
�वमानस्थल -४० 

नाग�रक उ�यनको क्षे�मा �वक�सत रा��य आवश्यकता, 
�व�व्यापी नव�वतर्न र ��व�धको �वकाससँगै �सजर्ना भएका 
आवश्यकता र मागहरु सम्बोधन गन� गर� हवाइर् नी�त जार� 
गन�। 

नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरणलाई  �नयामक र सेवा 
�दायक संस्थाको रूपमा स्थापना र संचालन गर� नाग�रक 
उ�ययन क्षे�लाई थप सरुिक्षत, भरपद� र �व�सनीय बनाउने। 

नेपाल पक्षरा� भएको Montreal Convention अनरुूपको 
आन्त�रक वायसेुवाहरुको दा�यत्व सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा 
तजुर्मा गर� रायका ला�ग आवश्यक मन्�ालय र �नकायहरुमा 
पठाइने। 

ईन्डोने�सया, र�सया र को�रयासंग ��पक्षीय हवाई सेवा सम्झौता 
गन�। 

३२५२१०११ भाषा आयोग शा�ीय भाषाहरुको अध्ययन ग�रएको। 

भाषाहरुको समाज भाषा वैज्ञा�नक सभ�क्षण 
ग�रएको। 

संकटाप� एवं लोपोन्मखु भाषाहरुको 
अ�भलेखीकरण तथा भाषा कक्षा स�ालन 
ग�रएको। 

सरकार� कामकाजको भाषा �नधार्रणका 
आधारहरु तयार�को �ममा महत्वपूणर् 
सझुाव एवं तथ्य हा�सल ग�रएको। 

लोपन्मखु भाषाहरुको अ�भलेखीकरण 
हनुे संख्या - ३४ 

नेपालमा बो�लन ेमातभृाषाको 
संरक्षण, सम्व�र्न र �वकासमा नपेाल 
सरकारलाई �सफा�रस हनुे संख्या - 
१४ 

संकटाप� र लोपोन्मखु भाषाहरुको संरक्षण, सम्बधर्न तथा 
अ�भलेिखकरण ग�रने। 

नेपालका �ल�पहरुको अध्ययन ग�रने। 

भाषा सव�क्षण तथा नक्शा�न ग�रने। 

सरकार� कामकाजको भाषा �नधार्रणका आधारहरु तयार गर� 
भाषाको �सफा�रस ग�रने। 

मातभृाषाको स्तर प�हचान तथा िशक्षामा �योगको सम्भाव्यता 
अध्ययन ग�रने। 

३२५०११०६ पयर्टन पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

गत आ.व.मा  सम्झौता भएको वहृ�र 
जनकपरु, वहृ�र �वराट, वहृ�र 
गौ�रशंकर, वहृ�र रारा र वहृ�र ख�ड 
गरुुयोजना �नमार्ण कायर् सम्प� भएको। 

फूल्चोक�  पनौती नमोब�ु adventure 
cycling route  सम्प� गन� कायर् 
भइरहेको। 

�हमालय क्षे�मा आरोहणको ला�ग 

�वदेशी पयर्टक आगमन जना -

१५,००,००० 

�वदेशी पयर्टकको औसत बसाई -

१६ �दन 

��त पयर्टक खचर् (��त �दन) 
अमे�रकन डलर - ७८ 

पयर्टन क्षे�मा रोजगार� (थप) 

�देश र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदार�मा पयर्टन पूवार्धार 
�नमार्ण गर� पयर्टन गन्तव्य �वकासका कायर्�महरु स�ालन 
गन�। 

सात �देश अन्तगर्तका पयर्टक�य पूवार्धारको �नमार्ण कायर् मध्ये 
चारवटा सम्प� गन�। 

GHT अन्तगर्तका �व�भ� क्षे�मा पदमागर् तथा �व�ाम स्थल 
�नमार्ण गन�। 

एक �देश एक पयर्टक�य गाउँको Tourism Development 
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आवश्यक GPS Tracking System 
संचालनको ला�ग सम्पूणर् पूवार्धार तयार 
गन� कायर्  कायार्न्वयनमा  रहेको। 

ईन्�सरोवर, सन्दकपरु, प�ासे, भादागाँउ, 
�निग्लहवा र धनषुाधामको दो�ो चरणको 
�नमार्ण कायर् ३५% सम्प� भएको। 

रारा क्षे�को �थम चरणको कायर् ६५% 
सम्प� भएको। मिु�नाथ क्षे�को आ�न 
गमु्बा �नमार्ण, कागबेनीको �पण्डस्थान 
पनु�नर्मार्णको �थम चरणका कायर् ७५% 
सम्प� भएको। 

�टे �हमालयन �ेल �नमार्ण (मकाल,ु   
क�नज�ा, यासार्�ेल, च्छो रोल्पा 
लगायतका क्षे�मा �नमार्ण कायर् ९० 
�क.�म. सम्प� भएको, धाच� मनास्ल,ु 
हेलम्ब ुलाङटाङ �ेल लगायतका स्थानमा 
दो�ो चरणको �नमार्ण कायर् ३५ �क.�म 
सम्प� भएको)। 

हजारमा - ८३ 

अथर् तन्�मा योगदान ( पयर्टन) -३ 
��तशत 

पदमागर् (�टे �हमालयन �ेल स�हत) 
- ६५० �क. �म. 

२१६ स्थानीय तहसँगको 
साझेदार�मा पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण 
मध्ये  ३८ आयोजना �नमार्ण सम्प� 
हनुे। स्थानीय तहसँगको 
साझेदार�को  पूवार्धार �नमार्णलाई 
�नरन्तरता �दइने। यसले सम� 
�ामीण अथर्तन्�को सवल�करण तथा 
पयर्टन सम्ब� रोजगार�, आयआजर्न 
ब�ृ� भएको हनुे। 

 

Plan अनसुार कायार्न्वयन गन�। 

संभाव्यता अध्ययन वमोिजम सात �देशमा  १-१ स्थानमा �हल 
स्टेशन (िशतल आवास) को ला�ग आवश्यक पयर्टक�य पूवार्धार 
�नमार्ण तथा सधुार कायर् सरुु गन�। 

व�ु�स्ट स�कर् ट प�सम्भव प�रपथमा पयर्टक�य पवुार्धार �नमार्ण 
गन�। 

मिु�नाथ क्षे�मा Rescue Center, आ�न Quarter  तथा अन्य 
पयर्टक�य पवुार्धार �नमार्ण कायर् जार� रा�।े 

गोसाइकुण्ड रसवुा÷ पाँच पोखर� �सन्धपुाल्चोक÷ सलहेस÷ कजर्न्हा 
सखुीपरु÷ देवीदहक्षे� �सराहा÷ श�हद �हरालालपाकर् - �नजगढ÷ 
मनकामना संखवुासभा÷ �ीअन्त ुइलाम÷ मनु्दमु�ेल भोजपरु÷ 
नयाँपलु पावर्तीगफुा �ेल पवर्त÷ स्वरेक स्या�जा÷ बदुगढदेव 
सनुसर�÷ गोलन्जर डांडा÷ �फ�लडांडा �सन्धलु�÷ कान्पोखर�÷ 
का�लकोसी �समसार मोर�÷ अजुर्नधारा सरवे�र झापा÷ 
चापाकोट÷ गौ�ाका�लका स्या�जा÷ का�लदेवी÷ सेतीदेवी 
�सन्धपुाल्चोक÷ जलकाडापाकर्  र रकगाड�न अघार्खाँची÷ ग्लोवल 
�परवकर्  वटुवल आ�द स्थानमा पयर्टक�य पूवार्धार �नमार्ण सम्प� 
गन�। 

३२५०२१०१ परुाताित्वक स्थल 
संरक्षण आयोजना 

७ वटै �देशका सम्पदाहरुको संरक्षण 
कायर् भईरहेको। 

७५ �वगाहा जग्गा अ�ध�हण गनर् 
मअुब्जा �वतरण कायर्का ला�ग सूचना 
�काशन भैसकेको।  

९ वटा बहवुष�य मध्ये ३ वटा सम्प� 
भएको र अन्य �नरन्तरको कायर् सचुारु 
रहेको मध्ये ७ वटा सम्प� भएको, ५७ 
वटाको कायार्देश �दएको, अन्यको ख�रद 
���याको �ममा रहेको। 

परुाताित्वक,धा�मर्क र सांस्कृ�तक 
सम्पदाको संरक्षणको संख्या - ९०० 

 

३२५०२१०२-
३/४ 

�व� सम्पदा क्षे� 
संरक्षण आयोजना 

मसु्ताङ एक्लेभ�ी काक�नंगवािस्थत 
petroglyph  संरक्षण भएको। 

�व�सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा 
संख्या - ११ 

�व� सम्पदाको सम्भा�वत सूचीमा रहेको १५ वटा 
सम्पदास्थलहरु मध्ये ५ वटा सम्पदास्थलहरुको �वस्ततृ 
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Silk Road  अन्तगर्को रुटहरुको अध्ययन 
भएको। 

 

अध्ययन गर� ��तवेदन तयार गन�। 

Silk Road Nomination का ला�ग पवुार्धार तयार गन� सन्दभर्मा 
उ� क्षे�को एक Nodle Town को �वस्ततृ अध्ययन गर� 
��तवेदन तयार गन�। 

काठमाडौ उपत्यका �व� सम्पदास्थल �भ�का संरिक्षत  स्मारक 
क्षे�हरु मध्ये २ वटा क्षे�को प�रमािजर्त �क�ा नापी 
नक्शास�हतको सीमांकन गन�। 

३२५००१०३ संस्कृ�त �व�र्न 
कायर्�म 

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्)को �म�त 
२०७७।६।६ को  

बैठकले Memorandum of Understanding 
between the People’s Republic of China 
and Government of Nepal on the 
Translation and Publication of Classics 
�वषयमा हनु ेसमझदार� प�मा हस्ताक्षर 
गनर् स्वीकृ�त �दान ग�रएको। 

नेपाल सरकार(मिन्�प�रषद्)को �म�त 
२०७७।६।१५ को बैठकले �ाचीन 
स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (छैठौ 
संशोधन) �वधेयक २०७७ को मस्यौदा 
संघीय संसदसमक्ष पेश गनर् स्वीकृ�त 
�दान ग�रएको। 

नेपाल सरकार(मिन्�प�रषद्)को �म�त 
२०७७।१२।२३ को बैठकले Cultural 
Exchange Program between the 
Government of Nepal and the 
Government of the People's Republic of 
Bangladesh for the year 2022- 2025 मा 
हस्ताक्षर गनर् स्वीकृ�त �दान ग�रएको। 

नेपालका �व�भ� स्थानमा रहेका 
मठमिन्दर मध्ये २ वटा ऐ�तहा�सक तथा 
धा�मर्क महत्वका बारेमा डकुमेन्�� तयार 
भएको। 

क्ष�त�स्त सम्पदाहरुको पनु �नमार्ण 
कायर् सम्प� भएको हनुे। 

��त�ल�प अ�धकारको संरक्षण भएको 
हनुे संख्या- २४०० 

सवै समदुायको संस्कृ�तको 
�णाल�व� रूपमा अ�भलेखIकरण एवं 
लोपोन्मखु सांस्कृ�त सम्पदाहरको 
जगनेार् भएको हनुे। 

मातभृाषामा पठनपाठन हनुे 
�व�ालयको संख्या २० ��तशतले 
व�ृ� भएको हनुे। 

�देश सरकारसंगको सहकायर्मा सा�हित्यक महोत्सव �त्येक 
�देशमा संचालन गन�। 

गीत, संगीत तथा नतृ्यका कारण समाजमा परेको �भावसम्बन्धी 
अध्ययन कुनै २ �देशमा गन�। 

 एक �देश एक संस्कृ�तक पवर् कायर्�म संचालन गन�। 

अमूतर् साँस्कृ�तक सम्पदा अन्तगर्त नेवार जा�तको जन्मदेिख 
मतृ्यसम्मको संस्कारहरुको �ोफाइल तयार गन�। 

रा��य व्यि�त्वको जीवनीमा आधा�रत चलिच� �नमार्ण गन�। 

सनातन धमर्को अ�ाव� अन्तरार्��य शा�ाथर् कायर्�म 
जनकपरुमा सञ् चालन गन�। 

सातै �देशमा �देश÷संघ अन्तगर्तको कुनै एक सं�हालयलाइर् 
समावेशी र जीवन्त सं�हालय बनाउन अनदुान �दने। 

हा�ा �चलन÷आस्था अनसुारका तलुसी, वरपीपल, चौतारा जस्ता 
धरोहरहरुको मानव स्वास्थ र सभ्यतासम्बन्धमा बैज्ञा�नक 
सम्वन्ध अध्ययन अनसुन्धान गन�। 

अमूतर् साँस्कृ�तक सम्पदासम्बन्धी National Register  नेपाल� 
भाषामा तयार गन�। 

ICH Journal �काशन गन�। 

सांस्कृ�तक अ�भव्यि�को �व�वधता संरक्षण र सम्व�र्न गन� 
सम्बन्धी यूनेस्कोको महासिन्ध २००५ लाई नेपाल पक्ष रा� 
हनुे सम्बन्धमा अध्ययन र �वज्ञहरुसँगको छलफल कायर्�म 
गन�। 
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 �लम्व ुजा�तमा �च�लत च्या��ु नाचको Profile तयार गन�। 

�कराँत राइर् जा�तको साकेला सी�ल नतृ्यको अध्ययन अनसुन्धान 
गर� �ोफाइल तयार गन�। 

३२५४१०११ बहृ�र जनकपरु क्षे� 
�वकास प�रषद् 

जनकपरु क्षे� प�कोशी प�र�मा पथमा 
पूवार्धार �नमार्णको कायर् ८० ��तशत 
सम्प� भएको। 

सहुद पसु्तकालयको भवन �नमार्ण कायर् 
सम्प� भएको।   

राजा सहलेस मिन्दर, हनमुान मिन्दर र 
पत�ल� मिन्दर िजण��ार कायर् सम्प� 
भएको। 

रामायण स�कर् ट �नमार्णको कायर् भैरहेको। 

या�ी �नवास तथा घिुम्त शौचालय �नमार्ण 
भएको। 

बहृ�र जनकपरु गरुुयोजना अनसुार 
जनकपरु क्षे�को संरक्षण, सम्व�र्न 
तथा �वकास भई धा�मर्क स्थलको 
�वकास भइर् आन्त�रक एवं वा� 
पयर्टनमा व�ृ�। 

 

�ाणे�र महादेव मिन्दर सौन्दयर्करण �वदेह, राजदेवी मिन्दर 
सौन्दयर्करण िक्षरे�र, थलह� घाटमा क�वर कुट� �नमार्ण कायर्, 
धमर्शाला �नमार्ण तथा रसोई घर �नमार्ण झलुनकुन्ज, अिग्नकुण्ड 
रामजानक� मिन्दर सौन्दयर्करण कायर्, �वदेह नघाट �नमार्ण 
परुनी पोखर� जले�र सरस्वती मिन्दर सौन्दयर्करण कायर्, महन्थ 
पोखर� सौन्दयर्करण कायर्, जानक�रमण साकेत �वहार कुट� 
�नमार्ण, मनहरपरु पोखर� सौन्दयर्करण कायर्, सरस्वती मिन्दर 
सौन्दयर्करण, पोखर� सोन्दयर्करण तथा मिन्दर �नमार्ण कायर्,  
�म�थला सं�हालय �नमार्ण आ�द कायर् गन�। 

३२५५१०११ पशपु�त क्षे� �वकास 
कोष 

भौ�तक पूवार्धर �नमार्ण र परुाताित्वक 
तथा सांस्कृ�त सम्पदाको संरक्षण तथा 
सम्व�र्न कायर् भएको। 

प�कोशी प�र�मा पथमा पूवार्धार �नमार्ण 
कायर्को भौ�तक �ग�त शत ��तशत 
भएको। 

पशपु�तनाथमा सनुको जलहर� 
रािखएको। 

गरुुयोजना अनसुार पशपु�त क्षे�लाई 
धा�मर्क, सांस्कृ�तक एवं  पयार् 
पयर्टनको नमनुा क्षे�को रूपमा 
�वकास र आन्त�रक तथा वा� 
पयर्टनको अ�भव�ृ�। 

नेपाल वेद�व�ा�ममा +२ भवन तथा पूवार्धार �वकास कायर्, 

�व�रूप मिन्दर संरक्षण कायर्, 

गौर�घाटिस्थत चौघेरा स�ल संरक्षण कायर्, 

अग्नीहो�ीशाला तथा चार िशवालयका, मिन्दरहरु संरक्षण 
कायर्, 

दाफा भजनघर पनु�नर्मार्ण कायर्, 

राममिन्दर पूवर्का मिन्दरहरु जीण��ार कायर् 
�ी पशपु�तनाथ मिन्दरको चादँ�को ढोका ममर्त संभार कायर्, 

दशर्नमागर् स्तरो��त तथा ममर्त रंगरोगन कायर्, 

गोठाटार जग्गामा पूवार्धार �वकास तथा सीमा�न कायर्, 

सरुक्षा अनगुमनकाला�ग �व�भ� उपकरण �स. �स. �ट भी 
लगायत जडान कायर्, 

मगृस्थल�मा भकू्षय �नयन्�ण आ�द कायर् गन�। 

३२५५१०१२ लिुम्बनी �वकास कोष लिुम्बनी गरुुयोजनाका हालसम्म 86 लिुम्वनी क्षे�लाई �व�शािन्तको 
अन्तरा��य केन्�को रूपमा स्था�पत 

लिुम्बनी गरुुयोजनाका बाँक� कायर्हरुमध्ये ३ आ�थर्क वषर्मा 
सम्प� गन� गर� आगामी आ.व.मा 40 ��तशत कायर् सम्प� 
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��तशत कायर् सम्प� भएको। 

बहृ�र लिुम्बनी क्षे�को गरुुयोजना 
�नमार्ण कायर् सरुु भएको। 

गर� �मखु पयर्टक�य गन्तव्यको 
रूपमा �वकास। 

गन�।  

बहृ�र लिुम्बनी क्षे�को गरुुयोजना �नमार्ण कायर् सम्प� गन�। 

३२५०२०११ परुातत्व �वभाग  भकूम्पबाट क्ष�त�स्त ७५३ वटा 
परुाताित्वक सम्पदाहरूको पनु�नर्मार्ण 
सम्प�। 

�व�भ� िजल्लाका परुाताित्वक सम्पदाहरुको पनु�नर्मार्ण सम्प� 
गन�/ सम्पदाहरुको संरक्षण गन�। 

३२५०३०११ रा��य अ�भलेखालय ११०,००० अ�भलेख �डिजटाइजेशन 
भएको। 

२५०,००० 

 अ�भलेख �डिजटाइजेशन। 

ऐ�तहा�सक अ�भलेखहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गन�। 

३२५०२०१२ रा��य सं�हालय, 
छाउनी 

  सं�हालय भवन लगायतका पूवार्धारको स्तरो��त गर� 
सं�हालयहरू थप व्यविस्थत गन�। 

३२५०२०१३ केन्��य सांस्कृ�तक 
सम्पदा संरक्षण 
�योगशाला 

  परुाताित्वक स्थलहरूको रसायन संरक्षण गन�। 

३२५०४०११ नेपाल ��त�ल�प 
अ�धकार रिज�ारको 
कायार्लय 

  ��त�ल�प अ�धकार संरक्षणसम्बन्धी �व�भ� ��याकलापहरु 
संचालन गन�। 

३२५०२०१४ नारायण�हट� दरबार 
सं�हालय 

 नारायण�हट� दरबार सं�हालय 
अन्तरार्��य सं�हालयको रूपमा 
�वकास। 

 

३२५०१०११ पयर्टन �वभाग  पयर्टक�य ग�त�व�धबाट राज्यलाई 
�ा� हनु ेरोयल्ट� रकम व�ृ�। 

 

३२५००१०२ दिक्षण ए�सया पयर्टन 
पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

लिुम्वनी क्षे��भ� �व�भ� भौ�तक 
संरचनाहरुको गरुूयोजना अनसुार �नमार्ण 
कायर् भइर्रहेको। 

लिुम्बनी क्षे�मा इलेक्�ो�नक 
भेइकल संचालन। 

लिुम्वनी क्षे��भ� �व�भ� भौ�तक संरचनाहरुको गरुूयोजना 
अनसुार �नमार्ण कायर् सम्प� गन�। 

३२५०२०१५ रा��य कला सं�हालय 
भ�परु 

 रा��य कलाहरूको जगनेार् भएको 
हनुे। 

रा��य कलाहरूको खोज, �वकास र संरक्षण गन�। 

३२५०२०१६ क्षे�ीय सं�हालय    

३२५०२०१७ सं�हालयहरू (जातीय  गोरखा दरबार सं�हालय व्यविस्थत गोरखा दरबार सं�हालय व्यविस्थत गन�। म�ुा तथा धात ु
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सं�हालय समेत) रूपले संचालन। 

म�ुा तथा धात ुकलाको संरक्षण। 

कलाको संरक्षण गन�। 

 

३२५०२०१८ ऐ�तहा�सक दरबारहरू  �व�भ� दरबार र स्मारकहरुको 
संरक्षण र व्यविस्थत सेवा �वाह। 

 

३२५०२०१९ स्मारक संरक्षण तथा 
दरबार हेरचाह 
कायार्लय, भ�पूर 

 भ�परु क्षे�को स्मारक संरक्षण 
हनुकुा साथै पयर्टकलाई �दइने 
सेवामा सधुार। 

भ�परु क्षे�को स्मारक संरक्षण गन�। 
पयर्टकलाई �दइने सेवामा सधुार, व्यविस्थत तथा �ववी�धकरण 
गन�। 

३२५८१०११ बौ� दशर्न �व�र्न 
तथा गमु्बा �वकास 
स�म�त 

 रा��य महत्वका गमु्बाहरूको �नमार्ण 
र संरक्षण। 

गमु्बाहरूको वग�करण गनुर्का साथै रा��य महत्वका 
गमु्बाहरूको �नमार्ण र संरक्षण गन�। 

32500105 सांस्कृ�तक संस्थान  नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जग�ना र 
�व�र्न। 

 

32561012 नेपाल �ज्ञा ��त�ान  नेपाल� सा�हत्यका लेख रचनाहरु 
�काशन र नेपाल� भाषाको �व�र्न। 

नेपाल� सा�हत्यका लेख रचनाहरु �काशन र नेपाल� भाषाको 
�व�र्न गन�। 

32561013 नेपाल ल�लतकला �ज्ञा 
��त�ान 

 नेपाल� ल�लतकलाहरुको संरक्षण।  

32561014 नेपाल संगीत तथा 
ना� �ज्ञा ��त�ान 

 नतृ्य, कला र संस्कृ�तको जगनेार् र 
�व�र्न। 

नेपाल� मौ�लक नतृ्य, कला र संस्कृ�तको �व�भ� माध्यमबाट 
जगनेार् र �व�र्न गन�। 

५०१२५१०१ नेपाल नाग�रक उ�यन 
�ा�धकरण 

जनकपरु, �समरा, राज�बराज 
एयरपोटर्हरुको �डजाईन, ईिस्टमेट, 
टेन्डर, मूल्या�न सम्प� भई  सम्झौता 
अनरुूप कायर् अघी बढेको। 

चन्�गढ�मा रनवे �ाक्सीवे ए�ोनको 
�नमार्ण (overlay) कायर् सम्प� भएको। 

महेन्�नगर, जोमसोम, दाच ुर्ला, रारा 
एयरपोटर्को �डजाईन, �ईङ, लागत 
अनमुान, टेन्डर �कृया सम्प� भई 
मूल्यांकन ���या अन्तगर्त चरणमा 

बा�ै म�हना संचालन हनुे 
�वमानस्थलको संख्या - ४० 

दाच ुर्ला गोकुले�र �वमानस्थल सदुृढ�करण, जोगीदह 
�वमानस्थल �नमार्ण, ते�थमुको चहुानडाडाँमा जग्गा अ�ध�हण 
तथा �वमानस्थल �नमार्ण, डोट�,  नपेालगंज,  जमु्ला, 
ताप्लेजङु, रामेछाप सखु�त, जग्गा अ�ध�हण कायर्, दा� 
(नारायणपरु) �वमानस्थलमा �वस्ततृ �वमानस्थल सम्भाव्यता 
अध्ययन, बैतडी पाटन �वमानस्थलमा नया ँट�मर्नल टावर 
भवन �नमार्ण, नेपालगन्ज �वमानस्थलमा नया ँट�मर्नल टावर 
भवन �नमार्ण, �बराटनगर �वमानस्थलमा नया ँट�मर्नल भवन 
�नमार्, जोमसोम �वमानस्थलमा नद� �नयन्�ण तथा 
�वमानस्थल सदुृढ�करण, महेन्�नगर �वमानस्थल सदुृढ�करण, 
का�लकोट �वमानस्थलमा धावनमागर्, �ािक्सवे, ए�ोन 
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रहेको। 

भरतपरु एयरपोटर्मा मास्टर प्लान तयार� 
पूरा भएको। 

रामेछाप र बैतडी ट�मर्नल भवनको 
�डजाईन, रेखािच� र अनमुा�नत लागत 
तयार भएको। 

�बराटनगर �वमानस्थलमा र नेपालगन्ज 
�वमानस्थलमा नयां ट�मर्नल टावर भवन 
�नमार्णको ठे�ा हनुे �ममा रहेको। 

कालोप�े तथा �ेनेज �नमार्ण, का�लकोट �वमानस्थलमा 
ट�मर्नल टावर भवन �नमार्ण, हमु्ला (�स�मकोट) 
�वमानस्थलमा ए�ोन तथा हेल�प्याड �नमार्ण तथा �वमानस्थल 
�वस्तार, रारा (मगु)ु �वमानस्थलमा ए�ोन तथा धावनमागर्को 
पूवर्प�ी प�हरो �नयन्�ण कायर् आ�द गन�। 

५०१२५१०२ हवाई क्षमता अ�भव�ृ� 
आयोजना 

आन्त�रक ट�मर्नल भवनको ९६ ��तशत 
र अन्तरार्��य ट�मर्नल भवनको �रनोभेसन 
कायर् ७५ ��तशत सम्प� भएको। 

Canopy �नमार्ण कायर् ४३ ��तशत 
सम्प� भएको। 

अन्तरार्��य ए�ोन क्षे� �वस्तारसम्बन्धी 
सभ�, �डमाक� सन, �डजाईन �रभ्यू  तथा 
सफ� स तयारको कायर् सम्प� भई  
�नमार्ण समा�ीको ढुवानी कायर् शरुु 
भइसकेको र रुख कटान कायर् शरुु 
भएको। 

दिक्षणतफर्  प्यारेलल टेक्सी-वे �वस्तार 
कायर्को ला�ग �वड डक्यूमेटको मूल्यांकन 
कायर् जार� रहेको। 

��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल 
लगायतका �वमानस्थलहरुको सधुार 
तथा स्तरो��त। 

International Apron, Parallel Taxiway and associated works 
को �वस्तार गन�। 

पूवार्धार �वकास गन�। 

��भवुन अन्तरार्��य �वमानस्थल लगायतका �वमानस्थलहरुको 
सधुार तथा स्तरो��त गन�।  

घरजग्गा अ�ध�हण गन�। 

 

५०१२५१०४ पोखरा क्षे�ीय 
अन्तरार्��य �वमानस्थल 

Runway, Taxiway, Aprons, Isolated 
Parking �नमार्ण सम्प�। 
Terminal Building & other ancillary's 
buildings हरुको Structural कायर् 
सम्प� भै Finishing कायर् भैरहेको। 

Access Road, Terminal Roads तथा 
Vehicle Parking सम्प�। 

अन्तरार्��य �वमानस्थल  (4D स्तर) 
�नमाणर् भई संचालन भएको हनुे। 

पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल �नमार्ण कायर्को आ.व. 
७८/७९ को पौष सम्ममा �फ�न�सङ स�हत समिस्टगत  
१००%  भौ�तक �ग�त हािशल गर� �वमानस्थल स�ालनमा 
ल्याउने। 

थप जग्गा अ�ध�हण कायर् सम्प� गन�। 
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Airport Drainage System तथा 
Irrigation Canal Diversion कायर् 
सम्प�।  

थप जग्गा अ�ध�हण कायर् सम्प� हनु 
लागकेो। 

५०१२५१०३ 

 

दिक्षण ए�सया पयर्टन 
पूवार्धार �वकास 
आयोजना 

धावन मागर्, �ाक्सी वे एवं जहाज 
पा�कर् � क्षे�    
(ए�ोन): �नमार्ण एवं marking कायर् 
सम्प�,    

light जडान कायर् अिन्तम चरणमा 
रहेको।    

अन्तरार्��य ट�मर्नल भवन: �फ�न�स� एवं     
उपकरण जडानको काममा उल्लेख्य 
�ग�त क�रव ९०% सम्प� भएको। 

�शासक�य भवन एवं कन्�ोल टावर : 
�नमार्ण सम्प� भएको।   

ITB Building देिख �शास�नक भवन, 
सेक्य�ुरट� भवनसम्म कार पा�कर् �को क्षे� 
�नमार्ण सम्प� भएको। 
पे�र�मटर रोड, आवश्यक �ेनेज, फेिन्स�, 
फायर �विल्ड�, पानी �ा�ी, �नमार्ण 
कायर् सम्प� भएको। 

वा�षर्क ७६ लाख या�लुाई सेवा 
�दान गन� क्षमता भएको अन्तरार्��य 
�वमानस्थल (4E स्तर)  स्तरो��त 
भई संचालनमा आउने। 

गौतम व�ु अन्तरार्��य �वमानस्थल �नमार्णको काम सम्प� गर� 
�वमानस्थललाई संचालनमा ल्याउन।े 

५०१२५१०५ दो�ो अन्तरार्��य 
�वमानस्थल �नजगढ 

आयोजनाको मूख्य कामहरु सरुु 
नभएको।�ारिम्भक चरणको पूवार्धार 
�नमार्णको कायर्  भइरहेको। 

क) नद� �नयन्�ण कायर् जार�, 

ख) मआुब्जा �वतरण कायर् जार�, 

ग)Preparation of Updated Airport 

Master Plan जार�, 

वहवुष�य ठे�ा स्वीकृत भई काम 
अगा�ड वढ्ने। 

टाँ�गया वस्ती व्यवस्थापन गन�। 

Site Clearance गन� कायर्को ला�ग रुखको �ववरण संकलन 
गर� टाँचा लगाउन ेकायर्। 

नद� �नयन्�ण कायर्। 

वहवुष�य आयोजना घोषणा गर� �ोत स�ुनि�तता गनर् र 
मोडा�लट� तोक्ने। 

Updated Master Plan तयार गन�। 
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घ) EIA स्वीकृत, 

ङ) रुख कटानको ला�ग रुख �वरुवाको 
�ववरण संकलन तथा टाँचा लगाउने कायर् 
भईरहेको। 

                                                   

५०१२५९०१ सासेक, हवाई यातायात 
क्षमता अ�भब�ृ� 
आयोजना 

  पूवार्धार �वकास गन�। 
�वमानस्थलहरुको �नरन्तर सधुार/ स्तरो��त गर� सरुिक्षत सेवा 
�वाह गन�।  

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

 को�भड १९ बाट पयर्टन क्षे�मा परेको ��तकुल असरबाट पयर्टन क्षे�को पनुरुत्थान गनर् तथा पयर्टन क्षे�का कायर्�मको �ाथ�मक�करण गर� उपरो� अनसुारको 

कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग उपय�ु वातावरणको �नमार्ण हनुेछ एवम ्आवश्यक �व�ीय तथा मानवीय �ोत र �वकासमै�ी वातावरण कायम रहनेछ भ�े अनमुान ग�रएको 

छ। उ� िस्थ�त नरहेमा वा कायम हनु नसकेमा तथा सरोकारवाला �नकायहरूको समन्वयात्मक �यास हनु नसकेमा यस क्षे�को लिक्षत उ�ेश्य हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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प�रच्छेद ६ 

सामािजक के्ष� 

६.१ िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध  

१.प�ृभ�ूम 

आधारभतू िशक्षा अ�नवायर् तथा �नःशलु्क हनुे र माध्य�मक िशक्षा �नःशलु्क हनुे व्यवस्था उल्लेख गर� नेपालको 

सं�वधानमा नाग�रकको मौ�लक हकको सूची अन्तगर्त िशक्षा सम्बन्धी हकलाई समावेश ग�रएको छ। राज्यका �नद�शक �स�ान्त 

तथा नी�तहरूमा िशक्षालाई नाग�रकका आधारभतू आवश्यकताको रूपमा वग�करण गर� सबै नाग�रकलाई िशक्षाको अवसर 

उपलब्ध गराउन ुराज्यको दा�यत्व रहेको �वषय �� पा�रएको छ। नेपाललाई अल्प �वक�सत रा�हरूको सूचीबाट स्तरो��त गर� 

�वकासोन्मखु रा�को सूचीमा समावेश गराउन एवम ् �दगो �वकासका ल�य अनरुूप समावेशी र समन्यायमा आधा�रत मलुकु 

बनाउनका ला�ग गणुस्तर�य िशक्षामा बालबा�लकाको सहभा�गता व�ृ� हनु ु आवश्यक हनु्छ। सबै बालबा�लकाका ला�ग 

गणुस्तरय�ु आधारभतू िशक्षा स�ुनि�त गनर् तथा माध्य�मक िशक्षाको पहुँच तथा गणुस्तर अ�भव�ृ�, �ा�व�धक िशक्षा तथा 

व्यवसा�यक सीप �वकासमा समावेशी र समतामूलक पहुँच �वस्तार एवम ्वैज्ञा�नक, नव�वतर्नात्मक, अनसुन्धानात्मक र ��व�धमै�ी 

रोजगारमूलक गणुस्तर�य उच्च िशक्षाका ला�ग यस क्षे�मा संघ, �देश र स्थानीय तहबाट लगानी हनु ेगरेको छ। सम� िशक्षा 

�णाल�मा सधुारका ला�ग �नरन्तर रूपमा भएका �यासबाट िशक्षामा समतामूलक पहुँचको अ�भव�ृ� भएको, �व�ाथ� भनार् तथा 

�टकाउ दरमा व�ृ� भएको, �व�ालयमा छा�छा�ाको सहभा�गता दर समरूपमा पगुेको,िशक्षण �सकाइमा आध�ुनक ��व�धको �योग 

हुँदै गएको, िशक्षकलाई समयानकूुल ता�लमको अवसर �ा� भएको, �ाकृ�तक �कोपको �भाव न्यूनीकरणमा सहयोग पगु्ने गर� 

�व�ालयको भौ�तक स�ुवधा �वस्तार हुँदै गएको, साक्षर घोषणा हनुे िजल्ला बढ्दै गएको न�तजा सूचकबाट देिखएकोले िशक्षा 

क्षे�मा ��मक रूपमा सधुार भएको देिखन्छ। मलुकुको �वकास, सम�ृ� तथा सशुासनका ला�ग �वज्ञान र ��व�धको क्षे�को 

समिुचत �वकास र उपयोग आजको आवश्यकता भएकोले यस क्षे�को �वकासका ला�ग नी�तगत, काननुी, संरचनागत तथा 

कायर्��मक सधुारका �य�हरू ग�रंदै आएको छ। 

२.समस्या  तथा  चनुौती 

गणुस्तर�य िशक्षामा सबै बालबा�लकाको पहुँच र सहभा�गताको स�ुनि�तता स�हत �सकाइमा �नरन्तरता कायम गद� लिक्षत 

�सकाइ उपलिब्ध हा�सल हनु नसक्न;ुदेशको सम� �वकासमा टेवा परु् याउने गर� �वज्ञान र ��व�धको �वकास र उपयोगलाई ती� 

बनाउन नसक्न;ु तहगत, एवम ् �वषयगत रूपमा सबै �व�ालयमा िशक्षक व्यवस्थापन गनर् नसक्न,ु �ा�व�धक िशक्षालाई रोजगार 

उन्मखु र बजारको आवश्यकता अनकुुल �वकास गनर् नसक्न;ु �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा र सीप �वकास एवम ् िशक्षा 

सम्बन्धी अ�धकार कायार्न्वयन गनर्का ला�ग पयार्� �ोतको व्यवस्थापन गनर् नसक्न,ु  �व��व�ालय िशक्षालाई अनसुन्धानमा 

आधा�रत बनाइर् ज्ञानमा आधा�रत अथर्तन्�मा टेवा परु् याउन सक्ने जनशि� उत्पादनको केन्� बनाउन नसक्न,ु िशक्षा �णाल�को 

कुशलता अपेिक्षत स्तरमा पयुार्उन नसक्न,ु उत्पा�दत जनशि�ले योग्यता अनसुारको रोजगार� �ा� गनर् नसक्न,ु पठन संस्कृ�तको 

�वकास तथा जीवनपयर्न्त �सकाइ ला�ग सामदुा�यक �सकाइ केन्�सँग आब� गर� सावर्ज�नक पसु्तकालय �णाल�को �वकास नहनु,ु 

िशक्षा क्षे�का सबै तहमा सशुासनको �त्याभ�ूत अपेिक्षत रूपमा गनर् नसक्न,ु सावर्ज�नक र �नजी लगानीका शैिक्षक संस्थाको उिचत 

व्यवस्थापन गनर् नसक्न,ु ��तभाको पलायन �नयन्�ण गनर् नसक्न,ु समय समयमा हनुे �ाकृ�तक �कोपजन्य घटना तथा महामार�बाट 
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उत्प� हनुे शैिक्षक क्ष�त प�रपूरणका ला�ग वैकिल्पक सेवा �वाह गन� भरपद� �णाल� व्यवस्था भइ नसक्न ुजस्ता समस्याहरू यस 

क्षे�मा �व�मान छन।् 

मलुकुको सम� �वकासको ला�ग देश�भ� र बा�हर छ�रएर रहेका यवुा जनशि� र ��तभाहरूको ज्ञान  ,सीप अनभुव र 

क्षमतालाई उपयोग हनुे वातावरण �नमार्ण गनर् नसक्न,ु अन्तर सरकार/अन्तर �नकाय बीच �भावकार� समन्वय, सहकायर् र 

साझेदार�का  ला�ग ससु्प� नी�तगत, काननुी, संरचना र कायर्गत व्यवस्थाको कमी हनु,ु�वज्ञान र ��व�धको समिुचत �वकास र 

उपयोगका ला�ग यस क्षे�मा राज्यको लगानी सी�मत हनु,ु दक्ष जनशि� उत्पादन तथा प�रचालन गन� �दगो र �भावकार� रणनी�त 

तयार गनर् नसक्न,ु क्षमतावान यवुा जनशि�लाई स्वदेशमा �टकाइ रा� े वातावरण तयार गनर् नसक्न,ु �वज्ञान तथा ��व�धको 

��तफल आम नाग�रक समक्ष परु् याउन �भावकार� संयन्�हरूको �वकास गनर् नसक्न,ु �वज्ञान र ��व�धको क्षे�मा �व�भ� 

�नयकाहरूबाट ग�रने लगानी उपलिब्धमूलक बनाउने �यास अपयार्� हनु ुजस्ता समस्याहरू �वज्ञान तथा ��व�ध क्षे�मा छन।् 

संघीयता कायार्न्वयन भएप�ात �व�ालय िशक्षाको िजम्मेवार� स्थानीय तहमा रहेको सन्दभर्मा �व�ालय िशक्षाको 

सवर्सलुभता, समन्या�यकता, गणुस्तरको स�ुनि�तता स�हत सावर्ज�नक िशक्षा ��त आम सरोकारवालाको आकषर्ण अ�भव�ृ� गनुर्, 

मौ�लक हकको रूपमा अ�नवायर् र �न:शलु्क िशक्षाको कायार्न्वयन गर� गणुात्मक अ�भव�ृ� गनुर् �मखु चनुौतीको रूपमा रहेको छ। 

िशक्षक दरबन्द� �मलान प�ात नपगु भएको �वषयगत िशक्षक दरबन्द� व्यवस्थापन गनुर्, शैिक्षक सशुासन र उ�रदा�यत्व अ�भव�ृ� 

गनुर्, सबै �कारका �व�ालयमा पयार्� भौ�तक पूवार्धार स�हतको आकषर्क �सकाइ वातावरण स�ुनि�त गनुर्, िशक्षण �सकाइ प��तलाई 

व्यावहा�रक, बालमै�ी एवम ् ��व�धमा आधा�रत बनाउन,ु रा��मेी, उ�मशील, समालोचनात्मक र अन्वेषणकार� नाग�रक तयार 

गनुर्लाई चनुौतीको रूपमा  �लइएको छ। हालसम्म प�न �व�ालय बा�हर रहेका बालबा�लकालाई �व�ालयमा भनार् गनुर्, कक्षा 

छाड्ने दर शून्यमा झार� अपेिक्षत �सकाइ उपलिब्ध हा�सल गनुर् प�न चनुौतीपूणर् रहेको छ।�व��व�ालयबाट उत्पादन हनु े

जनशि�लाई अन्तरार्��यस्तरमा समकक्षी र ��तस्पध� बनाउन,ु �ा�व�धक उच्च िशक्षाको अवसर �वस्तार गद� ज्ञानमा आधा�रत 

अथर्तन्� �नमार्ण गन� नवीनतम सोचलाई व्यावहा�रक कायार्न्वयन गनुर् तथा िशक्षा क्षे�मा सशुासन, उ�रदा�यत्व र सहभा�गताको 

अ�भव�ृ� गनुर्, क्षमतावान ् यवुालाइर् स्वदेशमै सेवा गन� अवसरको �सजर्ना गनुर्, शैिक्षक �शासनको समयसापेक्ष पनुःसंरचना, 

जनसािङ्ख्यक बनोट, आन्त�रक र बा� बसाइसराइको �विृ� समेतको अध्ययन गर� शैिक्षक संस्थाहरूको नक्सा�न र पनु�वर्तरण 

गनुर्, सूचना तथा स�ार ��व�धले ल्याएका �व�वध अवसरहरूको सदपुयोग गनुर्, जीवनपयर्न्त िशकाइका ला�ग पठन संस्कृ�तको 

�वकास गन� को�भड-१९ �व�व्यापी महामार�ले िशक्षा क्षे�मा गरेका अवरोधहरूको व्यवस्थापन गन� कायर् प�न चनुौतीपूणर् नै छ। 

       पारमाण�वक ��व�ध, सूचना तथा संचार ��व�ध, नानो ��व�ध, जै�वक ��व�ध  आ�टर्�फ�सयल इिन्ट्लजेन्स लगायतका 

उ�दयमान ��व�धहरूलाई मानव�हतका ला�ग सदपुयोग गनर् �ात्सा�हत गनुर्, �देशहरूमा �वज्ञान तथा ��व�धको सन्त�ुलत �वकास 

गनर् आवश्यक नी�तगत र संरचनात्मक व्यवस्था गन�, �वज्ञान िशक्षालाई व्यावहा�रक र सवर्सलुभ बनाउने �वज्ञान तथा ��व�ध 

क्षे�का �बषयमा काम गन� वातावरण तयार गन�, देश �भ� रहेका वैज्ञा�नक तथा �ा�व�धक ��तभाहरूको क्षमतालाई सदपुयोग गन� 

अनसुन्धान क्षे�लाई पूवार्धारय�ु र सवल बनाउने देश�भ� रहेका वैज्ञा�नक तथा �ा�व�धक ��तभाहरूको क्षमतालाई सदपुयोग गन�, 

अनसुन्धान क्षे�लाई पूवार्धारय�ु र सवल बनाउने, अनसुन्धान प�ात �वक�सत ��व�धलाई उ�ोग र उ�मशीलताको �वकासमा 

उपयोग गन� ,�वज्ञान तथा ��व�ध क्षे�का �वशेष चनुौतीहरू हनु।् 
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३.सोच 

• सामािजक आ�थर्क रूपान्तरणका ला�ग मानव संसाधनको �वकास (िशक्षा)। 

• समाजसँग �वज्ञान र उत्पादनसँग ��व�ध तथा नव�वर्तन (�वज्ञान तथा ��व�ध)। 

४. उ�शे्य 

अ. िशक्षा 

१. सबै बालबा�लकालाई �ारिम्भक बालिशक्षाको अनभुवस�हत आधारभतू िशक्षा अ�नवायर् तथा �नःशलु्क र माध्य�मक िशक्षामा 

�नःशलु्क पहुँच स�ुनि�त गर� िशक्षालाई गणुस्तर�य, जीवनोपयोगी र ��व�धमै�ी बनाउन।ु 

२. �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक �सप �वकासमा समावेशी र समतामूलक पहुँच �वस्तार र गणुस्तर स�ुन�त गनुर्। 

३. पहुँच र गणुस्तर अ�भव�ृ� गर� उच्च िशक्षालाई वैज्ञा�नक, नव�वतर्नात्मक, अनसुन्धानात्मक, ��व�धमै�ी,  रोजगारमूलक 

बनाउFदै ज्ञानमा आधा�रत समाज र अथर्तन्� �नमार्ण गनुर्। 

४. सबै नाग�रकका ला�ग जीवन पयर्न्त िशक्षाको अवसर स�ुनि�त गनुर्। 

५. संघीय संरचना अनरुूप सबै तहका शैिक्षक-�शास�नक �नकाय र िशक्षण संस्थामा सशुासन कायम गनुर्। 

आ. �वज्ञान तथा ��व�ध 

१. जनताको गणुस्तर�य जीवन �ा�� र �वज्ञानमा आधा�रत सोच �नमार्ण र �व�षेण गनर् �वज्ञान तथा ��व�धको अ�धकतम 

उपयोग गनुर्। 

२. �वज्ञान िशक्षालाई व्यावहा�रक बनाउँदै नवीनतम ् �वज्ञानको उ�यन र उद�यमान ��व�धहरूको अंगीकार गद� �तनलाई 

आधारभतू सेवा �वाहमा उपयोग गनुर्। 

३. उत्पादन व�ृ� तथा औ�ो�गक �वकासका ला�ग �कृ�त �द� �ोत एबं परम्परागत ��व�ध तथा नव-�बतर्नको उपयोग एबं 

�वकास गनुर्। 

५.रणनी�त 

अ. िशक्षा 

१. �ारिम्भक बाल �वकास तथा िशक्षा कायर्�मलाई �व�ालय िशक्षाको अ�भ� अ�को रूपमा �वकास गर� यसलाई सबै 

बालबा�लकाका ला�ग अ�नवायर् गन�।  

२. अ�नवायर् तथा �नःशलु्क िशक्षाको मापदण्डको आधारमा �व�ालय िशक्षामा समतामूलक पहुँच स�ुनि�त गनर् सरकारका 

सबै तहलाई क्षमतावान र जवाफदेह� बनाउने। 

३. �व�ालय िशक्षामा गणुस्तर मापदण्ड र �त्यायन �णाल� (Accreditation System) �वकास गर� �व�ालयमा समान 

गणुस्तर कायम गन�। 

४. मानव संसाधन, पूवार्धार तथा ��व�धको �वकास र जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपमा आधा�रत पा��म माफर् त ्सबै तहको 

िशक्षामा गणुस्तर स�ुनि�त गन�। 

५. �नजी लगानीका �व�ालयको �भावकार� �नयमन गन� व्यवस्था �मलाई नाफामूलकबाट सेवामूलकमा रूपान्तरण गन�। 
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६. यवुाका ला�ग स्थानीय तहमै �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक सीप �वकासको अवसर र पहुँच स�ुनि�त गनर् व्यापक 

रूपमा �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा र ता�लम कायर्�मको �वस्तार गन�। 

७. �सकाइका सबै �व�ध र मागर्हरू खलुा गद� रा��य योग्यता �णाल� (National Qualifications System) को माध्यमबाट 

साधारण िशक्षा, �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक सीप �वकासको ग�तशीलता (Mobility) र पारगम्यता 

(Permeability) को �स�ान्तको आधारमा िशक्षा, ता�लम, सीप र �सकाइको योग्यता �नधार्रण गन�। 

८. उच्च स्तरको �ा�व�धक जनशि� उत्पादन गनर् उच्च िशक्षा �दायक िशक्षण संस्थालाई ��तस्पध� एवम ्न�तजामखुी 

बनाउने। 

९. िशक्षण पेसामा दक्ष जनशि� उत्पादनका ला�ग �व��व�ालय अन्तगर्तका  संकायहरू तथा िशक्षण ता�लम �दायक 

संस्थाको पनुस�रचना गन�। 

१०. ज्ञानमा आधा�रत अथर्तन्�मा टेवा परु् याउन सक्ने जनशि� उत्पादन गनर् तथा रोजगार �व�र्न गनर् नवीनतम खोज  र 

अनसुन्धानमा आधा�रत उच्च िशक्षाको �वकास गनर् न�तजामा आधा�रत लगानी प��त �वकास गन�। 

११. ज्ञानको स्थानान्तरण र �वकासका ला�ग उच्च िशक्षा �दायक �व��व�ालय तथा िशक्षण संस्थाहरूलाई ��व�धय�ु 

�सकाइ केन्�को रूपमा �वकास गद� गणुस्तर स�ुनि�तता एवम ् �त्यायन �णाल� (Quality Assurance and 

Accreditation System) लाई सदुृढ, सबल एवम ्अ�नवायर् बनाउने। 

१२. अनौपचा�रक िशक्षा तथा वैकिल्पक �सकाइ माफर् त ् �सकेका ज्ञान तथा सीपलाई आयमूलक कायर्�मसँग आब� गर� 

जीवन पयर्न्त �सकाइलाई स�ुनि�त गन�। 

१३. परम्परागत र स्थानीय ज्ञान, सीप र ��व�धको सम्व�र्न र संरक्षण गद� वैज्ञा�नक खोज र अनसुन्धानबाट ��तपा�दत 

नवीनतम ��व�धलाई मलुकुको सम� �वकास ���यामा उपयोग गन�। 

१४. संरचना तथा काननुी आधार तयार गर� सशुासन, पारदिशर्ता र जवाफदेह�ता कायम गनर् िशक्षा र �वज्ञान तथा ��व�ध 

सम्व� सबै तह र �नकायलाई तो�कएको कायर् सम्पादन र उपलिव्ध ��त िजम्मेवार बनाउने। 

आ. �वज्ञान तथा ��व�ध 

१. समाजमा वैज्ञा�नक चेतनाको अ�भव�ृ� गद� �वज्ञानसम्मत �व�षेण गन� संस्कारको �वकास गन�।  

२. �वज्ञान तथा ��व�धका लाभ तथा उपलिब्धहरूलाई आम जनमानसमा पयुार्ई गणुस्तर�य जीवन हा�सल गनर् सघाउने।    

३. उद�यमान ��व�धहरूको �योगलाई �ोत्साहन र �व�र्न गद� नव�वतर्नलाई �दगो �वकासका ल�यहरूसँग तादात्म्यता   

कायम  गन�। 

४. देशमा उपलब्ध �ाकृ�तक �ोतहरूको �योग र अ�धमूल्यनका ला�ग आवश्यक पूवार्धार तथा �ा�व�धक जनशि� तयार 

गन�।  

५. यवुा �पंढ�लाई वैज्ञा�नक ज्ञान र �ा�व�धक सीप हा�सलमा ��तष्पध� ब� उत्�रेणा �ददै �ोतहरूको अ�धकतम उपयोग र 

अनसुन्धानलाई प�रणाममखुी बनाउन संस्थागत समन्वय कायम गन�। 

६. �ािज्ञक क्षे�मा हनुे अनसुन्धानलाई औ�ो�गक उत्पादनसँग संयोजन गन� तथा औ�ो�गक उत्पादन व�ृ�का ला�ग 

अनसुन्धान तथा �वकासमा लगानी बढाउदै वैज्ञा�नक तथा �ा�व�धक जनशि�मा उ�मशीलताको �वकास गन�। 
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६. �वषय  के्ष�गत  न�तजा  सूचक  र  ल�य  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

साक्षरता दर (५ वषर् मा�थ) ��तशत ७८ ८५ ८८ ९४ ९६ 

साक्षरता दर (१५ वषर् मा�थ) ��तशत ५८ ६२ 85 ९५ ९५ 

यवुा साक्षरता दर (१५-२४ वषर्) ��तशत ९२ ९२ 94 ९८ ९९ 

�ारिम्भक बाल िशक्षा तथा 
�वकास/पूवर् �ाथ�मक िशक्षामा 
कूल भनार् दर 

��तशत ८६.२ ८७.६ ८९.५ ९४ १०० 

�ारिम्भक बाल िशक्षा तथा 
�वकास/पूवर् �ाथ�मक िशक्षामा 
अनभुव भएका कक्षा १ मा 
नव�वेशीको ��तशत 

��तशत ६८.६ ७०.२ ७३ ८० ८५ 

खदु भनार्दर       

 आधारभतू तह (कक्षा१-८)  ��तशत ९३.४ ९४.७ 99 ९९ ९९ 

 माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

��तशत ४७.६ ५१.२ 57 ६० ६५ 

उच्च िशक्षाको कुल भनार् दर ��तशत १४.४ 15.5 18 20 22 

लै��क समता सूचका� (�व�ालय 
िशक्षाको खदु भनार् दरमा) 

      

आधारभतू िशक्षा (कक्षा१-
८) 

अनपुात ०.९८ ०.९९ १ १ १ 

माध्य�मक िशक्षा (कक्षा ९-
१२) 

अनपुात १.१ १.०१ १ १ १ 

उच्च िशक्षाको कुल भनार्दरमा 
लै��क समता सूचका� 

अनपुात १.११ १ १ १ १ 

�टकाउ दर 

आधारभतू तह (कक्षा१-८) ��तशत ७९.३ ८२.२ ८४ ८५ ८६ 

माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

��तशत २४ २९.२ ३० ३१ ३२ 

�व�ालय छाड्ने दर 

आधारभतू तह (कक्षा१-८) ��तशत ३.४ २.९ २.५ १.५ १.० 

माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

��तशत २.१ १.८ १.५ १.० ०.५ 

गणुस्तर स�ुनि�तता तथा �त्यायन 
�ा� क्याम्पसहरूको संख्या 

संख्या ३० ६० ९५ १६० २१० 
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सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

कक्षा ८ को �निम्त �सकाई उपलब्धी (औसत) 

(क) गिणत ��तशत ४२ ५५ ५७ ६० ६३ 

(ख) नेपाल� ��तशत ५१ ५७ ६० ६२ ६६ 

(ग) अङ्�जेी ��तशत ४८ ५५ ५७ ६० ६३ 

(घ) �वज्ञान ��तशत ५२ ५५ ५८ ६० ६३ 

काम गन� उमेर समूहका �ा�व�धक 
र व्यावसा�यक क्षे�मा ता�लम 
�ा� जनसंख्या 

��तशत ३५ ३८ ४२ ४५ ५० 

��त �व�ाथ� सरकार� खचर् 

आधारभतू तह (कक्षा१-८) रु. हजार १५ १८ २१ २४ २४ 

माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

रु. हजार ९ ११ १३ १५ १७ 

िशक्षक �व�ाथ� अनपुात 

आधारभतू तह (कक्षा१-८) अनपुात १:३२ १:३१ १:३० १:३० १:३० 

माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

अनपुात १:३९ १:४८ १:३२ १:३० १:३० 

पेशागत ता�लम �ा� िशक्षक 

आधारभतू तह (कक्षा१-८) ��तशत ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ 

माध्य�मक तह (कक्षा ९-
१२) 

��तशत ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ 

माध्य�मक तहमा छा�विृ� पाउने 
�व�ाथ� (९ -१ २) 

��तशत २० १२ २४ २५ २५ 

स्वच्छ पानी तथा सरसफाई 
स�ुवधा स�हत शौचालय �नमार्ण 
भएका �व�ालय 

��तशत ६५ ८५ ९० ८५ ९२ 

इन्टरनेट स�ुवधा पगुकेो �व�ालय ��तशत ४० ४१ ७० ८० ९५ 

माध्य�मक िशक्षामा �ा�व�धक 
�वषयको अध्ययन गन� �व�ाथ�को 
अनपुात 

��तशत १५ १६ १७ २२ ३० 

उच्च िशक्षामा �ा�व�धक �वषयको 
अध्ययन गन� �व�ाथ�को अनपुात 

��तशत २३ २५ २७ ३१ ३३ 

�वज्ञान अध्ययन केन्� स्थापना 
(वा�षर्क) 

संख्या १ १ २ १ ३ 
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सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

�वषय क्षे�गत वैज्ञा�नक 
अध्ययन/अनसुन्धान 

संख्या १०५० १०२७ १२०० १२५० १४०० 

�डएनए डाटाबेस संख्या ९४० ९६५ १००० १०२५ १०५० 

अनसुन्धान विृ� उपलब्धता संख्या ११० १२० १३५ १५० १७० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     582,677      578,837        3,840            -        444,509       29,618      108,550  

२०७९/८०     690,220      685,645        4,575            -        508,907       54,693      126,620  

२०८०/८१     742,350      737,714        4,636            -        550,894       39,939      151,517  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष�  �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म / 
आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३५००००११ िशक्षा, �वज्ञान 
तथा ��व�ध 
मन्�ालय 

१,२ र ६ िशक्षामा पहुँच �वस्तार 

गणुस्तर�य, जीवनोपयोगी, सीपमूलक, रोजगारमखुी एवम ्
समसाम�यक, समावेशी र समतामूलक िशक्षा 

सम� िशक्षा �णाल�को दक्षता, �भावका�रता र 
जवाफदे�हता अ�भव�ृ� 

वैज्ञा�नक अनसुन्धान, अन्वेषण र �वकास सम्बन्धी 
पूवार्धार र क्षमता �वकास 

उच्च क्षमताय�ु �ा�व�धक यवुा जनशि�को �वकास र 
उपयोग 

गणुस्तर�य, नव�वतर्नात्मक र उ�मशीलतामा आधा�रत 
�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा र सीप �वकास 

वैज्ञा�नक, �वतर्नात्मक, अनसुन्धानमखुी एवम ्��व�धमै�ी 
र रोजगारमूलक उच्च िशक्षा 

�वज्ञान तथा ��व�धमै�ी िशक्षाको माध्यम�ारा 
पारमाण�वक, अन्त�रक्ष, जै�वकलगायतका ��व�धको 
�वकास, �वस्तार र उपयोगमा �व�वधीकरण तथा 
क्षमताको अ�भव�ृ� 

िशक्षा र �वज्ञान तथा ��व�धको क्षे�मा  सरकारको सबै 
तह र �नकायमा सशुासन, जवाफदे�हता र पारदिशर्ता 

सालबसाल� ७८०२.५९ सबै तह र �वषयको िशक्षामा समान पहुँच �वस्तार भएको 
हनुे। 

सबै तहको िशक्षा गणुस्तर�य, जीवनोपयोगी, सीपमूलक, 

रोजगारमखुी एवम ्समसाम�यक, समावेशी र समतामूलक 
भएको हनुे। 

वैज्ञा�नक अनसुन्धान, अन्वेषण र �वकास सम्बन्धी  पूवार्धार र 
क्षमताको �वकास भएको हनुे। 

उच्च क्षमताय�ु �ा�व�धक यवुा जनशि� �वकास गर� 
मलुकुमै उनीहरूको क्षमता उपयोग भएको हनुे। 

बालिशक्षाको अनभुव स�हत �व�ालय उमेरका सबै  

गणुस्तर�य, नव�वतर्नात्मक र उ�मशीलतामा आधा�रत 
�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा र सीप �वकासको 
स�ुनि�तता भएको हनुे। 

उच्च िशक्षा वैज्ञा�नक, �वतर्नात्मक, अनसुन्धानमखुी एवम ्
��व�धमै�ी र रोजगारमूलक भएको हनुे। 

�वज्ञान तथा ��व�धमै�ी िशक्षाको माध्यम�ारा पारमाण�वक, 

अन्त�रक्ष, जै�वक लगायतका ��व�धको �वकास, �वस्तार र 
उपयोगमा �व�वधीकरण तथा क्षमताको अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

िशक्षा र �वज्ञान तथा ��व�धको क्षे�मा सरकारको सबै तह र 
�नकायमा सशुासन, जवाफदे�हता र पारदिशर्ता कायम भएको 
हनुे। 

 रा��य �व�ध 
�वज्ञान 
�योगशाला 

८ भौ�तक सवतु �माणहरूको प�हचान, संकलन र संरक्षण 
गर� छ�रतो र सफल अपराध अनसुन्धान तथा �नष्पक्ष 
न्याय सम्पादनमा सहयोग 

 १२६३.५
४ 

जग्गा तथा �योगशाला भवन र थप वैज्ञा�नक उपकरणहरूको 
व्यवस्था भई अत्याध�ुनक �योगशाला स्थापना भएको हनुे। 

���मनाल�स्ट�क, ब्यालेस्ट�क र कम्प्यूटर फोरेन्सीक 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म / 
आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

लगायतका थप सेवा �वस्तार भई अपराध अनसुन्धान तथा 
न्याय �नरूपण ���यामा �व�ध�वज्ञान सेवाको उपयोगमा थप 
अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

�देश स्तरबाटै �व�ध�वज्ञान सेवा �ा� भई अपराध अनसुन्धान 
���या छ�रतो भएको हनुे।  

�व�ध �वज्ञान �योगशालाहरूमा कायर्रत जनशि�ले भौ�तक 
�माण प�हचान, संकलन र संरक्षण तथा वैज्ञा�नक पर�क्षण र 
�व�सेणमा दक्षता हा�सल गरेका हनु।े 

 �व.�प.कोइरा
ला मेमो�रयल 
प्लाटो�नयम 
अब्जरभेटर� 
र �वज्ञान 
सं�हालय 

१,३ अन्त�रक्ष �वज्ञान तथा ��व�धमा भएका ज्ञान एवम ्��व�ध 
आत्मसाथ गद� अन्त�रक्ष तथा आकाशीय �पण्डहरूको 
अध्ययन अनसुन्धान 

सवर्साधारण तथा यस क्षे�मा कायर्रत व्यि�लाई 
आकाशीय मानिच� तथा �ह, ताराहरू एवम ्आकाशीय 
�पण्डहरूको जानकार� �दान 

गर र �सकको �स�ान्त अनरुूप �वज्ञान क्षे�मा  
गणुस्तर�य जनशि� तयार 

 

सालबसाल� ३८० अन्त�रक्ष �वज्ञान तथा ��व�धको शािन्तपूणर् अन्वेषण एवम ्
उपयोगका ला�ग पूवार्धार �वकास र उपयोग भएको हनुे। 

जनमानसमा वैज्ञा�नक चेतना तथा संस्कारको �ादभुार्व भएको 
हनुे। 

अनौपचा�रक िशक्षाको माध्यमबाट �व�ाथ�हरूमा �वज्ञान ��त 
अ�भरूिच जगाई �वज्ञानको क्षे�मा अध्ययन  अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

गर र �सकको �स�ान्त अनरुूप �वज्ञान सङ्�हालय  माफर् त 
�वज्ञानका कठ�न �स�ान्त तथा समीकरणहरू �व�ाथ�हरूलाई 
�सकाउन सहयोग पगुकेो हनुे। 

३५००००१२ पसु्तकालयह
रू-

(�डल्ल�रमण, 
केशर, 
रा��य) 

१,२ संक�लत एवम ्उपलब्ध पसु्तकहरूको सरुक्षात्मक 
�बन्धन 

दै�नक, सा�ा�हक तथा मा�सक प�प��काहरू सं�ह 
तथा व्यवस्थापन 

सवर्साधारणको �न�म� पसु्तकालय सेवा  

अन्य सावर्ज�नक एवम ्रा��य तथा अन्तरा��य 
पसु्तकालयहरूसँग सम्बन्ध एवम ्समन्वय कायम 

सालबसाल� १३१८.२
४ 

संक�लत एवम ्उपलब्ध पसु्तकहरूको सरुक्षात्मक �बन्ध 
भएको हनुे। 

दै�नक, सा�ा�हक तथा मा�सक प�प��काहरू सं��हत तथा 
व्यविस्थत भएका हनुे। 

सवर्साधारणको �न�म� पसु्तकालय तथा आध�ुनक 
व्यवस्थापन प��त अवलम्बन भएको हनुे। 

अन्य सावर्ज�नक एवम ्रा��य तथा अन्तरा��य 
पसु्तकालयहरूसँग सम्बन्ध एवम ्समन्वय कायम भएको 
हनुे। 
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लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३५०००१०१ िशक्षाका 
ला�ग खा� 
कायर्�म 

)�ाथ�मक 
िशक्षा पौ��क 
आहार( 

२, ६ �व�ाथ� भनार्दर तथा दै�नक हािजर� ��तशतमा 
व�ृ� 

कक्षा छाड्न ेदरमा कमी 

�व�ाथ�हरूको अध्ययन क्षमता अ�भव�ृ� 

�व�ाथ�हरूको पोषण एवम ्स्वास्थ्य िस्थ�तमा 
सधुार 

सन ्
२०१९- 
२०२३ 

५६५४.०
१ 

कणार्ल� र सदुरु पि�म �देशका ६ िजल्लामा आधारभतू 
तहका �व�ालयका बालबा�लकालाई �दवा खाजा 
कायर्�मवाट �व�ाथ� भनार् र �टकाउमा सहयोग पगुकेो 
हनुे। 

३५०००१०२ सवैका ला�ग 
िशक्षा िशश ु
�वकास 
कायर्�म 

१, २ सीमान्तकृत समूहका बालबा�लकामा बाल�वकास 
कायर्�महरूको पहुँच �वस्तार 

�व�ालय बा�हर रहेका बालबा�लकाको भनार्मा 
अ�भव�ृ� 

 १७५ सीमान्तकृत समूहका बालबा�लकामा बाल �वकास 
कायर्�महरूको पहुँच �वस्तार भएको हनुे। 

�व�ालय बा�हर रहेका बालबा�लकाको भनार् अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

३५०००१०३ व्यावसा�यक 
िशक्षा तथा 
ता�लम 
अ�भव�ृ� 
प�रयोजना 
दो�ो 

१, २, ४ सीपय�ु तथा रोजगारउन्मखु जनशि�को आपू�तर् 
बढाउन गणुस्तर�य ता�लमको  पहुँचमा अ�भव�ृ� 

रा��य तथा अन्तरार्��य �मबजारमा खपत हनु सक्न े
उत्पादनशील र सीपय�ु जनशि� उत्पादनमा 
सहयोग 

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा तथा ता�लम 
प��तको सदुृढ�करण 

२०७४/७
५-

२०७८/७
९ 

४०५००.

९ 
व्यावसा�यक िशक्षा तथा ता�लमको क्षे�मा सधुार आएको 
हनुे। 

३५०००१०८ �व�ालय क्षे� 
�वकास 
कायर्�म 

२,३ पहुँच, सहभा�गता तथा �सकाइ उपलिब्धका दृ��ले 
पछा�ड परेका समूहका बीच हनु े�वभेदलाई न्यून 
गर� समावेशी र समतामूलक िशक्षा �णाल�को 
स�ुनि�तता  

�सकाइ वातावरण, पा��म, िशक्षण �सकाइ साम�ी, 
�व�ध, मूल्या�न एवम ्पर�क्षाको सान्द�भर्कता तथा 
गणुस्तर�यतामाा सधुार गर� �व�ाथ�को �सकाइ 
अ�भव�ृ� 

�सकाइ वातावरण तथा िशक्षण �सकाइ प��तका 

२०७३/७
४- 

२०७९/८
० 

१९४९७.

१ 
�व�ालय िशक्षामा सबै बालबा�लकाको सहज पहुँच र 
सहभा�गता स�ुनि�त भएको हनुे। 

�व�ालय िशक्षाको गणुस्तरमा सधुार तथा सान्द�भर्कतामा 
व�ृ� भएको हनुे। 

�व�ालय िशक्षा समतामूलक र समावेशी भएको हनुे। 

शैिक्षक सशुासन तथा उ�रदा�य�व अ�भव�ृ� भएको हनुे। 
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न्यूनतम र सवर्स्वीकायर् मापदण्ड स्था�पत गर� सशुासन 

तथा व्यवस्थापक�य �णाल�को सदुृढ�करणबाट स्थानीय 

सरकार��त उ�रदायी �व�ालय �णाल� स्थापना 

िशक्षा क्षे�को राजनी�तक तथा �शास�नक पनुःसंरचना र 

केन्��य, �ादेिशक तथा स्थानीय तह बीच लागत 

साझेदार�को अवधारणा अनरुूप �दगो र सदुृढ आ�थर्क 

व्यवस्थापन स�ुनि�तता 

३५००१०११ िशक्षा तथा 
मानव �ोत 
�वकास केन्� 

२ �व�ालय िशक्षामा सबैको पहुँच बढाउन र 
गणुस्तर�य िशक्षाको �वकास र �वस्तार गनर् 
स्थानीय तहलाई नै िजम्मेवार र उ�रदायी वनाई 
उनीहरूको भू�मकालाई सवल�करणको ला�ग 
समन्वय  र सहजीकरण 

सालबसाल� १३५४९.

३ 
स्थानीय तह िजम्मेवार र उ�रदायी भई उनीहरूको 
भू�मका सबल भएको हुने। 

�व�ालय िशक्षामा पहुँच अ�भवृ�� भएको हुने। 

 

३५००२०११ पा��म 
�वकास केन्� 

२ �व�ालय तहका पा��म तथा पा�पसु्तक 
�वकास, प�रमाजर्न तथा अ�ाव�धक 

�व�ालय तहको पा��म तथा पा��म सम्ब� 
साम�ीहरूको �वकास तथा �बोधीकरण  

�व�ालय िशक्षाको गणुस्तर मानक �नधार्रण 

�व�ाथ� मूल्या�न सम्बन्धी ढाँचा, स्वरूप तथा नमनुा 
�नधार्रण र कायार्न्वयन 

�व�ालय िशक्षा, पा��म तथा पा�पसु्तक 
सम्बन्धी अनसुन्धान 

सालबसाल� ६७०.०६ �व�ालय तहका पा��म तथा पा�पसु्तक �वकास, 

प�रमाजर्न तथा अ�ाव�धक भएको हनुे एवम ्सो सम्ब� 
साम�ी �वकास तथा �बोधीकरण भएको हनुे। 

�व�ालय िशक्षाको गणुस्तर मानक �नधार्रण  भएको हनुे। 

�व�ाथ� मूल्या�न सम्बन्धी ढाँचा, स्वरूप तथा नमनुा 
�नधार्रण र कायार्न्वयन भएको हनु।े 

�देश र स्थानीय तहमा पा��म, पा�पसु्तक तथा 
पा��म सम्ब� साम�ी �वकासका ला�ग क्षमता �वकास 
भएको हनुे। 

�व�ालय िशक्षा, पा��म तथा पा�पसु्तक सम्बन्धी 
अनसुन्धान भएको हनुे। 

३५०२१०१२ िशक्षक सेवा 
आयोग 

८ सामदुा�यक �व�ालयमा  दरबन्द� अनसुार �र� 
िशक्षक पदको �नयिु� तथा त्यस्तो पदमा �नय�ु 
िशक्षकको वढुवाको ला�ग �सफा�रश 

िशक्षक अध्यापन अनमु�त प� सम्बन्धी कायर् 

सालबसाल� १५३५.९ सामदुा�यक �व�ालयका  �र� दरबन्द�मा खलुा, आन्त�रक 
तफर्  िशक्षक पदपू�तर्का ला�ग पर�क्षा स�ालन तथा 
�नयिु�का ला�ग �सफा�रश भएको हनुे। 

िशक्षक अध्यापन अनमु�त प� सम्बन्धी कायर् भएको हनुे। 
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३५००३०११ शैिक्षक 
गणुस्तर 
पर�क्षण 

२, ८ आ.व.�धक रूपमा �व�ाथ�को �सकाइ उपलिब्ध 
पर�क्षण गर� शैिक्षक नी�त तथा कायर्�म तजुर्माका 
ला�ग मन्�ालय तथा अन्य सम्ब� �नकायलाइर् 
प�ृपोषण  

शैिक्षक �नकाय, �व�ालय र बाल �वकास 
केन्�हरूको कायर्सम्पादन स्तर पर�क्षण गर� गणुस्तर 
सधुारका �निम्त सम्ब� �नकायलाइर् �माणमा 
आधा�रत प�ृपोषण 

िशक्षा क्षे�का समसाम�यक म�ुाहरूमा अध्ययन 
अनसुन्धान 

सालबसाल� २०५ शैिक्षक व्यवस्थापन सेवा�दायक संस्थाको कायर्सम्पादन 
पर�क्षण गर� सधुारका ला�ग सझुाव �दान गन� प��त 
स्थापना भई कायार्न्वयन भएको हनुे। 

गणुस्तर�य िशक्षासँग सम्बिन्धत �बषयमा अध्ययन 
अनसुन्धान गर� िशक्षामा समता र गणुस्तर अ�भव�ृ� भएको 
हनुे। 

३५००४०११ �व�ालय 
िशक्षक 
�कतावखाना 

५, ८ सावर्ज�नक �व�ालयका िशक्षकहरूको अ�भलेख 
व्यवस्थापन 

सेवा �नव�ृ िशक्षकलाई �नव�ृभरण, उपदान 
लगायतका सेवा, स�ुवधा �वतरण 

िशक्षकहरूको सम्पि� �ववरणको अ�भलेखीकरण 
तथा तलवी ��तवेदन पा�रत 

सालबसाल� २८८.

१० 

सावर्ज�नक �व�ालयका िशक्षकहरूको सम्पि� �ववरण, 
वैयि�क �ववरण लगायतको अ�भलेख व्यवस्थापन भएको 
हनुे। 

सेवा �नव�ृ िशक्षकलाई �नव�ृभरण, उपदान लगायतका 
सेवा, स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

३५००४०१२ िशक्षक सेवा 
�नव�ृ स�ुवधा 

५,८ सेवा �नव�ृ िशक्षकहरूको �नविृ�भरण, सि�त �वदा, 
अश�विृ� र औष�ध उपचारको रकम �दान 

सेवा �नविृ� स्थायी/अस्थायी िशक्षकको उपदान 
�दान 

  सेवा �नव�ृ िशक्षकहरूको ला�ग नपेाल सरकारबाट 
उपलब्ध हनु ेसेवा स�ुवधा सहज रूपमा �वतरण भएको 
हनुे। 

३५०२१०११ �व��व�ालय 
अनदुान 
आयोग 

२,६ �व��व�ालयहरूको स�ालन तथा �वकासको ला�ग 
�व�भ� क्षे�बाट �ा� अनदुानको रकम समिुचत 
तवरले �वतरण तथा �व��व�ालयको शैिक्षक स्तर 
�नधार्रण गर� गणुस्तरय�ु िशक्षा �दान गनर् 
�ोत्साहन 

सालबसाल� १७०१६
2 

बह-ु�व��व�ालयको अवधारणा अनसुार सबै 
�व��व�ालयबाट उत्पादन हनु ेजनशिक्�लाई अन्तरा��य 
स्तरमा समकक्षी र ��तष्पधार् गनर् सक्ने बनाउने।  

उच्च िशक्षामा सशुासन, उ�रदा�यत्व र सहभा�गता अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

शैिक्षक �शासनको समयसापेक्ष पनु:संरचना, जनसािङ्ख्यक 
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रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

बनोट, आन्त�रक र बा� बसाइँसराइको �विृ� समेतको 
अध्ययन गर� शैिक्षक संस्थाहरूको नक्सा�न अ�ाव�धक 
भएको हनुे। 

३५०२११०१ उच्च िशक्षा 
सधुार 
प�रयोजना 

२,६ उच्च िशक्षामा सहकायार्त्मक तथा नव�वतर्नात्मक  
अनसुन्धान र �म बजारमा सान्द�भर्क तथा 
गणुस्तरय�ु उच्च िशक्षा �वाहमा सदुृढ�करण तथा 
समतामूलक पहुँचमा �वस्तार 

जलुाई 
2021 - 

जनु 
2026 

६९८५ उच्च िशक्षामा सहकायार्त्मक तथा नव�वतर्नात्मक  
अनसुन्धान र �म बजारमा सान्द�भर्क तथा गणुस्तरय�ु 
उच्च िशक्षा �वाहमा सदुृढ�करण तथा समतामूलक पहुँचमा 
�वस्तार भएको हनुे।  

३५०२१०१३ यनुेस्कोका 
�न�म� नेपाल 
रा��य आयोग 

१, ३ शैिक्षक, वैज्ञा�नक तथा सांस्कृ�तक कायर्�महरूको 
माध्यम�ारा नपेाल� जनताको आ�थर्क, सामािजक 
एवम ्बौ��क �वकास 

िशक्षा, संस्कृ�त, �वज्ञान, आमस�ार तथा सामािजक 
क्षे�मा अध्ययन अनसुन्धान, ता�लम, गो�ी, सभा, 
सम्मेलन 

नेपालको गौरवमय संस्कृ�तको वैभवलाई अन्य 
रा�मा �चार�सार तथा यनुेस्कोबाट स�ा�लत 
कायर्�ममा सहयोग 

यनुेस्कोको उ�ेश्य एवम ्कायर्�महरूको �चार 
�सार गर� जनतासम्म �वस्तार 

सालबसाल� १७० शैिक्षक, वैज्ञा�नक तथा सांस्कृ�तक कायर्�महरूको 
माध्यम�ारा नपेाल� जनताको आ�थर्क, सामािजक एवम ्
बौ��क �वकास  हनुे। 

िशक्षा, संस्कृ�त, �वज्ञान, आमस�ार तथा सामािजक क्षे�मा 
अध्ययन अनसुन्धान, ता�लम, गो�ी, सभा, सम्मेलन भएको 
हनुे। 

यनुेस्कोको उ�ेश्य एवम ्कायर्�महरूको �चार �सार गर� 
सवर्साधारण जनता समक्ष  पगुकेो हनुे। 

अन्तरार्��य एवम ्क्षे�ीय स्तरमा यनुेस्कोबाट स�ा�लत 
कायर्�ममा सघाउ पगुकेो हनुे। 

३५०३१०११ रा��य पर�क्षा 
बोडर् 

२ कक्षा १२ को पर�क्षा संचालन, व्यवस्थापन र 
उ�यन तथा माध्य�मक िशक्षा पर�क्षाको न�तजा 
�काशन, �माणीकरण र अ�भलेखीकरण 
 

सालबसाल� ३००० माध्य�मक िशक्षा अन्तगर्त कक्षा १० र १२ को पर�क्षा 
व्यविस्थत रूपमा स�ालन भई न�तजा �काशन हनुे। 

स्तर�कृत पर�क्षा स�ालनका ला�ग Item  �नमार्ण सम्बन्धी 
ता�लम स�ालन भएको हनुे। 

३५०४१०११ �ा�व�धक 
िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक 
ता�लम 

 
 

६,७ 

देशको आ�थर्क उ��तका ला�ग योग्य, सक्षम, 

��तस्पध� र उत्पादनशील जनशि� उत्पादन 

रोजगार� क्षमता �सजर्ना गनर् �ा�व�धक िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक ता�लमका अवसर �वस्तार 

सालबसाल� 
 

१२८६२.

६ 
देशको आ�थर्क उ��तका ला�ग योग्य, सक्षम, ��तस्पध� र 
उत्पादनशील जनशि� तयार गनर् र सबैका �निम्त 
रोजगार� क्षमता �सजर्ना गनर् �ा�व�धक िशक्षा तथा 
व्यावसा�यक ता�लमका अवसर �वस्तार भई नाग�रकको 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म / 
आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

प�रषद् सावर्ज�नक, सहकार� र औ�ो�गक तथा �नजी क्षे�सँग 
सहकायर् गर� कायर्स्थलको �सकाइस�हत रोजगार 
स�ुनि�त गनर् औ�ो�गक �िशक्षाथ� कायर्�म 

(Apprenticeship) �वस्तार 

समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापना भएको हनुे। 

३५०६१०११ नेपाल �वज्ञान 
तथा ��व�ध 
�ज्ञा ��त�ान 

१,२ रा�को �वकासका ला�ग �वज्ञान र ��व�धको �योग, 
स्वदेशी ��व�धको संरक्षण र थप आध�ुनक�करण, 
�वज्ञान र ��व�धको �वकास अनसुन्धान र �व�र्न र 
उपय�ु ��व�ध प�हचान र हस्तान्तरण 

सालबसाल� ३६२२.२
८ 

�वज्ञान ��व�धको �वकास, अनसुन्धान एवम ्�व�र्न भएको 
हनुे।  

३५०२१०१४ िच�कत्सा 
िशक्षा आयोग 

२,५ रा��य आ.व.श्यकता अनसुार िच�कत्सा िशक्षा 
सम्बन्धी िशक्षण संस्थाको स्थापना, स�ालन, 
एक�कृत �नयमन �णाल� तथा िच�कत्सा िशक्षाको 
एक�कृत �वेश पर�क्षा स�ालन तथा िच�कत्सा 
िशक्षामा राज्यको लगानीमा �वस्तार  

सालबसाल� ८२०७.९
३ 

िच�कत्सा िशक्षा सम्बन्धी िशक्षण संस्थाको स्थापना र 
स�ालन सम्बन्धी कायर् व्यविस्थत भएको हनुे। 

िच�कत्सा िशक्षामा एक�कृत �नयमन �णाल� स्थापना भएको 
हनुे। 

िच�कत्सा िशक्षाको एक�कृत �वेश पर�क्षा स�ालन    
भएको हनुे। 

३५००१०१३ िशक्षा �वकास 
तथा समन्वय 
इकाई 

२,८ शैिक्षक अ�भलेख व्यवस्थापन र �मािणत ��त�ल�प 
�वतरण 

कक्षा १० को एसइइ पर�क्षा, िशक्षा सेवा आयोग 
पर�क्षा र कक्षा ११ र १२ को पर�क्षा स�ालनमा 
समन्वय  

िजल्ला �भ�का स्थानीय तहबीच शैिक्षक कायर्�म 
स�ालन र व्यवस्थापन तथा अ�भलेख एवम ्
��तवेदन सम्बन्धी कायर्मा समन्वय सहजीकरण 

संघ र �देशहरूका िशक्षा सम्बन्धी कायर् 
कायार्न्वयनका ला�ग िजल्ला स्तरमा समन्वय 

सालबसाल� ८१६८.९
४ 

शैिक्षक अ�भलेख व्यवस्थापन र �मािणत ��त�ल�प उपलब्ध 
भएको हनुे। 

पर�क्षा स�ालनमा समन्वय कायम भएको हनुे। 

िजल्ला�भ�का स्थानीय तहबीच शैिक्षक कायर्�म स�ालन 
र व्यवस्थापन तथा अ�भलेख एवम ्��तवेदन सम्बन्धी 
कायर्मा समन्वय भएको हनुे। 

संघ र �देश माफर् त �दइन ेसेवा �वाह गन� गर� िजल्ला 
स्तरमा साझा संरचना स्थापना र स�ालनले रा��य शैिक्षक 
व्यवस्थापन �णाल� थप �भावकार� भएको हनुे। 

 �ा�व�धक 
�व��व�ालय 

२,८ ऐन/ गठन आदेश अनसुार स्थापना भई सरकारको 
दा�यत्वमा रहेका �ा�व�धक �व��व�ालय तथा  

  ऐन/ गठन आदेश अनसुार स्थापना भई सरकारको 
दा�यत्वमा रहेका गटेा मे�डकल कलेज, सखु�त मे�डकल 

166



ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म / 
आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

तथा मे�डकल 
कजेज 
पूवार्धार 
�नमार्ण  
�वकास 
स�म�त  
आयोजनाहरू   

मे�डकल कलेजहरूको पूवार्धारको �वकास कलेज, वटुवल मे�डकल कलेज, ब�दर्वास मे�डकल कलेज, 

�वदषुी योगमाया आयवु�द �व��व�ालय, मदन भण्डार� 
�वज्ञान तथा ��व�ध �व��व�ालय, मदन भण्डार� �ौ�ो�गक 
�व��व�ालय स्थापनाका ला�ग गरुूयोजना �नमार्ण, �ड�पआर 
�नमार्ण गर� भौ�तक संरचनाको तयार� तथा मे�डकल कलेज 
तथा �व��व�ालय स�ालन भएको हनुे।   

३५०००१०९ रा�प�त 
शैिक्षक सधुार 
कायर्�म 
(रूपान्तरणका
र� आयोजना) 

२ सबै तहका सामदुा�यक �व�ालय र क्याम्पसको 
कक्षा कोठा, �योगशाला, पसु्तकालय, खानेपानी तथा 
शौचालय लगायत वैकिल्पक �सकाइ �व�ध 
अनकूुलका भवन तथा पूवार्धार �नमार्ण  

२०७८/७
९ देिख 

सालबसाल� 

१० अवर् देश सहुाउँदो दक्ष जनशि� उत्पादन भई सामािजक न्याय 
स�हतको आ�थर्क-सामािजक रूपान्तरण गनर् महत्वपूणर् 
योगदान पगुकेो हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३५००००११ िशक्षा, �वज्ञान तथा 

��व�ध मन्�ालय 

अ�नवायर् तथा �नःशलु्क िशक्षा सम्बन्धी �नयमावल�, 

२०७७ जार� ग�रएको। 

शैिक्षक वषर् २०७७ देिख कक्षा ११ को नया ँ

पा��म कायार्न्वयनमा आएको। 

पारमािणक अनसुन्धान केन्�को �ड�पआर तयार भएको। 

बटुबल, ब�दर्बास र काठमाड�मा Science 

Exhibition/Expo तथा STEAM Challenge आयोजना 

ग�रएको। 

सावर्ज�नक �व�ालयका ला�ग २,५०० कक्षा कोठा 

संघीय िशक्षा ऐन तथा �नयमावल� तजुर्मा भई 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

िशक्षा क्षे�को १० वष� योजना स्वीकृत भई 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

रे�डयोधम� पदाथर्को सरुिक्षत �योग गनर् 

�नयमनकार� �नकाय र पारमाण�वक अनसुन्धान 

केन्�को स्थापना तथा �नयमन सम्बन्धी ऐन, 

�नयम, �नद� िशका, मापदण्ड तथा कायर्�व�ध तयार 

भई  कायार्न्वयन भएको हनुे। 

शैिक्षक नी�त कायार्न्वयन अवस्था र 

�भावको �व�षेण तथा ��तवेदन तयार 

गन�।  

�वदेशी �व��व�ालयको सम्बन्धनमा 

स�ा�लत िशक्षण संस्थाको अनलाइन 

�डिजटल �ोफाइल तयार गन�। 

िशक्षा �दवस तथा अन्तरार्��य साक्षरता  

�दवसको अवसरमा �व�भ� पदक �वतरण 

गन�।  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�नमार्ण, १ हजार �वज्ञान �योगशाला �नमार्ण, १ हजार 

�व�ालयमा पसु्तकालय स्थापना र १ हजार �व�ालयमा 

सूचना तथा ��व�ध �योगशाला स्थापनाका ला�ग 

स्थानीय तहमा �व�ीय हस्तान्तरण भएको। 

रा�प�त शैिक्षक सधुार कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग ६ 

हजार ३६ �व�ालयमा प�रयोजना सञ् चालन हनुे गर� 

स्थानीय तहमा �व�ीय हस्तान्तरण भएको। 

को�भडका कारण बालबा�लकाको �सकाइमा क्ष�त हनु 

न�दन र अवरू� �सकाइमा �नरन्तरताको ला�ग �व�ाथ� 

�सकाइ सहजीकरण �नद� िशका, २०७७, �व�ालय िशक्षा 

सम्बन्धी आकिस्मक कायर्योजना, २०७७, �व�ालय 

सञ् चालन सम्बन्धी कायर्ढाँचा, २०७७, पा�वस्त ु

समायोजन ढाँचा २०७७ जार� भई कायार्न्वयन 

ग�रएको। 

�ा�व�धक िशक्षालयहरूको संस्थागत पहुँच नपगुकेा 

स्थानीय तह प�हचानको कायर् सम्पन् न भएको। 

६ सय ३५ स्थानीय तहमा �ा�व�धक धारको  

पठनपाठन सञ् चालन भएको। 

उच्चस्तर�य जलवाय,ु ज�डबटु�, पयर्टन तथा 

जल�ोत सम्बन्धी अनसुन्धान केन्� स्थापना  

भएको हनुे। 

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा (TEVT) 

कोष स�ालन भएको हनुे। 

�व�ालय िशक्षा, उच्च िशक्षा र �ा�व�धक तथा 

व्यावसा�यक िशक्षा एवम ्अनौपचा�रक तथा 

�नरन्तर िशक्षामा रा��य योग्यता �ारूप तथा  

व्यावसा�यक योग्यता �ारूप कायार्न्वयन भएको 

हनुे। 

�दगो �वकास ल�य ४ सम्बन्धी दस्तावेज, सूचक 

�वकास, अध्ययन अनसुन्धान लगायतका 

कायर्�म स�ालन भएको हनुे। 

�त्येक �देशमा �वज्ञान अध्ययन केन्� 

स्थापनाको ला�ग �ड�पआर तयार भएको हनुे। 

िशक्षा क्षे�मा �व�भ� �वषयमा क्षे�गत अध्ययन 

अनसुन्धान भई �मशः उपयोग भएको हनुे। 

तह र �देश सरकारबीच कायर्�ममा  समन्वय, 

सहकायर् र साझेदार� भएको हनुे। 

रा��य शैिक्षक व्यवस्थापन �णाल�लाई थप 

�भावकार� बनाउन संघ र �देश माफर् त सेवा 

�वाह गन� गर� िजल्लामा साझा संरचना स्थापना 

र स�ालन भएको हनुे। 

बालमै�ी¸आकषर्क¸ स्वस्थ¸ सफा¸मनोर�नात्मक, 

न्यूनतम मापदण्ड अनसुार �व�ालयमा भौ�तक 

पूवार्धारको स�ुनि�तता गनर् कायर्�म स�ालन 

अन्तर मन्�ालय एक�कृत TEVT सफ्ट्वेयर 

�वकासको ला�ग अवधारणाप� र �डजाइन 

तयार गन�। 

एक�कृत शैिक्षक पोटर्ल तथा शैिक्षक 

��व�धको कायर्�व�ध तयार गन�।  

को�भड-१९ को सन्दभर्मा वैकिल्पक 

�व�धवाट िशक्षण �सकाइको �नरन्तरता र 

�सकाइ मूल्यांकनका ला�ग सहजीकरण 

गन�। 

�व�ालय िशक्षा, उच्च िशक्षा र �ा�व�धक 

तथा व्यावसा�यक िशक्षा तथा अनौपचा�रक 

तथा �नरन्तर िशक्षामा रा��य पा��म 

�ारूप कायार्न्वयन गन�। 

दात ृ�नकायसँगको संय�ु बैठकहरू (Joint 
Review Meeting and  Budget Review 
Meeting) स�ालन गन�।  

रे�डयोधम� पदाथर्को सरुिक्षत �योग गनर् 

�नयमनकार� �नकाय तथा पारमाण�वक 

अनसुन्धान केन्� स्थापना गन�। 

�वज्ञान तथा ��व�धको क्षे�का �व�भ� 

�वधामा स��य रहेका व्यावसा�यक 

संस्थालाई गणुस्तर�य अनसुन्धान पिुस्तका 

(जनर्ल) �काशन र वैज्ञा�नक सम्मेलन 

स�ालनका ला�ग सहयोग गन�। 

उ�दयमान ��व�ध (Nano Technology, 

Biotechnology, अन्तर�क्ष �वज्ञान) सम्बन्धी 
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भएको हनुे। �व��व�ालय तथा अनसुन्धान संस्थासँगको 

सहकायर्मा उच्च मूल्यका वनस्प�तजन्य 

वस्त ुउत्पादनको ला�ग ��व�ध �वकास 

गन�। 

 रा��य �व�ध �वज्ञान 

�योगशाला 

�देश नं. २ को ब�दर्वास तथा सदुरु पि�म  �देशको 

धनगढ�मा �व�ध �वज्ञान �योगशाला स्थापना भई 

स�ालनमा आएको। 

रा��य �व�ध �वज्ञान �योगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् 

बनेको �वधेयकको मस्यौदा कानून मन्�ालयमा 

पनुरावलोकन र प�रमाजर्नको �ममा रहेको। 

अपराध अनसुन्धान सम्बन्धी ४५० केशका १५१२ वटा 

नमनुा पर�क्षण गर� �हर�, अदालत लगायतका �नकायमा 

पर�क्षण ��तवेदन पठाइएको। 
 

�त्येक �देशमा अत्याध�ुनक उपकरण स�हतको 

�योगशाला स्थापना भएको हनुे। 

�योगशाला र सरोकारवाला जनशि�हरूले  

भौ�तक सबतुहरूको व्यवस्थापन, पर�क्षण र 

�व�षेण ���यामा दक्षता हा�सल गरेका हनुे। 

�देश स्तरबाटै �ा� हनुे �व�ध �वज्ञान सेवाले 

अपराध अनसुन्धान ���यालाई छ�रतो बनाउन 

सहयोग गरेको हनुे। 

रा��य �व�ध �वज्ञान �योगशालाको संस्थागत 

सदुृढ�करण गन�।  

थप एक �देशमा �व�ध �वज्ञान 

�योगशालाको सेवा �वस्तार गन�। 

�व�ध �वज्ञान �योगशालामा थप उपकरण 

तथा कायर्रत जनशि�लाई ता�लमको 

व्यवस्था गन�। 

�व�ध �वज्ञान सम्बन्धी  ऐनको मस्यौदा 

गन�। 
Forensic Voice / Audio analysis System 
लगायतका साम�ीहरूको व्यवस्थापन गन�। 

�व�ध �वज्ञान सम्बन्धी �योगशालमा �नय�मत 

पर�क्षण सेवाह स�ालन गन�। 

 �व.�प.कोइराला 

मेमो�रयल 

प्लाटो�नयम 

अब्जरभेटर� र 

�वज्ञान सं�हालय 

�व�भ� क्याम्पसका भौ�तकशा� �वषयका अध्ययनरत 

�व�ाथ�हरूले नगरकोट िस्थत रा��य बेधशालाबाट 

आकाशीय �पण्डहरूको अध्ययन अनसुन्धान गन� अवसर 

�ा� गरेका। 

खगोल तथा अन्त�रक्ष �वज्ञान सम्बन्धी स्कूल स�ालन 

गनर्को ला�ग तयार� ग�रएको। 

�वज्ञान सम्बन्धी �ीडी हल स�ालन भएको हनुे। 

�वज्ञान सङ्�हालय माफर् त �व�ाथ�, िशक्षक तथा 

जनमानसमा वैज्ञा�नक चेतना तथा संस्कारको 

�ादुर्भाव भएको हनुे। 

खगोल �वज्ञान, अन्त�रक्ष �वज्ञान अध्यनरत 

�व�ाथ�का ला�ग �योगात्मक अध्ययनशालाको 

रूपमा उपय�ु स्थलको �नमार्ण भएको हनुे। 

�वज्ञान सङ्�हालय प�रसरको दाया ँभागमा 

कम्पाउण्ड वाल, स्ट�ल फेिन्सङ आ�दको 

�नमार्ण गन�। 

साइन्स �सट�को �वस्ततृ  अध्ययन 

अनसुन्धान गन�। 

�� �ड �थएटरको ला�ग �भ�डयो वोडर् 

व्यवस्थापन गन�। 

���ड चलिच� खर�द गन�। 

�वज्ञान अवधारणा �व�र्न तथा �वज्ञान 

लेखन ता�लम �दने।  

जनमानसमा �वज्ञान तथा ��व�धको साथर्क 
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ज्ञानलाई �वाह गनर् स�ारका �व�भ� 

माध्यम प�रचालन गन�। 

अन्त�रक्ष �वज्ञान तथा ��व�ध अन्त�रक्ष नी�त 

सम्बन्धी से�मनार/वकर् सप आयोजना गन�। 

३५००००१२ पसु्तकालयहरू-

(�डल्ल�रमण, 

केशर, रा��य) 

नेपाल रा��य पसु्तकालयको गरुूयोजना स्वीकृत भई 

�वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार भएको। 

परुाना पसु्तकहरू �डिजटाइजेशनको कायर् भैरहेको। 

सम्प�। 

�नय�मत रूपमा पसु्तकालय सेवा �दान भैरहेको। 

परुाना पसु्तकहरूको �डिजटाइजेशन तथा 

पसु्तकको अकार्इभ व्यवस्थापन भएको हनुे। 

पसु्तकालय सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे।  

परुाना तथा नयाँ �वषय र ज्ञानका क्षे� सम्बन्धी 

�वषयमा पाठकहरूका ला�ग सहज रूपमा स�ुवधा 

उपलब्ध भई अध्ययन संस्कार �वकास भएको 

हनुे। 

नेपाल रा��य पसु्तकालयको भवन �नमार्ण भई 

सेवा सचुारु भएको हनुे। 

१६०० पसु्तक �डिजटाइजेशन गन�।  

९०० पसु्तकको अकार्ईभ व्यवस्थापन 

गन�।  

पसु्तकालय सम्बन्धी जनचेतनामूलक 

कायर्�म स�ालन गन�।  

१०५० थान परुाना पसु्तक तथा प��का  

बाइिन्ड� गन�।  

पाठकहरूलाई �नय�मत रूपमा पसु्ताकालय 

सेवा �दान गन�। 

नेपाल रा��य पसु्तकालय भवन �नमार्ण 

सम्बन्धी कायर् गन�।  

३५०००१०१ िशक्षाका ला�ग 

खा� कायर्�म 

(�ाथ�मक िशक्षा 

पौ��क आहार) 

�वश् व खा� कायर्�मबाट ७ िजल्लाका १ लाख ५६ 

हजार ४ सय  १० बालबा�लकालाई �दवा खाजा 

उपलब्ध गराइएको। 

७ िजल्लामा �व�ालय प�रवार र समदुायको संय�ु 

लै��क भेदभाव हटाउन �व�भ� सचेतना कायर्�म 

आयोजना ग�रएको। 

बालवा�लकाहरूको पोषण र स्वास्थ्य िस्थ�तमा 

सधुार भएको हनुे। 

�व�ाथ� भनार्दर तथा दै�नक हािजर� ��तशतमा 

व�ृ� भएको हनुे। 

�व�ालयबाट कक्षा छाडी जाने दरमा कमी 

आएको हनुे। 

�व�ाथ�हरूको अध्ययन क्षमतामा व�ृ� भएको 

हनुे, 

�व�ाथ�हरूको पोषण एवम ्स्वास्थ्य िस्थ�तमा 

सधुार भएको हनुे। 

सामािजक �वकृ�तको रूपमा रहेको छुवाछुतको 

कणार्ल� र सदुरु पि�म �देशका ६ 

िजल्लामा आधारभतू तहका छनौटमा परेका 

�व�ालयका वालवा�लकालाई �दवा खाजा 

कायर्�म उपलब्ध गराउने। 

६ िजल्लामा �व�ालय, प�रवार र समदुायको 

संय�ु सहभा�गतामा लै��क भेदभाव 

हटाउन सचेतना कायर्�म आयोजना गन�। 
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भावना हटाउन म�त पगुकेो हनुे। 

�व�ालय प�रवार र समदुायको संय�ु �यासमा 

लै��क भेदभाव हटाई कायर्�ममा म�हला 

सहभा�गतामा व�ृ� भएको हनुे। 

३५०००१०२ सवैका ला�ग िशक्षा 

िशश ु�वकास 

कायर्�म 

िशक्षामा सबै बालबा�लकाको पहुँच परु् याउन ेल�य 

अनसुार १२६ स्थानीय तहमा आधारभतू तह �व�ालय 

उमेरसमूह (५-१२ वषर्) का बालबा�लका �व�ालय 

बा�हर नरहेको घोषणा भएको। 

समावेशी िशक्षाको अवधारणा प� छपाई र �वकास 

ग�रएको। 

�ारिम्भक वाल �वकास पा��म प�रमाजर्न ग�रएको।  

समावेशी िशक्षाको अवधारणा प� छपाई र 

�वकास भएको हनुे।  

�ारिम्भक वाल �वकास पा��म प�रमाजर्न 

भएको हनुे।  

ELDS मा आधा�रत मूल्या�न तथा 

बाल�वकासको कायर्सम्पादन पर�क्षण गन�। 

दृ���वह�न, �वण�वह�न र बौ��क अपा� 

भएका �सकारुका ला�ग �ारिम्भक 

बाल�वकास तथा िशक्षाको पा��म 

अनकूुलन बनाउने।  

अनौपचा�रक िशक्षा तफर्  तह १,२ र ३ का 

नमनुा �सकाइ साम�ीहरूको पर�क्षण र 

�बोधीकरण (�देश नं. २, कणार्ल� र सदुरु 

पि�म) गन�।  

अ�भभावक िशक्षा ता�लम साम�ी प�रमाजर्न 

र �िशक्षक �िशक्षण स�ालन गन�। 

३५०००१०३ व्यावसा�यक  

िशक्षा तथा ता�लम 

अ�भव�ृ� प�रयोजना 

दो�ो 

तह १ को न�तजामा आधा�रत छोटो अव�धको ता�लम 

४३,४७१ जनाले �ा� गरेका। 

तह १ को भौचरमा आधा�रत ता�लम १२,५०० जनाले 

�ा� गरेका। 

तह १ को म�हला लिक्षत ता�लम ४,१७८ जनाले �ा� 

गरेका।  

तह २ को छोटो अव�धको ता�लम ३,५५७ जनाले �ा� 

गरेका। 

ए�िेन्ट�सप ता�लम ६० जनाले �लएका। 

व्यवस्थापन तथा नेततृ्व ला�लम १६२ जनाले �लएका। 

प�रयोजना अव�धमा १ लाख १५ हजार जनाले 

छोटो अव�धको ता�लम �लन ेल�य रहेकोमा  

बाँक� ११ हजार जना १६ देिख ४० वषर् 

उमेरका बेरोजगार/ ग�रव यवुाले �नःशलु्क 

ता�लम �ा� गरेका हनुे। 

१६ वटा पा��म  �वकास तथा प�रमाजर्न 

(CTEVT  को सहयोगमा ) भएका हनुे। 

TSLC- २३००जना �व�ाथ�हरूले दो�ो �कस्ता 

छा�विृ� �ा� गरेका हनुे। 

Diploma तहका ९३८ �व�ाथ�ले �मागत 

१६ देिख ४० वषर् उमेरका बेरोजगार 

ग�रब ११ हजार यवुालाई �नःशलु्क ता�लम 

�दान गन�। 

१६ वटा पा��म �वकास तथा प�रमाजर्न 

गन�। 

TSLC तहको दो�ो �कस्ता छा�विृ� तथा 

Diploma तहको छा�विृ� �दान गन�। 

६० वटा �ा�व�धक िशक्षालयको �मागत 

रूपमा कायर्सम्पादनमा आधा�रत गणुस्तर 
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�िशक्षकका ला�ग Occupational ToT ५२१ जना 

Skill Test Assessors Training ४७९ जना 

RPL Skill Test १५,३७८ जनाले �लएका। 

९ वटा �वषयको पा��म �नमार्ण तथा प�रमाजर्न 

ग�रएको 

QIG अनदुान ६० �व�ालयलाई �दान ग�रएको। 

�वप� लिक्षत छा�विृ� ४,२३३ �व�ाथ�ले �ा� 

गरेका। 

छा�विृ� �ा� गरेको हनुे। 

८० जनाले नेततृ्व �वकास तथा व्यवस्थापन 

ता�लम �ा� गरेका हनुे। 

६० जनाले �मागत Apprenticeship Model 

(औधो�गक अनभुव स�हत) र १४४० जनाले 

OJT को �िशक्षण ता�लम �ा� गरेको हनुे। 

१ हजार जनाले रोजगार सहयोग सेवा Job 

Placement Service support पाएको हनुे। 

सधुारका ला�ग अनदुान �दान गन�। 

८०जनाको ला�ग नेततृ्व �वकास तथा 

व्यवस्थापन ता�लम �दान गन�। 

८० जनाले �वषयगत िशक्षकका ला�ग 

�वषयगत ता�लम TOT �दान गन�। 

१४० जना सीप मूल्यांकनकतार्लाई ता�लम 

तथा पनुतार्जगी ता�लम �ा� गरेको हनुे। 

रा��य सीप पर�क्षण स�म�त माफर् त स्वयम ्

�सकाई भएका ७ हजार जनाको ��व�धक 

सीपको पर�क्षण गन�। 

३५०००१०८ �व�ालय क्षे� 

�वकास कायर्�म 

को�भड-१९ का कारण �व�ालय स�ालन हनु नसकेको 

अवस्थामा वैकिल्पक �सकाइ सहजीकरण �नद� िशका, 

२०७७ जार� गर� सबै �व�ाथ�लाई �सकाइ ���यामा 

समेट्ने गर� कायर्�म अिघ वढाइएको। 

�व�ालय स�ालन ���यालाई व्यविस्थत र सरुिक्षत 

बनाउन �व�ालय स�ालन सम्बन्धी कायर्ढाँचा, २०७७ 

स्वीकृत भई कायार्न्वयनमा आएको। 

�व�ालय तहका क�रब २६ लाख छा�छा�ा लाभािन्वत 

हनुे गर� छा�विृ� �दान गनर् स्थानीय तहमा �व�ीय 

हस्तान्तरण ग�रएको। 

�व�ाथ�को सवार्�ीण �वकासका ला�ग अ�त आ.व.श्यक 

पोषण र खा� उपलब्ध गराउने �ममा ७१ िजल्लाका 

२७,५३,१२७ बालबा�लकालाई �दवा खाजा उपलब्ध 

गराउन सशतर् अनदुानको रूपमा स्थानीय तहमा �व�ीय 

हस्तान्तरण ग�रएको। 

�नःशलु्क �वतरण ग�रने रंगीन पा�पसु्तक छपाई तथा 

स्वीकृत रा��य पा��म �ारूप अनसुार कक्षा 

४ देिख १० सम्मको पा��म, िशक्षक 

�नद� िशका र �व�ाथ�का ला�ग पा�साम�ी 

�वकास भएको हनुे। 

स्वीकृत रा��य पा��म �ारूप अनसुार 

माध्य�मक तहको साधारण, संस्कृत र �ा�व�धक 

धारको पा��म, �विश��करण ता�लका र नमनुा 

��प� �वकास तथा प�रमाजर्न भएको हनुे। 

स्वीकृत रा��य पा��म �ारूप अनसुार 

माध्य�मक तहको साधारण, संस्कृत र �ा�व�धक 

धारको िशक्षक �नद� िशका, �ोत साम�ी 

(पा�पसु्तक) �वकास तथा प�रमाजर्न भएको 

हनुे। 

�डिजटल �सकाई साम�ी �वकास भएको 

हनुे। 

�वक�सत पा��म तथा पा��म सम्ब� 

शैिक्षक टे�ल�भजन च्यानल स्थापना तथा 

स�ालन गन�। 

वैकिल्पक �सकाइ साम�ी �वकास तथा 

�सारण गन�।  

�वप� प�रवारका �व�ाथ� प�हचान र  

�वप� लिक्षत छा�विृ�  �वतरण गन�। 

िशक्षक तथा कमर्चार�को क्षमता �वकास 

गन�। 

नमनुा �व�ालय �वकासका ला�ग �ा�व�धक 

सहजीकण गन�। 

िशक्षक दरबन्द� �मलानमा सहजीकरण 

गन�। 

बेल पा�पसु्तकको छपाइ तथा �वतरण 

गन�। 

शैिक्षक तथ्यांक सम्बन्धी ��तवेदन तयार� 

तथा �काशन गन�। 
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�वतरणको व्यवस्थापन गर� पा�पसु्तकको रकम 

स्थानीय तहमा सशतर् अनदुानको रूपमा �व�ीय 

हस्तान्तरण ग�रएको। 

माध्य�मक तहमा अध्यनरत द�लत लगायतका 

छा�छा�ाहरूलाई �वप� लिक्षत छा�बिृ� �वतरण 

ग�रएको। 

�व�ाथ�हरूलाई िशक्षण �सकाइ��त आक�षर्त गनर् र 

�सकाइतफर्  उत�रेणा जगाउन सबै सामदुा�यक 

�व�ालयका कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत छा�छा�ालाई 

रंगीन पा�पसु्तक उपलब्ध गराइएको। 

पा��ममा अन्तर�न�हत �वषयगत सीमा हटाउन र 

समयसापेक्ष तलु्याउन आधारभतू तह कक्षा १-३ को 

एक�कृत पा��म शैिक्षक स� २०७७ बाट कक्षा १ 

मा देशभर लागू ग�रएको। 

कक्षा १ का ४ वटा पा�पसु्तक, पा��म 

कायार्न्वयन मागर्दशर्न तथा िशक्षक �नद� िशका तयार 

ग�रएको। 

कक्षा ४ देिख ८ सम्ममा ६ वटा �वषयहरूको 

पा��म तयार भएको। 

कक्षा १० का ऐिच्छक ८ �वषयका पा�पसु्तक 

�वकास भई कायार्न्वयनमा ल्याउन ेतयार� भएको। 

कक्षा ११ मा नया ँपा��म कायार्न्वयन गनर्  

अ�नवायर् ३ �वषयको पा��म तयार ग�रएको। 

कक्षा ११ र १२ का अ�नवायर् ४ स�हत ७५ �वषयका 

पा��म �वकास ग�रएको। 

�ा�व�धक िशक्षातफर्  कक्षा ११ र १२ का योग, 

साम�ीहरूको �बोधीकरणका ला�ग �देश र 

स्थानीय तहको क्षमता �वकास भएको हनुे। 

कक्षा १० र १२ को मान्यता तथा 

समकक्षता �नधार्रण भएको हनुे। 

�नरन्तर �व�ाथ� मूल्या�नको कायार्न्वयनका 

ला�ग Standardized Tools स�हतको �नरन्तर 

�व�ाथ� मूल्या�न सहयोग साम�ी तयार 

भएको हनुे। 

माध्य�मक तहमा लागू भएका अ�नवायर् र 

�मखु �वषयका �विश�ीकरण ता�लका 

प�रमाजर्न र सोह� अनसुार स्तर�कृत नमनुा 

��प� (Standardized Model Question) 

तयार भएको हनुे। 

स्वीकृत रा��य पा��म �ारूप २०७६ 

अनसुार आन्त�रक पर�क्षा स�ालन व्यविस्थत 

गनर् कायर्�व�ध तयार भएको हनुे। 

माध्य�मक तहका ऐिच्छक �वषयका 

पा��म, पा�पसु्तक तथा पा��म 

सम्ब� साम�ीहरूको �वकासका ला�ग �देश 

र स्थानीय पा��म �वकासका ला�ग 

स्थानीय तहको क्षमता �वकास भएको हनुे। 

�व�ालय तहका पा��म र पा�पसु्तक 

सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनसुन्धान भएको 

हनुे। 

माध्य�मक तहसम्म अपा�मै�ी मूल्या�न 

ढाँचा �वकास भएको हनुे। 

�नद� िशका, कायर्�व�ध, मापदण्ड �वकास तथा 

प�रमाजर्न गन�। 

कायर्�म कायार्न्वयन पिुस्तका तयार�, 

अ�भमखुीकरण र �ग�त ��तवेदन तयार 

गन�।।  

शैिक्षक स्मा�रका तयार� तथा �काशन 

गन�। 

पर�क्षणको प�ृपोषणका आधारमा कक्षा 

४,७ र ९ का पा�साम�ीको सधुार र 

�पआरसी �वकास गन�। 

प�रव�तर्त पा��म अनसुार पर�क्षणका 

ला�ग कक्षा ५ को पा�पसु्तक �वकास 

गन�। 

कक्षा ६ का िशक्षक �नद� िशका �वकास 

गन�। 

पर�क्षणको प�ृपोषणका आधारमा कक्षा ४ 

र ५ को पा��म प�रमाजर्न, कक्षा ९-

१० को अ�नवायर् �वषयको पा��म 

प�रमाजर्न गन�। 

कक्षा ५ का पा��म तथा पा�पसु्तक 

पर�क्षण गन�। 

संस्कृत तथा गरुूकुलतफर्  कक्षा ७ र ९ 

का पा�पसु्तक �वकास गन�। 

मदरसा िशक्षा कक्षा ४ का पा�पसु्तक र  

कक्षा ११ र १२ का पा��म �वकास 

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक धारतफर्  
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आयवु�द, �ाकृ�तक िच�कत्सा र ज�डबटु� �वषयको 

पा��म �नमार्ण ग�रएको। 

शैिक्षक गणुस्तर पर�क्षण केन्�बाट कक्षा ३ र ८ को 

�व�ाथ� उपलिब्धको रा��य पर�क्षण स�ालन ग�रएको। 

बहभुा�षक िशक्षा  नी�त कायार्न्वयन गनर् २६ वटा 

मातभृाषाका पा��म तथा पा�पसु्तक तयार भएका। 

आधारभतू तहसम्मको पा��म, 

पा�पसु्तक र िशक्षक �नद� िशकाको लै��क 

पर�क्षण भएको हनुे। 

माध्य�मक तह सम्मका मदरसा िशक्षाको 

पा��म पा�पसु्तक तयार भएको हनुे। 
 

माध्य�मक तहका पा��म र �सकाइ �ोत 

साम�ी �वकास गन�। 

बौ��क अपा�ता भएका 

बालबा�लकाकाला�ग ते�ो तहको �व्यदृश्य 

साम�ी �वकास गन�। 

साधारण �व�ालयतफर् का कक्षा ४, ७ र ९ 

का संस्कृत �वषयका पा�पसु्तक �वकास 

गन�। 

कक्षा १० र १२ को मान्यता तथा 

समकक्षता �नधार्रण सम्बन्धी कायर्�म 

थप पा�साम�ीको मूल्या�न तथा स्वीकृ�त 

सम्बन्धी कायर्�म गन�। 

स्थानीय पा��म �नमार्णका ला�ग स्थानीय 

तहलाई सहजीकरण तथा �नमार्ण भएका 

पा��म स�लन र प�ृपोषण सम्बन्धी 

सहायता कक्ष स�ालन र व्यवस्थापन गन�। 

३५००१०११ िशक्षा तथा मानव 

�ोत �वकास केन्� 

नवसाक्षरका ला�ग �नरन्तर िशक्षाका नमनुा साम�ी 

�वकास भएको। 

शैिक्षक रे�डयो कायर्�म उत्पादन तथा �सारण भएको। 

दरवन्द� �मलान प�ात नपगु रकम स्थानीय तहमा 

हस्तान्तरण ग�रएको। 

साक्षरता घोषणा हनु वाँक� रहेका िजल्लामा सो सम्बन्धी 

तयार�का कायर्�म स�ालन भएको। 

डाटा सेन्टर स्थापनाका ला�ग पूवार्धारको तयार� 

भइरहेको। 

�ारिम्भक बाल�वकास तथा िशक्षाको रा��य 

मापदण्ड प�रमाजर्न, अ�भमखुीकरण एवम ्

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

सावर्ज�नक �व�ालयमा �नःशलु्क �ोडब्याण्ड 

इन्टरनेट स�ुवधा जडान र उपयोगका ला�ग 

अनदुान �वतरण भएको हनुे। 

सबै बालबा�लकालाई �व�ालयमा “ल्याउने , 

�सकाउने र �टकाउन”े,  अ�भयान स�ालन 

भएको हनुे। 

साक्षर नेपाल अ�भयान कायर्�म माफर् त वाँक� 

साक्षर नेपाल अ�भयान स�ालनका ला�ग 

स्थानीय तहका ला�ग साझेदार�मा आधा�रत  

�ोत्साहन अनदुान �दने। 

नवसाक्षरका ला�ग �नरन्तर िशक्षाका नमनुा 

साम�ी �वकास गन�। 

रा��य योग्यता �ारूप (NQF) बमोिजम 

अनौपचा�रक एवम ्अ�र�तक माध्यमबाट 

�स�कएका ज्ञान र सीपको पर�क्षण 

�माणीकरण र समकक्षी शैिक्षक उपा�ध 

�वतरण गन�। 
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िजल्ला साक्षर घोषणा भएको हनुे। 

शैिक्षक साम�ीहरूको उत्पादन तथा �व��ुतय 

माध्यमवाट �सारण भएको हनुे। 

िशक्षा क्षे�को सम� �डिजटल व्यवस्थापनका 

ला�ग डाटा सेन्टर स्थापना भई स�ालन भएको 

हनुे। 

को�भड-१९ को �भावका कारण भएको 

शैिक्षक क्ष�त प�रपूरणका ला�ग वैकिल्पक 

उपाय�ारा िशक्षण �सकाइ गन�। 

िशक्षा क्षे�को सम� �डिजटल 

व्यवस्थापनका ला�ग डाटा सेन्टरको 

स�ालन गन�। 

शैिक्षक कायर्�म उत्पादन गर�  रे�डयो  

तथा टे�ल�भजनमा �सारण गन�। 

३५००२०११ पा��म �वकास 

केन्� 

व्यावहा�रक अभ्यास कायर्�व�ध �नद� िशका, २०७३ र 

�व�ालय िशक्षामा अक्षरा�न प��त कायार्न्वयन 

कायर्�व�ध, २०७२ प�रमाजर्न भएका। 

पा��ममा अन्तर�न�हत �वषयगत सीमा हटाउन र 

समय सापेक्ष तलु्याउन आधारभतू तह कक्षा १ – 3 को 

एक�कृत पा��म शैिक्षक स� २०७७ बाट कक्षा १ 

मा देशभर लागू ग�रएको। 

बहभुा�षक िशक्षा नी�त कायार्न्वयन गनर् २६ वटा 

मातभृाषाका पा��म तथा पा�पसु्तक तयार भएका। 

कक्षा ४ को पा�पसु्तको मस्यौदा तयार भई लेआउट 

�डजाइन भइरहेको र कक्षा ७, ९ र १२ को मस्यौदा 

�वकासको �ममा रहेको। 

कक्षा १० का १,७४८ र कक्षा १२ का ३,०३६ जना 

गर� जम्मा ४,७८४ जनालाई समकक्षता �दान 

ग�रएको। 

स्वीकृत रा��य पा��म �ारूप अनसुार 

पा��म पा�पसु्तक अन्य पा�साम�ीको  

प�रमाजर्न एवम ्�वकास भएको हनु।े 

�डिजटल �सकाई साम�ी �वकास भएको हनु,े 

कक्षा १० र १२ को मान्यता तथा समकक्षता 

�नधार्रण भएको हनुे। 

�नरन्तर �व�ाथ� मूल्या�नको कायार्न्वयनका 

ला�ग    

Standardrized Tools स�हतको मूल्या�न सहयोग 

साम�ी तयार भएको हनुे। 

�देश र स्थानीय पा��म �वकासका ला�ग 

स्थानीय तहको क्षमता �वकास भएको हनुे। 

थप पा�साम�ीको मूल्या�न तथा स्वीकृ�त 

भएको हनुे। 
 

कक्षा ४, ७ र ९ का संस्कृत �वषयका 

पा�पसु्तक �वकास गन� र पा�पसु्तक 

कायार्न्वयन सम्बन्धमा मखु्य �िशक्षक 

तयार गन�। 

कक्षा १-३ को पा��म तथा पा�पसु्तक 

र िशक्षक �नद� िशकाको लै��क पर�क्षण 

गन�। 

प�रमािजर्त पा��म अनसुार कक्षा ९ को 

ऐिच्छक �वज्ञान �वषयको पा�पसु्तक 

�वकास गन�। 

कक्षा १० र १२ को मान्यता तथा 

समकक्षता �नधार्रण सम्बन्धी कायर्�म 

गन�। 

थप पा�साम�ीको मूल्या�न तथा स्वीकृत 

गन�। 
 

३५०२१०१२ िशक्षक सेवा 

आयोग 

अध्ययन अनमु�तप� �वतरण कायर्�व�धको �नमार्ण गर� 

�वतरण ग�रएको। 

अध्यापन अनमु�तप� सम्बन्धी कायर् भएको 

हनुे। 

न�तजा सम्बन्धी अ�भलेख �डिजटाइजेशन 

गन�। 
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वस्तगुत ��प� पर�क्षणका ला�ग आ.व.श्यक पन� 

ओएमआर मे�सन ख�रद ��कया ग�रएको। 

भवन �नमार्णको ला�ग �ड�पआर तयार ग�रएको। 

�व�भ� तहमा �र� िशक्षक दरवन्द� (खलुा, 

अन्त�रक तथा वढुवा) �वज्ञापन, दरखास्त 

संकलन, प� प� �नमार्ण, पर�क्षा स�ालन, 

पर�क्षण, न�तजा, �काशन, �सफा�रश तथा 

अ�भलेखीकरण भएको हनुे। 

आ.व.श्यकता  अनसुार िशक्षक छनौट पर�क्षाको 

पा��म प�रमाजर्न भएको हनुे। 

�भावकार� सेवा �वाहका ला�ग िशक्षक सेवा 

आयोगको कायर् �देश स्तरमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

िशक्षकको सेवा शतर् स�ुवधा सम्बन्धमा नेपाल 

सरकार तथा िशक्षा  मन्�ालयलाई सझुाव तथा 

राय परामशर् �दान भएको हनुे। 

दरखास्त संकलनका ला�ग अनलाइन 

�णाल� �वकास गन�। 

अध्यापन अनमु�तप� �वज्ञापन, दरखास्त 

संकलन, प� प� �नमार्ण, पर�क्षा स�ालन, 

पर�क्षण, न�तजा �काशन गन�।  

�व�भ� तहमा �र� िशक्षक दरवन्द� (खलुा, 

आन्त�रक तथा वढुवा) �वज्ञापन, दरखास्त 

संकलन, प�प� �नमार्ण, पर�क्षा स�ालन, 

पर�क्षण, न�तजा, �काशन, �सफा�रश तथा 

अ�भलेखीकरण गन�।  

िशक्षक सेवा आयोगको सदुृढ�करण तथा 

�देश स्तरमा �वस्तार गन�। 

३५००३०११ शैिक्षक गणुस्तर 

पर�क्षण 

आ.व. २०७६/७७ मा भएको �व�ाथ� उपलिब्ध रा��य 

पर�क्षण कक्षा ८ को ��तवेदन तयार भएको। 

आ.व. २०७६/७७ मा सम्प� �व�ालय कायर्सम्पादन 

पर�क्षणको स्थानीय तहगत र एक�कृत ��तवेदन तयार� 

र छपाइ ग�रएको। 

५६१ सामदुा�यक माध्य�मक �व�ालयको कायर्सम्पादन 

पर�क्षण ग�रएको। 

��तवेदन �बोधीकरण र कायर्सम्पादन पर�क्षण भएका 

�व�ालयहरूमा फलोअप र सधुार योजनाको अभ्यास 

भएको।  

कक्षा ५ र १० का �व�ाथ�को उपलिब्धको रा��य 

पर�क्षणका ला�ग पवुर्पर�क्षण र ��ावल� बैक 

अ�ाव�धक भएको। 

कक्षा ५, ८ र १० मा �व�ाथ� उपलिब्ध 

पर�क्षण भएको हनुे। 

शैिक्षक व्यवस्थापन सेवा �दायक संस्थाको 

कायर्सम्पादन पर�क्षण गर� सधुारका ला�ग 

सझुाव �दान गन� प��त स्थापना भई 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

सबै सामदुा�यक �व�ालयहरूको कायर्सम्पादन 

पर�क्षण गर� संघ, �देश र स्थानीय तहमा 

प�ृपोषण भएको हनुे। 

गणुस्तर�य िशक्षासँग सम्बिन्धत �बषयमा अध्ययन 

अनसुन्धान गर� िशक्षामा समता र गणुस्तर 

अ�भव�ृ�का ला�ग सझुाव �ा� भएको हनुे। 

आ.व. २०७७/७८ मा सम्प� �व�ालय 

कायर्सम्पादन पर�क्षणको स्थानीय तहगत र 

एक�कृत ��तवेदन तयार गन�।  

कक्षा ५ का �व�ाथ�को उपलिब्धको रा��य 

पर�क्षण सन्चालन गन�।  

िशक्षाको ला�ग खा� कायर्�म, नमनुा 

�व�ालय �वकास कायर्�म र �ा�व�धक धार 

स�ालन भएका कायर्�म/आयोजनाको 

कायर् सम्पादन पर�क्षण गन�।  

७१६ सामदुा�यक माध्य�मक �व�ालयको 

कायर्सम्पादन पर�क्षण गन�। 

��तवेदन �बोधीकरण र कायर्सम्पादन 

पर�क्षण भएका �व�ालयहरूमा फलोअप र 
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 सधुार योजनाको अभ्यास गन�।  

कक्षा १० का �व�ाथ�को उपलिब्धको 

रा��य पर�क्षणका ला�ग पूवर्पर�क्षण र 

��ावल� बैक अ�ाव�धक गन�। 

३५००४०११ �व�ालय िशक्षक 

�कतावखाना 

चाल ुआ.व.मा पेश भएका िशक्षकहरूको व्यि�गत 

�ववरण �सटरोल अ�ाव�धक, पा�लकागत रूपमा तलवी 

��तवेदन पा�रत तथा सम्पि� �ववरण अ�भलेख 

व्यवस्थापन ग�रएको। 

अवकाश �ा� िशक्षकहरूको उपदान, औषधी उपचार 

�वरामी �वदा रकम रकम भ�ुानी ग�रएको। 

िशक्षकहरूको �सटरोल तथा फायल व्यवस्थापन 

अध्याव�धक भएको हनुे। 

�नवतृभरण प�रचयप� सहजरूपमा �वतरण भएको 

हनुे। 

िशक्षकहरूको अ�भलेख तथा सम्पि� �ववरण 

व्यविस्थत भएको हनुे। 

पा�लकागत रूपमा  िशक्षकको  वा�षर्क  तलवी 

पा�रत भएको हनुे। 

सेवा �नव�ृ िशक्षकहरूको सेवा स�ुवधा सहज 

रूपमा �वतरण भएको हनुे। 

िशक्षकको सम्प�त �ववरण, �सटरोल 

व्यवस्थापन गन�। 

िशक्षकको वा�षर्क तलबी ��तवेदन पा�रत 

गन�। 

िशक्षकहरूलाई �दान गन� �नविृ�भरण 

उपदान लगायतका सेवा �दान तथा  

�ववरण अ�ाव�धक गन�। 

३५००४०१२ िशक्षक सेवा �नव�ृ 

स�ुवधा 

सेवा �नवतृ िशक्षकहरूको �नविृ�भरण, सेवाबाट 

अवकाश पाएका िशक्षकहरूको उपदान तथा औषधी 

उपचार र सि�त �बरामी �वदाको रकम भ�ुानी 

भएको।  

सेवा �नव�ृ िशक्षकहरूको ला�ग नपेाल 

सरकारबाट उपलब्ध हनु ेसेवा स�ुवधा सहज 

रूपमा �वतरण भएको हनुे। 

वा�षर्क ५१ हजार िशक्षकका ला�ग  

�नविृ�भरण, ५०० िशक्षकका ला�ग  

उपदान, ४,७०० िशक्षकका ला�ग औष�ध 

उपचार तथा सि�त �वदा वापतको रकम 

उपलब्ध गराउने। 

३५०२१०११ �व��व�ालय 

अनदुान आयोग 

देशभरका ४५८ सामदुा�यक क्याम्पसलाई �नय�मत 

अनदुान र १४६ सामदुा�यक क्यापसलाई भौ�तक �वकास 

अनदुान �दान ग�रएको। 

गणुस्तर सधुार कायर्�म अन्तरगत एम.�फल. विृ�मा 

५२ जना र एम.�फल. शोध�न्थमा १० जनालाई 

सहयोग ग�रएको। 

अनसुन्धान व्यवस्थापन �वकासका ला�ग १० वटा, लघ ु

�व��व�ालय तथा उच्च शैिक्षक संस्था स्थापना 

गन� सम्बन्धमा सम्बन्धमा मापदण्ड तथा 

नक्शांकनमा आधा�रत भई नेपाल सरकारलाई 

परामशर् �दइएको हनुे। 

�व�भ� क्षे�बाट �ा� अनदुानको रकम 

�व��व�ालयहरूलाई �दान गन� सम्बन्धमा नी�त 

�नधार्रण गर� मापदण्ड तथा न�तजामा आधा�रत 

उच्च शैिक्षक स्तर व�ृ�का ला�ग 

�व�ावा�र�ध, एम. �फल, पो� डक्टरेट 

लगायत रा��य �ाथ�मकता क्षे�मा १९० 

वटा अनसुन्धान गन�।  

को�भड-१९ ले  �व�भ� क्षे�मा पारेको 

असर र रा��य महत्वका �वषयमा 

नव�व�र्नात्मक �ा�व�धक तथा वैज्ञा�नक 
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अनसुन्धान �वकास र नव�वतर्न अनदुान ५० जनालाई 

�दान ग�रएको। 

देशभर web based map  र Mobile App माफर् त सबै 

उच्च शैिक्षक संस्थाहरूको तथ्यांकअध्याव�धक 

ग�रएको। 

उच्च शैिक्षक संस्थाहरूलाई छोटो अव�धका कायर्�म 

संचालन गनर् पनुतार्जगी ता�लम १४ वटा, शैिक्षक संस्था 

उ�ोगी व्यवसायी संवाद १० वटा, अनसुन्धान �व�ध 

ता�लम ४९ वटा, स्थानीय गो�ी संचालनका लागी २१ 

वटा, रा��य सम्मेलन १५ वटा, अन्तरा��य सम्मेलन १, 

िशक्षक तथा कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� ३८ वटा 

कायर्�म स�ालन ग�रएको। 

�वज्ञान र ��व�ध कायर्�म संचालनमा रहेका 

क्याम्पसहरूमा �योगशालामा कायर्रत कमर्चार�का ला�ग 

क्षमता �वकास ता�लम संचालनका ला�ग ११ वटा उच्च 

शैिक्षक संस्थाहरूलाइ कायर्�म संचालन गनर् अनदुान 

�दान ग�रएको। 

भएको हनुे।  

�व��व�ालयहरूमा स�ालन ग�रन ेशैिक्षक 

कायर्�मको गणुस्तर व�ृ� (कुल भनार् दर, 

उि�णर्ता दर, गणुस्तर �त्यायन, जेन्डर प्या�रट�, 

आ�द) भई स्तरय�ु भएको हनुे। 

�व��व�ालयहरू बीच समन्वय (�े�डट, िशक्षक, 

�व�ाथ�, पसु्तकालय, �योगशाला आ�द) कायम 

भएको हनुे।  

देश �भ� तथा बा�हरका उच्च शैिक्षक संस्थाहरू 

बीच छा�विृ�, �व�त्विृ� आ�द आदान �दान 

भएको हनुे। 

शैिक्षक स्तर व�ृ�का ला�ग उपय�ु कायर्�म 

तजुर्मा भइ लागू भएका हनुे। 

अन्वेषण तथा अनसुन्धान गन�। 

National Eligibility Test तयार� तथा 

संचालन गन�।  

सामदुा�यक क्याम्पस पूवार्धार �वकास 

अनदुान �दने।  

�व��व�ालयहरूमा इन्कुवेसन केन्�हरूको 

स्थापना गन�। 

३५०२११०१ उच्च िशक्षा सधुार 

प�रयोजना 

४ वटा उच्च शैिक्षक संस्थाहरूलाई गणुस्तर स�ुनि�ता 

�त्यायन �माणप� �दान ग�रएको। 
 

बजारमखुी शैिक्षक कायर्�महरूको �वकास तथा 

�वस्तार, उ�मशीलताको �वकास तथा 

कायार्न्वयनका र नव�वतर्नात्मक अनसुन्धान 

भएको हनुे। 

उिल्लिखत �वषयका शैिक्षक संस्थामा कायर्रत 

िशक्षक तथा नेततृ्व तहमा कायर्रत 

�ाध्यापकहरूको क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे।  

गणुस्तर स�ुन�तता तथा �त्यायनकृत शैिक्षक 

संस्थाको संख्यामा व�ृ� भएको हनु।े 

गणुस्तर स�ुनि�तता तथा �त्यायन/गणुस्तर 

अ�भव�ृ�मा संलग्न उच्च शैिक्षक संस्थालाई 

अनदुान �दान गन�।  

�वप� �व�ाथ�हरूका ला�ग पीएमट�मा 

आधा�रत छा�विृ� �वतरण गन�।  

उच्च शैिक्षक संस्थालाई सूचना तथा 

��व�धमा आधा�रत शेिक्षक कायर्�महरूको 

�वकास, �ािज्ञक उत्कृ�ता तथा अनसुन्धान 

अनदुान �दान गन�।  
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�वप�तामा आधा�रत �व�ाथ� छा�विृ� संख्या 

बढेको हनु ेर उच्च िशक्षाको पहुँच �वस्तार 

भएको हनुे। 

उच्च शैिक्षक संस्थाहरूमा सूचना तथा ��व�धमा 

आधा�रत शैिक्षक कायर्�महरूको �वकास तथा 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

३५०२१०१३ यनुेस्कोका �न�म� 

नेपाल रा��य 

आयोग 

यनुेस्कोआट भएका नव�वतर्न कायर्को �चारात्मक कायर् 

स�ालन भएको।  

यनुेस्को सम्व� �वषयगत क्षे�मा ��याकलाप 

स�ालन भएको। 

�वज्ञान तथा ��व�धसँग सम्विन्धत बाल ��तभा खोजी 

कायर्�म स�ालन भएको। 

यूनेस्को सदस्य रा�का है�सयतले अन्तरा��य 

म�मा नेपालको सहभा�गता अ�भव�ृ� भएको 

हनुे। 

शैिक्षक र सांस्कृ�तक �वकासका कायर्हरूमा 

सरकार� र गैरसरकार� क्षे�को भ�ूमका अ�भव�ृ� 

भएको हनुे। 

जनमानससम्म यनुेस्कोको आदशर् पगुकेो हनुे। 

काठमाड�को जगडोलमा यनुेस्को  �ामको 

स्थापना भएको हनुे। 

यनुेस्कोको अन्तरा��य महासभामा सहभागी 

हनुे। 

यनुेस्को सम्व� �वषयगत क्षे�मा 

��याकलाप स�ालन गन�। 

यनुेस्को �ाम �वकास गन�।  

३५०३१०११ रा��य पर�क्षा बोडर् कक्षा १० को स्तर�कृत पर�क्षाको ला�ग अं�जेी, गिणत 

र �वज्ञान �वषयका ३,२४७ िशक्षकका ला�ग पर�क्षण 

�� �नमार्णका ला�ग भच ुर्अल �व�धबाट ता�लम सम्प� 

ग�रएको। 

कक्षा १२ को स्तर�कृत पर�क्षाको पर�क्षण �� �नमार्ण 

र प�रमाजर्न गनर् ४ �वषयका २०० जना िशक्षकलाई 

भच ुर्अल �व�धबाट अ�भमखुीकरण ग�रएको। 

माध्य�मक िशक्षा पर�क्षा कक्षा १० तथा १२ को 

स्तर�कृत ��प� �नमार्ण  तथा पर�क्षा स�ालनको 

तयार� भइरहेको। 

माध्य�मक िशक्षा पर�क्षाको स्तर�कृत ��प� 

तयार गर� पर�क्षा स�ालन न�तजा �काशन 

�माणीकरण तथा अ�भलेखीकरण भएको हनुे। 

कक्षा १० र १२ को Standardized Test 

का ला�ग िशक्षक ता�लम स�ालन गन�। 

कक्षा १२ को Item Bank  �नमार्ण गन�।  

कक्षा १० को ��प� �नमार्ण तथा पर�क्षा 

स�ालन, उ�रपिुस्तका ढुवानी पर�क्षण, 

न�तजा �काशन �माणप� �वतरण गन�।  

�योगात्मक पर�क्षा तथा OJT 

अ�भमखुीकरण तथा अनगुमन गन�।    
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३५०४१०११ �ा�व�धक िशक्षा 

तथा व्यावसा�यक 

ता�लम प�रषद् 

�ा�व�धक िशक्षाको संस्थागत पहुँच नपगुकेा थप ५० 

स्थानीय तहमा �ा�व�धक िशक्षाको पठनपाठनका ला�ग 

अनमु�त �दान गर� ६३५ स्थानीय तहमा �ा�व�धक 

िशक्षा कायर्�मको संस्थागत पहुँच परुाइएको। 

छोटो अव�धको सीपमूलक ता�लम स�ालन कायर्�व�ध, 

२०७७ स्वीकृत गर� �देश तहबाट २१ हजार 

जनालाई र ENSSURE प�रयोजना माफर् त कायर्स्थलमा 

आधा�रत ता�लम, औ�ो�गक �िशक्षाथ�, OJT स�हतको 

ता�लम स�ालन ग�रएको। 

८४८ �िशक्षकलाई क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम उपलब्ध 

गराइएको। 

�वशेष छा�व�ृत तफर् का ५६० जनालाई �डप्लोमा तथा 

�माणप� तहमा र ��-�डप्लोमा तहमा �िशक्षण गनर्का 

ला�ग कायर्�म, संस्था र कोटा �नधार्रणको कायर् सम्प� 

ग�रएको। 

वैदिशक रोजगार�बाट फ�कर् एका तथा स्वदेशमै रहेका 

बेरोजगार १४,५०० यवुाको सीप पर�क्षण ग�रएको।  

प�रषदबाट सम्बन्धन स्वीकृ�त �ा� �नजी िशक्षण 

संस्थाहरूको अनलाइन �णाल�बाट नवीकरण गनर् 

सरुुवात ग�रएको। 
 

बा�षर्क 83,289 यवुाले (आ��क िशक्षालय 

61, साझेदार� िशक्षालय 38, सामदुा�यक 

�व�ालयमा �ा�व�धक िशक्षा (टेक्स) ५72, 

�नजी ४२९ िशक्षालय एवम ्�व�ालय माफर् त) 

�ा�व�धक िशक्षा हा�सल गरेको हनु।े 

वा�षर्क ४० हजार बेरोजगार यवुाले सीपमूलक 

व्यावसा�यक ता�लम �ा� गरेका हनुे। 

�ा�व�धक िशक्षाको पहुँच नपगुकेा स्थानीय तहमा 

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवम ्

ता�लमको पहुँच �वस्तार भएको हनु।े 

सीपमूलक ता�लम �ा� गन� सबैको सीप 

�माणीकरण भएको हनुे।  

�ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवम ्ता�लम 

क्षे�मा कायर्रत १२ हजार �िशक्षक, कमर्चार� 

तथा व्यवस्थापकहरूको क्षमता अ�भव�ृ� हनुे। 

१८,९०० जना (औ�ो�गक �िशक्षाथ� ता�लम-

2,1००, कायर्स्थलको �सकाइ-6,0००, 

कामदारको क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम 10,८०० 

जना) यवुा �िशक्षाथ� कायर्�ममा सहभागी भएको 

हनुे। 

प�रषद्को मानव संसाधन योजना, रणनी�तक 

योजना तथा गणुस्तर स�ुनि�तता �ारूप तयार 

भएको हनुे। 

रा��य व्यावसा�यक योग्यताको �ारूप तयार� 

गर� कायार्न्वयन भएको हनुे। 

वैकिल्पक  �व�धबाट �िशक्षण गनर् इ-ल�नर्� 

पूवार्धारहरूको व्यवस्था गन�। 

नमनुा �ा�व�धक िशक्षालय र नवस्था�पत 

�ा�व�धक िशक्षालयहरूको भौ�तक पूवार्धार 

�वकास गन�। 

औपचा�रक, अनौपचा�रक र अ�र�त� 

प��तबाट �सकेका वा अनभुव हा�सल 

गरेका ज्ञान, सीप र दक्षताको सीप पर�क्षण 

तथा �माणीकरण गन�।  

कायर्स्थलको �सकाइका ला�ग औ�ो�गक 

�िशक्षाथ�, कामदारहरूको क्षमता अ�भब�ृ�, 

OJT स�हतको ता�लम र Out reach 

कायर्�म स�ालन गन�।  

३५०६१०११ नेपाल �वज्ञान तथा च्याउका �डक्ट, अचार, जाम र च्याउका क्याप्सलु गर� १२ �वज्ञान तथा ��व�ध सम्मेलन भएको हनुे। वैज्ञा�नक अनसुन्धानका ला�ग NMR 
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��व�ध �ज्ञा 

��त�ान 

थान नमनुा पर�क्षण ग�रएको। 

काठमाड� उपत्यकामा रहेका पानीको �ोतहरूको जम्मा 

१२६ वटा नमनुाहरूको भौ�तक, रासाया�नक र सू�म 

जै�वक पर�क्षण ग�रएको। 

ल�लतपरु तथा काठमाड� िजल्लाको बजारबाट ७९ 

खा�वस्त ु(मकै, बदाम आ�द) नमनुा संकलन ग�रको। 

पाल्पा र गलु्मी िजल्लाबाट �ा� ५० सनु्तलाका 

नमनुाहरूको HLB रोग पर�क्षण ग�रएको। 

च्याउका १९ वटा नयाँ डाटा इन्�� गर� डाटावेस 

अ�ाव�धक गनुर्को साथै फूल्चोक�, सूयर्�वनायक र 

चाँगनुारायण वन क्षे�मा mushroom foray सम्प� 

ग�रएको। 

खा� ह�रयाल� शहर �वकास र �वस्तार कायर्�म 

अन्तगर्त भ�परु िस्थत कटुन्जे र ल�लतपरु िस्थत 

खोकना नगरपा�लकामा क्यामोमाइल, क्यालान्डलुा 

लगायत ८ �कारका खा� एवम ्औष�धजन्य हवर् 

उत्पादन गर� अगार्�नक हबर्ल िचया उत्पादन ग�रएको। 

नेपाल फ्लोरा सम्बन्धी Ethnopharmacology of Wild 

Plants पसु्तक �कािशत ग�रएको।  

नव�वतर्न केन्� स्थापना भएको हनुे। 

National Innovation Index तयार भएको 

हनुे। 

Analytical Service Centre स्थापना भएको 

हनुे। 

नेपाल� अनसुन्धानकतार् प�रचय (Nepali 

Researchers' Identity) तयार भएको हनुे। 

स्माटर् नास्ट, Science City तयार भएको 

हनुे। 

Who is Who in STI �काशन भई समय समयमा 

अ�ाव�धक हनुे। 

Natural Disaster Mitigation अनसुन्धान केन्� 

स्थापना भएको हनुे। 

��व�ध �योगशाला भवनमा अनसुन्धान तथा 

वैज्ञा�नक अन्वेषण �योगशालाको �योजनका 

उपकरण तथा मे�सन औजारको व्यवस्था भएको  

हनुे। 

नेपालका संकटाप�, रैथाने, नेपाल सरकारले 

संरक्षण, खेती �वकास र अनसुन्धानका ला�ग 

सूचीकृत गरेका, साइ�टस अनसूुचीमा परेका 

महत्वपूणर् ज�डबटु� र अन्य वनस्प�तको 

DNAbar code तयार भएको हनुे। 

�व�षेणात्मक सेवा (पानी, �डएनए, रसायन आ�द) 

स�ालन भएको हनुे। 

Space अनसुन्धान केन्� संचालन भएको हनुे। 

वैज्ञा�नक अनसुन्धान �व�र्न, �ज्ञाको ला�ग �ाज्ञ, 

(Nuclear Magnetic Resonance Spectro) 
Meter 400 MHZ)  उपकरण व्यवस्थापन 

गन�। 

�योगशालाको �योजनका उपकरण तथा 

मेशीन औजार व्यवस्थापन गन�। 

Animal House �नमार्ण गन�।  

वैज्ञा�नक अनसुन्धान �व�र्न, �ज्ञाको ला�ग 

�ाज्ञ, Brain Pooling, यवुा/म�हला वैज्ञा�नक 

(अध्ययन/सव�क्षण/अनसुन्धान) गन�।  

नवीनतम अनसुन्धान, ��व�ध हस्तान्तरण 

एवम ्सम�ृ�का ला�ग नव�वतर्न केन्� 

(अध्ययन /सव�क्षण/अनसुन्धान) गन�।  

�व�ावा�र�ध शोधविृ�, अनसुन्धान अनदुान, 

अनसुन्धान सहायक विृ�, �वशेष ��तभा 

�व�र्न, आ�थर्क सहयोग गन�।  
Secondary Standard Dosimetry 
Laboratory स्थापनाका ला�ग रे�डयोधम� 

�ोत रा� बंकर �नमार्ण गन�। 

�वज्ञान ��व�ध सम्मेलनको आयोजना गन�।  

भकूम्प सम्बन्धी पूवर् सूचना केन्�को 

स्थापना गन�।  
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Brain Pooling, यवुा वैज्ञा�नक ता�लम कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे। 

�व�ावा�र�ध शोधविृ�, अनसुन्धान अनदुान, 

अनसुन्धान सहायक विृ�, �वशेष ��तभा �व�र्न, 

आ�थर्क सहयोग �दान भएको हनु।े 
Secondary Standard Dosimetry Laboratory 
स्थापनाका ला�ग रे�डयोधम� �ोत रा� बंकर 

�नमार्ण भएको हनुे। 

३५०२१०१४ िच�कत्सा िशक्षा 

आयोग 

िच�कत्सा िशक्षा आयोग कोष सञ् चालन कायर्�व�ध, 

२०७७ स्वीकृत गर� कायर्न्वयनमा आएको। 

िच�कत्सा िशक्षा अध्यापन गन� �वश् व�व�ालय, ��त�ान र 
िशक्षण संस्थाको गणुस्तर मूल्या�न कायर्�व�ध, २०७७ 
तथा Standard Format for Institutional Inspection 

Report तयार गर� कायार्न्वयनमा आएको। 

स्नातको�र तहको एक�कृत �वेश पर�क्षा सम्पन् न 
ग�रएको। 

छा�व�ृतमा छनौट भई अध्ययनरन �व�ाथ�लाई 
छा�विृ� �वतरण ग�रएको। 
 

नेपालको आ.व.श्यकता अनरुूपको िच�कत्सा 

िशक्षा नी�त तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएको 

हनुे। 

िच�कत्सा िशक्षा अध्ययनका ला�ग स्नातक तह र 

स्नातको�र तहको एक�कृत �वेश पर�क्षा 

स�ालन भएको हनुे। 

स्वास्थ्य क्षे�को जनशि� �क्षेपण भई सो 

अनरुूप जनशि�को माग र आपू�तर् बीचमा 

तादात्म्यता कायम भएको हनुे। 

सावर्ज�नक िशक्षण संस्थामा स्तातक तहमा 

िच�कत्सा िशक्षा अध्ययन गन� �व�ाथ�हरूलाई 

कुल �सट संख्याको ७५ ��तशत �सटमा 

�न:शलु्क छा�विृ� उपलब्ध भएको हनुे। 

िच�कत्सा िशक्षामा न्यूनतम मापदण्ड �नधार्रण 

भएको हनुे। 

िच�कत्सा िशक्षामा वैकिल्पक उपा�धका कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे। 

नवीनतम प��तमा आधा�रत गणुस्तर�य 

िच�कत्सा िशक्षा अध्ययनका ला�ग स्नातक 

तह र स्नातको�र तहको एक�कृत �वेश 

पर�क्षा स�ालन गन�। 

सावर्ज�नक िशक्षण संस्थामा स्तातक तहमा 

िच�कत्सा िशक्षा अध्ययन गन� �व�ाथ�लाई 

कुल �सट संख्याको ७५ ��तशत �सटमा 

�न:शलु्क छा�विृ� उपलब्ध गराउने। 

िच�कत्सा िशक्षामा न्यूनतम मापदण्ड 

�नधार्रण गन�। 

िच�कत्सा िशक्षामा वैकिल्पक उपा�धका 

कायर्�महरू स�ालन गन�। 
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वैकिल्पक िच�कत्सा िशक्षा लागू भएको हनुे। 

३५००१०१३ िशक्षा �वकास तथा 

समन्वय इकाई 

व्यविस्थत रूपमा परुाना शैिक्षक अ�भलेख व्यवस्थापन र 

�मािणत ��त�ल�प उपलब्ध गराएको। 

कक्षा १० को एसइइ पर�क्षा , िशक्षा सेवा आयोग र 

कक्षा ११ र १२ को पर�क्षा स�ालनमा समन्वय  

ग�रएको। 

िजल्ला�भ�का स्थानीय तहबीच शैिक्षक कायर्�म 

स�ालन र व्यवस्थापन तथा अ�भलेख एवम ्��तवेदन 

सम्बन्धी कायर्मा समन्वय ग�रएको। 
 

परुाना शैिक्षक अ�भलेख व्यवस्थापन र �मािणत 

��त�ल�प उपलब्ध भएको हनुे। 

कक्षा १० को एसइइ पर�क्षा , िशक्षा सेवा 

आयोग र कक्षा ११ र १२ को पर�क्षा 

स�ालनमा समन्वय भई �भावकार� रूपमा 

स�ालन भएको हनुे। 

िजल्ला �भ�का स्थानीय तहबीच शैिक्षक 

कायर्�म स�ालन र व्यवस्थापन तथा अ�भलेख 

एवम ्��तवेदन सम्बन्धी कायर्मा �भावकार� 

समन्वय भई कायर् स�ालनमा सहजीकरण 

भएको हनुे। 

स्थानीय तह िशक्षा अ�धकृतहरूको क्षमता 

�वकास भएको हनुे। 

िजल्लास्तर�य IEMIS ��तवेदन तयार भएको 

हनुे।  

�न्� पी�डत तथा श�हद प�रवारका �व�ाथ�ले 

छा�विृ� �ा� गरेको हनुे।  

नयाँ पा��मको �बोधीकरण भएको हनुे।  

दरबन्द� �मलान र �व�ालय सपुर�वेक्षणमा 

सहजीकरण भएको हनुे।  

भकूम्प तथा अन्य कारणले क्ष�त�स्त �व�ालय 

भवन �नमार्णको कायर् भएको हनुे। 

अ�भलेख व्यवस्थापन, पर�क्षा स�ालनमा 

समन्वय तथा सहजीकरण गन�।  

स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण 

तथा स्थानीय तहका अ�धकृतहरूको क्षमता 

�वकास कायर्�म स�ालन गन�। 

िजल्ला स्तर�य IEMIS ��तवेदन तयार 

गन�। 

�न्� पी�डत तथा श�हद प�रवारका 

�व�ाथ�ले छा�विृ� �वतरण गन�। 

�व�ालय सपुर�वेक्षण तथा िशक्षक पेसागत 

�वकास कायर्�म कायार्न्वयन 

अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन गन�।  

 �ा�व�धक 

�व��व�ालय तथा 

मे�डकल कजेज 

�ा�व�धक �व��व�ालय तथा मे�डकल कलेजहरूको 

जग्गा �ा��, गरुूयोजना �नमार्ण, पूवार्धार �वकासको 

कायर् भईरहेको। 

गटेा मे�डकल कलेज, सखु�त मे�डकल कलेज, 

वटुवल मे�डकल कलेज, ब�दर्वास मे�डकल 

कलेज, �वदषुी योगमाया आयवु�द �व��व�ालय, 

�ा�व�धक �व��व�ालय तथा मे�डकल 

कलेजहरूको जग्गा �ा��, गरुूयोजना 

�नमार्ण, �ड�पआर तयार�, पूवार्धार �वकास 
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पूवार्धार �नमार्ण  

�वकास स�म�त  

आयोजनाहरू   

मदन भण्डार� �वज्ञान तथा ��व�ध �व��व�ालय, 

मदन भण्डार� �ौ�ो�गक �व��व�ालय स्थापनाका 

ला�ग गरुूयोजना �नमार्ण, �ड�पआर तयार� तथा 

भौ�तक संरचना �नमार्ण गर� �व��व�ालय 

स�ालन भएको हनुे।            

कायर्�म गन�।  

३५०००१०९ रा�प�त शैिक्षक 

सधुार कायर्�म 

(रूपान्तरणकार� 

आयोजना) 

२,९८० कक्षाकोठा �नमार्ण भएको। 

३१२ शौचालय �नमार्ण  भएको। 

५६६ �व�ालयमा शैिक्षक साम�ी व्यवस्थापन  भएको। 

८९६ �व�ालयमा सूचना ��व�ध �वस्तार भएको। 

३२१ �व�ालयमा ल्याव तथा पसु्तकालय व्यवस्थापन  

भएको। 

८८० �व�ालयमा नवीन ��व�ध �योग तथा �व�र्न 

भएको। 

४५ �वशेष �व�ालयमा भौ�तक स�ुवधा �वस्तार  

भएको। 

प�रयोजनाहरू छनौट भई स्थानीय तहमा ५ अबर् ७ 

करोड ४१ लाख ५० हजार बजेट हस्तान्तरण भएको।  

१० हजार कक्षाकोठा �नमार्ण भएको हनुे। 

१ हजार शौचालय �नमार्ण भएको हनुे। 

२ हजार �व�ालयमा शैिक्षक सामा�ी 

व्यवस्थापन  भएको हनुे। 

३ हजार �व�ालयमा सूचना ��व�ध �वस्तार  

भएको हनुे। 

१,२०० �व�ालयमा ल्याव तथा पसु्तकालय 

व्यवस्थापन भएको हनुे। 

३ हजार �व�ालयमा नवीन ��व�ध �योग तथा 

�व�र्न  भएको हनुे। 

१५० �वशेष �व�ालयमा भौ�तक स�ुवधा �वस्तार  

भएको हनुे। 

कक्षाकोठा �नमार्ण गन�। 

शौचालय �नमार्ण  गन�। 

�व�ालयमा शैिक्षक सामा�ी व्यवस्थापन 

गन�। 

�व�ालयमा सूचना ��व�ध �वस्तार  गन�। 

�व�ालयमा ल्याव तथा पसु्तकालय 

व्यवस्थापन गन�। 

�व�ालयमा नवीन ��व�ध �योग तथा 

�व�र्न  गन�। 

�वशेष �व�ालयमा भौ�तक स�ुवधा �वस्तार 

गन�। 

 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

संघीय िशक्षा ऐनको तजुर्मा भई तदनरुूप �देश र स्थानीय तहमा काननु �नमार्ण, कायर् िजम्मेवार� स�हतको संरचना �नमार्ण, व्यविस्थत र भरपद� शैिक्षक तथ्या� 

व्यवस्थापन एवम ्��तवेदन �णाल�को �वकास र �योग, आ.व.श्यक दक्ष जनशि�को उिचत व्यवस्थापन, दात ृ�नकायबाट �ा� हनुे �ोतको �या�ता, �वपद जोिखम व्यवस्थापन, 

जनशि�को क्षमता �वकास र प�रचालन, नवीनतम ��व�धहरूको उपयोग, िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध क्षे�सँग सम्ब� पेसाकम�हरूको रचनात्मक सहयोग र सहकायर् एवम ्सवै 

तहका सरकारवीचको समन्वय, सहकायर् र साझेदार�को वातावरण �वकास जस्ता पक्षमा समयमै ध्यान परु् याउन सकेमा ल�य पूरा हनुे देिखन्छ।  
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6.2 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले �त्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �न:शलु्क �ा� गन� मौ�लक हकको व्यवस्था 

गरेको छ।देशको �वकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नाग�रकको महत्वलाई दृ��गत गर� लगानी व�ृ� माफर् त गणुस्तर�य तथा 

सवर्सलुभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच स�ुनि�त गनुर् राज्यको दा�यत्व हो।यसै सन्दभर्मा लोककल्याणकार� राज्यको 

अवधारणा अनरुूप स्वास्थ्य क्षे�लाई नाफामलुकबाट सेवामलुक क्षे�मा रूपान्तरण गद� लैजानपुन� आवश्यकता छ।स्वास्थ्य क्षे�मा 

कायार्न्वयन ग�रएका �व�भ� कायर्�मको प�रणाम स्वरूप ��तलाख जी�वत जन्ममा मात ृमतृ्य ुअनपुात २३९,  ��तहजार जी�वत 

जन्ममा नवजात िशश ुमतृ्यदुर २0, िशश ुमतृ्यदुर 27 र पाँच वषर्म�ुनका बालमतृ्यदुर ३2 मा झरेको र जन्मदाको अपेिक्षत उमेर 

70.८ वषर् भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यको नी�त तथा कायर्�मको फलस्वरूप जनसंख्याको 

वा�षर्क व�ृ�दर १.३५ ��तशत, �जननशील उमेरका म�हलाको �जनन दर २ ��त म�हला र जनसांिख्यक लाभांशको रूपमा रहेको 

स��य जनसंख्या ५७ ��तशत रहेको छ। 

�दगो �वकास ल�यलाई �वकास योजनामा आन्त�रक�करण गन� �ममा पन्�ौ योजनाको न�तजा सूचकका रूपमा �दगो �वकास 

ल�यका सूचकलाई �लइएको छ। नाग�रकलाई स्वस्थ बनाउन आध�ुनक, आयवु��दक, �ाकृ�तक, हो�मयोप्या�थक िच�कत्सा, 

स्वास्थ्य सशुासन र अनसुन्धान, �व�भर� महामार� संकटको रूपमा फै�लएको कोरोना भाइरस (को�भड-१९) जस्ता रोगहरूको 

प�हचान तथा �नयन्�णको ला�ग �नरोधात्मक, �वर्�नात्मक र उपचारात्मक कायर्�म माफर् त गणुस्तर�य, समतामलुक र न्यायोिचत 

स्वास्थ्य सेवा तथा स�ुवधा उपलब्ध गराउन आव�धक योजना, मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क �वकास कायर्�मबीच 

तादाम्यता ग�रएको छ। 

२. समस्या र चनुौती 

जनताको अपेक्षा अनरुुप गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र एकरुपता कायम हनु नसक्न,ु सेवामूलक तथा जनस्वास्थ्य 

��त उ�रदायी जनशि� पयार्� �वकास गनर् नस�कन,ु सरकार� स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनसुारको जनशि� उत्पादन र 

उपयोग तथा आध�ुनक उपकरण र �वशेषज्ञ िच�कत्सकहरूवीचको साम�स्यता हनु नसक्न,ु सन� तथा नसन� रोगहरू, कुपोषण, 

दघुर्टना तथा �वपदजन्य स्वास्थ्य समस्या �व�मान रहन,ु �व�व्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैल�मा आएको प�रवतर्नले नसन� 

रोगहरूको भार तथा मान�सक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जान ुस्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी �मखु समस्याका रुपमा देखा परेका 

छन।्यसैगर� ग�रबी, अिशक्षा, भौगो�लक �वकटता, अव्यविस्थत शहर�करण, बसोबास र बसाईसराई तथा आ�वासन र सामािजक 

कुर��तले जनसंख्या र �वकासबीच असन्तलुन हनु,ु �वस्ततृ एवम ्खण्डीकृत तथ्या� स�हतको जनसंख्या व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

स्थापना हनु नसक्न,ु जनसांिख्यक लाभांशको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशि�लाई सम��गत देश �वकासमा प�रचालन गनर् 

नसक्न ुजनसंख्या तथा बसाइँ-सराइ सम्बन्धी �मखु समस्याको रुपमा रहेका छन।् 

स्वास्थ्यका सबै क्षे�मा नाग�रकको समतामूलक पहँचु स्था�पत गनुर्, गणुस्तर�य आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय 

तहबाट �नःशलु्क रुपमा उपलब्ध गराउन,ु स्वास्थ्य उपचारमा �व�मान उच्च दरको व्यि�गत खचर् घटाउन,ु स्वास्थ्य बीमा माफर् त 

गणुस्तर�य उपचारात्मक सेवामा जनताको सवर्सलुभ पहुँच स�ुनि�त गनुर्, स्वास्थ्य क्षे�मा �नजी तथा गैर सरकार� क्ष�ेको भ�ूमका 

थप सेवामूलक बनाउन,ु स्वास्थ्य सेवा र सामािजक उ�रदा�यत्व बहन गन� सीप-�मि�त दक्ष स्वास्थ्य जनशि�को व्यवस्थापन 

गनुर्, औष�ध उत्पादनमा आत्म�नभर्रता अ�भव�ृ� गर� औष�ध तथा औष�धजन्य सामा�ीको �भावकार� व्यवस्थापन तथा �नयमन गनुर्, 

जलवाय ुप�रवतर्न र बढ्दो शहर�करणसँगै सजृना भएका जीवनशैल�सँग सम्बिन्धत स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गनुर्, स्वास्थ्य 

185



सचुना �णाल�हरूलाई यथोिचत व्यवस्थापन गनुर् �मखु चनुौतीका रुपमा रहेका छन।्उत्पादनशील जनशि�लाई क्षमतामा आधा�रत 

रोजगार�को स�ुनि�तता गनुर्, बढदो आ�वासनलाई समिुचत व्यवस्थापन गनुर्, मतृ्यकुो कारणको अ�भलेख रा� ेप��तको �वकास र 

�नय�मत अनसुन्धान गनुर्, उच्चदरमा बढ्दो ज्ये� नाग�रकहरूमा रहेको अनभुव, ज्ञान र �सपलाई अन्तरपसु्ता हस्तान्तरण गन� 

�भावकार� व्यवस्था गनुर्, जनसांिख्यक�य सूचना ब�कको �नमार्ण र �वस्तार गर� सम� स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षे�मा सशुासन 

कायम गनुर् जस्ता �मखु चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

1. स्वस्थ, उत्पादनशील, िजम्मेवार र सखुी नाग�रक (स्वास्थ्य तथा पोषण)।  

2. उत्पादनशील जनसांिख्यक �ोत (जनसंख्या तथा बसाइँसराइ)। 
४. उ�शे्य 

१. संघ, �देश र स्थानीय तहमा सबै �क�समका स्वास्थ्य सेवाहरूको सन्त�ुलत �वकास र �वस्तार गनुर्।(स्वास्थ्य तथा पोषण) 

२. सवर्सलुभ र गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको ला�ग सरकारको उ�रदा�यत्व र �भावकार� �नयमन अ�भव�ृ� गद� नाफामूलक 
स्वास्थ्य क्षे�लाई सेवामूलक क्षे�को रुपमा �मशः रूपान्तरण गनुर्।(स्वास्थ्य तथा पोषण) 

३. बहकु्षे�ीय समन्वय तथा साझेदार� स�हत स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको पहुँच तथा उपभोग बढाई सेवा �दायक र 
सेवा�ाह�लाई थप िजम्मेवार बनाउदै स्वस्थ जीवनशैल� �व�र्न गनुर्।(स्वास्थ्य तथा पोषण) 

४. सबै नाग�रकलाइर् स्वस्थ, सवल र स��य बनाई औसत आयमुा व�ृ� गनुर्।(जनसंख्या तथा बसाइँ-सराइ) 

५. बसाइँ-सराइ तथा सहर�करणको व्यवस्थापन र जनसांिख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुर्।(जनसंख्या तथा बसाइँ-सराइ) 

६. जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानलाइर् संस्थागत गनुर्।(जनसंख्या तथा बसाइँ-सराइ) 

५. रणनी�त 

अ. स्वास्थ्य तथा पोषण 

1. ��तकारात्मक, �ब�र्नात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थार्पनात्मक तथा �शामक (Palliative Care) लगायतका आधारभतूदेिख 
�विश��कृत र गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवामा सबै नाग�रकको पहँचु स�ुनि�त गन�। 

2. आयवु�द, �ाकृ�तक िच�कत्सा तथा अन्य िच�कत्सा प��तहरूको योजनाव� �वकास र �वस्तार गन�। 

3. जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनरुुप सबै उमेर समूहका नाग�रकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई 
सम्वोधन गर� मातिृशश,ु बालबा�लका र �कशोर�कशोर�को सवार्�गीण �वकास र प�रवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सधुार 
तथा �वस्तार गन�। 

4. जनसंख्याको �वतरण, भौगो�लक अविस्थ�त एवम ्आवश्यकताको आधारमा संघ, �देश र स्थानीय तहमा अस्पताल र 
स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप-�मि�त सामािजक उ�रदा�यत्व बहन गनर् सक्ने दक्ष जनशि�को �बकास तथा �बस्तार 
गन�। 

5. स्वास्थ्यमा रा��य लगानी व�ृ� गद� �दगो स्वास्थ्य �व�ीय �णाल�को �वकास गन�| 

6. स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेततृ्वदायी भ�ूमका स�ुनि�त गद� सरकार�, �नजी तथा गैरसरकार� क्षे�बीचको सहकायर् तथा 
साझेदार�लाई व्यवस्थापन तथा �नयमन गन�। 

7. नयाँ ��व�धजन्य स्वास्थ्य साम�ीहरूका साथै औष�ध तथा औष�धजन्य सामा�ीको  उत्पादन, आयात, भण्डारण, �वतरण 
तथा �योगको �नयमन तथा व्यवस्थापन गन�। 

8. सन� तथा नसन� रोग �नयन्�ण तथा जनस्वास्थ्य �वपद् व्यवस्थापन पूवर्तयार� तथा ��तकायर्का ला�ग सामदुा�यक स्वास्थ्य 
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�णाल� स�हतको एक�कृत उपाय अवलम्बन गन�। 

9. स्वास्थ्य सूचना �णाल�लाई थप व्यविस्थत, एक�कृत र ��व�ध मै�ी बनाउँदै सबै तहको स्वास्थ्य सूचनाको मागलाई 
यथोिचत सम्बोधन गर� अनगुमन, मूल्या�न, समीक्षा, नी�त �नमार्ण तथा �नणर्य ��कयामा तथ्या�को �योग बढाउने। 

10. नेपाल स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद्को कायर्क्षे�लाई समयानकुुल प�रमाजर्न गद� �देशस्तरसम्म �वकास र �वस्तार गन�। 

11. आ�वास ���याबाट जन स्वास्थ्यमा हनुसक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गन� व्यवस्था �मलाउने। 

12. बहकु्षे�ीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदार� माफर् त �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन गन�।  

13. बहकु्षे�ीय समन्वय माफर् त सबै नी�तमा स्वास्थ्यलाई समावेश गन�। 

आ. जनसंख्या तथा बसाइँ-सराइ 

1. �कशोर�कशोर� तथा यवुाहरूको सरुिक्षत यौन तथा �जनन ्स्वास्थ्य, प�रवार �नयोजन, सरुिक्षत माततृ्व र सरुिक्षत गभर्पतन 
लगायतका सेवालाई अ�धकारमखुी कायर्�मको रुपमा �वकास गन�। 

2. जनसांिख्यक लाभांश सदपुयोग गनर् ज्ञान र सीपमा आधा�रत रोजगार�का अवसरहरू �सजर्ना गन�। 

3. अ�धकारमा आधा�रत ल��गक समानता र समावेशीकरणको माध्यमबाट जनसङ्ख्या र �वकासमा मूल�वाह�करण गन� नी�त 
�लंदै �व�मान काननु तथा संस्थागत व्यवस्थामा सधुार गन�। 

4. �ामीण तथा दगुर्म क्षे�मा एक�कृत बस्ती �वकासको माध्यमबाट आन्त�रक बसाइँसराई र शहर�करणलाइर् व्यविस्थत 
गन�। 

5. जनसंख्या तथा बसाइँसराई सम्बन्धी तथ्या� व्यवस्थापनलाई गणुस्तर�य तथा ��व�धमै�ी बनाइर् अध्ययन, अनसुन्धान, 
सव�क्षण, �क्षेपण, �व�षेण गर� जनसंख्या सूचनालाई व्यविस्थत गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक तथा ल�य  

न�तजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

अपेिक्षत आय ु(जन्म हुँदाको) वषर् ७०.६ ७०.८ ७१.५ ७२ ७२ 

३० �मनेटको दरु�मा स्वास्थ्य 
संस्थामा पहुँच भएको घरप�रवार 

��तशत 
६१.८ ६५ ७३ ७५ ८० 

स्वास्थ्य उपचारमा व्यि�गत खचर्को 
अनपुात 

��तशत ५४.4 ५० ४३ ४२ ४० 

मात ृमतृ्यदुर (��त लाख जी�वत 
जन्ममा) 

जना २३९ २३९ १५० १२५ ९९ 

५ वषर् म�ुनको बाल मतृ्यदुर (��त 
हजार जी�वत जन्ममा) 

जना २८ २८ २७ २६ २४ 

नवजात िशश ुमतृ्यदुर (��तहजार 
जी�वत जन्ममा) 

जना १६ १६ १५ १५ १४ 

कुल �जनन दर ��त म�हला २ २ २.१ २.१ २.१ 

�कशोर� अवस्थाको �जनन (१९ वषर् 
म�ुन जी�वत जन्ममा) 

��तशत  ६.३ ६.३ ६.२ ६ ६ 

प�हचान भएका क्षयरोगीमध्ये 
उपचारको सफलता दर 

��तशत ९० ९५ ९५ ९५ ९५ 
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न�तजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३० वषर्देिख ७० वषर् उमेर समूहका 
मा�नसहरूमा का�डर्योभास्कुलर रोग, 

क्यान्सर, मधमेुह वा स्वास��ास 

सम्बन्धी द�घर्काल�न रोगहरूबाट 
हनुे मतृ्यदुर 

��त हजार २.८ - २.४० २.३५ २.३० 

स्वास्थ्य �बमामा आव� भएको 
जनसंख्या 

��तशत ११ १६ ६० ६० ६० 

��त लाख जनसंख्यामा 
स्वास्थ्यकम�को संख्या  

संख्या ८८१ ९०० ४४५० ४४५० ४४५० 

��त लाख जनसंख्यामा डाक्टरको  
संख्या 

संख्या ७८ ९५ ९५ ९५ १०० 

प�रवार �नयोजनको आध�ुनक साधन 
�योग दर 

��तशत ४२.९ ४५ ५२ ५३ ५३ 

स्वास्थ्य संस्था माफर् त �सू�त सेवा 
�लने म�हला 

��तशत ६५.६ ६६ ७२ ७४ ७६ 

दक्ष  स्वास्थ्यकम�को उपिस्थ�तमा 
सतु्केर� भएका म�हला (जी�वत 
जन्ममा) 

��तशत ६२.४ ६१ ७१ ७३ ७९ 

�ोटोकल अनसुार चार पटकसम्म 
गभर्वती जाँच गन� म�हला 

��तशत 

 

५२.६ 
५६  

७३ 

 
७५ 

 
 

८१ 

�ोटोकल अनसुार बच्चाको जन्मप�छ 
तीन पटक सेवा �ा� गन� म�हला 

��तशत 
१८.८ २५ ६० ६५ ७० 

�भटा�मन ए �ा� गन� गभर्वती म�हला ��तशत ५७.३ ६२ ७७ ८० ८५ 

�डपीट� हेप खोप ते�ो �ा� गन� 
बालबा�लका 

��तशत ७७.९ ८९ ९३ ९४ ९५ 

दादरुा खोप �ा� गन� बालबा�लका ��तशत 
७९.६ ७९ ९३ ९४ ९५ 

औलो रोगबाट सं��मत व्यि� 
(इन्डोजेनस सं�मण मा�) 

संख्या १०२ ११० ५० २५ ० 

एचआइ�भबाट नयाँ सं��मत व्यि� ��त लाख  ९.४ ९.२ १९ १८ १७ 

गभर्वती म�हला मध्ये पी एम ट� सी 
ट� सेवा पाएका म�हला 

��तशत ५६.३ ५६.३ ८५ ९० ९५ 

क्षयरोग लाग्न ेदर (Incidence Rate) 

��त एक 
लाख 

जनसंख्या 
९१.१ ९० ७२ ६७ ६४ 

औलोज्वरो 
��त हजार 
जनसंख्या 

०.०२१ ०.०१७ ०.०४ ०.०४ ०.०२ 
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न�तजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

 डे� ु संख्या २२३८२ १५०० ३९५ ३६४ ३२५ 

एक्ट�भ �कोमा  संख्या - - ७७ ७३ ६९ 

१४ वषर् वा मा�थका व्यि�हरूको 
स�ुतर् सेवन/ध�ुपान 

��तशत २२.९ २२.९ २५.० २४.३ २१.६ 

म�हलाहरूको नाममा घरजग्गा 
रहेका प�रवार 

��तशत २६ ३३.९३ २९ ३० ३३ 

जीवन कालमा शार��रक, मान�सक 
वा यौन �हंसा पी�डत म�हला 

��तशत २४.४ 

 

२२ १७.८ १६ १३ 

�वगत १२ म�हनामा शार��रक, 

मान�सक वा यौन �हंसा पी�डत 
म�हला 

��तशत १३.५ 
९.१ ८ ७ ६ 

५ वषर्भन्दा म�ुनका बालबा�लकामा 
भएको पडु्कोपन (उमेरअनसुार 
उचाई कम) 

��तशत ३१.५ ३१.५ २७ २४ २० 

५ वषर् म�ुनका कम तौल भएका 
बालबा�लका 

��तशत २४.३ २४.४ १९ १८ १५ 

सधुा�रएको सरसफाइ स�ुवधा 
(एकल �योग) उपलब्ध प�रवार 

��तशत ६२ ६५ ८६ ९३ 
 

१०० 

�जनन उमेर समूहका म�हलामा 
र�अल्पता 

��तशत ४१ ४१ २५ २३  

पूणर् खोप �ा� गन� �जननयोग्य 
उमेरका म�हला 

��तशत ७३ - ९५ ९८ ९९ 

पूणर् खोप �ा� गन� बालबा�लका ��तशत ६४.५ ७९ ९५ ९८ ९९ 

स्वास्थ्यमा सरकार� खचर् (कुल 
रा��य बजेटमा) 

��तशत ४.५ ७.८ ७ १० 
 

१० 

आधारभतू खा� सरुक्षाको िस्थ�तमा 
रहेका प�रवार 

��तशत ४८.२ ५० ७० ७५ 
 

८० 

जन्मेको एक घण्टा�भ� स्तनपान 
गरेका बालबा�लका 

��तशत ४१.७ ४१.७ ८२ ९१ ९९ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   1,009,748      870,916      138,832            -        524,567       83,075      402,106  

२०७९/८०     681,543      481,182      200,361            -        526,983      114,560       40,000  

२०८०/८१     729,725      521,848      207,877            -        397,914      113,609      218,202  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��  ) 

लागत (रू. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

37000011 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
मन्�ालय 5,6 

नी�त तजुर्मा, व्यवस्थापन 
तथा �नयमन 

सालबसाल�  स्वास्थ्य सम्बन्धी नी�त, रणनी�त तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा 
आएको हनुे। 

37000013 पशपु�त हो�मयो िच�कत्सालय 
र यनुानी औषधालय  

सेवा �वाह सालबसाल�  वैिक्ल्पक िच�कत्सक सेवाको �वस्तार र �व�र्न भएको 
हनुे। 

37000101 कािन्त बाल अस्पताल 
3 

�वशेषज्ञ बाल स्वास्थ्य 
सेवा �वाह 

सालबसाल� 
 

 बालबा�लकाको गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा व�ृ� 
भएको हनुे। 

37000102 श�ुराज ��पकल अस्पताल 
8 

सरूवा रोग सेवा �वाह सालबसाल� 
 

 सरुवा रोगको अध्ययन तथा �विश��कृत सेवा �व�र्न 
भएको हनुे। 

37000103 परोपकार �सू�त अस्पताल 
3 

�वशेषज्ञ �स�ुत सेवा 
�वाह 

सालबसाल� 
 

 दक्ष न�सर्� जनशि��ारा �सू�त तथा �जनन सेवा 
�भावकार� भएको हनुे। 

37000104 नेपाल आखँा अस्पताल 
8 

�वशेषज्ञ आखाँ उपचार 
सेवा �वाह  

सालबसाल�  सबै तहका सरकारमा गणुस्तर� आखँा उपचार सेवाको 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37000105 बी.पी. कोइराला मेमो�रयल 
क्यान्सर अस्पताल 1,3,8 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह सालबसाल�  सलुभ र गणुस्तर�य क्यान्सर उपचार सेवा तथा सचेतना 
�दान भएको हनुे। 

37000106 मनमोहन का�डर्योथेरा�सक 
भस्कुलर तथा �ान्स्प्लान्ट 
केन्� 

1,8 
�वशेषज्ञ सेवा �वाह 

सालबसाल� 
 मटुुरोगीहरूलाई स्तर�य एवं सलुभ िच�कत्सा सेवा उपलब्ध 

भएको हनुे।  

37000107 श�हद गंगालाल �दय केन्� 
1,8 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह सालबसाल�  मटुुका रोगीहरूलाई �न:शलु्क रुपमा स्तर�य एवं सलुभ 
िच�कत्सा सेवा उपलब्ध भएको हनु।े   

37000108 ��. �व. िशक्षण अस्पताल 
(सरेुश वाग्लेस्म�ृत क्यान्सर 
केन्द समेत) 

1,8 
�वशेषज्ञ सेवा �वाह 

सालबसाल� 
 गणुस्तर�य उपचार सेवा �दान गर� स्वास्थ्य सेवाको 

�भावका�रता व�ृ� भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��  ) 

लागत (रू. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

37000109 स्वास्थ्य कर कोषबाट 
संचा�लत कायर्�म 1३ 

उपचार सेवा �वाह तथा 
रोग �नयन्�णमा सहयोग 

सालबसाल�  स�ुतर्जन्य, म�दराजन्य, रसाय�नक पदाथर्, �वषाद� तथा 
अखा� पदाथर्को �योगमा कमी आएको हनुे। 

37000110 आयवु�द िच�कत्सालय, 
नरदेवी 2 

आयवु�द सेवा �वाह सालबसाल�  आयवु�द िच�कत्सा सेवाको उपलब्धतामा नाग�रकको पहुँच 
व�ृ� भएको हनुे। 

37000111 �सहंदरबार वै�खाना 
2 

आयुर्वेद और्ष�धको 
उपलब्धतता 

सालबसाल�  गणुस्तर�य आयवु��दक औष�ध तथा उपचारको सेवामा व�ृ� 
भएको हनुे। 

37000112 बी.पी. कोईराला लायन्स 
ने� अध्ययन केन्� 8 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह, 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �पछ�डएको तथा �वप� नाग�रकले दक्ष िच�कत्सकको 
माध्यमबाट �न:शलु्क उपचार सेवा �ा� गरेका हनुे। 

37000113 नेपाल ने� ज्यो�त संघ 
8 

आखँा सम्बन्धी 
रोगहरूमा न्यूनीकरण 

सालबसाल�  आखँा सम्बन्धी रोगहरूको  �नदान तथा उपचारमा 
�भावका�रता व�ृ� भएको हनुे। 

37000114 स्वास्थ्य क्षे� सधुार 
कायर्�म 1,6 

स्वास्थ्य संस्था समन्वय 
र सेवाको सदुृ�ढकरण 

सालबसाल�  स्वास्थ्य पूवार्धार �नमार्णको कायर् र �वस्तारबाट नाग�रकको 
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गणुस्तर�यता व�ृ� भएको हनुे। 

37000115 मानव अंग �त्यारोपण केन्� 1,8 �वशेषज्ञ सेवा �वाह 
सालबसाल� 

 मगृौला तथा कलेजो लगायतका महत्वपूणर् अंगहरू सरुिक्षत 
रा�ने सम्बन्धमा सबै नाग�रकमा जनचेतना अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

37000116 एक�कृत स्वास्थ्य पूवार्धार 
�वकास कायर्�म 1,4 

स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास 
तथा �वस्तार 

(२०७६/२०७७  

- ८०/८१ ) 
१,३५,००० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूवार्धार �नमार्णको कायर् स�ालन 

तथा �वस्तार भएको हनुे। 

3700011८ को�भड १९ रोकथाम तथा 
�नयन्�ण कायर्�म 8,१३ 

कोरोना महामार� 
रोकथाम तथा �नयन्�ण 

२०७७/ ७८  को�भड १९ महामार�को दो�ो लहर �नयन्�णको ला�ग 
खोपको उिचत �बन्ध र व्यवस्थापन भएको हनुे। 

37001011 स्वास्थ्य सेवा �वभाग 
1;12 

समन्वय सालबसाल�  को�भड १९ तथा अन्य खोप तथा पोषण �व�र्न कायर्�म 
�नय�मत रुपमा स�ालन भएका हनु।े 

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण  

1 

सं�मण रोग �नयन्�ण 
तथा सेवा �वाह 

सालबसाल� 
 

 क्षयरोग उपचार सफलता दर ९५ ��तशत भन्दा ब�ढ 
भएको हनुे।  

क्षयरोगीहरूको उपचारमा गणुस्तर�य सेवा �दान भएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��  ) 

लागत (रू. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

37001102 एड्स तथा यौन रोग 
�नयन्�ण  1 

सं�मण रोग �नयन्�ण 
तथा सेवा �वाह 

सालबसाल�  एचआई भी एड्स रोगीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा 
कमी आएको हनुे। 

37001103 प�रवार कल्याण कायर्�म 

1,3 

म�हला स्वास्थ्य तथा 
�जनन स्वास्थ्यमा सधुार सालबसाल� 

 आध�ुनक प�रवार �नयोजनको दर ५२ ��तशत, स्वास्थ्य 
संस्थामा �स�ुत हनु ेदर ७२ ��तशत  र पूणर् खोप पाएको 
बच्चा ९५ ��तशत पगुकेो हनुे। 

37001105 महामार� तथा रोग �नयन्�ण 
कायर्�म  8 

सं�मण तथा रोग 
�नयन्�ण 

सालबसाल�  को�भड-१९ लगायतका महामार�जन्य रोगको खोप 
व्यवस्थापन, रोकथाम तथा न्यूनीकरण भएको हनुे। 

37001107 स्वास्थ्य व्यवस्थापन 
कायर्�म 7 

औष�ध र उपकरणको 
स�ुनि�तता 

सालबसाल�  औष�ध, भ्यािक्सन तथा औजार उपकरणको उपलब्धतामा 
पयार्�ता भएको हनुे। 

37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना 
तथा संचार केन्� 6,9 

जनस्वास्थ्यमा सधुार सालबसाल�  �डिजटल स्वास्थ्यको अवलम्बनबाट स्वास्थ्य सेवामा 
नाग�रकको पहुँच पगुकेो हनुे। 

37001110 रा��य स्वास्थ्य ता�लम 
कायर्�म 1,4 

स्वास्थ्य जनशि�को 
क्षमता �वकास 

सालबसाल�  स्वास्थ्यकम�हरूको  नवीन क्षे� तथा ��व�धमा ज्ञान, सीप 
तथा क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

37001111 क�टजन्य रोग �नयन्�ण 
अनसुन्धान तथा ता�लम 
केन्� 

8,9 
रोग �नदानमा योगदान 

सालबसाल� 
 क�टजन्य रोगहरूको प�हचान तथा अनसुन्धानको कायर्मा 

िजल्लागत सूचना �ा� भई �नयन्�णमा सघाउ पगुकेो हनुे। 

37001112 रा��य जनस्वास्थ्य 
�योगशाला 1,8 

�योगशाला सेवाको 
सदुृढ�करण 

सालबसाल�  को�भड-१९ जस्ता महामार�जन्य रोगको पर�क्षण, �नयन्�ण 
र उपचारजस्ता सेवा सहज रुपमा उपलब्ध भएको हनुे। 

३७००१115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 
(उपचारात्मक सेवा 
महाशाखा) 

1,8 

उपचारात्मक सेवाको 
व्यवस्थापन तथा समन्वय सालबसाल� 

 �डिजटल ��व�धको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा �दान भई 
सबै नाग�रकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अ�भव�ृ� भएको 
हनुे। 

३७००१116 न�सर्� तथा सामािजक सरुक्षा 
सेवा कायर्�म (न�सर्� तथा 
सामािजक सरुक्षा महाशाखा) 

3 

न�सर्� सेवाको 
ब्यवस्थापन तथा तथा 
सामािजक सरुक्षा सेवा 

सालबसाल� 
 �डिजटल ��व�धको माध्यमबाट स्माटर् हेल्थ कायर्�म पूणर् 

रूपमा स�ालन भई न�सर्� सेवाको �भावका�रता व�ृ� 
भएको हनुे। 

37002011 औष�ध व्यवस्था �वभाग 
7 

औष�ध व्यवस्थापन तथा 
�नयमन 

सालबसाल�  सबै नाग�रकको ला�ग �न:शलु्क तथा गणुस्तर�य औष�धको  
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क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��  ) 

लागत (रू. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

उपलब्धतामा व�ृ� भएको हनुे।  

37003011 आयवु�द सेवा कायर्�म 
2,9 

अनगुमन, सपु�रवेक्षण 
तथा व्यवस्थापन 

सालबसाल�  आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा सेवाको सलुभ 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37003101 �व�वध कायर्�म (आयवु�द 
�वभाग) 2 

आयवु�द अस्पताल 
सदुृढ�करण 

सालबसाल�  आयवु�द अस्पतालहरूको सदुृढ�करण माफर् त नाग�रकको 
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच व�ृ� भएको हनुे। 

37003102 आयवु�द सेवा कायर्�म 2 आयवु��दक सेवा �वाह सालबसाल�   

37031101 स्वास्थ्य �बमा बोडर् 

५ 

स्वास्थ्य सेवामा सवर्व्यापी 

र गणुस्तर�य पहुँच तथा 

उपयोगमा व�ृ�  

२०७२/७३ -
२०८०/८१ 

३५,००,०० ७७ िजल्ला र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे। 

37041011 स्वास्थ्य अनसुन्धान प�रषद् 

९,१० 

स्वास्थ्य योजना तथा 
सेवा �वाहमा योगदान सालबसाल� 

 स्वास्थ्य क्षे�मा अध्ययन तथा अनसुन्धानका 
��तवेदनहरूको नी�त तजुर्मा तथा �नणर्य ��कयामा उपयोग 
भएको हनुे। 

37061011 केिन्�य अस्पताल तथा 
��त�ान 4 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �वशेषज्ञ जनशि�को माध्यमबाट �वशेषज्ञ सेवाको 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37061012 िच�कत्सा �वज्ञान रा��य 
��त�ान (वीर अस्पताल 
समेत) 

1,3 
�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन सालबसाल� 

 �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�वधक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे।  

37061013 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 6 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�व�धक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

37061014 कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 6 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�व�धक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

37061015 पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 6 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�वधक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

३७०6१०१६ रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 6 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल�  �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�वधक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 
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३७०६१०१७ पोखरा स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 6 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह तथा 
जनशि� उत्पादन 

सालबसाल� 
 

 �वशेषज्ञ सीप, �सजर्नशीलता तथा �ा�वधक ज्ञान अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक  आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

37000011 स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या मन्�ालय 

रा��य स्वास्थ्य �व�ीय रणनी�त   
तजुर्माको ला�ग १०० �दनको 
समयाव�ध तोक� र्यार्�पड 
�रजल्ट इ�न�सए�टभ समूह गठन 
भएको।  

संघीय संरचना अनरुुप रा��य नी�त, रणनी�त, 
मापदण्ड तथा �नद� िशका कायार्न्वयन गर� 
�नयमन तथा व्यवस्थापक�य �णाल� सदुृढ भई 
सम� स्वास्थ्य सेवा �वाहमा �भावका�रता 
बढेको हनुे। 

रा��य स्वास्थ्य �व�ीय रणनी�त तयार गर� �भावकार� कायार्न्वयन 
गन�। 

�न:शलु्क आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको पहुँच अ�भव�ृ� 
गन�। 

गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा �दानको ला�ग तहगत, �नकायगत र 
क्षे�गत समन्वय, सहकायर् र साझेदार� व�ृ� गन�। 

37000013 पशपु�त हो�मयो 
िच�कत्सालय र 
यनुानी औषधालय 

हो�मयोपेथी र िचकत्सा सेवा 
�दान ग�रएको। 

हो�मयो िच�कत्सा र यनुानी सम्बन्धी गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवा �वाह भएको हनुे। 

हो�मयोपेथी र यनुानी िच�कत्सा सम्बन्धी उपचार गन�  र �व�भ� 
क्षे�मा िश�वर स�ालन गन�। 

37000101 कािन्त बाल 
अस्पताल 

ग�रब असहाय बालब�लकाको 
�न:शलु्क उपचार, आइ�सय ु
सेवा, �वशी�ीकृत सेवा, फाम�सी 
तथा इ.एच.एस. सेवा स़�ालन 
भएको। 

बालबा�लकाहरूको �विश� स्वास्थ्य उपचारको 
पहुँचमा ब�ृ� भई सम� स्वास्थ्य िस्थ�तमा सधुार 
आएको हनुे। 

गर�ब असहाय बालब�लकाको �न:शलु्क उपचार, तथा  �वशी�ीकृत  

सेवालई थप �भावकार� बनाउने। 

37000102 श�ुराज ��पकल 
अस्पताल 

को�भढ १९ लगायतका सरुवा 
रोगको रोकथाम तथा 
�नयन्�णका ला�ग एक�कृत 
कायर्�म स�ालन भएको। 

को�भड- 19 लगायतका सरुवा रोग पर�क्षण, 

�नयन्�ण र रोकथाम गनर् सघाउ पयुार्ई स्वास्थ्य 
सेवा �णाल� मजबतु भएको हनुे।  

को�भड- 19 लगायतका सरुवाजन्य रोग अध्ययन,  अनसुन्धान,   
पर�क्षण, �नयन्�ण र रोकथामको कायर्लाई थप मजबतु गन�।  

37000103 परोपकार �स�ुत 
अस्पताल 

दक्ष �स�ुत तथा �जनन 
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच व�ृ� 
भएको। 

सरुिक्षत �स�ुत तथा गभर्पतन प�ातको 
सेवालगायत �जनन ्स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पगुकेो 
हनुे। 

सरुिक्षत �स�ुत सेवाको संख्यात्मक व�ृ� तथा एक�ार संकट 
व्यवस्थापन केन्� र स्याटलाइट क्ल�नक �व�र्न गन�। 
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�मडवाइफ िशक्षाको �व�र्नसँगै मातमृतृ्यूदर घटाउने। 

37000104 नेपाल आखँा 
अस्पताल 

�देश र स्थानीय तहसम्म 
आखँा िश�वर संचालन, �वप� 
नाग�रकलाई �न:शलु्क उपचार 
तथा शल्य��या सेवा �दान 
ग�रएको। 

सलुभ र �भावकार� �वशेषज्ञ आखँाको उपचार 
सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

सरकारका तीन वटै तहमा आखँा िश�वर संचालन गन�। 

�वप� नाग�रकलाई �दान ग�रन े�न:शलु्क तथा शल्य��या सेवा 
�वस्तारलाई �नरन्तरता �दने। 

37000105 बी.पी. कोईराला 
मेमो�रयल क्यान्सर 
अस्पताल 

समदुाय स्तरमा क्यानसर 
रोगको उपचार र सचेतनामूलक 
कायर्�म स�ालन ग�रएको। 

देश�भ� सलुभ र गणुस्तर�य क्यान्सर उपचार 
सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

समदुायस्तरमा क्यान्सर रोगको उपचार र सचेतनामूलक काय�म 
संचालन गन�। 

म�हलामा बढ्दो �ममा रहेको स्तन क्यान्सर र सभार्इकल क्यान्सर 
जस्ता रोगको �नःशलु्क पर�क्षण गन� व्यवस्थालाई �ाथ�मकताका 
साथ कायार्न्वयन गन�। 

37000106 मनमोहन 
का�डर्योथेरा�सक 
भस्कुलर तथा 
�ान्स्प्लान्ट केन्� 

मटुु, फोक्सो र र�नल�को 
उपचार सम्वन्धमा अनसुन्धान 
भएको।  

मटुुरोगीहरूलाई न्यूनतम सेवा शलु्कमा स्तर�य 
एवम ्सलुभ िच�कत्सा सेवा उपलब्ध भएको 
हनुे। 

मटुु, फोक्सो र र�नल�को उपचार सम्बन्धमा �नरन्तर अनसुन्धान 
गन�  

समतामूलक स्वास्थ्य वीमामाफर् त �वप� नाग�रकलाई �नःशलु्क सेवा 
�दान गन�।  

�विश��कृत उपचारलाई एक�कृत रूपमा �दान गनर् उपकरणको 
पयार्� व्यवस्था गन�। 

37000107 श�हद गंगालाल 
�दय केन्� 

मटुुका ब�हरंग सेवा, शल्य��या 
र क्याथल्याब माफतर् उपचार 
सेवा �दान ग�रएको। 

मटुुका रोगीहरूलाई न्यूनतम सेवा शलु्कमा 
स्तर�य एवम ्सलुभ िच�कत्सा सेवा उपलब्ध 
भएको हनुे। 

मटुुका ब�हरंग सेवा, शल्य��या, क्याथल्याब माफर् त उपचार, 
एन्जीयोप्ला��क सेवा �दान गन�। 

मटुुरोग सम्बन्धी �नःशलु्क स्वास्थ्य िश�वर संचालन गन�।  

नसन� तथा द�घर् रोगीहरूको रोकथाम, �नयन्�ण तथा उपचार 
सेवालाई �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गनर् बहकु्षे�ीय समन्वय 
गन�। 

37000108 ��. �व. िशक्षण 
अस्पताल (सरेुश 
वाग्लेस्म�ृत क्यान्सर 
केन्द समेत) 

सलुभ र  गणुस्तर�य सेवाका 
ला�ग आवश्यक उपकरण र 
जनशि� व्यवस्थापन 
ग�रएको। 

��.�व. िशक्षण अस्पतालमा क्यान्सरका 
�बरामीलाई उपचार सेवा उपलव्ध भएको हनुे। 

गणुस्तर�य उपचार सेवाका ला�ग भौ�तक पूवार्धार �वकास र 
उपकरणको व्यवस्थापन गन�। 

37000109 स्वास्थ्य कर स्वास्थ्यमा ��तकूल असर पान� ध�ुपानले हनुे क्यान्सर, मटुुजन्य रोग �नयन्�ण जनस्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गनर् “सबै नी�तमा स्वास्थ्यको 
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कोषबाट संचा�लत 
कायर्�म 

स�ुतर्जन्य,  म�दराजन्य, 
रसाय�नक पदाथर्, �वषाद� तथा 
अखा� पदाथर्को �योगलाई 
�नयन्�ण तथा �नयमन गन� 
कायर्�म संचालन ग�रएको। 

तथा उपचारमा थप सहयोग पगुकेो हनुे। अवधारणा” कायार्न्वयनमा गनर् सरोकारवालासँग समन्वय र सहकायर् 
गन�। 

स्वास्थ्यलाई ��तकूल असर पान� वस्तहुरूको �मसावट र �योगलाई 
�नयन्�ण र �नयमन गन� कायर्लाई जोड �दने। 

जनस्वास्थ्यमा हानी गन� �शो�धत तथा तयार� खा� पदाथर् �व�र्न 
गन� खालका तथ्यह�न र �मपूणर् सन्देश एवम ्�वज्ञापनलाई 
�नरुत्सा�हत र �नयन्�ण गनर् स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देश र साम�ी 
उत्पादन, �सारण र सम्�षेणलाई वैज्ञा�नक र व्यविस्थत बनाउने। 

37000110 आयवु�द 
िच�कत्सालय, 
नरदेवी 

नरदेवी अस्पतालबाट आयवु�द 
िच�कत्सा सेवा �नरन्तर �दान 
भएको। 

अस्पतालहरू स्थापना र सदुृढ भई जनतालाई 
गणुस्तर�य आयवु�द सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध औष�धजन्य जडीबटु�, ख�नज एवम ्जान्तब 
�व्यको प�हचान, संकलन, संरक्षण र �व�र्न गन� संरचनाहरू �नमार्ण 
गन�। 

आयवु�द सेवाको �वकास र �वस्तारबाट स्वास्थ्य पयर्टन �व�न 
गन�। 

37000111 �संहदरबार वै�खाना आयवु��दक उपचारको ला�ग 
मेिशन तथा उपकरण व्यवस्था 
ग�रएको। 

गणुस्तर�य आयवु�द औष�धहरू सलुभ रूपमा 
उपलब्ध भएको हनुे। 

औष�धजन्य ज�डबटु�, ख�नज एवम ्जान्तब �व्यको प�हचान, 
संकलन, संरक्षण र �व�र्न तथा सहज �वतरणमा जोड �दने। 

वै�खानाको संस्थागत स��यता व�ृ� गन�। 

आयवु�द सेवाको �वकास र �वस्तारबाट स्वास्थ्य पयर्टन �व�र्न 
गन�। 

37000112 बी.पी. कोइराला 
लायन्स ने� 
अध्ययन केन्� 

दक्ष ने� �वशेषज्ञ िच�कत्सा 
िशक्षा �दान तथा �वप� 
समदुायमा �नशकु िशवीर 
स�ालन ग�रएको। 

दक्ष ने� �वशेषज्ञ उत्पादन भई स्तर�य आखँा 
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको हनु।े 

आखँा, नाक, कान, घाटँ� तथा मखु सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई 
एक�कृत र �विश��कृत रूपमा सबै तहमा �वकास र �वस्तार गन�। 

�वप� समदुाय तथा क्षे�को प�हचान गर� आखँा सम्बन्धी �न:शलु्क 
िश�वर स�ालनमा �नरन्तरता �दने। 

37000113 नेपाल ने� ज्यो�त 
संघ 

�व�भ� समदुायमा मो�त�बन्दू 
शल्य��या र �न:शलु्क आखँा 
िश�वर स�ालन भएको। 

आखँा उपचार सम्बन्धी जनचेतना जागतृ भई 
आखँाको रोगमा कमी आएको हनु।े 

समदुायमा �न:शलु्क आखँा जाँच कायर्�म स�ालन गन�। 

आखँा, नाक, कान, घाट� तथा मखु सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई 
एक�कृत  तथा �विशषट�कृत रुपमा सबै तहमा �वकास र �वस्तार 
गन�। 

�वप� समदुाय तथा क्षे�को प�हचान गर� आखँा सम्बन्धी �न:शलु्क 
िश�वर स�ालनमा �नरन्तरता �दने। 
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37000114 स्वास्थ्य क्षे� सधुार 
कायर्�म 

सरकारका तीनै तहमा संघीय 
शासक�य �णाल� अनसुार 
स्वास्थ्य पूवार्धारको �वकास 
तथा �वस्तारको कायर् भैरहेको। 

तीन तहका स्वास्थ्य सेवाहरूमा समन्वयको कायर् 
सदुृढ भई स्वास्थ्य सेवा �वाहमा सधुार भएको 
हनुे। 

नयाँ तथा स्तरो��त ग�रएका स्वास्थ्य संस्थामा भौ�तक पूवार्धार 
�नमार्ण र आध�ुनक उपकरण तथा जनशि� व्यवस्था गन�। 

आधारभतू स्वास्थ्य सेवा केन्�, �ाथ�मक अस्पताल, ��तीय तहका 
अस्पताल र �विश�ीकृत अस्पताल�ारा �भावकार� सेवा �वाह गद� 
वैज्ञा�नक सम्�षेण �णाल� अवलम्बन गन�। 

37000115 मानव अंग 
�त्यारोपण केन्� 

मगृौला तथा कलेजो लगायतका 
अन्य अंग असफल हनुबाट 
जोगाउन र अंगदान तथा अंग 
�त्यारोपण सम्वन्धमा जनचेतना 
कायर्�म स�ालन ग�रएको। 

स्वदेशमै अंग �त्यारोपणको सेवा उपलव्ध हनुकुा 
साथै मटुु, मगृौला, कलेजो लगायतमा सलुभ 
उपचार सेवा �वाह भएको हनुे। 

मगृौला र कलेजो �त्यारोपण, मटुु तथा अन्य रोगको उपचारको 
ला�ग आवश्यक पूवार्धार र दक्ष जनशि� व्यवस्थापन गन�। 

देशका �व�भ� स्थानमा �न:शलु्क स्वास्थ्य िश�वर स�ालन गन�। 

37000116 एक�कृत स्वास्थ्य 
पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

स्थानीय तहमा आधारभतू 

स्वास्थ्य केन्� स्थापना र 

आधारभतू अस्पताल (५, १०, 

१५ शैय्या) भवन �नमार्ण, 

�देश तहमा सा�वकको िजल्ला 

तथा अ�ल अस्पताल स्तरो��त 

गनर् र �मा सेवा �वस्तार गनर् 

सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्था तथा  

�विश��कृत अस्पतालमा रकम 

हस्तान्तरण भएको।  

स्वास्थ्य पूवार्धारको �नमार्ण भई यसको 
माध्यमबाट सेवा �वाहको गणुस्तर�यतामा सधुार 
भएको हनुे। 

जनसंख्या तथा भगूोलको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वग�करण, 

स्वास्थ्य संस्था �नमार्ण, संचालन तथा व्यवस्थापनको कायर् गन�। 

सा�वकका अस्पतालको पूवार्धारको नक्सांकनसँगै स्तरो��त र 
पूवार्धारको �वकास गन�। 

नयाँ तथा स्तरो��त ग�रएका स्वास्थ्य संस्थामा भौ�तक पूवार्धार 
�नमार्ण र आध�ुनक उपकरण तथा जनशि� व्यवस्था गन�। 

 

3700011८ को�भड १९ 
रोकथाम तथा 
�नयन्�ण कायर्�म 

को�भड १९ को प�हलो लहर 
�नयन्�ण तथा व्यवस्थापनको 
कायर् भएको। 

कोरोना महामार� रोकथाम तथा �नयन्�ण भएको 
हनुे। 

कोरोना प�रक्षण, को�भड खोप �दान तथा औष�ध उपकरणको पयार्� 
व्यवस्थापन गन�। 

सबै नाग�रकले “मेरो स्वास्थ्य, मेरो िजम्मेवार�”को अवधारणलाई 
आत्मसात ्गर� लागू गन�। 

37001011 स्वास्थ्य सेवा 
�वभाग 

�व�भ� खोप तथा पोषण 
�व�र्नका कायर्�म �नय�मत 
स�ालन भएका। 

पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्�ममा 
अन्तरतह र �नकायबीच समन्वय भई गणुस्तर�य 
सेवा �वाहमा भएको हनुे। 

बहकु्षे�ीय पोषण योजनाको �भावकार� कायार्न्वयन गनर् पोषण �वशेष 

र पोषण संवेदनशील कायर्�म माफर् त म�हला, बालबा�लका तथा 

�कशोर�कशोर�को पोषण अवस्थामा थप सधुार गन�। 
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को�भड १९ लगायत अन्य खोपको उपलब्धता र पयार्�ता व�ृ� गर� 

सबै नाग�रकलाई आवश्यक खोप समयमै र चसु्त रूपमा �वतरण 

गन�।  

37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 
कायर्�म 

रा��य क्षयरोग अवस्था सव�क्षण 
(National TB Prevalence 
Survey) को न�तजा �व�षेण 
भएको। 

उपचारात्मक तथा �व�र्नात्मक सेवा �दान गर� 
क्षयरोगीहरूको संख्यामा कमी आएको हनुे। 

क्षयरोग सम्बन्धी जनचेतना तथा मनोसामािजक कायर्�म स�ालन 
गन�।  

सतु�जन्य, म�दराजन्य, रासाय�नक पदाथर्, �वषाद� र अखा�  
पदाथर्को �नयन्�णमा समन्वय गन�। 

37001102 एड्स तथा यौन 
रोग �नयन्�ण 
कायर्�म 

एचआइ�भ पर�क्षण तथा उपचार 
सेवामा �भावका�रता बढेको। 

एचआइ�भ एड्स रोगीहरूको संख्यामा कमी 
आउनकुा साथै उनीहरूको जीवन सहज भएको 
हनुे। 

एचआइ�भ एड्स रोगीहरूको उपचारात्मक, �व�र्नात्मक तथा 
��तकारात्मक सेवा �दानमा �भावका�रता व�ृ� गन�। 

नयाँ रोगीहरूको प�हचान र पर�क्षणको कायर्लाई �नरन्तरता �दने। 

37001103 प�रवार कल्याण 
कायर्�म 

प�रवार �नयोजन र सरुिक्षत 
माततृ्व सम्बन्धी सेवा तथा 
कायर्�म स�ालन भएको। 

प�रवार �नयोजनका साधनको �योग दरमा व�ृ�, 
म�हलाको आ� खस्ने रोगमा कमी र गभर्वती 
म�हलाको जाँचमा व�ृ� भएको हनु।े 

स्वास्थ्य संस्थामा �सू�त गराउनेको संख्यामा 
व�ृ� तथा म�हलाको �जनन स्वास्थ्यमा सधुार 
आई नवजात िशश ुमतृ्यदुर तथा मात ृमतृ्यदुरमा 
कमी आएको हनुे। 

जीवनच�को अवधारणा अनसुार मातिृशश ु�वकास र प�रवार 
व्यवस्थापन सेवाको सधुार तथा �वस्तार गन�। 

म�हलामा बढ्दो रुपमा रहेको स्तन तथा सभार्इकल क्यानसर जस्ता 
रोगको पूवर् पर�क्षणलाई सचेतना व�ृ� गन�। 

मात ृमतृ्यदुर घटाउन तथ्यमा आधा�रत �मडवाईफ िशक्षा तथा सेवा 
लगायतका �वशेष कायर्�म संचालन गन�। 

37001105 महामार� तथा रोग 
�नयन्�ण कायर्�म  

सन� तथा नसन� र महामार�जन्य 
रोगसम्बन्धी सचेतना तथा 
अनिुशक्षण गद� तहगत 
समन्वयमा सेवा �दान 
ग�रएको। 

को�भड-१९ लगायतका सरूवाजन्य महामार� 
रोग र सपर्दंश, रे�बज, कालाजार, ड�ग,ु मले�रया, 
ए�भयन इन्फ्लनु्जा तथा अन्य सं�ामक रोगको 
रोकथाम भई मतृ्यदुरमा कमी आएको हनुे। 

कु�रोगका �बरामी र अपा�ता भएका व्यि�ले 
�भावकार� उपचार सेवा �ा� गरेको हनुे। 

आ�वासन/�वासन तथा खलु्ला �समानाका कारण आउन सक्ने 
स्वास्थ्य समस्या, �कोप र को�भड-१९ लगायतका महामार�जन्य 
रोगको खोप व्यवस्थापन, रोकथाम तथा न्यूनीकरण गन�। 

37001107 स्वास्थ्य 
व्यवस्थापन 
कायर्�म 
 

आध�ुनक केन्��य भ्यािक्सन 
स्टोर तथा �नमार्ण कायर् 
भएको। 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समयमा नै औष�ध र 
उपकरणहरू उपलब्ध भई सेवा �वाह 
�भावकार� भएको हनुे। 

नेपाल सरकारबाट �दान गन� �नशलु्क औष�धलाई मध्यनजर गद� 
औष�ध उत्पादनमा मलुकुलाई आत्म�नभर्र बनाउन ेकायर्मा सहकायर् 
गन�। 

को�भड १९ लगायतका खोपहरूको उपलब्धता स�ुनि�त गन�। 

औष�धजन्य ज�डबटु�को व्यावसा�यक खे�त र औष�ध उ�ोगको 
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�वकास र �व�र्नमा जोड �दँदै औष�ध तथा ��व�धजन्य स्वास्थ्य 
साम�ीको उत्पादन, भण्डारण र �वतरणको �भावकार� व्यवस्थापन 
गन�। 

37001109 रा��य स्वास्थ्य 
िशक्षा, सूचना तथा 
संचार केन्� 

स्वास्थ्य साक्षरता अ�भयान र 
मान�सक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कायर्�म स�ालन ग�रएको। 

स्वास्थ्यका �वषयमा जनचेतना अ�भव�ृ� भई 
जनस्वास्थ्यमा सधुार भएको हनुे। 

�डिजटल स्वास्थ्य सेवा तथा आध�ुनक स्वास्थ्य �णाल�को �वकास 
गर� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच �वस्तार र �वकास गन�। 

“एक �व�ालय- एक स्वास्थ्यकम�” नी�त सबै तहमा कायार्न्वयन 
गन�। 

सरकार�, �नजी, सामदुा�यक एवम ्सहकार� क्षे�को समन्वयात्मक 
कायर्बाट िच�कत्सा सशुासन �व�न गन�। 

स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थालाई गणुस्तर�य तथा ��व�धमै�ी बनाई 
अध्ययन, अनसुन्धान, सव�क्षण, �क्षपेण र �व�षेण गर� नी�त �नमार्ण 
र �नणर्य ���यामा उपयोग गन�। 

37001110 रा��य स्वास्थ्य 
ता�लम कायर्�म 

सरकारका तीनै तहका 
स्वास्थ्यकम�हरूको ला�ग 
�व�भ� �वषयमा ता�लम स�ालन 
ग�रएको। 

स्वास्थ्यकम�हरूको थप ज्ञान, सीप तथा 
क्षमतामा अ�भव�ृ� भई गणुस्तर�य सेवा �वाह 
भएको हनुे। 

देशको आवश्यकता र �ाथ�मकताका आधारमा स्वास्थ्यकम�हरूलाई 
ता�लम तथा �व�भ� �वधामा छा�विृ� �दान गन�। 

�ादेिशक तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता प�हचान गर� ता�लमको 
ला�ग दक्ष जनशि� प�रचालन गन�। 

37001111 क�टजन्य रोग 
�नयन्�ण 
अनसुन्धान तथा 
ता�लम केन्� 

�कटजन्य रोग �भा�वत 
िजल्लाहरूमा एक�कृत 
सपुर�वेक्षण तथा 
स्वास्थ्यकम�हरूलाई ता�लम 
�दान ग�रएको। 

मले�रया, हा�ीपाइले, जापा�नज इन्सेफलाइ�टस, 
कालाजारलगायतका क�टजन्य रोगहरूबारे 
अनसुन्धान भई रोग �नदानमा योगदान भएको 
हनुे। 

�कटजन्य रोगहरूको अध्ययन तथा अनसुन्धान गर� िजल्लागत 
�ववरण �ा� गन�। 

त्यस्ता रोगहरूबाट �भा�वत िजल्लाहरूका स्वास्थ्यकम�हरूलाई 
ता�लम �दान गन�। 

रोगहरूको �नदान ��कयालाई चसु्त बनाउन मौसमी योजना बनाई 
कायर्न्वयन गन�। 

37001112 रा��य जनस्वास्थ्य 
�योगशाला 

�योगशाला भवन �नमार्ण तथा 
मेिशन उपकरण ख�रद भई 
नेपालबाट गणुस्तर�य 
�योगशाला सेवा उपलब्ध 
भएको। 

�ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�सम्म जनस्वास्थ्य 
�योगशालाहरू सदुृढ तथा व्यविस्थत भई 
व्याक्टे�रयोलोजी, वायोकेमे�� सेवा उपलब्ध 
भएको हनुे।  

को�भड-१९ जस्ता महामार�जन्य रोगको पर�क्षण, 

�नयन्�ण र उपचारजस्ता सेवा उपलब्ध भएको 

स्वास्थ्य पूवार्धारको �वकाससँगै  �योगशाला सेवाको प�न सबै तहमा 
�वस्तार तथा �वकास गन�। 

को�भड १९ जस्ता महामार�जन्य रोगहरूको पर�क्षणलाई सवर्सलुभ 
र �न:शलु्क प�रक्षण गनर् सक्ने गर� उच्चस्तर र आध�ुनक 
��व�धय�ु �योगशाला व्यवस्थापन गन�। 
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हनुे। 

३७००१115 उपचारात्मक सेवा 
कायर्�म 
(उपचारात्मक सेवा 
महाशाखा) 

टे�लमे�ड�सन लगायतका 
सेवाहरूको �देश स्तरमा 
अ�भमखुीकरण भई कायार्न्वयन 
भएको। 

उपचारात्मक सेवाका ला�ग आवश्यक मापदण्ड 
तयार हनुकुा साथै व्यवस्थापनमा सधुार भई 
स्वास्थ्य सेवामा नाग�रकको पहुँच व�ृ� भएको 
हनुे। 

को�भड-१९ जस्ता सरूवाजन्य महामार� रोगको 
�नयन्�णको ला�ग समदुायमा आधा�रत कायर्�म 
संचालन भएको हनुे। 

को�भड १९ जस्ता महामार�जन्य रोगहरू दो�ो तथा ते�ो लहरको 
रूपमा समेत फैलन सक्ने आंकलन गर� यसको प�हचान, उपचार, 
�नयन्�ण तथा उिचत व्यवस्थापनको ला�ग पूणर् तयार�का साथ दक्ष 
जनशि� प�रचालन गन�।  

स्वास्थ्य सेवाका मापदण्ड तथा �नद� िशकाहरूको कायार्न्वयन तथा 
प�रपालना गद� नाग�रकलाई सहज स्वास्थ्य स�ुवधा �दान गन�। 

,३७००१116 न�सर्� तथा 
सामािजक सरुक्षा 
सेवा कायर्�म 
(न�सर्� तथा 
सामािजक सरुक्षा 
महाशाखा) 

नसर्हरूका ला�ग सूचनामा 
आधा�रत �णाल�बाट न�सर्� 
नेततृ्व �वकासको कायर्�म 
संचालन भएको। 

 

�वप� नाग�रकका ला�ग उपचारात्मक सेवाको 
पहुँचमा व�ृ� तथा न�सर्� सेवामा सधुार भएको 
हनुे। 

�सू�त सेवा �दायक स्वास्थ्य संस्थाको सधुार र �नरोधात्मक तथा 
उपचारात्मक कायर्�म माफर् त म�हलामा हनुे �फस्टुला, पाठेघर तथा 
स्तन क्यान्सर जस्ता �जनन स्वास्थ्य समस्याको न्यूनीकरण गन�। 

सरुिक्षत माततृ्व र �जनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अ�त सीमान्तकृत 
समूहसम्म पयुार्उने। 

मात ृमतृ्यदुर घटाउन तथ्यमा आधा�रत �मडवाइफ िशक्षा तथा सेवा 
लगायतका �वशेष कायर्�म स�ालन गन�। 

37002011 औष�ध व्यवस्था 
�वभाग 

जेने�रक तथा अन्य औष�धको 
आयात तथा उत्पादन र 
आपूर्�तर्मा सबै तहको सहकायर् 
र समन्वय भएको। 

औष�धको उत्पादन तथा पैठार�मा �भावकार� 
�नयमनमाफर् त ्गणुस्तर�य औष�धमा 
सवर्साधारणको पहुँच बढेको हनुे। 

जेने�रक �िेस्�पसनको कायार्न्वयन, औष�धको मूल्य तथा गणुस्तर 
�नयन्�ण, �नधार्रण, ��तजै�वक ��तरोधको न्यूनीकरण, एिन्टबायो�टक 
दरुुपयोग �नयन्�ण र औष�धको अनसुन्धान लगायतका �वषयलाई 
�भावकार� बनाउन �नयमन व्यवस्थापन गन�। 

सन� तथा नसर्न� रोगहरूको ला�ग आवश्यक पन� औष�धहरूको 
आयात, उिचत भण्डारण तथा �वतरणको कायर्मा सबै तहमा 
�भावका�रता व�ृ� गन�।  

37003011 आयवु�द �वभाग आयवु�द तथा वैकिल्पक 
िच�कत्सा सेवाको जनचेतना 
अ�भव�ृ�का कायर्�म संचालन 
ग�रएको। 

अनगुमन, मूल्या�न तथा सपुर�वेक्षण संस्थागत भै 
आयवु�द लगायत अन्य वैकिल्पक िच�कत्सा सेवा 
�भावकार� भएको हनुे। 

�च�लत �ाकृ�तक िच�कत्सा, वैकिल्पक तथा अन्य िच�कत्सा प��त 
तथा सेवाहरूलाई �नि�त मापदण्डका आधारमा सूचीकृत तथा 
व्यविस्थत गन�। 

आयवु�द, प�कमर्, योग र �ाकृ�तक िच�कत्साको �विश�ीकृत सेवा 
स�हतको रा��य आयवु�द, योग, ध्यान, �णायाम, मनोपरामशर्, 
प�कमर् तथा �ाकृ�तक िच�कत्सा सेवा केन्�को स्थापना गर� 
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स्वास्थ्य पयर्टन �वर्�न गन�। 

37003101 �व�वध कायर्�म 
(आयवु�द �वभाग) 

आयवु�द अस्पतालहरूको 
स्थापनासँगै सदुृढ�करण 
ग�रएको। 

आयवु�द अस्पतालहरू स्थापना र सदुृढ भई 
जनतालाई आयवु�द सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

आयवु�द, प�कमर्, योग र �ाकृ�तक िच�कत्साको �विश�ीकृत सेवा 
स�हतको रा��य आयवु�द, योग, ध्यान, �णायाम, मनोपरामशर्, 
प�कमर् तथा �ाकृ�तक िच�कत्सा सेवा केन्�को स्थापना गर� 
स्वास्थ्य पयर्टनको �वर्�न गन�। 

37003102 आयवु�द सेवा 
कायर्�म 

 गणुस्तर�य आयवु�द औष�धहरू सलुभ रूपमा 
उपलब्ध भएको हनुे। 

आयवु�द औष�धहरू ख�रद गर� सलुभ रूपमा उपलब्ध गराउने। 

37031101 स्वास्थ्य �बमा बोडर् ६९ िजल्लाको ६७३ स्थानीय 

तहमा स्वास्थ्य �बमा कायर्�म 

�वस्तार ग�रएको। 

७,४२,१९२ प�रवारका 

३७,१०,९६२ (१२.३%)  

जनाको स्वास्थ्य �बमा 

ग�रएको। 

सरकार�, �नजी र सामदुा�यक 

गर� ३७५ वटा स्वास्थ्य सेवा 

�दायक संस्था बोडर्मा सूचीकृत 

भएका।  

स्वास्थ्य �बमामा आव� जनसंख्या ६० ��तशत 

पगुकेो र स्वास्थ्य उपचारमा व्यि�गत खचर् ५३ 

��तशतबाट घटेर ४० ��तशत भएको हनुे। 

मलुकुभर स्वास्थ्य �बमा कायर्�म लागू गन� र सबै नाग�रकलाई 

गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा �दान गन� कायर्मा जोड �दने। 

37041011 नेपाल स्वास्थ्य 
अनसुन्धान प�रषद् 

स्वास्थ्य क्षे�मा अध्ययन तथा 
अनसुन्धान कायर् ग�रएको। 

स्वास्थ्य क्षे�मा आवश्यक अनसुन्धान भइर् 
स्वास्थ्य सेवालाई थप �भावकार� बनाउने उपाय 
प�हचान भएको हनुे। 

प�रषद्को कायर्क्षे�लाई संघीय शासन �णाल� अनसुार �देश तहसम्म 
�वस्तार र �वकास गन�। 

तथ्यमा आधा�रत स्वास्थ्य नी�त तथा योजन तजुर्मा गनर् स्वास्थ्य 
अनसुन्धानलाई �व��व�ालय तथा �ािज्ञक क्षे�सँग सहकायर् गन�। 

37061011 केिन्�य अस्पताल 
तथा ��त�ान 

�वशेषज्ञ जनशि�को उत्पादनमा 
लगानी भएको। 

�वशेषज्ञ सेवा �वाह हनुकुा साथै जनशि� 
उत्पादन भै सेवा �वाहमा सधुार भएको हनुे। 

�विश� तथा अ�त �विश� �कारका सेवाको �व�र्नसँगै �वशेषज्ञ 
जनशि�को उत्पादन गन�। 

37061012 िच�कत्सा �वज्ञान 
रा��य ��त�ान 
(वीर अस्पताल 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पवुार्धार �वकासका कायर्हरू 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ा�वधक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
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समेत) भएका। कायर्�म संचालन गन�। 

37061013 बी.पी कोईराला 
स्वास्थ्य �वज्ञान 
��त�ान 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पूवार्धार �वकास भएको। 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ाव�धक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
कायर्�म संचालन गन�। 

37061014 कणार्ल� स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पूवार्धार �वकास भएको। 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ाव�धक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
कायर्�म संचालन गन�। 

,37061015 पाटन स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पूवार्धार �वकास भएको। 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ाव�धक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
कायर्�म संचालन गन�। 

३७०6१०१६ रा�ी स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पूवार्धार �वकास भएको। 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ाव�धक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
कायर्�म संचालन गन�। 

३७०६१०१७ पोखरा स्वास्थ्य 
�वज्ञान ��त�ान 

जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� र 
पूवार्धार �वकास भएको। 

गणुस्तर�य �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशि� उत्पादन भएको हनुे। 

िच�कत्सक तथा स्वास्थ्य क्षे�का जनशि�को �वशेषज्ञ सीप, 
नवीनता, �सजर्नशीलता र क्षमता तथा �ाव�धक ज्ञान अ�भव�ृ�का  
कायर्�म संचालन गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सं�वधान�द� हकहरूको स्वस्फूतर् कायार्न्वयन गनर् तथा संघीय व्यवस्थानकुुल तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक र सहकायार्त्मक �य�बाट आम 

नाग�रकको स्वास्थ्य सेवा तथा स�ुवधामा गणुस्तर�य र समतामलुक पहुँच स्था�पत गर� पन्�ौ योजनाका ल�य हा�सलमा सघाउ परु्यार्उन मध्यमकल�न खचर् संरचना तयार 

ग�रएको हो।�स्ता�वत कायर्�मको ला�ग संस्थागता सबलता, पयार्� �ोत �व�नयोजन, स्वास्थ्य सामा�ीको उपलब्धता, जनशि� व्यवस्थापन, अन्तरसरकार� समन्वय हनु नसकेको 

अवस्थामा कायार्न्वयनमा ज�टलता र अपेक्षाकृत न�तजामा �ास आउन सक्छ। त्यसैगर� सबै �देशमा सरूवा रोग पर�क्षण तथा �नयन्�णको ला�ग अत्याध�ुनक स्वास्थ्य पूवार्धार, 

�योगशाला, औष�ध तथा खोप व्यवस्थापन लगायतका सम्पूणर् कायर्मा सरोकारवाला पक्षको स��य सहभा�गता, सहकायर् र साझेदार�मा साम�स्यता तथा एकरुपता कायम हनु 

नसकेमा कोराना भाइरस (को�भड-१९) जस्ता महामार�ले स्वास्थ्य सेवा �णाल�लाई नै क्षय गनर् सक्ने जोिखम रहेको छ। 
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६.३ खानपेानी तथा सरसफाइ  

१. प�ृभ�ूम 

खानेपानी जीवनको ला�ग अप�रहायर् आवश्यकता हो। नेपालको सं�वधानले नाग�रकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने 

हक र खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाइर् मौ�लक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यस्त�, �दगो �वकासको ल�य ६ मा सन ्

२०३० सम्म, सबैका �निम्त सरुिक्षत र व्यहोनर् स�कने खानेपानीको सवर्व्यापी र समानतामूलक पहुँच परु् याउन ु पन� व्यहोरा 

उिल्लिखत छ। खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तगर्त रा��य जल योजना, २००५, रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६३, 

रा��य सरसफाइ गरुूयोजना, २०६८, पन्�� योजना, नेपाल सरकारको वा�षर्क नी�त तथा कायर्�मलाई समेत दृ��गत गद� 

यथाशी� सबै नाग�रकलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स�ुवधा उपलब्ध गराउने ल�य �लइएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

�दन ��त�दन बढ्दै गएको खानेपानी तथा सरसफाइको अत्या�धक मागका बीच �नमार्णाधीन आयोजना समयमै सम्प� गनर् 

नस�कन,ु सम्प� भएका आयोजनाको उिचत ममर्त सम्भार तथा पनुस्थार्पना गनर् नस�कन,ु खानेपानी तथा सरसफाइ क्षे�को �दगो 

�वकास ल�य हा�सल हनुे गर� आवश्यक बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गनर् नस�कन ु�मखु समस्याका रूपमा रहेका छन।् त्यसैगर� 

�ाकृ�तक, मानवीय तथा अन्य कारणले पानीका महुानहरू सकु्दै जान,ु बढ्दो शहर� क्षे�मा पानीको माग पूरा गनर् अत्य�धक चाप 

पनुर् र उत्सिजर्त फोहोर पानीको उिचत व्यवस्थापन हनु नसक� नद�नाला, ताल तलैया एवम ् जलाशय �दू�षत बन्दै जान ु यस 

क्षे�का �मखु चनुौतीका रूपमा रहेका छन।् 

३. सोच 

स्वच्छ, सरुिक्षत, सवर्सलुभ र �दगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा। 

४. उ�शे्य 

१. खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पयार्�, सरुिक्षत र सवर्सलुभ रूपमा उपलब्धताबाट जनस्वास्थ्यमा सधुार गनुर्। 

२. सबै नाग�रकलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच तथा मानव मलमू� र फोहोर पानीको उिचत व्यवस्थापन गर� 

वातावरणीय स्वच्छता कायम गराउन।ु 

३. जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुल तथा �वपद् व्यवस्थापनमै�ी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा स�ुनि�त गनुर्। 

४. खानेपानी तथा सरसफाइको �दगो सेवा �वाहमा संघीय, �ादेिशक र स्थानीय तहको भ�ूमका सबल�करण गद� क्षमता 

अ�भव�ृ� गनुर्। 

५. रणनी�त 

१. आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट वि�त रहेका समदुायको सहभा�गतामा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

परु् याउने। 

२. आयोजना समयमै �नमार्ण सम्प� गन� तथा सेवा स�ालनमा समस्या भएका आयोजनाको उिचत ममर्त सम्भार, पनुस्थार्पना 

तथा समयसापेक्ष सेवा स्तर अ�भव�ृ� गद� जाने। 

203



३. सधुा�रएको खानेपानी सेवा �वस्तारको ला�ग मागको आधारमा सहलगानी, लागत साझेदार�, लागत उठ्तीको �स�ान्त अनरुूप 

खानेपानी आयोजना स�ालन गन�। 

४. फोहोर पानीको उत्सजर्न कम गन� र उत्पा�दत फोहोर पानीको �शोधन तथा व्यवस्थापन गन�। 

५. मानवजन्य फोहोर पानी �शोधन स�हत व्यवस्थापन तथा �दसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गद� नद�-नाला, जलाशय, जलाधार तथा 

ताल-तलैयाको पयार्वरणीय स्वच्छता कायम गन�। 

६. खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूलाई जलवाय ुअनकूुलन तथा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण हनुेगर� �दगोपना कायम 

गन�। 

७. खानेपानीका �ोत तथा जलाधार क्षे�को प�हचान र संरक्षण, भ�ूमगत पानीको पनुभर्रण तथा जल�ोतको बह ु उपयोग, 

एक�कृत उपयोग तथा पनुरूपयोगलाई �ोत्साहन र �व�र्न गन�। 

८. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �दायक �नकायहरूको समयानकुुल सधुार, सदुृढ�करण तथा समायोजन गन�।  

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवाबाट 

लाभािन्वत जनसंख्या 
��तशत 91 94 95 97 99 

उच्च मध्यमस्तरको खानपेानी सेवाबाट 

लाभािन्वत जनसंख्या 
��तशत 23 28 34 36 40 

आधारभतू स्तरको सरसफाइ स�ुवधाबाट 

लाभािन्वत जनसंख्या 
��तशत 100 १०० १०० १०० १०० 

�शोधन स�हतको ढल स�ुवधाबाट 

लाभािन्वत जनसंख्या 
��तशत 2.1 ३ ७ १3 20 

पूणर् रूपमा संचा�लत खानेपानी �णाल�को 

पहुँच पगुकेो जनसंख्या  
��तशत 70 80 90 95 99 

सधुा�रएको सरसफाइ स�ुवधा (एकल 

�योग) उपलब्ध प�रवार 
��तशत 72 79 86 93 99 

घरायसी �योजनबाट उत्सिजर्त फोहोर 

पानीको �शोधन (सरुिक्षत रूपमा �शोधन 

ग�रएको फोहोर पानीको अनपुात) 

��तशत 3 7 11 15 20 

उच्च ��व�धय�ु खानेपानी कायर्�म 

(वा�षर्क) 
संख्या ३,२३५ ३,००० २,५०० २,००० १,००० 

जलवाय ुअनकूु�लत बहृत ्खानेपानी संख्या 46 54 51 45 60 
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सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

आयोजना/जलाशयय�ु खानेपानी 

आयोजना (वा�षर्क) 

खानेपानी गणुस्तर सधुार कायर्�म संख्या ६० ७८ १३२ १७९ २२१ 

खानेपानीका �ाकृ�तक �ोत तथा महुान 

संरक्षण, भ�ूमगत पानीको पनुभर्रण 
संख्या २० ६० १०० १५० २०० 

ताल तलैया संरक्षण तथा सौन्दय�करण, 

नद�नालाको पानीको गणुस्तर सधुार समेत 
संख्या ७ २० ५० १०० १५० 

खानेपानीको गणुस्तर पर�क्षण सम्बन्धी 

�योगशाला (वा�षर्क) 
संख्या ५ ७ ८ ८ ८ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��व�षर्य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   380,285      9,799    229,423    141,063    226,218     15,449    138,618  

२०७९/८०   526,806      9,373    348,089    169,344    257,106      5,900    263,800  

२०८०/८१   566,260     10,091    395,825    160,344    292,540      3,066    270,654  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�नक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३१३०००११ खानेपानी मन्�ालय ८ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 

क्षे�गत नी�त, ऐन, �नयमावल� तजुर्मा, 

अनगुमन तथा मूल्याकंन 

सालबसाल� 33,95 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी क्षे�गत नी�त, 

ऐन, �नयमावल� तजुर्मा भई आयोजना �नमार्ण तथा 

संचालन ���या सहज भएको हनु।े 

31300101 मेलम्ची खानेपानी 

आयोजना 

३ मेलम्ची खोलाको पानी काठमाड� 

उपत्यकामा पथान्तरण गर� 

उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान 

(�थम चरण) 

सन ्२०००- 

२०२१ 

३१,३६,१३ काठमाड� उपत्यकामा सरुिक्षत खानेपानीको सहज 

आपू�तर् भई खानेपानी समस्या समाधान भएको 

हनुे। 

31300101 काठमाड� उपत्यका 

थोक खानेपानी 

�सारण आयोजना 

(मेलम्ची दो�ो) 

३ �सन्धपुाल्चोक िस्थत याङ्�ी र लाक�  

खोलाको पानी काठमाड� उपत्यकामा 

पथान्तरण गर� उपत्यकाको खानेपानी 

व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण गन� 

(दो�ो चरण) 

सन ्२०१७-

२०२५ 

२५,००,०० काठमाड� उपत्यकामा सरुिक्षत खानेपानीको सहज 

आपू�तर् भई खानेपानी समस्या समाधान भएको 

हनुे। 

31301011 खानेपानी �वभाग १, २, 

३ 

संघीय स्तरका आयोजना स�ालन 

तथा �देश र स्थानीय तहसँग समन्वय 

तथा सहजीकरण 

सालबसाल� ७६,१७ संघीय स्तरका आयोजना �भावकार� रूपमा 

संचालन भएको हनुे।  

31301012 जनसाधन �वकास 

कायर्�म 

8 �ोत केन्�को रूपमा नी�त �नमार्ता, 

�व��व�ालय र व्यावसा�यक संघ 

संस्थासँगको समन्वयमा 

अनसुन्धानमूलक कायर् संचालन 

सालबसाल� १०,६७ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी  दक्षता 

अ�भव�ृ� ता�लम माफर् त क्षे�गत दक्षता 

अ�भव�ृ�मा टेवा पगुकेो हनुे। 

31301013 संघीय खानेपानी तथा 

ढल ब्यवस्थापन 

१ 

२ 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभाग 

मातहतका आयोजना कायार्न्वयन र 

सालबसाल� १,०८,६४ सालबसाल� रूपमा संचालन हनुे आयोजनाहरूको 

कायार्न्वयन माफर् त �नधार्�रत ल�य अनरुूप �ग�त 

206



ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�नक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

आयोजनाहरू ३ 

६ 

�वभागबाट �देशस्तरमा हस्तान्तरण 

भएका आयोजना कायार्न्वयनमा 

सहजीकरण  

हा�सल भएको हनुे। 

31301101 रा��य सूचना 

व्यवस्थापन तथा 

अनगुमन आयोजना 

१ 

२ 

सूचनाको व्यवस्थापन, भौगो�लक सूचना 

�णाल�मा आधा�रत तथ्यांक संकलन, 

अ�ाव�धक र स्थानीय तहको खानपेानी 

तथा सरसफाइ सम्बन्धी योजना तजुर्मा 

सालबसाल� २२,६५ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी भौगो�लक 

सूचना �णाल�मा आधा�रत तथ्यांक संकलन र 

अ�ाव�धक गर� सबै स्थानीय तहको खानेपानी 

तथा सरसफाइ सम्बन्धी योजना तजुर्मा गनर् 

म�त पगुकेो हनुे। 

31301102 खानेपानी सेवा 

�वस्तार तथा 

पनुस्थार्पना कायर्�म 

१ सम्प� भएका आयोजनाको सम्पि� 

व्यवस्थापन, सेवा संचालन �नरन्तरता 

सेवा �वस्तार तथा पनुस्थार्पना कायर् 

एवम ्उपभो�ा स�म�तहरूको �ा�व�धक 

एवम ्आ�थर्क क्षमता अ�भव�ृ� 

सालबसाल� २४,९१,४३ खानेपानी �शोधन �णाल�का संरचना �नमार्ण भई 

उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा �वस्तार 

भएको हनुे। 

आस��नक न्यूनीकरण कायर्�म संचालन भई 

आस��नकको �वकल्पमा �डप भ�ूमगत पानीको 

�योग भएको हनुे।    

31301103 खानेपानी गणुस्तर 

सधुार कायर्�म 

२ 

6 

संरचना �नमार्ण गर� सेवाको स्तर व�ृ�, 

आस��नक �दषुणको अध्ययन 

अनसुन्धान, खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी 

मापदण्ड र �नद� िशकाको कायार्न्वयन र 

अनगुमन माफर् त सम्प� भएका ठूला 

खानेपानी आयोजनामा गणुस्तर सधुार 

सालबसाल� २,५२,८६ ल�य अनरुूप उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी 

सेवामा नाग�रकको पहुँच स्था�पत भएको हनुे। 

313011०५ जलवाय ुअनकूु�लत 

बहृत खानेपानी 

आयोजना 

१ 

६ 

सखु्खा बस्तीमा उच्च र मध्यम स्तरका 

खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन ेबहृत 

पिम्पङ �णाल�का आयोजना �नमार्ण 

अन्तर �ादेिशक थोक �वतरण �णाल�, 

सालबसाल� २२,०४,८७ सखु्खा बस्तीमा उच्च र मध्यम स्तरका खानेपानी 

सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

207



ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�नक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

जलाशयय�ु खानेपानी आयोजना 

अध्ययन र �नमार्ण 

जलवाय ुप�रवतर्न न्यूनीकरण सम्बन्धी 

क्षमता अ�भव�ृ� 

उपय�ु ��व�ध �वकासको ला�ग 

�नद� िशका तजुर्मा 

31301106 ढल �नमार्ण तथा 

�शोधन कायर्�म 

४ 

५ 

उच्च जनघनत्व भएका िजल्ला 

सदरमकुाम, तथा नगरोन्मखु बस्तीमा 

ढल �नमार्ण तथा �शोधन आयोजना 

कायार्न्वयन 

ढल �नमार्ण सम्बन्धी मापदण्ड तयार� 

तथा अ�ाव�धक 

��व�ध अध्ययन, �वकास, अनसुन्धान 

तथा सूचना व्यवस्थापन 

सालबसाल� ११,३१,९५ �शोधन स�हतको ढल स�ुवधाबाट ल�य अनरुूप 

नाग�रकको पहुँच स्था�पत भएको हनुे। 

 

31301107 खानेपानी तथा 

सरसफाइ सहलगानी 

आयोजना 

१ 

२ 

३ 

उपभो�ाको ३० ��तशत लागत 

साझेदार�मा खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजना �नमार्ण गर� उच्च तथा 

मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा 

उपलब्धता 

सालबसाल� ९,५८,२८ उपभो�ा संस्थासँगको लागत साझेदार�मा ल�य 

अनरुूप खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा �ा� भएको 

हनुे। 

31301108 शहर� खानेपानी तथा 

सरसफाइ (क्षे�गत) 

आयोजना 

 

२ 

३ 

शहर� तथा अधर्शहर� क्षे�मा 

उपभो�ाको ३० ��तशत लागत 

साझेदार�मा खानेपानी तथा सरसफाइ 

सम्बन्धी संरचना �नमार्ण 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको 

सन ्२०१८-

२०२३ 

११,८४,२३ उपभो�ा संस्थासँगको लागत साझेदार�मा ल�य 

अनरुूप उच्च मध्यम स्तरको खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवा �ा� भएको हनुे। 

208



ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�नक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

सेवास्तर र गणुस्तर व�ृ� गर� 

उपभो�ालाई सरुिक्षत, �व�सनीय, पयार्� 

र �दगो सेवाको उपलब्धता  

31301113 केन्��य खानेपानी 

आयोजना (सा�वक 

शहर� खानेपानी 

व्यवस्थापन सधुार 

आयोजना) 

२ 

३ 

मौजदुा कायर्�मले नसमेट्ने तर संघीय 

खानेपानी आयोजनाको मापदण्डमा पन� 

नयाँ आयोजना र पनुस्थार्पना र 

पनु�नमार्ण, सदुृढ�करण गनुर्पन� �कृ�तका 

आयोजना �नमार्ण 

२०७७/७८- 

२०८१/८२ 

२२,३८,१३ �ामीण, अधर् शहर� तथा शहर� क्षे�मा ३० 

��तशत लागत साझेदार� जटुाउन नस�कने, सखु्खा 

क्षे�मा नपन� र �लफ्ट �णाल� नभएका आयोजना, 

सामान्य सेवा क्षे� �वस्तार गनुर्पन� बाहेक संघीय 

खानेपानी आयोजनाको मापदण्डमा पन� नया ँ

आयोजना र पनुस्थार्पना र पनु�नमार्ण, सेवास्तर 

सदुृढ�करण गनुर्पन� �कृ�तका आयोजना �नमार्ण 

भइ ल�य अनरुूप खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

31301114 एक�कृत खानेपानी 

तथा ढल व्यवस्थापन 

आयोजना 

२ 

३ 

४ 

५ 

�ादेिशक राजधानी लगायतका १० वटा 

शहरमा एक�कृत बहृत ्खानेपानी तथा 

ढल �शोधन आयोजना एक�कृत रूपमा 

कायार्न्वयन 

२०७७/७८- 

२०८२/८३ 

६,२३,०० ठूला शहर तथा �ादेिशक राजधानीमा एक�कृत 

रूपमा खानेपानी तथा ढल �शोधन �णाल� सेवा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

३१३51011 �ामीण खानेपानी 

तथा सरसफाइ कोष 

१ मागमा आधा�रत सहभा�गतामूलक 

�वकास अवधारणा अनरुूप �ामीण 

जनतालाई सरुिक्षत खानेपानी तथा 

सरसफाइ स�ुवधा उपलब्धता 

सन ्२०१४-

२०२१ 

९,००,०० �ामीण जनतालाई सरुिक्षत खानेपानी तथा 

सरसफाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे।  

५०११3101 खानेपानी उत्पादन 

व�ृ� कायर्�म 

१ 

२ 

सेवा क्षे� �भ� पानी उत्पादन, 

भण्डारण तथा �शोधन क्षमता वृ�� 

सालबसाल� 3,34,00 पानी उत्पादन, पम्प, �ान्सफमर्र, जेनरेेटर ख�रद 

तथा जडान र पानी �शोधन केन्�को �नमार्ण तथा 

उत्पा�दत पानी,  �वतरण �णाल�सम्म लाग्ने 

पाइपको �वस्तार, सोलार जडान, महुान तथा नद� 
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�नयन्�ण भएको हनु।े 

50113102 खानेपानी तथा ढल 

�नकास कायर्�म 

१ 

४ 

सेवा क्षे��भ� पाइपलाइन �वस्तार 

तथा धारा जडान  

सालबसाल� 1,57,00 खानेपानी संस्थानक्ो कायर्क्षे�मा पानी उत्पादन, 

भण्डारण तथा �शोधन क्षमता वृ�� भएको 

हुने। 

५०११3103 काठमाड� उपत्यका 

खानेपानी व्यवस्थापन 

बोडर् 

७ काठमाड�बासी उपभो�ालाई खानपेानी 

तथा ढल �नकासको सलुभ तथा 

भरपद� सेवा उपलब्धता 

�वपदको अवस्थामा प�न खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा स�ुन�तता  

सालबसाल� १,९९,७० खानेपानी तथा ढल �नकासको सलुभ तथा भरपद� 

सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

५०११३१०५ काठमाड� उपत्यका 

खानेपानी सधुार 

आयोजना 

२ 

३ 

थोक �वतरण �णाल�, �वतरण संजालको 

�नमार्ण, पानी पोखर�को �नमार्ण 

लगायतका संरचनाको पनुस्थार्पना तथा 

�वस्तारमाफर् त काठमाड� उपत्यका �भ� 

खानेपानी संरचना �नमार्ण  

सन ्२०११ 

-  सन ्२०२३ 

४०,९५,८९ मेलम्चीबाट �ा� पानी काठमाड�का 

उपभो�ाहरूमा समिुचत र सहज �वतरण भएको 

हनुे। 

५०११३१०६ काठमाड� उपत्यका 

ढल व्यवस्थापन 

आयोजना 

४ 

५ 

फोहोर पानी �शोधन �णाल� तथा 

इन्सेप्टर ढल �नमार्ण 

सन ्२०१३ - 

सन ्२०२२ 

१४,४९,०३ �शोधन स�हतको ढल �णाल�मा नाग�रकको 

पहुँच स्था�पत गनर् म�त पगुेको हुने 

५०११3107 ढल �शोधन केन्� ४ ढल �शोधन केन्�को ला�ग जग्गा 

ख�रद 

सालबसाल� २,००,०० जग्गा �ा�� प�ात ढल �शोधन केन्� �नमार्ण 

सहज भएको हनुे। 

31301115 को�भड-१९ रेस्पोन्स 
आयोजना 

१, ६ स्थानीय तहको प�रचालन�ारा को�भड-

१९ महामार�बाट �सिजर्त समस्या सामना 

गनर् स्थानीय तहको क्षमता अ�भब�ृ� 

�व�व्यापी को�भड-१९ महामार�को साथै 

2078/79 सालबसाल� आवश्यक सावर्ज�नक सेवा र स�ुवधाको 

उपलब्धताबाट को�भड-१९ को सम्भा�वत 

अन्तरव्यि� सं�मण �नयन्�ण भएको हनुे। 

समदुाय स्तरमा को�भड-१९ सं�मण तथा 

रोकथाम सम्वन्धी जनचेतना अ�भब�ृ� तथा ल��गक 
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अन्य जनस्वास्थ आपतकालको 

समयोिजत सामना गनर् खानेपानी तथा 

ढल व्यवस्थापन �वभागको सदुृढ�करण  

समानता एवम ्सामािजक समावेिशता सम्बन्धी 

अवधारणाको �वकास भएको हनुे। 

�नि�त स्थानीय तहको को�भड-19 महामार� 

रोकथाम तथा �नयन्�ण सम्बन्धी क्षमता 

सवल�करण भएको हनुे।  

31301116 �दगो खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजना 

१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

(WASH) क्षे�मा सबैको समान पहुँच 

स्था�पत गनर् स्थानीय तहको क्षमता 

अ�भव�ृ�  

2078/79 - 

20८१/८२  

21 �म�लयन 

यूरो  

�न�दर्� स्थानीय तहको सहकायर्मा लिक्षत 

उपभो�ामा सरुिक्षत र �दगो खानेपानी तथा पयार्� 

सरसफाइ सेवा पगुकेो हनुे। 

जोिखम समूहमा रहेका संकटास� म�हलाको 

प�रष्कृत स्वच्छता अभ्यास र मयार्�दत म�हनावार� 

समेतमा समान पहुँच स्था�पत भएको हनुे। 

31301117 खानपेानी सशुासन 

तथा पूवार्धार �व�र्न 

कायर्�म 

८ शहर� तथा �ामीण क्षे�का छनौट भएका 

स्थानीय तहमा �दगो �वकास ल�य ६ 

अन्तगर्तको लक्ष हा�सल गनर् खानेपानी 

पूवार्धार �बकास तथा खानपेानी क्ष�ेमा 

सशुासन �व�र्न  

2078/79 -

2082/83  

१२0,000  खानेपानी सेवा नपगुकेो क्षे�मा सेवा स्था�पत 

गन�। 

�ब�मान सेवा �वाहको स्तर सधुार गन�। 

खानेपानी गणुस्तर सधुार गन�। 

सेवा संचालन �भावकार� बनाउन संस्थागत 

सदुृढ�करण तथा क्षमता �वकास गन�। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हाल सम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े��याकलाप 

३१३०००११ खानेपानी मन्�ालय खानेपानी तथा सरसफाइ �वधेयक तयार 

भई संघीय संसदमा �वचाराधीन रहेको। 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

नी�तगत तथा �नयमनकार� भ�ूमका पूणर् 

रूपमा �नवार्ह भएको हनुे। 

खानेपानी तथा सरसफाइ �वधेयक संसदबाट पा�रत भए 

प�ात �नयमावल� तजुर्मा गन�। 

अन्य आवश्यक नी�त एवम ्�नद� िशका तयार गन�। 
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योजना (WASH Plan) �नद� िशका तयार 

भएको। 

खानेपानी �वभागको व्यावसा�यक योजना 

तयार भएको। 

31300101 मेलम्ची खानेपानी 

आयोजना 

२५.९२ �क.�म.सरुुङ तथा १७ करोड 

�लटर क्षमताको सनु्दर�जल पानी 

�शोधन केन्� �नमार्ण सम्प� भइ 

संचालन पर�क्षण कायर् सरुु भएको।   

हेडवक्सर्को �व�भ� संरचना �नमार्ण 

ग�रएको। हाइ�ोमेका�नकल तथा 

अनगुमन �णाल�को जडान कायर् 

भइरहेको। 

आयोजनाको दो�ो चरणको �वेशमागर् 

तथा प�ी पलु �नमार्ण सरुु ग�रएको। 

�थम चरण सम्प� भएको हनुे। हेडवक्सर्को बाकँ� काम सम्प� गर� स्थायी रूपले 

पानी स�ालन गन�। 

पानी �शोधन केन्� भाग १ तथा भाग २ (दै�नक 

क्षमता १७ करोड �लटर) स�ालन गन�। 

आयोजना �भा�वत क्षे�मा सामािजक उत्थान कायर्�म 

अन्तगर्त पूवार्धार �वकास, िशक्षा, स्वास्थ्य तथा आय 

आजर्न सम्बन्धी थप कायर्�म स�ालन गन�।  

दो�ो चरणको �वेश मागर् स्तरो��त तथा नयाँ �नमार्ण 

कायर्लाई �नरन्तरता �दने। 

मखु्य संरचना सरुुङ हेडवक्सर् तथा पानी �शोधन 

केन्�को �नमार्ण कायर्का ला�ग �नमार्ण व्यवसायी 

प�रचालन गन�। 

31300101 काठमाड� उपत्यका थोक 

खानेपानी �सारण 

आयोजना (मेलम्ची 

दो�ो) 

दो�ो चरण अन्तगर्त आयोजनाको �वस्ततृ 

आयोजना ��तवेदन तयार भई पहुँच मागर् 

�नमार्ण सरुु भएको। 

दो�ो चरण �नमार्णाधीन रहेको हनु।े दो�ो चरण अन्तगर्त सरुुङ तथा हेडवक्सर्को �नमार्ण 

सरुु गन�। 

31301011 खानेपानी �वभाग संघीय स्तरका आयोजना �भावकार� 

रूपमा संचालन गनर् नेततृ्वदायी भ�ूमका 

�नवार्ह गरेको। 

कायर्�म व्यवस्थापन पूणर् रूपमा 

�नवार्ह भएको हनुे। 

संघीय स्तरका आयोजना स�ालन तथा �देश र स्थानीय 

तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गन�। 

31301012 जनसाधन �वकास 

कायर्�म 

खानेपानी तथा सरसफाइको दक्षता व�ृ� 

गनर् �व�भ� ४४ ता�लम स�ालन भएको। 

२,६०० जनाको ला�ग ता�लम स�ालन 

गर� क्षमता अ�भव�ृ� ग�रएको हनु।े 

खानेपानी तथा सरसफाइको दक्षता व�ृ� ४५ वटा 

ता�लम स�ालन गन�। 
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  ता�लम प�रसरमा पाइप तथा खानपेानीको �नमार्ण 

साम�ीको गणुस्तर पर�क्षण सरुु गन�। 

लेखनाथ खानेपानी प�रसरमा �न�मर्त �ोत केन्� 

उपयोगमा ल्याउने। 

31301013 संघीय खानेपानी तथा 

ढल ब्यवस्थापन 

आयोजनाहरू 

थप ५ आयोजना कायार्लय समेत कुल 

20 आयोजना कायार्लय संचालनमा 

रहेका 

कायार्लय व्यवस्थापन तथा 

आयोजनाको �भावकार� कायार्न्वयन 

भएको हनुे। 

खानेपानी तथा ढल �शोधन सम्बन्धी कायर्�मको 

समन्वय र सहजीकरण गन�।  

31301101 रा��य सूचना व्यवस्थापन 

तथा अनगुमन आयोजना 

सन ्२०१९ सम्म खानेपानी स�ुवधा 

उपलब्ध जनसंख्या र घरायसी चप� 

�नमार्ण भएका घरधरु�को िजल्लागत 

तथ्यांक अ�ाव�धक गर� सावर्ज�नक 

ग�रएको।  

236 स्थानीय तहमा NWASH 

�णाल�बाट तथ्यांक संकलन, ��व�� 

तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

योजना तयार� सरुु भएको। 

सम्पूणर् स्थानीय तहको तथ्याकं 

अ�ाव�धक भएको हनुे। 

खानेपानी स�ुवधा उपलब्ध गराइएको जनसंख्या र 

घरायसी चप� �नमार्ण भएको घरधरु�को िजल्लागत 

तथ्याकं अ�ाव�धक गर� सावर्ज�नक गन�। 

31301102 खानेपानी सेवा �वस्तार 

तथा पनुस्थार्पना 

कायर्�म 

आ.व. २०७७/७८ को अन्तसम्ममा 

भकूम्पबाट क्ष�त भएका आयोजनाको 

ममर्त पनुस्थापना कायर् सम्प� भएको। 

१,६८,००० जनसंख्या लाभािन्वत हनुे 

गर� १६५ आयोजना �नमार्ण भएको। 

सम्प� आयोजना पनु�नमार्ण, 

पनुस्थार्पना, सेवा �वस्तार, सेवा स्तर 

सधुार भई थप ४ लाख 50 हजार 

जनसंख्या लाभािन्वत भएको हनुे। 

सेवा नपगुकेा समदुाय प�हचान र नयाँ योजनाको 

�वस्ततृ अध्ययन तथा �नमार्ण गन�। 

७५५ आयोजना �नमार्णको चरणमा रहने र १९५ 

आयोजना सम्प� हनु ेगर� कायार्न्वयन गन�। 

31301103 खानेपानी गणुस्तर सधुार 

कायर्�म 

९३ खानेपानी गणुस्तर सधुार आयोजना 

सम्प� भई ८९०८१० जनसंख्या 

मध्यम उच्चस्तर�य खानेपानी सेवाबाट 

लाभािन्वत भएको। 

�व�भ� िजल्लामा खानोपानी तथा 

�मागत ५५ आयोजना सम्प� 

गनुर्का साथै थप २0 आयोजना 

सम्प� भएको हनुे। 

थप ४२ आयोजना कायार्न्वयन भएको 

हनुे। 

११०,९६७ जनसंख्या लाभािन्वत हनुे गर� ५५ 

�मागत खानेपानी गणुस्तर सधुार आयोजना मध्ये १५ 

आयोजनामा खानेपानी �शोधन �णाल�का संरचना 

�नमार्ण सम्प� गन�। 

८ वटा खानेपानी गणुस्तर �योगशाला संचालन गन�। 
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सरसफाइ जन्य रोगको �कोपको 

अवस्थामा खानेपानी पर�क्षण गर� 

सवर्साधारणलाई �पउस, एक्वा �ाब र 

िब्लिचङ पाउडर �वतरण ग�रएको। 

थप ४ लाख ८0 हजार जनसंख्या 

सरुिक्षत खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत 

भएको हनुे। 

आस��नक न्यूनीकरण कायर्�म संचालन गन�। 

खानेपानी सरुक्षा योजनाको कायार्न्वयन क्षमता 

अ�भव�ृ� गन�। 

313011०५ जलवाय ुअनकूु�लत वहृत 

खानेपानी आयोजना 

कायार्न्वयनमा रहेका आयोजना मध्ये ३ 

वटा आयोजनाको �नमार्ण सम्प� 

भएको।  

25 आयोजना सम्प� भई ४ लाख 

७0 हजार जनसंख्या लाभािन्वत 

भएको हनुे।  

सखु्खा क्षे� तफर् को 54 वटा खानपेानी आयोजना 

मध्ये १० वटा आयोजना सम्प� गन�।  

31301106 ढल �नमार्ण तथा �शोधन 

कायर्�म 

सखु्खा क्षे� तफर् को 54 वटा खानपेानी 

आयोजना मध्ये १० वटा आयोजना 

सम्प� भएको र यसबाट १९5,0०० 

जनसंख्या लाभािन्वत हनुे  

 

२२ वटा आयोजना सम्प� भई २ 

लाख ७४ हजार जनसंख्या लाभािन्वत 

भएको हनुे।  

८ वटा �दसाजन्य लेदो व्यवस्थापन 

आयोजना सम्प� भई ४ लाख 

जनसंख्या लाभािन्वत भएको हनुे। 

�मागत आयोजना मध्ये ४ वटा �शोधन स�हतका 

ढल आयोजना सम्प� गन�।    

31301107 खानेपानी तथा सरसफाइ 

सहलगानी आयोजना 

�नमार्ण सम्प� भएको २५.९२ 

�क.�म.सरुुङको संचालन पर�क्षणको 

कायर् तथा १७ करोड �लटर क्षमताको 

सनु्दर�जल पानी �शोधन केन्� संचालन 

पर�क्षण सरुु भएको। 

हेडवक्सर्को �व�भ� संरचना �नमार्ण 

ग�रएको। हाइ�ोमेका�नकल तथा 

अनगुमन �णाल�को जडान कायर् 

भइरहेको। 

आयोजनाको दो�ो चरणको �वेशमागर् 

तथा प�ी पलु �नमार्ण सरुु ग�रएको। 

३० वटा आयोजना सम्प� भई 

४,८७,८५५ जनसंख्या उच्च तथा 

मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट 

लाभािन्वत भएको हनुे। 

सहलगानी तफर् को संचा�लत आयोजना मध्ये १२ वटा 

आयोजनाको �नमार्ण कायर् सम्प� भई १,८७,४७७ 

जनसंख्या लाभािन्वत हनुे।  

31301108 शहर� खानेपानी तथा 

सरसफाइ (क्षे�गत) 

४१० वटा शौचालय �नमार्ण सम्प� 

भएको। 

१७ खानेपानी आयोजना, ३ �ेनेज र 

२ ढल आयोजना सम्प�  भएको 

७ वटा आयोजना सम्प� गन� र ७६,२३८ जनसंख्या 

उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट 
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आयोजना 

 

हनुे। 

३ लाख २० हजार जनसंख्या उच्च 

तथा मध्यम स्तरको खानेपानी 

सेवाबाट लाभािन्वत भएको हनुे। 

२०,८७० जनसंख्या �शोधन 

स�हतको ढल स�ुवधाबाट लाभािन्वत 

भएको हनुे। 

लाभािन्वत हनुे।  

५ वटा खानपेानी आयोजनामा  SCADA  जडान हनुे। 

बाँक� शहरहरूमा लागत असलु�को आधारमा नयाँ 

प�हचान भएको आयोजनाको �नमार्ण कायर् शरुु हनुे। 

अन्य आयोजनाको �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 

हनुे। 

31301113 केन्��य खानेपानी 

आयोजना (सा�वक शहर� 

खानेपानी व्यवस्थापन 

सधुार आयोजना) 

३० वटा आयोजनाको लागत अनमुान 

स्वीकृत भएको। 

56 वटा आयोजना सम्प� भई 

५,७०,६४३ जनसंख्या खानेपानी 

सेवाबाट लाभािन्चत भएको हनुे।  

स्काडा प्लान तयार� तथा जडान माफर् त खानेपानी 

�णाल�हरूलाई �मशः स्वचा�लत बनाउने। 

31301114 एक�कृत खानेपानी तथा 

ढल व्यवस्थापन 

आयोजना 

१२ वटा आयोजनाको लागत अनमुान 

तयार� भइरहेको। 

१७ वटा एक�कृत खानेपानी तथा 

ढल �नमार्ण र �शोधन आयोजना 

संचालन भएको हनुे।  

एक�कृत रूपमा खानेपानी तथा ढल �शोधन �णाल� 

सेवा संचालनका ला�ग तयार� कायर् गन�।  

३१३51011 �ामीण खानेपानी तथा 

सरसफाइ कोष 

आधारभतू स्तरका ५४० आयोजना 

मध्ये ३३४ आयोजना सम्प� भई २ 

लाख ३४ हजार १३० जनसंख्या 

लाभािन्वत भएको। 

सा�वकका १३० गा�वस. खलुा 

�दसाम�ु क्षे� घोषणा ग�रएको। 

७४ आयोजना ममर्त पनुस्थापना 

ग�रएको। 

प�हलो चरणको ४०४ तथा दो�ो 

चरणको १५२ आयोजना सम्प� 

ग�रएको।  

ब्याच ९ र १० का ८५४ आयोजना 

सम्प� भएको हनुे। 

 

आधारभतू स्तरका बाँक� रहेका आयोजना सम्प� 

गन�।  

पनुस्थार्पना कायर्�म अन्तगर्त बाँक� रहेका ५ 

आयोजना सम्प� गन�। 
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५०११3101 खानेपानी उत्पादन व�ृ� 

कायर्�म 

थप ५ एमएल�ड भ�ूमगत खानेपानी 

उत्पादन गन� 

बटुवल नगरक्षे�को खानेपानी �णाल� 

सधुार भइरहेको 

नेपालग� खानपेानी सधुारको ला�ग रा�ी 

नद�बाट उत्पादन हनुे पानीको कायर् 

सम्प� गर� ३० एमएल�ड सतहगत 

पानी उत्पादन भइरहेको। 

मातहतका सबै शाखा कायार्लय अन्तगर्त 

एक घर एक धारा �वतरण गन� कायर् 

भइरहेको।  

बटुवलको ३२ एमएल�ड र 

नेपालग�को २५ एमएल�ड समेत 

६० लाख �लटर भ�ूमगत पानी 

उत्पादन तथा �वतरण भएको हनुे।  

मातहतका सबै शाखा कायार्लय 

अन्तगर्त एक घर एक धारा भएको 

हनुे गर� खानेपानी �णाल� �वस्तार 

भएको हनुे। 

पानी उत्पादन, नयाँ वेल �नमार्ण तथा स�ालन र पानी 

�शोधन केन्�को �नमार्ण गन�। 

पानी भण्डारण क्षमता व�ृ�, सोलारको �नमार्ण, महुान 

बचाउने कायर् गन�। 

 

50113102 खानेपानी तथा ढल 

�नकास कायर्�म 

४५ �क.�म.पाइर्प लाइर्न �वतरण 
�णाल�मा �वस्तार भै थप ७००० नयाँ 
धारा �वरतण गर� खानपेानी आपूत�को 
व्यवस्था सहज हनुे  

 

पोखराको पानी �शोधन केन्�को 

�नमार्ण भई ६० �क.�म.पाइपलाइन 

�वस्तार भएको हनुे। 

3५ �क.�म.पाइपलाइन �वस्तार भइर् 

खानेपानीको आपू�तर् व्यवस्था सधुार 

भएको हनुे। 

�व�भ� साइजका पाईप ख�रद तथा जडान कायर्लाई 

�नरन्तरता �दद� थप सहर� जनतालाई खानेपानी सेवा 

उपलब्ध गराउने तथा संस्थानको आय�ोतमा व�ृ� 

गन�। 

५०११3103 काठमाड� उपत्यका 

खानेपानी व्यवस्थापन 

बोडर् 

२७ स्थानमा वषार्तक्ो पानी संकलनमा 

आधा�रत ��व�ध जडान भएको। 

२४ वटा ट�करलाई स्ट�कर �दान 

ग�रएको   

 ५ स्थानमा वाटर ए�टएम जडान 

भएको।  

२७ �क.�म.खानेपानी पाइप लाइन र ४ 

�क.�म.ढल लाइन �वस्तार भएको। 

२७७५ चहुावट �नयन्�ण सम्प� 

आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ 

सेवाबाट काठमाड�बासी लाभािन्वत 

भएका हनुे। 

मानवयजन्य फोहर पानी �शोधन 

स�हत व्यवस्थापन तथा �दशाजन्य 

लेदो व्यवस्थापन गद� नद�नाला, 

ताललैयाको स्वच्छता तथा सौन्दयता 

कायम भएको हनुे। 

सावर्ज�नक जग्गा तथा अन्य सम्पि� सरुक्षा, खानेपानी 

उत्पादन �वतरण, गणुस्तर तथा चहुावट �नयन्�ण 

कायर्, अध्ययन अनसुन्धान, �नद� िशका �नमार्ण गन�।  
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भएको। 

५०११३१०५ काठमाड� उपत्यका 

खानेपानी सधुार 

आयोजना 

थोक �वतरण �णाल�को ७८ 

�क.�म.सम्प� भएको। 

�वतरण �णाल�को यस आ�थर्क वषर्मा 

२१.० �क.�म.�नमार्ण कायर् सम्प� भई 

हालसम्म ९८८ �क.�म.�नमार्ण कायर् 

सम्प� भएको। 

९ वटा पानीपोखर� �नमार्ण कायर्  

सम्प� भएको र १ वटा पानीपोखर� 

�नमार्णाधीन रहेको। 

सम्प� �वतरण �णाल�को पर�क्षण 

सम्प� भई ती स्थानमा नया ँ�वतरण 

�णाल�बाट मेलम्चीको पानी �वतरण 

भएको हनुे। 

सरकारको पूणर् लगानीको ८०० 

�क.�म.�वतरण �णाल� �नमार्ण भई 

पानी �वतरण भएको हनुे। 

काठमाड� उपत्यका खानेपानी सधुार 

आयोजना दो�ो चरणको �नमार्ण कायर् 

स�ालन भएको हनुे। 

�वतरण �णाल�को बाकँ� ३० �क.�म.�नमार्ण कायर् 

गन�। 

१ वटा पानीपोखर�  �नमार्ण कायर् सम्प� गन�। 

नेपाल सरकारको पूण लगानीमा स�ा�लत आयोजनाको 

�वतरण तथा थोक �वतरण �णाल�को २०० 

�क.�म.�नमार्ण गन�।  

स्क्याडा �णाल�को काम �नरन्तरता �दने। 

पाइप �ब�ाइएका स्थानमा मेलम्चीको पानी �वतरण 

गनर्को ला�ग पर�क्षण र क�मस�नङ कायर् सम्प� गर� 

परुानो �णाल�लाई �वस्था�पत गन�।  

५०११३१०६ काठमाड� उपत्यका ढल 

व्यवस्थापन आयोजना 

काठमाड� उपत्यकाका �व�भ� स्थानमा 

इन्टरसेप्टर ढल �नमार्ण कायर् तथा ढल 

�शोधन केन्�को कायर् भइरहेको। 

सल्लाघार�, धो�बघाट तथा कोड्कु 

ढल �शोधन केन्� �नमार्ण भई 

स�ालनमा आएको हनुे।  

पाटन मंगलबजारबाट कृष्णमिन्दर हुँदै 

शंखमलुसम्म ढल �नमार्ण भएको 

हनुे। 

काठमाड�को गोकणर् र भ�परुको 

हनमुानघाट �वकेिन्�त फोहोरपानी 

�शोधन केन्� �नमार्णाधीन हनुे। 

धो�बघाट ढल �शोधन केन्�को ६६ ��तशत �नमार्ण 

कायर् सम्प� गन�। 

सल्लाघार� कोड्कु धो�बघाट ढल �शोधन केन्�को 

�नमार्ण कायर् सचुारू गन�।  

पाटन दरबार क्षे�मा २ �क.�म.ढल �नमार्ण कायर् 

सम्प� गन�। 

हनमुन्ते तथा गोकणर्को डेवाट्स �नमार्ण �नमार्ण गन�।  

५०११3107 ढल �शोधन केन्� कायर् ���या अगा�ड बढेको जग्गा �ा� भई संरचना �नमार्ण कायर् 

सरुु भएको हनुे। 

जग्गा �ा��को कायर् �ारम्भ गन�।  

31301115 को�भड-१९ रेस्पोन्स 
आयोजना 

आ�थर्क वषर् २०७८/७९ देिख संचालनमा 

आउने। 

को�भड-१९ सं�मण तथा रोकथाम 

सम्बन्धी सचेतना व�ृ� भएको हनु।े । 

५ वटा �मखु तथा १० वटा साना शहर छनौट गर� 

कायर्�म संचालन गन�। 

म�हला परुुष दवैुको ला�ग अलग अलग हात धनु े

स्टेशन (Mobile Hand washing Station) स्थापना गन�। 
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उपय�ु स्थानमा जे� नाग�रक, बालबा�लका तथा 

अपांगता भएका व्यि� मै�ी आ�यस्थल �नमार्ण गर� 

क्वारेिन्टनको रूपमा �योगमा ल्याउने। 

आधारभतू स्वास्थ्य सामा�ी तथा स्वास्थ्य उपकरण 

उपलब्ध गराउने। 

५ �मखु शहर र �नि�त खा.पा.उ.स.का कायार्लयमा 

स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गन�। 

५ शहरमा आपतकाल�न योजना तयार गन�। 

स्थापना भएका पूवार्धारको संचालन तथा ममर्तको ला�ग 

समदुायस्तरमा क्षमता अ�भव�ृ� गन�।  
31301116 �दगो खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजना 

नयाँ आयोजना जलवाय ुअनकुुलन, सरुिक्षत र 

कायर्सबल (Functional) खानेपानी सेवा 

माफर् त 2 लाख जनसंख्या लाभािन्वत 

हनुे।    

छनौटमा परेका ३० वटा स्थानीय तहमा �दगो 

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता एवम ्ल��गक समानता 

तथा सामािजक समावेिशता सम्बन्धी कायर्�म स�ालन 

गन�। 

31301117 खानेपानी सशुासन तथा 

पूवार्धार �व�र्न कायर्�म 

सखु�तको वीरेन्�नगरको खानेपानी सेवा 

सधुारको ला�ग अध्ययन भैरहेको। 

शहर� क्षे�मा कम्तीमा ३ वटा र 

�ामीण क्षे�मा कम्तीमा १० वटा 

स्थानीय तहमा कायर्�म संचालन हनुे।  

स्थानीय तहलाई �ामीण खानेपानीको सेवा संचालन, 

ममर्त र आयोजना �नमार्णमा आ�थर्क तथा �ा�व�धक 

सहयोग गन�। 

वीरेन्�नगर खानपेानी आयोजना �नमार्णको ठे�ा सम्झौता 

गन�। 

ढल �शोधन आयोजनाको अध्ययन सम्प� गन�।  

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

मध्यमकाल�न खचर् संरचनाले �क्षेपण गरे अनसुारको बजेट स�ुनि�तता भएमा ल�य अनसुारको उपलिब्ध हा�सल हनुे देिखन्छ। य��प, ठे�ा ���यामा �ढलाई हनु 

सक्ने, �ाकृ�तक �कोप र भौ�तक �नमार्ण कायर्मा हनुे समन्वयको कमीले गदार् पानीका �ोतमा असर पनर् गई पानीको मा�ा र गणुस्तरमा कमी हनु सक्न े र कायर्�म 

व्यवस्थापकको सेवा �नरन्तरता हनु नसक्ने जस्ता पक्षलाई अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल गनर्मा व्यवधान परु् याउने जोिखमका रूपमा आकलन ग�रएको छ 
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६.४ यवुा तथा खेलकुद  

१. प�ृभ�ूम 

यवुा तथा खेलकुदको �वकास र �वस्तार गद� सम्वृ� रा� �नमार्णका ला�ग यवुा प�रचालन गनर्, खेलकुदको माध्यमबाट 

नाग�रकको स्वास्थ्य तथा तन्दरुुस्ती अ�भव�ृ�मा म�त गद� रा��य गौरव बढाउन यवुा तथा खेलकुद मन्�ालयले कायर्�महरू 

स�ालन गद� आएको छ।नेपालको �दगो �वकासका ल�यहरू �ा��का ला�ग यवुा र खेलकुदको �वकास गर� ग�रबी न्यूनीकरण, 

स्वस्थ समाज �नमार्ण र आ�थर्क व�ृ�का ला�ग यवुाको प�रचालन गनुर् अप�रहायर् भएको छ। रा��य यवुा नी�त, रा��य खेलकुद 

नी�त र �दगो �वकासका ल�य �ा��लाई मध्यनजर गद� यवुाको क्षमता �वकास गर� प�रचालन गन�, यवुालाई रोजगार र स्वरोजगार 

ब� म�त गन�, सबैलाई खेलकुद अभ्यासको अवसर �सजर्ना गन�, खेलकुदका पूवार्धारहरूको �वकास गन� र खेलकुदका रा��य तथा 

अन्तरार्��य ��तयो�गताहरू आयोजना गन� कायर्लाई जोड �दइनेछ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

 यवुाको �वकास र प�रचालनका ला�ग �देश, िजल्ला र स्थानीयस्तरमा उपय�ु संगठन संरचना स्था�पत हनु नसक्न,ु 

उ�मिशलता र रोजगार�का अवसरहरू सी�मत हनु,ु यवुा स्वरोजगारका ला�ग �व�ीय �ोत अभाव हनु,ु सम� मानव �ोतका साथै 

यवुा �वकासको ठोस योजना नहनु,ु यवुा �वशेष तथ्या�ीय आधार (Database) नहनु,ु यवुा �वकासका �मखु समस्याको रूपमा रहेका 

छन।् ��तभावान यवुालाई �वदेश पलायन हनुबाट रोक्न,ु यवुा लिक्षत जीवनपयोगी, �ा�व�धक र व्यवसा�यक िशक्षा सवर्सलुभ रूपमा 

उपलब्ध गराउन,ु स्वदेशमा रोजगार�का अवसरहरू व�ृ� गनुर्, यवुामा सकारात्मक सोचको �वकास र �मको सम्मान गन� संस्कृ�तको 

�वकास गनुर्, �व�ीय �ोतमा यवुाको सहज पहुँच स�ुनि�त गनुर् र यवुामा स्वयंसेवक�य संस्कृ�तको �वकास गनुर् आ�द यवुा �वकासका 

�मखु चनुौती हनु।् 

 खेलकुद �वकासका ला�ग �व�मान पूवार्धारहरू आध�ुनक र स�ुवधाय�ु नहनु;ु खेलाडी तथा �िशक्षकहरूलाई �नय�मत र 

आध�ुनक �िशक्षण नहनु;ु खेलकुदका संघ संगठनहरूमा �ववाद �सजर्ना हनु;ु खेलकुदका पूवार्धार �वकास तथा ��तयो�गता 

आयोजनामा �नजी तथा अन्तरार्��य लगानी आक�षर्त गनर् नसक्न;ु पवर्तीय, पयर्टक�य र साह�सक खेलकुद ग�त�व�ध पयार्� मा�ामा 

स�ालन गनर् नसक्न ु �मखु समस्याका रूपमा रहेका छन।् संघ, �देश र स्थानीय तहमा रा��य तथा अन्तरार्��य मापदण्ड 

अनकूुलका स�ुवधा सम्प� भौ�तक पूवार्धारहरूको �नमार्ण गनुर्; समयसापेक्ष रा��य तथा अन्तरार्��यस्तरको अध्ययन, अनसुन्धान, 

�िशक्षण तथा ��तयो�गताको व्यवस्था गर� स्वच्छ खेलाडी (Clean Athlete) को �वकास, �ोत्साहन तथा सम्व�र्न गनुर्; खेलकुद 

�िशक्षण तथा ��तयो�गताहरूमा नयाँ िशल्प (Technique) र �वज्ञान ��व�धको �योग गनुर्; खेलकुदको �वकासमा सावर्ज�नक लगानी 

अ�भव�ृ� गनुर्; गैरसरकार� र �नजीक्षे�को लगानी आक�षर्त गनुर्; खेलकुदलाई जीवनको अ�भ� अ�को रूपमा स्था�पत गद� व्यवसाय 

(Profession) र रोजगार�को रूपमा �वकास गनुर्; खेलकुद सम्ब� �नकायहरूमा शासक�य, व्यवस्थापक�य र संस्थागत क्षमता 

अ�भव�ृ� गनुर् खेलकुद �वकासका �मखु चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच  

• यवुाको सवार्�गीण �वकास रा� �नमार्णको �मखु आधार (यवुा)। 

• स्वच्छ, व्यवसा�यक तथा ��व�धमै�ी खेलकुद अ�भव�ृ� (खेलकुद)। 
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४. उ�शे्य  

अ. यवुा 

१. यवुाको दक्षता र क्षमताको �वकास गनुर्। 

२. यवुालाई उ�मशील, रोजगार र स्वरोजगार बनाउन।ु 

३. शासक�य ���या, सामािजक, सांस्कृ�तक र आ�थर्क रूपान्तरणमा यवुाको साथर्क सहभा�गता अ�भव�ृ� गनुर्।  

४. यवुालाई आत्म �नभर्र, स्वावलम्बी र च�र�वान बनाउन।ु 

आ. खेलकुद 

१. खेलकुद पूवार्धारको �वकास, �वस्तार र स्तरो��त गनुर्। 

२. खेलकुद क्षे�लाई ��तष्पध� र व्यवसा�यक बनाउन।ु 

३. सबै क्षे�मा खेलकुदलाई मूल�वाह�करण गनुर्। 

५. रणनी�त  

अ. यवुा 

१. �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षा र सीप �वकासका अवसर �वस्तार गन�। 

२. यवुालाई उ�म र व्यवसाय स�ालनमा �ोत्साहन गन�। 

३. यवुा�ारा स�ा�लत उ�म, व्यवसाय तथा उ�ोगको �व�र्न गन�। 

४. �व�ीय �ोत साधनमा यवुाको पहुँच �वस्तार गन�। 

५. तीन तहमा नी�त �नमार्णदेिख कायार्न्वयनसम्म यवुाको समावेशी र साथर्क सहभा�गता स�ुनि�त गन�। 

६. यवुा स्वयंसेवी संस्कृ�तको �वकास गन�। 

७. स्काउट संरचनालाई �वकास र �वस्तार गन�। 

आ. खेलकुद 

१. सबै तहसँगको समन्वय र सहकायर्मा खेलकुद पूवार्धारको �नमार्ण, संरक्षण र स्तरो��त गन�। 

२. खेलकुद पूवार्धारको �वकास, व्यवस्थापन र ग�त�व�ध स�ालनमा �नजी क्षे�लाई �ोत्साहन गन�। 

३. खेलकुद �वकासमा आव� संघ संस्थाहरूको क्षमता �वकास तथा संस्थाहरूमा सशुासन �व�र्न गन�। 

४. ��तभावान खेलाडीको प�हचान, क्षमता �वकास तथा �ोत्साहनको व्यवस्था गन�। 

५. समाजमा खेलकुदको महत्व स्था�पत गद� सबैलाई खेलकुदमा सहभागी हनुे अवसर �सजर्ना गन�। 

६. आ�थर्क तथा सामािजक �वकासका ला�ग खेलकुद ग�त�व�धलाई �ाथ�मकता �दने। 
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य   

सूचक एकाई 

२०७६/७७ 

सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

को अनमुा�नत  

उपलिब्ध 

मध्यकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

स्वरोजगार कजार् �ा� गर� स�ालन भएका 
व्यवसायमा रोजगार �ा� गन� यवुा 

जना (हजार) ४.७३१ ५.१ ३६ ४८ ६० 

�वपद व्यवस्थापन तथा स्वयं सेवक�य कायर्मा 
सहभागी यवुा 

जना (हजार) १०.१३५ ९.६५ ३० ४० ५० 

नव�वतर्न केन्� ( वा�षर्क) संख्या १ ० १ १ १ 

नव�वतर्न केन्�बाट �िशक्षण �ा� गन� यवुा जना ५० ० ७५० १००० १२५० 

यवुा क्लबमाफर् त नेततृ्व अभ्यास गन� यवुा जना (हजार) १९.२४५ २९ ७३ ९१ ११० 

स्वरोजगार कोषमाफर् त कजार् �ा� गर�  
स्वरोजगार भएका यवुा 

जना (हजार) ७३.६३८ ४.५५७ १०२ ११६ १२८ 

खेलकुद क्षे�को पूवार्धार �नमार्ण कायर्मा 
रोजगार �ा� गन� यवुा 

जना (हजार) २.७८० ०.३६२ ८.७ १२.२ १६.२ 

खेलकुदको आधारभतू ता�लम �ा� गन� खेलाडी 
(वा�षर्क) 

जना (हजार) ७७ १२.८११ ७८ ७८ ८० 

रा��य तथा अन्तरार्��य �िशक्षण �ा� गन� 
खेलाडी 

जना (हजार) १८ 0.२६०  ३२ ४२ ५४ 

अन्तरार्��य खेलकुद प�रसर संख्या 0 ० ४ ५ ६ 

�देशमा अन्तरार्��यस्तरको स�ुवधा सम्प� 

र�शाला 
संख्या १ 

५ वटा 
�नमार्णाधीन 

३ ४ ७ 

��केट र�शाला संख्या १ 
१ वटा 

�नमार्णाधीन 
१ २ ४ 

उच्च धरातल�य खेलकुद ता�लम केन्� संख्या 
३ वटा 

�नमार्णाधीन 

३ वटा 
�नमार्णाधीन 

२ २ २ 

खेल�ाम संख्या 
८४ वटा 
�नमार्णाधीन 

१४० वटा 
�नमार्ण शरुु 

८० ८० १२० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 

व्यवस्था 
नेपाल सरकार 

वैदेिशक 

अनदुान 
वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९        21,351      15,974        5,377           -         21,351           -             -    

२०७९/८०        26,163      19,470        6,693           -         26,163           -             -    

२०८०/८१       28,035      20,917        7,118           -        28,035           -             -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजनाको अव�ध 
(सरुु र समा��) 

लागत (रु. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३४३०००११ यवुा तथा खेलकुद 
मन्�ालय 

 नी�त,योजना, कायर्�म तजुर्मा समन्वय तथा 
अनगुमन  

सालबसाल�  यवुा जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� भई उपयोग 
तथा खेलकुद क्षे�मा �ग�त भएको हनुे। 

३४३००१०१ रा��य यवुा प�रचालन 
कायर्�म 

१,५,६ यवुा सम्बन्धी नी�त एवम ्कानूनको मस्यौदा 
तयार� 

यवुा सम्बन्धी कायर्�म स�ालनको कायर्�व�ध 
�नमार्ण तथा संशोधन  

यवुासम्बन्धी कायर्�महरूको रा��य तथा 
अन्तरार्��य समन्वय, सहजीकरण र 
सहभा�गता  

�सजर्नशील एवम ्यवुाको क्षे�मा उत्कृ� 
कायर् गन� ��तभावान यवुाको खोजी र सम्मान  

यवुासम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान एवम ्
तथ्या�हरू अ�भलेखीकरण  

यवुा उपयोगी साम�ी उत्पादन एवम ्तयार� 
गर� �चार �सार र �बोधीकरण  

सालबसाल�  यवुासम्बन्धी नी�त एवम ्कानूनको प�रमाजर्न 
एवम ्संशोधन भएको हनुे। 

यवुा सम्बन्धी कायर्�म स�ालनको ला�ग 
कायर्�व�ध �नमार्ण/संशोधन भएको हनुे। 

यवुा तथा खेलकुदको तथ्या� अध्याव�धक रा� े
�णाल� �नमार्ण भएको हनुे। 

यवुा �वकास �व�र्नसम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान भएको हनुे। 

कायर्�म �भावकार� कायार्न्वयन भई यवुा 
�वकास भएको हनुे। 

३४३००१०२ खेलकुद �वकास 
कायर्�म 
 

३, ४, ५,६ खेलकुद सम्बन्धी नी�त एवम ्कानूनको 
मस्यौदा तयार� 

खेलकुद सम्बन्धी कायर्�म स�ालनको 
कायर्�व�धहरू �नमार्ण तथा संशोधन  

खेलाडी तथा �िशक्षकहरूमा सचेतना 
अ�भव�ृ�  

खेलकुदसम्बन्धी कायर्�महरूको रा��य तथा 
अन्तरार्��य समन्वय, सहजीकरण र 
सहभा�गता   

��तभावान खेलाडी र �िशक्षकहरूको प�हचान 

सालबसाल�  खेलकुद सम्बन्धी नी�त एवम ्कानूनको 
प�रमाजर्न एवम ्संशोधन भएको हनुे। 

खेलकुद सम्बन्धी कायर्�म स�ालनको ला�ग  
कायर्�व�धहरू �नमार्ण तथा संशोधन भएको 
हनुे।  

खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

खेलकुद क्षे�मा �ग�त तथा �वकास भएको 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजनाको अव�ध 
(सरुु र समा��) 

लागत (रु. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

र सम्मान 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान एवम ्
तथ्या�हरूको अ�भलेखीकरण 

खेलकुद उपयोगी साम�ी उत्पादन एवम ्
तयार� गर� �चार �सार र �बोधीकरण  

अन्तरार्��य ��तयो�गतामा उत्कृ� �दशर्न गन� 
खेलाडी तथा �िशक्षकलाई �ोत्साहन 

हनुे। 

३४३००१०३ नेपाल स्काउट ७ नेपाल स्काउट �वकास, �वस्तार र सञ् चालन  

स्काउट ता�लम एवम ्स्काउट प�रचालन 
सम्बन्धी कायर् स�ालन  

सालबसाल�  स्काउट माफर् त �व�ाथ�हरूमा सामािजक 
भावनाको �वकास एवम ्सीप तथा क्षमता 
अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

३४३४१०१२ रा��य यवुा प�रषद् २, ५ यवुा सम्बन्धी संघ संस्थाहरूसँग यवुा 
�वकासका ला�ग समन्वय र सहकायर्   

यवुा �वकाससँग सम्बन्धी कायर्को तहगत 
समन्वय   

सामािजक जागरण, रूपान्तरण र सम�ृ�का 
ला�ग यवुा प�रचालन 

यवुा समूहलाई उ�म स�ालन गनर् �व�ीय 
तथा �ा�व�धक सहयोग 

यवुा इन्कुबेसन/इनोभेसन सेन्टर स्थापना र 
स�ालन  

यवुालाई परामशर् तथा मागर्दशर्न 

अपा�ता भएका यवुालाई सहयोग 

यवुा ��तभाहरूको खोजी तथा �ोत्साहन  

यवुामा उ�मिशलता र नव�वर्तनात्मक 
कायर्का ला�ग अनभुव आदान �दान  

यवुा उपयोगी सामा�ी उत्पादन एवम ्तयार� 
गर� �चार�सार र �बोधीकरण  

सालबसाल�  �भावकार� यवुा प�रचालन माफर् त ्सम�ृ�मा 
योगदान पगुकेो हनुे। 

यवुा जनशि�को सीप तथा दक्षता अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

३४३५१०११ यवुा तथा साना १,२,४ कोषको कजार् लगानी गर� यवुा स्वरोजगार सालबसाल�  कोषको �भावकार� प�रचालन माफर् त यवुा 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजनाको अव�ध 
(सरुु र समा��) 

लागत (रु. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

व्यवसायी स्वरोजगार 
कोष 

अ�भव�ृ�  स्वरोजगार अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

३४३४१०११ रा��य खेलकुद प�रषद १, २, ५ �नय�मत रूपमा खेलाडी �िशक्षण, �ोत्साहन 
तथा परुस्कार 

खेलकुद �िशक्षकलाई वैदेिशक �िशक्षण तथा 
ता�लमको व्यवस्था 

खेलकुद ��तयो�गता आयोजना 

खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण तथा स्तरो��त 

सालबसाल�  खेलकुद क्षे�मा सशुासन कायम भएको हनुे। 

खेलकुद माफर् त ्मलुकुो ��त�ा अ�भव�ृ� भएको 
हनुे।  

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३४३०००११ यवुा तथा खेलकुद 
मन्�ालय 

 उ�ेश्य अनरुूप ल�य हा�सल भएको हनुे। आवश्यकता अनसुार नी�त,योजना, कायर्�म 
तजुर्मा समन्वय तथा अनगुमन गन�। 

३४३००१०१ रा��य यवुा प�रचालन 
कायर्�म 

१३ जना ��तभावना यवुालाई रु. १ लाख 
नगद स�हत सम्मान ग�रएको। 

यवुाका ग�त�व�ध समे�टएको �रेणादायी 
कायर्�म तयार गर� नपेाल टे�ल�भजनबाट 
२०७७ साउनदेिख �नय�मत �सारण 
भइरहेको। 

१०० जना यवुा �व�ाथ�का ला�ग मानवता 
�व�र्न सम्बन्धी सचेतना गो�ी सञ् चालन 
ग�रएको। 

३०० जना यवुाले एक अक� देशको �मण गर� अनभुव 
आदान�दान गरेको हनुे। 

३० जना ��तभावान यवुा परुस्कृत भएको हनुे। 

नेपाल टे�ल�भजनबाट �त्येक ह�ा यवुाका ला�ग 
�रेणादायी कायर्�महरू �नय�मत �सारण भएको हनुे। 

यवुा तथा खेलकुदको तथ्या� अध्याव�धक रा� े�णाल� 
�नमार्ण भएको हनुे। 

यवुा �वकास �व�र्नसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

 

रा��य यवुा ��तभावान सम्मान कायर्�म  तथा 
अन्तरार्��य यवुा अनभुव आदान�दान कायर्�म 
स�ालन गन�। 

यवुा स�ार कायर्�म उत्पादन तथा �सारण 
गन�। 

स्वयंसेवक प�रचालन सम्बन्धी रा��य नी�त 
तजुर्मा गन�। 

रा��य �वकास स्वयंसेवक सेवाको डाटाबेस 
�णाल�को �नमार्ण/स्तरो��त र स�ालन गन�। 

यवुा �वकास �व�र्नसम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान गन�। 

सामािजक-सांस्कृ�तक रूपान्तरणमा यवुा सचेतना 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

कायर्�म स�ालन गन� 

मानवता �व�र्नका ला�ग यवुा सचेतना 
कायर्�म स�ालन गन�। 

३४३००१०२ खेलकुद �वकास 
कायर्�म 
 

७ जना खेलाडी, २ जना �िशक्षक, १ जना 
�नणार्यक, १ वटा खेल संघ र १ जना 
िच�कत्सकलाई नगदस�हत सम्मान 
ग�रएको।  खेलकुदमा �ायोजन गरे बापत 
काठमाड� महानगरपा�लका र कतार 
एयरवेजलाई सम्मान ग�रएको। 

नवुाकोटमा ४० र रूपन्देह�मा ४० गर� 
८० जना खेलकम�लाई खेलकुदमा 
��तबिन्धत औषधी �वरु�को सचेतना 
कायर्�म सञ् चालन ग�रएको। 

खेलकुद प�का�रता गन� ९ जना 
प�कारलाई नगद स�हत खेलकुद 
प�का�रता परुस्कार �दान ग�रएको। 

९०० जना खेलाडी र �िशक्षकलाई खेलकुदमा 
��तबिन्धत औष�ध सेवन �वरु�को सचेतना �दान 
ग�रएको हनुे।  

खेलकुदमा ल��गक �हंसाको अवस्था अध्ययन तथा 
सामािजक, सांस्कृ�तक रूपान्तरण र सम�ृ� सम्बन्धमा 
सचेतना �दान ग�रएको हनुे।  

३० जना ��तभावान खेलाडीलाई खेलकुदको रा��य 
��तभा सम्मान ग�रएको हनुे।  

खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� ग�रएको 
हनुे। 

अन्तरार्��य खेलकुद ��तयो�गतामा पदक �ा� गन� 
खेलाडीलाई परुस्कार �वतरण ग�रएको हनुे। 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान भएको हनुे। 

खेलकुदको रा��य ��तभा सम्मान कायर्�म,  
खेलकुदमा ��तबिन्धत औष�ध सेवन �वरु�को 
सचेतना कायर्�म एवम ्खेलकुद संघहरूको 
संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� कायर्�म स�ालन 
गन�। 

खेलकुदमा ल��गक �हंसाको अवस्था अध्ययन 
तथा सामािजक, सांस्कृ�तक रूपान्तरण र सम�ृ� 
कायर्�म स�ालन गन�। 

खेलकुदमा सावर्ज�नक �नजी साझेदार� कायर्�म 
स�ालन गन�। 

अन्तरार्��य खेलकुद ��तयो�गतामा पदक �ा� 
खेलाडीलाई परुस्कार �वतरण गन�। 

खेलकुद प�कार परुस्कार कायर्�म स�ालन 
गन�। 

खेलकुदमा अध्ययन अनसुन्धानका कायर्हरू 
गन�।  

३४३००१०३ नेपाल स्काउट ५३५ जनालाई स्काउट ता�लम �दान 
ग�रएको   

७० जना स्काउटलाई स्काउट तथा �वपद 
व्यवस्थापन ता�लम �दान ग�रएको छ। 

�व�भ� �दवस तथा अवसरहरूमा 
३५,३१० जना स्काउट स्वयंसेवक 
प�रचालन भएको छ।  

 

१,५०० जना �व�ाथ�लाई स्काउट ता�लम �दान 
ग�रएको हनुे। 

१,२०० जना स्काउटलाई �वपद् व्यवस्थापन ता�लम 
�दान ग�रएको हनुे। 

१ लाख जना स्काउट स्वयंसेवक प�रचालन भएको 
हनुे। 

सामदुा�यक �व�ालयमा अध्ययनरत ६ हजार ६ सय 
जना स्काउटलाई स्काउट पोशाक र औजार �वतरण 
ग�रएको हनुे। 

नेपाल स्काउट ता�लम स�ालन गन�।  

स्काउटलाई �वपद् व्यवस्थापन ता�लम संचालन 
गन�।  

लाग ुऔषध द�ुयशन �वरु� यवुा स्काउट 
प�रचालन गन�।  

स्काउट स्वयंसेवक प�रचालन गन�। 

सामदुा�यक �व�ालयमा अध्ययनरत स्काउटलाई 
स्काउट पोशाक तथा औजार �वतरण गन�।  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३४३४१०१२ रा��य यवुा प�रषद सामािजक जागरण र सम�ृ�का ला�ग 
६,५८५ जना यवुा प�रचालन ग�रएको। 

९११ जना यवुालाई उ�मशीलता तथा 
�व�ीय साक्षरता ता�लम �दान ग�रनकुा 
साथै यवुालाई उ�मशील बनाउन वािणज्य 
ब�कहरूसँग सहकायर् गनर् समझदार� 
भएको।  

साझेदार� मोडेलमा यवुा नव�वतर्न तथा 
इन्कुबेसन केन्� स्थापनाको ला�ग 
सामािजक �वकास मन्�ालय �देश नं १, 
मदन भण्डार� स्म�ृत ��त�ान र काठमाडौ 
�वि�व�ालय सँग सम्झौता भई ���या 
अिघ बढेको। 

२,९०० जना यवुालाई उनीहरूकै मागको 
आधारमा परामशर् �दान ग�रएको।  

१०० जना अपा�ता भएका यवुालाई 
सहयोग साम�ी �वतरण ग�रएको। 

यवुा ��तभाहरूको खोजी कायर्�म 
अन्तगर्त तीनवटै तहमा सम�ृ रा� 
�नमार्णका ला�ग यवुाका �वचारहरू लेखन 
��तयो�गता स�ालन गर� �ोत्साहन 
ग�रएको। 

सामािजक जागरण, रूपान्तरण र सम�ृ�का ला�ग ७ 

हजार जना यवुा प�रचालन भएको हनुे। 

२,६०० जना यवुालाई उ�मशीलता तथा �व�ीय 
साक्षरता ता�लम �दान ग�रएको हनुे।  

४५० वटा यवुा समूहलाई उ�म स�ालन गनर् सहयोग 
�दान ग�रएको हनुे। 

१ वटा यवुा इन्कुबेसन/इनोभेसन सेन्टर स्थापना र 
स�ालन ग�रएको हनुे।   

४ हजार जना यवुालाई परामशर् तथा मागर्दशर्न �दान 
ग�रएको हनुे। 

४०० जना अपा�ता भएका यवुालाई सहयोग साम�ी 
उपलब्ध गराइएको हनुे। 

सबै �देश र केन्�मा यवुा ��तभाहरूको खोजी तथा 
�ोत्साहन भएको हनुे। 

स्थानीय तहमा यवुा क्लब गठन भई सो माफर् त ३५ 
हजार जना यवुाले नेततृ्व अभ्यास गन� अवसर �ा� 
गरेको हनुे।  

250 जना यवुालाई उ�मशीलता र नव�वर्तनात्मक 
कायर्का ला�ग अन्तर �देश अवलोकन �मण भएको 
हनुे। 

�त्येक ह�ा यवुाका ला�ग �रेणादायी कायर्�महरू 
रे�डयो नेपालवाट �नय�मत �सारण भएको हनुे। 

यवुा स्वंयमसेवक �वकास र प�रचालन गन�।  

सह�ुलयतपूणर् कजार्को सहजीकरणका ला�ग 
उ�मशीलता तथा �व�ीय साक्षरता ता�लम  
स�ालन गन�।  

उ�म परामशर् कायर्�म स�ालन गन�।  

च��य कोषमा आधा�रत यवुा उ�म कायर्�म 
स�ालन गन�।  

एक िशक्षण संस्था एक उ�म कायर्�म 
स�ालन गन�।  

यवुा अनभुव आदान�दान कायर्�म स�ालन 
गन�। 

रा��य अपांग कोष माफर् त अपा�ता भएका 
यवुाहरूलाई सहयोग �दान गन�।  

यवुा ��तभाहरूको खोजी तथा �ोत्साहन गन�।  

यवुाको नेततृ्व क्षमता �वकासका ला�ग स्थानीय, 
�देश र संघीय तहमा नमनुा यवुा संसद अभ्यास 
स�ालन गन�।  

 

३४३५१०११ यवुा तथा साना 
व्यवसायी स्वरोजगार 
कोष 

कोष माफर् त ११ करोड ८२ लाख ५० 
हजार रुप�या कजार् लगानी भई ४,५५७ 
जना स्वरोजगार भएका र कजार् लगानी 
ग�रएका ४,५५७ जना व्यवसायीलाई 
अ�भमखुीकरण ता�लमसमेत �दान 
ग�रएको। 

1,४९८ जना ब्यबसाय र व्यवसायीको 

कोषमाफर् त कजार् �ा� गर� ३६ हजार जना स्वरोजगार 
भएको हनु ेर कोषमाफर् त कजार् �ा� गर� सञ् चालन 
भएका व्यवसायमा ३६ हजार जना यवुाले रोजगार �ा� 
गरेको हनुे। 

३६ हजार व्यवसाय र व्यवसायीको स्वरोजगार वीमा 
भएको हनुे। 

�नय�मत रूपमा �कस्ता तथा ऋण �तन� अनमुा�नत ९ 

स्वरोजगार �सजर्नाका ला�ग कजार् लगानी गन�।  

स्वरोजगार �वमा कायर्�म स�ालन गन�। 

व्याज अनदुान �दने।   
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बीमा ग�रएको। 

१९ जना व्यवसायीलाई ब्याज अनदुानका 
ला�ग रकम �नकासा भएको। 

हजार जना व्यवसायीलाई उनीहरूले �तरेको व्याजको 
६० ��तशत रकम अनदुान �दइएको हनुे। 

३४३४१०११ रा��य खेलकुद प�रषद नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गता 
आयोजनाका ला�ग गण्डक� �देशका 
िजल्लाहरूमा खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण 
भइरहेको। 

कणार्ल� �देशका िजल्लाहरूमा पूवार्धार 
�नमार्ण भइरहेको। 

�देशमा अन्तरार्��य स्तरको स�ुवधा सम्प� 
र�शाला �नमार्ण भइरहेको। 

बैजनाथपरु मोर�, मूलपानी काठमाडौ, 
क��तर्परु काठमाडौ, पोखरा कास्क�, 
भैरहवा रूपन्देह�, गौतमव�ु सैनामैना, 
कोहलपरु बाँके र महेन्�नगर क�नपरु 
गर� ८ स्थानमा ��केट मैदान �नमार्ण 
भइरहेको।  

६ स्थानमा कभडर्हल �नमार्ण भइरहेको 
(धनगढ�, दकम झापा, नारायणी पसार्, 
नैकाप काठमाड�, गोदावर� ल�लतपरु, रुरु 
गापा १ �रडी ) 

११ वटा र�शाला �नमार्ण भइरहेको। 

आ.ब. २०७६/७७ मा �नमार्ण शरुु 
गरेका ६० र आ.ब. २०७७/७८ मा 
�नमार्ण शरुु गनर् ८० गर� जम्मा १४० 
वटा खेल�ाम �नमार्णका ला�ग सम्बिन्धत 
पा�लकाहरूलाई रकम हस्तान्तरण 
ग�रएको। 

९ वटा रा��य स्तरका खेलकुद 

वा�षर्क ७७ हजार खेलाडीलाई िजल्ला स्तरमा 
खेलकुदको �नय�मत �िशक्षण �दान ग�रएको हनुे। 

वा�षर्क १० हजार खेलाडीलाई रा��य तथा अन्तरार्��य 
स्तरको �िशक्षण �दान ग�रएको हनुे। 

६० जना खेलकुद �िशक्षकलाई वैदेिशक �िशक्षण 
�डप्लोमा तथा मास्टर कोषर्को ता�लम �दइएको हनुे। 

नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गता आयोजना भएको हनुे। 

�त्येक वषर् फुटलबका ५० वटा गोल्ड कप र 
भ�लबलका ३५ वटा रा��यस्तरको ��तयो�गता 
आयोजना भएको हनुे। 

�त्येक वषर् १० वटा अन्तरार्��य स्तरको ��तयो�गता 
आयोजना भएको हनुे। 

ओलिम्पक खेलमा सहभागी खेलाडी, एिशयाल� 
खेलकुदमा पदक �वजेता र दिक्षण एिशयाल� खेलकुद 
��तयो�गतामा स्वणर् पदक �वजेता खेलाडीलाई सम्मान 
भ�ा �वतरण ग�रएको हनुे। 

अन्तरार्��य खेलकुद ��तयो�गताका पदक �वजेता 
खेलाडीलाई नगद परुस्कार �दान ग�रएको हनुे। 

दाङको वेलझणु्डी  तथा नेपालग� रंगशालामा �नमार्ण 
सम्प� भएको हनुे।  

सातदोबाटो, ल�लतपरुमा �ह�टङ �स�म स�हतको 
स्वी�मङपलु �नमार्ण सम्प� भएको हनुे। 

दशरथ रंगशालामा अन्तरार्��य स्तरका स�ुवधाहरूको 
व्यवस्था भएको हनुे।  

नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गता आयोजनाका ला�ग 
खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण अन्तगर्त पोखरामा अन्तरा��य 

नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गताका ला�ग 
खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण (रंगशाला, �ह�टङ 
िस्व�मङ पलु, श�ुटङ रेन्ज, कभडर्हल तथा अन्य 
खेलकुद पूवार्धार स्तरो��त) गन�।  

कणार्ल� �देशमा खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण  

(रंगशाला तथा कभडर्हल पूवार्धार �नमार्ण तथा 
स्तरो��त) गन�।  

अन्तरार्��यस्तरको स�ुवधाय�ु �ादेिशक 
र�शाला �नमार्ण गन�। 

�नमार्णाधीन ��केट मैदान �नमार्ण कायर्लाई  
�नरन्तरता �दने।  

�नमार्णाधीन कभडर्हल �नमार्ण गन�। 

�नमार्णाधीन र�शाला �नमार्ण गन�।  

स्थानीय स्तरको खेलकुद पूवार्धार �नमार्ण गन�। 

खेलकुद �िशक्षण कायर्�म स�ालन गन�।  

खेलकुद �िशक्षक �िशक्षण कायर्�म स�ालन 
गन�। 

नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गता आयोजना 
गन�।  

खेलकुद ��तयो�गता आयोजना गन� र 
सहभा�गता जनाउने।  

खेलकुद संघहरूलाई अनदुान �दन।े  

खेलकुद संस्था, क्लवहरूलाई ��तयो�गता 
स�ालन गनर् म्यािचङ फण्ड उपलब्ध गराउने। 

गोल्ड कप रा��य फुटबल आयोजनाका ला�ग 
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��तयो�गता आयोजना ग�रएको। 

खेलकुदका २ वटा अन्तरार्��य खेलकुद 
��तयो�गतामा सहभा�गता भएको। 

स्थानीय स्तरमा १२ हजार ८ सय ११ 
जना खेलाडीलाई आधारभतू खेलकुद 
�िशक्षण र २६० जनालाई रा��य स्तरमा 
�वशेष �िशक्षण �दान ग�रएको। 

१६० जना खेलाडीलाई मा�सक सम्मान 
भ�ा �दान ग�रएको  

 

स्तरको स�ुवधा स�हतको रंगशाला, ��केट स्टे�डयम 
�नमार्ण, बहउु�ेश्यीय कभडर्हल, �ह�टङ पौडी पोखर� 
�नमार्ण भएको हनुे। 
बागलङु, लम्जङु मदन भण्डार�, पवर्त,मसु्ताङ,स्याङ्जा 
कभडर्हल �नमार्ण कायर् सम्प� भएको हनुे। 

म्याग्द�, नवलपरु कावासोती, गोरखा, लम्जङु 
गौ�लटारमा र�शाला �नमार्ण सम्प� भएको हनुे  

नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गता आयोजनाका ला�ग 
हमु्ला,का�लकोट, मगु,ु डोल्पा जमु्ला, रुकुम, दैलेख, 
सल्यान र जाजरकोटको िजल्ला सदरमकुामहरूमा 
चेनिजङरूम, शौचालय र प्यारा�पट स�हतको कभडर्हल 
�नमार्ण सम्प� भएको हनुे। 

�नमार्णाधीन रंगशाला �नमार्ण कायर्को �नरन्तरता 
अन्तगर्त इटहर�मा अन्तरार्��य स�ुवधा स�हतको रंगशाला 
�नमार्ण, ल�लतपरु च्यासलमा फुटबल रंगशाला झापा, 
गलु्मी, पसार्मा नारायणी, गोलबजार �सराहा, �समरामा 
रूपन्देह�मा रंगशाला �नमार्ण, बटुवल बहमुखुी 
क्याम्पसमा बहउु�ेश्यीय कभडर्हल �नमार्ण भएको हनुे।  

अनदुान �दने। 

रा��य भ�लबल ��तयो�गताका ला�ग  अनदुान 
�दने।  

खेलाडीहरूलाई मा�सक सम्मान भ�ा �दान 
गन�।  

अन्तरार्��य ��तयो�गताका पदक �वजेता 
खेलाडीलाई �ोत्साहन गन�।  

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

  कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग पयार्� बजेट व्यवस्था र अन्तगर्त �नकायको संगठन संरचना सदुृढ�करण र जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� नभएमा अपेिक्षत उपलिब्ध 

हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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६.५ म�हला, बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक  

१.  प�ृभ�ूम 

नेपालले म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका भेदभाव उन्मलुन गन� सम्बन्धी महासिन्ध, १९७९; बालअ�धकार सम्बन्धी 

महासन्धी, १९८९ तथा अन्य ईच्छा�धन आलेखहरू, अपा�ता भएका व्यि�को अ�धकार सम्बन्धी महासिन्ध, २००६; ए�सया 

तथा �शान्त क्षे�को क्षे�ीय ईन्चोन रणनी�त, २०१३ -२०२२ लगायतका अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौताहरूमा गरेको ��तब�ता 

अनरुुप नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयन गद� आएको छ।त्यसैगर� �दगो �वकास ल�य नं॰ ५ मा लै��क समानता हा�सल गन� तथा 

सबै म�हला, �कशोर� तथा बा�लकाहरूको सश�ीकरण गन� �वषय समावेश भएको छ। सं�वधानले म�हलाको हक, बालबा�लकाको 

हक, ज्ये� नाग�रकको हकलाई मौ�लक हकको रुपमा व्यवस्था गर� राज्यबाट �वशेष संरक्षण तथा सामािजक सरुक्षा �त्याभतू 

गरेको छ।साथै अपा�ता भएका व्यि�का ला�ग सामािजक न्याय र सामािजक सरुक्षाको हक �दान गरेको छ।अत: यस 

मन्�ालयबाट सं�वधान, रा��य तथा अन्तरार्��य ��तब�ताहरू, �दगो �वकासको ल�य र पन्�� योजनाको कायार्न्वयन लगायत 

म�हला, बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�, ज्ये� नाग�रक, अपा�ता भएका व्यि� एवम ्लै��क तथा यौ�नक अल्पसंख्यक सम्बन्धी 

नी�त, योजना तथा कायर्�मको तजुर्मा, कायार्न्वयन, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्या�न गन�, अन्तरार्��य तथा क्षे�ीय र रा��य संघ 

सस्थासँग सम्पकर्  र समन्वय गन� एवम ् बेवा�रसे, असहाय र अस� नाग�रकहरूको संरक्षण लगायतका �वषयमा कायर्�महरू 

संचालन हुँदै आएका छन।्सोह� सन्दभर्मा आ�थर्क बषर् २०७८/७९ को मध्यमकाल�न खचर् संरचनालाई बा�षर्क �वकास 

कायर्�मस�हत पन्�� योजनाको कायार्न्वयनलाई म�त पगु्ने गर� तयार ग�रएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

संघ, �देश र स्थानीय तहका कायर्�महरू बीच तादम्यता तथा समन्वय गर� अ�नवायर् दा�यत्वका कायर्�म सम्बिन्धत 

तहबाट सम्बोधन हनु नसक्न,ु दोहोरोपना हटाउन नस�कन,ु मन्�ालयबाट �देश र स्थानीय तहमा पठाइएको सशतर् अनदुानको 

�भावकार� कायार्न्वयन नहनु,ु व्यवहारगत �वभेद हट्न नसक्न,ु सावर्ज�नक स्थल, सवार� साधन लगायतका सेवाहरूलाई म�हलामै�ी 

र अपा�मै�ी बनाउन नस�कन,ु देशभ�रका सडक बालबा�लकाहरूको व्यवस्थापनमा क�ठनाइ हनु,ु शहर� क्ष�ेमा असहाय, बेवा�रसे 

ज्ये� नाग�रकको संख्यामा व�ृ� हुँदै जान,ु मान�सक रुपमा �विक्ष� म�हला तथा ज्ये� नाग�रकहरूलाई समयमा नै उ�ार तथा 

पनुर्स्थापना गनर् नसक्न ुजस्ता यस क्षे�का समस्या रहेका छन।् त्यसैगर� बढ्दो लै��क �हंसाका घटना सम्बोधन गनुर्, लिक्षत 

म�हलाहरूको आ�थर्क, सामािजक र राजनी�तक सश�ीकरण गनुर्, मन्�ालयको कायर्�कृ�त अनसुार संघ �देश र स्थानीय तह बीच 

सहकायर् तथा समन्वयात्मक भ�ूमका �नवार्ह गनुर् जस्ता यस क्षे�का चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 
• लै��क समानतामूलक रा�। (लै��क समानता तथा म�हला सशि�करण) 

• बाल अ�धकार स�ुनि�त भएको बालमै�ी समाज। (बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�) 
• ज्ये� नाग�रकको संरक्षण र सम्मा�नत जीवनको �त्याभ�ूत। (ज्ये� नाग�रक) 

• अपा�ता भएका व्यि�को मयार्�दत र आत्म�नभर्र जीवन।  (अपा�ता भएका व्यि�हरु) 

• मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारम�ु मयार्�दत समाज। (मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसार �नयन्�ण) 

• व्यवसा�यक, जवाफदेह� र पारदश� सामदुा�यक तथा गैरसरकार� संघसंस्था। (सामदुा�यक र गैरसरकार� संस्था) 
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४.  उ�शे्य 

अ. लै��क समानता तथा म�हला सश�ीकरण 

• लै��क उ�रदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गद� म�हलाको सम्मा�नत जीवनयापनको वातावरण स�ुनि�त गनुर्। 

• म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका भेदभाव �हंसा र शोषणको अन्त्य गनुर्। 

• आ�थर्क सम�ृ� र �दगो �वकासका ला�ग म�हलाको समान अ�सरता र नेततृ्वदायी भ�ूमका स्था�पत गद� �ोत, साधन, 

अवसर तथा लाभमा म�हलाको समान पहुँच स�ुनि�त गनुर्। 

आ. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर� 

१. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�को अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न गनुर्। 

२. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�मै�ी वातावरण सजृना गनुर्। 

३. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर� �वरु� हनुे शार��रक र मान�सक लगायत सबै �कारका �हंसा, �वभेद, दवु्यर्वहार, 
शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गनुर्। 

इ. ज्ये� नाग�रक 

१. पा�रवा�रक, आ�थर्क र काननुी संरक्षणको माध्यमबाट ज्ये� नाग�रकको हक अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न गनुर्। 

२. ज्ये� नाग�रकलाई आवश्यक सेवा स�ुवधा उपलब्ध गराउन।ु 

३. ज्ये� नाग�रकले आजर्न गरेको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई आ�थर्क-सामािजक रुपान्तरण र �वकासमा उपयोग गनुर्। 

ई. अपा�ता भएका व्यि�  

१. अपा�ता भएका व्यि�को आ�थर्क तथा सामािजक सशि�करण गनुर्। 

२. सबै �कारका अपा�ता भएका व्यि�को सहज जीवनयापनको ला�ग पनुर्स्थापना, स्वास्थ्योपचार र सहायक साम�ीको 
व्यवस्था गनुर्। 

३. भौ�तक संरचना, यातायात, सेवा स�ुवधा, साधन �ोत, सूचना तथा संचार र ��व�धमा अपा�ता भएका व्यि�को सहज 
पहुँच स�ुनि�त गनुर्। 

 उ. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसार 

१. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसारको जोिखममा रहेका समूह/समदुायको आ�थर्क-सामािजक सश�ीकरण गनुर्। 

२. �नरोधात्मक अ�भयान माफर् त मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसार �नयन्�ण गनुर्। 

३. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसारबाट पी�डत तथा �भा�वतको उ�ार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पनुर्स्थापनाका 
सेवालाई �भावकार� बनाउन।ु 

 ऊ. सामदुा�यक र गैरसरकार� संस्था 

१. रा��य �ाथ�मकताको क्षे�मा संघ संस्थाको प�रचालन, व्यवस्थापन र �नयमन गनुर्। 

२. रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूबाट �ा� हनुे �ोतको उपयोगलाई जवाफदेह� र पारदश� बनाउँदै 
मलुकुको सामािजक तथा आ�थर्क �वकास गनुर्। 

 

५. रणनी�त 
 

 अ. लै��क समानता तथा म�हला सश�ीकरण 

१. राज्यका सबै तह र क्षे�ले लै��क समानता सम्बन्धी क्षे�गत नी�त, काननु तथा कायर्�म तजुर्मा गन�। 

२. राज्यका सबै तहको सरकार, क्षे� तथा �नकायहरूमा लै��क उ�रदायी शासन प��त अवलम्बन गन�। 

३. राज्यका सबै तहको सरकारमा लै��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन प��तलाई संस्थागत गन�। 
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४. लै��क समानता तथा सश�ीकरण मापन गन� तथ्या� �णाल�को �वकास गन�। 

५. आ�थर्क रुपले �वप� र सामािजक रुपले पछा�ड परेका म�हलालाई �वशेष �ाथ�मकता �दद� आ�थर्क सश�ीकरण र 
सामािजक रुपान्तरण गन�। 

६. म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका �हंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका ला�ग �नरोधात्मक उपाय�ारा न्यायमा पहुँच 
अ�भव�ृ� गन�। 

 आ. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर� 

१. बाल स्वास्थ्यमा सधुार गर� बाल मतृ्यदुर घटाउने। 

२. बालबा�लकाको मान�सक तथा शार��रक �वकासका ला�ग �ारिम्भक बाल �वकासमा पहुँच बढाउने। 

३. बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर� �वरु� हनुे सबै �कारका �हंसाको अन्त्य गर� उनीहरूको जीवनलाई सरुिक्षत 
बनाउने। 

४. असहाय अनाथ अपा�ता भएका, अस� तथा बेवा�रसे बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�लाई राज्यबाट संरक्षण र 
सम्ब�र्न गन�। 

५. �व�भ� माध्यमबाट बालबा�लकालाई सामािजक जीवनमा सहभागी हनुे वातावरण �सजर्ना  गन�। 

६. राज्यले सबै �कारको बाल�मको अन्त्य गनर् आवश्यक व्यवस्था गन�। 

७. बालबा�लकाको पहुँचय�ु पूवार्धारको �नमार्ण गर� बालमै�ी वातावरण �सजर्ना गन�। 

८. �व�मान बालगहृको संस्थागत आवासीय संरक्षणलाई �नरुत्सा�हत तथा �न:संस्थाकरण गद� अिन्तम �वकल्पको रुपमा 
मा� संरक्षण गन� गर� अन्य वैकिल्पक हेरचाहलाई �व�र्न गन�। 

 इ. ज्ये� नाग�रक 

१. पा�रवा�रक र सामािजक माध्यमबाट ज्ये� नाग�रकको ला�ग हेरचाह, स्याहार ससुार र उपय�ु वातावरण �सजर्ना 
गन�।  

२. असहाय अस� एकल र जोिखममा परेका ज्ये� नाग�रकको �वशेष संरक्षण र सरुक्षाको काननुी तथा संस्थागत 
व्यवस्था गन�। 

३. ज्ये� नाग�रकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गनर्का ला�ग नी�त �नमार्णमा सहभा�गता र �ोतमा पहुँच स�ुनि�त 
गन�। 

४. ज्ये� नाग�रकको सरुक्षा र सहजताको ला�ग सामािजक सरुक्षाका सेवालाई ब�ृ� गन�। 

ई. अपा�ता भएका व्यि� 

१. अपा�ता भएका व्यि�को हक अ�धकार संरक्षण गनर् नी�त �नमार्ण तथा कानूनहरुको पनुरावलोकन गन�। 

२. भौ�तक संरचना अपा�मै�ी बनाई अपा�ता भएका व्यि�लाई सावर्ज�नक सेवामा सहज पहुँच, �ा�� र अवसरको �सजर्ना 
गन�। 

३. अपा�ता भएका व्यि�को ला�ग सबै �कारको स�ुवधास�हतको पनुर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गन�। 

४. सूचना, स�ार तथा ��व�धको स�ुवधामा समेत अपा�ता भएका व्यि�को पहुँच स�ुनि�त गन� गर� सेवाको उपलब्धता र 
उपकरणको व्यवस्था गन�। 

५. अपा�ता भएका व्यि�हरू��त ग�रने �व�भ� �कारको अन्ध�व�ास, �वभेद र �हंसा अन्त्य  गन�। 

उ. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसार �नयन्�ण  

१. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसारको जोिखममा रहेका समूह/समदुायको प�हचान गर� आ�थर्क तथा सामािजक 
सश�ीकरण गद� बेच�बखन तथा ओसार-पसार कायर्लाई �नरुत्सा�हत गन� उपायहरूको अवलम्बन गन�। 
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२. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसार �नयन्�ण, पी�डत/�भा�वतको उ�ार, संरक्षण र पनुर्स्थापना गनर् �व�भ� तहका 
सरकारमा साझेदार� गन� संयन्� र संरचनाको क्षमता अ�भव�ृ� तथा सरोकारवालाबीच �भावकार� साझेदार� कायम 
गन�। 

३. मानव बेच�बखन तथा ओसार-पसारबाट पी�डत/�भा�वतको संरक्षणका ला�ग आधारभतू मानव अ�धकारको सम्मान गद� 
एक�कृत तथा �भावकार� सेवा �वाहको स�ुनि�तता गन�। 

४. मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार �नयन्�णका ला�ग �भावकार� फौजदार� न्याय �णाल� र कानूनी एवम ्संस्थागत 
संरचनाको माध्यमबाट पी�डत/�भा�वतको न्यायमा पहुँच अ�भव�ृ� गन�। 

ऊ. सामदुा�यक र गैरसरकार� संस्था 

१. रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूको प�रचालनमा सहजीकरण गन� �नकायलाई सक्षम, सदुृढ, िजम्मेवार र 
उ�रदायी बनाउने। 

२. रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूको पारदिशर्ता, जवाफदे�हता स�ुनि�त गद� सहजीकरण, प�रचालन, 
अनगुमन र मूल्या�नलाई �भावकार� बनाउने। 

३. रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूको प�रचालनलाई तीन तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकायर् माफर् त 
सामािजक तथा आ�थर्क �वकासमा अ�भव�ृ� गन�। 

४. रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संघसंस्थाहरूको कायर् �भावका�रता र कायर् कुशलतालाई मापनयोग्य बनाउने तथा 
एक�कृत तथ्या� सूचना �णाल� �वकास गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

न�तजा सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

लै��क �वकास सूचका� सूचका� ०.933 ०.९३3 ०.९५१ ०.९५७ ०.९६३ 

लै��क सश�ीकरण सूचका� सूचका� ०.६ ०.५६ ०.६२ ०.६३ ०.६४ 

लै��क असमानता सूचका� सूचका� ०.४५ ०.४5 ०.४३ ०.४१ ०.३९ 

म�हलाले  घरायसी काममा खच�को औसत 
समय 

घण्टा 
��त�दन 

14 १३ १२ ११ १० 

�त्यक्ष लै��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन 
अनपुात 

��तशत ३८.१७ ३८.१६ ४२॰५ ४५ ४५ 

१५देिख १९ वषर् उमेर समूहका �ववा�हत 
�कशोर� 

��तशत २४.५* १९॰३ १३ ११ ८ 

�जननस्वास्थ्य सम्बन्धी हकबारे �नणर्य गन� 
म�हला (१५ देिख ४९ वषर् उमेर समूह) को 
अनपुात 

��तशत ५९॰५ ६८ ७४ ७७ ८० 

म�हला तथा �कशोर�कशोर�हरूको बेच�बखन 
न्यूनीकरण 

संख्या १३५८ १२०० ११०० ७२५ ६५० 

दगुर्म क्षे�मा ज्यान जोिखममा परेका गभर्वती 
तथा सतु्केर� म�हलाको हवाई उ�ार 

जना ११३ ७१ ७५ ८५ 100 

जी�वको पाजर्न सधुार कायर्�मबाट सीप 
�वकास ता�लम तथा टेवा पुजँी �ा� म�हला 

जना 2250 2500 ३500 ४०00 ४०00 

बालबा�लका खोजतलास नं.१०४ संचालन सेवा केन्� ७५ ७७ ७७ ७७ ७७ 
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न�तजा सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

तथा व्यवस्थापन (िजल्ला) संख्या 

हराएका वा बेवा�रसे मध्ये फेला परेका 
बालबा�लकाको पा�रवा�रक पनु�मर्लन 

जना १७४७ १७७१ १८०० 2500 30०० 

बेवा�रस फेला परेका बालबा�लकाको उ�ार जना ४२६ १७४ ४०० 350 3०० 

अनाथ बालबा�लकाको बालगहृमा पनुस्थार्पना जना २७७ २०० २०० १५० १0० 

बाल हेल्पलाईन नं. १०९८  संचालन तथा 
व्यवस्थापन 

िजल्ला/
स्थान 

१२ १८ २५ ३२ ४० 

जोिखमपूणर् अवस्थामा रहेका बालबा�लकाको 
आपत्काल�न उ�ार तथा संरक्षण व्यवस्थापन 

जना ४७६० ३६४८ ४००० ५००० ५५०० 

अ�भभावक भएका बालबा�लकाको बाल 
गहृबाट प�रवारमा पनु�मर्लन 

जना 
३३७ १८७ १५० २०० 3०० 

सडक बालबा�लकाको उ�ार संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

जना 
१७३२ २०० २०० १५० १०० 

हराएका  बालबा�लका(��त लाख जनसंख्या) संख्या ५॰९ ५॰३ ४॰१ ३॰५ ३ 

ज्ये� नाग�रक �दवा सेवा केन्�, तथा �मलन 
केन्� 

संख्या ८७ २०० ५०० ६२५ 753 

व�ृा�म बाट पनुस्थार्पना सेवा �दान 
ग�रएका ज्ये� नाग�रक 

संख्या १४०० १४५० 24०० 24५० 2500 

अपा�ता भएका व्यि�हरुको द�घर्काल�न 
पनुस्थार्पना 

संख्या 231 225 ६२ ७५ ९० 

अपा� सहायक साम�ी उत्पादन तथा �वतरण जना 1616 7०० ४००० ४५०० 5000 

मानव बेच�वखन पी�डत �भा�वतहरूका ला�ग 
पनुस्थार्पना केन्� संचालन भएका िजल्ला 

संख्या १० १० १४ १५ १६ 

 

७= �वषयके्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान    

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    8,577     7,015     1,562         -       8,467       110         -    

२०७९/८०    9,513     8,174     1,339         -       9,363       150         -    

२०८०/८१   10,408     8,936     1,472         -      10,228       180         -    
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८= कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु  

ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३४००००११ म�हला 
बालबा�लका 
तथा जे� 
नाग�रक 
मन्�ालय 

१ म�हला, बालबा�लका, ज्ये� नाग�रक तथा 
अपा�ता भएका व्यि� र समाजकल्याणका 
के्ष�मा नी�तगत व्यवस्था, समन्वय र 
सहजीकरण 

२०५२/५३ 

सालबसाल� 
 के्ष�गत नी�त तथा कायर्�मगत समन्वय, जनशि�को 

व्यवस्थापन र सेवा �वाह �भावकार� भएको हनेु। 

कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भवृ�� भई सेवा �वाहमा 
�भावका�रता आएको हनेु। 

३४००००१२ पशपु�त वृ�ा�म २ असहाय प�रत्य� एवम ्बेवा�रसे ज्ये� 
नाग�रकलाई आ�य र जीवनरक्षाको ला�ग 
वृ�ा�म संचालन 

३०३४/३५ 

सालबसाल�  

 असहाय, प�रत्या� एवम ्बेवा�रसे ज्ये� नाग�रकहरूले 
आ�य पाएको  हनेु। 

३४०००१०१ लै��क �हंसा 
�नवारण तथा 
मानव बेच�वखन 
�नयन्�ण 
कायर्�म 

६ लै��क �हंसा �नवारण, �हंसा पी�डतलाई 
पनुर्स्थापना र राहतको व्यवस्थाका साथै 
मानव बेच�बखन �नयन्�ण एवम ्
�प�डतहरूको पनुर्स्थापना 

२०७७/७८ 

सालबसाल� 
 

 लै��क असमानता सूचका�मा सधुार आएको हनेु। 

जीवनकालमा शार��रक, मान�सक वा यौन �हंसा पी�डत 
म�हला १६ ��तशतमा घटेको हनेु। 

म�हला तथा �कशोर�कशोर�हरूको बेच�बखन न्यूनीकरण 
भएको हनेु। 

३४०००१०२ सामािजक 
�वकास 
कायर्�म 

१,२,३,४;
१,२,३,४,

५;१ 

ज्ये� नाग�रक र अपा�ता भएका व्यि�का 
सम्बन्धमा नी�त, �नयम तजुर्मा तथा 
�तनीहरूको हक अ�धकारको संरक्षण 

अन्तरार्��य तथा रा��य गैरसरकार� 
संस्थाहरूको �नयमन र प�रचालन 

२०७७/७८ 

सालबसाल�  
 

 ज्ये� नाग�रकको हक अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न 
भएको हनेु। 

अपा�ता भएका व्यि�को आ�थर्क तथा सामािजक 
सश�ीकरण ग�रएको हनेु। 

रा��य तथा अन्तरार्��य गैससबाट �ा� हनेु �ोतको �भावकार� 
प�रचालन र उपयोग भएको हनेु। 

३४०००१०३ बाल �वकास 
कायर्�म 

३,४,८ बालबा�लकाको हक अ�धकार र सो 
सम्बन्धी नी�त �नमार्ण  

२०५३/५४ 
सालबसाल� 

 बाल संरक्षण तथा �वकास सम्बन्धी  कानून तजुर्मा भई 
कायार्न्वयन भएको  हनेु। 

बालसधुार गहृहरूको स्थापना र स्तरो��त भएको हनेु। 

३४०००१०५ रा�प�त म�हला ५ उ�मशीलता �वकास, सश�ीकरण, २०७३ /  जी�वकोपाजर्न सधुार, म�हला उ�मशीलता �वकास र 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

सश�ीकरण 
कायर्�म 

अ�भयानमूलक कायर्�म माफर् त म�हलाको 
आ�थर्क, सामािजक रूपान्तण 

७४ 

सालबसाल�  
रोजगारमूलक कायर्�मबाट लै��क �वकास सूचका� र 
लै��क सश�ीकरण सूचका�मा सधुार आएको हनेु। 

म�हला �हंसा र कूर��त �वरु�को अ�भयानमूलक कायर्�म 
संचानल भएको हनेु। 

३४००११०१ म�हला तथा 
बालबा�लका 
�वभाग 

१,४,५,६ म�हला �वकास तथा बाल संरक्षण 
कायर्�मको सहजीकरण समन्वय र 
अनगुमन 

२०५३/५४ 
सालबसाल� 

 म�हला �वकास तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी क्षमता �वकास 
कायर्�म संचालन भएको हनेु। 

अल्पकाल�न पनुस्थापना केन्� संचालन तथा व्यवस्थापन 
भएको हनेु। 

३४०४१०११ समाज कल्याण 
प�रषद् 

१, २ रा��य र अन्तरार्��य गैरसरकार� 
संस्थाहरूको काम कारवाह�मा समन्वय र 
�नयमन 

२०३४ र 
३५ 

 रा��य र अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्थाहरूको �नयमन 
भएको हनेु। 
रा��य �ाथ�मकता के्ष�मा प�रचालन भएको हनेु। 

३४०८१०११ रा��य बाल 
अ�धकार प�रषद् 

३, ४, ८ बालबा�लकाको उ�ार, संरक्षण पनुस्थापना 
गर� बाल अ�धकारको संरक्षण तथा 
सम्बोधन 

२०५९/६०  जोिखममा रहेका बालबा�लकाको उ�ार, राहत र 
पा�रवा�रक पनु�मर्लन भएको हनेु। 

जोिखमपूणर् अवस्थामा रहेका बालबा�लकाको आपत्काल�न 
उ�ार तथा संरक्षण व्यवस्थापन भएको हनेु। 

बाल हेल्पलाइनको स्तरो��त भएको हनेु। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप 

देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

३४००००११ म�हला बालबा�लका 
तथा जे� नाग�रक 
मन्�ालय 

नी�त तथा कायर्�मगत समन्वय तथा 
व्यवस्थापन, जनशि�को व्यवस्थापन 
ग�रएको। 

के्ष�गत नी�त तथा कायर्�मगत समन्वय, 

जनशि�को व्यवस्थापन र सेवा �वाह 
�भावकार� भएको हनेु। 

नी�त कायर्�म �नमार्ण र समन्वय सम्बन्धी कायर्�म 
गन�। 

जनशि� क्षमता �वकास सम्बन्धी कायर्�म संचालन 
गन�। 

३४००००१२ पशपु�त वृ�ा�म १०५ जना असहाय प�रत्य� एवम ्
बेवा�रसे ज्ये� नाग�रकहरूले आ�य 

४०० जना असहाय प�रत्य� एवम ्बेवा�रसे 
ज्ये� नाग�रकहरूले आ�य पाएको हनेु। 

 

वृ�ा�मको स�ुवधाको स्तरो��त गन�। 

वृ�ा�ममा रहेका ज्ये� नाग�रकका ला�ग देशदशर्न 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

पाएको पाइरहेको। कायर्�म संचालन गन�। 

३४०००१०१ लै��क �हंसा �नवारण 
तथा मानव बेच�वखन 
�नयन्�ण कायर्�म 

लै��क समानता नी�त, २०७७ तजुर्मा 
भएको। 

लै��क �हंसा �वरु�को १६ �दने 
अ�भयान सन्चालन ग�रएको। 

लै��क तथा यौ�नक अल्पसंख्यकको 
ला�ग क्षमता �वकास कायर्�म संचालन 
ग�रएको। 

 

लै��क समानता नी�त कायार्न्वयन कायर् योजना 
�नमार्णगर� लै��क समानता नी�त, २०७७ 
कायार्न्वयन भएको हनेु। 

अन्तरार्��य ��तव�ताहरू कायार्न्वयनको स�मक्षा 
भएको हनेु।  
क्षमता �वकास कायर्�म संचालन ग�रएको हनेु। 

म�हलाको घरायसी कामको मौ��क मापन 
सम्बन्धमा अध्ययन भएको हनेु।   

लै��क समानता नी�त, कायार्न्वयन कायर्योजना तजुर्मा 
तथा कायार्न्वय गन�। 

म�हला बालबा�लका बेच�वखन तथा ओसार-पसार तथा 
बेच�वखन सम्बन्धी कानून (ऐन तथा �नयमावल�) 
प�रमाजर्न तथा संशोधन सम्बन्धी कायर् गन�।  �हंसा 
पी�डतको ला�ग क्षमता �वकास कायर्�म संचालन गन�। 

म�हलाको घरायसी कामको मौ��क मापन सम्बन्धमा 
अध्ययन गन�।   

३४०००१०२ सामािजक �वकास 
कायर्�म 

५० वटा बेड र ५०० जना क्षमताको 
ज्ये� नाग�रक अस्पताल स�हतको 
ब�ृा�म भवन �नमार्णका ला�ग जग्गा 
�ा�� र �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन 
तयार भइरहेको। 

२११ स्थानीय तहमा ज्ये� नाग�रक 
�मलन केन्� स्थापना भएको। 

मन्�ालयलाई अपा�ता मै�ी बनाउन 
�वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 
भइरहेको। 

 

ज्ये� नाग�रक अस्पताल स�हतको व�ृा�म भवन 
�नमार्ण (काठमाडौ गोठाटारमा) भएको हनेु। 

सबै स्थानीय तहमा ज्ये� नाग�रक �मलन केन्� 
स्थापना भएको हनेु। 

एक�कृत पनुस्थापना नमूना �ाम स्थापनाको 
जग्गा �ा� र �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार� 
तथा स्वीकृत भई �नमार्ण कायर् शरुु भएको हनेु। 

असहाय तथा बेसहारा ज्ये� नाग�रकहरूको 
संरक्षण भएको हनेु। 

अपा�ता भएका व्यि�को हक अ�धकार संरक्षण 
भएको हनेु। 

५० वटा बेड र ५०० जना क्षमताको ज्ये� नाग�रक 
अस्पताल स�हतको वृ�ा�म भवन �नमार्ण गन�। 

७५३ स्थानीय तहमा ज्ये� नाग�रक �मलन केन्� 
स्थापना गन�। 

अपा�ता, म�हला, बालबा�लका, ज्ये� नाग�रकको 
पनुस्थार्पनाका ला�ग सातै �देशमा एक�कृत पनुस्थापना 
नमूना �ाम स्थापना गन�। 

मन्�ालयको पूवार्धार अपा�तामै�ी बनाउने। 

अपा�ताको एक�कृत अ�भलेख तयार गन� सफ्टवेयर 
�नमार्णको कायर् गन�।  

 

३४०००१०३ बाल �वकास 
कायर्�म 

तनहुँको ढकालटारमा स�ुवधासम्प� 
एक�कृत बाल सधुार गहृ �नमार्णको 
ला�ग  जग्गा �ा�� र �वस्ततृ प�रयोजना 
��तवेदन �नमार्णको कायर् भइरहको। 

८ वटा बाल सधुार गहृको संगठन तथा 
व्वस्थापन सव�क्षण ग�रएको। 

बालबा�लका सम्बन्धी �नयमावल� तजुर्मा 
ग�रएको। 

तनहुँको ढकालटारमा स�ुवधासम्प� एक�कृत 
बाल सधुार गहृ �नमार्ण तथा संचालन भएको 
हनेु। 

हाल संचालनमा रहेका ८ वटा बाल सधुार 
गहृको स्तरो��त भएको हनेु। 

बालबा�लका सम्बन्धी नी�त �नयम र रणनी�त 
तजुर्मा भई कायार्न्वयन भएको हनेु। 

 
 

तनहुँको ढकालटारमा स�ुवधा सम्प� एक�कृत बाल 
सधुार गहृ �नमार्ण सम्बन्धी कायर् गन�। 

हाल संचालनमा रहेका ८ वटा बाल सधुार गहृको 
स्तरो��त कायर् गन�। 

बालबा�लका सम्बन्धी नी�त तथा रणनी�त तजुर्मा गन�।  

३४०००१०५ रा�प�त म�हला 
सश�ीकरण 

दगुर्म के्ष�मा ज्यान जोिखममा परेका 
७१ जना गभर्वती तथा सतु्केर� 

उ�मी म�हला�ारा उत्पा�दत सामा�ीको �व�र्न 
र बजार�करणका ला�ग म�हला उ�मी स्टल तथा 

७० स्थानीय तहमा म�हला उ�मशीलता सहजीकरण 
केन्� स्थापना गन�।  
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कायर्�म म�हलाकोहवाई उ�ार भएको। 

मन्�ालयमा २ र अन्य �नकायमा ४ 
गर� ६ वटा स्यानेटर� प्याड भेिन्ड� 
मेिशन ख�रद तथा जडान ग�रएको। 

म�हला उ�मिशलता �वकास �व�ीय 
पहुँच कायर्�व�ध, २०७७ स्वीकृत भई 
कायार्न्वयन भएको। 

  

कोशेल� घरको स्थापना भएको हनेु। 

सबै स्थानीय तहमा म�हला उ�मशीलता 
सहजीकरण केन्�को �वस्तार भई संचालन भएको 
हनेु। 

म�हला उ�मशीलता �वकास र आयआजर्नका 
ला�ग ४२० जना उ�मी म�हला र ८४ म�हला 
उ�मी समूहलाई ��व�ध उपलब्ध गराइएको 
हनेु। 

हातैमा उ�म एप संचालन भएको हनेु। 

�वप� म�हलाका ला�ग  
जी�वकोपाजर्न सधुार कायर्�मलाई �नरन्तरता 
�दइ थप ८ हजार लाभािन्वत हनेु। 

सातै �देशमा लै��कमै�ी नमूना बस्ती घोषणा र 
बस्तीका �वप� म�हलालाई रोजगारमूलक ता�लम 
संचालन ग�रएको हनेु। 

बेच�वखनमा परेका र �हंसा पी�डत म�हलाका 
ला�ग मंगला सहना द�घर्काल�न पनुस्थापना 
केन्�को जग्गा �ा�� गर� �नमार्ण शरुु ग�रएको 
हनेु।  

उ�मी म�हला�ारा उत्पा�दत सामा�ीको �व�र्न र 
बजार�करणका ला�ग म�हला उ�मी स्टल तथा 
कोशेल� घरको स्थापना गन�। 

�त्येक �देशका २० जना म�हला उ�मी र ४ म�हला 
समूहलाई ��व�ध उपलब्ध गराउने। 

�वप�, �वदेशबाट फ�कर् एका र को�भड �भा�वत 
म�हलाका ला�ग जी�वकोपाजर्न सधुार कायर्�म 
संचालन गन�। 

हातैमा उ�म एप संचालन गन�।  
सातै �देशमा लै��कमै�ी नमूना बस्ती घोषणा र 
बस्तीका �वप� म�हलालाई रोजगारमूलक ता�लम 
संचालन गन�। 

बेच�वखनमा परेका र �हंसापी�डत म�हलाका ला�ग 
मंगला सहना द�घर्काल�न पनुस्थार्पना केन्�को जग्गा 
�ा�� गर� �नमार्ण शरुु गन�। 

३४००११०१ म�हला तथा 
बालबा�लका �वभाग 

बाल सधुार गहृहरू (भ�परु, कास्क�, 
मोरङ र बाँके) संचालनका ला�ग 
अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

२८ वटा मनोसामािजक �वमशर् केन्� 
संचालनको ला�ग अनदुान उपलब्ध 
गराइएको।  

�वभागको जनशि� व्यवस्थापन भएको हनेु। 

लै��क मूल�वाह�करण, मनोसामािजक परामशर्, 
�हंसा �नवारण तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी ता�लम 
संचालन भएको हनेु। 

२१ वटा अल्पकाल�न पनुस्थापना केन्� 
व्यवस्थापन भएको हनेु। 

�हंसा पी�डत म�हलाका ला�ग मनोसामािजक 
परामशर् �दन ३६ संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराइएको हनेु। 

�वभागको जनशि� व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् गन�। 

लै��क मूल�वाह�करण, मनोसामािजक परामशर्, �हंसा 
�नवारण तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी कायर्�म संचालन 
गन�। 

�हंसा पी�डत म�हलाका ला�ग मनोसामािजक परामशर् 
सेवा संचालन गन�। 

अल्पकाल�न पनुस्थार्पना केन्� व्यवस्थापन गन�। 

३४०४१०११ समाज कल्याण 
प�रषद् 

चाल ुआ�थर्क वषर्मा अन्तरार्��य 
गैरसरकार� संस्थाका २४ वटा स्वीकृत 

रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्था दतार्, 
न�वकरण, सम्पि� �ववरण, �ोत प�रचालन, 

रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संस्था दतार्, 
न�वकरण, सम्पि� �ववरण, �ोत प�रचालन, कायर्सम्पादन 
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प�रयोजनाको मूल्यांकन ग�रएको। 

चाल ुआ�थर्क बषर्मा रा��य गैरसरकार� 
संस्थाका ८९ वटा स्वीकृत प�रयोजनाको 
अनगुमन ग�रएको। 

कायर्सम्पादन लगायत समेट्ने गर� एक�कृत 
सूचना �णाल� स्थापना भएको हनेु। 

 

समेट्ने गर� एक�कृत सूचना �णाल� तयार गन�। 

 

३४०८१०११ रा��य बाल अ�धकार 
प�रषद् 

हराएका, जोिखममा परेका, बेच�बखन वा 
बेबा�रसे, अनाथ भे�टएका, �हंसामा परेका 
बालबा�लकाको तत्काल उ�ार, राहत र 
पनु:स्थापना र पा�रवा�रक पनु�मर्लन 
गराइएको। 

बाल हेल्पलाईन नं॰ १०९८ र 
बालबा�लका खोजतलास नं॰ १०४ को 
सदुृढ�करण भइरहेको। 
सडक बालबा�लका म�ु रा�को 
अ�भयान अन्तगर्त काठमाण्डौ उपत्यका 
र अन्य ठूला शहरहरूबाट सडक 
बालबा�लकाको उ�ार गर�, संरक्षण र 
व्यवस्थापन ग�रएको।  
 

हराएका, जोिखममा परेका, बेच�बखन वा बेबा�रसे, 
अनाथ भे�टएका, �हंसामा परेका बालबा�लकाको 
तत्काल उ�ार, राहत र पनु:स्थापना र 
पा�रवा�रक पनु�मर्लन भएको हनेु। 

जोिखममा परेका तथा �वशेष संरक्षणको 
आवश्यकता भएका ५००० बालबा�लकाले 
संरक्षण र सरुक्षा �ा� गरेको हनेु। 
बाल हेल्पलाईन नं॰१०९८ र बालबा�लका 
खोजतलास नं॰ १०४ को सदुृढ�करण तथा 
सेवाको �वस्तार भई जोिखम तथा दवु्यर्वहारमा 
परेका बालबा�लकामा स्थानीय स्तरमा नै सेवाको 
पहुँच भएको हनेु। 

 

हराएका, जोिखममा परेका, बेच�बखन वा बेबा�रसे, अनाथ 
भे�टएका, �हंसामा परेका बालबा�लकाको तत्काल उ�ार, 
राहत र पनु:स्थापना र पा�रवा�रक पनु�मर्लन सम्बन्धी 
कायर् गन�। 

बाल हेल्पलाईन नं॰ १०९८ र बालबा�लका खोजतलास 
नं॰ १०४ को सदुृढ�करण र सेवाको संचालन तथा 
�वस्तार सम्बन्धी कायर् गन�। 

सडक बालबा�लकाको उ�ार, पनु:स्थापना र पा�रवा�रक 
पनु�मर्लन सम्बन्धी कायर् गन�। 

मापदण्ड �वप�रत स�ालनमा रहेका बालगहृमा रहेका र 
वैपिल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका भन्दा फरक 
बालबा�लकाको उ�ार, पनु:स्थापना र पा�रवा�रक 
पनु�मर्लन सम्बन्धी कायर् गन�।बालगहृको अनगुमन कायर् 
गन� । 

९= जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

मन्�ालयको कायर्क्षे� म�हला, बालबा�लका, ज्ये� नाग�रक, अपा�ता भएका व्यि� तथा लै��क एवम ् यौ�नक अल्पसंख्यकहरूको हक अ�धकारको संरक्षण र 

सश�ीकरण रहेको छ। उ� क्षे�मा सबै तहका सरकार एवम ् सरोकारवाला �नकाय, रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संघ संस्थाहरूले �ाथ�मकताका साथ कायर्�म 

संचालनका ला�ग नी�तगत, कायर्�मगत तथा �नकायगत समन्वय तथा सहकायर् गन�, उपलब्ध भौ�तक तथा �वतीय �ोत साधनको उच्चतम उपयोग, �देश तथा स्थानीय तहमा 

पठाइने सशतर् अनदुानको �ाथ�मकता तथा �भावका�रताका साथ कायार्न्वयन र कायर्�मको अनगुमन तथा मूल्या�न भएमा �स्ता�वत कायर्�महरूको �भावकार� कायार्न्वयन भई 

�नधार्�रत उपलिब्ध �ा� हनेुछन। �देश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको सशतर् अनदुानको सम्बिन्धत तहबाट अपनत्व �लई कायार्न्वयनमा �ाथ�मकता न�दएमा, तीनवटै तहबीच 

समन्वयमा कमजोर भएमा, कानून र कायर्�व�ध तजुर्मामा �ढलाई भएमा र �व�व्यापी को�भड-१९ को सं�मण �नयन्�ण हनु नसकेमा संस्थागत संयन्� तथा कायर्�म संचालनमा 

अवरोध खडा हनु सक्ने र �नय�मत संचालन हुँदै आएका कायर्�म समेत �भा�वत भई अपेिक्षत उपलिब्ध �ा� नहनेु जोिखम रहन सक्दछ। 
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६.६ �म, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा 

१.प�ृभ�ूम 

 नेपालको सं�वधानले रोजगार� र �मको हकलाई मौ�लक हकको रुपमा स्था�पत गरेको छ। यसले लोककल्याणकार� 

राज्यको अवधारणा अनरुूप सबै नाग�रकको गणुस्तर�य जीवन स�ुनि�तताका ला�ग राज्यले सामािजक सरुक्षा र कमजोर, �वप� 

एवं जोिखममा रहेका लिक्षत वगर्को संरक्षण गन� नी�त अबलम्वन गरेको छ। 

 �मको मयार्�दत र सरुिक्षत व्यवस्थापन, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सरुक्षाको �व�र्न, बाल�म �नवारण, रोजगार�को 

अवसरको �सजर्ना, व्यावसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम, योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षाको योजनामा सबैको आव�ता 

वढाउन ु�म, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्�ालयको मूख्य उ�ेश्य रहेका छन।् �म, रोजगार र सामािजक सरुक्षा क्षे�का 

रा��य नी�त, योजना र कायर्�महरूको तजुर्मा र कायार्न्वयन गर� आन्त�रक �म व्यवस्थापनका माध्यमबाट सकारात्मक 

औ�ो�गक �म सम्वन्धको स्थापना, आन्त�रक रोजगार�का अवसरको �वस्तार र सामािजक सरुक्षाको �त्याभ�ूत गनुर् लगायतका 

�वषय मन्�ालयको कायर्क्षे� अन्तगर्त रहेको छ। 

२. समस्या र चनुौती 

�म बजारमा उपलब्ध ��मकको सीप, दक्षता र बजारमा माग भएको �मबीच तादात्म्यता कायम हनु नसक्न,ु कोराना 

भाइरस महामार�को कारणबाट आन्त�रक र वैदेिशक रोजगार�को क्षे�मा देिखएको जोिखम व्यवस्थापन गनर् कठ�न हनु,ु �मको 

सम्मान गन� संस्कृ�तको �वकास हनु नसक्न,ु अपेिक्षत रुपमा उ�मशीलता �वकास र रोजगार�को �सजर्ना हनु नसक्न,ु वैदेिशक 

रोजगार�बाट �ा� सीप र पूजँीको उत्पादनशील क्षे�मा प�रचालन नहनु,ु �व�भ� �यासका बावजदु बाल�म पूणर्रुपमा �नवारण हनु 

नसक्न,ु बाल�ममा रहेका बालबा�लकाहरूको उ�ार, पनुस्थार्पना, राहत तथा पनु�मर्लन कायर्�महरूको न्यूनता रहन,ु सकारात्मक 

�म सम्बन्ध र रोजगारमै�ी लगानी अपेिक्षत रुपमा व�ृ� हनु नसक्न ुजस्ता समस्याहरू यस क्षे�मा �व�मान छन।् 

अनौपचा�रक क्षे�को रोजगार�लाई औपचा�रक क्षे�मा रुपान्तरण गन�, �म तथा रोजगार�को हकको प"णर् रुपमा कायार्न्वयन 

गन�, बजारको माग बमोिजम सीपय�ु जनशि�को �वकास गन�, असल �म सम्बन्धको �वकास र �मको उत्पादकत्व ब�ृ� 

माफर् त आ�थर्क �वकासका सम्भावनाहरूलाई फरा�कलो बनाउने, वैदेिशक रोजगार�बाट �सिजर्त जोिखमहरूको न्यूनीकरण गद� 

यसबाट �ा� पूजँी, ��व�ध, ज्ञान, सीप र अनभुवको अ�धकतम उपयोग गर� आन्त�रक रोजगार� तथा उ�मशीलताको �वकास गन�, 

योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षाको दायरालाई �वस्तार गर� सामािजक सरुक्षा योजनामा आब� हनुे रोजगारदाता र ��मकको 

संख्यामा अपेिक्षत रुपमा व�ृ� गन� चनुौतीहरू रहेका छन।्  

 �म, सामािजक सरुक्षा र रोजगार� सम्बन्धी नयाँ कानूनहरू जार� हनु,ु �ा�व�धक िशक्षा तथा सीपमूलक ता�लमलाई 

�ाथ�मकता �दइन,ु न्यूनतम पा�र��मकको कानूनी व्यवस्था हनु,ु शैिक्षक बेरोजगार तथा वैदेिशक रोजगारबाट फक� का व्यि�लाई 

ऋण स�ुवधा उपलब्ध हनु,ु बाल�म �नवारण गरुूयोजना कायार्न्वयनमा आई बाल�म म�ु स्थानीय तह घोषणाको ���या अगा�ड 

बढ्न,ु आन्त�रक रोजगार� �व�र्न गन� उ�ेश्यले �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म स�ालन हनुलुाई अवसरको रुपमा �लन स�कन्छ।   

३. सोच  

• सबै नाग�रकलाई मयार्�दत र उत्पादनशील रोजगार�का अवसरको उपलब्धता (�म तथा रोजगार�)। 

• सबैका ला�ग �दगो सामािजक सरुक्षा �णाल�, समतामूलक समाज र लोककल्याणकार� राज्य व्यवस्थाको आधार  

(सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण)। 
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4. उ�शे्य 

अ. �म तथा रोजगार� 

१. देश�भ� उत्पादनशील र मयार्�दत रोजगार�का अवसर �वस्तार गनुर्। 

२. असल औ�ो�गक �म सम्बन्धको �वकास गनुर्। 

३. बाल�म लगायत सबै �कारका �म शोषण अन्त्य गनुर्। 

४. वैदेिशक रोजगार�लाई सरुिक्षत, मयार्�दत र व्यविस्थत गनुर्। 

आ. सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

१. सबै नाग�रकलाई अ�नवायर् र सवर्व्यापी सामािजक सरुक्षा �णाल�मा आब� गनुर्। 

२. आ�थर्क सामािजक वि�तीकरण र जोिखममा परेका समदुायलाई सामािजक संरक्षण �दान गनुर्। 

३. सामािजक सरुक्षा र संरक्षण माफर् त नाग�रकहरूको आ�थर्क, सामािजक, पयार्वरणीय र अन्य जोिखम न्यूनीकरण गनुर्।   

5. रणनी�त 

अ. �म तथा रोजगार� 

1. स्थानीय तहदेिख रोजगार कायर्�मलाई �वस्तार गर� न्यूनतम रोजगार�को �त्याभ�ूत गन�। 

2. �व�मान �म तथा रोजगार सम्बन्धी काननुहरूको �भावकार� कायार्न्वयन र सामािजक संवादको माध्यमबाट असल 

औ�ो�गक एवम ्�म सम्बन्धको �वकास गन�। 

3. रा��य आवश्यकताका आधारमा ता�लम र सीप �वकास�ारा ��मकको दक्षता अ�भव�ृ� गन�। 

4. तीन तहका सरकारबीच रोजगार� �सजर्ना र �म व्यवस्थापनमा �भावकार� समन्वय गन�। 

5. बैदेिशक रोजगारका चरणलाई सरुिक्षत, शोषणम�ु, मयार्�दत र अ�धकतम ��तफलदायक बनाउने। 

6. रोजगार� सजृना गनर् एवम ्�व�भ� �नकायसँग समन्वय तथा रोजगार� सम्बन्धी कायर्को �नयमन गनर् एक अ�धकार सम्प� 

उच्चस्तर�य रा��य रोजगार �ा�धकरण गठन गन�। 

आ. सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

1. सामािजक सहयोग र संरक्षणका कायर्�म �वस्तार गर� आ�थर्क सामािजक बि�तीकरण तथा जोिखममा परेका क्षे�, �ल�, 

वगर्  र समदुायको पहुँच बढाउन।े  

2. योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षा योजनालाई औपचा�रक क्षे�का साथै अनौपचा�रक क्षे�मा समेत �वस्तार गर� 

सवर्व्यापी बनाउने। 

3. सामािजक सरुक्षा, सहयोग र संरक्षणमा संघ, �देश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकायर्लाई �भावकार� वनाउन 

अन्तर सरकार सूचना �णाल�को �वकास गन�। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक तथा ल�य  

सूचक एकाइ 

२०७6/७7 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७7/७8 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७9/80 2080/81 

रोजगारमूलक ता�लम (अल्पकाल�न) जना  

हजार 
१० ५० ७५ 1०० 125 

आ�वासी �ोत केन्� स्थापना र 

व्यवस्थापन 
िजल्ला 35 ३९ ३९ 39 39 

सीप �वकास ता�लम केन्�हरूको 

स्तरो��त 
संख्या ३ ३ ३ 3 3 

�वदेशिस्थत कुटनी�तक �नयोगहरूबाट 

सेल्टर हाउस स�चालन  
संख्या ७ ७ ९ 1१ 11 

सामािजक सरुक्षा कोषमा लाभ�ाह�को 

संख्या 

जना  

हजार 
58.99 १५० 600 700 800 

सामािजक सरुक्षा कोषबाट स�ालन 

भएका िस्कम 
वटा ४ ४ ४ ४ 4 

वा�षर्क बाल�म �नर�क्षण (��त�ान )  संख्या 1442 1६00 २००० २५00 2600 

बाल�म म�ु स्थानीय तह संख्या  ० २५ ५० 1०0 150 

व्यावसा�यक सीपमूलक ता�लम �लने 

संख्या 
जना हजार ८ १० 65 100 120 

सामािजक सरुक्षा योजनामा समावेश हनुे 

��त�ान/ रोजगारदाताको संख्या   

संख्या 

हजार 
12.463 15 50 750 100 

�म अ�डट (��तवेदन)  संख्या  1653 2२00 ५००० 1०000 10000 

��त�ान �नर�क्षण (�म) संख्या 1501 1६०० १२००० २५00 2600 

न्यनुतम पा�र��मक पालना (�नर�क्षण) संख्या 1473 1750 २००० २५00 2600 

रोजगार�मा औपचा�रक क्ष�ेको �हस्सा  ��तशत 36.5 ४३ ४६ ४७.५ 50 

�मशि� सहभा�गता दर (१५वषर् मा�थ) ��तशत 38.5 ४४ ४५ 47 49 

�म उत्पादकत्व रू. हजार 184.6 २३० 246 261 276 

रोजगार� �सजर्ना (सावर्ज�नक �नजी र 

�वशेष कायर्�म समेत) 
जना लाख ०.९९ ४ ३.५ 5.5 6 

योगदानमा आधा�रत सामािजक सरुक्षामा 

आब� ��त�ान संब� ��मक 
��तशत 40 ५० ७० ८० 85 
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७. �वषयगत के्ष�गत खचर् र �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   59,727    58,334     1,393         -      47,114     3,574     9,039  

२०७९/८०   69,408    67,767     1,641         -      51,744     7,776     9,888  

२०८०/८१   69,488    67,878     1,610         -      57,666     1,000    10,822  
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8. कायर्�म र आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

 कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

37100011 �म, रोजगार तथा 
सामािजक सरुक्षा 
मन्�ालय 

 

1-6 �म, रोजगार, सामािजक सरुक्षा तथा 
वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी नी�त, कानून, 

मापदण्ड र �नयमन 

औ�ो�गक �ववाद समाधान तथा 
व्यवसायजन्य सरुक्षाको �त्याभ�ूत 

�वदेशीका ला�ग �म स्वीकृ�त तथा �म 
सहचार� सम्बन्धी ��याकलाप 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�  �म, रोजगार, सामािजक सरुक्षा तथा वैदेिशक 
रोजगारसम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड र �नयमन 
भएको हनुे। 

रोजगारसम्बन्धी तथ्या�, अध्ययन र अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

 

37100012  

 
वैदेिशक रोजगार 
न्या�धकरण 

5 वैदेिशक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
परेका उजरु�हरूको सनुवुाई तथा 
कावार्ह�, �म स्वीकृ�त 

सालबसाल�   

37100101 रोजगार �व�र्न 
कायर्�म 

3 रोजगार तथा स्वरोजगार �व�र्नका 
ला�ग समन्वय, सहकायर् तथा �नयमन र 
व्यवस्थापन 

२०७५/७६ -
२०७९/८० 

 सरुिक्षत आ�वासन प�रयोजनाको ते�ो चरण अव�धभर 
5 लाख जनालाई वैदेिशक रोजगार�को सम्बन्धमा 
सूचना तथा परामशर् �दान गन�। 

15 हजार केशहरूमा कानूनी सहायता तथा गन्तब्य 
मलुकुमा सहजीकरण गन� 

7 हजार जनालाई सीपमूलक ता�लम �दान गन�  

22 हजार जनालाई �व�ीय साक्षरता र 28 हजार 
जनालाई मनोसामािजक परामशर् �दान गन�। 

37100102 �धानमन्�ी रोजगार 
कायर्�म 

1 �त्येक स्थानीय तहमा सूचीकृत 
बेरोजगार व्यि� तथा 
रोजगारदाताहरूको �ववरण तथा सूचना 
व्यवस्थापन र सामािजक सरुक्षाको 

2075/७६ 
सालदेिख 
सालवसाल�  

 न्यूनतम रोजगार�को �त्याभ�ूत माफर् त अ�त �वप� 
बेरोजगारहरूको संख्या घट्दै गएको हनुे। 

हरेक �मलाई सम्मान गन� संस्कारको �वकास भएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

रुपमा न्यूनतम रोजगार� �त्याभ�ूत ��मक सचुना व�कको �भावकार� रुपमा स�ालन 
भएको हनुे। 

�धानमन्�ी रोजगार कायर्�मको अपनत्वमा ब�ृ� भई 
हरेक �देश तथा स्थानीय तहहरूमा यस्तै �कारका 
रोजगार कायर्�महरू स�ालन भएको हनुे।    

37100103 यवुा रोजगार�का 
ला�ग रूपान्तरण 
पहल आयोजना 

1 �त्येक स्थानीय तहमा सूचीकृत यवुा 
बेरोजगार व्यि� तथा 
रोजगारदाताहरूको �ववरण तथा सूचना 
व्यवस्थापन र सामािजक सरुक्षाको 
रुपमा न्यूनतम रोजगार� �त्याभ�ूत 

सन ्२०१९-
२०२२ 

 दतार् गरेको १ वषर्�भ� ता�लम, अस्थायी काम अथवा 
रोजगारको अवसर पाई आयोजना�ारा सहयोग �ा� 
गरेका व्यि� 40 ��तशत पगुकेो हनुे। 

753 स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्� स�ालन 
भएको हनुे। 

आयोजनाका कुल यवुा लाभ�ाह� 60 ��तशत पगुकेो 
हनुे। 

रा��य रोजगार व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �नमार्ण 
तथा स�ालन भएको हनुे। 

अस्थायी कायर्�म माफर् त कुल १ करोड रोजगार�को 
�दन �सजर्ना भएको हनुे। 

कुल 59,500 जनाले  कायर्स्थलमा आधा�रत 
ता�लम तथा जीवनउपयोगी सीप�वकास ता�लम �ा� 
गरेको हनु े

कुल 60 हजार म�हला सामािजक सरुक्षा 
कायर्�मबाट लाभािन्वत भएको हनु।े 

37101011 �म तथा 
व्यवसायजन्य सरुक्षा 
�वभाग 

2 स्वदेशी तथा अन्तरा��य �म बजारको 
मागअनरुुप दक्ष एवं ��तस्पध� �म 
शि� तयार गर� बेरोजगार� न्यूनीकरण 

सालबसाल�  औ�ो�गक व्यवसाय र अनौपचा�रक क्षे�मा �मरत 
कामदारको सरुक्षा तथा काम गन� स्वस्थ्य वातावरण 
�व�र्न गन�। 

37101012 �म तथा रोजगार 
कायार्लयहरू 

2 औ�ध�गक �ववाद समाधान गन�, 
��त�ान �नर�क्षण माफर् त �म कानून 
प�रपालना अनगुमन 

सालबसाल�   
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

37101102 ब्यवसायजन्य सरुक्षा 
तथा स्वास्थ्य केन्� 

2 व्यवसायजन्य सरुक्षा र स्वास्थ्य 
सम्वन्धी नी�त, काननु तथा व्यवस्थापन 

सालबसाल�   

37102011 वैदेिशक रोजगार 
�वभाग 

5 वैदेिशक रोजगार�मा सम्बन्धी कायर् 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�   

37103011 व्यावसा�यक तथा 
सीप �वकास ता�लम 
��त�ान  

3 रोजगार उन्मखु व्यवसा�यक तथा सीप 
�वकास ता�लम व्यवस्थापन तथा 
स�ालन 

सालबसाल�   

37131011 वैदेिशक रोजगार 
बोडर् 

5 वैदेिशक रोजगार�मा जान ेर �वदेशमा 
कायर्रत कामदारको �हत तथा  

सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

सालबसाल�  वैदेिशक रोजगार�मा जान ेर �वदेशमा कायर्रत 
कामदारको �हत, सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 
भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध 
सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

37100011 �म, रोजगार 
तथा सामािजक 
सरुक्षा मन्�ालय 

 

न्यूनतम पा�र��मक पनुरावलोकनका ला�ग अध्ययन भई 
��तवेदन �ा� भएको।  

२६ वटा स्थानीय तह बाल�म म�ु स्थानीय तह घोषणा 
���यामा रहेको। 

सूचना ��व�धको �योग सम्वन्धी ३ वष� कायर्योजना 
स्वीकृत भई कायार्न्वयनका ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा 
पठाइएको।    

मन्�ालयको तत्काल सधुार कायर्योजना तयार भएको। 

व्यवसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम ��त�ान र �म 
कायार्लयहरूको कायर्क्षे� पनुरावलोकन ग�रएको।  

सामािजक सरुक्षा कोष लगानी कायर्�व�ध, 207६, बाल�म 

�म, रोजगार तथा सामािजक 
सरुक्षा सम्बन्धी नी�त, कानून, 

मापदण्ड र �नयमन तथा 
तथ्यांक�य आधार तयार हनुे। 

 

वैदेिशक रोजगारसम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, 

व्यवस्थापन र �नयमन गन�। 

सामािजक सरुक्षा र सामािजक सरुक्षा स�ालन कोष 
स�ालन सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड �नमार्ण, 
प�रमाजर्न गन�। 

असंग�ठत क्षे�, सरकार� तथा सावर्ज�नक संस्थामा 
रहेका अस्थायी तथा ज्यालादार ��मकलाई सामािजक 
सरुक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक नी�त तजुर्मा 
गन�। 

रा��य अन्तरार्��य संघसंस्थासँग सिन्ध, सम्झौता, 
अ�भसिन्ध, सम्पकर्  र समन्वय गन� तथा रा��य रणनी�त 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध 
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आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

म�ु स्थानीय तह घोषणा कायर्�व�ध, 2077 स�हत 4 वटा 
नयाँ कायर्�व�धहरू जार� भएको।  

�धानमन्�ी रोजगार कायर्�म स�ालन �नद� िशका, २०७५ 
समेतका 6 वटा कानून संशोधन भएको।   

तयार गन�।  

�म तथा रोजगारसम्बन्धी तथ्या�, अध्ययन र 
अनसुन्धान गन�। 

बाल�म म�ु स्थानीय तह घोषणा कायर्�म गन�। 

37100012  

 
वैदेिशक रोजगार 
न्या�धकरण 

वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी ठगीका 478 उजरु�हरू मध्ये 
212 उजरु�हरू फ�ौट भएको र वाँक� 212 वटा 
उजरु�हरूमा सनुवुाई भइरहेको। 

वैदेिशक रोजगारसम्बन्धी म�ुाहरू 
�नश्पक्ष र �भावकार� सनुवुाइ 
भएको हनुे। 

वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी ठगीका उजरु�हरू सनुवुाई 
तथा कावार्ह� हनुे व्यवस्था सदुृढ गन�। 
न्याया�धकरणको काम कावार्ह� सम्बन्धमा आउट�रच 
कायर्�म स�ालन गन�। 

िजल्लाका फैसला कायार्न्वयन �नकायमा कायर्रत 
कमर्चार�सँग अन्तर��या कायर्�म गन�। 

37100101 रोजगार �व�र्न 
कायर्�म 

277 जनालाई सीपमूलक ता�लम �दइएको। 

१४,३२१ जनालाई मनोसामािजक परामशर् र 9,745 
जनालाई �वि�य साक्षरता ता�लम �दान ग�रएको। 

सरुिक्षत  र मयार्�दत रोजगार� 
�व�र्न हनुे। 

सीपमूलक तथा  �व�ीय साक्षरता ता�लम स�ालन 
गन�। 

ताल�म तथा रोजगार� सम्बन्धमा अध्ययन कायर्�म 
गन�। 

�देशस्तरमा सामी ते�ो चरणको स�मक्षा गो�ी 

आ�वासी कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृीको ला�ग 
ता�लम �नद� िशका �नमार्ण गन�।  

37100102 �धानमन्�ी 
रोजगार कायर्�म 

स्थानीय तहबाट रोजगारमूलक आयोजना स�ालन गर� 
न्यूनतम रोजगार� उपलब्ध गराउन रू ११ अबर् २० 
करोड ९९ लाख ७५३ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 
भएको।  

�धानमन्�ी रोजगार कायर्�ममा आव� २ लाख ��मकको 
सामू�हक दघुर्टना �बमा भएको। 

7,५१,८७४ जना बेरोजगारको �ववरण रोजगार 
ब्यवस्थापन सूचना �णाल�मा सूचीकृत भएको।  

स्थानीय तहमा कायर्रत 2259 जना कमर्चार�लाई क्षमता 
�वकास ता�लम  �दइएको। 

��मक सूचना ब�क समेतको कायर् गन� गर� स्तरो��त कायर् 

मलुकु �भ� थप रोजगार�का 
अवसर �सजर्ना भई वैदेिशक 
रोजगार�मा जानहेरूको संख्या 
न्यूनीकरण भएको 

हनुे र ��मकहरूको सामािजक 
सरुक्षाको �त्याभ�ूत भएको हनु े 

�धानमन्�ी रोजगार कायर्�म माफर् त ्थप 1 लाख 
50 हजार रोजगार� �सजर्ना गन�। 

स्थानीय तहको रोजगार रणनी�त �नमार्ण गन� 

रोजगारमूलक आयोजना छनौट र स�ालनको ला�ग 
मापदण्ड �नमार्ण गन�। 

रोजगार�को ला�ग सम्वाद म� तथा गो�ी/कायर्शाला 
गन�। 

�मको सम्मान रा�को अ�भयान कायर्�म गन�। 

रा��य रोजगार व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �नमार्ण 
गन�। 

EMIS स�ालन र स्तरो��त गन�। 
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भैरहेको। ��मकको सामू�हक दघुर्टना �बमा गन�। 

37100103 यवुा रोजगार�का 
ला�ग रूपान्तरण 
पहल आयोजना 

 मलुकु�भ� बेरोजगार यवुा 
जनशि�को ला�ग थप 
रोजगार�का अवसर �सजर्ना भई 
वैदेिशक रोजगार�मा जान े
यवुाहरूको संख्या न्यूनीकरण 
भएको हनु ेर ��मकहरूको 
सामािजक सरुक्षाको �त्याभ�ूत 
भएको हनुे। 

 
 

यवुा लिक्षत रोजगार� �सजर्ना गन�। 

�मको सम्मान रा�को अ�भयान कायर्�म गन�। 

रा��य रोजगार व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �नमार्ण 
गन�। 

स्थानीय तहको रोजगार रणनी�त �नमार्ण गन� 

कायर्स्थलमा आधा�रत �ा�व�धक सीप �वकास र 
जीवनोपयोगी ता�लम �दान गन�। 

ता�लममको मो�ुल �नमार्ण, व्यवस्थापन गन�। 

सरोकारवालासँग अन्तर��या, �िशक्षक �िक्षक्षण, 

�वषयगत सरकार� सूचना �णाल�मा अन्तरआव�ता 
कायम गन�। 

37101011 �म तथा 
व्यवसायजन्य 
सरुक्षा �वभाग 

575 जना गैरनेपाल� नाग�रकलाई �म स्वीकृ�त 

�दइएको।   

844 जना गैरनेपाल� नाग�रकको �म स्वीकृ�त न�वकरण 
ग�रएको।  

35 ��त�ानको �वदेशी ��मकले �म स्वीकृ�त �लए 
न�लएको सम्वन्धमा अनगुमन ग�रएको।  

1183 ��त�ानको  �म कानूनको पालना भए नभएको 
�नर�क्षण, 1749 ��त�ानको �म अ�डट र 1375 
��त�ानको बाल�म �नर�क्षण ग�रएको। 

 

�म व्यवस्थापन तथा असल �म 
सम्बन्धको �वकास भएको हनुे। 

 

ब्यवसायजन्य सरुक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षे�गत 
मापदण्ड तयार गन�। 

��त�ानहरूमा बाल�म �नर�क्षण, न्यूनतम 
पा�र��मकको अनगुमन गन�। 

��पक्षीय �म सम्बन्ध सधुार स�म�त (केन्� र िजल्ला 
स्तर)बाट �म �ववादहरूको व्यवस्थापन गन�। 

�म स�ाह अ�भयान स�ालन गन�। 

अनौपचा�रक रोजगारका क्षे�लाई औपचा�रक क्षे�मा 
रुपान्तर गनर् अध्ययन गन� र क्षे�गत आचारसं�हता 
�मशः तयार गन�।  

�म अ�डट online माफर् त पेश गनर् Mobile APP �नमार्ण 
गन�। 

�ादेशीक रुपमा व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्यमा 
उत्कृष् ट व्यवस्थापन गन� ��तष् ठानलाई परुस्कृत गन�। 

37101012 �म तथा रोजगार �म कानूनको पालना भए नभएको �नर�क्षणः 1183 
��त�ान   

उ�ोग ��त�ानहरूमा सवै 
�क�समको �म शोषणको अन्त्य 

�म �ववाद समाधान, बाल�म �नर�क्षण, ��त�ान 
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कायार्लयहरू �म अ�डटः 1749 वटा ��त�ान 

बाल�म �नर�क्षणः 1375 ��त�ान  

 

भइ �म कानूनको प�रपालना 
माफर् त असल �म सम्बन्धको 
�वकास भएको हनुे। 

�नर�क्षण गन�। 

�म अ�डट तथा बाल�म सम्बन्धी �चार�सार 
कायर्�म तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा 
अन्तर��या कायर्�म स�ालन गन�। 

वैदेिशक रोजगार�मा जानेहरूलाई पनु �म स्वीकृ�त 
�दान गन�। 

37101102 ब्यवसायजन्य 
सरुक्षा तथा 
स्वास्थ्य केन्� 

 कायर्स्थलमा कायर्रत ��मकको 
सरुक्षाको �त्याभ�ूत भई असल 
कायर् वातावरणको �सजर्ना भएको 
हनुे। 

क्षे�गत रुपमा व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन�। 

ब्यवसायजन्य सरुक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दक्षता 
अ�भब�ृ� सम्बन्धमा 14 �दने �िशक्षण कायर्�म 
स�ालन गन�। 

कायर्स्थलमा हा�नकारक तत्वको नमूना संकलन तथा 
�व�षेण गन�। 

37102011 वैदेिशक रोजगार 
�वभाग 

अनलाइन �णाल� माफर् त वैदेिशक रोजगारको ला�ग पनुः 
�म स्वीकृ�त �दने कायर् शरुुवात भएको। 

FEIMS को स्तरो��त गर� अध्यागमन �वभागसँग आव� 
ग�रएको। 

३२,९६१ जनालाई �म स्वीकृ�त तथा ८५,२५० 
जनालाई पनुः �म स्वीकृ�त �दइएको। 

वैदेिशक रोजगार सरुिक्षत र 
व्यविस्थत भएको हनुे। 

वैदेिशक रोजगार�को ला�ग �म स्वीकृ�त �दान गन�।  

वैदेिशक रोजगार�सँग सम्बिन्धत ठगीका उजरु�को 
सनुवुाई गर� आवश्यक कारवाह� गन�। 

�बमा स�म�तबाट लाइसेन्स �ा� तथा यस बैदेिशक 
रोजगार �वभागसँग सम्झौता गरेका �वमा 
कम्पनीहरूबाट बैदेिशक रोजगारको लागी आवश्यक 
म्याद� �बमा अनलाइनबाट ख�रद गनर् तथा 
अनलाइनबाट नै भ�ुानी गनर् स�कने �णाल�को �वकास 
गन�। 

नेपाल� कामदार पठाउन इजाजत प� �ा� 
ब्यवसायीहरूसँग समन्वय, अन्तरसम्बाद र �नरन्तर 
अनगुमन गन�। 

नेपाल� कामदार जाने �मखु गन्तव्य मलुकुहरूमा 
रहेका नपेाल� दतुावास र कुटनी�तक �नयोगहरूसँग 
�म सम्बन्धी सूचना आदान–�दान र वैदेिशक रोजगार 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध 
सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

व्यवस्थापनमा समन्वय गन�। 

37103011 व्यावसा�यक तथा 
सीप �वकास 
ता�लम ��त�ान  

संघ, �देश र स्थानीय तहको लागत साझेदार�मा आधा�रत 
व्यावसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम स�ालन कायर्�व�ध 
२०७७" स्वीकृत भई �व�ीय हस्तान्तरणबाट रू ६० 
करोड �देश पठाइएको। 

584 जनालाई सीपमूलक ता�लम �दइएको। 

रोजगारमूलक ता�लम �ा� गन� 
व्यि�को संख्यात्मक र 
गणुात्मक  व�ृ� हनुे। 

 
 
 
 

बजारको माग अनसुारका ब्यावसा�यक तथा सीपमूलक 
ता�लम स�ालन गन�। 

सावर्ज�नक नीिज साझेदार�मा ता�लम स�ालन गन�। 

व्यवसा�यक तथा सीपमलुक ताल�म �ा� जनशि�लाई 
पूजँी, ��व�ध, उ�मशीलता र बजारसँग आव� गन� गर� 
संस्थागत समन्वय गन�। 

रा��य र अन्तरार्��य माग र आवश्यकता अनसुार 
��तस्पधार् गनर् सक्न ेगर� नया ँनया ँ�ेडहरूको प�हचान 
गन�।  

37131011 वैदेिशक रोजगार 
बोडर् 

�वदेशमा मतृ्य ुभएका 545 जना कामदारको शव 
व्यवस्थापन ग�रएको।  

881 जना मतृकको प�रवारलाई रू ४८ करोड २६ लाख 
क्ष�तपू�तर् �दान ग�रएको। 

�वदेशमा अलप� परेका 217 जना ��मकलाई 
कल्याणकार� कोषको रकमबाट उ�ार ग�रएको। 

7360 जनाको सीपमूलक ता�लम स�ालन भइरहेको।      

वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी 
कल्याणकार� कायर् स्थानीय 
तहसम्म पगुकेो हनुे। 

वैदेिशक रोजगार�बाट फक� काहरूलाई लिक्षत गर� 
पनुएर्क�करण कायर्�मको स�ालन गन�। 

रोजगार�को �ममा �वदेशमा रहँदा करारनामा बमोिजम 
सेवा, शतर् र स�ुवधा लाग ुभए नभएको �नय�मत 
अनगुमन, गनुासा सनुवुाई, उ�ार कायर्, रोजगारमा 
संलग्न कामदारहरूको तथ्या� अ�भलेखीकरण गन�। 

9. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

कोरोना कहरबाट उत्प� आन्त�रक तथा बा� बेरोजगार� व्यवस्थापनमा ज�टलता देिखन ुमखु्य चनुौ�तको रुपमा देिखनेछ। �म बजारको माग र जनशि� �वकासका 

कायर्�मबीच तादात्म्यता तथा स्वस्थ �म सम्बन्धको �वकास, सरुिक्षत तथा भरपद� वैदेिशक रोजगार�, औपचा�रक माध्यमबाट �व�षेणको �ा�� र यसको सह� सदपुयोगको 

स�ुनि�तता हनु सकेमा अपेिक्षत ��तफल हा�सल हनुेछन।् सामािजक सरुक्षा कोष अनरुुप �व�भ� स्क�म स�ालन हनुेछन।् कृ�ष, उ�ोग, पयर्टन तथा पूवार्धारका क्षे�मा प�न 

उत्पादनमूलक रोजगार� �सजर्ना र व�ृ� गद� स्वदेशमा नै यवुा जनशि�को ला�ग रोजगार�का अवसरहरू उपलब्ध हनुेछन।्  
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प�रच्छेद ७ 

पूवार्धार के्ष� 

७.१ ऊजार्, जल�ोत तथा �सँचाइ 

७.१.१ ऊजार् 

१. प�ृभ�ूम 

जल�व�तु आ�थर्क व�ृ� र आ�थर्क रूपान्तरणको एक महत्वपूणर् साधन हो। नेपालको �व�तु �वकासको या�ा �व.सं. 

१९६८ देिख सरुु भएको भएता प�न �व�ीय उत्�रेणा स�हतको लगानी नी�तको �भावकार� समन्वय र �नमार्ण क्षमताको अभावले 

सम्भा�वत क्षमताको न्यून मा�ामा उत्पादन सम्भव हनु सकेको छ। आ.व. २०७६/७७ सम्ममा कुल �व�तु जडान क्षमता 

१,४०१ मेगावाट पगुेको छ। �व�तु ��डमा जनसंख्याको पहुँच ८६ ��तशत छ। �व�तु �सारण लाइनको ६६ के.भी. वा सो 

भन्दा मा�थको कुल लम्बाइ ४,२६९ स�कर् ट �कलो�मटर पगुेको छ। ६६२ स्थानीय तहमा �व�तु पूवार्धार पगुेको छ। साथै, 

��तव्यि� �व�तु खपत उपभोग २६० �कलोवाट घण्टा रहेको छ। हाल १५.२७ ��तशत रहेको �व�तु चहुावटलाई न्यूनीकरण 

गद� लैजान ुआवश्यक छ। साथै, रा��य �व�तु �सारण लाइन परु् याउन क�ठन भएका र छ�रएर रहेका �वकट �ामीण बस्तीहरूमा 

ऊजार्को पहुँच तथा सरुक्षा स�ुनि�तता गद� �दगो �वकास ल�य बमोिजम सबैका ला�ग �दगो ऊजार्को अवधारणा, जलवाय ु

प�रवतर्नको असर न्यूनीकरण, लै��क समानता लगायतका अन्तरार्��य ��तव�ता कायार्न्वयन गनर् र ह�रत अथर्तन्�लाई �व�र्न गद� 

वातावरणीय सन्तलुन स्था�पत गनर् नवीकरणीय ऊजार् क्षे�को ती� �वकास हनु ु आवश्यक छ। हालसम्म वैकिल्पक ऊजार्को 

�ोतबाट �व�तु जडान क्षमता ६८ मेगावाट पगुेको छ। वैकिल्पक ऊजार्को माध्यमबाट क�रब ६ ��तशत जनतामा �व�तुको 

पहुँच पगु्नकुा साथै क�रब ३० हजार रोजगार� �सजर्ना भएको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती 

जल�व�तु आयोजना �ाकृ�तक नद� �णाल�मा आधा�रत रहन,ु सखु्खा याममा �व�तुको माग पूरा हनु नसक्न,ु �व�तु आपू�तर् 

भरपद� र गणुस्तर�य नहनु, वातावरणीय �भाव मूल्यांकनको �भावकार� कायार्न्वयन नहनु,ु जग्गा �ा�� सम्बन्धी क�ठनाइले आयोजना 

कायार्न्वयनमा �ढलाइ हनु,ु �सारण लाइन �नमार्णका ला�ग आवश्यक �नजी जग्गा �ा�� तथा वन क्षे�मा �नमार्ण कायर्मा �ढलाइ र 

व्यवस्थापनमा क�ठनाइ हनु,ु आयोजना व्यवस्थापनका पूवर् चरणमा गन� कायर् समयमै सम्प� हनु नसक्न,ु आयोजनाको लागतमा 

बढो�र� हनु ुर जल�व�तु आयोजना �नमार्णमै�ी पूवार्धारको कमी हनु ुयस क्षे�का �मखु समस्या रहेका छन।्  

शहर�करण तथा आ�थर्क ग�त�व�धको �वस्तारका कारण बढ्दै गएको �व�तुको माग पूरा गनुर्, ठूला जलाशयय�ु �व�तु 

आयोजनाहरूको �वकास गनुर्, आयोजना �नधार्�रत समय र लागतमा सम्प� गनुर्, �सारण तथा �वतरण �णाल� �वस्तार र सदुृढ�करण 

गनुर्, जल�व�तु उत्पादनमा पयार्� मा�ामा वैदेिशक र �नजी क्षे�को लगानी आक�षर्त गनुर्, परम्परागत ऊजार्का �ोतलाई स्वच्छ, 

�कफायती तथा आध�ुनक ऊजार्ले ��तस्थापन गनुर्, ऊजार् सरुक्षा तथा ऊजार् दक्षता अ�भव�ृ�को ला�ग �मि�त ऊजार् �णाल�को नी�त 

अवलम्बन गनुर्, ऊजार्को पहुँच नपगुेका वास्त�वक लिक्षत वगर् तथा क्षे�मा पहुँच परु् याउन ुयस क्षे�का चनुौती रहेका  छन ्। 

३. सोच 

• जल�व�तुको �दगो र भरपद� �वकास माफर् त मलुकुको सम�ृ�मा योगदान। (जल�व�तु) 
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• वैकिल्पक/नवीकरणीय ऊजार्को �व�र्न, �वस्तार र दक्षता माफर् त आध�ुनक ऊजार्को �दगो �वकास। (वैकिल्पक ऊजार्) 

४. उ�शे्य 

जल�व�तु 

१. जल�व�तुको उत्पादनमा व�ृ� गद� स्वच्छ ऊजार्को उपलब्धता स�ुनि�त गनुर्। 

२. ऊजार् दक्षता स�हत गणुस्तरय�ु, भरपद� र सलुभ रूपमा सबै घर प�रवार र उत्पादनशील क्षे�मा �व�तु सेवाको पहुँचमा 

�वस्तार गर� �व�तु खपतमा व�ृ� गनुर्। 

३. क्षे�ीय ऊजार् �नयार्त व्यापार अ�भव�ृ� र पे�ो�लयम पदाथर्को आयात �मशः ��तस्थापन गद� भ�ुानी सन्तलुनलाई 

अनकूुल बनाउन योगदान परु् याउन।ु  

वैकिल्पक ऊजार् 

१. रा��य �सारण �णाल�को पहुँच बा�हरका क्षे�मा समेत वातावरणमै�ी, �दगो, भरपद�, सवर्सलुभ, �कफायती र गणुस्तर�य 

आध�ुनक ऊजार्को पहुँच व�ृ� गनुर्। 

२. ऊजार्को दक्ष उपयोगबाट ऊजार् खपत घनत्व (Energy Intensity) घटाई उत्पादकत्व बढाउन।ु 

५. रणनी�त 

अ. जल�व�तु 

१. जल�व�तुमा आन्त�रक एवम ्बाह् य क्षे�को लगानी आकषर्ण गर� �व�तु उत्पादनमा व�ृ� गन�।  

२. आन्त�रक र अन्तरदेशीय �व�तु �सारणलाई सदुृढ तथा �वस्तार गर� �व�तु आपू�तर् �णाल�लाई �भावकार� र भरपद� 

बनाउने। 

३. ऊजार् दक्षता बढाउन �वतरण �णाल�लाई �भावकार� एवम ्भरपद� बनाउने तथा �व�तु पहुँच व�ृ� गर� खपत बढाउने।  

४. जल�व�तु उत्पादन स�हत सबै �कारका ऊजार्को स�म�ण र क्षे�ीय ऊजार् व्यापारको माध्यमबाट ऊजार् सरुक्षा कायम 

गन�।  

५. जल�व�तु क्षे�को संस्थागत संरचनाको सदुृढ�करण गन�। 

६. जल�व�तुमा आन्त�रक एवम ्बा� क्षे�को लगानी व�ृ� गर� �व�तु उत्पादनमा व�ृ� गन�।  

आ. वैकिल्पक ऊजार् 

१. वैकिल्पक/नवीकरणीय ऊजार्को �वस्तार गर� ऊजार् आपू�तर् �णाल�को महत्वपूणर् अंशको रूपमा �वकास र बहउुपयोग 

�व�र्न गन�। 

२. �देश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको सहकायर्मा लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरणलाई �ाथ�मकता 

�दँदै आध�ुनक, भरपद� र पयार्� ऊजार् सेवा उपलब्ध नभएका क्षे�सम्म वैकिल्पक ऊजार्को पहुँच व�ृ� गन�। 

३. नवीनतम, �दगो तथा ऊजार् दक्ष ��व�धहरूको �योगमा जोड �दने।  
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४. वैकिल्पक ऊजार्को क्षे�मा ब��कङ तथा �व�ीय क्षे�को संलग्नता व�ृ� गन� तथा वैकिल्पक ऊजार् ��ब�धहरूलाई उपय�ु 

कावर्न प�रयोजना तथा कायर्�मको रूपमा �बकास गर� अन्तरार्��य काबर्न बजारको साथै आन्त�रक काबर्न बजार संयन्� 

स्थापना गन�। 

५. कृ�ष तथा पशपुन्छ� पालनमा संलग्न कृषक, व्यावसा�यक समूह, फामर् र सहकार� संघसंस्था समेतको सहकायर्मा ठूला 

क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर� एल.पी. ग्यासको �योगलाई न्यूनीकरण गनुर्का साथै बायोस्लर�बाट �ा�ा�रक 

मल उत्पादन गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक तथा ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

�व�तु ज�डत क्षमता मेगावाट १,४०१ २१७४.४ २९७४ ३,९९३ ५,१०० 

जल�व�तु, थमर्ल, ��ड सोलार मेगावाट १,३३३ २,१७४ २,९४७ ३,९०० ५,००० 

वैकिल्पक ऊजार् मेगावाट ६८ ७७ ८३ ९३ १०० 

�सारण लाइन (६६ के.�भ. तथा सो 

भन्दा मा�थका) 
�क.�म. ४,२६९ ४,८७० ५,६९९ ६,४३० ८,००० 

�वतरण लाइन (३३ के.�भ.) �क.�म. ५,३१० ६,००० ६,५०० ७,१०० ७,३०० 

�व�तु ��डमा जनसंख्याको पहुँच  ��तशत ८६ ९१ ९७ १०० १०० 

��त व्यि� �व�तु खपत 
�कलोवाट 

घण्टा 
२६० ३०० ३५० ६०० ६५० 

�व�तु चहुावट ��तशत १५.२७ १५ १४.५ १२.८ १२.३ 

लघ ुतथा साना जल�व�तु 

आयोजनाबाट �व�तु उत्पादन 
मेगावाट ३३ ३५ ३७ ४२ ४५ 

सौयर् ऊजार्बाट �व�तु उत्पादन मेगावाट ३५ ४१.६ ४१.१ ५० ५४ 

वाय ुऊजार् �णाल�बाट �व�तु 

उत्पादन 
�कलोवाट ३५३ ४५३ ६५३ १०५३ १२५३ 

सधुा�रएको पानी घ� जडान संख्या ११,०१८ ११,१९३ ११,२९३ ११,३९३ ११,४९३ 

सधुा�रएको चलुो जडान संख्या 

(हजारमा) 
१५२८ १५५३ १५८८ १६३८ १६८८ 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान संख्या 

(हजारमा) 
४२७ ४४७.३ ४५८.३ ५०८ ५२८ 

संस्थागत, सामदुा�यक र व्यावसा�यक 

बायोग्यास प्लान्ट जडान 
संख्या २९९ ४०९ ४८९ ६३९ ७३९ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     704,526       29,644      112,695      562,187      202,246       31,910      470,370  

२०७९/८०     952,688       38,465      139,536      774,687      230,076       32,846      689,766  

२०८०/८१   1,079,865       46,158      166,963      866,744      264,902       14,373      800,590  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

 कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०८०००११ ऊजार्, जल�ोत तथा 

�सँचाइ मन्�ालय 

१, ४ जल�ोत र ऊजार्को �दगो �वकास, संरक्षण, उपयोग 

र पानीको बाँडफाटँ सम्बन्धी नी�त, कानून, 

मापदण्ड र �नयमन  

सालबसाल�  नी�त, कानून, मापदण्ड �नमार्ण र �नयमन 

कायर्हरू भएको हनुे।  

३०८००१०१ बढु� गण्डक� 

जल�व�तु आयोजना 

१, ४ १,२०० मेगावाट क्षमताको जलाशयय�ु 

जल�व�तु आयोजना �नमार्ण  

२०६९/७० - 

२०८५/८६ 

२,८३,५७ मआुब्जा �वतरण सम्प�, �नमार्ण कायर् सरुु 

भएको हनुे। 

३०८००१०२ �व�तु �वकास दशक 

सम्बन्धी कायर्योजना 

आयोजना 

१, ४ द�घर्काल�न रूपमा �दगो �व�तुीय ऊजार् �वकासको 

माध्यम�ारा एक दशक �भ� नेपालमा ऊजार् 

सरुक्षाको �त्याभ�ूत  

सालबसाल�  जनताको जल�व�तु कायर्�म अन्तगर्तका 

आयोजनाको शेयर �वतरण भएको हनुे। 

३०८००१०३ वैकिल्पक ऊजार् 

�ब�र्न केन्� 

१, ४ नवीकरणीय ऊजार् �व�र्न तथा �वकास, अध्ययन, 

अनसुन्धान, ��व�ध हस्तान्तरण, क्षमता अ�भव�ृ� 

र सेवाको गणुस्तरमा व�ृ� गर� ऊजार्को पहुँच 

माफर् त �नवारणमा सहयोग र ऊजार् दक्षता 

अ�भव�ृ� 

सालबसाल�  नवीकरणीय ऊजार् ��व�ध जस्तै, लघ ुतथा 

साना जल�व�तु आयोजना, सौयर् �णाल�, 

बायोग्यास, सधुा�रएको चलुो,वाय ुऊजार् 

लगायतका ��व�धको �योगमा �बस्तार 

भएको हनुे। 

३०८००१०४ रा��य �ामीण तथा 

नवीकरणीय ऊजार् 

कायर्�म 

१, ४ नवीकरणीय ऊजार् �व�र्न तथा �वकास गर� 

ऊजार्को पहुँच तथा ऊजार् दक्षता माफर् त ग�रबी 

�नवारणमा सहयोग 

सालबसाल�  

३०८०१०११ �व�तु �वकास �वभाग १, ४ �नजी क्षे�लाई �ोत्साहन, �व�र्न र सहजीकरण,  

जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता तथा 

वातावरणीय अध्ययन, अनगुमन र �नयमन  

सालबसाल�  �नजी क्ष�ेलाई �ोत्साहन, �व�र्न र 

सहजीकरण,  

जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता तथा 

वातावरणीय अध्ययन, अनगुमन र �नयमन 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०८०११०१ �व�तु �वकासमा �नजी 

क्षे�को �व�र्न 

१, ४ जल �व�तु आयोजनाहरूको अध्ययन, �नमार्ण तथा 

संचालनको ला�ग �नजी क्षे�को �व�र्न 

सालबसाल�  जल�व�तु आयोजनाको अध्ययन, �नमार्ण 

तथा संचालनको ला�ग �नजी क्षे�को �व�र्न 

भएको हनुे। 

३०८०११०२ 

 

स�कोशी बहउु�ेश्यीय 

आयोजना 

१, ४ ३,४५० मेगावाट �बजलु� उत्पादन तथा नेपालको 

पूव� क्षे�मा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्धता 

ए�कन नभएको  ३,४५० मे.वा. �बजलु� उत्पादन तथा 

नेपालको पूव� क्षे�मा �संचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०११०३ प�े�र बहउु�ेश्यीय 

आयोजना 

१, ४ प�े�र बहउु�ेश्यीय आयोजना �नमार्ण 

 

ए�कन नभएको  प�े�र बहउु�ेश्यीय आयोजनाको �नमार्ण 

भएको हनुे। 

३०८०११०४ जल�व�तु आयोजना 

अध्ययन 

१, ४ जल�व�तु आयोजनाहरू अध्ययन  सालबसाल�  जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 

तथा वातावरणीय अध्ययन गर� आयोजना 

ब�क तयार भएको हनुे। 

३०८०११०६ बढु�गंगा जल�व�तु 

आयोजना 

१, ४ २० मेगावाट क्षमताको �प�कङ आयोजना �नमार्ण 

गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०७६/७७ 

- २०७९/८० 

६०० २० मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा ८० 

�क.�म. �सारण लाइन �नमार्ण भएको हनुे। 

३०८२१०१२ जल तथा ऊजार् 

आयोग 

१, ४ �व�मान जल तथा ऊजार् �ोतको सव�क्षण र 

अन्वेषण 

जल तथा ऊजार् �वकास सम्बन्धी द�घर्काल�न वा 

अल्पकाल�न नी�त तजुर्मा 

सालबसाल�  जल तथा ऊजार् �ोतको सव�क्षण र 

अन्वेषण भएको हनुे। 

३०८२१०१३ नद� बे�सन योजना 

तथा जल�व�तु 

�वकास गरुूयोजना 

तजुर्मा आयोजना  

१, ४ जल�ोतको एक�कृत �वकास एवम ्व्यवस्थापन  

 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 

६८ नद� बे�सन योजना तथा जल�व�तु �वकास 

गरुूयोजना तजुर्मा भएको हनुे। 

५०१०८१०१ १३२ के.�भ. तथा 

अन्य �सारण लाइन 

१, ४ १३२ के.�भ. तथा अन्य �सारण लाइन �वस्तार सालबसाल� 

 

 �सारण लाइनको लम्बाइ ८ हजार 

स.�क.�म. भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

�वस्तार 

५०१०८१०२ थानकोट-चापागाउँ-

भ�परु �सारण 

लाइन 

१, ४ थानकोट-चापागाउँ-भ�परु १३२ के.�भ. �सारण 

लाइन �नमार्ण 

२०५५/५६ - 

२०७८/७९ 

१,८७ २८ �क.�म. �सारण लाइन �नमार्ण भएको 

हनुे। 

५०१०८१०३ अन्य ३३ के.�भ. 

तथा सब-स्टेसन 

१, ४ �वतरण लाइन तथा �वतरण सब-स्टेसन �नमार्ण 

तथा स्तरो��त 

सालबसाल� 

 

 ३३ के.�भ. र सो भन्दा मा�थको �वतरण 

लाइन ७,३०० �क.�म. भएको हनु।े 

५०१०८१०४ जल�व�तु सदुृढ�करण 

आयोजना 

१, ४ नेपाल �व�तु �ा�धकरण अन्तगर्त रहेका जल�व�तु 

केन्�हरू आव�धक रूपमा ममर्त सम्भार एवम ्

सदुृढ�करण 

सालबसाल� 

 

 ममर्त संभार एवम ्सदुृढ�करण भएको हनुे। 

५०१०८१०५ सामदुा�यक तथा अन्य 

�ामीण �व�तुीकरण 

0१, ४ 1�व�तु ऊजार्को पहुँच �वस्तार 

 

सालबसाल�  पूणर् �व�तुीकरण भएको हनुे। 

५०१०८१०६ कुलेखानी ते�ो 

जल�व�तु आयोजना 

१, ४ १४ मेगावाट �व�तु उत्पादन गर� रा��य �व�तु 

�णाल�मा आब�ता 

२०६३/६४ - 

२०७६/७७ सम्म 

�नमार्ण सम्प� भई 

२०७७/७८ देिख 

सालबसाल� 

 १४ मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८१०७ चमे�लया जल�व�तु 

आयोजना 

१, ४ ३० मेगावाट �व�तु उत्पादन गर� रा��य �व�तु 

�णाल�मा आब�ता 

२०६३/६४ - 

२०७४/७५ सम्म 

�नमार्ण सम्प� भई 

२०७५/७६ देिख 

सालबसाल� 

१६,०० ३० मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८१०८ जलाशयय�ु 

आयोजनाहरूको 

१, ४ जलाशयय�ु आयोजनाहरूको छनौट तथा 

सम्भाव्यता अध्ययन 

सालबसाल�  �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार भएको 

हनुे। 

256



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

छनौट तथा 

सम्भाव्यता अध्ययन 

५०१०८१०९ ठूला तथा मझौला 

जल�व�तु अध्ययन 

आयोजना 

१, ४ ठूला तथा मझौला जल�व�तु आयोजनाहरूको 

अध्ययन 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 

१,३६ अध्ययन सम्प� भएको हनुे। 

५०१०८११० मा�थल्लो तामाकोशी 

जल�व�तु आयोजना 

१, ४ ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना �नमार्ण 

सम्प� गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०६६/६७  - 

२०७७/७८ 

४९,२९ ४५६ मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८१११ मा�थल्लो ��शलु� ३ 

ए जल�व�तु 

आयोजना 

१, ४ ६० मेगावाट �व�तु उत्पादन गर� रा��य �व�तु 

�णाल�मा आब�ता 

२०६७/६८ - 

२०७६/७७ सम्म 

�नमार्ण सम्प� भई 

२०७७/७८ देिख 

सालबसाल� 

१४,१३ ६० मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनुे।  

५०१०८११२ राहघुाट जल�व�तु 

आयोजना 

१, ४ ४० मेगावाट क्षमताको आयोजना �नमार्ण सम्प� 

गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०६७/६८ - 

२०७९/८० 

९,१७ ४० मेगावाट �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८११३ तनहुँ जल�व�तु 

आयोजना 

१, ४ १४० मेगावाट क्षमताको आयोजना �नमार्ण 

सम्प� गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०७२/७३ - 

२०८०/८१ 

४१,६२ १४० मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८११४ मा�थल्लो मोद� ए 

जल�व�तु आयोजना 

१, ४ १८ मेगावाट क्षमताको आयोजना �नमार्ण सम्प� 

गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 

१३,९६ १८ मेगावाट �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

५०१०८११५ नेपाल भारत �व�तु 

�सारण 

१, ४ ३० स.�क.�म. �सारण लाइन �नमार्ण २०६६/६७ - 

२०७७/७८ 

१६,८९ ३० स.�क.�म. �सारण लाइन �नमार्ण 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

५०१०८११६ पनुनर्वीकरणीय तथा 

क्षमता �वस्तार 

आयोजना 

१, ४ नवीकरणीय ऊजार् उत्पादन र ऊजार् दक्षता 

अ�भव�ृ� 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 

२१,०० २५ मे.वा. सौयर् �व�तु उत्पादन भएको 

हनुे। 

५०१०८११७ तामाकोशी पाँचौ 

जल�व�तु आयोजना 

१, ४ १०० मेगावाट जल�व�तु आयोजना �नमार्ण गर� 

रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०७५/७६ - 

२०८१/८२ 

१६,७० �नमार्ण अिन्तम चरणमा पगुकेो हनु।े 

५०१०८१२० �व�तु उत्पादन 

कम्पनी �ल�मटेड 

१, ४ जल�व�तु आयोजनाहरूको सव�क्षण, �नमार्ण, 

उत्पादन, स�ालन र व्यवस्थापन 

२०७३/७४ - 

२०८७/८८ 

६,३४,४४ जग्गा �ा�� सम्प� भएको हनुे र अन्य 

�स�भल �नमार्ण कायर् भएको हनुे। 

५०१०८१२१ रा��य �सारण ��ड 

कम्पनी �ल�मटेड 

१, ४ आन्त�रक तथा �नयार्तको ला�ग उच्च भोल्टेजको 

�सारण लाइन ��ड �नमार्ण 

२०७२/७३ - 

२०८२/८३ 

६३,५० जग्गा �ा�� सम्प� भएको हनुे र अन्य 

�स�भल �नमार्ण कायर् भएको हनुे। 

५०१०८१२२ अपर अरुण 

जल�व�तु आयोजना 

कम्पनी �ल�मटेड 

१, ४ १,०६१ मे.वा. मा�थल्लो अरूण जल�व�तु 

आयोजना र इखवुा खोला जल�व�तु आयोजना 

�नमार्ण गन� 

२०६६/६७ - 

२०८४/८५ 

१,६७,६९ जग्गा �ा�� सम्प� भएको हनुे र पहुँचमागर् 

तथा अन्य �स�भल �नमार्ण कायर् भएको 

हनुे। 

५०१०८१२३ पावर सेक्टर �रफमर् 

एण्ड सस्टेनेवल 

हाइ�ोपावर 

डेभलपमेण्ट �ोजेक्ट 

१, ४ जल�व�तु आयोजना तथा �सारण लाइन अध्ययन 

गन�  

२०७३/७४ - 

२०७८/७९ 

२,४५ जल�व�तु आयोजना तथा �सारण लाइन 

अध्ययन सम्प� भएको हनुे। 

५०१०८१२४ नलगाड हाइ�ोपावर 

कम्पनी �ल�मटेड 

१, ४ ४१० मेगावाट क्षमताको जलाशयय�ु आयोजना 

�नमार्ण गर� रा��य �व�तु �णाल�मा आब�ता 

२०६४/६५ - 

२०८४/८५ 

१,५४,६० जग्गा �ा�� सम्प� भएको हनुे। 

पहुँचमागर् र अन्य �स�भल �नमार्ण कायर् 

भएको हनुे। 

५०१०८१२७ �व�तु �वकास दशक 

सम्बन्धी कायर्योजना 

१, ४ द�घर्काल�न रूपमा �दगो �व�तुीय ऊजार् �वकासको 

मध्यम�ारा एक दशक �भ� नेपालमा ऊजार् 

सरुक्षाको �त्याभ�ूत 

सालबसाल�  स्माटर् सब-स्टेसनहरू �नमार्ण भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 

(रू. करोड) 
अपिेक्षत न�तजा 

५०१०८१२८ सासेक-�व�तु �सारण 

तथा �वतरण �णाल� 

सदुृढ�करण आयोजना 

१, ४ �व�तु �सारण तथा �वतरण �णाल� सदुृढ�करण २०७७/७८ - 

२०८३/८४ 

३८,८१ उच्च भोल्टेज सब स्टेसन -१,२६५ 

मेगाभोल्ट एिम्पयर �नमार्ण सम्प� भएको 

हनुे। 

५०१०८१२९ �वतरण �णाल� 

स्तरो��त तथा 

�वस्तार आयोजना 

१, ४ �देश नं. ५, कणार्ल� �देश र सदूुरपि�म �देशमा 

पूणर् �व�तुीकरण 

२०७६/७७ -

२०७९/८० 

२५,०० क�रब ७०० �क.�म. �वतरण लाइन �नमार्ण 

भएको हनुे। 

५०१०८१३० दधुकोशी 

जलाशयय�ु 

आयोजना 

१, ४ ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशयय�ु आयोजना 

�नमार्ण 

२०६८/०६९ - 

२०८५/८६ 

२,१९,०० जग्गा �ा�� सम्प�; �स�भल �नमार्ण 

कायर्हरू भएको हनुे। 

 कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३०८०००११ ऊजार्, जल�ोत तथा 
�सँचाइ मन्�ालय 

नी�त, कानून, मापदण्ड र �नयमन कायर्हरू 
भइरहेको 

जल�ोत र ऊजार्को �दगो �वकास, संरक्षण, उपयोग 
र पानीको बाँडफाटँ सम्बन्धी नी�त, कानून, 

मापदण्ड �नमार्ण र �नयमन भएको हनुे। 

नी�त, कानून, मापदण्ड �नमार्ण र �नयमन 
कायर्हरू गन�। 

३०८००१०१  बढु� गण्डक� जल�व�तु 
आयोजना 

गोरखा र धा�दङ िजल्लामा 48,४९० रोपनी 
जग्गाको रू. ३3 अबर् ५७ करोड १३ लाख 
मआुव्जा �वतरण भएको। 

जग्गा �ा��, पनुबार्स तथा पनुस्थार्पना सम्प� भएको 
हनुे। 

�नमार्णाधीन अवस्थामा रहेको हनुे। 

मआुब्जा �वतरण सम्प� गन�। 

पनुबार्स तथा पनुस्थार्पना सम्बन्धी कायर् सरुु 
गन�। 

�नमार्ण ���या सरुु गन�। 

३०८००१०२ �व�तु �वकास दशक 
सम्बन्धी कायर्योजना 
आयोजना 

ऊजार् दक्षता कायर्�म, जनताको जल�व�तु 
कायर्�म संचालन भइरहेको। 

जनताको जल�व�तु कायर्�म माफर् त ्जनतालाई 
शेयर �वतरण भएको हनुे। 

आयोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्यांकन भएको 

आयोजनाहरूको अनगुमन, जनताको जल�व�तु 
कायर्�म अन्तगर्तका आयोजनाहरूको शेयर 
�वतरण गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

हनुे। 

३०८००१०३ वैकिल्पक ऊजार् �ब�र्न 
केन्� 

३३ मेगावाट लघ ुतथा साना जल�व�तु र ३५ 
मेगावाट सौयर् �व�तु जडान भएको। 

लघ ुतथा साना जल�व�तु आयोजनाबाट थप ८ 
मेगावाट, सौयर् �व�तुबाट ११.५ मेगावाट र वाय ु
ऊजार् �णाल� वाट ०.२ मेगावाट �व�तु उत्पादन 
भएको हनुे। 

१ लाख ३५ हजार सधुा�रएको चलुो, ५१ हजार 
घरायसी बायोग्यास प्लान्ट र २८० संस्थागत, 

शहर� र व्यावसा�यक बायोग्यास प्लान्ट जडान 
भई खाना पकाउन ेस्वच्छ ऊजार्को पहुँच पगुकेो 
हनुे । 

५० हजार �त्यक्ष र अ�त्यक्ष रोजगार�को अवसर 
�सजर्ना भएको हनुे।  

लघ ुतथा साना जल�व�तु, सधुा�रएको पानीघ�, 
सौयर् �व�तु, वाय ुऊजार्, सधुा�रएको चलुो, 
घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, संस्थागत, 
सामदुा�यक र व्यावसा�यक बायोग्यास, काबर्न 
आयोजनाको व्यवस्थापन र व्यापार, ह�रत 
जलवाय ुकोषसँग सम्बिन्धत कायर्�म संचालन 
गन�। 

३०८००१०४ रा��य �ामीण तथा 
नवीकरणीय ऊजार् 
कायर्�म 

३०८०१०११ �व�तु �वकास �वभाग सव�क्षण अनमु�तप�, उत्पादन अनमु�तप�, 
�सारण लाइन अनमु�तप� �दान गरेको 

�नजी क्षे�लाई �व�र्न गरेको। 

�नजी क्षे�लाई �ोत्साहन, �व�र्न र सहजीकरण 
भएको हनुे। 

जल�व�तु आयोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा 
वातावरणीय अध्ययन सम्प� भई �नमार्णको ला�ग 
तयार भएको हनुे। 

सव�क्षण अनमु�तप�, उत्पादन अनमु�तप�, 
�सारण लाइन अनमु�तप� �दान गन�। 

सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन 
गन�।  

�नजी क्षे�लाई �व�र्न गन�। 

३०८०११०१ �व�तु �वकासमा �नजी 
क्षे�को �व�र्न 

�व�तु �वकास �वभागसँग सम्बिन्धत �व�भ� 
सरोकारवालासँग अन्तर��या कायर्�म 
भइरहेको। 

 जल�व�तु आयोजनाको अध्ययन, �नमार्ण तथा 
संचालकसँग अन्त��र् या भएको हनु।े 

�नजी क्षे�सँग समय समयमा अन्तर��या 
गन�। 

��तस्पधार्का आधारमा जल�व�तु 
आयोजनाहरूको �वतरण तथा �वकास गन�। 

३०८०११०२ 

 

स�कोशी बहउु�ेश्यीय 
आयोजना 

स्थानीयको अवरोधका कारण �नधार्�रत समयमा 
अन्वेषण कायर् सम्प� हनु नसकेको। 

आयोजनाको अध्ययन सम्प� भएको हनुे। नेपाल� भभूाग तफर् को वातावरणीय �भाव 
मूल्यांकन सम्बिन्धत कायर् अिघ बढाउने। 

आयोजनाबाट �भा�वतलाई सीपमूलक ता�लम 
�दान गन�।  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३०८०११०३ प�े�र बहउु�ेश्यीय 
आयोजना 

आयोजनाको �वस्ततृ वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना सम्प� भएको। 

प�े�र �वकास �ा�धकरण माफर् त कायर् अिघ 
बढेको हनुे। 

मेटेरोलोिजकल साइट, गज साइट र �डस्चाजर् 
केबल बे साइट लाई स्तरो��त र �वल�करण 
गन�। 

भवन ममर्त सम्भार गन�। 

१० �क.�म. पहुँच सडक �याक �नमार्ण गन�। 

३०८०११०४ जल�व�तु आयोजना 
अध्ययन 

क�रब २१ जल�व�तु आयोजनाको अध्ययन 
सम्प� भएको। 

जल�व�तु आयोजनाहरूको अध्ययन सम्प� भई 
आयोजना ब�क तयार भएको हनुे। 

२९ जल�व�तु आयोजनाहरूको अध्ययन कायर् 
संचालन गन�। 

३०८०११०६ बढु�गंगा जल�व�तु 
आयोजना 

आयोजनाको �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
अिन्तम चरणमा पगुकेो। 

 

आयोजनाको �नमार्ण भइरहेको हनु।े 

बढु�गंगा जगुाडा आयोजनाको सम्भाव्यता तथा 
वातावरण अध्ययन सम्प� भएको हनुे। 

कम्पनी छनोट गर� �नमार्ण कायर् सरुु गन�। 

बढु�गंगा जगुाडा आयोजनाको सम्भाव्यता तथा 
वातावरणीय अध्ययन गन�। 

३०८२१०१२ जल तथा ऊजार् 
आयोग 

जल तथा ऊजार् �ोतको सव�क्षण र अन्वेषण, 
जल तथा ऊजार् �वकास सम्बन्धी कायर् 
भइरहेको। 

नेपालको कुल सम्भाव्य जल�व�तु उत्पादन 
क्षमताको मूल्यांकन तथा आकलन सम्बन्धी 
अध्ययन सम्प� भएको हनुे। 

ऊजार् अ�डट, ऊजार् खपत अध्ययन र इनज� 
�सनोिप्सस तयार गन�। 

३०८२१०१३ नद� बे�सन योजना 
तथा जल�व�तु �वकास 
गरुूयोजना तजुर्मा 
आयोजना  

नद� बे�सन योजना तथा जल�व�तु �वकास 
गरुूयोजना तजुर्मा अिन्तम चरणमा पगुकेो। 

जल�ोतको एक�कृत �वकास एवम ्

व्यवस्थापनका ला�ग कणार्ल�, गण्डक�, पि�म रा�ी 
र बबई नद� एक�कृत योजना तजुर्मा भएको हनुे। 

नद� बे�सन योजना तथा जल�व�तु �वकास 
गरुूयोजना तजुर्मा सम्प� गन�। 

५०१०८१०१ १३२ के.�भ. तथा 
अन्य �सारण लाइन 
�वस्तार 

४,५६२ स.�क.�म. �सारण लाइन �नमार्ण 
सम्प� भएको. 

गरुूयोजना अनसुार १३२ के.�भ. तथा अन्य 
�सारण लाइन तथा सब-स्टेसन �नमार्ण भएको 
हनुे। 

कायर्�म अन्तगर्तका ८८ आयोजनाको 
अध्ययन तथा �नमार्णलाई �नरन्तरता �दने। 

५०१०८१०२ थानकोट-चापागाउँ-

भ�परु �सारण लाइन 
७५ ��तशत �नमार्ण सम्प� भएको। �सारण लाइन �नमार्ण सम्प� भएको हनुे। �नमार्ण सम्प� गन�। 

५०१०८१०३ अन्य ३३ के.�भ. तथा 
सब-स्टेसन 

५,५५२ �क.�म �सारण लाइन �नमार्ण सम्प� 
भएको। 

�वतरण �णाल�मा सधुार भएको हनु।े कायर्�म अन्तगर्तका ९२ आयोजनाको 
अध्ययन तथा �नमार्ण कायर्लाई �नरन्तरता �दन े

५०१०८१०४ जल�व�तु सदुृढ�करण 
आयोजना 

जल�व�तु केन्�हरूको आव�धक रूपमा ममर्त 
संभार एवम ्सदुृढ�करण भइरहेको। 

जल�व�तु केन्�हरूको आव�धक रूपमा ममर्त 
संभार एवम ्सदुृढ�करण भएको हनु।े  

१३ जल�व�तु केन्�हरूको ममर्त संभार एवम ्
सदुृढ�करण गन�। 
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५०१०८१०५ सामदुा�यक तथा अन्य 
�ामीण �व�तुीकरण 

�ामीण जनसंख्यामा �व�तु पहुँच पगुकेो। माग बमोिजम सबैलाई �व�तु ऊजार्को पहुँच 
पगुकेो हनुे। 

अधरुो �ामीण �व�तुीकरण, अन्य ��मण 
�व�तुीकरण, सामदुा�यक तथा अन्य �ामीण 
�व�तुीकरण र �सँचाइ �योजनका ला�ग 
�व�तुीकरणका कायर्�म स�ालन गन�। 

५०१०८१०६ कुलेखानी ते�ो 
जल�व�तु आयोजना 

�नमार्ण सम्प� भई �व�तु उत्पादन भइरहेको। १४ मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका 
�बलहरू भ�ुानी भएको हनुे। 

१४ मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका 
�बलहरू भ�ुानी गन�। 

५०१०८१०७ चमे�लया जल�व�तु 
आयोजना 

�नमार्ण सम्प� भई �व�तु उत्पादन भइरहेको। ३० मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका �बल 
भ�ुानी भएको हनुे। 

३० मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका 
�बलहरू भ�ुानी गन�। 

५०१०८१०८ जलाशयय�ु 
आयोजनाहरूको छनौट 
तथा सम्भाव्यता 
अध्ययन 

उ�रगंगा जलाशयय�ु आयोजना, आधँीखोला 
जलाशयय�ु आयोजना र वेगनास रुपा पम्प 
स्टोरेज जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन भइरहेको। 

अध्ययन भइरहेका जलाशयय�ु आयोजनाको 
�वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार भएको हनुे। 

�वस्ततृ आयोजना अध्ययन गन�। 

५०१०८१०९ ठूला तथा मझौला 
जल�व�तु अध्ययन 
आयोजना 

चैनपरु सेती जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन भइरहेको। 

चैनपरु सेती जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन सम्प� भएको हनुे। 

चैनपरु सेती जल�व�तु आयोजनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन गन�। 

५०१०८११० मा�थल्लो तामाकोशी 
जल�व�तु आयोजना 

९९.८ ��तशत �नमार्ण कायर् सम्प� भएको। �नमार्ण सम्प� भई रा��य �व�तु �णाल�मा आब� 
भएको हनुे। 

�नमार्ण सम्प� गर� ४५६ मे.वा. �व�तु 
उत्पादन गन�। 

५०१०८१११ मा�थल्लो ��शलु� ३ ए 
जल�व�तु आयोजना 

�नमार्ण सम्प� भई �व�तु उत्पादन भइरहेको  ६० मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका 
�बलहरू भ�ुानी भएको हनुे। 

६० मे.वा. �व�तु उत्पादन तथा बाँक� रहेका 
�बलहरू भ�ुानी गन�। 

५०१०८११२ राहघुाट जल�व�तु 
आयोजना 

पहुँच मागर् �नमार्ण सम्प� भएको। 

९०० �मटर हेडरेस टनेल �नमार्ण भएको। 

पावर हाउस ख�े कायर् ९० ��तशत सम्प� 
भएको। 

�नमार्ण सम्प� भई रा��य �व�तु �णाल�मा आब� 
भएको हनुे। 

 

मखु्य �स�भल संरचना, इलेक्�ोमेका�नकल, 

हाइ�ोमेका�नकल, परामशर् सेवा, भवन �नमार्ण 
सम्बन्धी कायर् गन�। 

५०१०८११३ तनहुँ जल�व�तु 
आयोजना 

हेडवक्सर् कायर्को बोलप� स्वीकृत भइर् सूचना 
जार� ग�रएको। 

पावर हाउस र टेलरेस ख�े कायर् भइरहेको। 

�नमार्ण सम्प� भई रा��य �व�तु �णाल�मा आब� 
भएको हनुे। 

हेडवक्सर् कायर्को ला�ग ठेकेदार चयन गर� 
�नमार्ण सरुु गन�। 

पावरहाउस र टेलरेस ख�े कायर् एवम ्२२० 
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�सारण लाइन अन्तगर्त 15 वटा टावर 
फाउन्डेसन सम्प�  भएको। 

के.�भ. �सारण लाइन �नमार्ण गन�। 

५०१०८११४ मा�थल्लो मोद� ए 
जल�व�तु आयोजना 

पहुँचमागर्,  �स�भल �नमार्ण कायर्, अ�डट टनले 
पहुँचमागर् कायर् भइरहेको। 

�नमार्ण सम्प� भई रा��य �व�तु �णाल�मा आब� 
भएको हनुे। 

 

मखु्य �स�भल संरचना, इलेक्�ोमेका�नकल, 

हाइ�ोमेका�नकल, परामशर् सेवा, भवन �नमार्ण 
कायर्हरू �नरन्तरता �दने। 

५०१०८११५ नेपाल भारत �व�तु 
�सारण 

७९२ टावर मध्ये ६५१ टावरको फाउन्डेसन 
र ६१३ स्थानमा टावर इरेक्सन कायर् सम्प� 
भएको। 

�नमार्ण सम्प� भई संचालनमा आएको हनुे। टावर फाउन्डेसन, टावर इरेक्सन कायर् तथा 
तार ता�े कायर्हरू गन�। 

५०१०८११६ पनुनर्वीकरणीय तथा 
क्षमता �वस्तार 
आयोजना 

२५ मे.वा. मध्ये १० मे.वा. सोलार ��डमा 
जो�डएको। 

२५ मेगावाटको सौयर् �व�तु रा��य �व�तु 
�णाल�मा आब� भएको हनुे। 

२५ मेगावाटको सौयर् �व�तुको �नमार्ण सम्प� 
गन�। 

५०१०८११७ तामाकोशी पाँचौ 
जल�व�तु आयोजना 

परामशर्दाताबाट �वस्ततृ इि��नय�रङ �डजाइन 
सम्बन्धी कायर् सम्प� भएको। 

सपुर�वेक्षणको ला�ग परामशर्दाता छनौट कायर् 
भइरहेको।  

लगानी मोडा�ल�ट तय भई �नमार्ण सरुु भएको 
हनुे। 

लगानी मोडा�ल�ट तय गर� �नमार्ण कायर्हरू 
गन�। 

५०१०८१२० �व�तु उत्पादन 
कम्पनी �ल�मटेड 

फुकोट कणार्ल� अधर् जलाशयय�ु जल�व�तु 
आयोजना र जग्दलु्ला जलाशयय�ु जल�व�तु 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्प� 
भएको। 

अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूको �वस्ततृ 
आयोजना ��तवेदन तयार भई �नमार्ण सरुु भएको 
हनुे। 

लगानी मोडा�ल�ट तय गर� फुकोट कणार्ल� 
अधर् जलाशयय�ु जल�व�तु आयोजना र 
जग्दलु्ला जलाशयय�ु जल�व�तु आयोजनाको 
�नमार्ण सरुु गन�। 

५०१०८१२१ रा��य �सारण ��ड 
कम्पनी �ल�मटेड 

�सारण लाइन आयोजनाहरूको अध्ययन 
भइरहेको। 

अध्ययन भइरहेको आयोजनाहरूको �वस्ततृ 
आयोजना ��तवेदन तयार भई �नमार्ण सरुु भएको 
हनुे। 

�सारण लाइनहरूको अध्ययन तथा �नमार्ण 
गन�। 

५०१०८१२२ अपर अरुण जल�व�तु 
आयोजना कम्पनी 
�ल�मटेड 

जल�व�तु खण्डको �वस्ततृ इिन्ज�नय�रङ 
�डजाइन अन्तगर्त थप भौग�भर्क र 
िजयोटेिक्नकल कायर् भइरहेको। 

लगानी मोडा�ल�ट तय भई जग्गा �ा�� तथा 
�नमार्ण सरुु भएको हनुे। 

�वस्ततृ इिन्ज�नय�रङ �डजाइन सम्प� गन�। 

लगानी मोडा�ल�ट तय गर� �नमार्ण सरुु गन�। 

५०१०८१२३ पावर सेक्टर �रफमर् 
एण्ड सस्टेनेवल 

परामशर्दाताबाट जल�व�तु खण्डको �वस्ततृ 
इिन्ज�नय�रङ �डजाइन भइरहेको। 

जल�व�तु आयोजना तथा �सारण लाइन अध्ययन 
सम्प� भएको हनुे।  

�वस्ततृ इिन्ज�नय�रङ �डजाइन कायर् सम्प� 
गन�। 
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हाइ�ोपावर 
डेभलपमेण्ट �ोजेक्ट 

सम्भाव्यता अध्ययनको अ�ाव�धक ��तवेदन 
पेश भएको। 

५०१०८१२४ नलगाड हाइ�ोपावर 
कम्पनी �ल�मटेड 

डबुान क्षे�को ४,६०५ रोपनी जग्गा मध्ये 
४,६०० रोपनी जग्गाको मआुब्जा �वतरण 
ग�रएको। 

�नमार्णाधीन अवस्थामा भएको हनुे। जग्गा �ा�� सम्प� तथा �नमार्ण तथा लगानी 
मोडा�ल�ट तय भई �नमार्ण सरुु गन�। 

५०१०८१२७ �व�तु �वकास दशक 
सम्बन्धी कायर्योजना 

४ लाख १० हजार स्माटर् �मटर जडान 
भएको। 

स्माटर् सब-स्टेसनहरू �नमार्ण भएको हनुे। स्माटर् �मटर जडान तथा स्माटर् सब-स्टेसनहरू 
�नमार्ण गन�। 

५०१०८१२८ सासेक-�व�तु �सारण 
तथा �वतरण �णाल� 
सदुृढ�करण आयोजना 

400 के.�भ. सब स्टेसन �वस्तार/�नमार्णको 
ला�ग ठे�ा सम्झौता भई सभ� सरुु भएको।  

उच्च भोल्टेज सब स्टेसनहरूको �नमार्ण सम्प� 
भएको हनुे। 

 

400 के.�भ. सब स्टेसन �वस्तार/�नमार्ण 
सम्बन्धी कायर्हरू गन�। 

५०१०८१२९ �वतरण �णाल� 
स्तरो��त तथा �वस्तार 
आयोजना 

परामशर् सेवा �ा�� गन� चरणमा रहेको तथा 
जग्गा अ�ध�हण कायर् भइरहेको। 

�वतरण लाइनहरू �नमार्ण भएको हनुे। �वतरण लाइनहरू �नमार्ण सम्बन्धी कायर्हरू 
गन�। 

५०१०८१३० दधुकोशी जलाशयय�ु 
आयोजना 

�वस्ततृ आयोजना ��तवेदन अिन्तम चरणमा 
रहेको। 

जग्गा �ा�� सम्प� भएको हनुे। 

�स�भल �नमार्ण कायर् सरुु भई �नमार्णाधीन अवस्था 
भएको हनुे। 

लगानी मोडा�ल�ट तय गर� �नमार्ण कायर् सरुु 
गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान     

जल�व�तु क्षे�मा लगानीको ला�ग पुजँी बजार अ�भ��ेरत हनुे, �व�तु सेवा उपलब्ध गराउनका ला�ग पयार्� पूवार्धारको स�ुनि�तता रहने, एक�कृत मआुब्जा �वतरण नी�त 

तयार हनुे, आयोजना �नमार्ण कायर्, �सारण लाइन तथा �वतरण लाईन �नमार्ण गन� कायर् समयमै सम्प� हनुे र सम्बिन्धत �नकाय, सरोकारवाला तथा जनता बीच �भावकार� 

समन्वय कायम भएको हनुेछ। उ� कायर्हरू उिचत समयमा व्यवस्थापन गनर् नस�कएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु नसक्ने जोिखम रहनेछ। 
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७.१.२ जल�ोत 

१. प�ृभ�ूम 

जल�ोतको समिुचत व्यवस्थापन र �वकास तथा बहउुपयोग �व�र्नले मलुकुको �वकास र सम�ृ�मा मह�वपूणर् योगदान 

परु् याउँदछ। जल�ोतको उपयोग गर� जल�व�तु, �सँचाइ, खानेपानी जस्ता �वकास कायर्लाई �दगो बनाउन जल�ोतका महुान, 

जल�वाह, भ�ूमगत जल�ोत, �हमनद� र �हमताल सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान स�हत तथ्या�को सू�म �व�षेण गनुर् आवश्यक छ। 

जल उत्प� �वपद् न्यूनीकरण गनर् वैज्ञा�नक अध्ययन अनसुन्धान गर� नवीन ��व�धको �वकास र �वस्तार गनुर् अप�रहायर् रहेको छ। 

जल�ोतको गणुस्तर संरक्षण गद� यसको व्यवस्थापन र बहउुपयोगका ला�ग नी�तगत मागर्दशर्न गनर् एक�कृत जल�ोत नी�तको 

आवश्यकता रहेको छ। साथै, जल�ोतको समिुचत �वकास तथा उपयोगका ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहको स��यता, समन्वय 

एवम ्सहकायर्को आवश्यकता रहेको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

जलवाय ुप�रवतर्न तथा �ाकृ�तक �कोपबाट सिृजत असरका कारण पानीको उपलब्धतामा आएको अ�नि�तता, अव्यविस्थत 

भउूपयोग र सडक स�ालको �नमार्ण तथा �वस्तारले गदार् प�हरो तथा भकू्षयमा व�ृ� भई नद�को बहावमा प�रवतर्न तथा नद�को 

�पधँको सतह (�रभर वेड) मा घटबढ भई बाढ�जन्य समस्या आउन ुर जल�ोतको उपयोगमा नकारात्मक असर पनुर्, खोलानालाको 

�ाकृ�तक बहावमा अ�त�मण भई तराइ, �भ�ी मधेश तथा पहाडी क्षे�का शहर� बस्ती बाढ� तथा डबुानको जोिखममा पनुर्, एक�कृत 

जल�ोत नी�त तथा नद� बे�सन गरुूयोजनाको अ�ाव�धक हनु नसक्दा जल�व�तु, �सँचाइ, खानेपानी लगायतका क्ष�ेमा जल�ोतको 

एक�कृत तथा समन्वयात्मक व्यवस्थापन तथा उपयोग नहनु ु र �व�भ� �क�समका जल�ोतको प�रमाण तथा गणुस्तर सम्बन्धी 

तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन पयार्� नभएको कारण अध्ययन अनसुन्धान तथा योजना कायार्न्वयन �भावकार� हनु नसक्न ुयस 

क्षे�का �मखु समस्याको रूपमा रहेका छन।्  

उपलब्ध जल�ोतको समिुचत, बहआुया�मक र समन्वयात्मक उपयोग स�हत एक�कृत जलाधार व्यवस्थापन गनुर्, जलवाय ु

प�रवतर्नको असरलाई ध्यानमा राखी जल�ोतको समिुचत उपयोग गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गन� 

उपाय समयमै अवलम्बन गर� जोिखम व्यवस्थापन गनुर्, जलउत्प� �वपद् बाट �सिजर्त क्ष�तलाई न्यूनीकरण गनुर्, जलाधार क्षे�को 

बढ्दो क्षयीकरणका कारण गे�ान बहाव अत्य�धक हनु गई नद�को �पधँको सतह बढ्दै जाने �मलाई रोकथाम गनुर्, नद� 

�कनारालाई संरक्षण गनर् रेखा�न गर� जो�नङ गनुर् तथा जोिखमय�ु स्थानको प�हचान गर� �दगो व्यवस्थापन गनुर्, अध्ययन 

अनसुन्धानको ला�ग आवश्यक जनशि� र पूवार्धारको �वकास गनुर् नै �मखु चनुौती हनु।् 

३. सोच  

जल�ोतको �दगो उपयोगबाट सम�ृ नेपाल �नमार्णमा योगदान। 

४. उ�शे्य 

1. जल�ोतको बहआुया�मक तथा समन्या�यक उपयोग माफर् त आ�थर्क, सामािजक र वातावरणीय क्षे�को �वकास गनुर्। 

2. जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्प� �वपद न्यूनीकरण एवम ्व्यवस्थापनबाट आ�थर्क तथा सामािजक क्ष�त न्यूनीकरण 

गनुर्। 
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५. रणनी�त 

1. जल�ोतको बहआुया�मक तथा समन्वयात्मक �वकासको ला�ग नी�तगत तथा संरचनागत सधुार गन�। 

2. अन्तरदेशीय नद�को ��पक्षीय लाभ हनुे गर� व्यवस्थापनमा जोड �दने। 

3. जल�ोत सम्बन्धी अनसुन्धान र �वकासलाई ग�तशील बनाउन आवश्यक पन� पूवार्धार र क्षमताको �वकास र �व�भ� 

अनसुन्धानमूलक संस्था र �व��व�ालयसँग सहकायर् गद� यस क्षे�को अध्ययन अनसुन्धान कायर्लाई �भावकार� बनाउने। 

4. जलाधार व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाउनकुो साथै डबुान तथा बाढ� प�हरोजन्य �वपदको �दगो एवम ् भरपद� 

व्यवस्थापनका ला�ग संरचनागत तथा गैरसंरचनागत ��व�धको उपयोग र जनचेतना अ�भव�ृ�का कायर् गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 
207६/7७ 

सम्मको उपलिब्ध 

207७/7८ 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

तटबन्ध �नमार्ण �क.�म. १,०३९ १४३ ५७ ६५ ७० 

जग्गा उकास हेक्टर ११,१५२ ४७२ २५० ३४० ३४० 

ठूला प�हरो व्यवस्थापन वटा ३७ १८ ६ ६ ६ 

अध्ययन अनसुन्धान गोटा ७०  ५  ४०  ४५  ५०  

नमनुा पर�क्षण गोटा ८ ३  २  ५  ७  

ता�लम संचालन गोटा १३  ४ १८  २०  २५  

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      63,208        2,842       60,366            -         38,398        6,550       18,260  

२०७९/८०      79,641        3,976       75,665            -         60,141       19,500            -    

२०८०/८१      87,577        4,176       83,401            -         66,077       21,500            -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुू र समाप् त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०८०३१०६ नद� �नयन्�ण 

कायर्�म 

२,४ भौ�तक पूवार्धार, मानव बस्ती, खेती योग्य ज�मनको 

कटानको रोकथामका ला�ग संरचना �नमार्ण  

ठूला �कृ�तका प�हरो रोकथाम 

२०६२/६३ - 

२०८०/८१ 

2092056 तटबन्ध र संरचना �नमार्ण भएको 

हनुे 

३०८०३१०७ जल उत्प� �कोप 

न्यूनीकरण सहयोय 

कायर्�म 

२,४ जल उत्प� �कोप न्यूनीकरण तथा �नयन्�ण सम्बन्धी 

जनचेतना अ�भव�ृ� 

जलाधार तथा उप–जलाधार क्षे�बाट बगरे जाने ग�ेान 

वहाब न्यूनीकरण 

२०६४/६५ - 

२०८०/८१ 

२००० संरचना �नमार्ण र क्षमता अ�भव�ृ� 

भएको हनु े 

३०८०३१०८ भारतीय अनदुान 

सहयोगमा स�ा�लत 

नद� �नयन्�ण 

कायर्�म 

२,४ तटबन्ध �नमार्ण गर� जनधनको क्ष�त न्यूनीकरण  

जग्गा उकास 

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 

192910 तटबन्ध �नमार्ण तथा संरचना 

�वकास भएको हनु े

३०८०३११८ बस्ती टार बजार 

सरक्षण कायर्�म 

२,४ भौ�तक पूवार्धार÷संरचना, मानव बस्ती, खेती योग्य 

ज�मनको संरक्षण  

परुाताित्वक स्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 

३३४०० 

 

तटबन्ध �नमार्ण तथा संरचना 

�वकास भएको हनु े

३०८०३१२१ �ाथ�मकता �ा� 

नद�मा बाढ� जोिखम 

ब्यवस्थापन 

आयोजना  

२,४ बाढ�जन्य �कोपबाट हनु ेक्ष�त न्यूनीकरण 

बाढ�को पूवर् सूचना �णाल�को (Early Warning System) 

�वकास तथा संचालन 

२०७७/७८ - 

२०८३/८४ 

६३ �म�लयन 

अमे�रक� 

डलर 

�व�भ� जलाधारमा बाढ�जन्य 

�कोपको न्यूनीकरण भएको हनु े

३०८०३१२६ नयाँ ��व�धमा 

आधा�रत नद� 

�नयन्�ण आयोजना 

२,४ नद� �नयन्�ण लगायत जल उत्प� �वपद 

व्यवस्थापनबाट मानवीय, भौ�तक तथा आ�थर्क हा�न 

नोक्सानी न्यूनीकरण 

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 

 उपय�ु ��व�धमा आधा�रत 

व्यविस्थत नद� �नयन्�ण तटबन्ध 

तथा संरचना �नमार्ण भएको हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुू र समाप् त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

उपय�ु ��व�ध प�हचानका ला�ग अनसुन्धानात्मक तथा 

संस्थागत �वकास 

३०८०३१४८ पूव� रा�ी लोथर- 

सौराहा नद� 

�नयन्�ण आयोजना 

२,४ पूव� रा�ी नद�को प�ी तटबन्ध �नमार्ण गर� पयर्टन 

मागर्को �वकास  

जग्गा संरक्षण तथा रोजगार� �सजर्ना 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१८६३३१ तटबन्ध �नमार्ण गर� पयर्टन मागर्को 

�वकास भएको हनु े

30803154 जल�ोत संरक्षण 

आयोजना  

२,४ ताल तलैया संरक्षण गर� जै�वक �व�वधता अ�भव�ृ� गनुर्, 

संरिक्षत �ोतको �संचाइ लगायत बहआुया�मक उपयोग 

गनुर् । 

२०७८/७९ - 

२०८३/८४ 

१००००० जल�ोत संरक्षण भई वातावरण 

स्तरो��त भएको हनुे, उपयोगबाट 

��तफल �ा� भएको हनु े। 

3080315५ प�हरो व्यवस्थापन 

आयोजना 

२,४ जोिखमय�ु प�हरो व्यवस्थापन गनुर् २०७८/७९ - 

२०८३/८४ 

९५००० प�हरो ब्यवस्थापका कायर् भएको हनुे 

३०८०४१०१ जल�ोत अनसुन्धान 

तथा �वकास केन्� 

३ जल�ोतको �वकास,उपयोग तथा व्यवस्थापनका ला�ग 

अनसुन्धान, उपयुर्� ��व�धको खोज तथा �वकास एवम ्

�ा�व�धक जनशि�को क्षमता �वकास गनुर् 

सालबसाल�  अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषण, 

नव�वतर्नशील ��व�धको �वकास, 

�ा�व�धक जनशि�को क्षमता 

अ�भव�ृ� गनर्को आवश्यक कायर्हरू 

भएको हनु े

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३०८०३१०६ नद� �नयन्�ण 

कायर्�म 

महाकाल� - दाच ुर्ला, कणार्ल�, नारायणी, बबई-भादा-

औरह�, खाँडो, ��यगुा, कोशी, ब�ाहा नद� �नयन्�ण 

आयोजनाहरू कायार्न्वयनबाट ६९६ �क.�म. र मेची, 

�व�रङ, कन्काई, रतवुा मावा, कमल, रातो, औरह�, 

ठूला तथा मझौला नद�मा ९५ 

�क.�म तटबन्ध �नमार्ण, ५६० हे. 

जग्गा उकास भएको हनु े

महाकाल� - दाच ुर्ला, कणार्ल�, नारायणी, बबई-भादा-औरह�, 

खाँडो, ��यगुा, कोशी, ब�ाहा, कमला, बागमती, लालबकैया नद� 

�नयन्�ण आयोजनाहरू कायार्न्वयनबाट बस्ती, पूवार्धार संरचना 

तथा खेती योग्य ज�मनको कटानको रोकथामका ला�ग नद� 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

मराहा, बाँके, झीम, लखनदेह�, पूव� रा�ी, �तनाउ, 

दानव, क�न, पि�म रा�ी, बबई, मोहना, ख�ुटया, 

दोधा, महाकाल� लगायत जनताको तटबन्ध 

कायर्�मबाट २६० �क.�म. गर�  जम्मा ९५६ 

�क.�म. तटबन्ध �नमार्ण भएको 

�कनारमा तटबन्ध, �रभेटमेन्ट, स्पर, टेवा पखार्ल आ�द संरचना 

�नमार्ण गन� 

तराइ क्षे�का २१ नद�हरू मेची, �व�रङ, कन्काई, रतवुा मावा, 

कमल, रातो, औरह�, मराहा, बाँके, झीम, लखनदेह�, पूव� रा�ी, 

�तनाउ, दानव, क�न, रो�हणी , पि�म रा�ी, बबई, मोहना, 

ख�ुटया, दोधा, महाकाल�मा नद� �कनारमा तटबन्ध, �रभेटमेन्ट, 

स्पर आ�द नद� �नयन्�ण संरचनाहरूको �नमार्ण �नरन्तरता 

�दने  

३१ �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण तथा १८० हे. ज�मन उकास 

हनुे 

ठूला नद� र �तनका प�हलो सहायक नद�हरू �नयन्�णको 

कायर् सरुु गनर् अध्ययन गन� 

३०८०३१०७ जल उत्प� 

�कोप न्यूनीकरण 

सहयोय कायर्�म 

जल उत्प� �कोप न्यूनीकरण तथा �नयन्�ण 

सम्बन्धी जनचेतना अ�भव�ृ� गनर् �व�भ� ता�लम र 

गो�ी सम्प� भएको 

जलाधार तथा उप–जलाधार क्षे�बाट बगरे जाने 

ग�ेान वहावलाई न्यूनीकरण गनर् साबो �ाम, चेक 

�ाम, सफ� स तथा सब सफ� स �ेनेज, 

बायोइिन्ज�नय�रङ कायर्, क्यास्केड �प, टोवाल, 

�रटे�नङ वाल लगायतका �व�भ� संरचना �नमार्ण 

भएको  

मिुग्लन–नारायणघाट, �सन्धलु�–ब�दर्वास, अर�नको 

राजमागर्, पासा� ल्हाम ुराजमागर् र पथृ्वी राजमागर्मा 

�ा�फक व्यवस्थापन सहज बनाउन ग�ेान बहाव र 

प�हरो �नयन्�णका कायर् भएको 

८ वटा जलाधार क्षे�मा जल 

उत्प� �कोप न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन भइ ग�ेान बहाब 

रोकथाम भएको हनुे। 

जल उत्प� �कोप न्यूनीकरण तथा �नयन्�ण सम्बन्धी 

जनचेतना अ�भव�ृ� गनर् ता�लम र गो�ीहरू गन�  

�व�भ� जलाधार तथा उप–जलाधार क्षे�बाट बगरे जान ेग�ेान 

वहावला न्यूनीकरण र संरक्षण कायर्हरू गन� 

मिुग्लन–नारायणघाट, �सन्धलु�–ब�दर्वास, अर�नको राजमागर्, 

पासाङ ल्हाम ुराजमागर् र पथृ्वी राजमागर्मा ग�ेान बहाव र 

प�हरो न्यूनीकरण तथा �नयन्�णका कायर्मा �व�भ� ��व�ध 

�योग गर� �नयन्�ण कायर्लाई �नरन्तरता �दन े
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

२० जलाधार क्षे�, साबो �ाम र चेक �ाम गर� 

४८३ वटा र �रभेटमेन्ट ५.९ �क. �म. �नमार्ण 

भएको 

३०८०३१०८ भारतीय अनदुान 

सहयोगमा 

स�ा�लत नद� 

�नयन्�ण 

कायर्�म 

छैठ� JSTC बैठकमा कायार्न्वयन सहम�तको �नणर्य 

भएको र DPR अ�ाव�धक गर� स्वीकृ�तको ला�ग 

भारत पठाइएको 

कमला, वागमती र लालबकैया नद�हरूमा नद� 

�नयन्�णका कायर्हरू गर� १६५ �क.�म. तटबन्ध 

�नमार्ण ग�रएको 

खाडो, बाणग�ा, पि�म रा�ी नद� 

�नयन्�ण योजना संचालनबाट 

३९ �क.�म तटबन्ध �नमार्ण, 

२१० हे. जग्गा उकास भएको 

हनुे तथा जनधनको क्ष�त 

न्यूनीकरण भएको हनु े

खाडो, बाणग�ा, पि�म रा�ी नद� �नयन्�ण योजना संचालनबाट 

तटबन्ध �नमार्ण, जग्गा उकासका कायर् गन�  

१२ �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण तथा ६० हे. ज�मन उकास हनु े

३०८०३११८ बस्ती टार बजार 

सरक्षण कायर्�म 

िजल्ला सदरमकुाम तथा महत्वपूणर् शहर� बस्तीहरू 

भ�परु(झापा), बेनी (म्याग्द�, पवर्त), चैनपरु (बझाङ) 

र दनैु (डोल्पा) को DPR तयार भई सोको आधारमा 

नद� �कनार संरक्षण, सदुृढ�करण तथा व्यवस्थापन 
कायर्हरूलाई �नरन्तरता �दइएको 

RCC �रभेटमेन्ट १,४८९ �म., Gabion �रभेटमेन्ट 

६.८५ �क. �म. तटबन्ध �नमार्ण भएको र जग्गा 

बचावट २८३ हे. भएको 

१० �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण 

भएको हनु े

भौ�तक पूवार्धार/ संरचना, मानव 

बस्ती, खेतीयोग्य ज�मनको संरक्षण 

एवम ्जल उत्प� �वपद 

न्यूनीकरण भई मानवीय, भौ�तक 

तथा आ�थर्क हा�न नोक्सानी 

न्यूनीकरण भएको हनु े

भ�परु(झापा), बेनी (म्याग्द�, पवर्त), चैनपरु (बझाङ) र दनैु 

(डोल्पा), मसु्ताङ को �मागत जोिखम न्यूनीकरणका ला�ग ३ 

�क.�म. तटबन्ध �नमार्ण तथा २० हे. ज�मन उकास भइ 

भौ�तक पूवार्धार/संरचना, बस्ती, खेतीयोग्य ज�मन संरक्षण 

कायर्हरूलाई �नरन्तरता �दने  

थप सदरमकुाम र बस्ती, टार संरक्षण, सदुृढ�करण तथा 

व्यवस्थापन कायर् सरुु गनर् अध्ययन गन� 

३०८०३१२१ �ाथ�मकता �ा� 

नद�मा बाढ� 

जोिखम 

ब्यवस्थापन 

आयोजना  

ए�सयाल� �वकास ब�क सँगको छलफल बमोिजम 

ऋण सम्झौता पूवर् गनुर्पन� Project Implementation 

Consultant सेवा ख�रद सम्बन्धी कायर् भइरहेको 

मावा रतवुा तथा मोहना खटु�या नद�हरूमा ग�रने 

�नमार्ण कायर्हरूको ख�रद भएको 

मावा रतवुा, मोहना खटु�या, 

ब�ाहा, लखन्देह�, पूव� रा�ी तथा 

पि�म रा�ी नद�मा ३६ �क.�म. 

तटबन्ध �नमार्ण, तथा ४३० वटा 

स्पर �नमार्ण, २३०० हे. जग्गा 

सरक्षण भएको हनुे। 

Project Implementation Consultant सँग सम्झौता गर� सेवा 

सचुारु गन� 

मावा रतवुा तथा मोहना खटु�या नद�हरूमा �नमार्ण कायर्हरू 

गन� 

ब�ाहा, लखन्देह� तथा पि�म रा�ी नद�हरूमा ग�रन े�नमार्ण 

कायर्हरूको Detailed Engineering Design एवम ्ख�रद कायर् 

गन� 

१२ �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण तथा ६० हे. ज�मन उकास हनु े
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३०८०३१२६ नयाँ ��व�धमा 

आधा�रत नद� 

�नयन्�ण 

आयोजना 

उपय�ु ��व�धको �योगबाट �व�भ� नद�का ७.०५ 

�क.�म. लम्बाइमा संरक्षण कायर्हरू भएको 

उपय�ु ��व�धको �योगबाट 

�व�भ� नद�का १८ �क.�म. 

लम्बाइमा जल उत्प� �वपद्जन्य 

जोिखम न्यूनीकरण भएको हनुे  

उपय�ु ��व�धको प�हचान गर� जल उत्प� �वपद् जन्य 

जोिखम न्यूनीकरण गन� 

वायो इिन्ज�नय�रङ ��व�धको �योग गन� 

जनचेतना अ�भव�ृ�का ��याकलाप संचालन गन� 

उपय�ु ��व�ध प�हचानका ला�ग अन्य �नकायसँग सहकायर् 

गर� अनसुन्धानात्मक तथा संस्थागत �वकासको कायर् सरुु गन� 

३०८०३१४८ पूव� रा�ी लोथर- 

सौराहा नद� 

�नयन्�ण 

आयोजना 

DPR तयार भई �नमार्ण कायर् सरुु भएको तटबन्ध �नमार्ण गर� पयर्टन 

मागर्को �वकास भएको हनु े

पयर्टन क्षे�को �वकास तथा 

संरक्षण तथा भएको हनुे तथा 

रोजगार� �सजर्ना भएको हनुे। 

Spur, Revetment, Embankment �नमार्ण कायर्हरू अगा�ड 

बढाउन े

30803154 जल�ोत संरक्षण 

आयोजना  

रूपातालमा बाँध �नमार्ण प�ात तालले ओगट्ने 

१८३ हेक्टर ज�मन मध्ये १,४७२ रोपनी अ�ध�हण 

गनुर्पन�मा ३१० रोपनी ज�मन अ�ध�हण भसकेको 

तथा ९९५ रोपनी ज�मन अ�ध�हण गन� ��कयामा 

रहेको 

ज�मन अ�ध�हण भएको हनुे तथा 

नागमती लगायत अन्य बाँध 

�नमार्णको कायर् भएको हनु े

तालले ओगट्ने १८३ हेक्टर ज�मनको रेखा�करण भई सो 

ज�मन अ�ध�हण र मआुब्जा �वतरण तथा ताल संरक्षणको 

ला�ग बाँध तथा अन्य संरचना �नमार्ण गन� 

�वस्ततृ अध्ययन कायर् सरुु गन�  

3080315५ प�हरो 

व्यवस्थापन 

आयोजना 

ठूला प�हरोहरूः हाङदेवा-ताप्लेजङु, �हरेवा- ताप्लेजङु, 

राम्चेकेरुङ-नवलपरासी, कपरुकोट-सल्यान, फगाम-

रोल्पा, राम्चे-रसवुा, धैबङु-रसवुा, लम्जङु जकेुपानी-

म्याग्द�, काड�-कास्क�, सेती-�सन्धलु�, रेउखोला-इलाम, 

अमराई-देउराल�-अघार्खाँची लगायतका प�हरो 

रोकथामका कायर् ग�रएको 

हाङदेवा, �हरेवा, राम्चेकेरुङ, 

कपरुकोट, फगाम, राम्चे, धैबङु, 

लम्जङु जकेुपानी, काड�, सेती, 

रेउखोला, अमराई-देउराल� 

लगायतका प�हरोहरूको 

रोकथामका कायर् भएको हनु े

�वस्ततृ अध्ययन कायर् सरुु ग�रन े

हाङदेवा, �हरेवा, राम्चेकेरुङ, कपरुकोट, फगाम, राम्चे, धैबङु, 

लम्जङु जकेुपानी, काड�, सेती, रेउखोला, अमराई-देउराल� 

लगायतका प�हरोहरूको रोकथामका कायर् गन� 

३०८०४१०१ जल�ोत 

अनसुन्धान तथा 

जल�ोत �वकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी �व�भ� 

�ा�व�धक पक्षमा अध्ययन, अनसुन्धान तथा अन्वेषण 

गन� �सल�सलामा दोलखा, धा�दङ र कास्क� 

जल�ोत, �सँचाइ तथा जल �वपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, 

जल�ोत �वकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी �व�भ� �ा�व�धक 

पक्षमा ४० वटा अध्ययन अनसुन्धान तथा ३ वटा 

271

https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects
https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects
https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects
https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects


ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

�वकास केन्� िजल्लाका ३ स्थान प�हचान गर� भ�टर्कल तथा 

हो�रजन्टल ���लङ गर� पहाडी भभूागमा अविस्थत 

भ�ूमगत जल�ोतको �दगो मूल तथा पनुभर्रण हनु े

अवस्था अध्ययन ग�रएको  

जल�ोत सम्बन्धी ७० वटा अध्ययन/अनसुन्धान 

ग�रएको 

ऊजार्, जल�ोत तथा �संचाइ मन्�ालय र अन्�गर्तका 

�नकायमा कायर्रत �ा�व�धक कमर्चार�हरूलाई १६ 

वटा �व�भ� पेशागत तथा पनुतार्जगी ता�लम �दान 

ग�रएको 

�सँचाइ आयोजनामा सौयर् ��व�ध जडान गर� नमनुा 

आयोजनाको रूपमा �वकास ग�रएको तथा नद�मा 

ग�ेान/सेडीमेन्ट मो�नटो�रङको ला�ग संरचना �नमार्ण 

ग�रएको, �सपेज �नयन्�ण ��व�ध �वकास र Ram 

Pump �योग गर� ��व�ध �वकास ग�रएको   

अनसुन्धान, अन्वेषण भएको हनु े

नव�वतर्नशील ��व�धको �वकास 

तथा जल�ोत क्षे�मा कायर्रत 

�ा�व�धक जनशि�को क्षमता 

अ�भव�ृ� भएको हनु े

अत्याध�ुनक नवीन उपकरण तथा 

सफ्टवेयर स�हत �योगशालाको 

स्तरो��त भएको हनु े

जल�ोत आयोजनाका ला�ग 

आवश्यक पर�क्षण सम्बन्धी 
One-door Lab service 

उपलब्धताको थालनी भएको हनु,े 

�नमार्ण साम�ीको गणुस्तर 

पर�क्षण भएको हनुे तथा 

प�रक्षणको �माणीकरण भएको 

हनुे 

Physical modeling को 

अध्ययन/अनसुन्धानमा टेवा 

पगुकेो हनु े

नव�वतर्नशील ��व�धको �वकास सम्बन्धी कायर् गन� 

पहाडी क्षे�का ३ स्थानमा Mountain Aquifer Drilling गन�  

अनसुन्धानात्मक कायर्मा अध्ययन संस्थाहरूसँग सहकायर् गन� 

तथा जल�ोत �वज्ञानमा �ोजेक्ट/थे�सस इन्टनर् तथा शोधकतार् 

प�रचालन गन�  

 जल�ोत क्षे�मा कायर्रत �ा�व�धक जनशि�को �व�वध १८ 

�वषयमा क्षमता अ�भव�ृ� गन� 

जल�ोत सम्बन्धी एक�कृत डाटाबेसको ला�ग �णाल� तयार 

गन�  

�योगशालाको स्तरो��त माफर् त ्�नमार्ण साम�ीको गणुस्तर 

पर�क्षण गन� क्षमता �वकास गनर् न�वन उपकरण तथा 

सफ्टवेयर �योग गन� तथा अध्ययन/ अनसुन्धानमा Physical 

modeling बाट टेवा परु् याउने।  

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

जल�ोत सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषण, ��व�ध �वकास तथा �वस्तार सम्बन्धी कायर्�म, नवीनतम नमनुा ��व�ध �वकास गन� �ममा लागत बढ्न सक्ने तथा 

न�तजा गलत प�न आउन सक्ने जोिखम रहेको छ। 
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७.१.३ �सँचाइ 

१. प�ृभ�ूम 

कृ�षयोग्य भ�ूममा बा�ै म�हना �सँचाइ स�ुवधा परु् याई कृ�षको उत्पादकत्व बढाउन �सँचाइको �दगो व्यवस्था गनुर् 

आवश्यक छ। परम्परागत �सँचाइ �णाल�का साथै नयाँ ��व�धमा आधा�रत �सँचाइ �णाल�को माध्यमबाट समेत �सँिचत कृ�ष 

क्षे�को �वस्तार गनर् ध्यान �दन ुजरुर� छ। �सँचाइको थप पूवार्धार �नमार्णमा रणनी�तक महत्वका ठूला �सँचाइ आयोजना संघ, 

मझौला �सँचाइ आयोजना �देश र साना �सँचाइ आयोजनामा स्थानीय तहबाट लगानी प�रचालन गन� व्यवस्था �मलाउन आवश्यक 

छ। �सँचाइ �णाल�को �नमार्ण प�छको ममर्त-सम्भार, व्यवस्थापन एवम ्स�ालनमा उपभो�ा समदुायको स��य सहभा�गतालाई थप 

सदुृढ गनुर्पन� आवश्यकता रहेको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती 

अ�धकांश �सँचाइ आयोजना �ाकृ�तक नद� �णाल� (रन अफ द �रभर) अवधारणामा �नमार्ण ग�रएकोले वष� भ�र 

एकैनासले �सँचाइको भरपद� सेवा परु् याउन नस�कन,ु �नमार्ण सम्प� भइसकेका �सँचाइ �णाल�को पयार्� ममर्त-सम्भार हनु नसक्न,ु 

�सँचाइ स�ुवधा पगुेको वा पगु्न सक्ने भ�ूममा खण्डीकरण र अव्यविस्थत शहर�करण हनु,ु सतह �सँचाइ र भ�ूमगत �सँचाइको 

संयोजनात्मक उपयोग नहनु,ु �ाकृ�तक मूल तथा महुानहरू सकु्दै जान,ु उपलब्ध पानीको �ोत मा�थको चाप बढ्न,ु �सँचाइ तथा जल 

उपयोग दक्षता न्यून हनु,ु नद�जन्य �नमार्ण साम�ीको अत्य�धक दोहन हनु गई नद�को बेड लेभल घट्दै जान ु र ठूला तथा 

बहउु�ेश्यीय आयोजनामा पयार्� लगानी हनु नसक्न ुयस क्षे�का �मखु समस्याका रूपमा रहेका छन।्  

देशको सम्पूणर् कृ�षयोग्य भ�ूममा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराउने गर� �नमार्णाधीन आयोजना समयमै सम्प� गनुर्, �सँचाइ 

पूवाधार्र �वकासका ला�ग संघ, �देश र स्थानीय तहले लगानीको �ाथ�मकता तय गनुर्, उपय�ु तथा गणुस्तर�य ��व�धको �वकास 

एवम ्छनोट गनुर्, �नमार्ण सम्प� भएका �सँचाइ �णाल�को �नय�मत रूपमा ममर्त-सम्भार गनुर्, �सँचाइ �णाल�बाट बा�ै म�हना �सँचाइ 

सेवा उपलब्ध गराउन ेगर� द�घर्काल�न रूपमा ठूला नद�हरूको जल स्थानान्तरण तथा जलाशयय�ु आयोजना �नमार्ण गनुर्, �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएका वा �नकट भ�वष्यमा उपलब्ध हनुे कृ�ष भ�ूम कृ�ष क्षे�का ला�ग संरक्षण गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नबाट 

पानीको उपलब्धतामा हनुसक्ने ��तकूल असरलाई न्यूनीकरण गन� उपाय समयमै अवलम्बन गर� जोिखम व्यवस्थापन गनुर् र 

उपलब्ध जल�ोतको संरक्षण गद� �सँचाइ स�हतको बहआुय�मक उपयोग गनुर् यस क्षे�का �मखु चनुौती हनु।् 

३. सोच 

�दगो एवम ्भरपद� �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराई कृ�ष उत्पादन र उत्पादकत्व व�ृ�मा योगदान। 

४. उ�शे्य 

१. उपय�ु ��व�ध माफर् त थप कृ�ष योग्य भ�ूममा �सँचाइ सेवा �वस्तार गनुर्। 

२. ठूला, जलाशयय�ु तथा जल स्थानान्तरण बहउु�ेश्यीय आयोजनाको �वकास गर� कृ�षयोग्य भ�ूममा वष� भ�र भरपद� रूपमा 

�सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराउन।ु 

३. सम्प� �सँचाइ �णल�को ममर्त-सम्भार एवम ्व्यवस्थापनलाई सदुृढ तलु्याई �दगोपन बढाउन।ु 
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५. रणनी�त 

१. �सँचाइ �वकासको गरुूयोजना र कृ�ष �वकास रणनी�त अनसुार जलवाय ु प�रवतर्न अनकूुलन हनुे गर� �सँचाइ 

आयोजनाहरूको �वकास एवम ्�वस्तार गन�। 

२. नयाँ ��व�धमा आधा�रत �सँचाइको �वकास गनुर्का साथै �सँचाइ दक्षता व�ृ� गन�। 

३. संघ, �देश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायर्मा �सँचाइ �णाल�को �वकास गन� तथा बा�ै म�हना �सँचाइ सेवा उपलब्ध 

गराउनका ला�ग ठूला बहउु�ेश्यीय, अन्तरजलाधार र जलाशयय�ु आयोजनालाई �ाथ�मकताका साथ अिघ बढाउने। 

४. भ�ूमगत �सँचाइ योजनाको �वस्तार स�हत उपयोगमा जोड �दने। 

५. �सँचाइ �णाल�को ममर्तसम्भार एवम ्�दगो व्यवस्थापनका ला�ग �ोत स�हत उपभो�ा सहभा�गता स�ुनि�त गन�। 

६. नी�तगत सधुार एवम ्�व�मान संस्थागत संरचनाको क्षमता र जनशि�को दक्षता अ�भव�ृ� गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 

अनमुा�नत 

उपलिब्ध  

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सतह �सँचाइ आयोजनाहरूबाट 

�सँिचत क्षे�फल �वस्तार 
हेक्टर ९,९९,९०० ६,४९६ ७,९६२ ७,५९१ ८,२०० 

भ�ूमगत �सँचाइ आयोजनाहरूबाट 

�सँिचत क्षे�फल �बस्तार 
हेक्टर ४,७९,८२२ १३,६०० १९,८६० २०,२५० २०,९५० 

नयाँ ��व�ध / �लफ्ट �सँचाई 

कायर्�मबाट �सँिचत क्षे�फल 

�वस्तार 

हेक्टर २,५७६   ७२५ १,५९० ४,४०५ ४,८२७ 

सरकार व्यविस्थत �सँचाइ �णाल� 

संचालन 
हेक्टर २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ 

नोटः आ.व. २०७७/७८ को अनमुा�नत उपलिब्ध र मध्यमकाल�न ल�य अन्तगर्त संघीय स्तरको तथ्यांक मा� समावेश ग�रएको छ। 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     204,674        7,036      197,638            -        112,325        1,795       90,554  

२०७९/८०     291,579        9,106      282,473            -        238,256        3,000       50,323  

२०८०/८१     325,821       10,682      315,139            -        287,203          951       37,667  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरणः- ब.उ.शी.नं., कायर्�म/आयोजनाको नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
कुल लागत अपिेक्षत न�तजा 

३०८०३०११ जल�ोत तथा �सँचाइ 

�वभाग 

१, ६ जल�ोत तथा �सँचाइ सम्बन्धी नी�त 

कायार्न्वयन, आयोजना कायार्न्वयन 

समन्वय तथा �नयमन 

सालबसाल�  नी�त कायार्न्वयन, आयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा 

�नयमन भएको हनुे। 

३०८०३०१२ �सँचाइ व्यवस्थापन 

�ड�भजन-८ 

१, २ जल�ोत तथा �सँचाइ सम्बन्धी 

आयोजना कायार्न्वयन 

सालबसाल�  जल�ोत तथा �सँचाइ सम्बन्धी आयोजना कायार्न्वयन 

भएको हनुे। 

३०८०३०१३ यािन्�क कायार्लय-३ २, ५ जल�ोत तथा �सँचाइ सम्बन्धी 

आयोजना कायार्न्वयन  

सालबसाल�  जल�ोत तथा �सँचाइ सम्बन्धी आयोजना कायार्न्वयन 

भएको हनुे। 

३०८०३१०१ �सँचाइ संस्थागत 

�वकास कायर्�म 

६ �सँचाइ �वभागको संस्थागत �वकास सालबसाल�  �सँचाइ �वभागको संस्थागत �वकास भएको हनुे। 

३०८०३१०२ �सँचाइ तथा जल�ोत 

व्यवस्थापन आयोजना 

१ सा�बकको पि�मा�ल, मध्य 

पि�मा�ल र सदूुर पि�मा�लका 

कृषक कुलोहरूको पनुस्थार्पना 

२०७०/७१ - 

२०७७/७८ 

५८.१ 

�म�लयन 

अमे�रक� 

डलर 

१०५ सतह �सँचाइ र भ�ूमगत �सँचाइ आयोजनाको 

पनु�नर्मार्ण भई १८,८२३ हेक्टर ज�मनमा वषर्भ�र 

�सँचाइ सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

४ सरकार व्यविस्थत �सँचाइ �णाल� (कन्काइ, सनुसर� 

मोरङ, नारायणी र महाकाल� पथरैया �णाल�) को 

आवश्यक पनु�नमार्ण भई क�रब ३९,४४५ 

हेक्टर सम्बिन्धत जल उपभो�ा स�म�तलाई व्यवस्थापन 

हस्तान्तरण भएको हनुे। 

३०८०३१०३ �सँचाइ सम्भाव्यता 

अध्ययन तथा �नमार्ण 

गणुस्तर कायर्�म 

१  ठूला बहउु�ेश्यीय आयोजनाको 

अध्ययन सम्भाव्य आयोजनाको 

प�हचान एवम ्�वस्ततृ सम्भाव्यता 

अध्ययन  

सालबसाल�  केह� ठूला बहउु�ेश्यीय आयोजना �नमार्णको ���यामा 

लैजानको ला�ग अध्ययन भएको हनुे। 

थप �सँचाइ क्षे� �वकासको ला�ग सम्भाव्य आयोजनाको 

प�हचान एवम ्�वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन ��तवेदन 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
कुल लागत अपिेक्षत न�तजा 

तयार भएको हनुे। 

३०८०३१०४ यािन्�क व्यवस्थापन 

कायर्�म 

६ यािन्�क उपकरण ममर्त एवम ्

संचालन 

सालबसाल�  �सँचाइसँग सम्बन्धीत यािन्�क उपकरणहरू ममर्त एवम ्

स�ालन भई �सँचाइको ला�ग पानी स�ालनमा सहयोग 

पगु्ने। 

३०८०३१०५ समदुाय व्यविस्थत 

�सँिचत कृ�ष क्षे� 

आयोजना 

१ कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल� 

तथा अन्य व्यविस्थत �सँचाइ 

आयोजनाको पनुस्थार्पना कायर् गर� 

व्यविस्थत �सँचाइ सेवा उपलब्धता  

२०७१/७२ - 

२०७८/७९ 
 

७२.७ 

�म�लयन 

य.ुएस.डलर 

�देश नं. १, �देश नं. २ र बागमती �देश क्षे�का 

१६३ कृषक व्यविस्थत �सँचाइ �णाल�मा पनुस्थार्पना 

कायर् गर� २१,१८१ हेक्टर ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ 

सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

गण्डक�, सदुरुपि�म र कणार्ल� �देशमा रहेका नेपाल 

सरकार व्यविस्थत ६ �सँचाइ आयोजनाको पनुर्स्थापना 

कायर् गर� ५,४६५ हेक्टर ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ 

सेवा उपलब्ध हनु ेगर� कृषकलाई व्यवस्थापन 

हस्तान्तरण भएको हनुे। 

३०८०३१०९ ममर्त संभार आयोजना १ ठूला �सँचाइ आयोजनाको 

आवश्यकता अनसुार ममर्त संभार  

सालबसाल�  सम्प� भइसकेका �व�भ� �सँचाइ �णाल�को आवश्यकता 

अनसुार ममर्तसम्भार भई कृषकलाई व्यविस्थत �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०३११० बहृत ्सरकार� �सँचाइ 

पनुर्स्थापना तथा 

व्यवस्थापन हस्तान्तरण 

आयोजना 

१ परुाना एवम ्बहृत ्सरकार� �सँचाइ 

आयोजनाका संरचना पनुस्थार्पना 

तथा पनु�नर्मार्ण  

२०६१/६२ - 

२०७८/७९ 

१० अबर् { 

२४ करोड 

धेरै परुाना बहृत ्सरकार� �सँचाइ आयोजनाका संरचना 

पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण गर� संचालन भई ९८,५०० 

हेक्टरमा �सँचाइ सेवा पगुकेो हनुे। 

३०८०३१११ बागमती �सँचाइ 

आयोजना 

१ सलार्ह� र रौतहट िजल्लामा भरपद� 

�सँचाइ उपलब्धता 

सालबसाल� 
 

 सलार्ह� र रौटहट िजल्लाको ४५,६०० हेक्टर ज�मनमा 

भरपद� �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
कुल लागत अपिेक्षत न�तजा 

३०८०३११२ बबई �सँचाइ आयोजना १ ब�दर्या िजल्लामा बबई नद�बाट 

खेतीयोग्य जमीनमा �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्धता  

२०४५/46 -

२०७९/८० 

१८ अबर् ९६ 

करोड ३० 

लाख 

ब�दर्या िजल्लाको ३६ हजार हेक्टर (बबई नद� पूवर्तफर्  

२१ हजार र पि�मतफर्  १५ हजार) कृ�षयोग्य ज�मनमा 

बा�ै म�हना भरपद� �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे।  

३०८०३११३ महाकाल� �सँचाइ 

आयोजना, क�नपरु 

१ कैलाल� र क�नपरु िजल्लामा 

महाकाल� नद�बाट थप �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्धता  

२०६३/६४ - 

२०८७/८८ 

३५ अबर् कैलाल� र क�चनपरु िजल्लाको ३३,५२० हेक्टर 

क्षे�मा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे।  

३०८०३११४ सनुसर� मोरङ �सँचाइ 

आयोजना (ते�ो) 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता सालबसाल�  सनुसर� र मोरङ िजल्लाको ६८,००० हेक्टर क्षे�मा 

व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०३११५ �ग�ा तथा बडकापथ 

�सँचाइ आयोजना, दाङ 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता २०६८/६९ -

२०७९/८० 

३ अबर् ७६ 

करोड 

�ग�ा �सँचाइ आयोजनाबाट देउखरु� उपत्यका �भ�का 

चैलाह�, सोनपरु,  �सस�नया र लालम�टयाका ५,८०० 

हेक्टर जग्गामा वष�भ�र �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे। 

बड्कापथ �सँचाइ आयोजनाबाट देउखरु� उपत्यका रा�ी 

पार�को गढवा, गंगा परस्परु र गोबर�डहामा ४,००० 

हेक्टर ज�मनमा वषर्भ�र �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे। 

३०८०३११६ �सक्टा �सँचाइ आयोजना १ �सँचाइ सेवा उपलब्धता २०५९/६० 

-२०८४/८५ 

२५ अबर् २ 

करोड 

बाँके िजल्लाको ४३,७६६ हेक्टर ज�मनमा थप तथा 

व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०३११७ पालङुटार-कुण्डटुार 

�सँचाइ आयोजना 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता २०६६/६७ 

-२०८०/८१ 
 

१ अबर् ५९ 

करोड 

पालङुटार �सँचाइ आयोजनाबाट गोरखा िजल्लाको 

पाल�ुटार न.पा. र �सरानचोक गा.पा. को २,००० 

हेक्टर ज�मनमा वष�भ�र �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
कुल लागत अपिेक्षत न�तजा 

कुण्डटुार �सँचाइ आयोजनाबाट गोरखा न.पा. को ४५० 

हेक्टर ज�मनमा वष�भ�र �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे। 

आयोजना क्षे�मा �सँचाइ तथा नद� �नयन्�णका 

कायर्�मबाट उपभो�ा �कसानको आयआजर्नमा व�ृ� 

भएको हनुे। 

३०८०३११९ रानी जमरा कुल�रया 

�सँचाइ आयोजना 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता २०६८/६९ 

- 

२०८०/८१ 

२७ अबर् ७० 

करोड २४ 

लाख 

कैलाल� िजल्लाको २०,३०० हेक्टरमा ब्यविस्थत 

�सँचाइ सेवा उपलब्ध भएको हनुे, 

रानी, जमरा र कुल�रया नहर �णाल�हरूको १४,३०० 

हेक्टर आध�ुनक�करण भई �णाल�को दक्षतामा व�ृ� 

भएको हनु े

४.७१ मे.वा. �व�तु उत्पादन भएको हनु े

३०८०३१२० भेर� बबई बहउु�ेश्यीय 

डाइभसर्न �सँचाइ 

आयोजना 

१ �सँचाइ सेवा र �व�तु ्उत्पादन २०६८/६९ 
- 

२०७९/८० 

३३ अबर् १९ 

करोड ६६ 

लाख 

भेर� नद�को पानी सरुुङ माफर् त बबई नद�मा खसाल� 

बाँके र ब�दर्या िजल्लाको क�रब ५१,००० हेक्टर 

ज�मनमा बा�ै म�हना �सँचाइ उपलब्ध भएको हनुे। 

४६.८ मे.वा. जल�व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

भेर� को�रडोर �सँचाइ �वकास आयोजना संचालनबाट 

क�रब १६,००० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०३१२२ �सँचाइ पनुस्थार्पना 

आयोजना (कुवेत फण्ड) 

१ �सँचाइ आयोजनाहरूको पनु�नर्मार्ण 

गर� व्यविस्थत �सँचाइ उपलब्धता  

२०७२/७३ 

- २०७९/८० 

२ अबर् ५ 

करोड 

६७ आयोजना पनु�नर्मार्ण भई ९,०४३ हेक्टर ज�मनमा 

�सँचाइ स�ुवधा पगुकेो हनुे। 

३०८०३१२३ सम�ृ तराइ-मधेस 

�सँचाइ �वशेष कायर्�म 

१ भ�ूमगत स्यालो तथा �डप �ुबवेल, 

ताल तलैया, इनारको �नमार्ण 

२०७३/७४ 

-२०७७/७८ 

२४ अबर् ८० 

करोड 

तराइ तथा �भ�ी मधेसमा सबै �कारका ��व�ध �योग 

गर� �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध गराई कृ�ष उत्पादनमा व�ृ� 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
कुल लागत अपिेक्षत न�तजा 

�व�मान �सँचाइ �णाल�को 

पनुर्स्थापना तथा सधुार  

भएको हनु े

३०८०३१२४ सनुकोशी म�रन 

डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

आयोजना 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता र �व�तु ्

उत्पादन 

२०७३/७४ - 

२०८०/८१ 

४६ अबर् १९ 

करोड 

बारा, रौतहट, सलार्ह�, महो�र� र धनषुा िजल्लाका १ 

लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य ज�मनमा पूणर् रूपले 

�सँचाइ भएको हनुे। 

३१ मेगावाट �व�तु उत्पादन भएको हनुे। 

३०८०३१२५ बहृत ्दाङ उपत्यका 

�सँचाइ आयोजना 

१ �सँचाइ सेवा उपलब्धता  २०७४/७५ - 

२०८३/८४ 

 

४० अबर् दाङ उपत्यकाको क�रब ५६ हजार हेक्टर ज�मनमा 

बा�ै म�हना �सँचाइ सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०३१२७ एक�कृत ऊजार् तथा 

�सँचाइ �वशेष कायर्�म 

१ मध्य पहाडी टार क्षे�मा �लफ्ट 

�सँचाइ  

तराइ मधेसमा सौयर् ऊजार्बाट �लफ्ट 

�सँचाइ  

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 
 

 पहाडका टार र तराइमा सौयर् ऊजार्को �योगबाट थप 

ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

३०८०३०११ जल�ोत तथा �सँचाइ �वभाग �नधार्�रत कायर् भएको।  उपय�ु रुपमा कायार्लय संचालन हनुे कायार्लय संचालन 

३०८०३०१२ �सँचाइ व्यवस्थापन �ड�भजन-८ �नधार्�रत कायर् भएको।  उपय�ु रुपमा कायार्लय संचालन हनुे कायार्लय संचालन 

३०८०३०१३ यािन्�क कायार्लय-३ �नधार्�रत कायर् भएको।  उपय�ु रुपमा कायार्लय संचालन हनुे कायार्लय संचालन 

३०८०३१०१ �सँचाइ संस्थागत �वकास भवन सरुक्षा, सरसफाइ, �लफ्ट, खानेपानी, �वभागको भवन सरुक्षा, सरसफाइ, भवन सरुक्षा, सरसफाइ, �लफ्ट, खानेपानी, 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

कायर्�म 

  

�व�तुीकरण, टे�लफोन, पसु्तकालय 

व्यवस्थापन, बग�चा व्यवस्थापन, भवन ममर्त सम्भार 

आ�द कायर् गर� �सँचाइ �वभागबाट स�ा�लत 

कायर्�म सचुारु रूपमा समयमै सम्प� गनर् संस्थागत 

�वकासमा टेवा परु् याएको 

�लफ्ट,खानेपानी, �व�तुीकरण, 

टे�लफोन, पसु्तकालय 

व्यवस्थापन,बग�चा व्यवस्थापन,भवन 

ममर्त सम्भार भएको हनुे । 

�व�तुीकरण, टे�लफोन, पसु्तकालय 

व्यवस्थापन, बग�चा व्यवस्थापन, भवन 

ममर्त सम्भार लगायत प�रआएका अन्य 

कायर् गन�। 

�सँचाइ �वकास सम्बन्धी सफ्टवेयर ख�रद 

एवम ्�वतरण गर� संस्थागत �वकासमा 

टेवा परु् याउने। 

३०८०३१०२ �सँचाइ तथा जल�ोत व्यवस्थापन 

आयोजना 

 १०२ सतह तथा भ�ूमगत �सँचाइ आयोजना �नमार्ण 

सम्पन गर� १५,९२३ हेक्टर ज�मनमा वष�भ�र 

�सँचाइ सेवा उपलब्ध भएको। 

४ वटा (कन्काइ, सनुसर� मोरङ, नारायणी र महाकाल� 

पथरैया) �णाल� व्यवस्थापन हस्तान्तरणका ला�ग 

अ�त आवश्यक संरचनाको सधुार, भौगो�लक र 

उपभो�ा संस्थाको संस्थागत �वकास तथा क्षमता 

बढाउन ेकायर् भई ३९,४४५ हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा पगुकेो। 

ममर्त सधुार, उपभो�ा संस्थाको संस्थागत �वकास 

एवम ्�सँचाइ �णाल�हरूमा एक�कृत बाल� तथा जल 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् भएको। 

सूचना �णाल�मा आधा�रत व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

संचालनका साथै आवश्यक ता�लम तथा क्षमता 

�वकास कायर् ग�रएको।  

कायर्�म सम्प� भई चरणको कायर् 

सरुु भएको हनुे।  

अक� चरणको आयोजनाको ला�ग तयार� 

गन�। 

३०८०३१०३ �सँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा 

�नमार्ण गणुस्तर कायर्�म 

काल� गण्डक�- �तनाउ डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको। 

तमोर िचस्यांग डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजनाको 

तमोर िचस्याङ डाइभसर्न आयोजनाको 

�वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको 

हनुे। 

काल�गण्डक�- �तनाउ डाइभसर्न 

बहउु�ेश्यीय आयोजनाको �वस्ततृ �डजाइन 

तथा EIA सरुु गन�, 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको। 

माडी-दाङ डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजनाको  

पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन सरुु भएको। 

पाँचखाल उपत्यकाको �सँचाइ मास्टर प्लान बनाउने 

कायर्को ख�रद ���या अिन्तम चरणमा रहेको। 

रा�ी-क�पलवस्त ुडाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

�सँचाइ आयोजनाको पूवर् सम्भाव्यता 

अध्ययन सम्प� भएको हनु े

सनुकोशी कमला डाइभसर्न आयोजना, 

माड़ी दाङ डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

�सँचाइ आयोजना एवम ्पाँचखाल 

उपत्यका एक�कृत जल�ोत 

व्यवस्थापन आयोजनाको �वस्ततृ 

सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको हनु े

 

तमोर-िचस्यांग डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

आयोजना, सनुसर� खोला �सँचाइ 

आयोजना एवम ्Feasible देिखएमा 

माडी-दाङ डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

आयोजनाको �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

सरुु गन� 

रा�ी-क�पलवस्त ुडाइभसर्न बहउु�ेश्यीय 

आयोजना एवम ्सनुकोशी कमला 

डाइभसर्न बहउु�ेश्यीय आयोजनाको पूवर्-

सम्भाव्यता अध्ययन सरुु गन�, 

�व�भ� आयोजनाको EIA/IEE कायर्हरू गन�, 

�सँचाइ �वभागको �नमार्ण मापदण्ड 

अ�ाव�धक गन� 

�नमार्ण कायर्को ला�ग आवश्यक 

स्पे�स�फकेशन तयार गन� 

३०८०३१०४ यािन्�क व्यवस्थापन कायर्�म हेभी इक्वीपमेन्टको आवश्यक ममर्त संभार स�हत 

संचालन ग�रएको। 

चाल ुरहेका मे�सन आकिस्मक तथा साधारण ममर्त 

गर� स�ालन ग�रएको। 

२० थान हेभी इक्वीपमेन्ट मे�सन ख�रद ग�रएको। 

जल�ोत तथा �सचाई �वभाग 

अन्तगर्तका हेभी इक्वीपमेन्ट, मेिशन 

तथा हलकुा सवार� ममर्त भई 

संचालनमा रहेका हनुे। 

मेजर ममर्त गर� हेभी इक्वीपमेन्ट तयार 

गन� र २ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट ख�रद 

गन� 

 हेभी इक्वीपमेन्ट, �कका साथै �फल्ड 

भे�हकल माइनर तथा आकिस्मक ममर्त 

संभार गन� 

चाल ुहेभी इक्वीपमेन्ट र �कहरूको 

आव�धक ममर्त र स�ालन गन� 

हलकुा सवार�हरू ममर्त गन� 

३०८०३१०५ समदुाय व्यविस्थत �सँिचत कृ�ष १३९ �सँचाइ उप-आयोजना को ममर्त सम्भार भई १६३ कृषक व्यविस्थत �सँचाइ ९ वटा �सँचाइ उप-आयोजनाको ममर्त 

281



ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

क्षे� आयोजना १८,१०३ हेक्टर ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध भइरहेको। 

थप ८,०६१ हेक्टर ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध गराउने कायर् भइरहेको। 

आयोजना सम्प� भई २१,१८१ 

हेक्टर ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

सरकार व्यविस्थत ६ वटा �सँचाइ 

�णाल� पनुर्स्थापना कायर् भएको हनु।े 

सम्भार कायर् गर� २,११४ हेक्टर 

ज�मनमा व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध गराउने। 

३०८०३१०९ ममर्त संभार आयोजना संय�ु व्यवस्थापनमा रहेका   �व�भ� �सँचाइ �णाल�को 

क�रब २,६१,९०९ हेक्टर कमाण्ड क्षे��भ� �सँचाइ 

परु् याउन �सँचाइ �णाल�को �नय�मत ममर्त-सम्भार 

तथा स�ालन ग�रएको। 

कृषक व्यविस्थत  �णाल�हरूको ममर्त गर� स�ालन 

ग�रएको 

एक�कृत बाल�  तथा जल व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् 

संचालन भइरहेको। 

सरकार व्यविस्थत २ लाख ६१ हजार 

९०९ हेक्टर �सँचाइ �णाल�को ममर्त 

सधुार भएको हनुे। 

ममर्त सम्भार कायर्�म अन्तगर्त संय�ु 

व्यवस्थापनमा स�ा�लत �सँचाइ �णाल�को 

सालबसाल� �नय�मत ममर्त सम्भार गर� 

�सँचाइ सेवा व्यविस्थत गन�। 

एक�कृत बाल� तथा जल व्यवस्थापन 

कायर्�म स�ालन गन�। 

३०८०३११० बहृत ्सरकार� �सँचाइ पनुर्स्थापना 

तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण 

आयोजना 

नारायणी �सँचाइ आयोजना, कोशी �वतरण आयोजना, 

चन्�नहर �सँचाइ आयोजना, कमला, नेपाल पि�मी 

नहर �सँचाइ आयोजनाहरूमा पनुस्थार्पना तथा 

पनु�नर्मार्ण कायर् भइरहेको। 

९८,५०० हेक्टर जमीनमा व्यविस्थत 

�सँचाइ सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

नारायणी �सँचाइ आयोजना, कोशी �वतरण 

आयोजना, चन्�नहर �सँचाइ आयोजना, 

कमला, नेपाल पि�मी नहर �सँचाइ 

आयोजनाहरूमा पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण 

कायर्लाई �नरन्तता �दने। 

३०८०३१११ बागमती �सँचाइ आयोजना बागमती नद�मा ब्यारेज �नमार्ण भएको 

४५,६०० हेक्टर मध्ये ४२,९०२ हेक्टर कमाण्ड 

क्षे� संरक्षण कायर् सम्प� भएको 

मूल तथा शाखा नहर लम्ब्याउने कायर् सम्प� भएको 

१,१३० हेक्टर जग्गा अ�ध�हण ग�रएको। 

पूव� मूल नहर २४.२५ �क.�म., शाखा नहर ५० 

सलार्ह� र रौतहट िजल्लाको ४५,६०० 

हेक्टर ज�मनमा भरपद� �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

सनुकोशी म�रन डाइभसर्न आयोजनाबाट 

�वस्तार हनुे १ लाख २२ हजार हेक्टर 

�सँिचत क्षे�मा �सँचाइ पूवार्धार 

�वकासका ला�ग �वस्ततृ आयोजना 

कमाण्ड क्षे� संरक्षण कायर् गन�। 

नहर संचालन तथा ममर्त संभार गर� 

�सँचाइ सेवा व्यविस्थत गन�। 

ब्यारेज संचालन तथा ममर्त संभार गन�। 

अगमेुन्टेसन �सँचाइ �णाल�हरूको �नमार्ण 

सम्बन्धी कायर् गन�। 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

�क.�म., �शाखा नहर ६७ �क.�म. तथा पि�मी मूल 

नहर २८ �क.�म., शाखा नहर ६२ �क.�म., �शाखा 

नहर ६६.२२ �क.�म.�नमार्ण भएको। 

३८,३०० हेक्टर कमाण्ड क्षे� �वकास कायर् सम्प� 

भएको। 

पि�मी मूल नहरमा �सल्ट इजेक्टर �नमार्ण भएको। 

��तवेदन तयार भई �नमार्ण कायर् 

भइरहेको हनुे। 

स�भर्स रोड ममर्त तथा बचावट गन�। 

क्ष�त�स्त संरचनाको जीण��ार कायर् गन�। 

बागमती �सँचाइ आयोजनाको �वस्ततृ 

अध्ययन कायर् २ प्याकेजमा स�ालन 

गन�। 

लालबकैया �सँचाइ आयोजनाको �नमार्ण 

कायर् सरुु गन�। 

३०८०३११२ बबई �सँचाइ आयोजना 423.47 हेक्टरजग्गा अ�ध�हण ग�रएको 

�सँिचत क्षे�/बाढ�बाट क्ष�त�स्त क्ष�े तथा संरचना 

संरक्षण कायर् २०.०५ �क.�म. भएको। 

७८.०९  �क.�म. मूल नहर, २०२.४९  

�क.�म. शाखा/उपशाखा नहर �नमार्ण भएको  

२२,6०० हेक्टर �सँिचत क्षे� �वकास तथा 

�वस्तार ग�रएको।    

एक वटा हेडवक्सर्, 8 �क.�म. �ेनजे र 39.37 

�क.�म. स�भर्स रोड �नमार्ण भएको एवम ्साइफन 

�नमार्ण तथा बाढ�बाट क्ष�त�स्त साइफन पनु�नर्मार्ण 

भएको।  

थप २,५०० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

पि�मी मूल नहर �वस्तार गर� थप 

१५०० हेक्टरमा �सँचाइ स�ुवधा परु् याउन े

शाखा/उपशाखा नहरहरू �नमार्ण तथा 

�रमोड�लङ गर� व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा 

परु् याउने। 

४ �क.�म. मूल नहर तथा संरचना र  

२० �क.�म. शाखा/उपशाखा नहर तथा 

संरचना �नमार्ण गन�। 

४ �क.�म. �सँिचत/बाढ�बाट क्ष�त�स्त 

क्षे� तथा संरचना संरक्षण कायर् गन�। 

१५ �क.�म. स�भर्स रोड र २ �क.�म. 

�ेनेज �नमार्ण तथा व्यवस्थापन गन�। 

१६00 हेक्टर �सँिचत क्षे� �वकास तथा 

�वस्तार गन�। 

१६ हेक्टर जग्गा अ�ध�हण गन�। 

३०८०३११३ महाकाल� �सँचाइ आयोजना, 

क�नपरु 

चेनेज ०+००० देिख चेनेज १२+६९० सम्म  

जम्मा १२.६९ �क.�म. माटोको मूल नहर तथा 

१,५०० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ सेवा 

उपलब्ध भएको हनु े

चेनेज १२+६९० देिख  चेनेज २८+८०० 

सम्मको मूल नहर तथा संरचनाहरूको 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

नहरका मखु्य संरचना �नमार्ण सम्प� भएको।  

�ड�सिल्टङ बे�सन, हेड रेगलेुटर तथा गटे जडान 

कायर्को ठे�ा ���या सरुु ग�रएको। 

७७ हेक्टर जग्गा अ�ध�हण ग�रएको। 

चेनेज २८+८०० सम्मको मूल नहर तथा 

संरचनाहरूको �नमार्ण चाल ुरह� ल�य अनसुार �ग�त 

भएको।  

दश वष� गरुूयोजना, क�रब २० अबर्को ख�रद 

गरुूयोजना तयार भएको। 

�म्हदेव, मसेुपानी, हा�ीथला, झलार� तथा दोधारा 

चाँदनीको कमाण्ड ए�रयामा �डजाइन पनुरावलोकन 

कायर् भइरहेको। 

चेनेज २८+८०० देिख चेनेज ४७+००० सम्म  

सम्म मूल नहरको �डजाइन �रभ्यू  भइरहेको। 

�नमार्ण सम्प� गन�। 

चेनेज ०+८०० मा �ड�सिल्टङ बे�सन 

�नमार्ण गन�। 

चेनेज ०+००० देिख चेनेज २८+८०० 

सम्म २२ शाखा नहर �नमार्णको ���या 

अिघ बढाउने। 

��भवुन बस्ती र मालाखेतीसम्म मूल नहर 

लगायत सम्पूणर् आयोजनाको �वस्ततृ 

अध्ययन सम्प� गर� ख�रद ���या अिघ 

बढाउने।  

जग्गा अ�ध�हण कायर्लाई �नरन्तरता 

�दने।  

३०८०३११४ सनुसर� मोरङ �सँचाइ आयोजना 

(ते�ो) 

नहरको �नय�मत ममर्त-संभार र स�ालनका साथै 

क्ष�त�स्त जीणर् संरचनाहरू ममर्त, पनु�नर्मार्ण लगायत 

ते�ो चरण अन्तगर्त पन� कायर् भइरहेको। 

कोशी नद�मा स्पर ममर्त भएको र ब्यारेज �नमार्ण 

अध्ययन भइरहेको। 

लोहन्�ा साइफनको ८० ��तशत �नमार्ण कायर् र 

Bridge को दईु वटा pilecaping सम्प� भएको। 

StageIII मा रहेका सनु्दर गनु्दर, शखुसेना तथा 

हहुुर्�रया शाखाको �वस्ततृ अध्ययन सव�क्षण कायर् 

भइरहेको। 

बाढ�बाट क्ष�त�स्त लोहन्�ा साइफन 

पनु�नर्मार्ण भई हाल �सँचाइबाट बिन्चत 

क�रव १५,००० हेक्टर स�हत सनुसर� 

र मोरङ िजल्लाका ६८ हजार हेक्टर 

क्षे�मा व्यविस्थत �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध भएको हनुे। 

नहर संरचनाहरूको �नय�मत ममर्त-संभार 

र स�ालन कायर्का साथै क्ष�त�स्त/जीणर् 

संरचना ममर्त तथा पनु�नर्मार्ण गन�। 

लोहन्�ा साइफन तथा Bridge �नमार्ण गन� 

कोशी नद�मा २ वटा स्पर �नमार्ण गन�। 

ते�ो चरणमा रहेका �व�भ� शाखा तथा 

उपशाखामध्ये सनु्दर गनु्दर, शखुसेना तथा 

हहुुर्�रया शाखाको �सँिचत क्षे� �वकास 

कायर् गन�। 

�ेजर मे�सन ख�रद तथा ममर्त सम्भार गन� 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

३०८०३११५ �ग�ा तथा बडकापथ �सँचाइ 

आयोजना, दाङ 

�ग�ा �सँचाइ आयोजनातफर्  रा�ी नद� �कनारमा ३ 

साइड इन्टेक �नमार्ण भएको, नहर �णाल�मा ठूला 

साना गर� ४५० संरचना �नमार्ण भएको र कमाण्ड 

ए�रया बचावटको ला�ग १०.९ �क.�म. तटबन्ध 

�नमार्ण भएको। 

बड्कापथ �सँचाइ आयोजनातफर्  साइड इनटेकको 

�स�भल तथा गटे जडान भएको, 7.3 �क.�म. मूल 

नहर, ५.3 �क.�म. नहर लाइ�नङ, 34 संरचना र  

4 �क.�म. तटबन्ध �नमार्ण भएको। 

कमाण्ड क्षे� बचावटको ला�ग तटबन्ध 

�वस्तार भएको हनुे। 

नहर �नमार्ण तथा �वस्तार भई थप 

१,५२० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

 

 

 

  

�ग�ातफर्  कमाण्ड क्षे� बचावटको ला�ग 

तटबन्ध �वस्तार तथा ममर्त, मूल नहरको 

ममर्त सभार गन�। 

बडकापथतफर्  मलमला तथा बनध�ुी क्षे� 

(चेनेज ५+००० देिख चेनेज ७+३०० 

सम्म) मा बाकँ� कायर् तथा मूल नहरको 

(चेनेज ७+३०० देिख चेनेज 

१४+४५0 सम्म ) नहर तथा संरचनाहरू 

�नमार्ण सरुु गन�। 

�सँिचत क्षे� बचावटको ला�ग तटबन्ध 

�नमार्ण गन�। 

वातावरण संरक्षण तथा वकृ्षारोपण एवम ्

संस्थागत �वकासका कायर् गन�। 

३०८०३११६ �सक्टा �सँचाइ आयोजना हेडवक्सर् �नमार्ण भई सोमा गटे जडान भएको। 

पि�म मूल नहरको ४५ �क.�म.सम्म नहर �नमार्ण 

भएको। 

�सधनीया शाखा तथा �शाखा नहर �नमार्ण ९० 

��तशत सम्प� भएको। 

पूव� मूल नहरतफर्  ५३ �क.�म. को 75 ��तशत 

�नमार्ण सम्प� भएको। 

संरचना �वकास नहुँदै आयोजना र कृषकको 

�यासबाट ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा सरुु भएको। 

थप ७००० हेक्टर ज�मनमा 

व्यविस्थत �सँचाइ सेवा उपलब्ध हनुे। 

पूव� मूल नहरको ४४ �क.�म. �नमार्ण 

सम्प� गर� ४ हजार हेक्टरमा �सँचाइ 

उपलब्ध गराउने। 

पि�म मूल नहरतफर्  ममर्त-सम्भार गर� 

�नय�मत पानी संचालन गन�। 

�सँिचत क्षे� �वकास कायर्लाई �नरन्तरता 

�दने र बचावट कायर् गन�। 

पि�म मूल नहर अन्तगर्तका 4 शाखाको 

�नमार्ण गन�। 

३०८०३११७ पालङुटार-कुण्डटुार �सँचाइ 

आयोजना 

पालङुटार आयोजनाको �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

सम्प� भएको। 

कुण्डटुार आयोजनाको छेपटेार खण्डमा ७६३ �म. 

थप १,४०० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

पालङुटारतफर्  वातावरणीय �भाव 

मूल्यांकन र �फत� र जडुीखोलामा 

जलाशय �नमार्णको िजयोलोजीकल 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

कभडर् क्यानल लाइ�नङको �नमार्ण सम्प� भएको। 

कुण्डटुारको �ारिम्भक वातावरणीय पर�क्षण भएको। 

कुण्डटुारको महुानदेिख चेनेज ६ �क.�म.मा लाइ�नङ 

५१६ �म. र आवश्यक नहर संरचना �नमार्णका 

ला�ग बोलप� आ�ान ग�रएको। 

अध्ययन कायर् गन�। 

आयोजनाको �डजाइन �रभ्य ुगर� लागत 

अनमुान अ�ाव�धक गन�। 

कुण्डटुारतफर्  नहर लाइ�नङ १ �क.�म. र 

आवश्यक नहर संरचना �नमार्ण गन�। 

३०८०३११९ रानी जमरा कुल�रया �सँचाइ 

आयोजना 

इन्टेकको गटे जडान ९० ��तशत सम्प� भएको। 

८.८७५ �क.�म. मूल नहर �नमार्ण भएको। 

मूल नहरमा ९८ ��तशत संरचना �नमार्ण भएको 

�फडर नहरमा ८५ ��तशत हाइ�ोपावर संरचना 

�नमार्ण भएको। 

लम्क� शाखा �वस्तारमा ६.१२५ �क.�म. नहर 

लाइ�नङ सम्प� भएको। 

४७ वटा संरचना �नमार्ण भएको र ६ वटा 

संरचनाको �नमार्ण भइरहेको र ९५ ��तशत जग्गा 

�ा�� कायर् सम्प� भएको। 

�सँिचत क्षे� बचावट कायर् ४८.८ �क�म सम्प� 

भएको। 

थप �सँिचत क्षे� �वस्तार गनर् लम्क� क्षे� र पथरैया 

देिख कान्�ा क्षे� तफर्  वातावरणीय �भाव मूल्या�न 

कायर् भइरहेको। 

११ हजार हेक्टर �सँिचत क्षे�मा 

व्यविस्थत �सँचाइ भएको हनुे। 

इन्टेक तथा हा�ोपावर संरचना �नमार्ण 

सम्प� गन�। 

लम्क� �वस्तार अन्तगर्त बाँक� मूल नहर 

तथा संरचना �नमार्ण सम्प� गन�। 

रानी जमरा कुल�रया �सँचाइ �णााल�मा 

२०० �व�भ� बाँडफाँट संरचना �नमार्ण 

गन�। 

पथरैया नद�मा १० �क.�म. तटबन्ध 

�नमार्ण गन�। 

ट�लङ बे�सन र हाइ�ोपावर संरचनामा 

गटे जडान सम्प� गन�। 

कान्�ा खोला सम्मको थप १८ हजार 

हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध 

गराउने कायर्को �वस्ततृ अध्ययन सम्प� 

गन�। 

३०८०३१२० भेर� बबई बहउु�ेश्यीय डाइभसर्न 

�सँचाइ आयोजना 

सरुुङ �नमार्ण सम्प� भएको र आयोजना�ारा टे�कङ 

ओभर स�टर्�फकेट जार� भएको। 

हेडवक्सर् तथा पावरहाउसको �स�भल �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

सरुुङ, हेडवक्सर् र पावर हाउस 

लगायतका कायर् सम्प� भएको हनु।े 

हेडवक्सर् तथा पावर हाउसको �स�भल 

�नमार्ण कायर् सचुारु गन�। 

हाइ�ोमेका�नकल र इलेक्�ोमेका�नकल 

�नमार्ण गन�। 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

हाइ�ोमेका�नकल र इलेक्�ोमेका�नकल �नमार्ण कायर् 

ख�रद ���यामा रहेको। 

सामािजक दा�यत्व तथा वातावरणीय सधुार कायर्�म 

स�ालन भएको। 

 

वातावरणीय सधुार, सामािजक �वकास तथा 

क्षमता अ�भव�ृ�लाई �नरन्तरता �दन।े 

जग्गाको मआुब्जा �वतरण गन�। 

भेर� को�रडोर �सँचाइ �वकास 

आयोजनाबाट �लफ्ट �सँचाइ तथा सतह 

�सँचाइ सम्बन्धी कायर् गन�। 

३०८०३१२२ �सँचाइ पनुस्थार्पना आयोजना 

(कुवेत फण्ड) 

२४ वटा �सँचाइ आयोजना सम्प� भई ३,१३४ 

हेक्टरमा �सँचाइ स�ुवधा पगुकेो। 

१२ वटा �सँचाइ आयोजनाको ठे�ा  सरुु भई 

�नमार्णाधीन रहेको। 

एउटा �सँचाइ आयोजनाको �वस्ततृ आयोजना 

��तवेदन तयार� ���यामा रहेको। 

१८ वटा �सँचाइ आयोजना कायार्न्वयन गनर् स्वीकृत 

भई �वस्ततृ �इङ �डजाइन भएका आयोजना ठे�ा 

���यामा रहेको। 

सम्प� आयोजनाको  उपभो�ा स�म�तको क्षमता 

अ�भव�ृ� कायर्�म संचालन ग�रएको। 

�सँचाइ आयोजनाहरूको पनु�नर्मार्ण 

भएको हनुे। 

उपभो�ा कृषकहरूको योजना संचालन 

तथा व्यवस्थापन क्षमतामा अ�भव�ृ� 

भएको हनुे। 

कृ�ष उत्पादन व�ृ� तथा �व�वधीकरण 

सम्बन्धी ता�लम संचालन भएको हनुे। 

१८ वटा �सँचाइ आयोजना �नमार्ण �ारम्भ 

गन�। 

सम्झौता �म�त�भ� सबै �नमार्णधीन 

आयोजना सम्प� गन�। 

�व�भ� िजल्लाका �सँचाइ आयोजनाका 

उपभो�ाको क्षमता अ�भव�ृ� कायर्�म 

संचालन गन�। 

३०८०३१२३ सम�ृ तराइ-मधेस �सँचाइ �वशेष 

कायर्�म 

�नमार्ण  सम्प� भएका १०६ �डप �ुबवेलमा 

�व�तुीकरण, पम्प, पम्पघर तथा �वतरण �णाल� 

�नमार्णको कायर् सरुु ग�रएको। 

२४७ नयाँ �डप �ुबवेल �नमार्ण भएको। 

५,५३० स्यालो �ुबवेल तथा पावर��ल स्यालो 

�ुबवेल �नमार्ण सम्प� हनुे �ममा रहेको। 

सतह तथा भ�ूमगत स्यालो �ुबवेलबाट 

कृ�षयोग्य ४७ हजार हेक्टर ज�मनमा 

थप �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको 

हनुे। 

�नमार्ण भएका २४७ �डप �ुबवेलमा 

�व�तुीकरण, पम्प, पम्पघर तथा �वतरण 

�णाल� �नमार्ण गर� �सँचाइ स�ुवधा 

उपलब्ध गराउने। 

नयाँ �डप �ुबवेल �नमार्ण कायर् गन�। 

स्यालो �ुबवेल तथा पावर��ल स्यालो 

�ुबवेल �नमार्ण गन�। 

१९ हजार हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

उपलब्ध गराउने। 

३०८०३१२४ सनुकोशी म�रन डाइभसर्न 

बहउु�ेश्यीय आयोजना 

डबुानमा पन� रामेछाप िजल्लाको जग्गा अ�ध�हण 

गर� मआुब्जा �वतरणको ला�ग मूल्या�न भइरहेको। 

�सन्धलु� तफर् को जग्गाको मआुब्जा �वतरण सम्प� 

भएको। 

सरुुङ �नमार्णको ठे�ा सम्झौता भई ठेकेदार साइटमा 

प�रचालन भएको। 

हेडवक्सर्, पावरहाउस, सजर्साफ्ट आ�दको �डटेल 

इिन्ज�नय�रङ �डजाइन  कायर्को ��तवेदन 

परामशर्दाताबाट �ा� भई अध्ययन भइरहेको। 

म�रन नद� �नयन्�ण कायर्को लागत अनमुान 

भइरहेको। 

सरुुङ, हेडवक्सर्, �व�तुगहृ र टेलरेस 

�नमार्ण कायर् भइरहेको। 

सरुुङ �नमार्ण गन�। 

हेडवक्सर्, पावरहाउ, सजर्साफ्ट �नमार्ण सरुु 

गन�। 

३०८०३१२५ बहृत ्दाङ उपत्यका �सँचाइ 

आयोजना 

८ वटा जलाशयय�ु �सँचाइ पोखर�को �नमार्ण भएको 

र १५ वटाको �वस्ततृ ��तवेदन तयार भएको। 

२६ वटा �लफ्ट �सँचाइ �नमार्ण सम्प� भएको। 

२० वटा �नमार्णाधीन रहेका र १८ वटाको �वस्ततृ 

��तवेदन स्वीकृ�तको �ममा रहेको। 

२५ वटा �डप बो�रङ सम्प� हनुे चरणमा रहेको। 

थप २५ वटा �डपबो�रङ २ वटा सतह �सँचाइ �णाल� 

�नमार्णको ला�ग ख�रद ���या सरुु ग�रएको र १० 

वटा �वतरण �णाल�को �नमार्ण सरुु ग�रएको। 

२० वटा नयाँ ��व�धमा आधा�रत �सँचाइ पोखर�को 

�नमार्ण सम्प� भएको। 

बबई को�रडोरमा �लफ्ट �सँचाइ �णाल� र  

सम्भाव्य क्षे�मा सोला र�लफ्ट 

��व�धबाट �सँचाइ उपलब्ध भएको 

हनुे।  

स-साना जलाशयय�ु �सँचाइ �णाल� 

�नमार्ण भएको हनुे। 

नयाँ ��व�धमा आधा�रत �सँचाइ 

आयोजना �नमार्ण भएको हनुे। 

थप ५,२०० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

बबई को�रडोर एवम ्सम्भाव्य क्षे�मा 

सोलार/इलेिक्�क �लफ्ट ��व�धबाट 

क�रब १५ �सँचाइ �णाल� �नमार्ण गन�। 

उपत्यका�भ� २० जलाशयय�ु �सँचाइ 

�णाल� �नमार्ण गन�। 

नयाँ ��व�धमा आधा�रत ७ �सँचाइ 

आयोजना �नमार्ण गन�। 

ग्वारखोला उरहर� जस्परु, डरुुवा लगायत 

३० सतह �सँचाइ �णाल� पनुस्थापन गन�। 

२५ �डपबो�रङ र २५ स्यालोबो�रङ तथा 

�वतरण �णाल� �नमार्ण गन�। 

ग्वारखोला उच्च बाँध लगायतका 

जलाशय, �लफ्ट, सतह �सँचाइको �वस्ततृ 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 
हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

जलाशय �नमार्णको ला�ग गरुूयोजना तयार भएको। इिन्ज�नय�रङ अध्ययन गन�। 

ख�रद गरुूयोजनाको ला�ग आवश्यक 

�व�भ� कम्पोनेन्टको मास्टरप्लान तयार 

गन�। 

उपत्यका �भ�का तालतलैया लगायत 

जल�ोतको संरक्षण गन�। 

३०८०३१२७ एक�कृत ऊजार् तथा �सँचाइ �वशेष 

कायर्�म 

�ारिम्भक ��तवेदन �ा� भई �फल्ड कायर् भइरहेको। 

४० उप-आयोजनाको �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

भएको। 

३० आयोजना �नमार्णका ला�ग ख�रद कायर् भएको 

९ आयोजना �नमार्ण भइरहेको। 

मध्य पहाडी टार क्षे�मा �लफ्टबाट 

थप ९,३०० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

उपलब्ध भएको हनुे।  

४ वटा नद� बे�सन अन्तगर्तका �व�भ� 

आयोजना �नमार्ण कायर् अिघ बढाउने। 

�व�भ� ५० वटा आयोजना �नमार्ण सम्प� 

गर� �सँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

उपय�ु ��व�धको उपयोग र जग्गा �ा��मा सहजता, आवश्यक बजेटको स�ुनि�तता भएमा, नद�जन्य �नमार्ण साम�ीको उपलब्धता, �कसानको सहभा�गता र जनशि� 

उपलब्ध हनुे अनमुान छ। सो नभएमा वा �ाकृ�तक �वपद् एवम ्अन्य �व�वध कारणले आयोजनागत लागत व�ृ� भएमा अपेिक्षत उलिब्ध हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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७.१.४ जल तथा मौसम �वज्ञान 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको भौगो�लक अविस्थ�त तथा भ-ूधरातलका कारण नेपालमा �वषम तथा �व�वधताय�ु जलवाय ुरहेको छ। मौसमी 

��तकूलता र बाढ�का कारण �व�भ� �वपद्का घटना हनुे गरेको र जलवाय ुप�रवतर्नका कारण मौसम तथा बाढ� पूवार्नमुानमा 

ज�टलता थ�पंदै गइरहेको छ। �हमक्षे� तथा �हमनद�हरूमा संकुचन आएको छ। साथै, ठूला-ठूला �हमताल �नमार्ण भएका कारण 

�हमताल �वष्फोटनको जोिखम बढ्दो छ। कृ�ष �णाल� सधुार गनर्, हवाइ दघुर्टना कम गनर्, बाढ� तथा खडेर� लगायत अन्य जल 

तथा मौसमजन्य �ाकृ�तक �वपद्ले �नम्त्याउन सक्ने जनधनको क्ष�तलाई न्यून गनर् मौसम पूवार्नमुान तथा पूवर्सूचना �णाल� 

भरपद�, �व�सनीय र �भावकार� हनु ुआवश्यक छ। 

२.समस्या तथा चनुौती 

�नय�मत रूपमा र तत्काल जल, मौसम तथा जलवाय ुसम्बन्धी गणुस्तर�य तथ्यांक �ा� गनर् नसक्न,ु उच्च पहाडी तथा 

�हमाल� क्षे�मा जल तथा मौसम मापन केन्� पयार्� संख्यामा नहनु,ु जल, मौसम तथा जलवाय ुसेवालाई व्यविस्थत र �नद� िशत गन� 

�विश� कानूनको अभाव हुँदा सोसँग सम्बिन्धत काम व्यविस्थत गनर् नसक्न,ु अन्तरार्��य नाग�रक उ�यन संगठनको मापदण्ड 

बमोिजम हवाइ-मौसम सेवालाई �भावकार� रूपमा स�ालन गनर् नस�कन,ु सरोकारवाला हवाइ उ�यन, कृ�ष, पयर्टन, जल�ोत, �वपद् 

व्यवस्थापन, स्वास्थ्य आ�दको माग बमोिजम जल, मौसम तथा जलवाय ु सेवाको �वस्तार गनर् नस�कन,ु भ�ूमगत जल भण्डारका 

अलावा ताल तलैयामा रहेको पानीको प�रमाण र गणुस्तरको तथ्या� �नय�मत रूपमा संकलन नहनु ुर से�डमेन्ट बाढ� तथा डबुान 

र क्ष�त आकलन तथा �नराकरण सन्दभर्मा अध्ययन तथा अनसुन्धान पयार्� नहनु ु�मखु समस्या रहेका छन।् 

मौसम तथा जल�वाह पूवार्नमुान र पूवर्सूचनालाई भरपद� बनाई कृ�ष, हवाइ उ�यन, जल�ोत, स्वास्थ्य, पयर्टन आ�द क्षे�को 

व्यवस्थापन �भावकार� बनाउन,ु देशै भ�रको सतह एवम ् भ�ूमगत जल र मौसमसँग सम्बिन्धत गणुस्तर�य तथ्या�, सूचना अटूट 

रूपमा स�लन गनुर्, जल तथा मौसम मापन केन्�हरूको स�ालन, �वस्तार र आध�ुनक�करण गनुर्, �हमताल तथा �हमनद�हरूको 

सव�क्षण गनुर्, जलवाय ु प�रवतर्नबाट हनुे जल तथा मौसमजन्य बह�ुकोपबाट �व�भ� क्षे�मा हनुसक्ने असरलाई न्यूनीकरण तथा 

जोिखम व्यवस्थापन गनुर्, अन्तरार्��य नाग�रक उ�यन संगठन र �व� मौसम संगठनले जल तथा मौसम सेवा �वाहका ला�ग 

�नधार्रण गरेका मापदण्ड लागू गनुर्, लामो अव�ध सम्मको मौसम पूवार्नमुान सेवा उपलब्ध गराउन,ु जलवाय ु प�रवतर्न सम्बन्धी 

समयानकूुल वैज्ञा�नक अध्ययन तथा अनसुन्धान गर� क्षे�गत तथ्यांक तथा सूचना सरोकारवाला �नकायसम्म �भावकार� रूपमा 

सम्�षेण गनुर् र अध्ययन तथा अनसुन्धानको ला�ग आवश्यक दक्ष जनशि� उत्पादन एवम ् आध�ुनक ��व�धको �वस्तार र 

�भावकार� �योग गनुर् �मखु चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

�व�सनीय र भरपद� जल तथा मौसम सेवा माफर् त हवाइ उ�यन, जल�ोत, कृ�ष, पयर्टन, स्वास्थ्य लगायतका क्षे�को �दगो 

�वकास एवम ्जलवाय ुसमानकूु�लत समाजको �नमार्ण। 

४. उ�शे्य 

1. जल तथा मौसम सेवालाई समयानकूुल �वकास र �वस्तार गनर् आवश्यक नी�त �नमार्ण तथा संरचनागत सधुार गनुर्। 

2. जल तथा मौसमजन्य बह�ुकोपको भरपद� पूवार्नमुान तथा पूवर्सूचना �वाहबाट नाग�रकको जीउधनको सरुक्षा गनुर्। 
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3. जल, मौसम तथा जलवाय ुप�रवतर्न सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान गनुर्।  

५. रणनी�त 

1. �व� मौसम संगठनको मापदण्ड अनसुारको भरपद�, �वश् वसनीय, गणुस्तर�य जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउन नी�त 

तथा काननु �नमार्ण गन�। 

2. जल तथा मौसम मापन केन्�लाई �मश: नवीनतम ��व�ध स�हतको आध�ुनक स्वचा�लत केन्�मा रूपान्तरण र 

आवश्यकता अनसुार �वस्तार गन�। 

3. नद� बे�सन योजना वमोिजम �वकासका पूवार्धारहरूको ला�ग जल उपलब्धतामा हनुे �भन् नता, बे�सनहरूको पानीको 

सन्तलुन (Water balance), थे�ान अध्ययन तथा आकलन गन�। 

4. मौसम तथा जल �वाहको भरपद� तथा गणुस्तर�य पूवार्नमुान गन�। 

5. �वपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाइ �ेमवकर् ले तय गरे अनरुूप �व�भन् न संघ-संस्थासँग समन्वय गर� जल तथा 

मौसमजन्य बह-ु�कोप पूवर्सूचना �णाल�को �वकास गन�।  

6. �व� मौसम संगठन, जलवाय ु प�रवतर्न सम्बन्धी अन्तरसरकार� �नकाय, अन्तरार्��य नाग�रक उ�यन संगठन र अन्य 

सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकायर् गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
२०७६/७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

स्वचा�लत जलमापन केन्� स्थापना र 

स�ालन 
संख्या ९० 12० १५० १६० १९० 

स्वचा�लत मौसम मापन केन्� स्थापना 

र स�ालन 
संख्या ९७ १५४ १८४ २२० २५० 

मौसम राडार (C-BAND) स्थापना र 

स�ालन 
संख्या १ १ ३ ३ ३ 

रे�डयोसोन्ड केन्� स्थापना र स�ालन संख्या १ १ १ २ ३ 

बाढ� पूवर्सूचना �णाल� स्थापना र 

स�ालन 
संख्या १९ १९ २१ २३ २५ 

�हमताल �वष्फोटन पूवर्सूचना �णाल� 

स्थापना र स�ालन 
संख्या २ २ २ २ ३ 

बाढ� जोिखम नक्सांकन कायर् संख्या ८ २ ४ १८ २० 

�हमताल तथा �हमनद� सव�क्षण संख्या ३ ० १ १ १ 

राडार (X-band) स्थापना र संचालन संख्या ० ० ० १ १ 

उ�यन जलवाय ुगणुस्तर व्यवस्थापन 

�णाल� खाका/�नद� िशका (Aviation 
Met Quality Management System 

संख्या 0 0 1 - - 
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सूचक एकाइ 
२०७६/७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

(QMS) Framework / Manual) 

�वकास 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      11,228        2,548        8,680            -         11,228            -              -    

२०७९/८०      12,270        3,020        9,250            -         12,270            -              -    

२०८०/८१      13,315        3,315       10,000            -         13,315            -              -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा एवम ्हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. 

२०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब. 

उ.शी. 

नं. 

कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना 

अव�ध  

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत 

न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 

उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा 

स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

3
0
8
0
2
0
1
1
 

 

जल तथा 

मौसम �वज्ञान 

�वभाग  

1 बाढ� तथा मौसम 

पूवार्नमुान कायर् 

�नय�मत गर� 

बाढ� तथा 

मौसमजन्य 

�ाकृ�तक 

�वपि�बाट हनु े

जनधनको क्ष�त 

न्यूनीकरण 

सालबसाल� 81,75 जल तथा मौसम 

तथ्यांक संकलन 

केन्�हरू 

आध�ुनक�करण भएको 

हनुे 

जल तथा मौसमजन्य 

�कोपबारे पूवर्सूचना 

�दान गर� धनजनको 

क्ष�त न्यूनीकरण 

भएको हनु े

जल तथा जलवाय ु

सम्बन्धी अध्ययन 

अनसुन्धान भएको हनु े

सखु�तमा एउटा मौसम 

राडार जडान र 

स�ालन भएको 

112 जलमापन र 

१५० मौसम मापन 

केन्�हरूमा स्वचा�लत 

�णाल� स्थापना भएको 

 तीन �दन सम्मको 

मौसम तथा बाढ� 

सम्बन्धी पूवर्सूचना 

�दान गन� क्षमता 

�वकास भएको 
  

३ वटा मौसम राडार 

स्थापना र स�ालन भएको 

हनु े

ठूला र मझौला नद�हरूमा 

२५ वटा बाढ� पूवर्सूचना 

�णाल� स्थापना भएको हनु े

१९० स्वचा�लत जल 

मापन केन्� र २५० 

मौसम केन्� स्थापना र 

�नय�मत स�ालन भएको 

हनुे 

पाल्पा र उदयपरुमा 

मौसम राडार स्थापना 

गन� 

2८ वटा जलमापन 

केन्� र ३० वटा मौसम 

मापन केन्�मा स्वचा�लत 

�णाल� जडान गन� 

च्छो रोल्पा र तल्लो 

वरूण �हमतालको 

�वस्ततृ अध्ययन गन�  

३
०
८
०
२
१
०
१

 जल तथा 

मौसम �वज्ञान 

कायर्�म 

1,२ देशभ�रको जल 

तथा मौसमी 

तथ्यांक संकलन 

सालबसाल� 35,51 जल तथा मौसम 

तथ्यांक संकलन, 

व्यवस्थापन एवम ्

�काशन भएको हनु े

जल तथा मौसम 

केन्�हरू �नय�मत 

स�ालन र 

आध�ुनक�करण भएको 

जल तथा मौसम मापन 

केन्�हरू �नय�मत स�ालन ,

तथ्याकं संकलन र क्षे�गत 

सेवा �वाह भएको हनु े

केन्� ससंुचालन र चसु्त 

व्यवस्थापन गन� 
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ब. 

उ.शी. 

नं. 

कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना 

अव�ध  

लागत 

(रू. 

लाखमा) 

अपिेक्षत 

न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 

उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा 

स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३
०
८
०
२
१
०
२
 

जलवाय ु

�कोप 

समतु्थान 

�नमार्ण 

आयोजना 

२ जलवाय ु

प�रवतर्नले कृ�ष 

लगायत अन्य 

क्षे�मा पारेको 

�भाव 

न्यूनीकरणका 

ला�ग सेवा 

�वाह �णाल� 

आध�ुनक�करण 

२०६९/७०

-

२०७७/७८ 

८२,६

३ 

ICT पूवार्धार 

सबल�करण भएको 

हनुे 

एउटा मौसम राडार 

संचालन भएको 

८८ मौसम मापन र 

७० जल मापन केन्� 

स्थापना भएको 

High Performance 
Computer, Server 
लगायत पूवार्धार 

स्थापना भएको 

आयोजनाबाट स्था�पत 

केन्�हरूको ससंुचालन र 

ICT �णाल� सबल�करण 

भएको हनु े

ICT पूवार्धारको 

Hardware Refresh गन�, 

�शोधन क्षमता 

बढाउनको ला�ग Cloud 
Computing Space 
ख�रद गन� एवम ्
Database and Website 
management �णाल� 

अ�ाव�धक गन� 

3
0
8
0
3
1
2
1
 

�ाथ�मकता 

�ा� नद� 

बे�सन बाढ� 

जोिखम 

व्यवस्थापन 

आयोजना 

२ �ाथ�मकता �ा� 

6 वटा नद� 

बे�सनमा बाढ� 

भ�वष्यवाणी तथा 

पूवर्सूचना �णाल� 

�वकास 

  

2077/78 
- 
2084/85  

86५04  चरेु र महाभारत 

क्षे�मा बाढ� 

जोिखमको दृ��कोणले 

मह�वपूणर् खहरे नद� 

बे�सनहरूमा पूवर्सूचना 

�णाल� स्थापना 

भएको। 

२०२१ जनअुर�मा 

आयोजना सरुु भई 

लागत अनमुान 

स्वीकृ�तको ���यामा 

रहेको 

३१ वटा स्वचा�लत 

जलमापन केन्� र ४३ 

वटा स्वचा�लत मौसम 

मापन केन्� स्थापना 

भएको हनु े

स्था�पत केन्�हरूबाट 
Gauge to Gauge flood 
forecasting model �वकास 

भएको हनु े

जल तथा मौसम मापन 

केन्� स्थापनाको ला�ग 

उपकरण ख�रद गन� 

 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

को�भड-१९ को �व�व्यापी महामार�का कारण उपकरण आपू�तर्मा क�ठनाइ, मूल्यव�ृ� लगायतका कारणले �स्ता�वत कायर्हरूको संख्या र समयाव�धमा फरक पानर् 

सक्ने जोिखम रहेको छ।  
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७.२ भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 

१. प�ृभ�ूम 

आ�थर्क व�ृ� र उन् न�तको सम्वाहकको रूपमा रहेको यातायात क्षे�ले भौ�तक तथा सामािजक पूवार्धार �वकासमा 

उल्लेखनीय योगदान गद� आएकोले यस क्षे�को �वकासमा लगानी स�ुनिश् चत गनुर्पन� आवश्यकता रहेको छ। सम� यातायात 

�णाल�को �भावकार� �वकासका ला�ग यस क्षे�मा हनुे लगानी, लगानीको �ाथ�मक�करण, सरुिक्षत यातायात सेवा, न्यूनतम ढुवानी 

खचर्, �दगो संरचना �नमार्ण र योजनाब� ममर्त-सम्भार हनु जरूर� छ। सडक सञ् जाल �वस्तार, हवाइ यातायात, अन्तरदेशीय रेल, 

जल तथा अन्य यातायात समेतको अल्पकाल�न र द�घर्काल�न सोचका साथ सहज, सरुिक्षत तथा गणुस्तर�य यातायात सेवा �दान 

गनर्का ला�ग एक�कृत यातायात �णाल�को अध्ययन तथा �वकास हनु ु अप�रहायर् छ। नेपालको आ�थर्क-सामािजक �वकासमा 

महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्ने रणनी�तक महत्वका रा��य लोकमागर् र अन्तरदेशीय व्यापा�रक नाका जोड्ने सडक, रेलमागर् तथा जलमागर् 

�नमार्ण, स�ालन तथा व्यवस्थापन लगायतका कायर्को कायार्न्वयनमा �वशेष जोड �दन आवश्यक रहेको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती  

यातायातका पूवार्धारको अपेिक्षत एक�कृत �वकास नहनु,ु मापदण्ड �वना आयोजना प�हचान तथा छनोट हनु,ु आवश्यक 

पूवर्तयार� �वना आयोजना कायार्न्वयनमा लैजान,ु �नजी क्षे�को व्यावसा�यक क्षमतामा समयानकूुल व�ृ� नहनु,ु दक्ष ��मक तथा अन्य 

�वषयगत जनशि�को उपलब्धतामा कमी रहन ुर गणुस्तर�य �नमार्ण साम�ीका साथै स्थानीय तहको क्षे�ा�धकारमा रहेको नद�जन्य 

�नमार्ण साम�ीको सहज उपलब्धता हनु नसक्न,ु बजेटको �व�नयोजन र स�ालन कुशलताको अभाव हनु ुर संस्थागत, व्यवस्थापक�य 

तथा �ा�व�धक संशाधन क्षमतामा अपेक्षाकृत व�ृ� नहनु ुयस क्षे�का �मखु समस्या हनु।्  

पूवार्धार �नमार्ण कायर्मा अपनाइने ��व�ध, लागत र गणुस्तरमा सन्तलुन कायम गनुर्, चनुौतीपूणर् भौग�भर्क-भौगो�लक अवस्था 

रहन,ु साना�तना आयोजना कायार्न्वयन गनुर्पन� दवावका कारण �ाथ�मकता �ाप् त योजना तथा रणनी�तक गरुूयोजनाले प�हचान 

गरेका आयोजनामा मा� लगानी केिन्�त गनुर्, तीन तहका सरकारले �नमार्ण गन� सडक पूवार्धारहरू प�रपूरक हनुे गर� �नमार्ण गनुर्, 

संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्, सन्त�ुलत, सरुिक्षत, �दगो, वातावरणमै�ी र गणुस्तर�य सडक पूवार्धार �नमार्ण गनुर् �मखु चनुौतीका 

रूपमा रहेका छन।् 

3. सोच  

• सघन, सन्त�ुलत, सलुभ, सरुिक्षत, गणुस्तर�य एवम ्�दगो सडक पूवार्धारको �वकास। (सडक) 

• भरपद�, सरुिक्षत, पहुँचयोग्य, वातावरणमै�ी रेल यातायात �णाल�को �वकास। (रेल यातायात)  

• सलुभ र �कफायती यातायातको भरपद� �वकल्पको रूपमा जल यातायातको �वकास। (जल यातायात) 

• ��तस्पध�, सवर्सलुभ, सरुिक्षत र वातावरणमै�ी यातायात �णाल�को �वकास। (यातायात व्यवस्थापन) 

4. उ�शे्य 

सडक 

१. कुल यातायात खचर् न्यूनतम हनुे गर� सडक स�ालको सन्त�ुलत �वकास तथा �वस्तार गनुर्। 

२. सडक पूवार्धारहरूको उिचत संरक्षण, ममर्त-सम्भार र सरुक्षा गर� सहज सवार� आवागमन स�ुनि�त गनुर्। 
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रेल यातायात 

१. रेल यातायात स�ुवधा �वस्तार गर� अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्ध पहुँचमा �वस्तार बढाउँदै आ�थर्क सामािजक एक�करणमा 

योगदान गनुर्। 

२. भौगो�लक सन्तलुन र �वकासमा योगदान पगु्ने गर� भरपद� र सरुिक्षत रेलसेवा सञ् चालन गनुर्। 

जल यातायात 

• आन्त�रक, क्षे�ीय र अन्तरार्��य जलमागर्को �योग गर� देशको उ�ोग, व्यापार तथा पयर्टन लगायत रा��य अथर्तन्�का 

अन्य आयाममा सकारात्मक योगदान परु् याउन।ु 

यातायात व्यवस्थापन 

• यातायात सेवालाई ��तस्पध�, सवर्सलुभ, भरपद�, सरुिक्षत, समावेशी र अनशुा�सत बनाई आवागमन र ढुवानीलाई सहज 

बनाउन।ु 

५. रणनी�त 

सडक 

1. �ादेिशक सन्तलुन समेत कायम हनुे गर� उच्च क्षमताका �तुमागर्, भ�ूमगत मागर्, भाया-डक्ट लगायतका आध�ुनक संरचना 

स�हतको गरुूयोजनामा आधा�रत सडक सञ् जालको �वकास गन�। 

2. संस्थागत क्षमताको �वकासलाई उच्च �ाथ�मकता �दई आध�ुनक ��व�धको अ�धकतम उपयोग गन�। 

3. परम्परागत सरकार� �ोतमा�थको �नभर्रता घटाई लगानीका वैकिल्पक �ोतहरू जटुाउने। 

4. सडकको �डजाइन, �नमार्ण, ममर्त-सम्भार तथा सडक सरुक्षाका ला�ग आध�ुनक ��व�धको उपयोग तथा यान्�ीकरणमा जोड 

�दने। 

5. �ाकृ�तक �कोप तथा जलवाय ु��तकूलताका कारण हनुसक्ने सम्भाव्यअसर वा हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गन�। 

रेल यातायात 

1. रेलमागर्को सम्भाव्यता अध्ययन गर� रा��य आवश्यकता प�हचान, �वकास र �वस्तार गन�। 

2. रेल �वभागको संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

3. रेल यातायातको पूवार्धार �वकास तथा सञ् चालनमा लगानीका भरपद� वैकिल्पक �ोत �व�र्न गन�। 
जल यातायात 

1. आन्त�रक तथा समनु्�सम्म पहुँचका ला�ग जल यातायातको �वकास र �वस्तार गन�। 

2. जल यातायात सेवा �वकासको ला�ग �नजी एवम ्अन्य क्षे�को लगानी आक�षर्त गन�। 

3. जल यातायात �वकास र स�ालनमा संस्थागत, व्यवस्थापक�य तथा �ा�व�धक क्षमताको �वकास र अ�भव�ृ� गन�। 

यातायात व्यवस्थापन 

1. संस्थागत सदुृढ�करण र ���यागत सरल�करण गद� यातायात क्षे�मा सशुासन कायम गन�। 

2. �दगो तथा वातावरणमै�ी सवार� साधनको उपयोगमा जोड �दने। 

3. सावर्ज�नक यातायातलाई �ोत्साहन गद� �नजी तथा सहकार� क्षे�को भ�ूमकालाई �भावकार� एवम ्व्यविस्थत गन�। 

4. यातायात व्यवस्थापनमा ��व�धको �योग गद� सडक दघुर्टना न्यूनीकरण गद� जाने। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०7६/7७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०7७/7८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यकाल�न ल�य 

२०7८/7९ २०7९/८० २०८०/८१ 

रा��य राजमागर् (दईु लेनसम्म कालोप�े)  �क.�म. ६,३६४ 6,87० 9,794 11,०94 1२,3०० 

रा��य राजमागर् (दईु लेनभन्दा मा�थ 

कालोप�े) 
�क.�म. १५९ २1० 345 745 1,174 

रा��य राजमागर् (नयाँ �ाक �नमार्ण) �क.�म. ६३ 15० 4०० 4०० 3०० 

रा��य राजमागर् पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण �क.�म. २७० 3०० २२5 २5० २5० 

रा��य राजमागर् आव�धक ममर्त सम्भार �क.�म. ३६० 5०० 75० 775 8०० 

रा��य राजमागर् �नय�मत ममर्त सम्भार �क.�म. ७,२०० 7,187 7,२०० 7,२२5 7,२5० 

रेलमागर् स्तरो��त (नयाँ �याक �नमार्ण) �क.�म. ४८ 6० 19० २6० 348 

सडक पलु �नमार्ण वटा २१० २55 3०० 35० 35० 

नयाँ सडक �नमार्ण �क.�म. १४६५ १८०० २२०० २६०० २९०० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   1,567,284      101,765    1,460,519        5,000      693,112       36,569      837,603  

२०७९/८०   1,895,105      106,967    1,783,138        5,000    1,153,755       20,200      721,150  

२०८०/८१   2,026,886      111,207    1,910,679        5,000    1,368,395       20,814      637,677  
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरणः- ब.उ.शी.नं., कायर्�म/आयोजनाको नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३३७०१०१७ �देश राजधानी जोड्न ेराजमागर् 

स्तरो��त कायर्�म  

१ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७८/७९- ए�कन 

नभएको 

ए�कन 

नभएको 

२५० �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 

भई कालोप�े भएको हनुे। 

३३७०१०१८ अरुण को�रडोर  १ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७८/७९ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको ७० �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त भई 

कालोप�े भएको हनुे। 

३३७०१०१९ बटुवल �लंकरोड (वाईपास) २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७८/७९ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त भई कालोप�े 

भएको हनुे। 

३३७०११०१ सगरमाथा लोकमागर् (गाईघाट-

�द�ेल खण्ड) 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०५१/५२ - 

२०७९/८० 

३४६४८ १०१ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 

भई कालोप�े भएको हनुे।  

३३७०११०२ सूयर्�वनायक ध�ुलखेल , ध�ुलखेल 

�सन्धलु�-ब�दर्बास सडक  

१,२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०५२/५३ - 

२०७५/७६ 

२११७०० १६०  �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे।  

 

काठमाड�-भ�परु-ध�ुलखेल सडक 

�वस्तार 

  २०६४/६५- 

२०७९/८० 

  

हाल य�कन 

नभएको 

२४ �क.�म. सडक सदुृढ�करण एवम ्�वस्तार, 

२३ वटा आकाशे पलु �नमार्ण, १७ �क.�म. 

स�भर्स रोड �नमार्ण भएको हनुे। 

३३७०११०३ महाकाल� क�रडोर (�म्हदेव-

झलुाघाट- दाच ुर्ला- �टंकर), दाच ुर्ला 

�टंकर सडक योजना 

२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता 

२०६५/६६ - 

२०७९/८० 

१८१६०० क�नपरुको �म्हदेव देिख दाच ुर्लाको 

�टंकरसम्म ४२५ �क.�म. कालोप�े सडक 

�नमार्ण भएको हनुे। 

३३७०११०४ कािन्त लोकपथ १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता 

२०६४/६५ - 

२०८०/८१ 

३३३०० ७९ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे।  

३३७०११०५ गंगटे समनु्�टार गल्फुभन्ज्याङ 

सडक 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०४८/४९ - 

ए�कन नभएको 

१६६०० ४३.५ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३३७०११०६ सालझण्डी - सन्धीखकर्  ढोरपाटन 

सडक, अघार्खांची -बागलङु 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको 

६५००० १९६ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे। 

३३७०११०७ दमक िचसापानी सडक १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०५९/६० - 

२०७८/७९ 

२४००० ४४ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

३३७०११०८ मदन भण्डार� राजमागर् (झापाको 

बाहनुडाँगी देिख पि�म डडेल्धरुाको 

रुपाल सम्म)  

१,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७५/७६ - 

२०८१/८२ 

७५०००० १,२५० �क.�म. सडक दईु लेनमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

३३७०११०९ गल्छ�-बे�ावती-मैलङु-स्या�्ुवेशी -

रसवुागढ� सडक 

१,२ 

 

सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७२/७३ -

२०८०/८१ 

१५५००० 

(मआुब्जा 

स�हत) 

८२ �क.�म. सडक डे�डकेटेड डबल लेनमा 

�नमार्ण एवम ्स्तरो��त भएको हनु।े 

337०111० टनकपरु �लंक सडक १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०५९/६० - 

२०७७/७८ 

६००० १२ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

337०1111 सडक सधुार आयोजना १,२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६३/६४ - 

२०७९/८० 

नखलु्ने  

 लामोसाँघ-ुमडेु-च�रकोट सडक    २०७२/ ७३ - 

२०७७/७८ 

१५३०० ५५ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 बालाज-ुरानीपौवा-ककनी-��शलु� 

सडक 

   २०७१/७२ -  

२०७७/७८ 

१२८०० ५६ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 बल्ख-ुदिक्षणकाल� सडक    २०७२/७३ - 

२०७६/७७ 

३९४४ ११.९३ �क.�म. सडक �नमार्ण  तथा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

 भ�परु-नगरकोट-�सपाघाट सडक    २०७१/७२ - 

२०७७/७८ 

५६२४ १५.६६ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 जनकपरु प�र�मा सडक    २०७१/७२ - १८२०० ९९ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

२०७७/७८ भएको हनुे। 

 LOC-III अन्तगर्तका १२ वटा 

सडकहरू 

   २०७२/७३ - 

२०७९/८० 

नखलु्ने LOC-III अन्तगर्तका १२ वटा सडक 

(७७९.२८ �क.�म.) स्तरो��त र थप भएका 

३ वटा सडकको (७८ �क.�म.) स्तरो��तका 

ला�ग ठे�ा व्यवस्थापन भएको हनु।े 

 भ�डेटार-र�व-रांके सडक    २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

३७००० १००.४  �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 लामोसाँघ-ुतामाकोशी-िजर� (च�रकोट-

िजर� खण्ड) सडक 

   २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

१९००० ५५.४४ �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 सेलेघाट-रामेछाप-साँघटुार सडक    २०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

१८००० ४९.८१ �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 ग�डाकोट-रामपरु-राम्द� (�पपलडाँडा) 

सडक 

   २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

४८३०० १३१.७ �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 लमह�-घोराह� -तलुसीपरु सडक    २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

१४४०० ४६.५ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 

 भालबुाङ-बाघडलुा-�भमगी�े सडक    २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

३०००० ७३.६ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 

 सहजपरु-बोगटान-�दपायल सडक    २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

१८८०० ५०.०२ �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 ब�दर्बास-जले�र सडक, जले�र, 

राज�वराज, �सराहा शहर� सडक 

   २०७५/७६ -  

२०७९/८० 

२०३०० ८९ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 

 गण्डक नहर सडक    २०७५/७६ -  

२०७९/८० 

१०७०० ६२ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 
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 बसन्तपरु-कटाहार�या-कवा�हगोठ-

पी�ाद�-पदम सडक र मलंगवा शहर� 

सडक 

   २०७५/७६ -  

२०७९/८० 

९२०० ४४ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 

 गलु�रया-म.रा.मा. सडक र नेपालग� 

शहर� सडक 

   २०७५/७६ -  

२०७९/८० 

१११०० ४८.०४ �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

 चन्�ौटा -कृष्णनगर सडक र 

कृष्णनगर शहर� सडक 

   २०७५/७६ - 

२०७९/८० 

८२५५ २८ �क.�म. सडक कालोप�े भएको हनुे। 

 सहजपरु-बोक्टान, पन्थ�डह�-कटहरे-

हम�-सा�हलटार सडक, रामायण 

स�कर् ट मझेु�लया-धनषुाधाम-धारापानी 

   २०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

नखलु्ने ७८ �क.�म. सडक स्तरो��त तथा कालोप�े 

भएको हनुे। 

337०111२ ११ �कलो छेपेटार सडक आयोजना १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६४/६५-  

२०७६/७७ 

१३६०० ४८.६ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1113 श�हद मागर् सडक योजना (घोराह�-

होलेर�-नवुागाउँ-�तला-घ�तर्गाउँ-

थवाङ-काँकुर�-मैकोटदनैु डोल्पा) 

(िजल्ला: दाङ, रोल्पा, पूव� रुकुम, 

डोल्पा) 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६४/६५ - 

२०८४/८५ 

११४५०० १८८.५ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1114 पषु्पलाल (मध्य पहाडी) राजमागर् 

आयोजना  

१,२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 

८४३३०० १,८७९ �क.�म. सडक दईु लेनमा स्तरो��त 

(कालोप�े) भएको हनुे। 

337०1115 रुपौ�डया-नेपालगंज-सखु�त-दैलेख 

बजार-महाबलेुक-गाल्जे-भा�डी, 

रतडा-नाग्मा गमगढ�-नाक्चेलाग्ना 

सडक  

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७०/७१ - ए�कन नभएको नाग्मा-गमगढ�, मगु ु९३ �क.�म. सडक �नमार्ण 

भएको हनुे। 

वष�भ�र सवार� साधन चल्ने गर� ममर्त सम्भार 

भएको हनुे। 
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337०1116 भेर� क�रडोर (जाजरकोट-दनैु-म�रम-

�तन्जे-धो सडक), डोल्पा 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 

 दनैु-म�रम-�तन्जे-धो सडक (डोल्पा) ११० 

�क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे। 

   सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

 ए�कन नभएको जाजरकोट-दनैु (डोल्पा) ११८ �क.�म. सडक 

�नमार्ण एवम ्स्तरो��त भएको हनु।े 

337०1117 सडक क्षे� �वकास आयोजना १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४ - 

२०७८/७९ 

५२९०० क�रब ६८५ �क.�म. सडक खण्डमा ३१ वटा 

पलु �नमार्ण, १६ �क.�म. सडक स्तरो��त, ९ 

वटा ठूला प�हरो स�हत अन्य प�हरोहरूको 

पनुर्स्थापना कायर् भएको हनुे। 

सडक सरुक्षा सम्बन्धी अध्ययन, ३० थान ५० 

�म. लम्बाई भएका मोडलुर िस्ट ��ज ख�रद 

कायर्, ८ �क�समका हेबी इक्यूपमेन्ट  ख�रद 

कायर् भएको हनुे। 

337०1118 उ�र दिक्षण राजमागर् (कणार्ल�, 

काल�गण्डक� र कोशी) 

३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको  

नखलु्ने   

 उ�र दिक्षण लोकमागर् (कणार्ल�)  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको २६९ �क.�म. �याक �नमार्ण भएको हनुे। 

 उ�र दिक्षण लोकमागर् 

(काल�गण्डक� को�रडोर) 

(दिक्षण खण्ड- ग�डाकोट- राम्द�-

मालढु�ा) 

उ�रखण्ड (मालढु�ा-बेनी- जोमसोम- 

कोरला) 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको ग�डाकोट-�पपलडाँडा-रानीघाट-अगर्ल�-�रडी-

रु�वेनी-हम�चौर-प�ुतर्घाट-बाग्लङु बजार 

खण्डको २४५ �क.�म. �याक �नमार्ण एवम ्

स्तरो�ि� भएको हनुे। 

   सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार २०७३/७४ - ९७५०० मालढंुगा-बेनी-जोमसोम-कोरला सडक खण्डको 

१९९ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा �नमार्ण 
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तथा सघन अन्तरआव�ता  ए�कन नभएको भएको हनुे। 

   सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको �म�मर्-सेती-बेनी-फलेवास-कुश्मा खण्ड ५३ 

�क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे।  

 उ�र दिक्षण लोकमागर् (कोशी: 

वसन्तपरु (खाँदवार�) देिख 

�कमाथा�ा) 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/६६ - 

२०७९/८० 

१६२००० खाँदबार�- �कमाथा�ा १६२ �क.�म. सडक 

�नमार्ण एवम ्स्तरो��त भएको हनु।े 

३३७०१११९ बे�नघाट आरुघाट लाक� भ�याङ १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६५/०६६ - 

२०८०/८१ 

१२००० १५७ �क.�म. सडक �नमार्ण/ स्तरो��त 

भएको हनुे। 

३३७०११२० काठमाड� उपत्यका सडक �वस्तार 

आयोजना 

२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

०६०/०६१ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको काठमाड� िजल्ला �भ� क�रब ४०० �क.�म. 

सडक एवम ्२ वटा पलुको �नमार्ण भएको 

हनुे। 

३३७०११२१ ड�ु ेबेशीशहर -चामे-मनाङ २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०५०/५१  - 

ए�कन नभएको 

१५०००० १०७ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त 

३३७०११२२ स्थानीय सडक पलु �नमार्ण २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६८/६९  - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको �नमार्णाधीन १,१३७ वटा पलु �नमार्ण सम्प� 

भएको हनुे। 

337०11२3 रणनी�तक सडक तथा पलुहरूको 

�वस्ततृ संभाव्यता अध्ययन 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

सालवसाल�  रा��य राजमागर् र सा�वकका सहायक 

मागर्हरूमा पन� खोलामा पलुहरूको �वस्ततृ 

सभाव्यता अध्ययन भएको हनुे। 

३३७३१०११ सडक बोडर् 

क) साम�रक सडकको आव�धक 

ममर्त  

ख) �व�भ� सडकको �नय�मत, पटके 

र अन्य ममर्त संभार 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६०/६१ - 

ए�कन नभएको  

 साम�रक सडकका आव�धक ममर्त, 

राजमागर् तथा सहायक मागर्हरूमा मखु्यत: 

�नय�मत, पटके र आकिस्मक ममर्त सम्भार 

कायर् गर� स�ालन योग्य भएको हनुे। 
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ग) साम�रक सडकको पनुस्थार्पना र 

पनु�नर्मार्ण 

337०11२4 काठमाडौ बा�हर� च�पथ �वकास 

आयोजना 

२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको काठमाड� उपत्यकामा ७२ �क.�म. बा�हर� 

च�पथ �नमार्ण एवम ्स्तरो��त भएको हनुे। 

337०11२5 महाकाल� पलु �नमार्ण आयोजना  २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४ - 

२०७७/७८ 

३२८०० ८०० �म. लामो ४ लेनको पलु तथा ७.८ 

�क.�म. पहुँच मागर् �नमार्ण र ३० �मटर 

स्पानको माइनर ��ज, २ वटा ४ लेनका पलु 

�नमार्ण भएको  

337०11२6 सेती लोकमागर् (�टकापरु-लोडे-

चैनपरु-ताक्लाकोट) दिक्षण खण्ड 

३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६६/६७ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको २४२ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे। 

 सेती लोकमागर् (�टकापरु-लोडे-

चैनपरु-ताक्लाकोट) उ�र खण्ड 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६८/६९ - 

ए�कन नभएको 

८५००० ११७ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे। 

337०11२7 चेपाङ मागर् (ठोर�-भण्डारा-लोथर-

मलेख)ु 

१,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६६/६७ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको ६९ �क.�म. सडक �नमार्ण/ स्तरो��त भएको 

हनुे। 

337०11२8 हलुाक� राजमागर् आयोजना  १,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६७/६८ - 

२०७९/८० 

६५२००० १,८५७ �क.�म. कालोप�े सडक र सो सडक 

खण्डमा पन� पलुहरू (२१९ वटा) को �नमार्ण 

कायर् सम्प� भएको हनुे।  

 जनकपरु-जले�र-�भ�ामोड सडक        १८.७५ �क.�म.सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 नवलपरु-मलंगवा सडक       २६.५९ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 नयाँरोड-बरहथवा-मधवुनी सडक       ४१ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

 कदमचौक-कपतौल-�तनकौ�डया-

कमला सडक  

     ३०.५८ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 बलान-कमला सडक       २९ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे।  

 बाँके-सं�ामपरु सडक      २२.४८ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 जनकपरु-बस�बट�-बलवा-हाद�-

पोखर�भण्ड-सं�ामपरु सडक  

     २२.२ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 फुलजोर ��भवुननगर सडक       २१.२ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे।  

 यदकुुहा-खजरु�-महवुा सडक      ९.८ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 जमदह-लगडी-ग�दयानी सडक       २७ �क.�म. सडक �नमार्ण सधुार कालोप�े 

भएको हनुे।  

 �वरेन्� बजार-यदकूुहा-म�हनाथपरु 

सडक  

     ३२.३५ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 जले�र-ह�दर् सडक       २७.२ �क.�म.सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 जनकपरु-यदकूुहा सडक       १६ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 तौ�लहवा- बहादरुगंज- िझन्गाहा- 

झलुा�नय- द�परु- कटुवा- �पप�रया 

बजार- गगुौल -भगवानपरु- तरुन्तपरु 

     ५०.५ �क.�म. कालोप�े सडक �नमार्ण तथा 

सो अन्तगर्त पन� १७०.८२ �म. पलु �नमार्ण 

भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

सडक, क�पलवस्त ु

 म.रा.मा. (खरेन्�परु)- िशतलापरु- 

�भल्मी सडक, क�पलवस्त ु 

     १८ �क.�म. कालोप�े सडक �नमार्ण तथा 

४१.२ �म. पलु �नमार्ण भएको हनु।े 

 म.रा.मा. (जीतपरु) - तौ�लहवा 

सडक स�भर्स लेन �नमार्ण, क�पलवस्त ु

     ६.३ �क.�म. स�भर्स लेन �नमार्ण भएको हनुे। 

 परासी- नारायण चोक- गो�पगंज- 

��वेणी सडक, नवलपरासी  

     २७.७७ �क.�म. कालोप�े सडक �नमार्ण 

भएको हनुे। 

 कठाहावा - ��वेणी सडक, 

नवलपरासी  

     ९.१८ �क.�म. कालोप�े सडक �नमार्ण भएको 

हनुे। 

 सती-भजनी-धनगढ� सडक, कैलाल�      ४ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 लम्क�-�टकापरु-ख�ौला सडक, 

कैलाल�  

     २९ �क.�म. सडक स्तरो��त ग�र कालोप�े 

भएको हनुे। 

 मोहना पलु डोकेबजार बेलौर� 

बेलडांगी दैजी सडक 

     ६२ �क.�म.. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 क्याम्पस चोक देिख मोहना पलु 

सम्मको बाइपास सडक, धनगढ� 

     ६.५ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

ग�रने 

 पूवर्-पि�म राजमागर् (तामागढ�-

�समरौनगढ सडक, बारा) 

     ४० �क.�म.सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 पूवर्-पि�म राजमागर् मानवत-कलैया-

मट�अवार् सडक, बारा 

     २७ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 ��भवुन राजपथ (�वरगंज- ठोर� 

हलुाक� सडक सडक, पसार्) 

     ५३ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

 वर�यारपरु पटेवार् अरुवा सडक, बारा      १५.९८५ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 बागमती (बहरहवा)-फतवुा-महेशपरु-

अरुवा, रौतहट  

     १९.११ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 अरुवा-(कचोवार्)- कलैया-बारा 

िजल्ला �समा, बारा,  

     १९.९६० �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्

स्तरो��त भएको हनुे। 

 गढ�माई-ब�रयारपरु-कोहवी सडक, 

बारा 

     १०.६ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 भरतपरु-माडी-ठोर� (देबेन्�परु देिख 

बगई बस पाकर्  खण्ड) सडक, 

िचतवन  

     ७.७ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 राज�वराज-कुनौल� सडक      १२ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 भारदह-कन्चनपरु-राज�बराज-

बलान,स�र�  

     ४६ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 म.रा.मा. कठौना-पातो सडक, स�र�      १८ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 म.रा.मा. चारआल�-चन्�गढ�-केचना 

सडक (मेची राजमागर्), झापा 

     ४० �क.�म.सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 मेची-रतवुा सडक, झापा      ४८ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 रतवुा-केश�लया सडक, मोरङ      ४२ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

 केश�लया-िचमडी-लौकह�-फुलचोक� 

सडक, सनुसर� 

     २७ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 गान्धी मनमोहन मागर् (पथर� बजार 

देिख भारतीय �समा सम्म) 

     ३० �क. �म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 स�हद चौक-�भमपरु-देवानगंज सडक, 

सनुसर�, ८.५ �क.�म. 

      ८.५ �क. �म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 नेपालगंज-बघौडा सडक, बाँके        ४४ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको हनुे। 

 पूवर्-पि�म राजमागर् भ�ुरगाउँ-

गलु�रया-म�ुतर्या सडक, ब�दर्या  

      ३६ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 गोठुवा-खमु्बर- बेतहनी सडक, बाँके       २० �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 कल्यांकोट-गढ़ावा-राजपरु सडक, दाङ       ४० �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 पूवर्-पि�म राजमागर् लमह�-

कोइलावास सडक 

      ३४ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 भरतपरु-माढ�-ठोर� हलुाक� सडक, 

िचतवन 

      १७ �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

भएको हनुे। 

 �व�भ� सडक तथा पलुहरूको 

बहवुष�य ठे�ाप�ा व्यवस्थापन गन�  

      १०० �क.�म. सडक �नमार्ण एवम ्स्तरो��त 

तथा ३० वटा पलुको �नमार्ण भएको हनुे। 

337०11२9 उपक्षे�ीय यातायात अ�भव�ृ� 

आयोजना 

१,२   २०६७/६८ - 

२०७४/७५ 

५५४०० २१६ �क.�म. सडक स्तरो��त भएको हनुे। 

337०113० व्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार २०६८/६९ -   
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

तथा सघन अन्तरआव�ता ए�कन नभएको 

 रानी �वराटनगर ईटहर� धरान सडक   २०७२/७३ - 

२०७७/७८  

११०००० ४९ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

 �वरगंज पथलैया सडक   २०७२/७३  ५५००० २७ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

 वेल�हया-बटुवल सडक   २०७१/७२- 

२०७७/७८    

५८६०० २७.५ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार 

भएको हनुे।   

 जटह�-जनकपरु-ढल्केवर सडक   २०७१/७२  ६७५०० ४० �क.�म. सडक स्तरो��त भएको हनुे।   

 महाकाल� राजमागर्को मोहनापलु-

अत�रया खण्ड, कैलाल� 

  २०७१/७२- 

२०७७/७८     

२०००० १०.२९ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार 

३.९१ �क.�म. ४ लेनमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

 चन्��नगाहपरु गौर सडक   २०७७/७८ -  

२०८०/८१ 

ए�कन नभएको ४४ �क.�म. सडक ४ लेनमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

337०1131 यातायात आयोजना तयार� सहयोग १,२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६८/६९ -  

२०७६/७७ 

६२०० क�रब १,०५० �क.�म. सडक तथा ८४ वटा 

पलुको �वस्ततृ सव�क्षण तथा �डजाइन भएको 

हनुे। 

337०113२ रणनी�तक सडक पलु �नमार्ण तथा 

पलु पलेुसा संरक्षण 

१,२,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

सालवसाल�  ४५२ वटा �नमार्णाधीन पलु सम्प� भएको 

हनुे। 

337०1133 सासेक रोड कनेिक्ट�भ�ट �ोजेक्ट २,३ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०६९/७० - 

२०७४/७५ 

७२२०० १८८ �क.�म. सडक स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1134 च�पथ सडक �वस्तार आयोजना २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७०/७१ - 

२०७९/८० 

 ८ लेनमा सडक �वस्तार भएको हनुे। 

337०1135 नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार तथा १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार २०७०/७१ - ५३००० ३३.२ �क.�म. सडक खण्ड ए�सयन 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

यातायात आयोजना मिुग्लङ- 

नारायणगढ खण्ड सडक 

तथा सघन अन्तरआव�ता  २०७७/७८ राजमागर्को मापदण्डमा २ लेनमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

337०1136 सडक तथा �ा�फक सरुक्षा (सडक 

सरुक्षा सहयोग आयोजना) 

१ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७०/७१ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको सडक सरुक्षा सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान 

एवम ्ता�लम तथा जनचेतना कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे। सडक सरुक्षाको ला�ग 

संरचना �नमार्ण भएको हनुे। 

337०1137 सडक पूवार्धार �वकास कायर्�म २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७१/७२ - 

ए�कन नभएको  

ए�कन नभएको रणनै�तक दृ��कोणले महत्वपूणर् सडकहरूको 

�नमार्ण/स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1138 राजमागर् स्तरो��त तथा पनुस्थार्पना 

कायर्�म 

२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७५/७६- ए�कन 

नभएको  

ए�कन नभएको ८० वटा रा��य राजमागर् (१४,९१३ �क. 

�म.) सडकको स्तरो��त तथा पनुस्थार्पना 

भएको हनुे। 

३३७०११३९ नागढु�ा सरुुङमागर् �नमार्ण आयोजना १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७१/७२ -

२०८०/८१ 

२२०००० �सस्नेखोला देिख नागढंुगा सम्म २.६८८ 

�क.�म. सरुुङमागर् तथा २.८ �क.�म. ए�ोच 

सडकको �नमार्ण भएको हनुे। 

३३७०११४० सासेक सडक सधुार आयोजना  १ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४-

२०८०/८१  

२५६५०० भैरहवा-लिुम्बनी-तौ�लहवा (४२ �क.�म.) र 

नारायणघाट-बटुवल (११४ �क.�म.) सडक 

स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1141 मनाङ-मसु्ताङ-डोल्पा-जमु्ला सडक २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको क�रब ५३२ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त 

भएको हनुे। 

337०114२ स्वणर् सगरमाथा वहृत च�पथ 

(ओखलढंुगा-सोल ुसल्लेर�- खोटाङ 

�द�ेल-ओखलढंुगा) 

२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४- ए�कन 

नभएको  

ए�कन नभएको १३५ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 

337०1143 तराइ मधेस सडक पवुार्धार �वशेष २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार २०७३/७४- ए�कन ए�कन नभएको तराइका रणनै�तक दृ��कोणले महत्वपूणर् 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

कायर्�म तथा सघन अन्तरआव�ता  नभएको  सडकको �नमार्ण/स्तरो��त भएको हनुे। 

337०1144 साँघटुार- ओखलढु�ा- कुइ�भर सडक २ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७३/७४- ए�कन 

नभएको  

ए�कन नभएको ९४ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 

337०1145 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७५/७६ - 

२०८४/८५  

२४६००० ८७ �क.�म.सडक लेनमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

337०1146 दो�ो पलु सधुार तथा संभार 

आयोजना 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७५/७६ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको पलु �नमार्ण/�डजाइन सम्बन्धी क्षमता 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

१० वटा �सग्नेचर ��जको �डजाइन भएको 

हनुे। 

337०1167 क्षे�ीय व्यापा�रक मागर् �वस्तार 

आयोजना 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

   

 १. नागढंुगा-नैा�बसे- मिुग्लङ सडक  १,२  २०७७/७८ - 

२०८५/८६ 

२००००० ९५ �क.�म. सडक २ लेनको मापदण्डमा 

�नमार्ण तथा स्तरो��त भएको हनुे। 

शहर� क्षे�मा स�भर्स लेन तथा आवश्यकताको 

आधारमा भार� सवार� साधनहरूको ला�ग 

क्लाइिम्बङ लेन समेत �नमार्ण भएको हनुे। 

यस खण्डमा पन� नद�मा २१ वटा २ लेन 

मापदण्डका पलुहरूको �नमार्ण तथा हाल 

भएका पूलको ममर्तसम्भार भएको हनुे। 

 २. कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक १,२  २०७७/७८ - 

२०८७/८८ 

५१५००० १३० �क.�म. सडक चार लेनमा �वस्तार 

एवम ्स्तरो��त भएको हनुे।  

सो खण्डमा पन� ७६ नयाँ पलुको �नमार्ण 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३३७०११६८ सरुुङमागर् �वकास कायर्�म १,२ सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता 

२०७८/७९ -   

२०८३/८४  

१०१५०० �स�बाबा सरुुङमागर् �नमार्ण भएको हनुे। 

लामाबगर सरुुङमागर् �नमार्ण भएको हनुे। 

�व�भ� सरुुङ मागर्हरूको अध्ययन कायर् 

भएको हनुे। 

३३७०११६९ वैकिल्पक सहायक राजमागर् �वकास 

कायर्�म  

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७६/७७ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको  

३३७०११७० सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 

दो�ो चरण 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७६/७७- ए�कन 

नभएको  

ए�कन नभएको मिुग्लङ- पोखरा सडक ४ लेनमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

३३७०११७१ काकर�भ�ा इनरुवा, पथलैया 

नारायणघाट खण्ड 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७७/७८- ए�कन 

नभएको  

ए�कन नभएको काकर�भ�ा-इनरुवा-लौकह� सडक खण्ड 

१६२ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 

पथलैया-नारायणघाट सडक खण्ड १०६ 

�क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको हनुे। 

३३७०११७२ �मच�या-कटार�-घमु�  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

2077/78 - ए�कन 

नभएको 

ए�कन नभएको ७० �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 

३३७०११७३ सूयर्�वनायक-ध�ुलखेल र कोटे�र-

बाने�र-��परेु�र सडक आयोजना 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७७/७८ - 

ए�कन नभएको  

ए�कन नभएको कोटे�र, बाने�र, ��परेु�रमा अन्डरपास/फ्लाइ 

ओभर �नमार्ण भएको हनुे।  

सूयर्�वनायक ध�ुलखेल सडक ४ लेनमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

३३७०११७४ चतरा-मलुघाट-माझीटार-दोभान-

ओलाङचङुगोला (तमोर क�रडोर) 

 सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७७/७८ -  

२०८४/८५ 

ए�कन नभएको २६९ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 

३३७०११७५ केचना-कंचनजंघा (मेची क�रडोर)  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआव�ता  

२०७७/७८ - 

ए�कन नभएको 

ए�कन नभएको २३२ �क.�म. सडक �नमार्ण/स्तरो��त भएको 

हनुे। 
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३३७०११७६ �नवार्चन क्षे� रणनै�तक सडक  सवर्सलुभ आध�ुनक पूवार्धार 

तथा सघन अन्तरआब�ता 

उपलब्ध गराउने 

२०७७/७८ -

2080/81 

५७०० १६५ वटा �नवार्चन क्षे�को क�रब २,२०० 

�क.�म. सडक �नमार्ण तथा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

337००11२ नेपाल पानीजहाज कायार्लय १,२,३ जलयान संचालन सम्बन्धी 

आवश्यक कानूनी व्यवस्थापन, 

अनगुमन तथा �नयमन  

2075/76 

सालबसाल� 

 आवश्यक ऐन �नयम कायर्�व�ध �नद� िशका 

तजुर्मा भएको हनुे। 

सम्बिन्धत कानून, सरुक्षा, वातावरणीय मापदण्ड 

तथा पूवार्धार सम्बन्धमा व्यवसायी, कमर्चार�, 

आमजनता तथा अन्य सरोकारवाला ससूुिचत 

भएका हनुे। 

जलयानहरूको दतार्, आव�धक अनगुमन 

मूल्यांकन भएको हनुे। 

३३७०२१०१ रेल मोनोरेल तथा मे�ोरेल �वकास 

आयोजना 

१,२,३ रेलमागर् तथा मे�ोरेलको 

अध्ययन तथा �नमार्ण 

२०६५/६६ - 

ए�कन नभएको  

९५५ अबर् पूवर्-पि�म रेलमागर् र सोको �लंक, काठमाड� -

पोखरा रेलमागर्, काठमाड� - वीरगंज रेलमागर् 

लगायात अन्य रेलमागर् एवम ्मखु्य-मखु्य 

सहरहरूमा मे�ोरेलको अध्ययन तथा �नमार्ण 

भएको हनुे। 

३३७०३०११ यातायात व्यवस्था �वभाग १,२,३,४ समन्वय, यातायात सम्बन्धी 

कायर्�व�ध कायार्न्वयन, 

सालवसाल�  �ादेिशक समन्वय, यातायात सम्बन्धी नयाँ 

कायर्�व�धहरू कायार्न्वयन भएको हनुे। 

यातायात व्यवस्थापन क्षे�मा आवश्यक 

समन्वय, �नद�शन, �नयमन, नयाँ �णाल�को 

स्थापना भएको हनुे। 
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्यर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी  तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३३७०१०१७ 
�देश राजधानी जोड्ने राजमागर् स्तरो��त 

कायर्�म  
२०७८/७९ मा सरुू हनुे। 

 ५० �क.�म. सडक �नमार्ण तथा 

स्तरो��त भई कालोप� भएको हनु।े 
 

३३७०१०१८ अरुण को�रडोर  २०७८/७९ मा सरुू हनुे। 
 २६ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा 

स्तरो��त भई कालोप� भएको हनु।े 
 

३३७०१०१९ बटुवल �लंकरोड (वाईपास)  २०७८/७९मा सरुू हनुे।    

३३७०११०१ सगरमाथा लोकमागर् (गाईघाट-�द�ेल खण्ड) ४० �क. �म. सडक कालोप�े, २७ 

�क.�म. सडक �ाभेल र ३४ �क.�म. 

माटे सडक �नमार्ण सम्प� भएको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� १०१ 

�क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

सनुकोशी  नद� मा�थ �नय�मत बे�ल��ज 

संचालन, टेवा पखार्ल तथा नाल� �नमार्ण गर� 

३० �क.�म. सडक गाईघाट �द�ेल (माहरेु) 

सडक खण्ड कालोप�े गन�। 

३३७०११०२ सूयर्�वनायक ध�ुलखेल , ध�ुलखेल �सन्धलु�-

ब�दर्बास सडक  

१६० �क.�म. सडक खण्ड कालोप�े 

भएको। 

ब�दर्वास-�सन्धलु� सडक खण्ड (४४ 

�क.�म.) र नेपालथोक-ध�ुलखेल सडक 

खण्ड (५२ �क.�म.) २ लेन स्तरमा 

चौडा गनर् �डटेल सभ� र �डजाइन 

भइरहेको।  

१६० �क.�म. सडकमा Asphalt 

Overlay गर� सडक दरुुस्त अवस्थामा 

रािखएको हनुे। 

ध�ुलखेल �सन्धलु� ब�दर्बास सडक १६० 

�क.�म. को �व�भ� खण्डको गर� ४० �क.�म., 

Asphalt Overlay गन�। 

काठमाड�-भ�परु-ध�ुलखेल सडक �वस्तार ९.१ �क.�म. सडक �नमार्ण तथा ९ 

�क.�म. स�भर्स सडकमा कालोप�े कायर् 

सम्प� भएको। 

सूयर्�वनायक ध�ुलखेल खण्डको �वस्तार 

कायर् सरुु भएको हनुे। 

सूयर्�वनायक देिख ध�ुलखेल सम्मको सडक 

�वस्तारको ला�ग जग्गा अ�ध�हण एवम ्सव� 

�डजाइनको कायर् गन�।  

३३७०११०३ महाकाल� क�रडोर (�म्हदेव-झलुाघाट- सदरमकुाम खल�ा देिख ४३ �क.�म. 

तसुारपानी सम्म सडकको �याक 

१०० �क.�म. सडक �याक खलु्नकुा 

साथै १०० �क.�म. सडक �ाभेल 

खल�ा-सनुसेरा तथा बेत-उकु-सलेती सडक 
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दाच ुर्ला- �टंकर), दाच ुर्ला �टंकर सडक योजना खोल्ने कायर् सम्प� भएको। 

तषुारपानी -कोठेधार ४ �क.�म. 

सडकको �याक खोल्ने कायर् भइरहेको, 

डडेल्धरुा, बैतडी तथा दाच ुर्ला िजल्लामा 

१६० �क.�म. कच्ची सडक �नमार्ण 

भएको। 

भएको हनुे। 

५ वटा पलु �नमार्ण भएको हनुे। 

कालोप�ेको ���या अिघ बढाउन,े 

दाच ुर्ला, बैतडी, डडेल्धरुा तथा क�नपरु 

िजल्लामा ३० �क.�म. नयाँ �याक खोल्ने  र 

थप ५७ �क.�म.नया ँ�याक खोल्न ठे�ा 

���या अिघ बढाउन,े 

कोठेधार-�टंकर सडकको ८७ �क.�म. सडक 

नेपाल� सेनामाफर् त �याक खोल्न ेकायर् अिघ 

बढाउन,े 

थप ६ पलुको �नमार्ण ���या थालनी गन�। 

३३७०११०४ कािन्त लोकपथ ६४ �क.�म. सडक कालोप�े, ४.५ 

�क.�म. बेस, १०.५ �क.�म. �ाभेल 

भएको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

खण्ड, ७९ �क.�म. कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

७ �क.�म., सडकको प�ी ढलान (Rigid 

Pavement) गन�। 

३३७०११०५ गंगटे समनु्�टार गल्फुभन्ज्याङ सडक ४३.५ �क.�म. �याक खो�लएको, २४ 

�क.�म. कालोप�े भएको, २४ �क.�म. 

�ाभेल भएको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� ४३.५ 

�क.�म. सडक कालोप�े भएको हनु।े 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

७ �क.�म. सडकको स्तरो��त, चौडा पान�, मोड 

सधुार, टेवा पखार्ल �नमार्ण गन�। 

३३७०११०६ सालझण्डी - सन्धीखकर्  ढोरपाटन सडक, 

अघार्खांची -बागलङु 

१९६ �क.�म. �याक खलेुको, ७ 

�क.�म. सडक कालोप�े भएको। 

६ वटा पलु �नमार्ण भएको, ८० 

�क.�म. �ावेल भएको, २२.५ �क.�म. 

सडक कालोप�े गनर् ठे�ा व्यवस्थापन 

भएको। 

८० �क.�म. थप सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

टेवा पखार्ल तथा नाल� �नमार्ण, १३.५ �क. 

�म. सडकमा सब बेस कायर् गर� ९ �क.�म. 

कालोप�े गन�। 
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३३७०११०७ दमक िचसापानी सडक ३ �क.�म. कालोप�े भएको। 

३ �क.�म. सब बेस कायर् सम्प� 

भएको। 

१८ �क.�म. ब्याक�ट� कायर्, टेवा 

पखार्ल, नाला, �हमपाइप, ग्या�वयन 

कायर्हरू भइरहेको।  

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

खण्ड, ४४ �क.�म. सडक कालोप�े 

भएको हनुे। 

२८ �क.�म. कालोप�े सम्मको कायर् गन�। 

३३७०११०८ मदन भण्डार� राजमागर् (झापाको बाहनुडाँगी 

देिख पि�म डडेल्धरुाको रुपाल सम्म)  

२८७ �क.�म. सडक कालोप�े भएको, 

७४ वटा पलु �नमार्ण भएको। 

थप ३०० �क.�म. सडक दईु लेन 

कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

४० �क.�म. कालोप�े सम्प� गन�। 

१० वटा पलु �नमार्ण सम्प� गन� र बाँक� 

खण्डहरूको ठे�ा व्यवस्थापन गर� 

स्तरो��तको कायर् गन�। 

३३७०११०९ गल्छ�-बे�ावती-मैलङु-स्या�्ुवेशी -रसवुागढ� 

सडक 

गल्छ�-��शलु�-बे�ावती-मैल�ु 

(४६�क.�म.) सडक को २३ �क.�म. 

सडक �ड. �ब.एम. र १४ �क.�म. 

अस्फाल्ट कं��टको कायर् सम्प� 

भएको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् ४६ 

�क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

२५ �क.�म. अस्फाल्ट कं��ट स�हतको दईु 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भई सम्पूणर् 

खण्डको �नमार्ण सम्प� गन�। 

मैलुंग-स्या�ुवेशी खण्डको १९ �क.�म. 

खण्डमा टेवा पखार्ल, नाल� �नमार्ण 

कायर् भइरहेको। 

१९ �क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

१९ �क.�म. मैल�ु-स्या�ुवेशी खण्डको १० 

�क. �म. सडक दईु लेन कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त गन�। 

स्या�ुवेशी-रसवुागढ� १७ �क.�म. 

सडक खण्ड दईु लेनमा कालोप�े 

गनर्को ला�ग चीन सरकारबाट �नमार्ण 

कायर् सरुु भएको। 

१७ �क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

चीन सरकारबाट स्तरो��तको कायर् हनुे  

337०111० टनकपरु �लंक सडक १२ �क.�म. सडक कालोप�े भएको।     
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337०111२ सडक सधुार तथा �वकास आयोजना    

लामोसाँघ-ुमडेु-च�रकोट सडक नाल� तथा पाइप कल्भटर् र ग्या�बयन 

वाल, टेवा पखार्ल, सबवेश, २५ �क.�म. 

कालो।प�े जस्ता �नमार्ण कायर् सम्प� 

भएको 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् ५५ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

३० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

बालाज-ुरानीपौवा-ककनी-��शलु� सडक १० �क.�म. सडकमा सबबेस कायर् 

एवम ्नाल�, टेवा पखार्ल आ�दको �नमार्ण 

कायर् भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत ५६ �क.�म. सडक 

कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

रानीपौवा-��शलु� खण्डको नयाँ ठे�ा 

व्यवस्थापन र बालाज-ुरानीपौवा खण्ड सम्प� 

गन�। 

बल्ख-ुदिक्षणकाल� सडक १०.९३ �क.�म. सडक कालोप�े 

सम्प� एवम ्नाल�, टेवा पखार्ल 

आ�दको �नमार्ण भएको। 

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works सम्प� भएको 

हनुे। 

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works गन�। 

भ�परु-नगरकोट-�सपाघाट सडक १० �क.�म. सडक कालोप�े सम्प� 

एवम ्नाल�, टेवा पखार्ल आ�दको �नमार्ण 

कायर् भएको।  

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works सम्प� भएको 

हनुे। 

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works सम्प� गन�। 

जनकपरु प�र�मा सडक ७१ �क.�म. सडक कालोप�े सम्प� 

भएको। 

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works सम्प� भएको 

हनुे। 

��ुट सच्याउने अव�धमा गनुर्पन� केह� 

Outstanding Works सम्प� गन�। 

LOC-III अन्तगर्तका १२ वटा सडकहरू १२ वटा ठे�ा ख�रद कायर् भएको।   ११ वटा ठे�ा सम्झौता भएका सडकमा 

�नमार्ण कायर् संचालनमा रहेको र अन्य थप 

३ वटा सडकको हकमा ठे�ा व्यवस्थापन 

गन�। 

भ�डेटार-र�व-रांके सडक ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

१००.४ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

४० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 
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लामोसाँघ-ुतामाकोशी-िजर� (च�रकोट-िजर� 

खण्ड) सडक 

ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको, १० �क.�म. सबबेस, ६ 

�क.�म.  बेस, ६ �क.�म. कालोप�े 

सम्प� भएको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

५५.४४ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

२० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

सेलेघाट-रामेछाप-साँघटुार सडक ठे�ा ख�रद कायर् सम्प� भएको। बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

४९.८१ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

नाल� तथा पाइप कल्भटर् र ग्या�बयन वाल, 

टेवा पखार्ल, सबबेस आ�द �नमार्ण कायर् गन�। 

१५ �क.�म. कालोप�े गन�। 

ग�डाकोट-रामपरु-राम्द� (�पपलडाँडा) सडक ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

१३१.७ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

८० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

लमह�-घोराह� -तलुसीपरु सडक ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

४६.५ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

१४ �क.�म. सडक कालोप�े ग�रन े

भालबुाङ-बाघडलुा-�भमगी�े सडक ठे�ा अन्त्य सम्बन्धमा उच्च अदालतमा 

�वचाराधीन अवस्थामा रहेको।  

पनु: ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् 

सम्प� भएको हनुे। 

पनु: ठे�ा व्यवस्थापन गन�। 

सहजपरु-बोगटान-�दपायल सडक ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

५०.०२ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

१५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

ब�दर्बास-जले�र सडक, जले�र, राज�वराज, 

�सराहा शहर� सडक 

ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् ८९ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

३५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 
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गण्डक नहर सडक ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् ६२ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

३५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

बसन्तपरु-कटाहार�या-कवा�हगोठ-पी�ाद�-

पदम सडक र मलंगवा शहर� सडक 

ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् ४४ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

२० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

गलु�रया-म.रा.मा. सडक र नेपालग� शहर� 

सडक 

ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन), सबबेस कायर् 

आ�द �नमार्ण कायर् भइरहेको। 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

४८.०४ �क.�म. सडक कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

१२ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

चन्�ौटा -कृष्णनगर सडक र कृष्णनगर 

शहर� सडक 

ढंुगा माटोको कायर्, नाल�, टेवा पखार्ल 

(मे�सनर�, ग्या�बयन) आ�द �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् २८ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

१४ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

सहजपरु-बोक्टान, पन्थ�डह�-कटहरे-हम�-

सा�हलटार सडक, रामायण स�कर् ट मझेु�लया-

धनषुाधाम-धारापानी 

�वस्ततृ सव�क्षण तथा �डजाइन कायर् 

सम्प� भई ठे�ा व्यवस्थापनको तयार� 

भइरहेको। 

ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् 

सम्प� भएको हनुे। 

ठे�ा ख�रद कायर् सम्प� गर� �नमार्ण कायर् 

सरुु गन�। 

337०111२ ११ �कलो छेपटेार सडक आयोजना १५ �क.�म. कालोप�े, २० �क.�म. 

�ाभेल, परैु �याकमा यातायात 

संचालनमा भएको 

बाँक�  खण्ड कालोप�े गर� सम्पूणर् 

४८.६ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

२० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

337०1113 श�हद मागर् सडक योजना (घोराह�-होलेर�-

नवुागाउँ-�तला-घ�तर्गाउँ-थवाङ-काकुँर�-

मैकोटदनैु डोल्पा) (िजल्ला: दाङ, रोल्पा, पूव� 

रुकुम, डोल्पा) 

२०३ �क.�म. �याक खो�लएकोमा 

१२४ �क.�म. �ाभेल ,३.५ �क.�म. 

कालोप�े भएको 

११ �क.�म. �याक खोल्न,े १०० 

�क.�म. �ाभेल तथा १०० �क.�म. 

कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

होलेर�-�तला-दारबोट सडक खण्डमा सडक 

चौडा, टेवा पखार्ल तथा सबबेस �नमार्ण कायर्, 

दईुखोल�-ख�रबोट ११ �क.�म. सडक खण्डमा 

सडक चौडा तथा टेवा पखार्ल �नमार्ण कायर्, 

थवाङ-महत-दमुाह� खण्डमा प�हरो �नयन्�ण 

तथा कालोप�े गन�। कायर्को ठे�ा व्यवस्थापन 
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गर� �नमार्ण कायर् सरुु गन�। 

दारबोट-घ�रगाउँ खण्डमा कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त गन�। कायर्को ला�ग ठे�ा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् , गन�। 

�याक खोल्न बाकँ� ११ �क.�म. हकुाम-

मैकोट खण्डको �याक खोल्न ेकायर् सरुु गन�। 

337०1114 पषु्पलाल (मध्य पहाडी) राजमागर् आयोजना  १,८७९ मध्ये ९६९ �क.�म. कालोप�े, 

१२९ पलु मध्ये ८५ पलु �नमार्ण भएको 

बाँक� खण्ड कालोप�े स�हत १,८७९ 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

३४० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

१७ वटा पलु �नमार्ण गन�। 

ठे�ा व्यवस्थापन हनु बाँक� २३६ �क.�म. 

ठे�ा व्यवस्थापन गर� स्तरो��त गन�। 

337०1115 रुपौ�डया-नेपालगंज-सखु�त-दैलेख बजार-

महाबलेुक-गाल्जे-भा�डी, रतडा-नाग्मा 

गमगढ�-नाक्चेलाग्ना सडक  

रुपौ�डया-नेपालगंज-सखु�त-दैलेख बजार-

महाबलेुक-गाल्जे-भा�डी, रतडा-नाग्मा 

गमगढ�-नाक्चेलाग्ना सडक (नाग्मा-

गमगढ� खण्ड ९३ �क.�म. मध्ये) ७० 

�क.�म. सडक �ाभे�लङ स्टाण्डडर्को 

कायर् सम्प� भएको 

९३ �क.�म. मध्ये ६० �क.�म. सडक 

कालोप�े स्तरमा स्तरमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

१८ �क.�म. कालोप�े गन�। १५ �क.�म. 

ब्याक क�टङ, १५ �क.�म. �ाभेल तथा 

स्�कचरको �नमार्ण गन�। 

337०1116 भेर� क�रडोर (जाजरकोट-दनैु-म�रम-�तन्जे-धो 

सडक), डोल्पा 

दनैु-म�रम-�तन्जे-धो सडक (डोल्पा) मा 

७३ �क.�म. �याक �नमार्ण भएको  

सम्पूणर् खण्ड �याक �नमार्ण गर� ६० 

�क.�म. सडक कालोप�े हनुे भएको 

हनुे। 

दनैु-धो खण्डमा ४७ �क.�म. सडकको ला�ग 

ठे�ा व्यवस्थापन गर� �याक �नमार्ण, टेवा 

पखार्ल, ��संग स्टक्चर आ�दको कायर् गन�।  

जाजरकोट-दनैु (डोल्पा) खण्डमा 

नेपाल� सेनाबाट १०४ �क.�म. �याक 

�नमार्ण भएको, खलंगा-�रम्ना खण्डको 

१६ �क.�म. सडक कालोप�ेको ला�ग 

ठे�ा व्यवस्थापन भइ �नमार्ण कायर् 

भइरहेको।  

जाजरकोट-दनैु खण्ड ११८ �क.�म. 

मध्ये ५० �क.�म. सडक दईु लेन 

कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

खलंगा-�रम्ना खण्डमा १६ �क.�म. सडक 

कालोप�े गन�।  

�रम्ना-िचसापानी खण्डमा १२ �क.�म. सडक 

कालोप�े गन� कायर्को ठे�ा व्यवस्थापन गर� 

�नमार्ण कायर् अगा�ड बढाउने। 

िचसापानी-तल्ल ुबगर खण्डमा २८ �क.�म. 
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सडक चौडा गन�। कायर् सम्प� भई 

संरचनाको कायर् भइरहेको। 

सडक कालोप�े हनु ेकायर्को ठे�ा 

व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् सरुू गन�। 

337०1117 सडक क्षे� �वकास आयोजना पलु �क�समका Heavy Equipments 

ख�रद कायर् र Modular Steel Bridge 

हरू ख�रद कायर् भएको, 

२४ वटा पलुको �नमार्ण भएको, ८ 

�क.�म. सडक स्तरो��त एवम ्प�हरो 

�नयन्�ण कायर्हरू सम्प� भएको 

बाँक� ७ वटा पलुको �नमार्ण, ८ �क.�म. 

सडक स्तरो��त एवम ्प�हरो �नयन्�ण 

कायर्हरू सम्प� भएको हनुे। 

बाँक�  रहेका ७ वटा पलुको �नमार्ण, ८ 

�क.�म. सडक स्तरो��त एवम ्प�हरो �नयन्�ण 

कायर्हरू गन�। 

337०1118 उ�र दिक्षण राजमागर् (कणार्ल�, 

काल�गण्डक� र कोशी) 

      

उ�र दिक्षण लोकमागर् (कणार्ल�) २६९ �क.�म. मध्ये २५५ �क.�म. 

�याक खलेुको (सडक �वभाग अन्तगर्त 

१४६ मध्ये १३२ �क. �म. �याक 

खलेुको र नेपाल� सेना अन्तगर्त १२३ 

�क. �म. �याक �नमार्ण सम्प� अिन्तम 

चरणमा पगुकेो) 

 १० �क.�म. �याक खोल्न ेर १० �क.�म. 

सडकखण्ड (�हल्सा देिख �स�मकोट �तर) 

चौडाइ गर�  �ाभेल गन�।  

३ वटा पलु �नमार्ण गन�। 

उ�र दिक्षण लोकमागर् (काल�गण्डक� 

को�रडोर) 

(दिक्षण खण्ड-ग�डाकोट-राम्द�-मालढु�ा) 

२४४ �क.�म. खण्डको �याक �नमार्ण 

भई, १५ �क.�म. कालोप�े, ७० �क.�म. 

�ाभेल तथा १२ वटा पलु �नमार्ण 

सम्प� भएको 

२०० �क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

५० �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा स्तरो��त 

गन�। 

११ वटा पलु �नमार्ण गन�। तथा १० वटा 

पलुको ठे�ा व्यस्थापन गर� �नमार्ण सरुु गन�। 
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उ�रखण्ड (मालढु�ा-बेनी-जोमसोम-कोरला) १९९ �क.�म. खण्डको �याक �नमार्ण 

सम्प� प�ात ७० �क.�म. �ावेल, ४ 

वटा पलु �नमार्ण भएको 

८९ �क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��तका साथै ११० 

�क.�म. सडक �ाभेल स्तरमा स्तरो��त 

भएको हनुे। 

क�रब २५ �क.�म. �ावेल, ४६ �क.�म. 

कालोप�े, ६ वटा पलु �नमार्ण गन�।  

७ वटा पलुको �नमार्ण कायर् सचुारु रहन,े 

१० �क.�म. (जोमसोम-कागबेनी खण्ड) 

सडकको ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् 

सचुारु गन�। 

५२.७ �क.�म. �याक खो�लएको, ३९ 

�क.�म. खण्डमा कालोप�े गन� गर� 

ठे�ा व्यवस्थापन भएको 

५३ �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

१० �क.�म.सडक कालोप�े स्तरमा स्तरो��त 

गन�। 

३ वटा पलु �नमर्ण गन�। 

उ�र दिक्षण लोकमागर् (कोशी: वसन्तपरु 

(खाँदवार�) देिख �कमाथा�ा) 

१४८ �क.�म. �याक, ५० �क.�म. 

�ाभेल तथा ४ वटा पलु �नमार्ण भएको 

१०० �क.�म. सडक दईु लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

१४ �क.�म. सडकको �याक खोल्न,े १० 

�क.�म. �ाभेल र ३ वटा पलु �नमार्ण सम्प� 

गन�।  

३९ �क.�म. सडकको (खादँबार�-नमु खण्ड) 

कालोप�े गन�।  

ठे�ा व्यवस्थापन गर� १० �क.�म. कालोप�े 

गन�। 

३३७०१११९ बे�नघाट आरुघाट लाक� भ�याङ १० �क.�म. �ाभेल, ६३ �क.�म. �याक 

�नमार्ण भएको, नेपाल� सेनाबाट �याक 

खोल्ने कायर् भइरहेको। 

सम्पूणर् खण्ड �याक �नमार्ण गर� ४० 

�क.�म. सडक कालोप�े भएको हनु।े 

१० �क. �म. सडक ममर्त, ५ �क. �म. �ाबेल 

गन�।  

नेपाल� सेनाबाट �याक �नमार्ण कायर् चाल ु

रा� े

३३७०११२० काठमाड� उपत्यका सडक �वस्तार आयोजना २८० �क.�म. सडक �वस्तार एवम ्

धोबीखोला को (�वजलु� बजार) परुानो 

पलुको दबैुतफर्  पलु �नमार्ण सम्प� 

भएको 

बाँक� १२० �क.�म. सडक �वस्तार भई 

४०० �क.�म. सडक �वस्तार भएको 

हनुे। 

८० �क.�म. �व�भ� सडक �वस्तार, फरा�कलो 

तथा कालोप�े सम्प� गन�। 
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३३७०११२१ ड�ु ेबेशीशहर -चामे-मनाङ ड�ुदेेिख चाम्बाससम्म ८.०८ �क.�म. 

र बेसीशहरदेिख ७.७ �क.�म. सडक 

ठे�ा व्यवस्थापनको ���यामा रहेको 

५० �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

ड�ुदेेिख चाम्बासम्म ८.०८ �क.�म. र 

बेसीशहरदेिख ७.७ �क.�म. सडकको �नमार्ण 

गन�।  

बाँक� सडक खण्डको ठे�ा व्यवस्थापन 

���या सरुु भई �नमार्ण कायर् अिघ बढाउन े

३३७०११२२ स्थानीय सडक पलु �नमार्ण चाल ुआ.व.मा १२९ वटा पलु �नमार्ण 

सम्प� भएको 

१,००० वटा पलु �नमार्ण सम्प� 

भएको हनुे। 

२५० वटा पलु �नमार्ण कायर् सम्प� गन�। 

33701123 रणनी�तक सडक तथा पलुहरूको �वस्ततृ 

संभाव्यता अध्ययन 

रा��य राजमागर् र सा�वकका सहायक 

मागर्हरूमा पन� खोलामा पलुहरूको 

�वस्ततृ अध्ययन भएको 

७५० वटा सडकको क�रब २१,५०० 

�क.�म. सडकको �वस्ततृ सव�क्षण कायर् 

एवम ्२,००० वटा सडकको 

१६,००० �क.�म. सडकको सम्भाव्यता 

अध्ययन भएको 

७,००० �क.�म. सडक तथा ५०० 

वटा पलुको �वस्ततृ सव�क्षण भएको 

हनुे। 

रा��य राजमागर् तथा पलुहरूको सम्भाव्यता 

अध्ययन एवम ्�वस्ततृ अध्ययन गन�। 

१०० वटा पलुको अध्ययन, २,००० �क.�म. 

सडकको �वस्ततृ अध्ययन, वातावरणीय �भाव 

मूल्यांकन एवम ्२०० �क.�म. सडकको 

सम्भाव्यता अध्ययन सम्प� गन�। 

३३७३१०११ सडक बोडर्       

साम�रक सडकको आव�धक ममर्त  १८७ �क.�म. रणनै�तक सडकको 

आव�धक ममर्त भएको 

  ७५० �क.�म. रणनै�तक सडकको आवा�धक 

ममर्त गन�। 

�व�भ� सडकको �नय�मत, पटके र अन्य 

ममर्त संभार 

७,१८७ �क.�म. रणनै�तक सडकको 

�नय�मत तथा पटके ममर्त भएको 

  ७,२०० �क.�म. रणनै�तक सडकको �नय�मत 

तथा पटके ममर्त गन�। 

साम�रक सडकको पनुस्थार्पना र पनु�नर्मार्ण ३०० �क.�म. सडकको पनुस्थार्पना तथा 

पनु�नर्मार्ण भएको 

  २२५ �क.�म. सडकको पनुस्थार्पना तथा 

पनु�नर्मार्ण गन�। 

337०11२4 काठमाड�  बा�हर� च�पथ �वकास आयोजना �ड.�प.आर.तयार भएको     
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337०11२5 महाकाल� पलु �नमार्ण आयोजना  महाकाल� पलुको Foundation �नमार्ण, 

५०० �म. Superstructure कायर् 

सम्प�, २ वटा Minor Bridge को 

सम्पूणर् कायर् सम्प� भएको 

पहुँच मागर् ७.८ �क.�म. मध्ये २.७ 

�क.�म. ४ लेन कालोप�े स्तरमा 

�नमार्ण सम्प� भएको 

८०० �म. लामो ४ लेनको पलु तथा 

७.८ �क.�म. पहुँच मागर् �नमार्ण र ३० 

�मटर स्पानको Minor Bridge, २ वटा 

४ लेनका पलुहरू �नमार्ण सम्प� भएको 

हनुे। 

महाकाल� पलुको बाँक� हनु े१०० �मटर 

सपुरस्टक्चर कायर् सम्प� गन�। 

७.८ �क.�म. पहुँच मागर्को �नमार्ण सम्प� 

गन�। 

337०11२6 सेती लोकमागर् (�टकापरु-लोडे-चैनपरु-

ताक्लाकोट) दिक्षण खण्ड 

�टकापरु-लोडे-चैनपरु खण्ड अन्तगर्त 

२४२ �क.�म. मध्ये १२५ �क.�म. 

�याक खलेुको र सोमध्ये २७ �क.�म. 

कालोप�े भएको र १.१ �क.�म. सडक 

कालोप�े हनु े���यामा रहेको  

बाँक� खण्ड �याक �नमार्ण गर� १०० 

�क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

�टकापरु-ठूल� गाड खण्डको १८ �क.�म. 

�याक खोल� १० �क.�म. सबबेस, बेस गर� 

कालोप�े कायर् सरुु गन�। 

साँफेबगर-चैनपरु सडक खण्ड अन्तगर्त 

�नमा�णाधीन ४ वटा पलुहरू सम्प� गन�।  

�टकापरु-लोडे-साँफेबगर खण्ड अन्तगर्त बाँक�  

पलु तथा नया ँ�याकका ला�ग सहम�त �लई 

ठे�ा ���या गन�। 

�याक खलेुका सडक खण्डमा सहम�त �लई 

कालोप�ेका ला�ग ���या अगा�ड बढाउन े

सेती लोकमागर् (�टकापरु-लोडे-चैनपरु-

ताक्लाकोट) उ�र खण्ड 

४० �क.�म. �याक खलेुको सम्पूणर् खण्ड �याक �नमार्ण गर� ४० 

�क.�म. सडक कालोप�े भएको हनु।े 

चैनपरु-ध�ुल खण्डको ६० �क.�म. मध्ये बाकँ� 

रहेको २० �क.�म. �याक खोल्न ठे�ा 

व्यवस्थापन गन�। 

337०11२7 चेपाङ मागर् (ठोर�-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु १४ �क.�म. कालोप�े, २५ �क.�म. 

�ाभेल र ६९ �क.�म. �याक �नमार्ण 

भएको 

बाँक� ५५ �क.�म. स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

९.५ �क.�म. सडक कालोप�े, ६ �क.�म. मोड 

सधुार गन�। तथा टेवा पखार्ल, नाल� �नमार्ण 

गन�। 
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337०11२8 हलुाक� राजमागर् आयोजना  ६७१ �क.�म. सडक कालोप�े तथा 

९९ वटा पलु �नमार्ण भएको, सोमध्ये 

भारतीय अनदुानमा संचा�लत १० वटा 

सडक मध्ये ९ वटाको �नमार्ण कायर् 

सम्प� भइसकेको र �बरगंज-ठोर� 

सडक यसै आ.व.�भ� सम्प� हनुे  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१४० �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त तथा १८ वटा पलु �नमार्ण सम्प� 

गन�। 

जनकपरु-जले�र-�भ�ामोड सडक  १७ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१ �क.�म. चार लेन सडक कालोप�े गन�। 

नवलपरु-मलंगवा सडक  २६ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

नयाँरोड-बरहथवा-मधवुनी सडक  ४१ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

कदमचौक-कपतौल-�तनकौ�डया-कमला सडक  १८ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

२ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

बलान-कमला सडक  १८. �क.�म. बेसको कायर् भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

 १५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

बाँके-सं�ामपरु सडक  १० �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

७ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

जनकपरु-बस�बट�-बलवा-हाद�-पोखर�भण्ड-

सं�ामपरु सडक  

१० �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

फुलजोर ��भवुननगर सडक  ७ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

यदकुुहा-खजरु�-महवुा सडक Structure तथा माटोको काम 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

४ �क.�म. सडक कालोप�े गन� । 
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जमदह-लगडी-ग�दयानी सडक  इम्ब्याक्म�ट तथा नालाको काम 

भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सबबेस ५ �क.�म. कालोप�े गन�। 

�वरेन्� बजार-यदकूुहा-म�हनाथपरु सडक  १६.५ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

जले�र-ह�दर् सडक  २६ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

जनकपरु-यदकूुहा सडक  १४.६ �क.�म. सडक कालोप�े भएको बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

तौ�लहवा-बहादरुगंज-िझन्गाहा-झलुा�नय- 

द�परु-कटुवा-�पप�रया बजार-गगुौल-

भगवानपरु-तरुन्तपरु सडक, क�पलवस्त ु

१५ �क.�म. तटबन्ध, १८ वटा पलेुसा 

�नमार्ण, ४ �क.�म. नाल� �नमार्ण, ३१.२ 

�म. पलु �नमार्ण भएको 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

३५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

म.रा.मा. (खरेन्�परु)- िशतलापरु-�भल्मी 

सडक, क�पलवस्त ु 

५ �क.�म. तटबन्ध, ६ वटा पलेुसा 

�नमार्ण, २ �क.�म. नाल� �नमार्ण भएको 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१८ �क.�म. सबबेस तयार गन�। 

म.रा.मा. (जीतपरु) - तौ�लहवा सडक स�भर्स 

लेन �नमार्ण, क�पलवस्त ु

४ �क.�म. सबबेस, पलेुसा �नमार्ण, नाल� 

�नमार्ण भएको 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

 १ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

परासी- नारायण चोक-गो�पगंज- ��वेणी 

सडक, नवलपरासी  

८.५ �क.�म. कालोप�े भएको  बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

 १४ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

कठाहावा-��वेणी सडक, नवलपरासी  तटबन्धको कायर् भइरहेको।  बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

४ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

सती-भजनी-धनगढ� सडक, कैलाल� सडकको सम्पूणर् खण्डमा इम्बैक्मेन्ट, 

नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, सबबेस, बेस, 

कालोप�े कायर् भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 
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लम्क�-�टकापरु-ख�ौला सडक, कैलाल�  तटबन्ध, संरचना तथा सवबेसको काम 

भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

मोहना पलु डोकेबजार बेलौर� बेलडांगी दैजी 

सडक 

सडकको सम्पूणर् खण्डमा इम्बैक्मेन्ट, 

नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, सबबेस, बेस, 

कालोप�े भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१ �क.�म. कालोप�े गन�। 

क्याम्पस चोक देिख मोहना पलु सम्मको 

बाइपास सडक, धनगढ� 

५ �क.�म. कालोप�े सम्प�  भएको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

पूवर्-पि�म राजमागर् (तामागढ�-�समरौनगढ 

सडक, बारा) 

३९ �क.�म. सडक कालोप�े भएको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

पूवर्-पि�म राजमागर् मानवत-कलैया-मट�अवार् 

सडक, बारा 

२३ �क.�म. सडक कालोप�े �नमार्ण 

सम्प� भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

कलैया बजार क्षे�को छुटेको भागमा 

कालोप�ेको काम सरुु गन�। 

��भवुन राजपथ (�वरगंज- ठोर� हलुाक� 

सडक सडक, पसार्) 

३५ �क.�म. सडक कालोप�े भएको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

२ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

वर�यारपरु पटेवार् अरुवा सडक, बारा  कालोप�ेको सम्पूणर् �नमार्ण कायर् 

सम्प� भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

बागमती (बहरहवा)-फतवुा-महेशपरु-अरुवा, 

रौतहट  

कालोप�े सडक �नमार्ण भइरहेको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

अरुवा-(कचोवार्)- कलैया-बारा िजल्ला �समा, 

बारा,  

२० �क.�म. सडक कालोप�े सम्प� 

भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

गढ�माई-ब�रयारपरु-कोहवी सडक, बारा  सबबेस �नमार्ण कायर् भइरहेको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

भरतपरु-माडी-ठोर� (देबेन्�परु देिख बगई बस 

पाकर्  खण्ड) सडक, िचतवन  

७ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 
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राज�वराज-कुनौल� सडक ईम्बैक्मेन्ट, नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, 

सबबेस सम्प� भई बेस कायर् ५ 

�क.�म. सम्प� भएको र अरु खण्डमा 

बेस कायर् भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१२ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

भारदह-कन्चनपरु-राज�बराज-बलान,स�र�  ईम्बैक्मेन्ट, नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, 

सबबेस, बेस तथा DBM कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

४६ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

म.रा.मा. कठौना-पातो सडक, स�र� ईम्बैक्मेन्ट, नाल�, कल्भटर् �नमार्ण र 

सबबेस र बेस कायर् भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१८ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

म.रा.मा. चारआल�-चन्�गढ�-केचना सडक 

(मेची राजमागर्), झापा 

३७.५ �क.�म. कालोप�े भएको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१.५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

मेची-रतवुा सडक, झापा भ�परु-राजगढ खण्डको १९ �क.�म. 

कालोप�े, राजगढ-रतवुा खण्डमा ३ 

�क.�म. कालोप�े, ईम्बैक्मेन्ट, कल्भटर्, 

टेवा पखार्ल तथा DBM कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

४२ �क.�म. कालोप�े, टेवा पखार्ल, कल्भटर्, 

नाल� �नमार्णको कायर् गन�। 

रतवुा-केश�लया सडक, मोरङ कल्भटर्, टेवा पखार्ल, नाल�, ईम्बैक्मेन्ट 

को कायर् भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

३२ �क.�म. कालोप�े, टेवा पखार्ल, कल्भटर्, 

नाल� �नमार्णको कायर् सम्प� गन�। 

केश�लया-िचमडी-लौकह�-फुलचोक� सडक, 

सनुसर� 

नाल�, कल्भटर्, सब बेस, बेस कायर् तथा 

DBM कायर् भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

२७ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

गान्धी मनमोहन मागर् (पथर� बजार देिख 

भारतीय �समा सम्म) 

�नमार्ण कायर् भइरहेको।  बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१४ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

  स�हद चौक-�भमपरु-देवानगंज सडक, सनुसर�, 

८.५ �क.�म. 

�नमार्ण कायर् भइरहेको।  बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

सडक कालोप�े गन�। 
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  नेपालगंज-बघौडा सडक, बाँके  �नमार्ण कायर् भइरहेको। बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

  पूवर्-पि�म राजमागर् भ�ुरगाउँ-गलु�रया-म�ुतर्या 

सडक, ब�दर्या  

सबै लम्बाइमा कालोप�े सम्प� 

भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

  गोठुवा-खमु्बर- बेतहनी सडक, बाँके नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, सबबेस, बेस कायर् 

भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

१२ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

  कल्यांकोट-गढ़ावा-राजपरु सडक, दाङ नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, सबबेस, बेस कायर् 

भइरहेको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

२० �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

  पूवर्-पि�म राजमागर् लमह�-कोइलावास सडक सबै लम्बाइमा कालोप�े सम्प� 

भएको।  

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

  

  भरतपरु-माढ�-ठोर� हलुाक� सडक, िचतवन  नाल�, कल्भटर् �नमार्ण, सबबेस, बेस कायर् 

भइरहेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड 

कालोप�े भएको हनुे। 

५ �क.�म. सडक कालोप�े गन�। 

  �व�भ� सडक तथा पलुहरूको बहवुष�य 

ठे�ाप�ा व्यवस्थापन गन�।  

  ३० वटा पलु �नमार्ण भएको हनुे।   

337०11२9 उपक्षे�ीय यातायात अ�भव�ृ� आयोजना २१६ �क.�म. सडक कालोप�े 

भएको। 

  �डएल�प मा हनु ेममर्त-संभार गन�। 

337०113० व्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना 

रानी �वराटनगर ईटहर� धरान सडक २६ �क.�म. सडक �नमार्ण भएको र १ 

वटा पलु �नमार्ण चाल ुभइरहेको।, 

सेउती खोला पलुको �डजाइन स्वीकृ�त 

भई ठे�ा व्यवस्थापन ���या अिघ 

बढेको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड चार 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

रानी-�बराटनगर-धरान अन्तगर्त ३० �क.�म. 

६ लेनमा स्तरो��त सम्प� भई थप ३ �क. 

�म. ४ लेनमा �वस्तार गन�। 

१ पलु �नमार्ण र थप १ सेउती खोला पलुको 

ठे�ा व्यवस्थापन गन�। 
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�वरगंज पथलैया सडक २६ �क.�म. कालोप�े भएको, १० 

वटामध्ये ६ वटा पलु �नमार्ण भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड चार 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

सम्पूणर् ५ �क.�म. सडक �वस्तार र ४ पलु 

सम्प� गन�। 

वेल�हया-बटुवल सडक २४ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार 

भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड चार 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे।     

३.५ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार गन�। 

जटह�-जनकपरु-ढल्केवर सडक ३७ �क.�म. सडक ६ लेनमा �वस्तार 

कायर्/स्तरो��त सम्प� भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड चार 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे।   

बाँक� ३ �क.�म. सडक स्तरो��त सम्प� 

गन�।  

७ पलु �नमार्णलाई �नरन्तरता �दने। 

महाकाल� राजमागर्को मोहनापलु-अत�रया 

खण्ड, कैलाल� 

१० �क.�म. सडक कालोप�े भएको, २ 

वटा पलुको ठे�ा व्यवस्थापन भएको। 

बाँक� खण्ड स�हत सम्पूणर् खण्ड चार 

लेन कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको 

हनुे। 

सम्पूणर् सडकको स्तरोनिन्त सम्प� हनुे तथा 

२ पलुको �नमार्णलाई �नरन्तरता �दने। 

चन्��नगाहपरु गौर सडक �ड.�प.आर. सम्प� भएको, IEE को 

���या आगा�ड बढेको। 

सम्पूणर् खण्ड चार लेन कालोप�े 

स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 

 ठे�ा पूवर् तयार�का कायर् सम्प� गन�। 

337०1131 यातायात आयोजना तयार� सहयोग PPC1 अन्तगर्त ७८५ �क.�म. �वस्ततृ 

सव�क्षण तथा �डजाइन भएको र PPC२ 

अन्तगर्त ४९० �क.�म. �डजाइन सम्प� 

भएको। 

    

337०113२ रणनी�तक सडक पलु �नमार्ण तथा पलु 

पलेुसा संरक्षण 

४५२ मध्ये साम�रक सडकमा ४५ 

वटा पलु �नमार्ण भएको।  

बाँक� पलु समेत ४५२ वटा पलुहरूको 

�नमार्ण कायर् सम्प� भएको हनुे। 

५९ वटा पलु �नमार्ण सम्प� गन�। र १०० 

वटा पलुको ममर्त संरक्षण गन�।  

337०1133 सासेक रोड कनेिक्ट�भ�ट �ोजेक्ट पकल� नदाहा सडक बाहेक सबै 

सडकहरू DLP चरणमा रहेको। 

  पकल�-क�नपरु सडक ४४ �क.�म. को 

पलुहरूको �डजाइन कायर् सम्प� गन�। 
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337०1134 च�पथ सडक �वस्तार आयोजना कलंक�-कोटे�र सडक खण्डः कलंक� 

अण्डर पास सम्प� भएको। 

१०.३९ �क.�म. सडकको पूरै कायर् 

सम्प� भई ३ वटा आकाशे पलु 

�नमार्ण भएको। 

नेपाल सरकारको �ोतबाट ३ वटा 

आकाशे पलु �नमार्ण भएको र ३ वटा 

�नमार्णाधीन रहेको। 

बाँक� ३ वटा आकाशे पलु स�हत 

सम्पूणर् खण्ड ८ लेनमा �वस्तार भएको 

हनुे। 

नेपाल सरकारको �ोतबाट �नमार्णाधीन रहेको 

३ वटा आकाशे पलु �नमार्ण सम्प� गन�। 

कलंक�-महाराजगंज-धोबीखोला सडक 

खण्ड: ११.६ �क. �म. सडकमा 

(२४४ �म. महाराजगंज क्षे� बाहेक) 
ROW Clearance, Utility Relocation 

कायर् भइरहेको। 

११.६ �क. �म. सडक ८ लेनमा 

�वस्तार भएको हनुे। 

दबैु साइडमा गर� १५ �क.�म.मा hume pipe 

राखी subbase सम्म गनर् स�कने र ७.५ 

�क.�म. �याक सडकको कालोप�े कायर् 

सम्प� गन�। 

कोटे�र-�तलगंगा खण्डः 

�वस्तार/स्तरो��तको ला�ग �डटेल 

�डजाइन तयार भएको।  

ठे�ा व्यवस्थापन गर� सम्पूणर् �नमार्ण 

कायर् सम्प� भएको हनुे। 

ठे�ा व्यवस्थापन गन�। 

337०1135 नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार तथा यातायात 

आयोजना मिुग्लङ-नारायणगढ खण्ड सडक 

स्तरो��त कायर् सम्प� भएको। 

४ वटा पलु �नमार्ण भएको, ३ वटा 

प�हरो �नयन्�ण कायर् ठे�ाको कायर् 

सम्प� भएको, १ वटा ठे�ाको ५० 

��तशत �ग�त हा�सल भएको। 

बाँक� पलु र प�हरो �नयन्�णको कायर् 

सम्प� भएको हनुे। 

प�हरो �नयन्�ण सम्बन्धी १ वटा ठे�ाको 

कायर् सम्प� गन�। 

337०1136 सडक तथा �ा�फक सरुक्षा (सडक सरुक्षा 

सहयोग आयोजना) 

साम�रक महत्वका सडकहरूमा सडक 

सरुक्षा सम्बन्धी �नमार्ण कायर् 

भइरहेको।  

नयाँ कायर्को ला�ग ठे�ा व्यवस्थापन 

Road Safety सम्बन्धी अध्ययन, 

ता�लम, तथा जनचेतना कायर्�म तथा 

�व�भ� सडकमा सडक सरुक्षाको ला�ग 

सरुक्षा संरचना �नमार्ण भएको हनुे।  

Road Safety सम्बन्धी अध्ययन, ता�लम तथा 

जनचेतना कायर्�म तथा �व�भ� सडकमा 

सडक सरुक्षाको ला�ग सरुक्षा संरचना �नमार्ण 

गन�। 
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भएको। 

337०1137 सडक पूवार्धार �वकास कायर्�म रणनै�तक दृ��कोणले महत्वपूणर् 

सडकहरूको �नमार्ण/स्तरो��तका ला�ग 

ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् 

भइरहेको। 

२५० �क.�म. सडक कालोप�े, ३०० 

�क.�म. सडक �ाभेल तथा ३०० 

�क.�म. �याक �नमार्ण भएको हनुे। 

१०० �क.�म. सडक कालोप�े, १०० �क.�म. 

सडक �ाभेल तथा १०० �क.�म. �याक 

�नमार्ण गन�। 

337०1138 राजमागर् स्तरो��त तथा पनुस्थार्पना कायर्�म चाल ुआ.व.मा १४४ �क.�म. सडक 

स्तरो��त तथा पनुस्थार्पना भएको। 

राजमागर्का �व�भ� खण्डको गर� ८५० 

�क.�म. सडक सधुार, स्तरो��त तथा 

पनुस्थार्पना भएको हनुे। 

राजमागर्का �व�भ� खण्डको गर� १५० 

�क.�म. सडक सधुार, स्तरो��त तथा 

पनुस्थार्पना कायर् गन�। 

३३७०११३९ नागढु�ा सरुुङमागर् �नमार्ण आयोजना २६० �मटर सरुुङ �याक र १,१०० 

�मटर पहुँच सडकको �याक �नमार्ण 

भएको। 

सरुुङ मागर्को �नमार्ण भएको हनुे। मखु्य सरुुङमागर्को १ �क.�म., इभ्याकुएसन 

सरुुङमागर्को १ �क.�म. र १ वटा फ्लाइओभर 

�नमार्ण सम्प� गन�।  

३३७०११४० सासेक सडक सधुार आयोजना  भैरहवा-लिुम्बनी-तौ�लहवा सडक 

�नमार्ण सम्प� भएको, नारायणघाट-

बटुवल सडक खण्डको ३० �क.�म. 

तटबन्ध तयार भएको। 

१ वटा पलु �नमार्ण सम्प� भएको र 

अन्य पलु �नमार्ण कायर् जार� रहेको 

भैरहवा- लिुम्बनी- तौ�लहवा र 

नारायणघाट-बटुवल सडक स्तरो��त 

सम्प� भएको हनुे। 

५० �क.�म. सडक ४ लेन कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त गन�।  

337०1141 मनाङ-मसु्ताङ-डोल्पा-जमु्ला सडक �वस्ततृ अध्ययन कायर् सम्प� भएको   ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण कायर् �ारम्भ 

गन�। 

337०114२ स्वणर् सगरमाथा वहृत च�पथ (ओखलढंुगा-

सोल ुसल्लेर�-खोटाङ �द�ेल-ओखलढंुगा) 

३८ �क. �म. �याक �नमार्ण कायर् 

सम्प� गन�। 

सम्पूणर् खण्ड �याक �नमार्ण गर� ४० 

�क.�म. सडक कालोप�े भएको हनु।े 

८ �क.�म. �याक �नमार्ण तथा आवश्यक 

स्थानमा स्�क्चरको �नमार्ण कायर् गन�। 
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337०1143 तराइ मधेस सडक पवुार्धार �वशेष कायर्�म रणनै�तक दृ��कोणले महत्वपूणर् 

तराइका सडकको �नमार्ण/स्तरो��तको 

ला�ग ठे�ा व्यवस्थापन गर� �नमार्ण 

कायर् भइरहेको। 

४०० �क.�म. सडक कालोप�े सडक 

�नमार्ण भएको हनुे। 

१५० �क.�म. सडक कालोप�े सडक �नमार्ण 

गन�। 

337०1144 साँघटुार- ओखलढु�ा- कुइ�भर सडक ८ �क.�म. सबबेस �नमार्ण सम्प� तथा 

६ �क.�म. कालोप�े कायर्को ला�ग 

बेसको काम भइरहेको। 

  १० �क.�म. कालोप�े कायर् तथा आवश्यक 

स्थानमा स्�क्चरको �नमार्ण गन�। 

337०1145 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना �नमार्ण सव�क्षण सम्प� गर� १० 

�क.�म. तटबन्ध तयार भएको 

  कमला-क�नपरु खण्डको ८७ �क.�म. मध्ये 

४५ �क. �म. तटबन्ध कायर् तथा १८ वटा 

�स �ेनेज स्�क्चर �नमार्ण गन�। 

337०1146 दो�ो पलु सधुार तथा संभार आयोजना पलु �नमार्ण/�डजाइन सम्बन्धी क्षमता 

अ�भव�ृ� कायर्�म भइरहेको। 

  पलु �नमार्ण/�डजाइन सम्बन्धी क्षमता 

अ�भव�ृ� गन�।  

१० वटा �सग्नेचर ��जको �डजाइन कायर् अिघ 

बढाउन े| 

337०1167 क्षे�ीय व्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना       

  १. नागढंुगा-नैा�वसे-मिुग्लङ सडक  �नमार्ण कायर्को ठे�ा व्यवस्थापन तथा 

�नमार्ण सपु�रवेक्षणका ला�ग परामशर् 

सेवा ख�रदको कायर् सचुारू रहेको 

९५ �क.�म. सडक स्तरो��त भएको 

हनुे। 

ठे�ा व्यवस्थापन सम्प� भई �नमार्ण कायर् सरुु 

गन�। 

टेवा, पखार्ल लगायत नाल� �नमार्ण गन�। 

  २. कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक �ड�पआर तथा वातावरणीय अध्ययन 

कायर्को ला�ग परामशर्दाता छनोटको 

कायर् सचुारू रहेको। 

१३० �क.�म. सडक चार लेनमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

�डजाइन र वातावरणीय अध्ययन कायर् सम्प� 

गन�। 
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३३७०११६८ सरुुङमागर् �वकास कायर्�म इ�प�स मोडेलको ��क्वा�ल�फकेशन 

स्वीकृ�तको ला�ग पेश ग�रएको, इ�प�स 

मोडेलको �बड डकुमेन्ट तयार� 

भइरहेको। 

�नमार्ण सम्प� भएको हनुे। ठे�ा व्यवस्थापन सम्प� गर� �नमार्ण कायर् 

सरुु गन�। 

�बड डकुमेन्ट  अध्ययनको �ाफ्ट �रपोट 

�ा� भएको र उ� सरुुङ मागर् �नमार्ण 

गनर् बहबुष�य ठे�ा व्यवस्थापनको कायर् 

भइरहेको। 

�नमार्ण सम्प� भएको हनुे। ठे�ा व्यवस्थापन गन�। 

धरान-लेउती सरुुङमागर्को सम्भाव्यता 

अध्ययन कायर्को RFP मूल्यांकन 

���यामा रहेको। 

�व.पी.नगर-ख�ुटया-�दपायल खण्ड तथा 

गोदावर� कुण्ड-का�-ेमानेचौर जोडन े

सरुुङमागर्को परामशर्दातासँग सम्झौता 

भएको। 

�नमार्ण कायर् सचुारु भएको हनुे। अध्ययन कायर् सम्प� गर� ठे�ा व्यवस्थापन 

���या सरुु गन�। 

३३७०११६९ वैकिल्पक सहायक राजमागर् �वकास 

कायर्�म  

संघमा हस्तान्तरण भएका सडक तथा 

वैकिल्पक राजमागर् �नमार्ण र स्तरो��त 

कायर् भइरहेको। 

२०० �क.�म. सडक कालोप�े भएको 

हनुे। 

संघमा हस्तान्तरण भएका सडक तथा 

बैकिल्पक राजमागर् �नमार्ण र स्तरो��त कायर् 

सरुु गन�। 

३३७०११७० सासेक राजमागर् सधुार आयोजना दो�ो चरण �नमार्ण कायर् र परामशर्दाताको ख�रद 

���या अिन्तम चरणमा रहेको। 

स्तरो��त सम्प� भएको हनुे। स्तरो��तको कायर् �ारम्भ गन�। 

३३७०११७१ काकर�भ�ा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट 

खण्ड 

�डटेल सभ�, �डजाइन कायर् अन्तगर्त 

१२० �क.�म. �फल्ड सभ� सम्प� 

भएको। 

१०० �क.�म. सडक चार लेनमा 

स्तरो��त सम्प� भएको हनुे। 

ठे�ा व्यवस्थापन सम्प� गर� �नमार्ण कायर् 

सरुु गन�। 
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�डटेल सभ�, �डजाइन कायर् अन्तगर्त 

१०० �क.�म. �फल्ड सभ� सम्प� 

भएको। 

७५ �क.�म. सडक चार लेनमा 

स्तरो��त सम्प� भएको हनुे। 

ठे�ा व्यवस्थापन सम्प� गर� �नमार्ण कायर् 

सरुु गन�। 

३३७०११७२ �मच�या-कटार�-घमु� ओटा�सल कालोप�े ग�रएकोमा हाल 

जीणर् अवस्थामा रहेको। 

�नमार्ण/स्तरो��त सम्प� भएको हनुे। पूवर्तयार� कायर् सम्प� गर� ठे�ा व्यवस्थापन 

गन�। 

३३७०११७३ सूयर्�वनायक-ध�ुलखेल र कोटे�र-बाने�र-

��परेु�र सडक आयोजना 

कोटे�रमा अन्डरपास/फ्लाईओभर 

�नमार्णका ला�ग पूवर् संभाव्यता अध्ययन 

भएको। 

�नमार्ण कायर् सचुारु भएको हनुे। कोटे�रमा अन्डरपास/फ्लाइओभर को �डजाइन 

सम्प� गन�। 

बाने�र, ��परेु�र तथा आवश्यक अन्य 

चोकहरूमा फ्लाइओभर/अन्डरपास को 

संभाव्यता अध्ययन गन�। 

�नमार्ण कायर् सचुारु भएको हनुे। सूयर्�वनायक-ध�ुलखेल सडक चारलेनमा 

स्तरो��त गन�।  

�वस्ततृ इिन्ज�नय�रङ �डजाइन सम्प� गन�। 

३३७०११७४ चतरा-मलुघाट-माझीटार-दोभान-

ओलाङचङुगोला (तमोर क�रडोर) 

२५० �क. �म. �याक खलेुको, १०४ 

�क. �म. �ाभेल भएको। 

बाँक� १९ �क.�म. �याक �नमार्ण गर� 

१५० �क.�म. सडक कालोप�े स्तरमा 

स्तरो��त भएको हनुे। 

१९ �क.�म. �याक खोल्न,े २० �क. �म. 

कालोप�े र ३५ �क. �म. �ाभेल गन�। 

३३७०११७५ केचना-कंचनजंघा (मेची क�रडोर) �डटेल सभ�, �डजाइन कायर् भइरहेको। १०० �क.�म. सडक स्तरो��त सम्प� 

हनुे 

�डटेल सभ�, �डजाइन लगायतका पूवर्तयार� 

सम्प� गर� ठे�ा व्यवस्थापन गन�। 

३३७०११७६ �नवार्चन क्षे� रणनै�तक सडक �डटेल सभ�, �डजाइन लगायत 

पूवर्तयार�को कायर् भइरहेको। 

�नमार्ण तथा स्तरो��त सम्प� भएको 

हनुे। 

ठे�ा व्यवस्थापन सम्प� गर� �नमार्ण कायर् 

सरुु गन�। 

337००11२ नेपाल पानीजहाज कायार्लय कणार्ल�, कोशी, नारायणी र 

काल�गण्डक� नद�मा जलमागर्का �निम्त 

सम्भाव्यता अध्ययन सरुु भएको। 

नेपाल पानीजहाज (संचालन तथा 

जलयान संचालन सम्बन्धी आवश्यक 

काननुी व्यवस्थापन भई, अनगुमन तथा 

�नयमन सरुु भएको हनुे। 

अध्ययन कायर् सरुु भएका नद�हरूमा 

(वातावरणीय र सम्भाव्यता) लाई �नरन्तरता 

�दने  

बबई, रा�ी, तामाकोशी, दधुकोशी र बागमती 
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व्यवस्थापन) ऐनको मस्यौदा 

मिन्�प�रषद् मा पेश भएको। 

नद�मा जलयान स�ालन सम्बन्धी सम्भाव्यता 

अध्ययन कायर् सरुु गन�। 

कोशी, कणार्ल�, नरयानी र का�लगण्डक�मा 

अध्ययन कायर् सम्प� भए प�ात ट�मर्नल 

स�हतको �नमार्ण कायर् सरुु गन�। 

३३७०२१०१ रेल मोनोरेल तथा मे�ोरेल �वकास आयोजना नेपाल भारत �समानामा ६६ �क.�म. 

रेल्वे �नमार्ण भई स�ालन हनु े

अवस्थामा रहेको। 

१४० �क.�म. रेलवे �नमार्ण हनु े रेलवे �ाकवेड तथा रेलवे पलुहरू �नमार्ण 

गन�। 

३३७०३०११ यातायात व्यवस्था �वभाग सावर्ज�नक यातायात सेवाका सवार�लाई 

अनगुमन गन� �णाल� (GPS-VTS) को 

�नमार्ण सरुु ग�रएको। 

िचतवनको आपँटार� र महो�र�को 

ब�दर्बासमा सो  �णाल� �नमार्ण सम्प� 

भई स�ालनमा आएको। 

�वरग� र नारायणघाट सडक खण्डमा 
Road Accident Management 
Information System (RAMIS) 
स�ालनमा ल्याइएको 

अनलाइन �टकट ख�रद-�ब�� सम्बन्धी 

�नद� िशका, २०७७ जार� गर� 

या�ीवाहक सावर्ज�नक यातायात 

सेवामा अनलाइन �णाल� (Online 

Ticket Management System -OTMS) 
लागू ग�रएको। 

नेपालभ�रका रूटहरूको अध्ययन गर� 

सफ्टवेयर �नमार्ण गनर् स�म�त गठन 

संघ तथा �देशबीच यातायात 

व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकायार्त्मक 

�णाल�को �वकास भएको हनुे। 

सावर्ज�नक यातायात सेवा भरपद�, 

गणुस्तर�य र सेवा�ाह�मै�ी भएको 

हनुे। 

यातायात सेवा �णाल� �डिजटाइज 

भएको हनुे।  

वा�षर्क कायर्�म अन्तगर्तका ��याकलाप 

स�ालन गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी  तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

गर� कायर् भइरहेको। 

�व�तुीय सवार� साधन दतार् �णाल� 

(EDLVRS: VRS) लागू गराउने 

कायर्को तयार� भइरहेको। 

 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

सडक, रेल तथा जलमागर् क्षे�मा �ोत साधन एवम ्�नमार्ण साम�ी आवश्यक समयमा पयार्� मा�ामा उपलब्ध हनु नसक्नाले समयमै कायर्�म तथा आयोजना सम्प� हनु 

नसक्ने जोिखम रहन्छ। सडकलाई �ा�व�धक रुपले उिचत बनाउने घमु्ती, मोड, उकालो र ओरालो मापदण्ड अनरुुप बनाउने र तीनलाई प�ी बनाउन सम्बन्धीत �नकायलाई 

िजम्मेवार बनाउने कायर्, �ोत साधन र जनशि�का �हसाबले चनुौतीपूणर् छ। सडक �नमार्णको ला�ग आवश्यक साम�ी �ग�ी, माटो, अलक�ाको �योग �ाकृ�तक �ोत साधनको 

�दगो उपयोगको जोिखम रहन्छ। संघ, �देश र स्थानीय तहको कायर्क्षे� �भ� पन� राज� र खचर्को व�गर्करणको चनुौतीले कायर्न्वयनमा �भाव पान� देिखन्छ। कायार्न्वयन 

व्यवस्थापन एवम ् नवीन व्यवस्थापक�य उपकरणहरूको आन्त�रक�करण हनु नसकेमा आयोजनाको समय र लागत बढ्ने जोिखम रहन्छ। यसबाट ��वष�य खचर् संरचनाले 

�क्षेपण गरेको ल�य तथा उ�ेश्यहरू �ा� गनर् जोिखम देिखन्छ। 
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७.३ स�ार तथा सूचना ��व�ध 

१. प�ृभ�ूम  

नेपालको सं�वधानले स्वत�ताको हक, स�ारको हक र सूचनाको हकलाई मौ�लक हकको रूपमा उल्लेख गर� �वचार तथा 

अ�भव्यि�को स्वतन्�ता, पूणर् �से स्वतन्�ता र सूचना माग्ने तथा पाउने हकको �त्याभ�ूत गरेको छ।आ�थर्क �वकासको सम्वाहक 

एवम ् उत्�रेकको रूपमा रहेको स�ार तथा सूचना ��व�ध क्षे�लाई मयार्�दत, व्यावसा�यक, सक्षम र सबल बनाउन े दा�यत्व र 

िजम्मेवार�कासाथ अगा�ड बढाउन ु पन� खाँचो छ।�दगो �वकास ल�यले सबैले धा� सक्ने गर� इन्टरनेटको  पहुँचमा उल्लेख्य व�ृ� गन� 

उल्लेख गरेको छ।हाल नेपालमा कुलजनसंख्याको ७२ ��तशतमा टे�ल�भजन, ८७ ��तशतमा रे�डयो र  ८२.७९ ��तशत जनसंख्यामा 

इन्टरनेट सेवाको पहुँच पगुेको  छ।नेपाल� जनतालाई स�ार तथा सूचनासँग सम्बिन्धत �व�व्यापी �वकास एवम ्उपलब्धी अनरुूप सेवा 

पयुार्उँदै आ�थर्क �वकासका सम� पक्षमा सूचना ��व�ध तथा स�ारको अ�धकतम उपयोग बढाउन स�ार र सूचना ��व�धसम्बन्धी  ज्ञान, 

सीप र क्षमताको �वकास गर� सशुासन कायम  गनुर् र सूचना ��व�धलाई अथर्तन्�को मह�वपणूर्  �हस्साको  रूपमा  �वकास गनुर् आजको 

आवश्यकता हो। 

२. समस्या तथा चनुौती 

आमस�ारका माध्यम पूणर् रूपमा मयार्�दत, िजम्मेवार, जवाफदेह�, उ�रदायी र �व�सनीय हनु नसक्न,ु दूरस�ार सेवामा सबै 

नाग�रकको पहुँच पगु्न नसक्न,ु सूचना ��व�धको �वकास र साइबर सरुक्षाको ला�ग पयार्� संरचनागत व्यवस्थाको कमी हनु ु ,सावर्ज�नक 

सेवा�वाहमा सूचना ��व�धको न्यून उपयोग हनु,ु हलुाक सेवालाई �व�वधीकरण गनर् नसक्न,ु नेपाललाई  �ा� अबार्इटल स्लटको समयमै 

उपयोग गनर् नसक्न,ु सरुक्षण म�ुणको पयार्� पूवार्धार �वकास नहनु,ु सूचना ��व�ध उ�ोग व्यविस्थत नहनु,ु अपेिक्षत रोजगार� �सजर्ना नहनु,ु 

चलिच� क्षे�लाई उ�ोगको  रूपमा �वकास गनर् नसक्न ु  र �वज्ञापन व्यवसाय  व्यविस्थत हनु  नसक्न ु  यस क्षे�का  मखु्य  समस्याका रूपमा  

रहेका  छन।् 

आमस�ार माध्यममा �सा�रत समाचार मयार्�दत र �व�सनीय बनाउन,ु �ामक समाचारको �नयमन एवम ्�नयन्�ण गनुर्, सामािजक 

स�ालको व�ृ�सँगै यसमा बढ्दै गएको दरुूपयोग �नयन्�ण गनुर्, स�ार तथा सूचना क्षे�मा �वक�सत नवीनतम ��व�ध समयसापेक्ष 

�योग गनुर्, बढ्दो साइबर अपराधको सामना गनुर्, सूचना ��व�धमा आधा�रत उ�ोगहरूलाई ��तस्पध� बनाई सम्ब�र्न गनुर्, 

परम्परागत हलुाक सेवालाई �व�वधीकरण गनुर्, अनसुन्धान तथा �वकासमा लगानी व�ृ� गनुर्, सरुक्षण म�णुमा रहेको पर�नभर्रता 

हटाउन,ु चलिच� क्षे�लाई ��तस्पधार्त्मक बनाई उ�ोगकोरूपमा �वकास गनुर्, दूरस�ार पूवार्धारमा सह�योगको अवस्था �सजर्ना गनुर् 

यस क्षे�मा चनुौतीको रुपमा रहेका छन।् 

3. सोच 

सूचना ��व�धय�ु रा�। 

४. उ�शे्य 

१. सबै नाग�रकमा स�ार तथा सूचना ��व�धको सहज पहुँच तथा उपयोग �वस्तार गनुर्। 

२. स�ार र सूचना ��व�ध सेवालाई सवर्सलुभ, भरपद� र गणुस्तर�य बनाउन।ु 

३. स�ार र सूचना ��व�धमा आधा�रत उ�ोगको �वकास गर� रोजगार� व�ृ� गनुर्। 

५. रणनी�त 

१. सूचनामा सबै नाग�रकको पहुँच तथा उपयोग स�ुन�त गन�। 

२. पूणर् �से स्वतन्�ताको स�ुन�तता गद� आमस�ारमा सबै नाग�रकको पहुँच �वस्तार गन�। 
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३. दूरस�ार एवम ्�ोडब्याण्ड सेवाको पहुँच देशभर पयुार्उने। 

४. �डिजटाइजेसनमाफर् त सामािजक, आ�थर्क र शासक�य व्यवस्थामा सधुार गन�। 

५. हलुाक सेवालाई संस्थागत पनुस�रचना गर� स्वाय�, ��तस्पध� र व्यावसा�यक बनाउने। 

६. चलिच� क्षे�को पूवार्धार �वकास गर� उ�ोगको रुपमा �वकास तथा �वर्�न गन�। 

७. सरुक्षण म�ुणको व्यवस्था गन�। 

८. �वज्ञापन बजार व्यविस्थत बनाउने ।
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाई 
आ.व. २०७६/7७ 
सम्मको उपलिब्ध 

आ.व. 2077/78 
को उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

स�ार तथा सूचना 
��व�धबाट रोजगार� �सजर्ना 

संख्या 
हजारमा 

- - 344 414 ५०० 

अिप्टकल फाइवर �वस्तार �क.मी. ९५९६ १०१८९ १९१७० २५७२० २५७२० 

फोरजी/एल.ट�. 
ई.सेवा�वस्तार 

�योगकतार् 
��तशत 

१५.३ २४ ५० ६० 
६५ 
 

Fixed �ोडव्याण्ड सेवा 
�वस्तार 

��तशत १६.८३ २३ २७.८ ३५ ४३ 

mobile �ोडव्याण्ड सेवा 
�वस्तार 

��तशत ५३.७२ ६२ 
७२ 
 

५६ 
 

५७ 
 

मोबाइल टे�लफोन 
�ाहकसंख्या 

जना लाख ३७८.५४ 389 ४०० 173.65 173.65 

सरकार� डाटा सेन्टर संख्या २ 2 ३ ५ ५ 

इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर संख्या ० 0 - २ २ 

रे�डयोको पहुँच ��तशत ८७ ८७ ९६ 9८ १०० 

टे�ल�भजनको पहुँच ��तशत ७२ ७२ ९२ ९४ 
१०० 

 

EMS सेवा�वस्तार िजल्ला ६४ 64 ७२ ७४ 
७७ 
 

EMS सेवा�वस्तार देश/संख्या ३९ 39 ४६ ४८ ५१ 

अनलाइनमाफर् त सरकार� 
सेवा�वाह 

संख्या २२ 22 ४२ ५० 
५५ 
 

सरुक्षण म�ुण �से स्थापना संख्या ० 0 १ १ १ 

स�ार�ामको स्थापना संख्या १ 1 १ १ 
 
७ 
 

सूचना ��व�ध जनशि� हजार ७ - ९.२ १० १० 

�डिजटल साक्षरता ��तशत - - ७५ ८० 
१०० 

 
E-government 
Development index  

- - ०.६१ ०.६५ ०.६८ 

रा��य साइबर 
सरुक्षाःक्षे�गत CERT 

संख्या १ 1 ४ ४ ४ 

रा��यज्ञानपाकर्  संख्या ० 0 ७ ७ ७ 
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सूचक एकाई 
आ.व. २०७६/7७ 
सम्मको उपलिब्ध 

आ.व. 2077/78 
को उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

इन्टरनेट पहुँच �ा� 
जनसंख्या 

��तशत ७३ ८२.७९ ८५ ८९ ९२ 

टे�लफोन (सबै �कारका) 
घनत्व 

��तशत १२९ १३०.४ १४० ११५ ९८ 

सूचना ��व�ध सम्बन्धी 
उ�ोग 

संख्या - - ३२३५ ३३९६ 
३५६५ 

 

७.  �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      76,898       52,262       19,636        5,000       76,898            -              -    

२०७९/८०      84,624       54,363       26,961        3,300       84,624            -              -    

२०८०/८१      97,533       56,376       37,527        3,630       97,533            -              -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी. नं. कायर्�म÷आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

35800011 सञ् चार तथा सूचना 
��व�ध मन्�ालय 

2,३ संचार तथा सूचना ��व�धको 
क्षे�मा �वक�सत न�वन 
��व�धको अ�धकतम उपयोग 
गद� आ�थर्क सम�ृ�मा योगदान 

सालबसाल�  आमस�ार, दूरस�ार, हलुाक सेवा �ा�धकरण, सरुक्षण 

म�ुण लगायतका कानून �नमार्ण भएको हनुे। 

35821011 रा��य सूचना आयोग १ नेपाल� नाग�रकको सूचनाको 
हकको संरक्षण, सम्व�र्न र 
�योग 

सालबसाल�  स्थानीय तहका जन��त�न�ध, समदुाय एवम ्नाग�रकहरूमा 
सूचनाको हकका बारे जनचेतना अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

35803011 हलुाक सेवा �वभाग ५ जनतालाई शी� तथा 
�व�सनीय रुपमा िच�ीप�मा 
पहुँच एवम ्धनादेश स�ुवधा 
�दान 

सालबसाल�  हलुाक सेवाको संस्थागत र सेवा �णाल�का सम्बन्धमा 
सझुाव �ा� भएको हनुे। 

35803012 हलुाक �नद�शानालयहरू ५ हलुाक सेवा �वाह सालबसाल�  भवन �नमार्ण भएको हनुे। 

३५८०३०१३ गो�ाराहलुाक ५ उच्च गणुस्तरको हलुाक सेवा 
�दान 

सालबसाल�  गो�ारा हलुाकको पूवार्धारहरू �नमार्ण भई सेवा �वाहमा 
सधुार भएको हनुे। 

३५८०३०१४ िजल्ला हलुाक 
कायार्लयहरू 

५ हलुाक सेवाको स्थानीय 
तहसम्म पहुँच �वस्तार 

सालबसाल�  भवन �नमार्ण तथा ममर्त संभार र  आवश्यक मेिशनर� 
औजार �ा� भै हलुाक कायार्लयहरू सदुृढ र स�ुवधा 
सम्प� भएको हनुे।  

35803015 हलुाक �िशक्षण केन्� ५ हलुाक सेवामा कायर्रत 
कमर्चार�हरूको दक्षता तथा 
क्षमता अ�भव�ृ� 

सालबसाल�  ता�लम संचालन भई कमर्चार�हरूको कायर् क्षमतामा सधुार 
भएको हनुे। 

३५८०३०१६ केिन्�य धनादेश ५ हलुाक बचत ब�कको कारोबार सालबसाल�   
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कायार्लय व्यवस्थापन  तथा धनादेश सेवा 
संचालन 

३५८०३०१७ केिन्�य �टकट भण्डार 

(�फलाटे�लक व्यूरो) 

५ हलुाक �टकटको छपाई तथा 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�  हलुाक �टकट छपाई भई �ब�� भएको हनुे। 

कोठा पाट�शनको काम सम्प�  भएको हनुे। 

३५८०२०११ सूचना तथा �सारण 

�वभाग 

८ नेपाल सरकारको काम 
कारवाह�, अनसुन्धान एवम ्
नी�तबारे सूचना �वाह �नय�मत, 
व्यविस्थत र मयार्�दत रे�डयो 
तथा टे�ल�भजन �शारण 

सालबसाल�  �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार भई ��त�ानको भवन 
�नमार्णको �न�म� पूवार्धार तयार भएको हनुे। 

टे�ल�भजन �सारण संस्थाको �सारणको गणुस्तर अनगुमन 
भएको हनुे। 

प�कारहरूको दघुर्टना �बमा भएको हनुे। 

�वभागमा हालसम्म जम्मा भएका इजाजत, लाइसेन्सलगायत 
स�ल कागजातको �डिजटल रुपमा भण्डारण भएको हनुे। 

३५८०४०११ सूचना ��व�ध �वभाग ४ �व�तुीय सरकार एवम ्
सशुासनको अवधारणालाई 
कायार्न्वयन गनर् नेततृ्वदायी र 
समन्वयकार� भ�ूमका �नवार्ह 

सालबसाल�  सरकार� �नकायहरूको �सस्टम, सफ्टवेयर, वेबसाइट, वेब 
एिप्लकेशन, मोबाइल एिप्लकेशन सरुिक्षत भएको हनुे। 

खमुलटारिस्थत ज्ञान पाकर् को �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन 
तयार भएको हनुे। 

गभनर्मन्ट क्लाउडको स�ालन भएको हनुे। 

३५८०१०११ म�ुण �वभाग ७ �व�सनीय र भरपद� म�ुण 
सेवा �वाह 

नेपाल सरकारको महत्वपूणर्  
साम�ी छपाई 

सालबसाल�  �से भवनको नक्सा लगायतका कामको �ारिम्भक र सम्पूणर् 
��तवेदन तयार भई आगामी आ�थर्क वषर्मा भवन �नमार्ण 
���या अगा�ड बढेको हनुे। 

३५८४१०११ �से काउिन्सल २ स्वस्थ प�का�रता �वकासका 
ला�ग उपय�ु वातावरण 
�सजर्ना 

प�का�रता सम्बन्धी 
आचारसं�हता कायार्न्वयन 

सालबसाल�  प�कार आचारसं�हता अनगुमन र उजरु� सम्बन्धी 
जानकार� भई सचेत गराउने, मेल�मलाप गराउन,े 

आचारसं�हता ��तकूलका साम�ी उपर कारबाह� भएको 
हनुे र मयार्�दत प�का�रताको �वकास भएको हनुे। 
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३५८८१०११ रा��य समाचार स�म�त २ �नष्पक्ष तवरले समाचार 
संकलन तथा �वतरण 

सालबसाल�  राससबाट �भ�डयो िक्लप सेवा स�ालन भएप�छ मलुकुका 
सम्पूणर् टे�ल�भजन च्यानलहरूलाई आ�धका�रक र 
गणुस्तरय�ु आ�धका�रक र सत्यतथ्य सूचना �वाह भएको 
हनुे। 

एक�कृत सफ्टवेयर माफर् त रा��य समाचार स�म�तका 
सम्पूणर् समाचार साम�ी अकार्इभ गर� अझ सरुिक्षत र 
सरल त�रकाले �ाहकले �योग गरेको हनुे। 

५०१५८१०१ नेपाल टे�ल�भजन (�व�ीय 

व्यवस्था) 

२ रा��य �शारण संस्थाको रुपमा 
नेपाल सरकारको सूचना 
�शारण 

सालबसाल�  नेपाल टे�ल�भजनमा रहेका महत्वपूणर् दृश्यहरूको �व�तुीय 
अ�भलेख भएको हनुे। 

३५८८१०१३ रे�डयो �सार सेवा �वकास 

स�म�त 

२ राज्यले अबलम्बन गरेको 
नी�तको सम्�षेण 

सालबसाल�  थप ५ देिख ७ ��तशत जनसंख्यामा �सारण पहुँच व�ृ� 
भई कुल पहुँच जनसंख्या ९३ ��तशत पगुकेो हनुे। 

�सारण �लंक स्तरो��त तथा सदुृढ भएको हनुे। 

३५८८१०१४ सरुक्षण म�ुण केन्� ७ सरुक्षण म�ुण सम्बन्धी 
�व�सनीय सेवा र गणुस्तर�य 
वस्त ुउत्पादन गर� 

सरुिक्षत छपाईमा �वदेिशने 
रकम बचत 

सालबसाल�  सरुक्षण म�ुण सम्बन्धी पूवार्धार �नमार्ण भएको हनुे। 

३५८००१०१ रा��य सूचना ��व�ध 

केन्� 

४ आम जनतामा सूचना ��व�धको 
पहुँच �वस्तार 

यसको माध्यमबाट रोजगार 
�सजर्ना  तथा ज्ञानमा आधा�रत 
समाज र उ�ोग �नमार्ण 

�व�तुीय शासन कायार्न्वयन 

सालबसाल�  भ�ुानी �णाल� (National Payment Gateway -NPG) 

कायार्न्वयनमा आई खचर् र राज�को व्यवस्थापनमा सहयोग 

पगुकेो हनुे। 

थप सरकार�  �नकायको सभर्र कोलोकेशन  (Server 

Collocation) �भावकार� भएको हनु।े 

सरकार�  �व�तुीय सेवाहरूको �भावका�रता ब�ृ� भएको 
हनुे। 

सरकारको �व�भ� �नकायको सूचना �वाहमा सहयोग पगुकेो 
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हनुे। 

३५८८१०१२ न्यूनतम पा�र��मक 

�नधार्रण  स�म�त 

 �मजीवी प�कारको न्यूनतम 
पा�र��मक �नधार्रण तथा 
पनुरावलोकन 

सालबसाल�  �मजीवी प�कार ऐन कायार्न्वयन भएको हनुे। 

�मजीवी प�कारको समस्या प�ा  लगाई समाधानका ला�ग 

पहल भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 
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35800011 सञ् चार तथा सूचना 

��व�ध मन्�ालय 

क्ल�न �फड नी�त कायार्न्वयनमा 

आएको। 

साइबर सरुक्षा नी�त तजुर्मा 

भएको। 

�वज्ञापन (�नयमन गन�) 

�नयमावल�, २०७७, चलिच� 

(�नमार्ण, �दशर्न तथा �वतरण) 

�नयमावल�, रा��य �सारण (दश� 

संशोधन) �नयमावल� 

कायार्न्वयनमा आएको। 

६५५ पा�लकामा 4G/LTE सेवा 

�वस्तार भएको। 

६०८ पा�लका, ५०९६ वडा 

कायार्लय, ३४५४ स्वास्थ्य केन्� 

र ४१९७ सामदुा�यक माध्य�मक 

�व�ालयमा �ोडव्याण्ड सेवा 

आम�ार, दरुस�ार, हलुाक सेवा 

�ा�धकरण, सरुक्षण म�ुण लगायतका 

काननुहरू �नमार्ण भएको हनुे। 

साइवर सरुक्षा र क्लाउडसम्बन्धी नी�त 

�नमार्णका साथै �ोडव्याण्ड नी�तको 

प�रमाजर्न भएको हनुे। 

रा��य साइबर सरुक्षा केन्� र सूचना 

��व�ध अनसुन्धान केन्�को स्थापना 

भएको हनुे। 

रा��य सूचना ��व�ध केन्� र रा��य साइबर सरुक्षा केन्�को 

स्थापनाका ला�ग �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार गन�। 

�वदेशी म�ुा सटह� �सफा�रशसम्बन्धी सफ्टवेयर �नमार्ण गन�। 

सातवटै �देशमा छायाकँन स्थलहरूको �वकास गनर् चलिच� 

�वकास बोडर्लाई अनदुान उपलब्ध गराउने। 

चलिच�सम्बन्धी स्टोर� ब�क संचालनको ला�ग चलिच� �वकास 

बोडर्लाई अनदुान उपलब्ध गराउन।े 

काठमाण्डौ उपत्यका वा उपत्यका आसपासका क्षे�मा 

अत्याध�ुनक स�ुवधा सम्प� स�ुट� स्टु�डयो �नमार्ण गन�। 

"देशका ला�ग �सनमेा" कायर्�म स�ालन गनर् चलिच� �वकास 

बोडर्लाई अनदुान   �दने। 

�वज्ञापन नी�त र एक�कृत संचार तथा सूचना ��व�ध नी�त 

तजुर्मा गन�। 
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�वस्तार भएको। 

१०१८९ �क.मी. अिप्टकल 

फाइबर �वस्तार भएको। 

मोबाइल �डभाइस म्यानेजमेन्ट 

�सस्टम संचालनको अवस्थामा 

रहेको। 

35821011 रा��य सूचना आयोग  सूचनाको हकको कायार्न्वयन अवस्थाको 

अनगुमन भएको हनुे। 

सूचनाको हकको �भावकार� रुपमा 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

िजल्लािस्थत कायार्लयका कायार्लय�मखु, सूचना 

अ�धकार�हरूसँग अन्त��र् या कायर्�म संचालन गन�। 

स्थानीय तहका जन��त�न�ध, समदुाय एवम ्समहुहरूसँग 

सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर��या कायर्�म संचालन गन�। 

सूचनाको हकमा म�हला सशि�करण कायर्�म संचालन  

गन�। 

रे�डयो माफर् त सूचनाको हक सम्बन्धी कायर्�मको उत्पादन र 

�सारण हनुे। 

35803011 हलुाक सेवा �वभाग  हलुाक सेवाको �व�मान संगठनात्मक 

व्यवस्था र सेवा �वाह �णाल�को 

पनु:संरचना भएको    हनुे। 

हलुाक सेवालाई �डिजटाइज गर� सेवाको 

�व�व�धकरण भएको हनुे। 

हलुाक �टकट तथा राजश् व व्यवस्थापन सफ्टवेयर �नमार्ण 

गन�। 

हलुाक सेवाको संस्थागत र सेवा�वाह �णाल� पनुस�रचना 

सम्बन्धी अध्ययन गन�। 

पो�ल कोड अध्याव�धक   गन�। 

डाँक रेखा पनुरावलोकन गन�। 

CDS.POST सम्बन्धी ताल�म संचालन गन�। 

35803012 हलुाक �नद�शानालयहरू  हलुाक सेवा �नय�मत रुपमा संचालन 

भएको हनुे। 

हलुाक �नद�शनालय सखु�तको भवन �नमार्ण गन�। 

�सल्द जरेु ईलाका हलुाक कायार्लयको भवन ममर्त संभार 

गन�। 

३५८०३०१३ गो�ारा हलुाक  हलुाक सेवा (IPS Light बाट IPS. Post साईट िक्लयरेन्स तथा ��फेव भवन एव पा�कर् � �नमार्ण गन�। 
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मा) रुपान्तरण भई कायार्न्वयन भएको 

हनुे। 

हलुाक वस्त ु�ब�� कक्ष �नमार्ण गन�। 

गगुल प्लस कोड सम्बन्धी कायर् गन�। 

इएमएस सेवा सदुृढ�करण कायर् गन�। 

३५८०३०१४ िजल्ला हलुाक 

कायार्लयहरू 

 हलुाक कायार्लयहरू �नय�मत रुपमा 

संचालन भएको हनुे। 

�व�भन् न 70 िजल्लामा आवश्यकता अनसुार कम्प्यटुर, ��न्टर 

लगायतका मेिशनर� औजार ख�रद गन�। 

41 वटा िजल्ला हलुाक कायार्लय/ईलाका हलुाक कायार्लयको 

ममर्त संभार गन�। 

ईलाका हलुाक कायार्लय �पठौल�, कावासोती, नवलपरासी र 

दलु्ल ुदैलेखको भवन �नमार्ण गन�। 

35803015 हलुाक �िशक्षण केन्�  हलुाक सेवामा कायर्रत कमर्चार�लाई 

ता�लम �दान भएको हनुे। 

एक�कृत हलुाक भवन �नमार्ण भएको 

हनुे। 

हलुाक सेवा गणुस्तर�य भएको हनु।े 

सफ्टवेयर तथा सूचना ��व�ध सम्बन्धी संचालन गन�। 

हलुाक� पनुतार्जक� कायर्�म संचालन गन�। 

नेततृ्व क्षमता �वकास ताल�म संचालन गन�। 

हल्कारा उत्�रेक ताल�म संचालन गन�। 

कमर्चार� सीप �वकास सम्बन्धी ताल�म संचालन गन�। 

30 कायर् �दन ेसेवाकाल�न ताल�म संचालन गन�। 

३५८०३०१६ केिन्�य धनादेश 

कायार्लय 

 हलुाक बचत ब�कको व्यवस्थापन र 

�नय�मत रुपमा धनादेश सेवा स�ालन 

भएको हनुे। 

धनादेश तथा बचत ब�क सेवा कम्प्यटुर सफ्टवेयर अप�डे 

सपोटर् र ममर्त संभारको कायर् गन�। 

मातहतका कायार्लयको अनगुमन सम्बन्धी कायर् गन�। 

३५८०३०१७ केिन्�य �टकट भण्डार 

(�फलाटे�लकव्यूरो) 

 हलुाक �टकटको छपाई सम्बन्धी कायर् 

�नय�मत रुपमा संचालन भएको हनु।े 

अन्तरार्��य �फलाटे�लक �दशर्नी र बैदेिशक �मण तथा 

अवलोकन गन�। 

हलुाक �टकट छपाई सम्बन्धी कायर् गन�। 

पालो पहराकोला�ग कोठा पाट�शन गन�। 

३५८०२०११ सूचना तथा �सारण 

�वभाग 

 �वज्ञापन र�हत (Clean Feed) नी�त थप 

�भावकार� रुपमा कायार्न्वयन भएको   

आमस�ार �िशक्षण ��त�ान स्थापनाकाला�ग �वस्ततृ प�रयोजना 

��तवेदन र संस्थागत पूवार्धार तयार� गन�। 
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हनुे। 

�वज्ञापन साम�ी पर�क्षणको मापदण्ड र 

�वज्ञापनको उत्पादन, �सारण र �वतरण 

सम्बन्धी आचारसं�हता कायार्न्वयन 

भएको हनुे। 

�नय�मत, व्यविस्थत र मयार्�दत रुपमा 

रे�डयो तथा टे�ल�भजनको �शारण भएको 

हनुे। 

हेड इन्ड �सस्टम सवल�करण गन�। 

स�ार माध्यम दतार् तथा व्यवस्थापन �व�तुीय स्वचा�लत �णाल� 

�नमार्ण तथा ��तस्थापनको कायर् गन�। 

सभर्र ख�रद तथा सूचना केन्� स्थापना गन�। 

प�कार दघुर्टना बीमा सम्बन्धी कायर्�म गन�। 

�डिजटल आकार्इभ व्यवस्थापन गन�। 

 

३५८०४०११ सूचना ��व�ध �वभाग  �व�तुीय सरकारको अवधारणा 

कायार्न्वयन भएको हनुे। 

रा��य ज्ञान पाकर् को �नमार्ण भएको हनुे। 

क्लाउड फस्ट पो�लसी कायार्न्वयन 

भएको हनुे।  

रा��य साइवर सरुक्षा केन्�को स्थापना 

भएको हनुे। 

सरकार� �नकायहरूका ला�ग E-Attendance device ख�रद गन�। 

Government Cloud को Support Service सम्बन्धी कायर् गन�। 

Government Enterprise Architecture को कायार्न्वयन गन�। 

कागजर�हत सरकारका ला�ग Government Cloud को पूवार्धार 

�वस्तारमा समेत आवश्यक सफ्टवेयर लाइसेन्स ख�रद गन�। 

खमुलटारिस्थत ज्ञानपाकर् को �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 

गन�। 

सरकार� �नकायहरूको �सस्टम, सफ्टवेयर, वेबसाइट, वेब 

एिप्लकेशन र मोबाइल एिप्लकेशनको सरुक्षा अ�डट गन�। 

३५८०१०११ म�ुण �वभाग  म�ुण कायर् �नय�मत रुपमा संचालनमा 

भएको हनुे। 

नेपाल सरकारको राजप� र सरकार� 

कागजात �नय�मत रुपमा �काशन 

भएको हनुे। 

�से भवन �नमाणर्को ला�ग �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 

गन�। 

क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम संचालन गन�। 

फोिल्डङ मेिशन ख�रद गन�। 

३५८४१०११ �से काउिन्सल  आमस�ारको माध्यमको �नयमनकार� 

�नकायका रुपमा �म�डया काउिन्सल 

��याशील रह� स्वस्थ प�का�रताको 

प�कार आचारसं�हता अनगुमन, उजरु�, कारबाह� सम्बन्धी काम 

गन�। 

�काशन (सं�हता जनर्ल, वा�षर्क ��तवेदन, अङ्�जेी र नेपाल� 
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वातावरण �सजर्ना भएको हनुे। बलेु�टन छपाईसमेत) सम्बन्धी कायर् गन�। 

प�कार आचारसं�हता �िशक्षक तथा �िशक्षण कायर्�म 

संचालन गन�। 

प�कार आचारसं�हता �चार �सार सचेतना सम्बन्धी कायर्�म 

संचालन गन�। 

३५८८१०११ रा��य समाचार स�म�त  समाचारको संकलन तथा �वतरण �नष्पक्ष 

र �भावकार� रुपमा  भएको हनुे। 

�भ�डयो सेवा संचालन गन�। 

�डिजटल अकार्इ�भङ सम्बन्धी कायर् गन�। 

गण्डक� �देश कायार्लय भवन �नमार्ण गन�। 

५०१५८१०१ नेपाल टे�ल�भजन 

(�व�ीय व्यवस्था) 

 नेपाल टे�ल�भजनमा भएका महत्वपूणर् 

दृश्यहरूको �व�तुीय अ�भलेख रािखएको 

हनुे। 

नेपाल टे�ल�भजनमा रहेका महत्वपूणर् दृश्यहरूको �व�तुीय 

अ�भलेख (Digital Archiving) गन�। 

व्याण्ड�वथ सम्बन्धी कायर् गन�। 

३५८८१०१३ रे�डयो �सार सेवा �वकास 

स�म�त 

 सं�वधानले अं�गकार गरेको समानपुा�तक 

समावेशी नी�त अनरुुप कायर्�म 

उत्पादन र �शारण भएको हनुे। 

पवर्त, पाँचथर/भोजपरु, दाङ देउखरु�, रूकुम, अछाम/बाजरुा र 

�सराहामा �सारण सेवा �वस्तार गन�। 

ता�रणी�साद कोइराला स्म�ृत स�ार �ाम संचालन गन�। 

�डिजटल आकार्इ�भङ गन�। 

संचार तथा सूचना ��व�ध कायर्�म संचालन गन�। 

३५८८१०१४ सरुक्षण म�ुण केन्� रा��य सरुक्षण म�ुण भवन, ढल 

�नकास �णाल� को �नमार्ण तथा 

मेिशन सफ्टवेयर तथा हाडर्वेयर र 

सम्बिन्धत उपकरणहरूको  

बोलप� आ�ान, मूल्या�न र 

सम्झौता भएको। 

मलुकु �भ�ै सरुिक्षत म�ुण कायर्को 

ला�ग सरुक्षण �सेको स्थापना भएको 

हनुे। 

वातावरणीय �भाव मूल्या�न गन�। 

गोदाम घर �नमार्ण गन�। 

�सेको ला�ग पपेर वेस �ोडक्सन प्लान्ट �विल्डङ �नमार्णको 

कायर् गन�। 

प्याकेज मेिशन ख�रद गन�। 

Design,  Supply, Installation, Testing, Commissioning of 
Low Voltage Power Distribution System सम्बन्धी कायर् 

गन�। 

३५८००१०१ रा��य सूचना ��व�ध सामािजक सरुक्षा कोष, नाग�रक धरान, कोहलपरु र ल�लतपरु नेपाल सरकारको एक�कृत डाटासेन्टरको क्षमता �वकास गन�। 
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केन्� लगानी कोष, कमर्चार� संचय 

कोष, लोक सेवा आयोग र 

�नवार्चन आयोगको मतदाता 

प�रचय प�लाई नाग�रक एपमा 

आव� ग�रएको। 

कोहलपरुमा डाटासेन्टरको ला�ग 

जग्गा �ा�� एवम ्वातावरणीय 

�भाव मूल्या�नको कायर् सम्प� 

भएको र ल�लतपरुमा डाटा सेन्टर 

र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर 

�नमार्ण गनर्को ला�ग जग्गा �ा� 

ग�रएको। 

महालेखा �नयन्�क कायार्लयको 

�व�तुीय भ�ुानी �णाल� 

�णाल�को �ा�व�धक तथा 

व्यावसा�यक ���या डकुमेन्टेशन 

तयार भएको। 

र बटुबलमा डाटासेन्टर तथा  

ल�लतपरुमा इन्टरनटे एक्स्चेन्ज सेन्टर 

�नमार्ण भएको हनुे। 

सरकारबाट �ा� हनु ेसेवाहरू एक�कृत 

रुपमा अनलाइन माफर् त �ा� हनुे। 

थप सरकार� �नकायका Server 

Collocation गनर् �भावकार� हनुे। 

नाग�रक एपको संचालन, �वकास, सम्ब�र्न तथा अ�ाव�धक 

गन�। 

Disaster Recovery Center, हेट�डामा Electro mechanical 

उपकरण ख�रद तथा जडान गन�। 

धरान/इटहर�मा डाटा सेन्टर �नमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन 

गन�। 

कोहलपरु, ल�लतपरु र बटुबलमा डाटासेन्टर तथा बटुबल र 

ल�लतपरुमा इन्टरनटे एक्स्चेन्जसेन्टर �नमार्ण गन�। 

E-Payment, Interface, System Upgrade तथा ख�रद सम्बन्धी 

कायर् गन�। 

३५८८१०१२ न्यूनतम पा�र��मक 

�नधार्रण  स�म�त 

 �मजीवी प�कारको न्यूनतम पा�र��मक 

कायार्न्वयन र कायार्न्वयन अवस्थाको 

अनगुमन भएको हनुे। 

िजल्लास्तर�य अन्तर��या एवम ्संचारकम� र उ�मीसँग 

अन्तर��या कायर्�म संचालन गन�। 

�व�भ� िजल्लाको �म�डया अनगुमन गन�। 

9. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

स�ार तथा सूचना ��व�ध क्षे�को �वकास र �वस्तारका ला�ग ठूलो मा�ामा आ�थर्क साधन �ोतको आवश्यकता रहेको छ। उ� �ोतको व्यवस्थापन �भावकार� तथा 

पयार्� व्यवस्थापन तथा �डिजटल नेपालले तय गरेका उ�ेश्य �ा��का ला�ग अन्तर मन्�ालय समन्वय, सहयोग र सहकायर् हनु �नतान्त आवश्यक तथा अप�रहायर् रहेको छ। सो 

अवस्थाको स�ुनि�तता नहनु ुसाथै सूचना ��व�धका क्षे�मा सावर्ज�नक �नजी साझेदार� �व�र्न गद� �देश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट अपनत्व र स्वा�मत्व स्था�पत गनुर् 

�मखु यस क्षे�को जोिखमको रुपमा रहेको छ। 
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७.४ शहर� �वकास, आवास र भवन �नमार्ण 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले राज्यको सन्त�ुलत र नाग�रकको समावेशी �वकासको प�रकल्पना गद� आवासको हकलाई मौ�लक 

हकको रूपमा अ�ीकार गर� सबै नाग�रकको सरुिक्षत, उपय�ु र वातावरणमै�ी आवासको अ�धकारको सम्मान, संरक्षण तथा 

प�रपू�तर् गनर् तथा आवास�वह�न नाग�रकलाई आवास स�ुवधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सं�वधानले अव्यविस्थत 

बसोबासलाई व्यवस्थापन गनर् योजनाब� व्यविस्थत बस्ती �वकास गन� नी�तगत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको अविस्थ�त भकूम्प 

लगायत बह�ुवपद् जोिखमय�ु रहेकोले �वपद् पूवर्तयार� कायर्लाई सदुृढ गर� �भावकार� ��तकायर् र पनुलार्भ गनर् तथा पनुस्थार्पना 

तथा पनु�नर्मार्ण कायर्मा "�वल्ड ब्याक बेटर" को अवधारणा अनसुार भवन �नमार्ण गनुर् समेत आवश्यक छ। सम�ृ नेपाल, सखुी 

नेपाल�को रा��य सोच पूरा गनर् आध�ुनक पूवार्धारय�ु योजनाब� वातावरणमै�ी �वपद् ��तरोधी, व्यविस्थत, समावेशी, आ�थर्क 

रूपमा ग�तशील, सरुम्य शहरहरू �नमार्ण गनुर् पदर्छ। �दगो �वकास ल�य ११ ले �लएको ल�य बमोिजम शहर एवम ्मानव 

बस्तीलाई समावेशी, सरुिक्षत, उत्थानशील एवम ् �दगो बनाउनपुन� छ। त्यसै गर� �वपद् जोिखम न्यूनीकरणका ला�ग �वपद्को 

आ�थर्क, मानवीय एवम ्पूवार्धारको क्ष�त र आधारभतू सेवामा अवरोध सारभतू रूपमा घटाउनपुन� छ। 

२. समस्या तथा चनुौती : 

हालसम्म प�न शहर� �णाल�को तहगत खाका �नधार्रण गर� सो अनरुूप शहर� पूवार्धार तथा सेवा स�ुवधा �नधार्रण नहनु,ु 

शहर� �वकास पूवार्धार �नमार्ण कायर्मा सम्बिन्धत �नकाय बीचको समन्वय र सहकायर्मा कमी हनु,ु शहर� स�ुवधाको उपलब्धता र 

गणुस्तर पयार्� नहनु,ु व्यि�गत �यासबाट आवास �नमार्ण गनर्मा सरोकारवालाको अपेिक्षत सहभा�गता नहनु ु�मखु समस्या रहेका 

छन।् 

एक�कृत शहर� पूवार्धार �वकास �नमार्णका ला�ग सम्बिन्धत �नकायबीच समन्वय र सहकायर्को बाध्यकार� व्यवस्था गद� 

भ-ूउपयोग योजनामा आधा�रत व्यविस्थत, �नयोिजत र योजनाब� शहर� �वकास गनुर्, रा��य शहर� नी�त तथा रणनी�तले अवलम्बन 

गरेका शहर� �णाल� र अन्तरसम्बन्धलाई जीवन्तता �दान गनर् साधन �ोतको प�हचान गर� �नद� िशत ठूलो लगानी गनुर्, 

जोिखमय�ु असरुिक्षत स्थानमा छ�रएर रहेका बस्तीलाई वैज्ञा�नक भ-ूउपयोगमा आधा�रत रह� एक�कृत बस्ती �वकास गनुर् र 

रा��य भवन सं�हताको समयानकूुल प�रमाजर्न गर� भवन सरुिक्षत तवरले �नमार्ण गनुर् �मखु चनुौती हनु।् 

३. सोच 

• व्यविस्थत शहर�करण माफर् त �दगो आ�थर्क सामािजक सम�ृ� (शहर� �वकास)। 

• सलुभ, सरुिक्षत, उत्थानथिशल र एक�कृत आवास तथा बस्ती  (आवास तथा बस्ती �वकास)। 

• सरुिक्षत, �कफायती र वातावरणमै�ी भवन (भवन �नमार्ण)। 

४. उ�शे्य 

अ. शहर� �वकास 

१. �वपद् ��तरोधी, मानव केिन्�त, सरुिक्षत, आ�थर्क रूपमा ग�तशील, स्वच्छ, सफा र व्यविस्थत शहर �नमार्ण गनुर्। 

२. सन्त�ुलत रा��य शहर� �णाल� र प�रष्कृत शहर� बनोट �वकासका ला�ग ह�रत अथर्तन्� माफर् त ्शहर एवम ्�ामीण-शहर� 

अन्तरसम्बन्धलाइर् जीवन्तता �दान गनुर्। 
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३. शहर योजना, �नमार्ण, व्यवस्थापन, सधुार तथा �वस्तारका ला�ग �ा�व�धक क्षमता अ�भव�ृ� र शहर� पूवार्धार शहर� 

सशुासनको संस्थागत �वकास गनुर्।  

आ. आवास तथा बस्ती �वकास 

१. सबै आय वगर्का �निम्त उपय�ु, सरुिक्षत, वातावरणमै�ी, सलुभ,उत्थानशील आवास �नमार्ण तथा स्तरो��त गनुर्। 

२. संघ, �देश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकायर्मा एक�कृत बस्ती �वकास गनुर्। 

इ. भवन �नमार्ण 

१. भवन �नमार्णमा उपय�ु आध�ुनक ��व�ध, स्थानीय वास्तकुलाको �म�णबाट नयाँ �नमार्ण साम�ीको �योग समेतलाई 

�ोत्साहन गर� सरुिक्षत, �टकाउ, सलुभ र �कफायती भवनहरूको �नमार्ण गनुर्। 

२. एक�कृत सरकार� भवन �डजाइन, �नमार्ण, �योग तथा ममर्त सम्भार सम्बन्धमा एक�ार नी�त स�हत भवन क्षे�को संस्थागत 

तथा काननुी संरचनाको सधुार गनुर्। 

५. रणनी�त 

अ. शहर� �वकास 

१. �व�मान शहरको वातावरणीय सधुारका ला�ग सामािजक, भौ�तक र आ�थर्क पूवार्धारको व्यवस्था गन�। 

२. रा��य शहर� �णाल� �वकासको ला�ग सबै �कारका �ोत साधनको प�हचान र समिुचत उपयोग गर� �नद� िशत लगानी 

गन�। 

३. तीन तहको समन्वयात्मक सहकायर्मा एक�कृत शहर� पूवार्धार �वकास र शहर� सेवा �वाहमा शहर� सशुासन �व�र्न 

गन�। 

४. काठमाड� उपत्यकालाई आकषर्क, सम�ृ र वातावरणमै�ी अत्याध�ुनक स�ुवधाय�ु सांस्कृ�तक राजधानी शहरको रूपमा 

�वकास गन�। 

आ. आवास तथा बस्ती �वकास 

१. संघीय, �ादेिशक र स्थानीय तहको क्षे�गत भ�ूमका स्प� पाद� संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

२. भौगो�लक रूपमा �वकट, �वकासको ला�ग बाधक, अपायक र �वपदको उच्च जोिखमय�ु स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई 

�नरुत्सा�हत गन�। 

३. वातावरणीय दृ��ले सन्त�ुलत, �व�ीय दृ��ले सम्भाव्य र �ा�व�धक दृ��ले उपय�ु एवम ्सरुिक्षत तथा व्यविस्थत एक�कृत 

बस्तीहरूको �वकास गन�। 

४. कमजोर आ�थर्क अवस्थामा रहेका, द�लत, मिुस्लम, लोपोन्मखु र सीमान्तकृत जातजा�त तथा समदुाय एवम ्�वपदको उच्च 

जोिखममा रहेका नाग�रकका ला�ग सरुिक्षत, �कफायती र वातावरणमै�ी आवासको व्यवस्था गन�। 

५. ज�मनको �भावकार� उपयोग हनुे गर� आवासको ला�ग आवश्यक जग्गा लगायत योजनाब� भौ�तक पूवार्धार सेवाको 

एक�कृत रूपमा �वकास गन�। 
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इ. भवन �नमार्ण 

१. संस्थागत क्षमता �वकास गद� सरकार� कायर्लाई सेवामूलक तथा कायर्मूलक बनाउन एक�कृत सरकार� भवनको �नमार्ण 

गन�। 

२. एक�कृत सरकार� भवन �डजाइन, �नमार्ण, �योग तथा ममर्त संभार सम्बन्धमा एक�ार नी�त स�हत भवन क्षे�को संस्थागत 

तथा काननुी संरचनाको सधुार गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

स्माटर् �सट�का रूपमा 

शहरहरूलाई �वकास 

संख्या 
१३ �मागत १३ �मागत १३ �मागत १३ �मागत १३ �मागत 

नयाँ शहर �नमार्ण संख्या २७ �मागत २७ �मागत २७ �मागत २७ �मागत २७ �मागत 

�हमाल� शहर �वकास  संख्या 

५ अध्ययन 

�मागत 

५ अध्ययन 

सम्प� 

५ अध्ययन 

सम्प� 

१० शहरमा 

पूवार्धार 

�नमार्ण सरुु 

१० शहरमा 

पूवार्धार 

�नमार्ण 

�मागत 

नगरपा�लकाहरूको एक�कृत 

शहर� �वकास योजना तयार 

गन� 

संख्या १८५ 

अध्ययन 

सम्प� 

थप ५० नयाँ 

सरुु 
५० सम्प�   

मेगा �स�टको रूपमा शहरलाई 

�वकास गन� 

संख्या 
- - ४ सरुु ४ �मागत ४ �मागत 

बस्ती स्थानान्तरणका ला�ग 

पूवार्धार स�हतको एक�कृत 

बस्ती �वकास 

संख्या 

७ �मागत ७ �मागत ७ �मागत ७ �मागत ७ �मागत 

शहर� आ�थर्क को�रडोर 

�नमार्ण 

संख्या 
- 

२ को�रडोरको 

अध्ययन सम्प� 
२ �नमार्ण सरुु 

२ �मागत 

१ �नमार्ण सरुु 
३ �मागत 

एक शहर एक प�हचान 

अन्तगर्त एक�कृत शहर� 

�वकास 

 

- - १३ सरुु १३ �मागत १३ �मागत 

सडक तथा ढल �नमार्ण �क.�म. २०० १६० १६० १८० २०० 

सडक �वस्तार �क.�म. 23.5 २२ २३ २५ २७ 

नद� �नयन्�ण सम्बन्धी कायर् �क.�म. ५७.५० ४ ८ ६ ५ 

बागमती तथा यसका सहायक �क.�म. ८३.४९ ४ ७ ५ ४ 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 

सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ 

को अनमुा�नत 

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

नद�मा ढल �नमार्ण कायर् 

नद�का �कनारामा सडक 

�नमार्ण कायर् 
�क.�म. १७.७१ २.५ ७ ५ ४ 

बसपाकर्  �नमार्ण संख्या 
१० सम्प� ४३ �मागत 

१० सम्प� 

३३ �मागत 

१० सम्प� 

२३ �मागत 

१० समप� 

१३ �मागत 

फोहोरमैला �शोधन केन्� 

�नमार्ण  

संख्या २ सम्प� 

 
१ �मागत 

१ सम्प� 

४ �मागत 
४ �मागत ४ �मागत 

सरकार� कायार्लय भवन 

�नमार्ण 

संख्या 
१२ सम्प� ६२ �मागत 

३ सम्प� 

 
१० सम्प� २० सम्प� 

सभा हल तथा सम्मेलन केन्� 

�नमार्ण 

संख्या 
२ सम्प� ४० �मागत १० सम्प� १० सम्प� २० सम्प� 

एक�कृत सरकार� कायार्लय 

भवन �नमार्ण 

संख्या 
७ सम्प� ११ �मागत ११ �मागत ४ सम्प� ७ सम्प� 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     320,791       19,434      288,165       13,192      223,366            -         97,425  

२०७९/८०     366,808       46,983      310,964        8,861      239,236            -        127,572  

२०८०/८१     423,201       58,103      355,351        9,747      297,539            -        125,662  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

व.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध  (सरुु र 

समा��) 

लागत रु. 

लाखमा 
अपिेक्षत न�तजा 

३४७०००११ शहर� �वकास 

मन्�ालय 

 शहर� �वकास, आवास तथा बस्ती �वकास र 

भवन सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड र 

�नयमन  

सालबसाल�   

३४७०0101 वाग्मती सधुार 

आयोजना 

अ४ वाग्मती नद� र यसका सहायक नद�हरू 

�वष्णमुती, रु�मती, इच्छुमती, मनोहरा, हनमुन्ते, 

नख्ख ुर बल्ख ुलगायतका नद�नालामा ढल, 

सडक र तटबन्ध �नमार्ण गर� सम� 

काठमाड� उपत्यकालाई हराभरा, सनु्दर, 

मनोरम र �दूषणम�ु बनाँउदै नद� 

�कनाराका संस्कृ�तक एवम ्परुाताित्वक 

महत्वका धरोहर संरक्षण 

२०५२/ ५३ 

- २०८०/ 

८१ 

२२८९०० वाग्मती तथा यसका सहायक नद�हरू सफा भएको 

हनुे। 

३४७०१०११ शहर� �वकास तथा 

भवन �नमार्ण �वभाग 

अ४ �वभागको चाल ुखचर् सालबसाल�   

३४७०१०१२ संघीय सिचवालय 

�नमार्ण तथा 

व्यवस्थापन 

कायार्लय 

अ४ अ�त �विश� तथा �विश� व्यि�त्वको 

आवास भवन व्यवस्थापन तथा �नमार्ण 

सालबसाल�   

३४७०१०१३ संघीय शहर� 

�वकास आयोजना 

कायार्न्वयन 

कायार्लयहरू  

 संघीय सरकार� कायार्लय भवन ममर्त सम्भार 

तथा �शास�नक खचर् व्यवस्थापन 

सालवसाल� 

 

 संघीय सरकार� कायार्लय भवन ममर्त सम्भार हनुे। 
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व.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध  (सरुु र 

समा��) 
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३४७०११०१ आवास व्यवस्था 

कायर्�म 

आ४ सरुिक्षत आवास �नमार्णका ला�ग �नमार्ण 

साम�ी ख�रदका ला�ग अनदुान  

घरबार�वह�न प�रवारका ला�ग सरुिक्षत एवम ्

व्यविस्थत बसोवासको व्यवस्था 

सालबसाल� 

 

 ग�रबी घरप�रवारको ला�ग अनदुान �दइएको हनुे र 

सरुिक्षत आवास �नमार्ण भएको हनु।े  

भ�ूम�हन तथा �कोपका कारण घरबार�वह�न 

प�रवारलाई सरुिक्षत र व्यविस्थत बसोवास भएको 

हनुे। 

३४७०१102 एक�कृत कायर्मूलक 

योजना (शहर� 

�वकास) 

अ२ नगरपा�लकाहरूको एक�कृत योजना तजुर्मा र 

�ाथ�मकता �ा� आयोजनाको आयोजना 

��तवेदन तयार गर� योजना ब�क �वकास 

िजआइएसमा आधा�रत नक्सा तयार� 

भौ�तक �वकास तथा आव�धक योजना तजुर्मा 

सालबसाल�  नगरपा�लकाहरूको एक�कृत �वकास योजना 

तजुर्मा भएको हनुे। 

 

३४७०१103 सघन शहर� �वकास 

कायर्�म 

अ२ तराइका िजल्ला सदरमकुाम रहेका २१ 

शहरको पूवार्धार �नमार्ण एवम ्सौन्दयर्करण 

सालबसाल�  तराईका िजल्ला सदरमकुाम रहेका नगरपा�लका 

लगायत किम्तमा ७० नगरपा�लकामा भौ�तक 

संरचना,  सडक �वस्तार,  ढल ब्यवस्थापन, बसपाकर् , 

मनोरन्जन पाकर् , सौयर् ब�ी, खानेपानी लगायतका 

आधारभतू शहर� पूवार्धार �नमार्ण भएको हनुे। 

३४७०१105 भवन �नमार्ण सं�हता, 

सरकार� भवन 

�नमार्ण 

इ२ सरकार� भवन, एक�कृत सरकार� भवन, 

रा��य/अन्तरार्��य/क्षे�ीय सभाहल तथा 

सम्मेलन केन्� �नमार्ण 

सालबसाल�  सरुिक्षत, �कफायती र वातावरणमै�ी भवनहरूको 

�नमार्ण हनुे।  

३४७०१107 नेपाल भारत 

एक�कृत जाँच चौक� 

�वकास आयोजना 

अ१ नेपाल-भारत एक�कृत जाँच चौक� �नमार्ण  २०६५/६६ 

- �नरन्तर 

 नेपाल-भारत एक�कृत जाँच चौक� �नमार्ण भएको 

हनुे। 
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३४७०१108 शहर�  शासक�य 

क्षमता �वकास 

कायर्�म 

अ३ नगरपा�लकाहरूको शहर� शासक�य क्षमता 

अ�भव�ृ� गद� शहर� पूवार्धार �नमार्ण  

२०१७ मे -

२०१९ 

�डसेम्बर 

20620 �व�भ� कम्पोनेन्ट माफर् त रणनी�तक पूवार्धार 

�नमार्ण भएको हनुे। 

क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

�ममूलक कायर् गर� साना पूवार्धार �नमार्ण ग�र 

रोजगार� �सजर्ना भएको हनुे। 

३४७०१110 नयाँ शहर आयोजना अ१ मध्य पहाडी लोकमागर्,  हलुाक� लोकमागर् र 

तराई मधेशमा नयाँ शहरहरूको एक�कृत 

रूपमा शहर� पूवार्धारको �वकास 

२०67/68  

-  �नरन्तर 

111548 मध्य पहाडी लोकमागर्मा अविस्थत १२ वटा, 

हलुाक� लोकमागर्मा अविस्थत १० वटा र तराई 

मधेशका ५ वटा गर� २७ वटा शहरमा अ�धकतम 

१/१ लाख सम्मको जनसंख्या अटाउने ग�र नयाँ 

शहर �वकास भएको हनुे। 

३४७०१111 क्षे�ीय शहर� �वकास 

कायर्�म 

अ१ शहर� पूवार्धार �वकासको माध्यमबाट शहर� 

वातावरणमा सधुार 

२०73/74 

-२०78/79 

२१४०00 शहर� पूवार्धार �वकासको माध्यमबाट शहर� 

वातावरणमा सधुार भएको हनुे। 

३४७०१114 एक�कृत बस्ती 

�वकास कायर्�म  

आ२ जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण गनर् एक�कृत 

बस्ती �वकास र घना बस्ती �वकास 

सालबसाल�  एक�कृत बस्ती �वकास र घना बस्ती �वकासको 

ला�ग एक�कृत पूवार्धार �वकास भएको हनुे। 

34701901 �वशेष भवन �नमार्ण 

आयोजना  

इ२ संघीय संसद भवन लगायत ठूला तथा �वशेष 

�कृ�तका रा��य/अन्तरार्��य स्तरका �वशेष 

भवन �नमार्ण 

२०७६/७७ 

- �नरन्तर 

३००००० संघीय संसद भवन लगायत ठूला तथा �वशेष 

�कृ�तका रा��य/अन्तरार्��य स्तरका �वशेष भवन 

�नमार्ण भएको हनुे। 

३४७०१११८ शहर� को�रडोर 

आयोजना 

अ२ शहर� को�रडोरको अवधारणा अनरुूप शहर� 

पूवार्धार �वकास  

2076/77 

- 

2084/85 

67803 शहर� को�रडोरको अवधारणा अनरुूप शहर� 

पूवार्धार �वकास भएको हनुे। 
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34751101 नगर �वकास 

कायर्�म दो�ो तथा 

ते�ो चरण 

अ३ �दगो र व्यविस्थत शहर�करणको �वकास सन ्2001 - 

सन ्2021 

२५६२६ नगरपा�लकाहरूको शहर� पूवार्धारको �वकास भई 

आध�ुनक, �दगो र व्यविस्थत शहर�करणको �वकास 

भएको हनुे।  

मध्य पहाडी लोकमागर् र हलुाक� राजमागर् 

आसपासका नयाँ नगरपा�लकामा आध�ुनक, �दगो र 

व्यविस्थत शहर�करणको �वकास भएको हनुे। 

५०१४७१०१ ते�ो साना शहर� 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजना 

अ३ शहर� क्षे�मा आधारभतू स्तरको खानेपानी 

सेवा जनताको पहुँच अ�भव�ृ� 

सन ्20१४ - 

सन ्20२१ 

18000 शहर� क्षे�का नाग�रकमा आधारभतू स्तरको 

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा पगुकेो हनुे। 

उच्च मध्यमस्तरको खानपेानी स�ुवधा उल्लेख्य 

मा�ामा व�ृ� भएको हनुे। 

५०१४७१०६ नगर �वकास कोष 

(�व�ीय लगानी) 

अ३ �दगो र व्यविस्थत शहर�करणको �वकास सन ्20१9 

- सन ्20२4 

56000 नगरपा�लकाको एक�कृत तथा आ�थर्क �वकासका 

ला�ग लगानीयोग्य आयोजना �वकास, �नमार्ण तथा 

व्यवस्थापनबाट नगरको �दगो आ�थर्क �वकास 

भएको हनुे। 

३४७71101 काठमाड� उपत्यका 

�वकास �ा�धकरण 

अ४ काठमाड� उपत्यकामा �नद� िशत जग्गा 

�वकास कायर्�म माफर् त व्यविस्थत 

शहर�करण तथा शहर� सडक �वस्तार, 

सावर्ज�नक जग्गा संरक्षण र �वपद 

व्यवस्थापन पाकर् को �नमार्ण तथा एक�कृत 

भौ�तक �वकास योजना तजुर्मा 

२०६९ 

�नरन्तर 

 काठमाड� उपत्यकामा व्यविस्थत शहर�करण हनुे। 

३४७71102 धो�बखोला को�रडोर 

सधुार आयोजना 

अ४ काठमाड� उपत्यकाको सवार� चाप 

न्यूनीकरण 

२०६६/६७ 
- 

२०७८/७९ 

 धो�बखोला को�रडोरको खैरो पलु देिख 

बढुानीलकण्ठको राम मिन्दर सम्म धोबीखोलाको 

दवैु �कनारमा सडक �नमार्ण भएको हनुे। 
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप देहायको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

व.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व.२०७८/७९ मा संचालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३४७०००११ शहर� �वकास मन्�ालय    

३४७०0101 बागमती सधुार आयोजना ६० �क.�म.. तटबन्ध,  १८ �क.�म. सडक र 

८६ �क.�म. ढल �नमार्ण भएको।  

थप १९ �क.�म. तटबन्ध, १६ �क.�म.  सडक 

र १६ �क.�म. ढल �नमार्ण भएको हनुे।  

तटबन्ध, सडक र ढल �नमार्ण गन�। 

३४७०१०११ शहर� �वकास तथा भवन 

�नमार्ण �वभाग 

   

३४७०१०१२ संघीय सिचवालय �नमार्ण तथा 

व्यवस्थापन कायार्लय 

उपत्यका �भ�का सरकार� भवन, �संहदरबार 

सिचवालय भवन �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार र 

प�रसर सधुार भएको। 

�विश� महानभुावहरूको �नवासमा सरकारले 

उपलब्ध गराउन ुपन� स�ुवधाहरू उपलब्ध 

गराएको। 

अ�त �विश� तथा �विश� व्यि�त्वहरूको 

�नवास, ५५ वटा केन्��य कायार्लय, ५१ वटा 

�वभागीय कायार्लयको ममर्त भएको हनुे। 

अ�त �विश� तथा �विश� व्यि�त्वको 

�नवास, केन्��य कायार्लय, �वभागीय 

कायार्लयको ममर्त सम्भार गन�। 

३४७०१०१३ संघीय शहर� �वकास 

आयोजना कायार्न्वयन 

कायार्लयहरू  

संघीय सरकार� कायार्लय भवन ममर्त सम्भार 

भएको 

संघीय सरकार� कायार्लय भवनहरू ममर्त 

सम्भार भएको हनुे। 

संघीय सरकार� कायार्लय भवन ममर्त गन�। 

३४७०११०१ आवास व्यवस्था कायर्�म 13,596 लाभ�ाह� छनौट भएको। 

अनदुान सम्झौता भइसकेको र सो कायर् 

�नरन्तर रहेको। 

६,936 आवास इकाइको जस्तापाता साम�ी 

ख�रद गर� �नमार्ण कायर् सम्प� भएको। 

पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई 

अनदुान �दई जस्तापाताले छाना छाउने कायर् 

भएको हनुे। 

१ लाख ५० हजार आवास इकाइका ला�ग 

जस्तापाता ख�रद गर� �नमार्ण सम्प� गन�।  

३४७०१102 एक�कृत कायर्मूलक योजना 

(शहर� �वकास) 

१८५ नगरपा�लकाको एक�कृत शहर� 

�वकास योजना तयार� कायर्को ९ वटाको 

(1 देिख 12 प्याकेज) अिन्तम ��तवेदन 

नगरपा�लकाहरूको एक�कृत �वकास योजना 

तजुर्मा  भएको हनुे। 

नगरपा�लकाहरूको एक�कृत �वकास योजना 

तजुर्मा गन�।  
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व.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व.२०७८/७९ मा संचालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�ा� भएको र बाकँ� ३ वटाको मस्यौदा 

��तवेदन �ा� भएको।  

�मागत अध्ययन कायर्को ��तवेदन �ा� हनुे 

�ममा रहेको। 

आयोजना ब�क �वकास भएको हनु।े 

िजआइएसमा आधा�रत नक्सा तयार भएको 

हनुे। 

भौ�तक �वकास तथा आव�धक योजना तजुर्मा 

भएको हनुे। 

िजआइएसमा आधा�रत नक्सा  तयार गन�। 

भौ�तक �वकास तथा आव�धक योजना 

तजुर्मा गन�। 

३४७०१103 सघन शहर� �वकास कायर्�म 103.80 �क.�म. कालोप�े सडक, 68.61 

�क.�म. बेस कोषर्, ६८.85 �क.�म. सबबेस 

कोषर् र ६५.80 �क.�म. नाला �नमार्ण भएको। 

२ वटा बसपाकर्  �नमार्ण भएको र ९ वटा 

बसपाकर्  �नमार्णाधीन रहेका तथा ३ वटाको 

लागत अनमुान तयार� सम्प� भएको। 

ओखलढु�ाको रामपरुमा हाटबजार �नमार्ण 

भएको तथा ४ वटा हाटबजार �नमार्णाधीन 

रहेको। 

सम्बिन्धत २१ वटा नगरपा�लकाहरूको 

भौ�तक पूवार्धार �वकास भएको हनु।े 

ठूला शहर� को�रडोर खण्डको भौ�तक पूवार्धार 

�वकास भएको हनुे। 

सम्बिन्धत २१ वटा शहरहरूको भौ�तक 

संरचना, सडक �वस्तार, ढल ब्यवस्थापन, बस 

पाकर् , मनोर�न पाकर् , सौयर् ब�ी, खानेपानी 

लगायतका पूवार्धार �नमार्ण गन�।  

३४७०१105 भवन �नमार्ण सं�हता, सरकार� 

भवन �नमार्ण 

 सरकार� भवन, एक�कृत सरकार� भवन, 

रा��य/अन्तरार्��य/क्षे�ीय सभाहल तथा 

सम्मेलन केन्� �नमार्ण भएको हनु।े 

४० सभाहल, ६२ सरकार� कायार्लय, 

कारागार भवन, दमक भ्यूटावर लगायतका 

भवन �नमार्ण गन�. 

३४७०१107 नेपाल भारत एक�कृत जाँच 

चौक� �वकास आयोजना 

नेपालगन्ज एक�कृत जाँच चौक� �नमार्ण कायर् 

सरुु भएको। 

४ स्थानमा नेपाल-भारत एक�कृत जाँच चौक� 

�नमार्ण भएको हनुे। 

२ स्थानमा नेपाल-भारत एक�कृत जाँच 

चौक� �नमार्ण गन�। 

३४७०१108 शहर�  शासक�य क्षमता 

�वकास कायर्�म 

७ नगरपा�लकामा पूवार्धार �वकास र १२ 

नगरपा�लकामा �ममूलक पूवार्धार �वकासका 

ला�ग नगरपा�लकाहरूसँग सम्झौता  भएको। 

३३ नगरपा�लकामा शहर� पूवार्धार �वकासको 

माध्यमबाट शहर� वातावरणमा सधुार आई 

उ�त शहर �वकास भएको हनुे। 

१७ नगरपा�लकामा पूवार्धार �वकास र १२ 

नगरपा�लकामा �ममूलक पूवार्धार �नमार्ण 

गन�।  

३४७०१110 नयाँ शहर आयोजना २७ वटा �स्ता�वत नयाँ शहरमा पूवार्धार 

�वकास भइरहेको। 

मध्य पहाडी लोकमागर्, हलुाक� लोकमागर् र 

तराई मधेशका २७ वटा शहरहरूमा एक�कृत 

मध्य पहाडी लोकमागर्मा अविस्थत �त्येक 

शहरमा अ�धकतम १ लाख सम्मको 
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३ स्थान (�फ�दम, खकु�ट र साँफेबगर) मा 

जग्गाको योगदान र पनुसमायोजन योजना 

स्वीकृत भई पूवार्धार (बाटो र ढल) �नमार्ण 

सरुु भएको। 

१२ वटा हलुाक� लोकमागर् तथा तराई 

मधेशका १५ नया ँशहरको एक�कृत शहर� 

�वकास योजनाको अिन्तम ��तवेदन �ा� 

भएको 

रूपमा शहर� पूवार्धार �वकास भएको हनुे।  

 

जनसंख्या अटाउने १० नया ँशहरहरूको 

एक�कृत रूपमा शहर� पूवार्धार �नमार्ण 

�वकास गन�। 

तराई-मधेशका १५ वटा शहरहरूलाई नयाँ 

शहरका रूपमा �वकास गन�। 

३४७०१111 क्षे�ीय शहर� �वकास कायर्�म �स�ाथर्नगरमा शत ��तशत र नेपालगन्जमा 

९६ ��तशत �नमार्ण भएको। 

�वराटनगर र वीरग�मा 11.6 �क.�म.. 

सडक र 16.6 �क.�म. सतह� नाला तथा  

धनगढ� र �भमद� नगरपा�लकामा 2.1 

�क.�म. ढल �नमार्ण भएको। 

गोदावर� र शकु्लाफाटँामा नगरपा�लका भवन 

�नमार्ण कायर् भैरहेको। 

शहर� पूवार्धार �वकासको माध्यमबाट शहर� 

वातावरणमा सधुार आई उ�त शहर �वकास 

भएको हनुे। 

धनगढ�, गोदावर�, शकु्लाफाटँा र भीमद� 

नगरपा�लकामा सडक, नाला, एक�कृत 

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्� र �दशाजन्य 

लेदो व्यवस्थापन केन्� �नमार्ण गन�। 

३४७०१114 एक�कृत बस्ती �वकास 

कायर्�म  

रसवुा र कास्क�को १-१ स्थानमा एक�कृत 

बस्ती �वकासको सम्भाव्यता अध्ययन भएको। 

८ वटा स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन अिन्तम 

चरणमा रहेको। 

 

जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण गनर् एक�कृत 

वस्ती �वकास भएको हनुे। 

 

७ स्थान (मोर�-उलार्बार�, पसार् - 

�छपरामाई, �सन्धपुला�ोक-�लद�, पवर्त - 

जलजला, अघर्खाँची-�सतगंगा, हमु्ला-�ीकोट र 

डडेल्धरुा-परशरुाम) मा पूवार्धार �नमार्ण 

कायर् गन�। 

34701901 �वशेष भवन �नमार्ण आयोजना  संघीय संसदको भवन �नमार्ण भइरहेको। 

राजक�य अ�त�थ गहृको �डजाइन भएको। 

मन्�ी �नवासको आंिशक कायर् भएको। 

संघीय संसद भवन लगायत ठूला तथा �वशेष 

�कृ�तका रा��य/अन्तरार्��य स्तरका ४६ वटा 

�वशेष भवन �नमार्ण भएको हनुे। 

संघीय संसद भवन, �धानमन्�ी आवास, 

मन्�ी आवास, �देश तथा मखु्यमन्�ी 

सम्पकर्  कायार्लय/आवास, राजक�य अ�त�थ 

गहृ/आवासको ला�ग भवन �नमार्ण गन�। 
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�देश �मखु र मखु्यमन्�ी सम्पकर्  कायार्लय र 

आवासको जग सम्बन्धी क�रब ३७ ��तशत 

कायर् सम्प� भएको। 

�धानमन्�ी सरकार� आवासको �नजी ब्लकको 

दो�ो तल्लाको कायर् भइरहेको तथा पिब्लक 

ब्लकको प�हलो तल्ला सम्प� भई अिन्तम 

तल्लाको कायर् सरुु भएको। 

गोदावर�मा ३ हजार क्षमताको सभाहल �नमार्ण 

भएको र �थ�ममा ५ हजार क्षमताको 

सभाहलको स्टक्चरल �डजाइनको मस्यौदा 

��तवेदन तयार भएको र परामशर्दाता छनौट 

कायर् भइरहेको। 

३४७०१११८ शहर� को�रडोर आयोजना पूव� को�रडोर (�वराटनगर -धरान,  इनरुवा-

दमक) र पि�म (बटुवल-भैरहवा-लिुम्बनी-

क�पलवस्त)ु को�रडोरको �ारिम्भक एक�कृत 

�वकास अध्ययन सम्प� भएको।  

पूव� को�रडोर (�वराटनगर-धरान,  इनरुवा- 

दमक), मध्य शहर� को�रडोर (बीरगंज- 

पथलैया, �नजगढ-हेट�डा), पि�म को�रडोर 

(बटवल-भैरहवा-लिुम्वनी-क�पलवस्त,ु नेपालगंज 

-कोहलपरु, धनगढ�-अ��रया) को �वस्ततृ 

एक�कृत �वकास अध्ययन सम्प� भई पूवार्धार 

�नमार्ण कायर् सरुु हनु े

पूव�, मध्य र पि�म (बटुवल-भैरहवा-

लिुम्बनी-क�पलवस्त)ु को�रडोरको �वस्ततृ 

एक�कृत �वकास अध्ययन सम्प� गन�। 

34751101 नगर �वकास कायर्�म दो�ो 

तथा ते�ो चरण  

स्थानीय तहमा बसपाकर् , सतह-ढल, 

व्यावसा�यक भवन, हाटबजार, �व�ालय भवन, 

मनोर�न पाकर् , �स�ट हल लगायतका शहर� 

पूवार्धार �वकास तथा �वस्तार भएको। 

बाग्लङु नगरपा�लकामा बसपाकर्  �नमार्ण सम्प� 

भएको हनुे। 

भीमे�र, ध�ुलखेल र गोरखा नगरपा�लकामा 

व्यावसा�यक भवन �नमार्ण भएको हनुे। 

बाग्लङु नगरपा�लकामा बसपाकर्  �नमार्ण 

गन�। 

भीमे�र, ध�ुलखेल र गोरखा नगरपा�लकामा 

व्यावसा�यक भवन �नमार्ण गन�। 

 नगर �वकास कायर्�म चौथो 

चरण 

तयार� कायर् भएको। मध्य पहाडी लोकमागर् र हलुाक� राजमागर् 

आसपासका नया ँनगरपा�लकामा शहर� 

स्थानीय आ�थर्क �वकासमा टेवा पयुार्उने 

आयोजना छनौट, �वकास र सम्भाव्यता 

362



व.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व.२०७८/७९ मा संचालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

पूवार्धार �वकास भएको हनुे। अध्ययन गन�। 

५०१४७१०१ ते�ो साना शहर� खानेपानी 

तथा सरसफाइ आयोजना 

खानेपानी आपू�तर् आयोजनामा लागत 

असलु�को अवधारणामा १९ आयोजना सम्प� 

भई रू. १ अबर् ४८ करोड ऋण लगानी 

भएको। 

  

 शहर� तथा ते�ो साना शहर� 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजना 

१२ नगरपा�लकामा शहर� खानपेानी तथा 

सरसफाई आयोजना �नमार्णका ला�ग रू. ६० 

करोड ऋण �वाह भएको। 

2० वटा शहरमा खानेपानी व्यवस्था भई 

नाग�रकको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा सधुार 

भएको हनुे। 

खलंगा दाच ुर्ला खानपेानी आयोजनाको ऋण 

सम्झौता गर� �नमार्ण सरुु गन�। 

खानेपानी आयोजनाका ला�ग कन्चनरूप, 

शारदानगर र द�धकोटको ऋण सम्झौता गन� 

तथा गोरु�स�े, पूणार्�गर�, झमु्का वा 

स�कोशीको समझदार� प�मा हस्ताक्षर 

गन�। 

५०१४७१०६ नगर �वकास कोष (�व�ीय 

लगानी) 

लालबन्द�, बटुवल, ह�रवन, िजर� र वेलबार� 

नगरपा�लकामा व्यावसा�यक भवन, इलाममा 

िचल्�ेन फन पाकर् , बागमती नगरपा�लकामा 

पाकर्  स�हत �रसोटर् �नमार्णार्धीन रहेका । 

रु. १ अबर् ५० करोड बराबरका शहर� 

पूवार्धारका आयोजनाका ला�ग ऋण सम्झौता 

सम्प� भएको 

शहर� पूवार्धारका नवीनतम र नव�वतर्क 

आयोजनाहरूमा रू. ४ अबर् ७५ करोड लगानी 

भएको हनुे। 

बटुवल, लालबन्द�, ह�रवन र इलाम 

नगरपा�लकामा �नमार्णाधीन आयोजना 

सम्प� गन�।  

रू. २ अबर् बराबरका शहर� पूवार्धार 

आयोजनाको ला�ग ऋण सम्झौता गन�। 

३४७71101 काठमाड� उपत्यका �वकास 

�ा�धकरण 

काठमाड� उपत्यकामा ४५० �क.�म. सडक 

�नद� िशत जग्गा �वकास कायर्�म माफर् त ्

�वस्तार भएको। 

१२० �क.�म. शहर� सडक �वस्तार तथा ४० 

वटा सावर्ज�नक जग्गा संरक्षण भएको। 

काठमाड� उपत्यकामा १ लाख ३० हजार 

रोपनीमा ४ वटा नया ँशहर �नमार्णको �वस्ततृ 

आयोजना ��तवेदन तयार भएको हनुे। 

२५ वटा �वपद व्यवस्थापन पाकर् को �नमार्ण र  

६० �क.�म. सडक �वस्तार भएको हनुे। 

८ वटा सावर्ज�नक जग्गा संरक्षण गर� पाकर्  

�नमार्ण गन�। 

२२ �क.�म सडक �वस्तार गन�। 
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३४७71102 धो�बखोला को�रडोर सधुार 

आयोजना 

धो�बखोला क�रडोरको २४ �क.�म. मध्ये १२ 

�क.�म. (दबैु �कनार गर�) �नमार्ण सम्प� 

भएको। 

धो�बखोला क�रडोरको आयोजना सम्प� 

भएको हनुे।  

 

धो�बखोला क�रडोरको बाकँ� १२ �क.�म. 

सडक �नमार्ण भई आयोजना सम्प� गन�। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

को�भड- १९ को �भावका कारण शहर� पूवार्धार �नमार्णमा �ढलाइ हनु सक्ने देिखएको हुँदा ल�य अनरुूप पुजँीगत खचर् हनु नसक्ने जोिखम छ। कोरोनाको असर 

�व�व्यापी रूपमा रहेकोले वैदेिशक सहयोग र अनदुानको प�रचालनमा कमी हनु गई वैदेिशक अनदुान तथा सहयोगमा स�ा�लत आयोजनाहरू तो�कएको समय र लागतमा 

सम्प� हनु कठ�न छ। संघीय �शास�नक पनु:संरचना अनसुार �शास�नक संरचना, कायार्लय एवम ्कमर्चार�को व्यवस्थापन �छटो टुङ्ग्याउन नसकेमा आयोजना स�ालनमा 

समस्या उत्प� हनु सक्ने, संघ, �देश र स्थानीय तहमा अ�धकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा देिखएको समस्याले योजनाको कायार्न्वयनमा �ढलाइ हनु सक्ने, जग्गा �ा��मा आउने 

अवरोधलाई हटाउन कानूनी तथा नी�तगत सधुार हनु नसकेमा आयोजनाले अपेिक्षत ग�त �लन नसक्ने देिखन्छ। शहर� ग�रब प�हचान गर� पनुस्थार्पना गनर् नसकेमा सावर्ज�नक, 

नद�, खोला �कनारा अ�त�मण रोक्न र सकुुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा क�ठनाइ हनुे, मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा ग�रएको �क्षेपण तथा ल�य अनरुूपको बजेट व्यवस्था हनु 

नसकेमा लिक्षत न�तजा �ा� गनर् नस�कने देिखन्छ। 
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७.५ पनु�नर्मार्ण  

१. प�ृभ�ूम  

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको �वनाशकार� भकूम्प तथा तत्प�ातका पराकम्पका कारण पूव� तथा मध्य नेपालका 

१४ िजल्ला गम्भीर र १८ िजल्ला आंिशक रूपमा �भा�वत भई ठूलो प�रमाणमा धनजनको क्ष�त हनु पगु्यो। उ� भकूम्पबाट 

क्ष�त�स्त भौ�तक संरचनाको पनु�नर्मार्ण गनर् गराउन नी�तगत, काननुी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गन� �ममा रा��य 

पनु�नर्मार्ण �ा�धकरण गठन भई भकूम्पबाट भएको क्ष�त तथा पनु�नर्मार्णका आवश्यकता एक�न गर� भकूम्प प�छको पनु�नर्मार्ण 

योजना (PDRF) तयार गर� सोह� आधारमा क्ष�त�स्त सरकार� संरचना, �नजी आवास, सामदुा�यक �व�ालय र ऐ�तहा�सक एवम ्

परुाताित्वक सम्पदाको पनु�नर्मार्ण, जोिखमय�ु वस्ती स्थानान्तरण, एक�कृत बस्ती �वकास र आ�थर्क सामािजक पनुस्थार्पना 

सम्बन्धी कायर् संचालन ग�रएको छ। सम� पनु�नर्मार्णमा Built Back Better र �नजी आवास पनु�नर्मार्णमा owner driven 

reconstruction को अवधारणा अवलम्बन ग�रए अनरुूप रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरण गठन भएको कर�ब ५ वषर् 6 म�हनाको 

अव�धमा �नजी आवास स�हत सबै क्षे�मा पनु�नर्मार्णले उल्लेखनीय रूपमा ग�त �ा� गरेको भएता प�न �ा�धकरणको बाँक� रहेको 

कायार्व�ध समेतलाई �वचार गर� पनु�नर्मार्णको बाँक� रहेका कामलाई यथाशी� योजनाब� रूपमा सम्प� गन� गर� स्थानीय तह र 

सरकारका सम्ब� �वषयगत मन्�ालयहरूसँगको समन्वय र सहभा�गतालाई अझ बढ� �भावकार� रूपमा प�रचालन गनुर्पन� 

आवश्यकता देिखएको छ।  

भकूम्पबाट �भा�वत संरचनाको पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ३(३) मा व्यवस्था भए बमोिजम नेपाल सरकाबाट 

थप भएको एक वषर्को कायर् अव�ध २०७८ पौषमा स�कने तथा आ.व. २०७७/७८ सम्ममा पनु�नर्मार्णका मूलभतू कायर्हरू 

सम्प� गर� आयोजना सम्प� गन� तथा कायर्�मको खाका स�हत सम्प� हनु बाँक� रहेका आयोजना सम्ब� �नकायमा हस्तान्तरण 

गन� नी�त �लई �ा�धकरणले ब�हगर्मन योजना समेत तयार गरेको छ। यसर� हस्तान्तरण हनुे आयोजनाहरूको बाँक� कायर् �नधार्�रत 

समय�भ� सम्प� गन� गर� आवश्यक व्यवस्था �मलाउनपुन� आवश्यकता देिखएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

भकूम्प पी�डतको गनुासो व्यवस्थापन, �ोत-साधनको व्यवस्थापन गनुर्, सावर्ज�नक संरचना �नमार्णमा जग्गा सम्बन्धी 

समस्या हनु,ु पनुरावेदनमा गैरलाभ�ाह�हरूको अत्या�धक �नवेदन पनुर्, ऐ�तहा�सक तथा परुाताित्वक सम्पदा पनु�नर्मार्णमा ���यामा 

धेरै समय खचर्नपुनुर्, पनु�नर्मार्णमा संलग्न कमर्चार�लाई उत्�रेणा जगाई स्थायी रूपमा राखी रा� क�ठनाई हनु,ु नव�वर्तन ग�रएको 

��व�ध सरोकारवालाबीच लोक��य बनाउन नसक्न ुर �वकास साझेदारबाट ��तव�ता वमोिजमको सहयोग �ा��, �योग र प�रचालन 

हनु नसक्न ु�मखु समस्या हनु।्  

पनु�नर्मार्ण गनर् बाँक� रहेका �नजी आवास एवम ्सावर्ज�नक भवन, �व�ालय भवन, परुाताित्वक सम्पदा र स्वास्थ्य केन्�को 

पनु�नर्मार्णका ला�ग आवश्यक �ोत जटुाई तो�कएको समयमै पनु�नर्मार्ण सम्प� गनुर्, पनु�नर्मार्णका ला�ग आवश्यक �ा�व�धक 

जनशि�को उपलब्धता र उपयोगको स�ुनि�तता गनुर्, पनु�नर्मार्ण प�छको पनुस्थार्पनाका ला�ग भकूम्प पी�डतलाई जी�वकोपाजर्नमखुी 

कायर्�म स�ालन गर� जीवनस्तर उकास्न ु र स्थानीय तहमा �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक नी�तगत व्यवस्था एवम ्

कायार्न्वयन क्षमता �वकास गनुर्, रा��य पनु�नर्मार्ण �ा�धकरणको �नधार्�रत ६ वष� समयाव�ध �भ� सम्प� हनु नसक्ने पनु�नर्मार्णको 

कायर्हरूलाई योजनाब� रूपमा स�ुनि�तता �दान गनुर् �मखु चनुौती हनु।् 
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३. सोच  

सरुिक्षत र योजनाब� पनु�नर्मार्ण।  

४. उ�शे्य  

१. �नजी आवास तथा सावर्ज�नक भौ�तक संरचनाको शी� पनु�नर्मार्ण सम्प� गनुर्।  

२. जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण, एक�कृत बस्ती �वकास एवम ्पनुस्थार्पनाको कायर् गनुर्।  

५. रणनी�त 

१. भकूम्पबाट क्ष�त�स्त �नजी आवास र सावर्ज�नक भौ�तक संरचनाहरूको भकूम्प ��तरोधी हनुेगर� पनु�नर्मार्ण र सधुार 

गन�। 

२. जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण एवम ्एक�कृत बस्ती �वकास गन�। 

३. भकूम्पपी�डत (मूलत: जोिखममा परेका) को जी�वकोपाजर्नका ला�ग आय-आजर्नका अवसर �सजर्ना गन�। 

४. �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग स्थानीय तह देिख नै आवश्यक क्षमता र �भावका�रता सदुृढ गन�। 
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 
२०७६/७७ सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ सम्मको 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

प�हचान ग�रएका �नजी आवास पनु�नर्मार्ण 

लाभ�ाह� प�रवार  संख्या 8,34,801 8,55,166 - - - 

अनदुान सम्झौता भएका प�रवार संख्या 7,90,450 8,10,427 - - - 

�नमार्ण सम्प� �नजी आवास  संख्या 5,08,141 8,07,667 8,55,166 - - 

प�हचान भएका �वल�करण लाभ�ाह� प�रवार  
संख्या 77,999 65,231 - - - 

�वल�करण सम्प� घर  संख्या 302 5,0०० २०,००० - - 

एक�कृत बस्ती �वकास  संख्या 20 64 75 100 - 

�व�ालय/�व��व�ालय भवन पनु�नर्मार्ण 
संख्या 6,058 7,150 7,553 7,622 - 

स्वास्थ्य संस्था भवन पनु�नर्मार्ण संख्या 698 788 1,197 - - 

परुाताित्वक सम्पदा पनु�नर्मार्ण संख्या 453 603 850 890 920 

गमु्बा पनु�नर्मार्ण संख्या 289 402 610 950 1,320 

सरकार� भवन पनु�नर्मार्ण  संख्या 353 391 415 - - 

सरुक्षा �नकायका भवन पनु�नर्मार्ण  
संख्या 207 216 - - - 

रणनै�तक एवम ्�ामीण सडक पनु�नर्मार्ण  
संख्या 21 42 45 - - 
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सूचक एकाइ 
२०७६/७७ सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७७/७८ सम्मको 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सडक पलु संख्या - 14 17 - - 

नोटः- �वल�करण ला�ग प�हचान भएका लाभ�ाह�हरूलाई �नि�त �ा�व�धक तथा ���यागत मापदण्डको आधारमा पनु�नर्मार्ण लाभ�ाह� ब� सक्ने व्यवस्था ग�रएको हुँदा �वल�करण 

सम्प� हनेु घर संख्या प�हचान ग�रएका लाभ�ाह�को तलुनामा न्यून रहने आंकलन ग�रएको र पनु�नर्मार्ण लाभ�ाह� बढ्ने देिखएको छ।  

 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     372,255       58,114      314,141            -        113,791       94,330      164,134  

२०७९/८०           -              -              -              -              -              -              -    

२०८०/८१           -              -              -              -              -              -              -    

 

८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 
आयोजना 

क्ष�ेगत रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(शरुु र समा��) 

लागत 
(रु. लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

39200011 रा��य पनु�नर्मार्ण 
�ा�धकरण 

४ �नजी आवास, शैिक्षक संस्था, 
सरकार� भवन, परुाताित्वक 
सम्पदाको पनु�नर्मार्ण, जोिखमय�ु 
बस्ती स्थानान्तरण, एक�कृत बस्ती 
�वकास सम्बन्धमा नी�तगत 
व्यवस्था र समन्वय   

2072-207९ 866 �नजी आवास, शैिक्षक संस्था, सरकार� भवन, परुाताित्वक 
सम्पदाको पनु�नर्मार्ण,  जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण, 
एक�कृत बस्ती �वकास सम्बन्धमा नी�तगत व्यवस्था र समन्वय 
भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 
आयोजना 

क्ष�ेगत रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(शरुु र समा��) 

लागत 
(रु. लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

 रा��य पनु�नर्मार्ण 
�ा�धकरण  

१, २, ३, ४ भकूम्प पी�डतको घर पनु�नर्मार्ण/ 
�बल�करण 
जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण, 
एक�कृत बस्ती �वकास 
शैिक्षक तथा स्वास्थ्य भवन,  
परुाताित्वक सम्पदा तथा रणनै�तक 
�ामीण सडक स्तरो��त 

2072-207९ 571731 ८ लाख 56 हजार भकूम्प पी�डतहरूको �नजी आवास 
पनु�नर्मार्ण सम्प� भएको हनु ेर 6५ हजार �नजी आवास 
�बल�करण भएको हनु े 
सरुिक्षत बस्तीमा �नजी आवास �नमार्ण भएको हनुे  
७,५५३ �व�ालय र ६९ �व��व�ालय भवनहरूको पनु�नर्मार्ण 
भएको हनु े 
१,१९७ स्वास्थ्य भवन पनु�नर्मार्ण सम्प� भएको हनु े
९२० परुाताित्वक सम्पदा, ७ वटा �व� सम्पदा, १,३२० 
गमु्वा र १३ वटा परम्परागत बस्तीको पनु�नर्मार्ण भएको हनु े
४१५ वटा सरकार� भवन (केन्��यस्तर-३१ र िजल्लास्तर-
३४८) तथा २१६ सरुक्षा �नकायका भवन पनु�नर्मार्ण भएको 
हनुे  
रणनै�तक एवम ्�ामीण सडक पनु�नर्मार्ण भएको हनु े

 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व.०७८/७९ मा स�ालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

39200011 रा��य 

पनु�नर्मार्ण 

�ा�धकरण 

पनु�नर्मार्ण, जोिखमय�ु 

बस्ती 

स्थानान्तरण,एक�कृत 

बस्ती �वकास सम्बन्धमा 

आवश्यक नी�तगत 

व्यवस्था र समन्वय 

भएको। 

पनु�नर्मार्ण, जोिखमय�ु बस्ती स्थानान्तरण, एक�कृत बस्ती �वकास, शैिक्षक तथा 

स्वास्थ्य संस्था, सरकार� भवन, परुाताित्वक सम्पदा लगायतका बाँक� आयोजना सम्ब� 

�नकायमा हस्तान्तरण भएको हनुे।   

पनु�नर्मार्ण, जोिखमय�ु बस्ती 

स्थानान्तरण, एक�कृत बस्ती �वकास, 

शैिक्षक तथा स्वास्थ्य संस्था, सरकार� 

भवन, परुाताित्वक सम्पदा लगायतका 

बाँक� आयोजना सम्ब� �नकायमा 

हस्तान्तरण गन�। 

 रा��य 

पनु�नर्मार्ण 

३५४ वटा सरकार� 

भवन पनु�नर्मार्ण सम्प� 

८ लाख 56 हजार भकूम्प पी�डतहरूको �नजी आवास पनु�नर्मार्ण सम्प� भएको हनुे र 

6५ हजार �नजी आवास �बल�करण भएको हनु े

�नजी आवास भबन पनु�नर्मार्ण सम्प� 

गन� 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व.०७८/७९ मा स�ालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

�ा�धकरण  र ३८ वटा 

�नमार्णाधीन, २०७ 

सरुक्षा �नकायका भवन 

पनु�नर्मार्ण सम्प� र ९ 

वटा �नमार्णाधीन रहेको 

१५ वटा सडक  

सम्प� र ३० वटा 

�नमर्णाधीन रहेको 

बस्ती स्थानान्तरणका ला�ग जग्गा ख�रद भ�ूमह�न लाभ�ाह� जोिखम वगर्का लाभ�ाह�लाई 

अनदुान �वतरण भएको हनु े 

सरुिक्षत बस्तीमा �नजी आवास �नमार्ण भएको हनु े

७,५५३ वटा �व�ालय र ६९ वटा �व��व�ालयका भवनको पनु�नर्मार्ण भएको हनु े

१,१९७ स्वास्थ्य भवन पनु�नर्मार्ण सम्प� भएको हनु े 

९२० वटा परुाताित्वक सम्पदाहरू, ७ वटा �व� सम्पदा, १,३२० गमु्वा र १३ वटा 

परम्परागत वस्तीको पनु�नर्मार्ण भएको हनु े

४१५ वटा सरकार� भवन र २१६ सरुक्षा �नकायका भवन पनु�नर्मार्ण भएको हनु े

४५ वटा सडक र १७ पलु �नमार्ण सम्प� भएको हनु े

एक�कृत बस्ती �नमार्ण र संरक्षण गन� 

�व�ालय र �व��व�ालय भवन 

पनु�नर्मार्ण गन� 

स्वास्थ्य संस्थाका भवन पनु�नर्मार्ण गन�  

सरकार� भवन पनु�नर्मार्ण गन� 

रणनै�तक एवम ्�ामीण सडक �नमार्ण 

गन� 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

भकूम्पबाट क्ष�त भई पनु�नर्मार्ण सम्प� हनु बाँक� १,३०७ �व�ालय, ३८ आं�गक क्याम्पस, ४३० परुाताित्वक सम्पदाका मिन्दर, ९१८ गमु्बा, ४४ एक�कृत बस्ती, 

५९९ स्वास्थ्य भवन, ३८ सरकार� भवन र ३६४ �क.�म. �ा�मण सडकको पनु�नर्मार्ण सम्प� भएको हनुेछ। यस अव�ध�भ� पनु�नर्मार्णको ला�ग आवश्यक पन� �ोत सहज 

रूपमा �ा� हनु नसकेमा, परुाताित्वक सम्पदाको पनु�नर्मार्ण सम्बन्धी �ववाद समाधान समयमै हनु नसकेमा लिक्षत उपलिब्ध समयमै हा�सल हनु नसक्ने जोिखम समेत देिखन्छ।  
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प�रच्छेद ८ 

शासक�य व्यवस्था र अन्तर सम्बिन्धत �वषय के्ष� 

८.१ �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् 

1= प�ृभ�ूम 

 सम�ृ�को मूल कडीको रुपमा रहेको स्थानीय तथा �देशको सन्त�ुलत �वकासलाई आत्मसात गद� संघीय शासन �णाल� 

अनरुुप सेवा �वाहका ला�ग आधार,आवश्यक काननुी ढाँचाको �नमार्ण, सहकार�ता, सहअिस्तत्व र समन्वयका �स�ान्तका आधारमा 

तहगत एवम ् अन्तर सरकार सम्बन्ध र समन्वय, सशुासन कायम गराउने, ��ाचार �नयन्�ण गन�, न्याय �शासनलाई सदुृढ 

बनाउन,े सावर्ज�नकक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउने, स्थानीय तह र �देशलाई सं�वधान �द� अ�धकार र उ�रदा�यत्व पूरा 

गनर् सक्षम तलु्याउन �वधा�यक�, व्यवस्थापक�य र न्या�यक क्षमता अ�भव�ृ� गन�, �वकासको व्यवस्थापन गनर् सक्षम बनाउने र 

आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनगुमन सम्बन्धी कायर् र रा��य �वकासमा सबैको योगदान अ�भव�ृ� गन� काम �नरन्तर भईरहेका 

छन।् 

 �नय�मत कायर्का अ�त�र� शासक�य सधुार तथा ��ाचार �नयन्�ण, ��पक्षीय, बहपुक्षीय सन्धी, सम्झौता वा सहम�त 

कायार्न्वयनको अनगुमन, मानवअ�धकारको संरक्षण र �व�र्न, केन्��य स्तरमा शासक�य सधुारका ला�ग �वज्ञ समूह (�थंक�ा�)को 

व्यवस्था, �त्यक्ष संवाद कक्ष (Action Room)को स्थापना गर� रा��य गौरव तथा �ाथ�मकता �ा� आयोजनाहरूमा आइपन� समस्या 

समाधान एवं ११ वटा रा��य गौरवका आयोजनाहरूमा जडान भएका Surveillance System माफर् त �नरन्तर सघन अनगुमन, नी�त 

तथा कायर्�म एवं बजेट कायार्न्वयन अवस्थाको अनगुमन (Online Monitoring System), हेलो सरकारको गनुासो व्यवस्थापनलाई 

व्यविस्थत ग�रएको छ। यसका अ�त�र� "सम�ृ नपेाल सखुी नपेाल�" को गन्तव्यलाई साथर्क बनाउन नी�त �नमार्ण र �तनको 

कायार्न्वयन माफर् त प�रवतर्नकार� भ�ूमकाका ला�ग शासक�य व्यवस्थासँग सम्ब� �नकाय िजम्मेवार रहेका छन।् 

2 = समस्या तथा चनुौती 

 सशुासन ऐन तथा �नयमावल�ले सशुासन कायम गनर् गरेका व्यवस्थाहरूको कायार्न्वयन अवस्थाको पनुरावलोकन हनु 

समय लाग्न,ु �देश र स्थानीय तहको संस्थागत �वकासले अपेिक्षत ग�त �लन नस�क समयानूकुल गणुस्तर�य सेवा �दान गनर् 

नस�कन,ु सेवा �दायक �नकायमा कायर्रत व्यि�हरूमा सकारात्मक सोचको कमी हनु,ु न�तजामूलक तथा सहभा�गतामूलक 

अनगुमन र मूल्या�न गनर् क�ठन हनु,ु रा�को आवश्यकता अनसुार योजनाको �ाथ�मक�करण, पयार्� गहृकायर्, नवीनतम ��व�ध र 

सोचको उपयोग अपेिक्षत मा�ामा नहनु ुजस्ता समस्या रहेका छन।् राजनी�त र सरकार� �शासन बीच रहने लोकतािन्�क मूल्य र 

मान्यतामा आधा�रत आपसी सम्बन्धका सवर्मान्य �स�ान्त अवलम्बन�ारा सावर्ज�नक नी�त �नमार्ण र कायार्न्वयनमा तालमेल 

�मलाई कुशल र �भावकार� �शासनको माध्यमबाट मलुकुको आ�थर्क, सामािजक रुपान्तरण गनुर् �मखु चनुौती रहेको छ। 

3= सोच 

• रा��य एकताको संरक्षण, सम्व�र्न र �व�र्न (रा��य एकता)।  

• �न�ावान, सक्षम, इमान्दार र ग�तशील नेततृ्व �वकास (नेततृ्व �नमार्ण)।  

• मजबतु संघीय शासन �णाल�मा आधा�रत सम�ृ नेपाल (�देश तथा स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकास)।  
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• पारदिशर्ता, जवाफदे�हता, जनउ�रदायी, सदाचारय�ु र आध�ुनक ��व�धमा आधा�रत �व�धको शासन (शासक�य सधुार)।  

• सदाचारय�ु समाज �नमार्ण (��ाचार �नयन्�ण)।  

• सदुृढ तहगत सम्बन्ध र उपलिब्धमखुी अन्तरसरकार समन्वय (तहगत सम्बन्ध तथा अन्तर सरकार समन्वय)। 

4 = उ�शे्य 

अ. रा��य एकता 

१. �व�वधताको उिचत सम्बोधन र सम्मान माफर् त रा��य एकता सदुृढ बनाउन।ु 

आ. नतेतृ्व �नमार्ण 

1= मलुकुको सवार्�ीण �वकास र सशुासनका ला�ग राजनै�तक,�शास�नक, सामािजक, व्यवसा�यक लगायत सबै क्षे�मा सक्षम 

तथा कुशल नेततृ्व �वकास गनुर्। 

2= �व�भ� तहको नेततृ्व बीचको अन्तर सम्बन्धलाई �गाढ बनाउँदै सहभा�गतात्मक एवं सहकायार्त्मक नेततृ्व शैल� �वकास 

गनुर्। 

इ. �देश तथा स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकास 

• �देश तथा स्थानीय शासन �णाल�को सन्त�ुलत र द�गो �वकास गनुर्। 

ई. शासक�य सधुार 

• सावर्ज�नक �नकायका काम कारवाह�हरूलाई पारदश�,  जवाफदेह�, सदाचारय�ु र ��व�धमै�ी बनाई जनसहभा�गता र 

जन�व�ासमा अ�भव�ृ� गनुर्। 

उ. ��ाचार �नयन्�ण 

• ��ाचारजन्य कायर् �नयन्�ण गर� सशुासनको अनभु�ूत �दलाउन।ु 

ऊ. तहगत सम्बन्ध तथा अन्तर सरकार समन्वय 

१. संघीय शासन �णाल� कायार्न्वयनमा देिखएका अन्यौलता हटाउन अन्तरसरकार समन्वय माफर् त �वकास र सशुासनमा 

टेवा पयुार्उन।ु 

२. संघ, �देश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अ�धकारको बझुाइमा एकरुपता ल्याई अन्तर सरकार समन्वय सदुृढ 

गनुर्। 

३. �भावकार� एवं उपलिब्धमूलक तहगत सम्बन्धको ला�ग आवश्यक काननुी तथा संस्थागत संयन्�को �नमार्ण गनुर्। 

४. �ोत �वतरण एवम ्बाँडफाँट, �वकास र कायार्न्वयनमा स्प�ता ल्याई नाग�रकमा संघीय शासनको अनभु�ूत गराउन।ु 

5 = रणनी�त 

अ. रा��य एकता 

१. �व�वधताय�ु नेपालको �वशेषता र यसका सबल पक्षको सम्बन्धमा नाग�रकमा जनचेतना फैलाउने। 
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२. आपसी सद् भाव र मेल�मलापको माध्यमबाट सभ्य समाज �नमार्ण गनर् नाग�रकलाई ��ेरत गन�। 

३. समाजमा �ेष र अन्तर�न्� फैलाउने आन्त�रक तथा बा� ग�त�व�धलाई काननुी दायरामा ल्याउने।  

आ. नतेतृ्व �नमार्ण 

१.  सक्षम र �भावकार� नेततृ्व �वकासका ला�ग योजना तयार गन�। 

२. �व�भ� तहको नेततृ्व बीचको अन्तसम्बन्धलाई �भावकार� बनाउन साझेदार� र सहकायर्को �वकास गन�। 

३. पदमा मा� आधा�रत नभई क्षमतामा आधा�रत नेततृ्व �वकासलाई �ाथ�मकता �दने। 

इ. �देश तथा स्थानीय तहको सन्त�ुलत �वकास 

१. संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा �देश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो भौगो�लक क्षे�को वस्तिुस्थ�त �व�षेण गर� 

सोको स�ह सदपुयोग गन� गर� �व�वध उपायको अबलम्वन गन�। 

२. स्थानीय तह र �देशको �ोत-साधन रक्षमता अ�भव�ृ� गर� �वकासशील जनशि� उत्पादन गन�। 

३. आ-आफ्नो क्षे�को �वकासको ला�ग एक-आपसमा समवय तथा सहकायर् गद� ��तस्पधार्त्मक हनु संघीय सरकारले सबै 

स्थानीय तथा �देश सरकारलाई उत्��ेरत गन�। 

ई. शासक�य सधुार 

१. सरकारका काम कारवाह�लाई पारदश� तथा �भावकार� बनाउन सांगठ�नक, काननुी, �णाल�गत र व्यवहारगत सधुार गन�। 

२. �वकास आयोजनाको कायार्न्वयनमा आईपन� समस्यालाई सम्बोधन गनर् ��व�धमा आधा�रत तत्काल समस्या समाधान 

�णाल�लाई अवलम्बन गन�। 

३. राजनी�तक तथा �शास�नक क्षे�का िजम्मेवार पदा�धकार�को कायर्सम्पादनको स्तरलाई मापनयोग्य बनाई लागू गन�। 

४. सावर्ज�नक �नकायका काम कारवाह���त सकारात्मक छ�व �नमार्ण गन�। 

उ. ��ाचार �नयन्�ण 

१. �व�मान नी�त तथा काननुमा समयानकूुल प�रमाजर्न तथा कायार्न्वयन गन�। 

२. ��ाचार �वरु� शून्य सहनशीलतास�हत सदाचारय�ु समाज �नमार्ण गन�। 

३. ��ाचार �वरु�का चेतनामूलक, �नरोधात्मक एवम ्दण्डात्मक काम कारवाह�लाई �भावकार� बनाउने। 

४. सावर्ज�नक सेवामा लाग्ने खचर्, समयाव�ध तथा ���या एवम ्कायर्�व�धको सम्बन्धमा स्प�ता ल्याई सावर्ज�नक सेवालाई 

जवाफदेह� एवम ्पारदश� बनाउने। 

५. सावर्ज�नक, �नजी, गैरसरकार�, सहकार�, ब��क� क्षे�मा हनुे आ�थर्क अ�नय�मतताको �नयन्�ण गर� �नजी क्षे�को सेवा 

�वाहलाई गणुस्तर�य एवम ्सेवामूलक बनाउने। 

ऊ. तहगत सम्बन्ध तथा अन्तर सरकार समन्वय 

१. संघ, �देश र स्थानीय तहले सं�वधान �द� अ�धकारको �योगमा �त�ता �दने। 
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२. तीन तहको सरकार बीचको समन्वयमा अ�भव�ृ� गर� �वकास �नमार्ण,सेवा �वाहर जनतासँग �त्यक्ष सरोकारका �वषयलाई 

�भावकार� बनाउने। 

३. आ-आफ्नो तहको �वकास र सशुासन अ�भव�ृ� गनर्को ला�ग तीनै तहका सरकारहरूबीच ��तस्पधार्त्मक वातावरण �सजर्ना  

  गन�। 

 

6= �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

��ाचार न्यूनीकरण 
अनभु�ूत सूचकांक                        

स्थान 113 117 98 93 89 

सूचकांक ३४ ३५ ३८ ४० ४1 

सरकार� �भावकार�ता         स्थान 14.90 23 26 27  

सूचकांक -1.05 -0.40 0.35 0.72 1 

�व�धको शासन    स्थान 31.73 34 37 38  

सूचकांक -0.54 -0.27 0.56 0.57 0.58 

आवाज र उ�रदा�यत्व        स्थान 40.39 44 46 48  
सूचकांक -0.13 0.22 0.40 0.70 1 

�टाचार �नयन्�ण  स्थान 27.40 29 33 35  

सूचकांक -0.67 -0.37 0.35 0.70 1 

राजनी�तक 
स्था�यत्व/�हंसाको अन्त्य    

स्थान 28.57 35 40 45  

सूचकांक -0.47 -0.03 0.35 0.70 1.0 

�नयामक गणुस्तर         स्थान 24.04 30 34 35  

सूचकांक -0.70 -0.22 0.33 0.65 1 

�व�व्यापी ��तस्�ध� 
सूचका�  

सूचकांक ५१.५७ ५१.५७ 57 59 60 

व्यवसाय सहजीकरण 
सूचका�  

सूचकांक 63.2 64.5 66 67 68 

सरकारवाद� म�ुाको 
सफलतादर 

��तशत 70.29 73 78 80 82 

हेलो सरकारमा �ा� 
उजरु� फ��ट 

��तशत 48 70 78 88 98 

आयोजना बैक स्थापना 
भएका �देश 

संख्या 1 3 7 7 7 

राजनी�तक सशि�करण सूचका� ०.72 0.74 0.75 0.76 0.78 

आ�थर्क सशि�करण सूचका� 0.48 0.51 0.57 0.63 0.70 

सामािजक सशि�करण सूचका� 0.52 0.54 0.59 0.64 0.70 

�विश�ीकृत सरकार� 
व�कल (ता�लम �ा�) 

जना 202 100 180 230 280 

समदुाय – �हर� – जना 20 20 40 40 40 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सरकार� व�कल 
कायर्�मबाट लाभािन्वत 
संख्या (वा�षर्क) 

(हजारमा) 

7 = �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   40,897    35,502     5,395         -      39,877     1,020         -    

२०७९/८०   43,600    37,664     5,936         -      42,500     1,100         -    

२०८०/८१   45,511    38,981     6,530         -      45,011       500         -    
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8 = कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा�ी) 

लागत  

(रु.लाख) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०१०००११ मिन्�प�रषद्  8 सशुासन तथा 
जनउ�रदा�यत्व 

सालबसाल�  मिन्�प�रषद् बैठक र �नणर्य कायार्न्वयन भएको हनुे। 

३०१०००१२ �धानमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषद्को कायार्लय 

8 सशुासन तथा 
जनउ�रदा�यत्व 

सालबसाल�  
 

नी�त �नमार्ण, अनगुमन, सशुासन �ब�र्न भएको हनुे। 

३०१०२०११ सावर्ज�नक ख�रद 
अनगुमन कायार्लय 

8 �व�ीय सशुासन सालबसाल�  सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी अनगुमन गन�। 

राय परामशर् �दान र फमर् तथा कम्पनीहरूलाई काननु बमोिजम कालोसूिचमा रा� े
कायर् भएको हनुे। 

३०१०३०११ नेपाल ��को कायार्लय 8 सशुासन तथा 
जनउ�रदा�यत्व   

सालबसाल�  कायार्लयलाई आवश्यक सेवा �ा� भई कायर्�म संचालनमा सघाउ पगु्ने। 
सम्पि�हरूको रेखदेख भई संरक्षण हनुे। 
उ�ान/वा�टकाहरूको व्यवस्थापन हनुे, सम्पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक हनु,े थप 
सम्पि� �ा� हनु सक्ने। 
ऐ�तहा�सक सम्पदा तथा अल सम्पि�को संरक्षण हनुे। 

३०१०४०११ रा��य सतकर् ता केन्� 8 सशुासन �व�र्न सालबसाल�  स्थानीय तहका पदा�धकार�हरूलाई सदाचार बनाउने। 

रा��य गौरव लगायतका पूवार्धार �वकास आयोजनाको �ा�व�धक पर�क्षण गर� 
आयोजनाको �नमार्णमा गणुस्तर कायम गन�। 

३०१०१०११ महान्याया�धव�ाको 
कायार्लय 

6 महान्याया�धव�ाको 
कायार्लयको ते�ो 
प�वष�य रणनी�तक 
योजनाको �भावकार� 
कायार्न्वयन गन�। 

अपराध अनसुन्धान, 
अ�भयोजन र ��तरक्षा 
�णाल�लाई वैज्ञा�नक 
र वस्तगुत �माणमा 
आधा�रत बनाउने। 

सालबसाल�  महान्याया�धव�ाको कायार्लयको ते�ो प�वष�य रणनी�तक योजनाको �भावकार� 
कायार्न्वयन हनुे। 

अपराध अनसुन्धान, अ�भयोजन र ��तरक्षा �णाल�लाई वैज्ञा�नक र वस्तगुत 
�माणमा आधा�रत भएको हनुे। 

३०१०१०१२ उच्च सरकार� व�कल 
कायार्लयहरू 

6 

३०१०१०१३ �वशेष सरकार� व�कल 
कायार्लयहरू 

6 

३०१०१०१३ िजल्ला सरकार� व�कल 
कायार्लयहरू 

6 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा�ी) 

लागत  

(रु.लाख) 
अपिेक्षत न�तजा 

३०१०५०११ राजस्व अनसुन्धान 
�वभाग 

8 �व�ीय सशुासन सालबसाल�  व्यावसा�यक �शासनको संस्थागत �वकास माफर् त राजस्व चहुावट र आ�थर्क 
अपराध �नयन्�ण। 

३०१०६०११ सम्पि� श�ुीकरण 
अनसुन्धान �वभाग 

 �व�ीय सशुासन सालबसाल�  उजरु�, सूचना एवं जानकार�  �ा� भएको हनुे। 

सम्पि� श�ुीकरण गन� जस्ता काम �नरूत्सा�हत हनुे। 
३०१०७०११ रा��य अनसुन्धान 

�वभाग 
8 अनसुन्धानमा 

आधा�रत सरुक्षा 
व्यवस्था 

सालबसाल�   

३०१३१०११ लगानी बोडर्को 
कायार्लय 

4 आ�थर्क ब�ृ�, 
रोजगार� �सजर्ना, 
लगानी �ब�र्न, 
ग�रबी �नवारण 

सालबसाल�   

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३०१०००११ मिन्�प�रषद् �व�भ� संवैधा�नक �नकायहरूमा �र� �मखु तथा पदा�धकार� 
पदहरूमा ३२ जनाको �नयिु� 

मिन्�प�रषद् स�म�त अन्तगर्त �व�भ� स�म�तहरूको ४४ वटा 

बैठक बसी ९३ वटा �नणर्य भएको।  

 मिन्�प�रषद् बैठक र �नणर्य कायार्न्वयन गन�। 

३०१०००१२ �धानमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषद्को 
कायार्लय 

सशुासन �व�र्न तथा ��ाचार �नयन्�णका ला�ग सदाचार 
�णाल�को �वकास गनर् रा��य सदाचार नी�तको मस्यौदा 
तयार भएको। 

नाग�रक मोवाइल एप्सलाई �योगमा ल्याइएको। 

हेलो सरकार गनुासो व्यवस्थापनको नयाँ पोटर्ल संचालनमा 
ल्याईएको। 

हेलो सरकार कक्षमा दतार् भएका जम्मा ७६७१ गनुासो 
मध्ये ५२७३ (६८.७३ ��तशत) फ��ट ग�रएको। 

नेपाल सरकारको शासक�य व्यवस्था 
संचालन तथा व्यवस्थापनको उपल्लो 
�नकायको रूपमा सम� सावर्ज�नक 
�शासन, न्याय व्यवस्था, �वि�य 
व्यवस्था तथा जनता��तको 
उ�रदा�यत्व �ब�र्नमा सशुासन 
कायम भएको हनुे। 

सावर्ज�नक सेवामा जनसहभा�गता 

नी�त �नमार्ण, अनगुमन, सशुासन �ब�र्न गन�। 

कायर्सम्पादन सूचक माफर् त न�तजामूलक 

व्यवस्थापन प��त लागू गन�। 

सावर्ज�नक सेवा �वाहको अनगुमन तथा 

मूल्या�नलाई �भावकार� बनाउने। 

मानव अ�धकारको सम्मान, संरक्षण एवं �व�र्न 

गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

मानवअ�धकारको �व�यापी आव�धक पनुरावलोकन 
(UPR) सम्बन्धी ��तवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
भइ संय�ु रा� संघीय मानव अ�धकार प�रषद् 
पठाइएको। 

अ�भब�ृ� गद� आ�थर्क सामािजक 
�वकास एवं सम�ृ नेपाल �नमार्णको 
ल�य हा�सल गन� तफर्  उन्मखु 
�शासन संयन्� �वकास भएको हनु।े 

भौ�तक पूवार्धार �वकासमा समन्वय एवं सधुार 

गन�। 

३०१०२०११ सावर्ज�नक ख�रद 
अनगुमन कायार्लय 

सावर्ज�नक ख�रद ऐनको दो�ो संशोधनको ला�ग संघीय 
संसदमा �वधेयक टेवलु भएको। 

सावर्ज�नक ख�रद सम्वन्धी अनगुमन, मूल्यांकन तथा �नर�क्षण 

कायर्�म सम्प� ग�रएको। 

EPC Document को मस्यौदा तयार भएको। 

EPC कायर्�व�ध मस्यौदा तयार भएको । 

४३  वटा फमर् तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा रािखएको। 

 सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी अनगुमन गन�। 

राय परामशर् �दान गन�। 

फमर् तथा कम्पनीहरूलाई काननु बमोिजम कालो 
सूिचमा रा�।े 

३०१०३०११ नेपाल ��को 
कायार्लय 

नेपाल �� कोष लगानी सम्बन्धी कायर्�व�धको मस्यौदा तयार 
गर� रायको लागी अथर् मन्�ालयमा पठाइएको। 

नेपाल �� �नयमावल� २०६५ मा संशोधन सम्बन्धी 

मस्यौदा तयार ग�रएको। 

नेपाल ��को स्वा�मत्वमा रहेका �व�भ� स्थानमा रहेका 

सम्पि�हरूको न्यूनतम मलु्यांकन, �लज भाडामा �दन े�वषयमा 

कामहरू भएका। 

 

 �ा�ब�धक परामशर्, कानूनी परामशर् 

शैिक्षक संस्था स्थापना/संचालन/ व्यवस्थापन 
अध्ययन गन�।   

�� स्वा�मत्वको जग्गाको सभ� तथा लेआउट 
(नवुाकोट-थान�संग र का�-ेखावा, �सन्धपुाल्चोक-
था�पालधाप)। 

गोकणर् राज�नकुन्ज पखार्ल बा�हरको जग्गाको 
साँध�समा �समाकंन। 

�स्टको सम्प�त रहेको स्थानहरूको अनगुमन 
�नर�क्षण गन�। 

कािन्तई�र� गहृ प�रसर, �दयालो बंगला प�रसर र 
र� मिन्दर प�रसर को उ�ान/चौर  व्यवस्थापन। 

सम्प�त अ�भलेख अ�ाव�धक गर� �काशन गन�। 

३०१०४०११ रा��य सतकर् ता 
केन्� 

यस केन्�मा �ा� जम्मा 729 उजरु�हरू मध्ये 269 

फ�ौट भएका। 

स्थानीय तह सदाचार कायर्�म स�ालन भएको। 

१५ वटा आयोजनाहरूको �ा�व�धक प�रक्षण कायर् भैरहेको। 

३ वषर् �भ�मा सवै स्थानीय तहमा 
कायर्�म संचालन भै सदाचार कायम 
गनर् सहयोग पगु्ने। 

�ा�व�धक पर�क्षणबाट आयोजनाको 
तो�कएको गणुस्तर कायम गनर् 

कमर्चार�/स्थानीय तहका पदा�धकार�हरूलाई 
सदाचार िशक्षा स�ालन गन�। 

रा��य गौरब लगायतका पूवार्धार �वकास 
आयोजनाको �ा�व�धक प�रक्षण गन�। 

�देश स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कायर्�म 
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समयमै सम्प� गनर् सहयोग पगु्ने। (��ाचार �नयन्�णः हा�ो साझा दा�यत्व) स�ालन 
गन�। 

३०१०१०११ महान्याया�धव�ाको 
कायार्लय 

अ�भयोजन नी�त तथा मागर्दशर्नलाई प�रमाजर्न तथा 
अ�ाव�धक गर� अ�भयोजन नी�त तथा मागर्दशर्न २०७७ 
जार� ग�रएको। आ�थर्क वषर् २०७७/७८ लाई अ�भयोजन 
सधुार वषर्को घोषणा ग�रएको। 

�व�भ� भौ�तक संरचना तथा कायार्लय भवनहरू �नमार्ण 
भएका। 

संस्थागत सधुारका ला�ग रणनी�तक 
योजनाले �क्षेपण गरेका 
��याकलापहरू मध्ये ९० ��तशत 
कायार्न्वयन भएको हनुे। 

सरकारवाद� म�ुाको सफलता 
��तशतमा व�ृ� हनुे। 

सम्पूणर् सरकार� वक�लहरू कम्तीमा 
१ �वषयमा �विश��कृत भएको हनु।े 

 

अ�भयोजन �िशक्षण केन्� माफर् त ता�लम 
�िशक्षणहरू स�ालन हनु,े अपराधशा�ीय अनसुन्धान 
केन्� पूणर् रुपमा सचुारु भइ किम्तमा ५ �वषयमा 
अनसुन्धान ग�रने। 

अ�भयोजन सधुारका ला�ग अ�भयोजन प�रक्षणका 
साथै दै�नक रुपमा अ�भयोगप�हरू पर�क्षण गन�।    

सरोकारवाला �नकायहरूसँग समन्वय �भावकार� 
तलु्याउने, कायार्लय �मखु�ारा मातहतका कायार्लय 
�मखुलाई मा�सक रुपमा सम्बोधन �नद�शन गन� 

३०१०१०१२ उच्च सरकार� 
व�कल कायार्लयहरू 

३०१०१०१३ �वशेष सरकार� 
व�कल कायार्लयहरू 

३०१०१०१३ िजल्ला सरकार� 
व�कल कायार्लयहरू 

३०१०५०११ राजस्व अनसुन्धान 
�वभाग 

राज� अनसुन्धान �वभागबाट मालवस्त ुतथा ढुवानीका 
साधनको अनगुमन �णाल� (Vehicle & Consignment 

Tracking System -VCTS) पूणर्रुपमा कायार्न्वयनमा 
ल्याईएको। सूचना व्यवस्थापन �णाल� (CMIS) तयार भई 
कायार्न्वयनमा आएको। 

झ�ुा तथा न�ल� �वजक जार� गन� 200 वटा फमर्को 
प�हचान ग�रएको।171 वटा फमर्को अनसुन्धान सम्प� 
गर� 137 वटा फमर्को �वगो 17.80 अवर् कायम गर� 
म�ुा दायर ग�रएको। 

झ�ुा तथा न�ल� �वजक ख�रद ग�र राजस्व छल्ने १२00 

भन्दा वढ� फमर्हरूको प�हचान भएको। 52 वटा फमर्को 

अनसुन्धान सम्प� भइ ४.61 अवर् �वगो कायम गर� म�ुा 

दायर ग�रएको। 

राजस्व चहुावट र आ�थर्क अपराध 
�नयन्�णमा रह� 

सावर्ज�नक तथा �नजी क्षे�को �वि�य 
सशुासन कायम भएको हनुे। 

१.राजस्व चहुावटको स�ुम �नगरानी  

२. Vehicle Consignment Tracking System 
support program  

३.गस्ती प�रचालन कायर्�म  

४.नाग�रक  सचेतना अ�भव�ृ� तथा सरोकारवाला 
पक्षसंग अन्तर��या सम्वन्धी कायर्�म 

३०१०५०१२ राजस्व अनसुन्धान 
ईकाइ कायार्लयहरू 

३०१०६०११ 
 
 
 

 

सम्पि� श�ुीकरण 
अनसुन्धान �वभाग 

सम्पि� श�ुीकरण तथा आतंकवाद� ��याकलापमा �वि�य 
लगानी �नवारण सम्बन्धी रा��य रणनी�त तथा कायर्योजनामा 
रा��य जोिखम मूल्या�न ��तवेदनको पूरक कायर्योजना तयार 
भएको। 

APG ले गन� Mutual Evaluation को �ा�व�धक प�रपालना 

सम्पि� स�ु�करणका ��याकलाप 
न्यूनीकरण तथा �नरुत्सा�हत भएको 
सामािजक व्यवस्था स्थापीत भएको 
हनुे।   

सम्पि� श�ुीकरण तथा आतंककार� कृयाकलापमा 
�व�ीय लगानी �नवारण सम्बन्धमा FATF का सझुाव 
कायार्न्वयन गन� र Mutual Evaluation को तयार� 
गन�। 

सम्प�त श�ु�करण तथा आतंकवाद� ��याकलापमा 
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तफर् को ४० वटा Recommendations को �ारिम्भक 

रेस्पोन्स लेखन कायर् सम्प� भएको। 

सम्पि� श�ुीकरण अनसुन्धान �वभागमा जम्मा २१६३ 

उजरु� दतार् भएकोमा �वगो रकम रू ६ अबर् ५० करोड 

कायम गर� ७० वटा म�ुा दायर गर�एको। ४५ वटा 

म�ुाको फैसला भएकोमा �वभागको हकमा आंिशक वा पूणर् 

सफलता भएको ३९ रहेको छ। 

�वि�य लगानी �नवारण सम्वन्धी रा��य रणनी�त 
तथा कायर्योजना २०७६-२०८१ को �भावकार� 
कायार्न्वयन/��तवेदन तयार� गन�।  

सम्पि� श�ुीकरणका क्षे�मा अनसुन्धान, म�ुा 
दायर, �वगो रकम कायम आ�द कायर्�म संचालन 
गन�। 

३०१०७०११ रा��य अनसुन्धान 
�वभाग 

रा��य सरुक्षा तथा रा��हत �वरु�का ग�त�व�धमा संलग्न 
�व�भ� समहु तथा पक्षको बारेमा सूचना संकलन गन�, 
रा��य रणनी�तक महत्वका सूचना चोर� तथा चहुावट हुने 
क्षे�को प�हचान गन�, सशुासन �व�र्नमा ��तकुल हुने 
ग�त�व�धको प�हचान गन� लगायतका �वभागीय 
िजम्मेवार�सँग सम्बिन्धत कायर्हरू �नरन्तर भइरहेका। 

गैर आवा�सय भवन �नमार्णः ९ मध्ये २ भवन �नमार्ण 
सम्प�, ७ भवन �नमार्णाधीन रहेका। जसमध्ये ३ िजल्ला 
भवन चाल ुआ.व. �भ�मा सम्प� हनुे। 

क्षमता �वकास, ��व�धको �योग 
माफर् त व्यावसा�यक इन्टे�लजेन्स र 
अनसुन्धानमा आधा�रत न्याय 
व्यवस्था भएको हनुे। 

 

रा��य सरुक्षा तथा रा��हत �वरु�का ग�त�व�धमा 
संलग्न �व�भ� समहु तथा पक्षको बारेमा सूचना 
संकलन गन�,  

रा��य रणनी�तक महत्वका सूचना चोर� तथा 
चहुावट हुने क्षे�को प�हचान गन�, सशुासन 
�व�र्नमा ��तकुल हुने ग�त�व�धको प�हचान गन� 
आ�द। 

३०१३१०११ लगानी बोडर्को 
कायार्लय 

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� अन्तगर्त अरुण ते�ो जल�व�तु 
प�रयोजना �नमार्ण भैरहेको र �नजी लगानी तफर्  २ वटा 
उत्पादन मलुक उ�ोग (होङसी र �ाशीन �समेन्ट उ�ोग) 
संचालनमा रहेका, रु.39 अवर्को लगानी स्वीकृ�त भएको। 

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� र �नजी 
लगानी माफर् त ठुला प�रयोजनाहरूको 
�बकास तथा कायार्न्वयन भएको 
हनुे। 

लगानी �व�र्न, संस्थागत सदुृढ�करण, नी�तगत 
सधुार तथा अध्ययन अनसुन्धान गन�।  

 
9 = जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

संघीय संरचना अनसुार स्था�पत भएका �नकायहरूको �भावका�रताका ला�ग अनभुवी नेततृ्व, तथा पयार्� मानव संशाधनको व्यस्थापन गन�,स्थीर �शास�नक नेततृ्व, 

सशुासन कायम गन�, ��ाचार �नयन्�ण र मानव अ�धकारको �त्याभ�ूत एवं �व�र्न गन� कायर् �भावकार� रुपमा सम्पादन भए अपेिक्षत न�तजा समयमै हा�सल भई तीन बटै 

तहको सरकारको काम �छटो, छ�रतो, पारदश� �मतव्ययी तथा गणुस्तर�य हनुे अनमुान गनर् स�कनेछ। शासक�य व्यवस्थाका आधारभतू आवश्यकता परुा गनर् साधन �ोत तथा 

क्षमता, व्यवस्थापक�य कौशलता एवं ��व�धको उपयोग समयानकूुल हनु नसकेमा क्षे�गत उ�ेश्य हा�सल हनु नसक्ने जोिखम रहेको छ। 
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८.२ स�ीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 

१. प�ृभ�ूम 

 नेपालको सं�वधानको धारा ५६ मा स�ीय लोकतािन्�क गणतन्� नेपालको मूल संरचना संघ, �देश र स्थानीय तह गर� 

तीन तहको हनुे व्यवस्था छ। सं�वधानले प�रकल्पना गरेबमोिजम तीनै तहका सरकारहरूबीचको अन्तरतह समन्वय, सहअिस्तत्व र 

सहकायर् नै सम�ृ नेपाल �नमार्णको मूल आधार हो। शासन �णाल�मा सबै क्षे�, वगर् र समदुायको सहभा�गता र पहुँचमा अ�भव�ृ� 

गद� �व�वधता बीचको एकता कायम गन� �दशातफर्  सावर्ज�नक सेवा �वाह र �वकास कायर् केिन्�त ग�रनपुदर्छ। 

 योजना �णाल� र स-साना �वकास �नमार्णका ला�ग प�न केन्�मखुी हनुपुन� अवस्थाले गदार् स्थानीय �वकास �नमार्णमा 

जनताको आवश्यकता अपेिक्षत रुपमा ��त�बिम्बत हनु नसकेको �वगतको यथाथर्लाई मध्यनजर गर� �वकास र सेवा �वाहमा 

सि�कटताको �स�ान्त अनसुार स्थानीय तहबाट सहज र सरल त�रकाले सेवा �वाह गनर् र जनचाहना अनरुूप स्थानीय पूवार्धारको 

�वकास गनर् स�ीय �णाल� अवलम्वन ग�रएको हो। स�ीय �णाल�को सफलता र असफलता स्थानीय तहको �भावका�रतामा बढ� 

�नभर्र हनुेहुँदा योजना प��तलाई प�न स�ीय �णाल� अनकूुल हनुेगर� अझ �भावकार� बनाउन आवश्यक छ। 

 हालसम्मको योजनाब� �वकास �यासबाट आ�थर्क सामािजक क्षे�मा मलुकुले उल्लेख्य �ग�त हा�सल गरेको भए ताप�न 

नाग�रकको बढ्दो आकाङ्क्षा, ��व�धको �योग र �व�व्यापीकरणको �भावका कारण �ा� भएका उपलिब्धहरूबाट सन्तोष मा� 

स�कने अवस्था छैन। उत्पादन र उत्पादकत्वमा व�ृ�, रोजगार�का अवसरहरूको �सजर्ना, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँगको 

आव�ता, सीमान्तकृत समूहका नाग�रकहरूको अथर्पूणर् सहभा�गता र �वकासको ��तफलको समन्या�यक �वतरणका माध्यमबाट 

शहर र �ामीण क्षे�को �वकासको अन्तरआव�तामा अ�भव�ृ� गद� गणुस्तर�य जीवन (Quality Life) को स�ुनि�तता गनुर्का साथै 

स्थानीय यवुाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनशील कायर्मा उत्��ेरत गद� �वकासमा यवुा जनशि�को उपयोग गनुर्पन� अ�हलेको 

आवश्यकता रहेको छ। 

 शासन �णाल�लाई जनमखुी, सक्षम, सदुृढ, सेवामलुक र उ�रदायी बनाउँदै लिक्षत समदुायको पहुँच र सहभा�गतालाई 

समावेिशताको वैज्ञा�नक एवं न्यायोिचत �णाल�को अवलम्बन माफर् त स�ुनि�त गनर् आवश्यक छ। स�ीय �णाल�मा आधा�रत 

लोकतािन्�क शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा कायार्न्वयन गद� �न�दर्� रा��य गन्तव्यमा पगु्नसक्ने �शासक�य क्षमता र  तत्परताको 

अ�भव�ृ� गद� �शासक�य सशुासन हा�सल गनुर् प�न उि�कै आवश्यक छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

 स�ीय शासन �णाल�को �भावकार� कायार्न्वयन, सावर्ज�नक सेवा �वाहको सदुृढ�करण, मानव संशाधन �वकास एवम ्

स्थानीय पूवार्धार �वकासको सन्दभर्मा अनेक� अवसरका साथसाथै समस्या तथा चनुौतीहरू समेत �व�मान रहेका छन।् सम� 

योजना �णाल� र आवश्यकतालाई �ाथ�मक�करण गनर् नसक्न,ु स्थानीय आयोजनाहरूको �ग�त मापन, अनगुमन मूल्या�न गन� 

कायर्मा अन्यौलता देिखन,ु स्थानीय आवश्यकता र �ाथ�मकताका आधारमा पूवार्धार �वकास हनु नसक्न,ु �नमार्ण सम्प� 

पूवार्धारहरूको गणुस्तर एवम ् द�गोपना कायम हनु नसक्न,ु �वकट भौगो�लक अविस्थ�त र छ�रएको बस्तीका कारण पूवार्धार 

�वकास खिचर्लो हनु ु तथा वातावरणमै�ी हनु नसक्न,ु �व�नयोिजत �ोत र लगानीको मह�म उपयोग हनु नसक्न ु जस्ता �मखु 

समस्याका रुपमा रहेका छन।्सं�वधानमा उल्लेिखत स�, �देश र स्थानीय तहको साझा अ�धकारका �वषयमा आवश्यक सबै 

कानून ब�ननसक्न,ु स�ीय एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धलाई �� गन� आधार तथा मापदण्ड तयार�को �ममा रहन,ु सम� कमर्चार� 

�शासनलाई मागर्दशर्न गन� स�ीय �नजामती सेवा ऐन पा�रत भइनसक्न ु�मखु समस्याका रुपमा रहेको छ। 
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 स�ीय शासन �णाल� व्यवस्थापनका सन्दभर्मा सरोकारवालाहरूबीचमा स�ीयताका सम्बन्धमा समान बझुाइ र समझदार� 

कायम गर� राजनी�तक, �शास�नक र �व�ीय स�ीयतालाई सबल र �भावकार� बनाउन,ु स�ीयता कायार्न्वयनकै सन्दभर्मा तीनै 

तहबाट सम्पादन हनुे सेवा �वाहलाई सन्त�ुलत, �मतव्ययी, पारदश�, जवाफदेह�, जनमखुी एवम ्सदाचारय�ु तलु्याउन,ु स�, �देश र 

स्थानीय तहका एकल तथा साझा अ�धकारका �वषयमा कानून �नमार्ण गदार् सं�वधानको भावना र ममर् अनरुूप सामन्जस्यता कायम 

गनुर् तथा जन��त�न�ध र कमर्चार�बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सीमाहरू प�रभा�षत गर� समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भावनाबाट 

कायर्सम्पादन गनुर् चनुौतीपूणर् रहेको छ। 

 यसैगर�, सावर्ज�नक �शासन सम्बन्धी नवीनतम ्अवधारणाहरूको आन्त�रक�करण गनुर्, सेवा �वाहलाई नाग�रकको बढ्दो 

आकाङ्क्षा अनरुुप गणुस्तर�य, पारदश�, �मतव्ययी र �भावकार� बनाउँदै सेवा �वाहका सबै ���या एवम ्कौशलतामा प�रवतर्न 

गर� नाग�रकमा सावर्ज�नक �शासन��त �व�ास अ�भव�ृ� गनुर् सावर्ज�नक �शासनको अहम ्चनुौती रहेको छ। साथै, सावर्ज�नक 

सेवामा ��तभावान जनशि�लाई आकषर्ण गनुर् एवम ् सेवामा रहेकालाई �टकाइराख् न ु र कमर्चार�को सोच, रुिच, अनभुव तथा 

अध्ययनको क्षे� समेतका आधारमा िजम्मेवार� �दान गद� उपय�ु रूपमा कामको �सजर्ना गर� कमर्चार�को ज्ञान, सीप, सक्षमता 

एवम ्कुशलताको पूणर्रूपमा उपयोग गनुर् समेत चनुौतीको रुपमा �व�मान रहेको छ।  

 �नजामती सेवालाई �नरन्तर �सकाइको आधारको रूपमा �वक�सत गद� अन्तर��यात्मक शैल�बाट �शासक�य �बन्ध गद� 

जान ुतथा �नजामती सेवामा कायर्सम्पादन र उत्�रेणाबीचको सहसम्बन्धलाई दृ��गत गर� मूल्या�न प��तलाई वस्तगुत र वैज्ञा�नक 

बनाउने एवम ्�ोत्साहन र सधुार (reward and reform) लाई कायर्सम्पादन मूल्या�नसँग आब� गनुर्  �नजामती �शासनको मखु्य 

चनुौतीको रुपमा रहेको छ। 

 यस्तै स्थानीय पूवार्धारको छनौट, �नमार्ण र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूबीच �भावकार� सहकायर् र समन्वय एवम ्

अपनत्व स्था�पत गद� , स्थानीय पूवार्धार �वकासका ला�ग �व�ीय �ोतको व्यवस्थापन गर� योजना तथा कायर्�मको �भावकार� र 

��तफलय�ु कायार्न्वयन गनुर् जस्ता चनुौती समेत रहेका छन।्  

३. सोच 

• सबल स�ीयता; सक्षम, सदुृढ र जनउ�रदायी सावर्ज�नक �शासन। 

४. उ�शे्य 

अ. स�ीय शासन �णाल� 

१. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता �वकास तथा स�, �देश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अ�धकार कायार्न्वयनमा 

सङ् घीय एकाइहरू बीच �भावकार� समन्वय र सहजीकरण गनुर्। 

२. लोकतन्�बाट �ा� लाभको समानपुा�तक, समावेशी र न्यायोिचत �वतरणको अवस्था �सजर्ना गनुर्। 

३. सि�कटता, सहकायर्, समन्वय र सहअिस्तत्वको �स�ान्त अनसुार तीनै तहका सरकारबाट कायर्सम्पादन हनुे अवस्था �सजर्ना 

गनुर्। 

आ. सावर्ज�नक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन 

१. सावर्ज�नक �शासनमा सदाचार�, व्यावसा�यक एवम ्उ�रदायी जनशि�को �ा��, �वकास र उपयोग स�ुनि�त गनुर्।  

२. कायर्रत कमर्चार�हरूलाई उच्च मनोबलस�हत सेवा �वाहमा उत्��ेरत गराउन।ु 
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इ. स्थानीय पूवार्धार  

१. स्थानीय पूवार्धार �वकासलाई सन्त�ुलत, �दगो र वातावरणमै�ी बनाउनकुा साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी 

�ामीण जीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन समन्वय, सहजीकरण र सहकायर् गनुर्। 

२. गणुस्तर�य, �मतव्ययी र �भावकार� स्थानीय सेवा �वाहका ला�ग आवश्यक आधारभतू पूवार्धारको �वकास गनुर्। 

ई. सेवा �वाह र सशुासन  

१. सावर्ज�नक �शासनलाई स�ीय संरचना अनरुूप सबल, सक्षम र सदुृढ बनाई दक्ष, सेवा�ाह�मखुी र व्यवसा�यक बनाउन।ु 

२. सहज, सलुभ र गणुस्तर�य सावर्ज�नक सेवा �वाहका ला�ग नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र सहजीकरण 

गनुर्। 

३. सेवा �वाह र शासन �णाल�मा बहपुक्षीय साझेदार�को �वकास गनुर्। 

४. रणनी�त 

अ. स�ीय शासन �णाल� 

१. स�, �देश र स्थानीय तहबीच �शास�नक अन्तरसम्बन्ध सदुृढ गन�।  

२. स� र स्थानीय तह एवम ्�देश र स्थानीय तहबीच �भावकार� अन्तरसम्बन्ध कायम गन� । 

३. स्थानीय तहको क्षमता �वकास तथा संस्थागत सदुृढ�करण गन�।  

४. स्थानीय तहले हा�सल गरेको उपलिब्धलाई एक�कृत रा��य उपलिब्धमा समावेश गन�। 

५. स्थानीय तहको अनदुान �वतरणलाई कायर्सम्पादनसँग आब� गन�। 

६. स्थानीय तहको �दगो र सन्त�ुलत आ�थर्क तथा सामािजक �वकासका ला�ग समन्वय र सहजीकरण गन�। 

आ. सावर्ज�नक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन 

१. स�, �देश र स्थानीय तहको कायर्िजम्मेवार� अनरुूप जनशि� �क्षेपण गर� सावर्ज�नक सेवामा ��तभावान व्यि�हरूको 

आकषर्ण अ�भव�ृ� गन�। 

२. �नजामती कमर्चार�हरूमा पेशागत आचरण र व्यावसा�यक दक्षता अ�भब�ृ� गन�। 

३. विृ�पथ तथा सेवा स�ुवधा पूवार्नमुानयोग्य बनाइ �नजामती कमर्चार�लाई उत्��ेरत र उच्च मनोबलय�ु बनाउने। 

४. �शासन सधुारलाई संस्थागत गनर् �नरन्तर सधुारलाई कायर् संस्कृ�तको रूपमा �वकास गन�। 

५. सावर्ज�नक सेवालाई �भावकार� बनाउन �ािज्ञक �नकाय तथा �वज्ञहरूसँगको सहकायर्मा अध्ययन अनसुन्धान गन�। 

इ. स्थानीय पूवार्धार 

१. �दगो स्थानीय पूवार्धार �वकासका ला�ग नी�त, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन�। 

२. सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम आधारभतू पूवार्धारहरू �वकासका ला�ग समन्वय र सहजीकरण गन�। 
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३. स्थानीय पूवार्धार �वकासमा सहलगानी तथा सावर्ज�नक �नजी साझेदार� �व�र्न गन�। 

४. स्थानीय पूवार्धार �वकासका ला�ग अन्तरार्��य �वकास सहायतालाई एक�कृत रूपमा प�रचालन गन�।   

५. �वपद् जोिखम व्यवस्थापन तथा जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलनलाई मूल�वाह�करण गन�। 

ई. सेवा �वाह र सशुासन  

१. सावर्ज�नक सेवामा नाग�रकको सरल, सहज र सलुभ पहुँच स�ुनि�त गन�।  

२. स�, �देश र स्थानीय तहबाट �वाह ग�रने सावर्ज�नक सेवामा गणुस्तर�यता कायम गनर् आवश्यक नी�त, कानून तथा 

मापदण्ड तयार गर� लागू गन�।  

३. �शासक�य सशुासन कायम गनर् आवश्यक औजारहरूको �वकास गर� कायार्न्वयन गन�। 

४. सावर्ज�नक �शासनलाई पारदश�, सदाचारय�ु र जनउ�रदायी बनाउने । 

६.  �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाई 
२०७6/७7 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/81 

स्थानीय तहमा रोजगार� �सजर्ना 
जना/�म �दन 

(लाख) 
१७ .१० २३ २५ ४० ५० 

तराईमा एक घण्टा र पहाडमा दईु 
घण्टा �भ� यातायात सेवामा पहुँच 
पगुकेो जनसङ्ख्या (�हउँदमा) 

��तशत ६९ ७२ ७५ ७८ ८२ 

सधुा�रएको खानेपानी �ोतमा�थ �दगो 
पहुँच भएका �ामीण घरधरु� 
(वषर्भ�र पानी चल्न ेखानेपानी 
आयोजना) 

सङ्ख्या 
(थप हजार) 

५० ७० ३३ - - 

सरसफाइ स�ुवधा पाएका �ामीण 
जनसङ्ख्या 

जना हजारमा 
(थप) 

२५ ३० २० - - 

�ामीण सडक (कालोप�े) �क.�म. ४२१२ १५० १५० ३०० ३०० 

स्थानीय सडक पलु �नमार्ण सङ्ख्या ५१९ ३० १०० ११० १२० 

झोल�ुे पलु �नमार्ण गोटा ८५५२ ६०० ७३० ७३० ७३० 
साना �सँचाइ स�ुवधा पगुकेो थप 
क्षे�फल 

हेक्टर ३५०० ४८०० १२००० ७००० ८००० 

स्थानीय तहको �शासक�य भवन 
�नमार्ण 

संख्या २२५ २५४ ३२४ ४२४ ६२४ 

सडक पगुकेो गाउँपा�लका वा 
नगरपा�लका केन्� 

सङ्ख्या ७१९ ७२५ ७४० ७५० ७५३ 

पक् क� सडक पगुकेो गाउँपा�लका वा 
नगरपा�लका केन्� 

सङ्ख्या ५१३ ५१८ ५४८ ५८८ ६८८ 

सावर्ज�नक सनुवुाई गरेका स्थानीय 
तह 

��तशत १०० १०० १०० १०० १०० 
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सूचक एकाई 
२०७6/७7 
सम्मको 
उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/81 

स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�को क्षमता �वकास ता�लम 
(थप) 

जना ११८१२ ११८१२ १११५३ ११५०० ११९०० 

कमर्चार� सेवाकाल�न ताल�म 
(राजप� अनिङ् कत तथा स्थानीय 
तहका अ�धकृतसमेत) (थप) 

जना ३६५ ३६५ १४८० १६२८ १७९० 

कमर्चार� �िशक्षण/ताल�म 
(अ�धकृतस्तर) (थप) 

जना १२०८ १२०८ १८८७ २००० २००० 

अध्ययन तथा अनसुन्धान सङ्ख्या १४ १४ १९ २१ २४ 
�नजामती अस्पतालमा ब�हर� सेवा 
��त�दन 

जना ६५० ६५० ८०० ८५० ९०० 

स्थानीय तहको क्षमता �वकास 
योजना �नमार्ण 

सङ्ख्या - 15५ 598 - - 

व्यवस्थापन पर�क्षण गरेका �नकाय सङ्ख्या १० १० ५ ५ ५ 
स्थानीय सरकार स्वमूल्या�न 
(LISA) पर�क्षण 

सङ्ख्या 
७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ 

स्थानीय तहको राजस्व प�रचालन 
कायर्योजना तजुर्मा 

सङ्ख्या 
३०० ३०० ७५३ ७५३ ७५३ 

स्थानीय तहको आव�धक योजना 
तजुर्मा 

सङ्ख्या 
- ४७ २०० २५० २५६ 

७. �वषयके्ष�गत खचर् र �ोतको ��वष�य �के्षपण 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     189,568       65,006      124,562            -        100,998       29,543       59,027  

२०७९/८०     351,084       88,058      263,026            -        129,976       41,108      180,000  

२०८०/८१     382,889       95,173      287,716            -        140,418       45,971      196,500  
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 
कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरणः- ब.उ.शी.नं., कायर्�म/आयोजनाको नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

३६५०००११ स�ीय मा�मला तथा 
सामान्य �शासन 
मन्�ालय 

स्थानीय सशुासनको 
संस्थागत �वकास गन� 
स्थानीय सेवा �वाहमा 
सहजीकरण 

 सालबसाल�  �व�भ� सावर्ज�नक सेवा �वाह गन� १० वटा कायार्लयहरूको व्यवस्थापन 
पर�क्षणको कायर् सम्प� भएको हनु,े 

स्थानीय तहहरूको असल अभ्यासहरूको आदान-�दान भएको हनु,े  

५० वटा स्थानीय तहहरूको न्या�यक स�म�तबाट भएका �नणर्यको �व�षेण 
भएको हनु,े  

२० वटा सेवा�ाह� सन्त�ुी सव�क्षण सम्प� भएको हनुे, 

२० वटा नमूना कानून तयार गर� स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको हनुे। 

३६५०१०११ स्थानीय पूवार्धार 
�वभाग 

स्थानीय तहको 
पूवार्धारको �वकासमा 
�ा�व�धक सहयोग र 
सहजीकरण 

 सालबसाल�  स्थानीय पूवार्धार �वकास नी�त प�रमाजर्न भएको हनुे, 

समावेशी भवनको स्�क्चर �नमार्णकायर् पूरा भएको हनुे। 

७ वटा गाउँपा�लका केन्�को एक�कृत गरुुयोजना तयार भएको हनुे। 

�वराटनगर र भरतपरु महानगरपा�लकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको पूवार्धार 
�नमार्ण �ारम्भ भएको हनुे। 

३६५६१०१२ 

 

नेपाल �शास�नक 
�िशक्षण ��त�ान 

�नजामती सेवाका 
राजप�ां�कत कमर्चार�को 
�िशक्षण तथा �शास�नक 
खोज अध्ययन 

 २०३९ 

सालबसाल� 

 १८८७ जना अ�धकृतस्तरका कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे, 

१९ वटा अध्ययन अनसुन्धान सम्प� भएको हनुे। 

 

३६५०००१२ अ�त�र� समूह अ�त�र� समूहमा रहेका 
�नजामती कमर्चार�हरूको 
अ�नवायर् दा�यत्व 
व्यवस्थापन 

 सालबसाल�  अ�त�र� समूहमा रहेका �नजामती कमर्चार�को व्यवस्थापन भएको हनु।े 

३६५०२०११ 

 

रा��य �कताबखाना सरकार� कमर्चार�को 
अ�भलेख व्यवस्थापन 

 सालबसाल�  सम्पि� �ववरण दतार्, अ�नवायर् अवकाश एवं सरुवा बढुवा लगायतका 
�ववरणहरूको SMS बाट जानकार� �दन ेकायर् भएको हनुे, 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

PIS re-engineering गर� सफ्टवेयर (कमर्चार� वैयि�क �णाल�) �नमार्ण कायर् 
सम्प� भई पर�क्षण भएको हनु,े  

PIS Software मा थप व्यवस्था गर� आ.व. २०७२/०७३ देिख सेवा �नव�ृ 
कमर्चार�हरूलाई �वदा तथा औषधी उपचार स�ुवधा वापतको रकम समेत �कटान 
गर� �ववरण �दने काम भएको हनु,े 

�सटरोल भनर् अनलाइन सफ्टवेयर स�ालनमा ल्याई नयाँ �नयिु� हनुे 
कमर्चार�हरूले अनलाइनबाट �सटरोल भर� दतार् �कृया सहज भइरहेको, 

PIS re-engineering गर� तयार भएको कमर्चार� वैयि�क �णाल� स�ालनका 
ला�ग आवश्यक IT Equipment (Hardware) ख�रद सम्झौता भई Hardware �ा� 
गर� जडानको कायर् सम्प� भएको।     

नाग�रक लगानी कोष र �नबिृ�भरण व्यबस्थापन कायार्लयसँग API माफर् त 
Real Time Data Sharing को कायर् सम्प� भएको। 

३६५६१०१३ आ�दवासी जनजाती 
उत्थान ��त�ान 

आ�दवासी जनजा�त 
उत्थान 

क्षमता �वकास 

 २०५३/५४ 

सालबसाल� 

 आ�दवासी जनजा�त समदुायको सामािजक, सांस्कृ�तक तथा आ�थर्क �वकासमा 
सहयोग पगुकेो हनु,े 

आ�दवासी जनजा�त समदुायको ६ वटा संस्थागत तथा सामदुा�यक भवन �नमार्ण 
भएको हनु े

३६५६१०११ 
 

स्थानीय �वकास 
�िशक्षण ��त�ान 

�देश र स्थानीय तहका 
कमर्चार� एवम ्
पदा�धकार�को क्षमता 
�वकास  

 सन ्२००९ 

सालबसाल� 

 १३७२ जना स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� 
ता�लम  सम्प� भएको हनु,े 

१४० जना स्थानीय तहका र राजप� अन��त कमर्चार�को सेवाकाल�न ता�लम 
स�ालन भएको हनुे। 

६ वटा अध्ययन अनसुन्धान सम्प� भएको हनुे। 

 

३६५००१०२ 
 

 

स�ीय शासन 
�णाल� व्यवस्थापन 
कायर्�म 

 

स�ीय शासन �णाल�लाई 
ब्यवस्थापन गनर् 
सहजीकरण गनुर् 

 २०७२/७३ 

सालबसाल� 

 स�ीय शासन �णाल� सदुृढ�करण गन� सन्दभर्मा आवश्यक पन� १० वटा नमूना 
कानून �नमार्णमा सहजीकरण भएको हनुे,  

५० वटा स्थानीय तहबाट जार� भएका नी�त एवम ् कानूनहरूको अ�भलेख 
व्यवस्थापन ग�रएको हनुे, 

 

३६५८१०११ �नजामती कमर्चार� �नजामती कमर्चार� र  २०६७/६८  �नजामती कमर्चार�का अ�त�र� सवर्साधारणहरूलाई सवर्सलुभ एवं सहजरूपमा 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

 अस्पताल �वकास 
स�म�त 

आि�त प�रवार एवम ्
सवर्साधारणलाई 
गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवा 
�वाह 

सालबसाल� गणुस्तर�य स्वास्थ्य उपचार सेवा �वाह भएको हनुे। 

३६५००१०४ 

 

स्थानीय पूवार्धार 
�वकास साझेदार� 
कायर्�म 

भौ�तक पूवार्धार 
�वकाससम्बन्धी आयोजना 
स�ालन गनुर् 

 सालबसाल�  स्थानीय तहमा साझेदार� �णाल�को उपयोग गर� अत्यावश्यक पूवार्धारहरू 
�वकास भएको हनुे। 

३६५००१०५ 
 

िजल्ला समन्वय 
स�म�तको 
कायार्लयहरू 

स्थानीय तह र �देश 
एवम ्स�ीय तहबीच 
समन्वय तथा �वकास 
कायर्को अनगुमन गर� 
आवश्यक प�ृपोषण 
�दान गनुर् 

 सालबसाल�  स�ीय इकाइहरूबीच समन्वय र सहकायर् अ�भव�ृ� भएको हनु,े 

�वकास �नमार्ण सम्बन्धी आयोजना तथा कायर्�ममा गणुस्तर�यता कायम गनर् 
प�ृपोषण �दान ग�रएको हनुे। 

३६५०११०१ 
 

�ामीण जल�ोत 
व्यवस्थापन 
प�रयोजना 

कायर्�म स�ालनमा 
रहेको क्षे�का जनताको 
जीवनस्तरमा सधुार तथा  

संस्थागत क्षमता 
अ�भव�ृ�का माध्यमबाट  

ग�रबी न्यूनीकरणमा 
योगदान गनुर् 

 २०७२/७३ 

२०७९/८० 

३.७५ 
अबर् 

प�रयोजनाको अव�धसम्ममा खानपेानी ३६९ िस्कमबाट १,२२,१३० जना, 
सरसफाई २९६ िस्कमबाट ३,०५,७०१ जना, �सँचाई ४० िस्कमबाट 
२०,४५२ जना र लघ ुजल�व�तु १० िस्कमबाट १६,८९६ जना लाभािन्वत 
भएको हनुे। 

३६५०११०२ 
 

�ामीण सडक 
स�ाल सधुार 
आयोजना 

�ामीण समदुाय¸ उत्पादन 
मूलक कृ�ष क्षे� र 
सामािजक-आ�थर्क केन्� 
बीच Connectivity 

स्था�पत गनुर् 
 

 २०७४/७५ 

२०७९/८० 

१३.५ 
अबर् र 
RCIP-
AF को 
१३.५ 
अबर् 

३८० �क. �म. सडकको कालोप�े स्तरमा स्तरो��त भएको हनुे। 
थप ३५० �क.�म. सडक RCIP-AF को बजेटबाट कालोप�े स्तरमा स्तरो��त 
भएको हनुे। 

सडक �नमार्णको �ममा �भा�वत ८५० जना व्यि�लाई िज�वकोपाजर्न 
(Livelihood related Skill Trainings) संग सम्वन्धी ता�लम �दान भएको हनुे। 

आयोजनाहरूको कायार्न्वयनबाट क�रब ३८   लाख  रोजगार� सजृना भएको 
हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

�ामीण पूवार्धार �वकास गन� �नकायहरूको क्षमतामा व�ृ� भएको हनु।े 

३६५०११०३ 
 

झोल�ुे पलु क्षे�गत 
कायर्�म 

साना तथा मझौला झोल�ुे 
पलु �नमार्ण गर� स्थानीय 
स्तरमा यातायातको 
पहुँचमा सहजता पयुार्उन ु

 सालबसाल�  कम्तीमा ३० �मनेटको पैदल दरु�को फेरो�भ� स�ुवधा पगु्न े गर� क�रब ७३० 
वटा झोल�ुेपलु �नमार्ण (तइुन �वस्थापन समेत) ग�रएको हनुे, 

क�रब ७५०० झो.प.ु को �नय�मत ममर्त सम्भार ग�रएको हनुे। 

३६५०११०४ 
 
 

�ामीण पहँचु 
कायर्�म 

�ामीण सडक �नमार्ण, 
स्तरो��त तथा 
जी�वकोपाजर्न सधुार गनुर् 

 २०६६/६७ 

२०७७/७८ 

 

८७.८९ 
अबर् 

मगु-ुहमु्ला �ल� रोडको ६७ �क.�म. सडक सारभतू रूपमा सम्प� भई यातायात 
पहुँचमा सधुार भएको हनुे। 

 

३६५०११०६ 
 

स्थानीय स्तरका 
सडकपलु तथा 
सामदुा�यक पहुँच 
सधुार प�रयोजना 

स्थानीय यातायात 
स�ालमा सडक पलु 
�नमार्ण गर� �ामीण 
भेगका जनताहरूको सेवा 
केन्�सम्मको पहुँचमा 
सहजता अ�भव�ृ� गनुर् 

 २०६२/६३ 

सालबसाल� 

 स्थानीय स्तरका क�रब १०० वटा सडकपलु �नमार्ण सम्प� भएको हनुे। 

 

३६५०११०९ 
 

साना �सँचाइ 
कायर्�म (दो�ो) 

कृषक व्यविस्थत साना  
�सँचाइ आयोजना �नमार्ण 
गनुर् 

 २०७७/७८ 

२०७९/८० 

3.06 
अबर् 

४४७ आयोजनाको �नमार्ण सम्प� भई क�रब ९,११० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा उपलब्ध भएको हनुे। 

 

३६५००१०६ 
 

बहकु्षे�ीय पोषण 
कायर्�म 

म�हला तथा बालबा�लका 
�कशोर�हरूको पोषण 
अवस्थामा सधुार गनुर् 

 २०७१/७२ 

२०७७/७८ 

 

४.७३ 
अबर् 
 

कम्तीमा ७२० स्थानीय तहमा बहकु्षे�ीय पोषण तथा खा� सरुक्षा �नद�शक 
स�म�त गठन भएको हनुे। 

३८३ जना पोषण स्वयंसेवक ��याशील रहेको हनुे। 

कम्तीमा २६९ वटा �व�ालयमा खानेपानी आयोजना सम्प� भएको हनु।े 

७५३ स्थानीय तहबाट पोषण �वशेष कायर्�म  स�ालन भएको हनुे। 

कम्तीमा २८३ वटा सहकार�मा आयआजर्न तथा उ�मिशलता �वकास तथा 
क्षमता �वकास कायर्�म स�ालन  भएको हनुे। 

३६५००१०७ 
 

तराई मधेश सम�ृ� 
कायर्�म 

मानव �वकास 
सूचकांकमा पछाडी 

 २०७२/७३ 

सालबसाल� 

 २२ िजल्लाका २७८ स्थानीय तहमा सामू�हक आवास भवन, साना सडक 
स्तरो��त कायर्�म, सामदुा�यक पूवार्धार, आयआजर्न तथा जीवनस्तर सधुार 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

रहेका तराइ-मधेसका 
जनताहरूको जीवनस्तरमा 
सधुार ल्याई ग�रबी 
�नवारणमा योगदान 
पयुार्उन ु

लगायतका क्षे�मा बजेट �व�नयोजन गर� स्थानीय तह माफर् त आयोजना 
कायार्न्वयन भई सामािजक, आ�थर्क अवस्थामा सधुार माफर् त मानव �वकास 
सूचका� बढेको हनुे। 

३६५००१०८ 
 

�देश तथा स्थानीय 
शासन सहयोग 
कायर्�म 

�देश र स्थानीय तहको 
क्षमता अ�भव�ृ�  

सेवा �वाह र सशुासन 
�व�र्न गर� स�ीयता 
कायार्न्वयनमा सहयोग 
गनुर् 

 २०७६/७७ 

२०७९/८० 

१३ अबर् 
३० 

३० वटा ऐन, कानून तथा कायर्�व�ध, �ोत पिुस्तका तथा �णाल�हरू तजुर्मा 

भएको हनु,े 

स�ीय शासन �णाल�सँग सम्बिन्धत �वषयमा १५ वटा अध्ययन भएको हनु,े   

स्थानीय तहमा �व�ीय सशुासन जोिखम मूल्या�न तथा न्यूनीकरण कायर्योजना 

कायार्न्वयन भएको हनु,े  

स्थानीय तहमा �सजर्नशील साझेदार� कोष (IPF) प�रचालन भएको हनुे, 

२५० वटा स्थानीय तहको आव�धक योजना, मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

(MTEF) �नमार्ण भएको हनु,े  

�ादेिशक सशुासन केन्�को संस्थागत क्षमता �वकास भएको हनु,े  

४५००० जना जन��त�न�ध तथा कमर्चार�को ला�ग क्षमता �वकास ता�लम 

स�ालन भएको हनुे। 

७५३ स्थानीय तहमा- SuTRA तथा LISA लाग ुगराउने, CD Plan 

बनाउन,े GESI अ�डट सम्पन गराउने, सूचना ��व�ध सबल भएको हनुे, 

३६५०११११ स्थानीय तह 
�शासक�य भवन 
पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

गाउँपा�लका  तथा 
नगरपा�लकाको  �मखु 
�शासक�य भवन �नमार्ण 
गर� स्थानीय तहको सेवा 
�वाहलाई �भावकार� 
बनाउन ु

 २०७६/७७ 

सालबसाल� 

 आफ्नै �साशाक�य भवन नभएका स्थानीय तहहरूको �साशाक�य भवन �नमार्ण 

भएको हनुे।  

�नमार्णाधीन २३२ �शासक�य भवन मध्ये आगामी आ.व.मा ७० वटा सम्प� 

भएको हनु,े 

१०० वटा नयाँ आयोजनाको �नमार्ण �ारम्भ भएको हनुे। 

 
३६५०१११२ 

�ादेिशक एवम ्
स्थानीय सडक 

प�ी सडकको पहुँच 
नपगुकेा स्थानीय तहको 

 २०७६/७७ 

२०७९/८० 

२00 अबर् स्थानीय तहको केन्� जोड्ने गर� १५० �क.�म. प�ी सडक �नमार्ण कायर् 
�ारम्भ भएको हनुे सो मध्ये ३० वटा स्थानीय तहको केन्� प�ी सडक माफर् त 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 

आयोजना 
उ�ेश्य 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत 
 

अपिेक्षत न�तजा 

 �नमार्ण तथा सधुार 
कायर्�म 

केन्�सम्म प�ी सडक 
परु् याइ आ�थर्क तथा 
सामािजक जीवनस्तरमा 
सधुार ल्याउन ु

जो�डएको हनुे। 

�देश तथा स्थानीय तहमा कायर्रत २०० जना �ा�व�धकहरूको क्षमता �वकास 
भएको हनु,े   

सातवटै �देशमा आध�ुनक तथा �विश�ीकृत �योगशाला स्थापना गनर् �ारम्भ 
भएको हनु,े 

१०० स्थानीय तहको केन्� जोड्न ेसडकको डी.पी.आर तयार भएको हनुे। 

३६५००१०९ 

 

उ�र� क्षे� पूवार्धार 
�वकास तथा 
जी�वकोपाजर्न 
सधुार कायर्�म 

�हमाल� क्षे�को जनताको 
जी�वकोपाजर्नमा सधुार 
गनुर् 

 2076/77 

सालबसाल� 

 उ�र� क्षे�मा आ�थर्क तथा सामािजक पूवार्धार �वकासका कायर्�महरू स�ालन 
भएको हनुे। 

३६५००११० 

 

साना �वकास 
कायर्�म 

स्थानीय तहमा स-साना 
सामदुा�यक पूवार्धारको 
�नमार्णबाट सेवा �वाहमा 
�भावका�रता ल्याउन ु 

 सालबसाल�  स्थानीय तहमा िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षे�मा 
पूवार्धार �नमार्ण भएको हनुे। 

36500112 कणार्ल� सम�ृ� 
कायर्�म 

कणार्ल� �देशका �वप� 
नाग�रक लिक्षत आय 
आजर्न कायर्�म माफर् त 
आ�थर्क-सामािजक िजबन 
स्तरमा सधुार ल्याउन ु

 २०७८/७९ 

सालवसाल� 

 �वप� बगर्का जनताको जीवन स्तरमा सधुार भएको हनुे। 

आ�थर्क सामािजक पूवार्धारको प�हचान र �वकास भएको हनुे। 

३६५००९०३ 

 

उच्च पहाडी एवम ्
�हमाल� क्षे� सम�ृ� 
कायर्�म 

उच्च पहाडी एवम ्
�हमाल� क्षे�का जनताको 
जी�वकोपाजर्नमा सधुार 
गनुर् 

 २०७८/७९ 

सालबसाल� 

 उच्च पहाडी तथा �हमाल� क्षे�मा जी�वकोपाजर्न सधुार सम्बन्धी कायर्�महरू 
स�ालन भएको हनुे। 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

391



ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३६५०००११ स�ीय मा�मला तथा 
सामान्य �शासन 
मन्�ालय 

स�ीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको दश वष� 

रणनी�तक योजना (आ.व. २०७७/७८ देिख आ.व. 

२०८७/८८ सम्म) तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याईएको । 

स्थानीय तहको योजना तजुर्मा सम्वन्धी हाते पिुस्तका तयार 

गर� पठाइएको । 

स्थानीय तहको ला�ग �व�भ� ११ वटा नमूना कानून 

�नमार्ण/मस्यौदा तयार भएको। 

६ वटा कायार्लयको व्यवस्थापन पर�क्षण तथा ११९ वटा 

गनुासो तथा उजरु� फ��ट भएको। 

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्या�न (LISA) कायर्�व�ध 

स्वीकृत भई ७ वटै �देशमा �िशक्षक �िशक्षण कायर्�म 

सम्प� ग�रएको। 

स्थानीय तहहरूले सम्पादन गरेका कामहरूको समीक्षा एवम ्

असल अभ्यास आदान �दान गनर् �देशगत रुपमा कायर्�म 

स�ालन ग�रएको। 

स्थानीय तहमा संिक्ष� तथा �ारिम्भक वातावरणीय अध्ययन 

सम्बन्धी नमूना कायर्�व�ध उपलब्ध गराई सबै स्थानीय 

तहलाई अ�भमखुीकरण सम्प� ग�रएको। 

७ वटै �देशका जम्मा २१ स्थानीय तहको कायर्सम्पादनको 

स्थलगत �नर�क्षण तथा सहजीकरण गर� ��तवेदन �ा� 

भएको। 

स�ीय सरकार अन्तगर्तका ५ वटा �नकायहरूको दरवन्द� 

पनुरावलोकन ग�रएको। 

स्थानीय शासन तथा सेवा 
�वाहमा थप सधुार आई स�ीयता 
कायार्न्वयनमा �भावका�रता 
अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

 

५० वटा स्थानीय तहहरूको न्या�यक स�म�तबाट 
भएको �नणर्यको �व�षेण गन�,  

स्थानीय तहको वा�षर्करूपमा संस्थागत 
स्वमूल्या�नको न�तजाको �व�षेण तथा �काशन 
गन�। 

ढु�ा, �ग�ी, वालवुा जस्ता साधारण �नमार्णमखुी 
वस्तहुरूको उत्खनन, स�लन र �ब�� व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गन�, 

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त र कानूनको 
मस्यौदा तयार गन�, 

स्थानीय तहको स्थलगतरूपमै कायर्सम्पादन 
सहजीकरण तथा समन्वय गन�, 

नी�त तथा कायर्�म, बजेट, योजना र अनगुमन 
सम्बन्धी कायर्�व�ध तयार�/प�रमाजर्न तथा �काशन 
गन�, 

�व�भ� १० वटा सावर्ज�नक सेवा �वाह गन� 
कायार्लयहरूको व्यवस्थापन पर�क्षणको कायर् 
सम्प� गन�, 

स्थानीय तहहरूको असल अभ्यास आदान-�दान 
कायर्�म स�ालन गन�,  

२० वटा सेवा�ाह� सन्त�ुी सव�क्षण गन�। 

 

392



ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३६५०१०११ स्थानीय पूवार्धार �वभाग स्थानीय पूवार्धार �वकास नी�त, २०६१ जार� भएको, 

सातै �देशमा स्थानीय पूवार्धार �वकास आयोजना कायार्लय 

स्थापना भएको, 

दाच ुर्ला िजल्ला व्यास गाउँपा�लका दिुम्लङदेिख छाङरु 

सम्मको घोडेटोबाटो �नमार्ण कायर् �ारम्भ भएको, 

समावेशी भवन �नमार्ण कायर् ४७ ��तशत सम्प�। 

 

स्थानीय पूवार्धार �वकास सम्बन्धी 
नी�त प�रमाजर्न भएको हनुे। 

�देश तथा स्थानीय तहहरूलाई 
�f�व�धक सहयोग पगुकेो हनुे। 

समावेशी भवनको सम्पूणर् 
�नमार्णकायर् पूरा भएको हनुे। 

दाच ुर्ला िजल्ला व्यास गाउँपा�लका 
दिुम्लङदेिख छाङरु सम्मको 
घोडेटोबाटो �नमार्ण कायर् सम्प� 
भएको हनु े

स्थानीय पूवार्धार �वकास सम्बन्धी नी�त प�रमाजर्न 
गन�, 

समावेशी भवनको बाकँ� स्�क्चर �नमार्ण कायर् पूरा 
गन�,  

७ वटा गाउँपा�लका केन्�को एक�कृत गरुुयोजना 
तयार गन�। 

�व�भ� नगरपा�लकाहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन 
गरुुयोजना तजुर्मा गन�। 

दाच ुर्ला िजल्ला व्यास गाउँपा�लका दिुम्लङदेिख 
छाङरु सम्मको घोडेटोबाटो �नमार्ण कायर् सम्प� 
गन�। 

३६५६१०१२ 

 

नेपाल �शास�नक 
�िशक्षण ��त�ान 

�नजामती सेवाको सक्षमता �ारूप (Competency 

Framework) �नधार्रण भएको,  

१२०८ जना अ�धकृतस्तरका कमर्चार�हरूलाई �िशक्षण 

कायर्�म सञ् चालन गरेको, 

१४ वटा अध्ययन अनसुन्धान सम्प� भएको,  

स�ीयता अध्ययन केन्�को स्थापना गर� �िशक्षण कायर्�म 

तथा अध्ययन अनसुन्धान कायर्को थालनी ग�रएको, 

भकूम्पबाट क्ष�त�स्त मखु्य भवन, सम्पदा सदनको पनु�नर्मार्ण 

कायर् अिन्तम चरणमा पगुकेो। 

अ�धकृतस्तरका कमर्चार�हरूको 
क्षमता �वकास सम्बन्धी ता�लम 
स�ालन भई कमर्चार�हरूको 
कायर्क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे।  

�शास�नक खोज अध्ययन 
अनसुन्धान भई नी�तगत प�ृपोषण 
�ा� भएको हनुे। 

अ�धकृतस्तरका कमर्चार�हरूको �सकाइ 
आवश्यकता अनरुूपका  �िशक्षण कायर्�महरू 
स�ालन गन�, 

e-learning का ला�ग आवश्यक पूवार्धार �वकास 
गन�,  

नी�त �नमार्णमा सहयोगी हनुे १९ वटा नी�तगत 
अनसुन्धान गन�, 

आवासीय �िशक्षण पूवार्धार �वस्तारको ला�ग 
�स्ता�वत �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन लगायतका 
कायर्हरू सम्प� गर� प�रयोजना सरुु गन� । 

३६५०००१२ अ�त�र� समूह अ�त�र� समूहमा रहेका �नजामती कमर्चार�हरूको 

व्यवस्थापन ग�रएको। 

अ�त�र� समूहमा रहेका 
�नजामती कमर्चार�को अ�नवायर् 
दा�यत्व व्यवस्थापन भएको हनुे। 

अ�त�र� समूहमा रहेका स्थायी कमर्चार�हरूको  
तलबभ�ा व्यवस्थापन गन�। 

३६५०२०११ 

 

रा��य �कताबखाना सरकार� कमर्चार�को अ�भलेख थप व्यविस्थत भएको हनुे। २०६४  साल प�ात ्�नयिु� 
भएका कमर्चार�हरूको 
समावेशीको आधारमा �ववरण 

सम्पि� �ववरण दतार्, अ�नवायर् अवकाश एवं सरुवा 
बढुवा लगायतका �ववरणहरूको SMS बाट 
जानकार� �दन ेकायर् भैरहेको, 
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रािखएको हनुे, 

�कताबखाना र अन्य �नकाय तथा 
मन्�ालयहरूसँग �व�तुीय सूचना 
आदान �दान भएको हनुे। 

PIS re-engineering गर� सफ्टवेयर (कमर्चार� 
वैयि�क �णाल�) �नमार्ण कायर् सम्प� भई 
पर�क्षणको �ममा रहेको,  

PIS Software मा थप व्यवस्था गर� आ.व. 
२०७२/०७३ देिख सेवा �नव�ृ कमर्चार�हरूलाई 
�वदा तथा औषधी उपचार स�ुवधा वापतको रकम 
समेत �कटान गर� �ववरण तयार गन�, 

�सटरोल भनर् अनलाइन सफ्टवेयर स�ालनमा 
ल्याई नयाँ �नयिु� हनु ेकमर्चार�हरूले 
अनलाइनबाट �सटरोल भर� दतार् �कृया लाई 
�नरन्तरता �दने । 

PIS re-engineering गर� तयार भएको कमर्चार� 
वैयि�क �णाल� स�ालनका ला�ग आवश्यक IT 

Equipment (Hardware) ख�रद सम्झौता भई 
Hardware �ा� गर� जडानको कायर् सम्प� गन�।     

नाग�रक लगानी कोष र �नबिृ�भरण व्यबस्थापन 
कायार्लयसँग API माफर् त Real Time Data 
Sharing को कायर् सम्प� गन�। 

३६५६१०१३ आ�दवासी जनजाती 
उत्थान ��त�ान 

आ�दवासी जनजा�त समदुायका मौ�लक भाषा, �ल�प, कला, 

सा�हत्य र इ�तहासको 50 वटा खोज अनसुन्धान सम्प�,  

आ�दवासी जनजा�त समदुायको क्षमता अ�भव�ृ� सम्बन्धी 

ता�लममा 500 जना सहभागी भएको, 

250 वटा उत्कृ� सा�हत्य �न्थहरूको �काशन ग�रएको,  

1500 जनालाई स्वरोजगारमूलक आय आजर्न ता�लम 

स�ालन गरेको।  

आ�दवासी जनजा�तको भाषा, कला 
र संस्कृ�तको संरक्षण र पैरवी 
भएको हनुे। 

आ�दवासी जनजा�तहरूको भाषा, सा�हत्य, कला र 
संस्कृ�तहरूको खोज अध्ययन तथा अनसुन्धान 
कायर्�म स�ालन गन�। 

आ�दवासी जनजा�तको अमूतर् संस्कृ�तहरूको संरक्षण 
कायर्�म स�ालन गन�। 

आ�दवासी जनजा�तहरूको परम्परागत ज्ञान सीपमा 
आधा�रत पेशा व्यवसायको संरक्षण तथा �वकासको 
ला�ग स्वरोजगारमूलक सीप �वकास ता�लम 
�व�र्न कायर्�मस�ालन गन�। 

आ�दवासी जनजा�तहरूको मातभृाषा, सा�हत्य, कला 
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र संस्कृ�तसम्बन्धी उत्कृ� कृ�त �न्थहरूको 
�काशन कायर्�म स�ालन गन�। 

आ�दवासी जनजा�त समदुायहरू र ��त�ानको 
संस्थागत तथा सामदुा�यक भवन �नमार्ण कायर्�म  
स�ालन गन�। 

३६५६१०११ 

 

स्थानीय �वकास 
�िशक्षण ��त�ान 

३६५ जना राजप� अन��त कमर्चार�हरूलाई सेवाकाल�न 

ता�लम �दान ग�रएको, 

३७० जना स्थानीय तहमा सेवा�वेश भएका �शासन, लेखा 

र आ.ले.प. अ�धकृतहरूका ला�ग सेवा�वेश �िशक्षण स�ालन 

भएको। 

राजप� अन��त कमर्चार� तथा 
स्थानीय तहका कमर्चार� एवम ्
पदा�धकार�को क्षमता �वकास 
भएको हनुे। 

१३७२ जना स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम  स�ालन 
गन�, 

१४० जना स्थानीय तहका र राजप� अन��त 
कमर्चार�को सेवाकाल�न ता�लम स�ालन गन�। 

६ वटा अध्ययन अनसुन्धान सम्प� गन�। 

३६५००१०२ 

 

स�ीय शासन �णाल� 
व्यवस्थापन कायर्�म 

स्थानीय तहको पनुस�रचनामा समन्वय गरेको, 

११ वटा भन्दा बढ� नमूना कानून/कायर्�व�ध स्थानीय तहमा 

उपलब्ध भएको। 

स�ीय शासन �णाल�लाई 
व्यवस्थापन गनर् सहजीकरण 
भएको हनुे। 

स्थानीय तहमा रहेका सीमा �ववाद एवं समस्या 
समाधानमा समन्वय र सहजीकरण सम्वन्धी कायर् 
गन�। 

१० वटा नी�त मापदण्ड र नमनुा कानून तजुर्मा 
सम्वन्धी कायर् गन�। 

५० वटा स्थानीय तहवाट जार� भएका नी�त एवं 
कानूनहरूको अ�भलेख व्यवस्थापन गन�। 

३६५८१०११ 

 

�नजामती कमर्चार� 
अस्पताल �वकास स�म�त 

अस्पतालमा �नजामती कमर्चार�को अ�त�र� सवर्साधारण 

नाग�रकलाई सलुभ रूपमा सेवा �वाह भइरहेको,  

एम.आर.आई. कक्ष, िच�कत्सक कक्ष, मेमो�ाफ� कक्ष �नमार्ण 

भएको, 

६० हजार भन्दा बढ� �बरामीलाई स्वास्थ्य सेवा �दान 

ग�रएको। 

को�भड उपचारको ला�ग डे�डकेटेड अस्पतालको रुपमा सेवा 

उपलब्ध गराएको । 

�नजामती कमर्चार�, �नजामती 
कमर्चार�का प�रवार तथा 
सवर्साधारणहरूलाई आध�ुनक 
स�ुवधा स�हतको गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवा �वाह भएको हनुे। 

रे�डयोथेरापी भवन �नमार्ण गन�, 

प्लाज्मा स्टे�रलाईजर, �ाक�थेरापी, �सट� �समलेुटर, 

एन �सल (हाम��नक �वथ �ोब्स), ईन्डोस्कोपी सेट 

(एन�बएल र �ब एल आई), सान्जर जीन 
�सक्वेिन्स� �ागमेन्ट एनालाई�सस मेशीन लगायत 
अन्य साम�ी ख�रद गन�। 

ल्यावका ला�ग �रएजेन्ट, एक्सरे, �स.ट�., 
एम.आर.आई का �फल्महरू ख�रद गन�। 

395



ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

१५ जनामा बोनम्यारो �त्यारोपण सेवा �दान। 

३६५००१०४ 

 

स्थानीय पूवार्धार �वकास 
साझेदार� कायर्�म 

७७ िजल्लाका १६४ �नवार्चन क्षे�का स्थानीय तहमा 

स�ालन हनु ेआयोजना कायर्�म छनौट भई कायार्न्वयन 

भईरहेको। 

स्थानीय तहसँगको साझेदार�मा 
अत्यावश्यक पूवार्धारहरू �वकास 
�नमार्णका कायर्हरू भएको हनुे। 

७७ िजल्लाका १६५ �नवार्चन क्षे�का स्थानीय 
तहहरूबाट स�ालन हनुे आयोजना कायर्�म 
छनौट भई कायार्न्वयन गन�। 

३६५००१०५ 

 

िजल्ला समन्वय 
स�म�तको कायार्लयहरू 

स�ीय इकाईहरूबाट सम्पादन भएका कायर्हरूको सम्बन्धमा 

सहजीकरण, समन्वय सहयोग भईरहेको। 

 

स�ीय इकाइहरूबीचको समन्वय, 
सहकायर् तथा सहजीकरण थप 
सदुृढ भएको हनुे। 

वा�षर्क समीक्षा गन�, 

स�ीय इकाइहरूबाट स�ा�लत कायर्�म तथा 
आयोजनाको अनगुमन गर� प�ृपोषण �दान गन�, 

�वकास �नमार्ण सम्बन्धी कायर्मा आवश्यक 
समन्वय र सहजीकरण गन�। 

३६५०११०१ 

 

�ामीण जल�ोत 
व्यवस्थापन प�रयोजना 

५६ वटा खानेपानी आयोजना सम्प� भई ३० हजार जना 

लाभािन्वत भएको,  

२३ वटा शौचालय आयोजना सम्प� भएको, 

२० वटा �सँचाइ अथवा बहउुपयोगी योजना सम्प� भई 

७,८५३ जना लाभािन्वत भएको। 

सधुा�रएको पानीघ� तथा सधुा�रएको चलु्हो योजनाहरूबाट 

१३,३७६ जना लाभािन्वत भएको। 

 

खानेपानी योजनाको �नमार्ण तथा 
ममर्त सम्भार गनर् संस्थागत रूमा 
समदुायको क्षमता व�ृ� भएको 
हनुे, 

समदुायले खानेपानी तथा 
सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी 
उपय�ु ��व�ध तथा व्यवहार 
अवलम्बन गरेको हनु,े 

�दगो पोषण, खा� सरुक्षा र आय 
आजर्नमा सधुार भएको हनु,े 

जलवाय ुप�रवतर्न अनकुुलन र 
�कोप जोिखम न्यूनीकरणमा 
क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनु,े 

एक�कृत जल�ोत योजना तजुर्मा, 
खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता 
तथा जी�वकोपाजर्नका 
��याकलाप कायार्न्वयन र 
अनगुमन कायर्मा समदुायलाई 

६७४ वटा अन्य सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचना 
�नमार्ण सम्प� गन�।  
३३ वटा खानेपानी संरचना �नमार्ण, सधुार, तथा 
स्तरो��त गन�। 
�ा�मण जल�ोत व्यवस्थापनको सहयोगमा �न�मर्त 
११३  वटा खानेपानी आयोजनाहरूको ममर्त, 
सधुार, स्तरो��त तथा �वस्तार गन�।  
८०२ स्थानमा जी�वकोपाजर्न सम्बन्धी पूवार्धार 
सहयोग (Polyhouse, Collection center, 
Rustichouse, Coldstore, etc.) �दान गन�। 
१०८ स्थानमा मलु्य �ृ�ला / कृ�ष व्यवसाय 
�व�र्न (MUS Business Plan अन्तगर्तका 
��याकलापहरू समेत) सम्पादन गन�। 
१०० वटा संस्थागत शौचालय �नमार्ण तथा सधुार, 
�व�ालय WASH पुजँीगत �नमार्ण, सधुार तथा तीन 
तारा मापदण्ड �व�र्न गन�।  
३७ वटा �संचा� तथा बहउुपयोगी आयोजनाहरू 
�नमार्ण माफर् त २८९० हेक्टर ज�मनमा �सँचाई 
स�ुवधा परु् याउने।  
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सहयोग गनर् संस्थागत क्षमता 
�वकास भएको हनुे। 

४९९३ घरधरु�लाई सधुा�रएको पानी घ� तथा 
सधुा�रएको चलु्हो सहयोग गन�। 
२ वटा सोलार �मनी��ड �नमार्ण गन�। 

३६५०११०२ 

 

�ामीण सडक स�ाल 
सधुार आयोजना 

३३५ �क.मी. सडकको चौडाई �वस्तार तथा मोड सधुार 

सम्प�। 

२२२ �क.�म. सडकको नाल� तथा टेवा पखार्ल स�हतका 

संरचना �नमार्ण सम्प�। 

२२७ �क.�म. सडकमा सब-बेसको कायर् सम्प�। 

१६३ �क.मी. सडकमा बेसको कायर् सम्प�। 

११८ �क.मी. सडक कालोप�े गन� कायर् सम्प�। 

२००० �क.�म. को DPR तयार गनर् कायर् मध्ये ७२३  

�क.�म. को �ाफ्ट �रपोटर् तयार भएको। 

�व�भ� Event अन्तगर्त ११० जनालाई सीपमूलक ता�लम 

�दान गन� कायर् सम्प� भएको र थप अन्य १०० जना को 

ला�ग स�ा�लत ता�लम कायर् अिन्तम चरणमा रहेको। 

आयोजनाहरूको कायार्न्वयनबाट हाल सम्म क�रब १५ लाख 

६० हजार �म�दन  रोजगार� सजृना भएको। 

१८ गोटा �व�भ� �ा�ब�धक ता�लम समूह माफर् त स्थानीय 

पूवार्धार �वभाग, �देश तथा स्थानीय तहमा कायर्रत ३८२ 

�ा�व�धकलाई ता�लम �दान ग�रएको।  

�ामीण समदुाय¸ उत्पादनमूलक 

कृ�ष क्षे�  र सामािजक-आ�थर्क 

केन्�बीच Connectivity स्था�पत 

गन� गर� छनौट ग�रएका ७३०  

�क.�म. �ामीण सडक कालोप�े 

भै उत्पादनशील कृ�ष क्षे�को 

�वकास एवं सामािजक तथा 

आ�थर्क पक्षहरूमा सधुार  भएको 

हनुे।  

८५० जनाले जी�वकोपाजर्न 

(Livelihood related Skill 

Trainings) सम्बन्धी ता�लम 

�लएको तथा ३८ लाख �म�दन 

रोजगार� �सजर्ना भएको हनुे। 

�ामीण पूवार्धार �वकास गन� 

�नकायहरूको क्षमतामा व�ृ� 

भएको हनु े(क्षमता �वकास भै 

योजनाब� तवरले सडकको 

स्तरो��त कायर् भएको हनुे)। 

�ामीण सडक स�ाल सधुार आयोजनाका कुल 
१३ वटा प्याकेज मध्ये आगामी आ.व.मा १० 
वटा प्याकेजको �नमार्ण कायर् सम्प� गन�। 

नेपाल सरकार �ोत अन्तगर्त �नमार्णाधीन ८ वटा 
सडकहरूको ७८ �क.�म सडक कालोप�े गन�। 

२००० �क.�म. सडकको �ड�पआर  तयार गन�। 

RCIP-AF  को बजेटबाट कालोप�े स्तरमा 
स्तरो�ती हनुे सडकको ADB सँगको  सम्झौता 
बमोिजम �नमार्ण कायर् �ारम्भ गन�। 

जी�वकोपाजर्न (Livelihood related Skill 

Trainings) ता�लम सम्प� गन�। 

नेपाल सरकार �ोत अन्तगर्त आ.व. २०७८/७९ 
को ला�ग �स्ता�वत २३ वटा नया ँकायर्�महरूको 
�नमार्ण कायर् सरुु गन�। 

 

३६५०११०३ 

 

झोल�ुे पलु क्षे�गत 
कायर्�म 

झो.प.ु �नमार्णका ला�ग आवश्यक ल�ा तथा बलुडग ��प्स 

ख�रदको ठे�ा सम्झौता ग�रएको। 

३६०  वटा झोल�ुेपलु �नमार्ण सम्प� भएको। 

७४ वटा झोल�ुे पलुको ठे�ा बन्दोबस्त ग�रएको। 

क�रब ७३० वटा झोल�ु ेपलु 
�नमार्ण भएको हनुे। 

 स�, �देश र स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन हनु े
जम्मा आयोजना सङ्ख्या २५०२ (�मागत 
१३७० र नयाँ ११३२ वटा रहेका)  आयोजना 
मध्ये  ७३० वटा �नमार्ण सम् प� गन�। 

झोल�ुे पलु �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� १२ 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

६५१ बटा झोल�ुेपलुको DPR तयार भएको।(�वभाग माफर् त 

आ.ब २०७६।७७ सम्ममा ८५५२ वटा झोल�ु े�नमार्ण 

सम्प� भएका) 

लाख ५० हजार �मटर ल�ा र २ लाख ५० 
हजार वटा बलुडग ��प्स ख�रद गर� उपलब्ध 
गराउने। 

८०० वटा झो.प.ु�नमार्णका ला�ग �वस्ततृ 
आयोजना ��तवेदन तयार गन�। 

३६५०११०४ 

 
 

�ामीण पहँचु कायर्�म मगु ुहमु्ला �ल� सडकको ४५.२ �क.मी सडक सारभतू 

रूपमा �नमार्ण सम्प� भएको। 

९७.५४ �क.�म. नयाँ सडक �नमार्ण, २२ �क.�म. सडक 

सधुार, २,२५० �क.�म. सडकको ममर्तसम्भार, ९४ वटा 

झो.प.ु �नमर्ण कायर्बाट ५५ लाख कायर्�दन रोजगार सजृना 

भएको र ७१ वटा िजल्लाको िजल्ला यातयात गरुुयोजना 

प�रमाजर्न तथा तयार भएको। 

मगु-ुहमु्ला �लंक सडकको ६७ 
�क.मी सारभतू रुपमा  सम्प� हनुे 

साथै रेखा�नमा पन� ४ सडक 
पलु �नमार्ण सम्प� भएको हनुे। 
 

मगु-ुहमु्ला �ल� सडकको बाकँ� १३.५ �क.�म. 
सडक खण्ड सारभतू रूपमा �नमार्ण सम्प� गन�। 

मगु-ु हमु्ला �ल� सडकमा ४ वटा सडक पलु 
�नमार्ण �ारम्भ गन�। 

 

३६५०११०६ 

 

स्थानीय स्तरका 
सडकपलु तथा 
सामदुा�यक पहुँच सधुार 
प�रयोजना 

१५ वटा सडकपलु �नमार्ण सम्प� भएको । 

(�वभाग माफर् त आ.ब २०७६।७७ सम्ममा ५९१ वटा 

सडकपलु �नमार्ण सम्प� भएका) 

क�रब ३३० वटा सडकपलु 
�नमार्ण सम्प� भई �ी�मण 
यातायात पहुँचमा सधुार भएको 
हनुे। 

स�, �देश र स्थानीय तहबाट स�ालन हनु ेजम्मा 

आयोजना सङ्ख्या २८४ (�मागत २३४ र नयाँ 

५० वटा रहेका) मध्ये १०० वटा �नमार्ण सम्प� 
गन�। 

३६५०११०९ 

 

साना �सँचाइ कायर्�म 
(दो�ो) 

१८४ वटा नयाँ योजनाको छनौट कायर् सम्प� भएको,  

१४८ वटा �मागत योजनाको सभ� सम्प� भएको,  

१८२ वटा नयाँ योजनाको DPR तयार भएको, 

१४९ वटा योजनाको �नमार्ण सम्प� भई २०९६ हेक्टर 

ज�मनमा �सँचाई स�ुवधा पगुकेो। 

�सँचाइ स�ुवधा व�ृ� गर� कृ�ष 

उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको 

हनुे। 

थप २० हजार हेक्टर ज�मनमा 

�सँचाई स�ुवधा पयुार्ई ६५ हजार 

घरघरु�लाई लाभािन्वत भएको 

हनुे। 

४४७ आयोजनाको �नमार्ण सम्प� भई क�रब 

९,११० हेक्टर ज�मनमा �सँचाइ स�ुवधा उपलब्ध 

गराउने। 

क�रव २५०० जनाले सीप �वकास सम्बन्धी 

ता�लम �ा� गन�। 

 

 

३६५००१०६ 

 

बहकु्षे�ीय पोषण 
कायर्�म 

�देश संयोजक �नय�ु गर� अ�भमखुीकरण सम्प� भएको 

कायर्�म स�ालन भएका स्थानीय तहमा पोषण सहजकतार् 

�नय�ु ग�रएको 

म�हला तथा बालबा�लका 
�कशोर�हरूको पोषण अवस्थामा 
सधुार भएको हनुे। 

कम्तीमा ७२० स्थानीय तहमा बहकु्षे�ीय पोषण 

योजना अनसुार पोषण तथा खा� सरुक्षा �नद�शक 
स�म�त गठन गन�। 
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कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

३८३ स्थानीय तहका पोषण तथा खा� सरुक्षा �नद�शक 

स�म�तहरूलाइ ��याशील भएको 

३०८ वटा स्थानीय तहमा सम्बिन्धत स्थानीय तह समेतको 

लागत साझेदार�मा बहकु्षे�ीय पोषण योजना अनरुूप कायर्�म 

तजुर्मा र कायार्न्वयन भएको  

७ वटै �देशमा पोषण तथा खा� सरुक्षा �नद�शक 

स�म�तहरूलाई ��याशील बनाएको 

�देश सरकारको कायर्�ममा पोषणको कायर्�म समावेस 

गराइएको  

पोषणसम्बन्धी क्षमता अ�भव�ृ�को ला�ग �देश तथा स्थानीय 

तहमा �िशक्षक �िशक्षण �लएका जनशि� �वकास भएको 

३८३ जना पोषण स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था 
गन�। 

कम्तीमा २६९ �व�ालयमा खानेपानी योजना 
स�ालन गन� ।  

७५३ स्थानीय तहबाट पोषण �वशेष कायर्�म  

स�ालन गन� 

कम्तीमा २८३ वटा सहकार�मा आयआजर्न तथा 
उ�मिशलता �वकास कायर्�म तथा क्षमता �वकास 
कायर्�म स�ालन गन�।  

 

३६५००१०७ 

 

तराई मधेश सम�ृ� 
कायर्�म 

१०८० वटा सामदुा�यक आवास भवन �नमार्ण 

४४० वटा सामदुा�यक पवुार्धार (�व�ालय, �सू�त 

भवन,स्वास्थ्य चौक� आ�द) �नमार्ण। ५२ �क�म ३६० �मटर 

पक् क� सडक �नमार्ण 

४२ वटा कृ�ष �वकास पूवार्धार, १३ वटा खानपेानी तथा 

सरसफाइ पूवार्धार, २४ वटा �सँचाई तथा नद� �नयन्�ण 

आयोजना, ४ वटा ऊजार् �वकास योजना,२ वटा �वपद् 

न्यूनीकरण पूवार्धार योजना सम्प� भएको। 

नेपालको तराई मधेस क्षे�मा 
स्थानीय पूवार्धार �नमार्ण र सीप 
�वकास ता�लम माफर् त जनताको 
जीवनस्तरमा सधुार भई मानव 
�वकास सूचका� बढेको हनु।े 

सामू�हक आवास भवन, साना सडक स्तरो��त 
कायर्�म, सामदुा�यक पूवार्धार, कृ�ष �वकास, 

खानेपानी तथा सरसफाइ, �सँचाई तथा नद� 
�नयन्�ण, ऊजार्, �वपद् न्यूनीकरण पूवार्धार, 

पारम्पा�रक पेशा �व�र्नात्मक एवम ्आयआजर्न 
तथा जीवनस्तर सधुार लगायतका क्षे�मा क�रब 
५१६ आयोजना स्थानीय तह माफर् त कायार्न्वय 
गन�। 

३६५००१०८ 

 

�देश तथा स्थानीय 
शासन सहयोग कायर्�म 

३ वटा नमूना कानून तजुर्मा ग�रएको, स्थानीय तहको 

�व�ीय जोिखम न्यूनीकरण कायर्योजना �नमार्ण भएको। 

�देश तथा स्थानीय तहको क्षमता �वकास सम्बन्धी 

कृयाकलापहरूको गणुस्तर �नयन्�ण ढाँचा �नमार्ण भएको। 

�देश र स्थानीय तहको  बेरूज ुफ��ट रणनी�त तयार 

�देश र स्थानीय तहहरूको 
संस्थागत क्षमता सबल�करण 
भएको हनुे। 

�देश तथा स्थानीय सरकारलाई  आवश्यक १३ 
वटा ऐन, कानून तथा कायर्�व�ध, �ोत पिुस्तका 

तथा �णाल�हरू तजुर्मा गन�, 

स�ीय शासन �णाल�सँग सम्बिन्धत �वषयहरूमा ४ 
वटा अध्ययन अनसुन्धान गन�,   

स्थानीय तहमा �व�ीय सशुासन जोिखम मूल्या�न 
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कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

भएको। 

११९ स्थानीय तहमा LISA लाग ुभई सकेको 

७४१ स्थानीय तहमा SuTRA लाग ुभई सकेको 

४०००.जना जन��त�न�ध तथा कमर्चार�को ला�ग क्षमता 

�वकास ता�लम सम्प� भई सकेको 

५५० स्थानीय तहमा  सूचना ��व�धमा सहयोग पगुकेो, 

 

तथा न्यूनीकरण कायर्योजना कायार्न्वयन गन�,  

स्थानीय तहमा �सजर्नशील साझेदार� कोष (IPF) 
प�रचालन गन�, 

७७ वटा स्थानीय तहको आव�धक योजना, 
मध्यकाल�न खचर् संरचना (MTEF)  �नमार्णमा 

सहजीकरण गन�,  

२२८ स्थानीय तहमा CD Plan बनाउन,े 

७५३ स्थानीय तहमा GESI अ�डट सम्पन 
गराउन,े सूचना ��व�ध सबल बनाउने, 

�ादेिशक सशुासन केन्�को संस्थागत क्षमता 

�वकास गन�,  

१६००० जना जन��त�न�ध तथा कमर्चार�को 

ला�ग क्षमता �वकास ता�लम स�ालन गन�। 

३६५०११११ स्थानीय तह �शासक�य 
भवन पूवार्धार �वकास 
कायर्�म 

चाल ुआ.व.मा सम्प� गन� गर� ३१ स्थानीय तहलाई २२ 

करोड २७ लाख, ४८ स्थानीय तहका �नमार्णाधीन 

आयोजनाहरूको ला�ग २८ करोड ५२ लाख र १४२ वटा 

स्थानीय तहलाई �नमार्ण शरुु गनर्को ला�ग २५ करोड ५६ 

लाख गर� जम्मा  २२१ स्थानीय तहलाई ७६ करोड ३५ 

लाख बजेट उपलब्ध गराईएको। 

हालसम्म २० वटा स्थानीय तहका �मागत �शासक�य 

भवनको �नमार्ण सम्प� भएको। 

हालसम्म १६६ वटा स्थानीय तहको �मखु �शास�नक भवन 

�व�मान रहेको। 

सबै स्थानीय तहको  �शासक�य 

भवन �नमार्ण भएको हनुे। 

�नमार्णाधीन २३२ �शासक�य भवन मध्ये आगामी 

आ.व.मा ७० वटा सम्प� गन�, 

१०० वटा नयाँ आयोजनाको �नमार्ण �ारम्भ गन�। 

 

३६५०१११२ 

 

�ादेिशक एवम ्स्थानीय 
सडक �नमार्ण तथा 

कायर्�व�ध, २०७७ स्वीकृत भएको। 

सातै �देशमा स्थानीय पूवार्धार �वकास आयोजना कायार्लय 

सबै स्थानीय तहको केन्�सम्म 
मापदण्ड बमोिजमको प�ी सडक  

स्थानीय तहको केन्� जोड्नेगर� १५० �क.�म. 
प�ी सडक �नमार्ण कायर् �ारम्भ भएको हनुे सो 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

सधुार कायर्�म स्थापना ग�रएको। 

स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामध्ये जाँचबझु गर� 

उपय�ु देिखएका आयोजनाको डी.पी.आर तयार भैरहेको। 

(प�ी सडक पगु्न बाँक� २४० 
स्थानीय तहको केन्� सम्म प�ी 
सडक पगुकेो हनुे जस मध्ये 
हालसम्म सडक स�ाल नपगुकेो 
२८ स्थानीय तह समेत समावेश 
भएको हनुे)  

 

मध्ये ३० वटा स्थानीय तहको केन्� प�ी सडक 
माफर् त जो�डएको हनुे। 

�देश तथा स्थानीय तहमा कायर्रत २०० जना 
�ा�व�धकहरूको क्षमता �वकास गन�। 

सातवटै �देशमा आध�ुनक तथा �विश�ीकृत 
�योगशाला स्थापना गनर् �ारम्भ गन�। 

१०० वटा स्थानीय तहको केन्� जोड्ने सडकको 
डी.पी.आर तयार गन�। 

३६५००१०९ 

 

उ�र� क्षे� पूवार्धार 
�वकास तथा 
जी�वकोपाजर्न सधुार 
कायर्�म 

उ�र� क्षे� जी�वकोपाजर्न सधुार कायर्�म स�ालन 

कायर्�व�ध, २०७७ स्वीकृत भएको, 

चीनसँग सीमा जो�डएका १५ वटा स्थानीय तहका योजना 

कायार्न्वयनका ला�ग छनौट गर� पठाइएको। 

�हमाल� क्षे�मा आ�थर्क तथा 
सामािजक पूवार्धार �नमार्ण भई 
जनताको जी�वकोपाजर्नमा सधुार 
भएको हनुे। 

चीन सरकारले टनर् क� मोडलमा आयोजना सम्प� 
गर� हस्तान्तरण गन�।  

 

३६५००११० 

 

साना �वकास कायर्�म ५ वटा आयोजनाहरूको सहयोग सम्झौता सम्प� भएको स्थानीय तहमा िशक्षा, स्वास्थ्य, 
खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन 
जस्ता सामदुा�यक पूवार्धार �नमार्ण 
भएको हनुे। 

स्थानीय तहमा सामदुा�यक पूवार्धार �नमार्णका 
आयोजना स�ालन गन�। 

36500112 कणार्ल� सम�ृ� 
कायर्�म 

कायार्न्वयनको शरुु चरणमा रहेको।  रारा राजमार्गको कुशे पाटन (जाजरकोट 
ब्याउल�ढंुगा र जमु्ला इ�मलचा खोला टनेल 
(सरुुङ मागर्) �वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार 
गन�। 

सखु�त - व�दर्या - तेलपानी टनेल (सरुुङ मागर्) 
�वस्ततृ आयोजना ��तवेदन तयार गन�। 

�ादेिशक �वमानस्थल मदानीचौर रामघाट सखु�त 
�वस्ततृ आयोजना ��तवेदन समीक्षा गन�। 

रारा, फोक्सणु्डो ताल संरक्षण गरुु योजना तथा 
कैलाश दशर्न पवुार्धारको �वस्ततृ गरुुयोजना तयार 
गन�। 
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ब.उ.शी.नं. 
 

कायर्�म/ 
आयोजना 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�सन्जा- �तन्जेध्व �हमाल� शहर �नमार्ण गरुुयोजना 

शैिक्षक भौ�तक तथा ��व�ध पूवार्धार �नमार्ण तथा 
सामदुा�यक �व�ालयमा �व�ाथ� संख्या, गणुस्तर 
अ�भव�ृ� गरुुयोजना तयार गन�। 

जलपयर्टन �वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
गरुुयोजना �नमार्ण गन�। 

हमु्लामा नया ँ�वमानस्थल �वस्ततृ योजना �नमार्ण 

सखु�त बहृत ्च�पथ गरुुयोजना तयार गन�। 

खेलकुद पूवार्धार, सम्ब� अन्य भौ�तक पवुार्धार 

कणार्ल� �देश �ोत, साधन तथा जनशि� उपयोग, 
प�रचालन र उत्पादन योजना माफर् त ग�रवी 
�नवारण �वस्ततृ गरुुयोजना �नमार्ण गन�। 

कणार्ल� स्वास्थ्य सधुार, पोषण तथा खा� सरुक्षा 
�वस्ततृ गरुुयोजना �नमार्ण गन�। 

कणार्ल� एक�कृत बस्ती �वकास सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा गरुुयोजना �नमार्ण गन�। 

३६५००९०३ 

 

उच्च पहाडी एवम ्
�हमाल� क्षे� सम�ृ� 
कायर्�म 

 �हमाल� तथा उच्च पहाडी क्षे�का 
जनताको जी�वकोपाजर्नमा सधुार 
भएको हनुे। 

साना पूवार्धार �वकास आयोजना स�ालन गन�, 

सीपमूलक ता�लम स�ालन गन�। 

९. जोिखम तथा अनमुान 

�देश र स्थानीय तहमा कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग पयार्� �ा�व�धक जनशि� उपलब्ध हनु नसकेमा, �स्ता�वत वैदेिशक सहायता प�रचालन हनु नसकेमा, �देश र 

स्थानीय तहको समेत साझेदार�मा स�ालन हनुे कायर्�महरूमा तो�कए बमोिजमको लागत सहभा�गता �ा� हनु नसकेमा, �वकास साझेदार �नकायले सोझै कायार्न्वयन गन� 

कायर्�महरू समयमै कायार्न्वयनमा जान नसकेमा अपेिक्षत न�तजा हा�सल नहनु सक्दछ। त्यसैगर�, सरोकारवाला �नकायसँग समन्वयको अभाव एवम ् को�भड-१९ जस्ता 

महामार�को कारण समयमै कायार्न्वयनको वातावरण ब� नसकेमा अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् थप चनुौतीपूणर् हनुे देिखन्छ। 
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८.३ कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला 

१. प�ृभ�ूम 

कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय कानूनी राज्यको अवधारणा अनरुुप नेपाल कानूनको तजुर्मा, मौजदुा 

कानूनहरूमा समसाम�यक संशोधन लगायत न्याय �शासनसँग सम्बिन्धत कायर्हरू सम्पादन गन� नेपाल सरकारको केन्��य �नकाय 

हो। यस मन्�ालयले नेपाल सरकार ( कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०74 ले �न�दर्� गरेका कायर्हरू सम्पादन गद� आएको छ। 

कानूनको कायार्न्वयनको �भावका�रता अझ अ�भव�ृ� गनर्, मानव अ�धकार, लोकतािन्�क शासन व्यवस्था, समन्यायको आधारमा 

समानता, कानूनको सव�च्चता, स्वतन्� न्यायपा�लकाका मूलभतू मान्यताहरूलाई आत्मसात गद� उिचत, स्वच्छ तथा उपय�ु कानून 

माफर् त ्कानूनी शासनको ��तफल जनतामा परु् याउन, दण्डह�नताको अन्त्य गनर्, अपराध �नयन्�ण तथा शािन्त कायम गनर् र न्याय 

�शासनको सदुृढ�करण र आध�ुनक�करण गनर् मन्�ालय कायर्रत छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

यस मन्�ालयलाई �न�दर्� ग�रएका काम कारवाह�हरू अन्य मन्�ालयसँग अन्तरसम्बिन्धत हनुे हुँदा समन्वय र 

सहजीकरण �भावकार� बनाउने �वषय चनुौतीको रुपमा नै छ। 

3. सोच  

• स्वतन्�, �नष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम र �व�सनीय न्याय �णाल� । (न्याय �णाल�)  

4. उ�शे्य 

१. न्याय �शासनलाई �छटो, छ�रतो, �नष्पक्ष, �भावकार� र जनउ�रदायी तथा न्या�यक ���यालाई सरल, अनमुानयोग्य, 

जवाफदेह�, पारदश� र सूचना ��व�धमै�ी बनाई सबैका ला�ग न्याय स�ुनि�त गद� न्यायपा�लका��तको जनआस्था र 

�व�ासमा अ�भव�ृ� एवम ्न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गनुर् । 

२. नेपालको सं�वधान, संघीयताको ममर्, नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य सिन्ध-सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्व हनुे 

सरल र गणुस्तर�य कानूनको तजुर्मा गनुर् तथा मौ�लक हक तथा मानव अ�धकारको संरक्षण र सम्व�र्न गद� न्यायमा 

सबैको सहज पहुँच स्था�पत गराउन ु। 

३. न्याय सम्पादनमा ��याशील जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� गद� वस्तगुत र वैज्ञा�नक �माणमा आधा�रत अपराध 

अनसुन्धान, अ�भयोजन र ��तरक्षा �णाल� �वकास गर� पी�डत पक्ष र सरकार� पक्षका साक्षीको संरक्षण एवम ्अपराध 

पी�डतलाइर् न्याय �दइर् दण्डह�नताको अन्त्य गनुर् । 

४. कानूनी िशक्षा र िशक्षण �णाल�लाई रा��य एवम ्अन्तरार्��य स्तरमा गणुस्तर�य, ��तस्पध� एवम ्समाजको आवश्यकता 

प�रपू�तर् गन� गर� �वकास गनुर् ।  

५. रणनी�त 

१. सूचना ��व�धमै�ी म�ुा �वाह व्यवस्थापन र स्वचा�लत फैसला कायार्न्वयन प��तको �वकास एवम ् न्यायपा�लकाको 

संस्थागत सदुृढ�करण र न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकास गर� न्या�यक ���यालाई �छटोछ�रतो, �भावकार�, 

अनमुानयोग्य र सहज पहुँचय�ु बनाउन े। 

२. सं�वधान अनकूुलको कानून �नमार्ण गन� । 
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३. �नःशलु्क कानूनी सहायता सेवालाई सबैको पहुँचयोग्य र �भावकार� बनाउने । 

४. अपराध अनसुन्धान, अ�भयोजन र ��तरक्षा �णाल�लाई वैज्ञा�नक र वस्तगुत �माणमा आधा�रत बनाउने तथा संस्थागत 

सदुृढ�करण गन� । 

५. न्याय सेवाका कमर्चार� र सरकार� व�कल एवम ्स्थानीय न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�को न्याय सम्पादन एवम ्म�ुा 

व्यवस्थापन क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 

६. पी�डत पक्ष र सरकार� पक्षका साक्षीको संरक्षण तथा म�ुाका साक्षी र �माणको �स्त�ुतलाई �भावकार� बनाउने । 

७. कानूनी िशक्षा र िशक्षण �णाल�लाई व्यविस्थत, गणुस्तर�य र आध�ुनक बनाउने । 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

एक�कृत काननुी सहायता 
नी�त  

सङख्या आवश्यक 
ऐनको मस्यौदा 
तजुर्मा 

आवश्यक 
ऐनको मस्यौदा 
तजुर्मा 

आवश्यक ऐन 
तथा त्यस 
अन्तगर्तको 
�नयमावल� 
जार� ग�रन े

आवश्यक 
�नयमावल� 
स�हतको व्यवस्था 
कायार्न्वयनमा 
आउने 

आवश्यक 
�नयमावल� 
स�हतको व्यवस्था 
कायार्न्वयनमा 
आउने 

सिन्ध सम्प� गन� �नद� िशका 
तजुर्मा 

सङख्या सिन्ध सम्प� 
गन� 
�नद� िशकाबारे 
जानकार� �वाह 

सिन्ध सम्प� 
गन� 
�नद� िशकाबारे 
जानकार� �वाह 

सिन्ध सम्प� 
गन� �नद� िशका 
कायार्न्वयन 

सिन्ध सम्प� गन� 
�नद� िशका 
कायार्न्वयन 

सिन्ध सम्प� गन� 
�नद� िशका 
कायार्न्वयन 

कमर्चार�को क्षमता अ�भव�ृ� 
ताल�म 

सङख्या 
५ ५ ५ 5 5 

काननुी िशक्षा र सचेतना 
अ�भव�ृ� कायर्�म 

सङख्या 
१० 10 10 10 10 

न्यायीक स�म�तको क्षमता 
अ�भव�ृ� 

सङख्या 
20 20 20 20 20 

गाँउसभा/नगरसभामा कानून 
तजुर्मा अ�भमखुीकरण 
कायर्�म 

सङख्या 
- - 20 20 20 

कानून कानून तथा न्यायको 
क्षे�मा अध्ययन, अनसुन्धान 

सङख्या 
3 3 3 3 3 
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७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९       4,873        4,657          216            -          4,873            -              -    

२०७९/८०       5,350        5,113          237            -          5,350            -              -    

२०८०/८१       5,552        5,292          260            -          5,552            -              -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म तथा 

आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

31100011 कानून, न्याय तथा 
संसद�य मा�मला मन्�ालय 

१-७ 
   

 
   

 
 

स�ार माध्यमबाट कानूनी 
सचेतना सम्बन्धी 
कायर्�म स�ालन गन� १-७ 

कानूनको सहज 
जानकार� हनु े

सालबसाल� 50 
 

कानूनको सहज 
जानकार� हनु े

कानूनका कुरा 
नामक कायर्�म 
नेपाल 
टे�ल�भजनबाट 
स�ालन भएको 

 स�ार माध्यमबाट 
कानूनी सचेतना 
सम्बन्धी कायर्�म 
स�ालन हनुे 

 
वा�षर्क ��तवेदन तयार� र 
�काशन 

 
१-७ 

काम कारवाह� 
सम्बन्धी 
जानकार�को 
अ�भलेख 

सालबसाल� 3 अ�भलेख वा�षर्क रुपमा 
��तवेदन तयार� र 
�काशन भएको 

 वा�षर्क ��तवेदन 
तयार� र �काशन 

 

 
 
 
 

सिन्ध सम्प� गन� 
�नद� िशकाको जानकार� 
�वाह तथा सो 
बमोिजमको सिचवालय 
व्यवस्थापन र �शास�नक 
खचर् 

१-७ 

सिन्ध सम्प� गन� 
���यामा 
एकरुपता कायम 

सालबसाल� 10 एकरुपता कायम सिन्ध सम्प� गन� 
�नद� िशका 
कायार्न्वयनमा आई 
जानकार� �वाह 
भएको 

 �नद� िशका 
कायार्न्वयन हनु े

 
 

कानून सम्बन्धी पिुस्तका 
�काशन, मोबाइल एप्स 
तथा वेवसाइट स�ालन 
तथा अ�ाव�धक गन� 

१-७ 

कानूनको सहज 
जानकार� हनु े

साल�  कानूनको सहज 
जानकार� हनु े

कानूनको सहज 
जानकार� भएको 

 वेवसाइटमा अपलोड 
हनुे 

 मानव अ�धकारको 
सम्बन्धमा �वक�सत 
अवधारणा सम्बन्धी 
अध्ययन 

 

मानव 
अ�धकारको 
सम्बन्धमा 
अध्ययन हनु े

सालबसाल�  
 

अध्ययन हनु े अध्ययन कायर् हनु 
नसकेको 

 अध्ययन कायर् 
�ारम्भ हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

 कानून कायार्न्वयनको 
�भावका�रता सम्बन्धी 
अध्ययन   

कानून 
कायार्न्वयनको 
�भावका�रता 
पर�क्षण 

सालबसाल�  �भावका�रता 
पर�क्षण 

अध्ययन कायर् हनु 
नसकेको 

 अध्ययन कायर् 
�ारम्भ हनु े

 �देश तथा स्थानीय तहका 
कानून र सोको 
कायार्न्वयननको अवस्था 
अध्ययन गर� ��तवेदन 
तयार गन�  

 

�देश र स्थानीय 
तहका कानूनको 
सं�वधान र 
�च�लत नेपाल 
कानून सँगको 
सन्दभर्मा 
अध्ययन हनु े

सालबसाल�  अध्ययन हनु े ��तवेदन तयार 
भएको 

 अध्ययन कायर् 
�ारम्भ हनु े

 सिन्ध सम्झौताको �व�तुीय 
��त तयार गन� 

 
अ�भलेखीकरण 
हनुे 

सालबसाल�  अ�भलेखीकरण 
हनुे 

अ�भलेखीकरण कायर् 
भईरहेको 

 �व�तुीय ��त तयार 
गन� 

 मलुकु� सं�हता �दवस 
मनाउन े

 

कानूनको 
जानकार�को 
स�ुन�तता 

सालबसाल�  जानकार�को 
स�ुन�तता 

सातै �देशमा 
कायर्�म स�ालन 
भएको 

 मलुकु� सं�हता 
�दवस मनाउन े

 

 �नःशलु्क कानूनी 
सहायताको �भावकार�ता 
सम्बन्धी अन्तर��या तथा 
अनगुमनको काम गन� 

 

न्यायमा पहुँच 
अ�भव�ृ� 

सालबसाल�  अनगुमन तथा 
अन्त��र् या 

देश भर�का �व�भ� 
िजल्लामा कायर्�म 
स�ालन भएको 

�त्येक िजल्लामा 
�नशलु्क कानूनी 
सहायता �दान 
गनर् संस्थागत 
व्यवस्था गन� 

कायर्�म स�ालन 
गन� 

 
 

�व�वध कानूनी 
दस्तावेजको अनवुाद 

 
अनवुाद हनु े सालबसाल�  सहजता हनु े कानूनी दस्तावेजको 

अनवुाद भएको 

 अनवुाद गन� 

 वा�षर्क तथा अधर्वा�षर्क 
स�मक्षा कायर्�म 

 
समीक्षा सालबसाल�  स�मक्षा हनु े वा�षर्क समीक्षा 

कायर्�म भएको 

 कायर्�म गन� 

 पारस्प�रक कानूनी 
सहायता सम्बन्धी केिन्�य 
अ�धकार�को �शास�नक 

 
पारस्प�रक 
कानूनी सहायता 
सम्बन्धी ऐन, 

सालबसाल�  ऐनको 
कायार्न्वयन 

पारस्प�रक कानूनी 
सम्बन्धी सहायता 
आदान �दान 

 पारस्प�रक कानूनी 
सम्बन्धी सहायता 
आदान �दान गन� 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

खचर् २०७० को 
कायार्न्वयन 

भएको 

 नमनुा कानून �नमार्ण तथा 
कानून तजुर्मा सहजीकरण 

 

संघ, �देश र 
स्थानीय तहमा 
कानून �नमार्णमा 
सहयोग 

सालबसाल�  कानून �नमार्ण संघ, �देश र 
स्थानीय तहमा 
कानून �नमार्णमा 
सहजीकरण भएको 

 कानून �नमार्ण गन� 

 इन्टनर्िशप 

 

कानूनका 
जनशि�को 
सश�ीकरण 

सालबसाल�  जनशि�को 
सश�ीकरण 

�व�भ� �व�ालयमा 
अध्ययनरत 
�व�ाथ�हरूलाई 
मन्�ालयको काम 
कारवाह�मा सहभागी 
बनाइएको 

 इन्टनर्िशपमा संलग्न 
गराउने 

 मानव अ�धकार परुस्कार 
कोषको सिचवालयको 
�शास�नक खचर्  

मानव 
अ�धकारको 
क्षे�मा योगदान 
गन� व्यि�त्वलाई 
�ोत्साहन गनर् 

सालबसाल�   हनु नसकेको  परुस्कार �दान गन� 

 एक�कृत कानूनी सहायता 
नी�त कायार्न्वयनको ला�ग 
आवश्यक कानून सधुार, 
तजुर्मा तथा सिचवलायको 
�शास�नक खचर् 

 

न्यायमा पहुँच 
अ�भव�ृ� 

सालबसाल�  न्यायमा पहुँच 
अ�भव�ृ� 

न्यायमा पहुँच 
अ�भव�ृ� भएको 

 �वधेयक तयार तथा 
कायार्न्वय कायर् 
अगा�ड बढाउन े

 न्या�यक स�म�तको क्षमता 
अ�भव�ृ� कायर्�म 
संचालन गन� 
  

न्याय सम्पादनमा 
सहयोग 
सहजीकरण 

सालबसाल�  न्याय 
सम्पादनमा 
सहयोग 
सहजीकरण 

स्थानीय तहका 
न्या�यक स�म�तको 
ला�ग अ�भमिुखकरण 
ता�लम ग�रएको र 
न्याय सम्पादनमा 
सहयोग सहजीकरण 
भएको 

सबै स्थानीय 
तहको न्या�यक 
स�म�तको क्षमता 
अ�भव�ृ� हनु े

कायर्�म स�ालन 
गन� 

408



ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध (सरुु 
र समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

 कानून तथा न्यायको 
क्षे�मा कायर्रत 
जनशि�को क्षमता 
अ�भव�ृ� कायर्�म 

 

क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल�  क्षमता अ�भव�ृ� क्षमता अ�भव�ृ� 
कायर्�म स�ालन 
भएको 

 कायर्�म स�ालन 
गन� 

 स्थानीय तहको शैिक्षक 
संस्थासँग अन्तर��या 
तथा कानूनी सचेतना 
कायर्�म स�ालन गन� 

 

कानूनी िशक्षा 
सचेतना 

सालबसाल�  कानूनी िशक्षा 
सचेतना 

�व�ालयस्तर�य 
कानूनी िशक्षा 
सचेतना कायर्�म 
स�ालन भएको 

 कायर्�म स�ालन 
गन� 

 रा��य मटु कोटर् 
��तयो�गता 

 
क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल�   हनु नसकेको  कायर्�म हनु े

 स्थानीय तहको गाँउसभा 
नगरसभामा कानून तजुर्मा 
अ�भमखुीकरण कायर्�म 

 
क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल�   नयाँ �स्ता�वत 

कायर्�म 

 कायर्�म हनु े

 कानून सम्बन्धी Journal 

�काशन  
कानूनका 
जनशि�को 
सश�ीकरण 

सालबसाल�   नयाँ �स्ता�वत 
कायर्�म 

 लेख �काशन गन� 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

संघ, �देश र िजल्ला स्तर एंव सरोकारवाला �नकायहरूबीच �भावकार� समन्वय, दक्ष जनशि� र �या� �ोत साधनको उपलब्धता भएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल 

हनुे देिखन्छ र यी �वषयहरूको कमी भएमा अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् क�ठनाइ हनुे जोिखम रहेको छ। 
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८.४ गहृ 

१. प�ृभ�ूम 

 मलुकुमा शािन्त, सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गर� जनताको िजउ धन र स्वतन्�ताको संरक्षण गनुर्  गहृ �शासनको मखु्य 

उ�ेश्य हो।गहृ �शासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सरुक्षाको अनभु�ूत �दलाउन र सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाइ 

सशुासन कायम गनर् गहृ मन्�ालय अन्तगर्त  केन्�देिख स्थानीय स्तर सम्म कायार्न्वयन ईकाईहरु कृयाशील रहेका छन।्गहृ 

मन्�ालय अन्तगर्त नेपाल �हर�, सश� �हर� बल, रा��य �वपद जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण, कारागार 

व्यवस्थापन �वभाग, अध्यागमन �वभाग र रा��य प�रचयप� तथा प�जीकरण �बभाग रहेका छन।् शािन्त सरुक्षा, सेवा �वाह, 

�वकास कायर्मा सहजीकरण, �वपद व्यवस्थापन लगायकतका कायर् सम्पादन गनर् ७७ िजल्लामा िजल्ला �शासन कायार्लय, ७३ 

वटा ईलाका �शासन कायार्लय र ७ वटा सीमा �शासन कायार्लय रहेका छन।् समदृ नेपाल, सखुी नेपाल�को रा��य ल�य 

हा�सल गनर् सहयोग पगु्ने गर� सम� सरुक्षा �णाल� तथा गहृ �शासन सदुृढ�करण, नाग�रकमै�ी सेवा �वाह, अपराध रोकथाम 

तथा �नयन्�ण, संघीयता कायार्न्वय लगायतका कायर् गहृ �शासनका आगामी कायर्द�शा रहेका छन।् 

२. समस्या तथा चनुौती  

गहृ �शासन संचालनका �ममा मानवीय सरुक्षाको सवार्�ीण �त्याभ�ूतका ला�ग सबै पक्ष समेट्ने गर� रा��य सरुक्षा 

�णाल�लाई समायानकूुल �वकास गनर् नस�कन,ु शािन्त सवु्यवस्था कायम रा� े कायर्मा जनस्तरमा अपेक्षाकृत दा�यत्वबोध हनु 

नसक्न,ु शािन्त सरुक्षालाई सामािजक-आ�थर्क �वकासका क्षे�गत ��याकलापमा आन्त�रक�करण गनर् नस�कन,ु शािन्त सरुक्षा एवम ्

�वपद्को पूवर् सजगता, पूवर्-तयार� र पयार्� सावधानी अपनाउन नसक्न,ु सरुक्षाका आन्त�रक तथा बाह् य दवैु पक्षमा सूचना एवम ्

नवीनतम ��व�धको उच्चतम उपयोग गनर् नस�कन,ु सूचना ��वधीको �योग गर� �भावकार� रुपमा नाग�रकमै�ी सेवा �वाह गनर् 

नस�कन ुजस्ता �वषयहरुलाई �मखु समस्याका रुपमा अनभुतु ग�रएको छ। �ा� कायर्देश र उपलव्ध �ोत साधनवीच तादाम्यता 

नहनु,ु यस क्षे�मा कायर्रत जनशि�को क्षमता �वकास तथा मनोवल उच्च बनाई रा�,ु  �न्�का �ोतको समयमै आकलन गर� 

व्यवस्थापन गनुर्, सामािजक �वकृ�त, �वभेद, ब�हष्करण, सामािजक आ�थर्क असरुक्षा एवम ्�व�व्यापी स्वास्थ्य महामार� जस्ता कारण 

उत्प� हनुसक्ने सरुक्षा चनुौती �नराकरण गनर् यसलाई सबै क्षे�गत �वषयमा समेट्न,ु सरुक्षा चनुौतीको बद�लँदो स्वरूप र �कृ�तसँग 

जधु्न सरुक्षा �नकायको आध�ुनक�करण र व्यावसायीकरण गनुर्, खलु्ला �समाना र भमूण्डल�करणका कारण बढ्दो संग�ठत अपराध 

�नयन्�णका ला�ग आवश्यक संख्यामा न�तजामखुी, िजम्मेवार र उत्��ेरत जनशि� उपलब्ध गराइर् मलुकुको सम� सरुक्षा 

व्यवस्थामा सधुार ल्याउन ुसमेत महत्वपूणर् चनुौतीका रूपमा रहेका छन।् 

३. सोच 

सं�वधान तथा कानून�ारा �त्याभतू नाग�रक स्वतन्�ता, �ब�धको शासन, मानव अ�धकार लगायत लोकतािन्�क मूल्य 

मान्यतालाई सम्मान गन� गर� कायर् गनुर् गहृ �शासनको दृ��कोण रहेको छ।गहृ �शासनलाई जनताको माग र आधारभतु 

आवश्यकता अनरुुप सचालन गर� देशमा भरपद� शािन्त सरुक्षा �दान गनुर् र शािन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गर� जनताको 

जीउ धन र स्वतन्�ताको सरक्षण गनुर् गहृ �शासनको ल�य र उदेश्य रहेको छ। 
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४. उ�शे्य 

क. शािन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा 

1. संघ¸ �देश र स्थानीय तहमा रहने सबै सरुक्षा �नकायबीच शािन्त सरुक्षाका �वषयमा सहयोग र समन्वय सदुृढ गद� 
�व�सनीय र भरपद� सरुक्षा �णाल� �वकास गनुर्। 

2. सामािजक �वकृ�त, �न्�, अपराध र �हंसा �नयन्�ण गद� �दगो शािन्त �व�र्न गनुर्। 

3. शािन्तमै�ी �वकास �णाल� तथा संवेदनशील �वकास �कृयालाई अवलम्बन गद� सामािजक-आ�थर्क �वकासका क्षे�गत 
�वषयमा शािन्त सरुक्षाको �वषयलाई आन्त�रक�करण गनुर्। 

4. सबै सरुक्षा �नकायलाई समयानकूुल चसु्त, दक्ष, व्यावसा�यक र साधन-�ोत सम्प� तलु्याउन।ु 

5. अन्तरार्��य �समाना र सीमा नाकाको सरुक्षा व्यवस्था र अध्यागमन �णाल�लाई सदुृढ�करण गनुर्। 

6. �व�तुीय माध्यममा आधा�रत व्यि�गत घटना दतार् र नाग�रकको सबै �कारका सूचना र �ववरण स�हतको एक�कृत 
रा��य प�रचयप� व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �वकास गर� राज्यबाट �वाह हनुे सेवास�ुवधालाई समेत एक�कृत सूचना 
�णाल�मा आव� गनुर्। 

7. सबै सरुक्षा �नकायको व्यावसा�यक क्षमता अ�भव�ृ� गर� रा��य तथा अन्तरार्��य शािन्त स्थापनामा योगदान परु् याउन।ु 

8. �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनर् �वपद् उत्थानमै�ी शासन प��तको सदुृढ�करण गनुर्। 

9. तीन तहमा बह�ुकोप जोिखम नक्सा�न/सूचनामा आधा�रत �वपद् जोिखम पूवार्नमुान, पूवर्तयार�, ��तकायर् र पनुलार्भ 
सम्बन्धी क्षमता �वकाससँगै �वपद् जोिखम संवेदनशील योजना तथा पूवार्धार �नमार्ण �कृया स�ुनि�त गनुर्। 

10. �वपद् जोिखम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका ला�ग सावर्ज�नक, �नजी तथा सामदुा�यक लगानी ब�ृ� गर� समदुाय स्तरदेिख 
नै उत्थानशील क्षमता अ�भव�ृ� गनुर्। 

11. �वपद् जोिखम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका ला�ग बहृत ्सहभा�गता स�ुनि�त गर� सचेतना अ�भव�ृ� गद� �वपद्प�ातक्ो 
पनुलार्भ, पनुःस्थापना, पनु�नर्माण र नव�नमार्णका कायर्लाई सबल र उत्थानशील बनाउन।ु     

५. रणनी�त 

1. रा��य सरुक्षा र ��तरक्षा सम्बन्धी नी�त, रणनी�त र काननु तथा संगठनात्मक पक्षमा समसाम�यक सधुार गर� रा��य 
सरुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. कानूनको प�रपालना, सामािजक न्याय र �न्� व्यवस्थापन माफर् त �दगो शािन्त �व�र्न गन�। 

3. �वकासका सवै आयामहरूमा सरुक्षा चासोलाई आन्त�रक�करण गन�। 

4. शािन्त सरुक्षा, अपराध अनसुन्धान र �नयन्�णका ला�ग आध�ुनक ��व�धको �योग तथा ग�ुचर सरुक्षा सूचना �णाल�को 
(Security Intelligence) संस्थागत एवं �ा�व�धक सदुृ�ढकरण गन�। 

5. �वकासका सबै आयाममा सरुक्षा चासोलाई सम्बोधन गद� सरुक्षा �नकायको कायर्क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

6. नाग�रक-मै�ी सरुक्षा व्यवस्था सदुृढ गन� तथा नाग�रक र सरुक्षा अङ् गबीचको सम्बन्धलाई सदुृढ बनाउने। 

7. सबै सरुक्षा �नकायलाई समयानकूुल दक्ष, आध�ुनक, व्यावसा�यक तथा साधन-�ोत सम्प� बनाई सबै �क�समका सरुक्षा 
चनुौ�तलाई सामना गनर् सक्षम बनाउने। 

8. सीमा सरुक्षा र अध्यागमन �णाल�लाई ��पक्षीय एवम ्बहपुक्षीय कुटनी�तक पहल तथा संस्थागत सदुृ�ढकरणका आधारमा 
व्यविस्थत र सदुृढ गन�। 
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9. कारागार सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड समयसापेक्ष रुपमा प�रमाजर्न गर� ��व�धमै�ी सेवास�ुवधा स�हतको सधुार गहृको 
रुपमा �वकास गन�। 

10. बहपुयोगी तथा ��व�धय�ु एक�कृत रा��य प�रचयप� व्यवस्थापन सूचना �णाल�को �वकास गर� सबै नाग�रकको �ववरण 
र राज्यबाट �दान ग�रने सेवा स�ुवधा समेतको अ�भलेख एक�कृत रुपमा �मशः आव� गद� लैजाने। 

11. सरुक्षा �नकायको व्यावसा�यक क्षमता अ�भव�ृ� गद� रा��य तथा अन्तरार्��य स्तरमा शािन्त स्थापना कायर्मा योगदान 
परु् याउने। 

12. �वपद् जोिखम न्यूनीकरणमै�ी शासन प�ती सदुृढ बनाउन आवश्यक नी�तगत, संस्थागत र कायर्प�तीमा सधुार गन�। 

13. संघ, �देश र स्थानीय तहका �वषयगत �वकास ���याहरूमा जोिखम न्यूनीकरणलाई मूल�वाह�करण गन� र �वपद् जोिखम 
न्यूनीकरण एवम ्उत्थानशीलता अ�भव�ृ� गनर् सावर्ज�नक तथा �नजी लगानी, साझेदार� र सहकायर् अ�भव�ृ� गन�। 

14. समदुायदेिख रा��य स्तरसम्म बह�ुकोप जोिखम आकँलन/नक्शा�नमा आधा�रत पूवर्तयार�, ��तकायर्, पनुलार्भ सम्बन्धी 
क्षमता �वकास र पयार्� साधन �ोतको व्यवस्थापन गन�। 

15. �वपद् जोिखमको पूवार्नमुान, अनगुमन, पूवर्तयार� र �भावकार� ��तकायर् गनर् आवश्यक पूवार्धार, जनशि�, क्षमता र 
��व�धको �वकास र सदुृढ�करण गन�। 

16. �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� आयलाई समदुायको �वपद् जोिखम व्यवस्थापनमा न्यायोिचत रुपमा उपयोग गन�। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाई{ 
२०७6/७7 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/८1 

आधारभतू सामािजक सरुक्षामा आब� जनसंख्या ��तशत 
३१ 32 ४७ ५४ ६० 

दतार् भएका लै��क �हंसा लगायतका अपराधका 
घटना र अनसुन्धान ��तशत 

��तशत 
91.1 72.78 ९५ ९५ १०० 

�हर� सेवामा नाग�रकको सहज पहुँच अनपुात  

(जनता र �हर� बीचको) १:435 १:435 १:350 १:280 १:280 

उपत्यकाका �वेश नाका र �संहदरबार �वेश�ारमा 
भे�हकल स्क्यानर जडान 

संख्या 
0 0 1 २ 2 

सडक दघुर्टनाबाट मतृ्य ुभएका व्यि� संख्या 2251 1683 1600 1300 1100 

सडक दघुर्टनाबाट घाइते भएका व्यि� संख्या 14000 17322 14000 13000 12000 

दिक्षणी सीमा सरुक्षा �नगरानी कभरेज ��त इकाइ दूर� �क�म १५  8.90 7 7 6 

लागू औषध दवु्यर्सन दर  घटाउन े ��तशत 5.06 5 5 4.5 4 

लाग ुऔषध �नषेध तथा म�दरा �ब�� �वतरण 
व्यविस्थत गनर् रोकथाममूलक कायर्�म लागू 
भएका स्थानीय तह 

संख्या 
२०० 500 ७५३ ७५३ 753 

�वपदका घटनाबाट �भा�वत प�रवार संख्या प�रवार संख्या - 4417  4000 3800 3600 

�वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी ता�लम �ा� जनशि� 

संख्या 
२५०० २७०० २९०० ३००० 3200 

�वपदका घटनाबाट मतृ्य ुहनुे जनसंख्या ��त लाख 1.५ 1.18 1.10 1 1 

रा��य प�रचयप� लागू हनुे िजल्ला  संख्या 16 77 ७७ ७७ 77 

रा��य प�रचयप� �ा� गरेका नेपाल� नाग�रक ��तशत 0.33 0.33 30 50 60 

पाँच वषर्म�ुनका बालबा�लकाको जन्म दतार् ��तशत 63 77 85 90 95 
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सूचक एकाई{ 
२०७6/७7 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/८1 

नेपाल �वेश गन� र बा�ह�रने �वदेशीको जै�वक 
सूचना स�हतको अध्यागमन �णाल� स्थापना भई 
लागू भएका अध्यागमन कायार्लय 

पोटर् संख्या 

२ 4 7 7 7 

न्यूनतम मानवोिचत स�ुवधा स�हतको कारागारको 
भौ�तक पूवार्धार क्षमता व�ृ� 

स�ुवधा�ा� कैद� बन्द� 
��तशत ७0 ८० ८५ ८७ 90 

सीपमूलक/रोजगारमूलक ता�लम �ा� कैद� बन्द� व�ृ� (��तशत) 
10 १० १५ २० 20 

बायोमे��क स�हतको अपराध तथा अपराधी 
अ�भलेख �णाल� स्थापना 

िजल्ला 
34 34 ७७ ७७ 77 

 

७. �वषय क्ष�ेगत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   1,645,015    1,566,515       78,500            -      1,607,094        6,792       31,129  

२०७९/८०   1,685,637    1,612,651       72,986            -      1,673,957            -         11,680  

२०८०/८१   1,735,052    1,654,767       80,285            -      1,722,817            -         12,235  

 

८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण   

कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरणः- ब.उ.शी.नं., कायर्�म/आयोजनाको नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��) 

 
लागत (रु. 
लाखमा) 

 

अपिेक्षत न�तजा 

३१४०००११ गहृ मन्�ालय  शािन्त सरुक्षा सालबसाल� 
  

३१४९१०११ समरजंग कम्पनी कायार्लय  आवश्यकता अनसुारका सेवा �वाह र 
शािन्त सरुक्षा कायम 

सालबसाल� 
  

३१४९२०११ िजल्ला �शासन 
कायार्लयहरु 

 शािन्त सरुक्षा कायम गन�, नाग�रकता र 
राहदानी �वतरण सालबसाल� 

  

३१४९२०१२ सीमा �शासन कायार्लयहरु  नाग�रकता र राहदानी �वतरण सालबसाल� 
  

३१४९२०१३ इलाका �शासन 
कायार्लयहरु 

 नाग�रकता र राहदानी �वतरण 
सालबसाल� 

  

३१४०२०११ कारागार व्यवस्थापन 
�वभाग 

 कैद�हरुलाई सरुिक्षत रा� आवश्यक 
सेवा स�ुवधाको व्यवस्था �मलाउन े

सालबसाल� 
  

३१४०२०१२ कारागार कायार्लयहरु  कैद�बन्द�लाई सरुिक्षत रा� ेर 
�नयमानसुारको सेवा स�ुवधा उपलब्ध 
गराउन े

सालबसाल� 

  

31401012 सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

 सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण �बतरण 
सालबसाल� 

  

३१४०३०११ अध्यागमन �वभाग  �वेशाज्ञा जार� सालबसाल�   

३१४०३०१२ अध्यागमन कायार्लयहरु  �वदेशी नाग�रकहरुको अध्यागमनलाई 
व्यविस्थत 

सालबसाल� 
  

३१४९३०११ ज�ु वारुणयन्� कायार्लय  आवश्यकता अनसुारको सेवा �वाह र 
�वपद् ��तकायर् 

सालबसाल� 
  

३१४०४०११ �हर� �धान कायार्लय  नाग�रक सरुक्षा �दान 
सालबसाल� 

  

३१४१००१५ नेपाल �हर� अस्पताल  �हर� प�रवार तथा सवर्साधारणलाई 
उपचार 

सालबसाल�   

३१४१००१३ रा��य �हर� �िशक्षण 
��त�ान 

 �हर� कमर्चार�हरुको क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल�   
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��) 

 
लागत (रु. 
लाखमा) 

 

अपिेक्षत न�तजा 

३१४०४०१४ �देश �हर� कायार्लयहरु  सरुक्षा समन्वय सालबसाल�   

३१४०४०१६ िजल्ला �हर� कायार्लयहरु  सरुक्षा �दान सालबसाल�   

३१४०४०१२ महानगर�य �हर�  सरुक्षा �दान सालबसाल�   

३१४०५०११ सश� �हर� बल  सीमा औ�ो�गक सरुक्षा �दान सालबसाल�   

३१४०६०११ �हर� �कताबखाना  �हर� कमर्चा�रको अ�भलेख व्यवस्थापन  सालबसाल�   

३१४०१०११ रा��य प�रचयप� तथा 
प�ीकरण �वभाग 

  नेपाल� नाग�रकलाई रा��य प�रचयप� 
�वतरण। 

५ वषर् म�ुनका बालबा�लकाहरूको जन्म 
दतार् लगायत अन्य घटनादतार्। 

सामािजक सरुक्षा �णाल�लाई रा��य 
प�रचय-प� व्यवस्थापन सूचना 
�णाल�सँग आब�। 
 

सालबसाल�  व्यि�गत घटना दतार्  एवम ्सामािजक सरुक्षा भ�ा 
�वतरण आध�ुनक सूचना ��व�ध/ �णाल�मा आधा�रत 
भएको हनु,े 

सबै नेपाल� नाग�रकले रा��य प�रचय-प� �ा� गरेको 
हनुे, व्यि�गत घटना दतार् समयमै भएको हनुे, 
सामािजक सरुक्षा भ�ा ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट 
�वतरण भएको हनु ेर सूचना व्यवस्थापन 
�णाल�हरूबीच अन्तर आब�ता र सूचना आदान�दान 
हनुे। 

नी�त तथा योजना �नमार्णका ला�ग आवश्यक तथ्या� 
तथा अ�भलेख उपलब्ध भएको हनु।े 

३१४०५०१४ सश� �हर� बल ता�लम 
केन्�हरु 

 सश� �हर� बल कमर्चार�हरुको क्षमता 
अ�भव�ृ� 

सालबसाल� 
  

३१४०५०१५ नेपाल ए�पएफ अस्पताल  सश� �हर� बल प�रवार तथा 
सवर्साधारणलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध 
गराउने 

सालबसाल� 

  

३१४००१०१ राहत तथा पनुर्स्थापना 
कायर्�म 

 राहत तथा पनुर्स्थापना सम्बन्धी कायर् 
�नरन्तर 

  

३१४०0102 लाग ुऔषध �नयन्�ण 
कायर्�म 

 लागऔुषध आप�ुतर् घटाउन ेर सचेतना 
अ�भव�ृ�  �नरन्तर 

 लागूऔषध ओसारपसारमा �नयन्�ण तथा न्यूनीकरण 
भएको हनु,े 

दवु्यर्सन �वरु� सचेतनामा व�ृ� भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��) 

 
लागत (रु. 
लाखमा) 

 

अपिेक्षत न�तजा 

३१४०४१०३ ��वष�य अपराध �नयन्�ण 
तथा अनसुन्धान 
कायर्योजना 

 अपराध �नयन्�ण तथा दण्डह�नताको 
अन्त्य �नरन्तर 

 अपराध �नयन्�ण तथा दण्डह�नताको अन्त्य भएको 
हनुे। 

31400103 रा��य �वपद जोिखम 
न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन �ा�धकरण  

 �वपद व्यवस्थापनको �भावकार� स�ालन 
तथा व्यवस्थापन �नरन्तर 

  

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े �मखु 
��याकलाप 

३१४०००११ गहृ मन्�ालय    

३१४९१०११ समरजंग कम्पनी कायार्लय  

३१४९२०११ िजल्ला �शासन 
कायार्लयहरु 

 

३१४९२०१२ सीमा �शासन कायार्लयहरु  

३१४९२०१३ इलाका �शासन 
कायार्लयहरु 

 

३१४०२०११ कारागार व्यवस्थापन 
�वभाग 

 

३१४०२०१२ कारागार कायार्लयहरु  

31401012 सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

 नेपालको सं�वधानले �नद� िशत गरे बमोिजम नेपाल 
सरकारको �नणर्य अनसुारको सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण लिक्षत वगर्मा �वस्तार भएको हनुे। 

 

३१४०३०११ अध्यागमन �वभाग  जै�वक सूचना स�हतको अध्यागमन �णाल�  सबै 
अध्यागमन कायार्लयहरुमा लाग ुभएको हनुे। 

 

३१४०३०१२ अध्यागमन कायार्लयहरु  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े �मखु 
��याकलाप 

�वदेशी नाग�रकहरुको आवागमन सहज र व्यविस्थत 
भएको हनुे। 

अध्यागमन कायार्लयहरुको भौ�तक पूवार्धार र क्षमता 
अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

३१४९३०११ ज�ु वारुणयन्� कायार्लय    

३१४०४०११ �हर� �धान कायार्लय  �हर� सेवामा नाग�रकको पहुँचको अनपुात १:350 
पगुकेो हनुेछ। 

शािन्त सरुक्षा अमन चयन कायम भएको हनुे। 

जनतामा सरुक्षाको अनभु�ूत व�ृ� भएको हनुे। 

 

३१४१००१५ नेपाल �हर� अस्पताल  �हर� प�रवार र नाग�रकले उिचत उपचार पाएको 
हनुे। 

 

३१४१००१३ रा��य �हर� �िशक्षण 
��त�ान 

 �हर� कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ�  
भएको हनुे। 

 

३१४०४०१४ �देश �हर� कायार्लयहरु  शािन्त सरुक्षा अमन चयन कायम भएको हनुे। 

जनतामा सरुक्षाको अनभु�ूत व�ृ� भएको हनुे। 

सीमा सरुक्षा �नगरानी कभरेज ��त इकाइ दूर� 6 
�क�म पगुकेो हनुे। 

 

३१४०४०१६ िजल्ला �हर� कायार्लयहरु 

३१४०४०१२ महानगर�य �हर� 

३१४०५०११ सश� �हर� बल 

३१४०६०११ �हर� �कताबखाना  �हर� कमर्चार�को अ�भलेख व्यवस्थापन  
भएको हनुे। 

 

३१४०१०११ रा��य प�रचयप� तथा 
प�ीकरण �वभाग 

हाल सम्ममा २२ लाख 
नाग�रकहरुको रा��य 
प�रचयप�को ला�ग �ववरण 
संकलन कायर् सम्प� भएकोमा 
फाल्गणु म�हनामा मा� ५ लाख 
�ववरण संकलन भएको। 

रा��य प�रचयप� �ववरण 

पाँच वषर्म�ुनका बालका�लकाको जन्म दतार् भएको 
७५% पगुकेो हनुे। 

७७ वटै िजल्लाबाट सबै नेपाल� नाग�रकले रा��य 
प�रचयप� �ा� गरेको हनुे। 

सामािजक सरुक्षा भ�ा ब�क तथा �व�ीय संस्थाबाट 
�वतरण भएको हनुे। 

सूचना व्यवस्थापन �णाल�हरूबीच अन्तर आब�ता र 

७७ वटै िजल्लाबाट व्यि�का वैयि�क र 
बायोमे��क सूचनालाई आ�धका�रक रूपमा संकलन 
गर� �त्येक नाग�रकलाई रा��य प�रचय नम्बर 
स�हतको बहउुपयोगी र आध�ुनक ��व�धय�ु रा��य 
प�रचय-प� �वतरण गन�, 

व्यि�गत घटना दतार्को �ववरणका आधारमा 
सामािजक सरुक्षा भ�ा �ा� गन� समूहको प�हचान र 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े �मखु 
��याकलाप 

संकलन अ�भयान ८ िजल्लाका ( 

पाँचथर, संखवुासभा, ओखलढु�ा, 
गलु्मी, िचतवन, क�नपरु, 

डडेलधरुा र अछाम) ९८ 
स्थानीय तहका ८५० वडा मा 
सम्प� भएको र १६ िजल्ला: 
इलाम, झापा, ते�थमु, उदयपरु, 

खोटा�, स�र�, सलार्ह�, �सन्धलु�, 
मकवानपरु, ल�लतपरु, 

का�पेला�ोक, नवलपरासी पूवर्, 
कास्क�, पाल्पा, सल्यान र डोट� 
मा अ�भयान �नरन्तर स�ालन 
भइर्रहेको। 

केन्�मा रहेका २०३४ साल 
देिख २०५७ साल सम्मका 
व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी 
३२ लाख ७२ हजार २ सय 
४४ सूचना फारमको 
�डिजटाइर्जेसन कायर् सम्प� 
भएको। 

६१ वटा स्थानीय तहमा 
व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी 
दतार् �कताव र सूचना फारमको 
�डिजटाइर्जेसन कायर् सम्प� 
भएको। 

हाल ४३७ वटा स्थानीय तहमा 
व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी 
दतार् �कताव र सूचना फारमको 
�डिजटाइर्जेसन कायर् भइर्रहेको। 

४०३२ वडा बाट अनलाइन 

सूचना आदान-�दान स्था�पत भएको हनुे। अ�ाव�धक अ�भलेख रा� ेतथा �व�तुीय माध्यम 
अपनाई ब�क तथा �व�ीय संस्था माफर् त �वतरण गन�, 

बहउुपयोग रा��य प�रचय-प� व्यवस्थापन �णाल� र 
सामािजक सरुक्षा तथा व्यि�गत घटना दतार् 
व्यवस्थापन सूचना �णाल�का बीचमा अन्तरआब�ता 
कायम गर� बहउुपयोगी तथ्या� �ोतको रूपमा 
�वकास गन� । 

रा��य प�रचयप� तथा घटना दतार् कायर्�म अन्तगर्त 
स�ा�लत रा��य प�रचयप�का ला�ग नाग�रकको 
�ववरण संकलन गन� अ�भयान, रा��य प�रचयप� 
व्यवस्थापन सूचना �णाल�सँग अन्य �नकायका 
�व�तुीय �णाल�सँग आब� गन� कायर्लाई रा��य 
अ�भयानको रुपमा अिघ बढाइने।रा��य प�रचयप� 
�वतरणको ला�ग थप ६० लाख नाग�रकको 
वैयि�क तथा जै�वक �ववरण संकलन गनर् वडा 
वडामा अ�भयान संचालन गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े �मखु 
��याकलाप 

व्यि�गत घटना दतार् सेवा 
सचुारू रहेको ।  

३१४०५०१४ सश� �हर�बल ता�लम 
केन्�हरु 

 शािन्तसरुक्षा अमनचयन कायम भई दक्ष, क्षमतावान र 
उत्��ेरत जनशि� तयार हनुे। 

 

३१४०५०१५ नेपाल ए�पएफ अस्पताल  सश� �हर� बल, �हर� प�रवार तथा सवर्साधारणलाई 
स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराईएको हनुे। 

 

३१४००१०१ राहत तथा पनुर्स्थापना 
कायर्�म 

 �भावकार� राहत �वतरण भएको हनुे।  

३१४०0102 लाग ुऔषध �नयन्�ण 
कायर्�म 

लागू औषध �नयन्�ण ऐन 
2033 लाइर् ��तस्थापन गन� 
लागू औषध तथा मनो��पक 
पदाथर् सम्बन्धी �वधेयकको 
मस्यौदा तयार भएको  

लागू औषध �योगकतार्हरुका 
ला�ग संचा�लत उपचार तथा 
पनुस्थार्पना केन्�हरुलाइर् अनदुान 
�दान गन� कायर्�व�ध 2077 
तजुर्मा भएको। 

लागू औषध �नयन्�ण सम्बन्धी 
5 वष� कायर्योजनाको मस्यौदा 
तयार 

लागू औषध मौिखक ��तस्थापन 
उपचार केन्� सधुार कायर्योजना 
2077 तयार भइर् 
कायार्न्वयनमा आएको।  

तेजाव तथा अन्य घातक 
रासाय�नक पदाथर्को �नयमनका 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो 

लागू औषध आपू�तर् घटेको र सचेतना अ�भव�ृ� भएको 
हनुे। 

लागू औषध दवु्यर्सन दर  ५% मा घटेको हनुे। 

लागूऔषध दवु्यर्सन �वरु� अ�भमखुीकरण कायर्�म,  

लागूऔषध दवु्यर्सनबाट छुटकारा पाएकाहरुलाई 
सीप�वकास ता�लम स�ालन गन�,  

पनुस्थार्पना केन्�को अनगुमन तथा मूल्या�न गन�, 

लागूऔषध �नयन्�ण �वशेष अपरेसन स�ालन गन�, 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े �मखु 
��याकलाप 

अध्यादेश २०७७ जार� भएको। 

लागू औषध दरुुपयोग तथा 
अवैध ओसारपसार �वरु� 
अ�भमिुखकरण कायर्�म ग�रएको 
जसबाट 500 जना लाभािन्वत 
भएको। 

३१४०४१०३ ��बष�य अपराध �नयन्�ण 
तथा अनसुन्धान कायर्योजना 

 अपराध �नयन्�ण तथा दण्डह�नताको अन्त्य भएको 
हनुे। 

�हर�को भौ�तक उपिस्थ�तको दरमा व�ृ� गन�, 

अपराधका घटनाहरूको �नयन्�ण तथा न्यूनीकरण 

गन�, 

अपराध अनसुन्धानको सफलताको दरमा व�ृ� गन�, 

सरुक्षा अनभु�ूतको सव�क्षण गन� । 

31400103 रा��य �वपद जोिखम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
�ा�धकरण  

 �वपद जोिखम न्यूनीकरण तथा  व्यवस्थापन कायर् 
�भावकार� भएको हनुे। 

�वपद व्यवस्थापनमा तीन ेतहका सरकार वीच समन्वय 
र सहजीकरण भएको हनुे। 

 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

सरुक्षा �नकायको आध�ुनक�करण तथा व्यावसा�यकता अ�भव�ृ�सँगै नाग�रकको जीउ, धन, स्वतन्�ता र सावर्ज�नक सम्प�तको सरुक्षा हनुे, साइवर अपराधको �नयन्�ण 

हनुे र अन्तरार्��य आपरा�धक ��याकलाप �नयन्�ण हनुेछ। आवश्यक प�रमाणमा साधन-�ोत उपलब्ध हनु नसकेमा उिल्लिखत उपलिब्ध हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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८.५ रक्षा 

1. प�ृभ�ूम 

 मलुकुको सरुक्षा एवम ् ��तरक्षासम्बन्धी नी�त, रणनी�त तथा कानूनको तजुर्मा र �तनको कायार्न् वयन, व्यवस्थापन, 

अनगुमन, �नयन्�ण तथा �नद�शन गन� कतर्व्य पूरा गद� नेपाल� सेनालाई देश र जनताको �हतमा �भावकार� तवरले प�रचालन गन� 

दा�यत्व रक्षा मन्�ालयको रह� आएको छ। नेपालको सं�वधानको भाग २८ धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्�ता, सावर्भौमस�ा, 

भौगो�लक अखण्डता, स्वाधीनता र रा��य एकताको रक्षाको ला�ग सं�वधान��त ��तब� समावेशी नेपाल� सेनाको एक संगठन रहने 

व्यवस्था रहेको छ। मलुकुलाई आन्त�रक तथा बा� सरुक्षा चनुौतीहरुबाट स्वतन्� र सरुिक्षत राख्दै नेपाल� जनताको िजउ 

धनको सरुक्षा र संरक्षण गनर्, शािन्तपूवर्क बाँच्न पाउने नैस�गर्क अ�धकारलाई स�ुनि�त गनर् र नेपालको भौगो�लक अखण्डता र 

एकतालाई अटल र अक्षुण्ण राख् न रक्षा मन्�ालय र यस अन्तगर्तको नेपाल� सेना अहोरा� ��याशील रह� आएका छन।् 

सं�वधान�ारा �द� दा�यत्वहरु �नवार्ह गन� �ममा हालका �दनमा नेपाल� सेनाले मूलत: बा� सरुक्षा, ��तरक्षा, आन्त�रक सरुक्षा, 

�वपद् व्यवस्थापन, �कृ�त संरक्षण, नेपाल सरकारको �नद�शन बमोिजम रा��य प�हचान बोकेका ठूला एवम ्रणनै�तक मह�वका 

�वकास �नमार्ण, क�रडोर तथा सडक खण्डहरु, मलुकुका मह�वपूणर् ऐ�तहा�सक सांस्कृ�तक संरचना तथा अ�त �विश� र �विश� 

व्यि�हरुको सरुक्षा एवम ् संय�ु रा� संघको आ�ानअनसुार �व�भन् न देशमा शािन्त स्थापना जस्ता नेपाल सरकारले समु्पेको 

िजम्मेवार� कुशलतापूवर्क सम्पादन गद� आइरहेको छ।Covid-19 को कारण सिृजत �वषम प�रिस्थ�त तथा माहामार�को रोकथाम, 

�नयन्�ण तथा जनमानसमा सजृना हनुसक्ने तनाव न्यूनीकरणको ला�ग नेपाल सरकार तथा रक्षा मन्�ालयबाट �ाप् त �नद�शन 

बमोिजमका कायर्हरु सम्पादन गर� सामान्य अवस्था सजृना गनर् मह�वपूणर् भ�ूमका �नवार्ह गद� आएको छ।'सम�ृ नेपाल, सखुी 

नेपाल�' को द�घर्काल�न सोचको प�रकल्पना स�हतको पन्�� योजना तथा �दगो �वकासको रा��य अ�भयानलाई आत्मसाथ गद� 

रा�को सामािजक-आ�थर्क �वकासमा महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्ने रणनी�तक महत्व एवम ्  राजधानीलाई छोटो दरु� तथा समयमा 

तराईसंग जोड्ने काठमाण्डौ-तराई/मधेश �तुमागर् (Expressway) सडक आयोजनाको कुल लम्बाई 72.5 �क.�म. मध्ये 55 

�क.�म. लामो खण्डमा ढु�ा माटो क�ट�, �फ�ल� गर� Embankment तयार गनर् तथा न्यूनतम सडक संरचनाहरु (टेवा पखार्ल, 

Reinforced Soil Structure, पाईप तथा बक्स कल्भटर्) �नमार्ण गन� कायर् नेपाल� सेनाले गद� आईरहेकोछ। मलुकुमा संघीय 

गणतन्�ात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनाप�ात ्सेनामा�थ नाग�रक �नयन्�ण, सेनाको आध�ुनक�करण र पनुस�रचना, सेना-नाग�रक 

सम्बन्ध जस्ता �वषयहरु शासक�य �णाल��भ� �ाथ�मकताका साथ कायार्न्वयन भैरहेका छन।् 

2. समस्या तथा चनुौती 

नेपाल� सेनालाई समय सापेक्ष थप सबल, चसु्त, दक्ष, व्यवसा�यक र अन्तरार्��य स्तरको बनाउन एवम ् हालका �दनमा 

सिुम्पएको �वकास �नमार्ण तथा �वपद् व्यवस्थापनको कायर् कुशलतापूवर्क सम्पादन गनर् आवश्यक पन� भौ�तक संरचना, मे�सनर� 

औजार, ��व�ध तथा आध�ुनक सै�नक उपकरणहरु पयार्प् त मा�ामा उपलब्ध नहनु,ु नेपाल� सेनालाई आवश्यक पन� हातह�तयार, 

गोल�ग�ा लगायतका सरुक्षा साम�ी स्वदेश�भ�ै पयार्� मा�ामा उत्पादन गनर् नसक्न ुयस क्षे�का केह� �मखु समस्याका रुपमा 

रहेका छन।् समयानकूुल विृ� �वकासका अवसर सन्त�ुलत र न्यायपूणर् त�रकाले उपलब्ध गराई नेपाल� सेनामा कायर्रत 

जनशि�को मनोबल उच्च राख् न,ु मन्�ालय तथा नेपाल� सेनाको कामकारबाह�लाई �मश: आध�ुनक�करण गद� सूचना ��व�धमा 

आधा�रत चसु्त र न�तजामखुी बनाउन,ु सेना र अन्य �व�भन् न सरुक्षा संयन्�हरुबीच समन्वय र कायार्त्मक सम्बन्ध सदुृढ तलु्याई 

मलुकुको सम� सरुक्षा व्यवस्थामा सधुार ल्याउन ुसरुक्षा क्षे�को �मखु चनुौतीका रुपमा रहेका छन।्नेपाल� सेनाको व्यवस्थापनमा 

�नमार्णा�धन काठमाण्ड� तराई/म�ेश �तुमागर् सडक आयोजना अन्तगर्त खोकना, ल�लतपरु िजल्लामा �तुमागर्को रेखा�नमा पर� 
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अ�ध�हणमा परेका जग्गाहरुको मआुब्जा मूल्या�नको �वषयमा भएको �ववाद तथा अन्य क�रडोरको �नमार्णमा मापदण्ड �बना 

आयोजना प�हचान तथा छनोट हनु,ु DPR/EIA �बना आयोजना कायर्न्वयनमा लैजान ु तथा बजेटको �व�नयोजन को स�ुनि�तता 

नहनु ुअपेक्षाकृत व�ृ� हा�सल गनुर् चनुौती हनु।् 

3. सोच 

      स्वतन्�, अखण्ड, सरुिक्षत, सावर्भौम र शािन्तपूणर् नेपाल।  

4. उ�शे्य 

1. संघ¸ �देश र स्थानीय तहमा रहने सबै सरुक्षा �नकायबीच शािन्त-सरुक्षाका �वषयमा सहयोग र समन्वय सदुृढ गद� 

�व�सनीय र भरपद� सरुक्षा �णाल� �वकास गनुर्।  

2. सदुृढ र सबल आन्त�रक तथा बा� सरुक्षा �णाल� अवलम्बन गर� मलुकुलाई सरुिक्षत रा� ुतथा सम�ुत बनाउन।ु 

3. नेपाल� जनता, नेपालको �समाना, भ�ूम, जल, अथर्तन्�, �ाकृ�तक-सासं्कृ�तक सम्पदा र पयार्वरणको �भावकार� सरुक्षा गनुर्। 

4. नेपाल� सेना तथा रक्षा मन्�ालयका �नजामती कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� गर� दक्ष¸ आध�ुनक र व्यावसा�यक 

तलु्याउन।ु 

5. �वकास �नमार्ण तथा �वपद् व्यवस्थापनमा नेपाल� सेनाको भ�ूमकालाई �भावकार� बनाउन।ु  

6. मलुकुमा शािन्त िस्थरता कायम गद� मानव अ�धकारको संरक्षणमा योगदान परु् याउन।ु 

7. आधारभतू रा��य मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण र रा��य एकता तथा सामािजक स�ावलाई अ�भव�ृ� गद� नाग�रक-सै�नक 

सम्बन्धलाई सदुृढ तलु्याउन।ु 

8. सै�नक कूटनी�तलाई �भावकार� बनाउँदै अन्तरार्��य शािन्त स्थापनामा मलुकुको योगदानलाई अ�भव�ृ� गनुर्। 

5. रणनी�त 

1. रा��य सरुक्षा र ��तरक्षासम्बन्धी नी�त, रणनी�त र कानून तथा संगठनात्मक पक्षमा समसाम�यक सधुार गर� रा��य 

सरुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. सरकारका तीनवटै तह तथा नेपाल� सेनाबीच उिचत संयन्� �नमार्ण र समन्वय सदुृढ गर� मलुकुमा �व�सनीय र भरपद� 

सरुक्षा �णाल�को �वकास गन�। 

3. नेपाल� सेनालाई समयानकूुल दक्ष, आध�ुनक, व्यावसा�यक, ��व�धमै�ी तथा साधन�ोत सम्पन् न बनाउने एवम ्कमर्चार�को 

क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

4. नेपाल� सेनालाई मलुकुको अन्तरार्��य �समानाको सरुक्षा, नद�, खानी, वनज�ल र �कृ�त संरक्षण कायर्मा सहभागी 

गराउने तथा ठूला एवम ् रणनै�तक महत्वका �वकास आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गदार् राज्यको सरुक्षामा पन� 

�भावबारे सरुक्षा �भाव मूल्या�न गनुर्पन� व्यवस्था गन�। 

5. रा��य स्वाथर् र �हत �वप�रतका ��याकलापहरुलाई �नयन्�ण र �नरुत्सा�हत गन�। 

6. नेपाल� सेनामा विृ� �वकासका नवीन पक्षहरुलाई समावेश गर� क्षमतावान ्र उच्च मनोबलय�ु जनशि� �नमार्ण गन�। 
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7. नेपाल� सेनाको साम�रक र रणनै�नक मह�वका �वकास �नमार्ण कायर्हरु सम्पादन गन� तथा �वपद् व्यवस्थापन क्षमता 

अ�भव�ृ� गन�। 

8. संस्थागत क्षमताको �वकासलाई उच्च �ाथा�मकता �दई आध�ुनक ��व�धको अ�धकतम ्�योग  गन�। 

9. नेपाल� सेनासम्बन्धी काननुमा समसाम�यक सधुार गर� मानव अ�धकारको संरक्षण र �व�र्नमा योगदान परु् याउने। 

10. आभारभतू रा��य मूल्य मान्यताहरुको जगेनार् तथा रा� र रा��य �हत��त सम�पर्त जनशि�को �नमार्ण गद� नाग�रक-

से�नक सम्बन्धलाई सौहा�र्पूणर् तलु्याउने। 

11. नेपाल� सेना र अन्य सरुक्षा �नकायबीच समन्वय र सहकायर् �वस्तार गद� �व� शािन्त स्थापनामा नेपालको भ�ूमका व�ृ� 

गन�  

12. रा��य सरुक्षा तथा ��तरक्षा सम्बन्धमा मलुकुको �ब�मान रा��य सरुक्षा नी�तलाई अ�ाव�धक गन� तथा रा�को �व�मान 

क्षमताको ठोस �व�षेण गर� रणनी�तक अन्तर प�ा लगाउने। �नद� िशत कायार्देश र व्यावहा�रक पक्षबारे लेखा जोखा गर� 

नी�त �नमार्ण तथा कायार्न्वयन पक्षमा उिचत सझुाव �दन सक्ने अ�धकार�हरुको ज्ञान एवं क्षमता अ�भब�ृ� गन�। 

13. अन्तरार्��य अभ्यास र �चलनहरुको लेखाजोखा गर� सरुक्षा क्षे�मा भएका गहन खोज, अनसुन्धान र �व�षेण गर� रा��य 

सरुक्षालाई सदुृढ तथा समसाम�यक बनाउन हरेक �वधामा  योगदान �दन सक्ने जनशि� �नमार्ण गन�।  

14. रा��य सरुक्षा तथा ��तरक्षा सम्बन्धी नी�त एवम ्रणनी�त �नमार्णमा रा�लाई आवश्यक सझुावहरु �दान गनर् सक्ने �ब�ु 

मण्डल (Think Tank) रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय �भ�ै �नमार्ण गन�। 

15. रणनी�तक स्तरमा सोच्ने आम संस्कारको �वकास गद� रा��य सरुक्षा सम्व� नेटवकर्  �नमार्ण गर� उच्च स्तरको नाग�रक-

सै�नक सम्बन्ध  �नमार्ण र �वस्तार गन�। 

16. नेपाल� सेना तथा अन्य सरुक्षा �नकायहरुका उच्च शैिक्षक संस्थानहरुलाई, आवश्यकता अनरुुप समसामयीक सधुार स�हत, 

�नयमत: रा��य ��तरक्षा �व��व�ालयको �ािज्ञक छाता �भ� ल्याउने र भरपद� एबं �विश� िशक्षण संस्थाको रुपमा 

�वक�सत गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

ब�रदेिख व्यारेकसम्म 
भौ�तक संरचना �नमार्ण (कुल 
संरचना ५,९७३) 

संख्या १३९ 10६ 13४ १८० २०० 

नेपाल� सेनाको ज�मनी तथा 
हवाई प�रवहन क्षमता 
अ�भव�ृ� (�व�भन् न �कारका 
सवार� साधन ख�रद) 

संख्या 148 ७५ ८३ 410 420 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

रा��य सेवा दल ता�लम 

 
जना हजार 7.7 - ११.५ ११.५ ११.५ 

�तुमागर् (भ�ूमगत मागर् 
समेत) 

�क.�म. 32.5 4 5 20 47.5 

नयाँ सडक �नमार्ण �क.�म. ४६.५ १६.१५ १८ २५ - 

सडक पलु �नमार्ण संख्या १ २ १ १ - 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९     515,395      443,974       71,421            -        515,395            -              -    

२०७९/८०     540,195      461,631       78,564            -        540,195            -              -    

२०८०/८१     564,208      477,788       86,420            -        564,208            -              -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण   

कायर्�म आयोजनाको संिक्ष� �ववरणः- ब.उ.शी.नं., कायर्�म/आयोजनाको नाम, उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 
(सरुु र समा��) 

लागत (रू. 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

३४५०००११ रक्षा मन्�ालय - सरुक्षा सालबसाल� - - 

३४५०००१२ रा��य सरुक्षा प�रषद्को सिचवालय - सरुक्षा सालबसाल� - - 

34501011 जंगी अ�ा - सरुक्षा सालबसाल� - - 

34501012 सै�नक हवाई महा�नद�शनालय - सरुक्षा सालबसाल� - - 

34501013 वीरेन्� अस्पताल - स्वास्थ्य सेवा �वाह सालबसाल� - - 

34501014 सै�नक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज - क्षमता अ�भव�ृ� सालबसाल� - - 

34501015 रा��य सेवा दल - छा� छा�ामा रा��य भावना अ�भव�ृ� सालबसाल� - - 

34501016 अ�त �बिश� व्यि� सरुक्षा 
�नद�शनालय 

- सरुक्षा �बन्ध सालबसाल� - - 

३४५०१०११ रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय - रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय स्थापना 
गर� संचालन गन� 

२०७८/७९ - 
२०८०/८१ 

११ रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय पूणर् रुपमा 
संचालन हनु े

 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ मा सञ् चालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३४५०००११ रक्षा मन्�ालय - बा� तथा आन्त�रक सरुक्षा �णाल� �भावकार� 
भई नेपालको स्वतन्�, सावर्भौमस�ा, भौगो�लक 
अखण्डता, स्वाधीनता र रा��य एकता सबल र 
सदुृढ भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ मा सञ् चालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३४५०००१२ रा��य सरुक्षा प�रषद्को 
सिचवालय 

- - रा��य सरुक्षा नी�त २०७५ कायार्न्वयनको ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायसँग बैठक, छलफल समन्वय र 
�ग�तको अनगुमन गन�। 

रा��य ��तरक्षा नी�त २०७७ समन्वयात्मक रुपमा 
कायार्न्वयन गन�। 

34501011 जंगी अ�ा - रा��य सरुक्षा र ��तरक्षा��त सम�पर्त सक्षम, 
सबल, व्यावसा�यक एवम ्उच्च मनोबलय�ु 
नेपाल� सेनाको �भावकार� प�रचालन भएको 
हनुे 

 

34501012 सै�नक हवाई 
महा�नद�शनालय 

- नेपाल� सेनाको हवाई क्षमता अ�भव�ृ� भएको 
हनुे 

 

34501013 वीरेन्� अस्पताल - आम नाग�रक तथा सै�नकहरुको �भावकार� 
तवरले स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध हनुकुा 
साथै �वपद्का समयमा सेवा परु् याउने गर� 
क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनु े

 

34501014 सै�नक कमाण्ड तथा स्टाफ 
कलेज 

- नेपाल� सेनाका सकल दजार्का सै�नक तथा 
अन्य कमर्चार�हरुको क्षमता र व्यावसा�यक 
दक्षता अ�भव�ृ� भएको हनु े

 

34501015 रा��य सेवा दल - रा���त सम�पर्त, अनशुा�सत, बफादार र 
रा�को सेवा गनर् तत्पर एवम ्सक्षम 
नाग�रकको �वकास भएको हनु,े 

३४,६५० जना यवुाहरुलाई रा��य सेवा दल 
ता�लम �ा� भएको हनु े

 

34501016 अ�त �बिश� व्यि� सरुक्षा 
�नद�शनालय 

- अ�त �विश� व्यि�हरुको सरुक्षा हनुे  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ मा सञ् चालन हनु े�मखु ��याकलाप 

३४५०१०११ रा��य ��तरक्षा 
�व��व�ालय 

रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय पूवार्धार 
�नमार्ण �वकास स�म�तको गठन 

रा��य ��तरक्षा �व��व�ालयको अवधारणा प� 
तयार हनुे 

�व��व�ालयको �नयमावल�को मस्यौदा पेश गन� 

स�म�तको कायार्लय स्थापना �व��व�ालयको �वधेयकको मस्यौदा स्वीकृ�त 
भई �नयमावल�  तयार हनु े

प�हलो चरणको �नमार्ण शरुू गन� 

ज�ा �ा�� सम्पूणर् भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण सम्प� गन� २५% जनशि� �नयिु� गन� 

�ारिम्भक भौ�तक पूवार्धारहरुको 
�नमार्ण सरुु 

सम्पूणर् जनशि� �नयिु� परुा गन� रा��य ��तरक्षा महा�व�ालय (NDC) को पा��म 
तयार ग�रसक्ने 

�व��व�ालयको �वस्ततृ प�रयोजना 
��तवेदन (DPR) तयार 

रा��य ��तरक्षा �व��व�ालय (NDU)पूणर्रुपमा 
संचालन गन� 

अवधारणा प�को मस्यौदा तयार 

�वधेयकको मस्यौदा  तयार 

पाठय�म �वकासको कायर् सरुु 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान   

नेपाल� सेनाको आध�ुनक�करण, व्यावसायीकरण र क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग पयार्� मा�ामा �ोत साधनको व्यवस्था हनुेछ। नेपाल� सेनामा कायर्रत सकल दजार्को 
हौसला र मनोबल उच्च रा� आवश्यक कायर्�म स�ालन हनुकुा साथै नेपाल� सेना र अन्य सरुक्षा �नकायहरुबीच समन्वय तथा सहकायर् सदुृढ हनुेछ। पयार्� बजेटको अभाव, 
समय मै कायर्�म संशोधन तथा रकमान्तर नहुँदा लिक्षत उ�ेश्य हा�सल गन� कायर्मा जोिखम सजृना हनुे देिखएको छ। 
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८.६ पररा�  

१. प�ृभ�ूम             

 पररा� नी�त, 2077 अनरुुप मलुकुले �लएको �वकासको बहृ�र ल�य हा�सल गनर् सहयोग परु् याउने �दशातफर्  नेपालको 

पररा� सम्बन्ध �नद� िशत रहेको छ। मलुभतू रुपमा मन्�ालय एवम ् अन्तगर्तका �नकायको सबल�करण, कूटनी�तक जनशि� 

�वकास, आ�थर्क कूटनी�तको प�रचालन, सीमा सम्बन्धी कायर्हरु, �व�तुीय राहदानी   (e-passport)  को जडानका साथै ��पक्षीय र 

बहपुक्षीय म� तथा अन्तरार्��य संघसंस्थाहरुमा नेपालको उपिस्थ�तलाई थप सबल बनाउँदै लैजाने एवम ्गैरआवासीय नेपाल�हरुको 

ज्ञान,  सीप,  पूजँी तथा ��व�धलाई नेपालको �हतमा प�रचालन गन�तफर्  पररा� मन्�ालय अ�सर रहेको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

नेपालमा �वक�सत राजनी�तक तथा नी�तगत िस्थरता, सामािजक तथा आ�थर्क सबल�करण, अवसरहरुको ब�ृ�, अन्तरार्��य 

स्तरमा नेपालको प�हचान तथा महत्वमा बढो�र�, तथा सूचना ��व�धको �वकास र �वस्तार अवसरको रुपमा रहेको भए ताप�न 

�व�व्यापी रुपमा फै�लएको कोरोना महामार�का कारण �वकासका ग�त�व�धहरुमा आएको संकुचन, न्यून रा��य उत्पादन तथा पूजँी 

�नमार्ण, रा��य रोजगार�का अवसरहरुको अपयार्�ता आ�द �मखु समस्याको रुपमा रहेका छन।् यसका साथै समयानकूुल �िशिक्षत 

कूटनी�तक जनशि�को अभाव र बढ्दो कायर्चापकाबीच पररा� सेवामा रहेको जनशि�को न्यूनताले चनुौती �सजर्ना गरेको छ। 

यस अ�त�र� पररा� मा�मलालाइर् हेन� रा��य दृ��कोणमा एकरुपता कायम गनुर्पन� समेत आवश्यकता रहेको छ। 

को�भड-19 का कारण चाल ुआ.व. मा आ�थर्क तथा सामािजक ��याकलापहरु अत्या�धक रुपले �भा�वत भएका छन।् 

वषर्को अन्त्य �तर कोरोना �वरु�को खोपको �वकास तथा vaccination rollout ले आशाका �करणहरु स�ार गरेप�न भाइरसको 

नयाँ variant फैलावटसँगै महामार�को नयाँ लहर शरुु भईरहँदा जोिखमले थप अन्यौलता �सजर्ना गरेको छ। यसबाट �नि�त रुपमा 

अन्तरार्��य सम्बन्ध लगायत ��पक्षीय एवम ् बहपुक्षीय म�का �ाथ�मकता तथा कायर्�मलाई �भा�वत बनाएको छ। य��प, 

बहपुक्षीयतामा भच ुर्अल कायर्�महरुको �भाव बढ्दो छ। यसबाट सम� �व� अथर् व्यवस्थामा ऋणात्मक �भाव देखा पन� अनमुान 

ग�रएको छ। एकातफर्  बहसंुख्यक नेपाल�हरु रहेको वैदेिशक रोजगार�मा �भाव पन� र अक�तफर्  नेपालले दात ृ �नकायबाट �ा� 

गद� आएको सहयोग समेत �भा�वत हनुसक्ने भएकोले यी �वषयहरुलाई सम्बोधन र नयाँ �ाथ�मकता �नधार्रण गन� कायर् अक� 

चनुौ�तको रुपमा देिखएको छ।  

३. सोच  

रा��य �वकास एवम ्सम्मानका ला�ग अन्तरार्��य आ�थर्क सम्बन्ध। 

४. उ�शे्य  

अन्तरार्��य स्तरमा नेपालको रा��य �हत �वदर्न गद� ती� आ�थर्क व�ृ�,  ग�रबी न्यूनीकरण तथा �दगो �वकासका 

ल�यहरु �ा��मा योगदान परु् याउन अन्तरार्��य सम्बन्धको प�रचालन गनुर् । 

५. रणनी�त  

१. अन्तरार्��य जगतमा नेपालको रा��य �हत,  रा��य छ�व,  रा��य प�हचान र ��त�ाको �व�र्न गन�। 

२. नेपालको आ�थर्क कूटनी�तलाई रणनी�तक र न�तजामूलक रुपमा प�रचालन गन�। 
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३. रा��य �हत अनकुुल हनुे गर� �व�मान सिन्ध,  सम्झौता र समझदार�को �व�षेण गर� पनुरावलोकन गन�। 

४. कूटनी�तक दक्षतामा अ�भव�ृ� गर� गणुस्तर�य सेवा �वाहको स�ुनि�तता गन� । 
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 
२०७६/७७ सम्मको 
वास्त�वक उपलिब्ध 

२०७7/७8 सम्मको 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

�वदेशिस्थत �नयोगहरुमा भवन/जग्गा ख�रद/�नमार्ण संख्या ३ 4 7  10  13 

आ�थर्क कूटनी�तका कायर्�म संचालन पटक १३० १4० १३० १४० १५० 

��पक्षीय परामशर् संयन्�को स्थापना र बैठक संख्या 12 9 6 6 6 

अन्तरार्��य संगठनको कायर्कार� तहमा उम्मेदवार� र 
��त�न�धत्व 

संख्या 10 2 2 ३ ३ 

कूटनी�त सम्बन्धी ता�लम संचालन संख्या 2 २ 4 4 4 

Brain Gain Center-BGC मा आब� हनु ेगैर आवासीय 

नेपाल� 
संख्या 

700 1000 1200 1300 1350 

BGC माफर् त �ा� हनु ेप�रयोजना �स्ताव संख्या 3 3 ४ ६ ८ 

नेपाल�लाई गन्तव्य मलुकुको अध्यागमनमा �वेशाज्ञा 

�दान गन� मलुकु 
संख्या 

35 35 36 37 38 

��पक्षीय कूटनी�तक सम्बन्ध स्थापना भएका मलुकु संख्या 168 168 170 171 172 

७. �वषय के्ष�गत  खचर्  तथा  �ोतको  ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      67,999       53,262       14,737            -         67,999            -              -    

२०७९/८०      81,875       65,695       16,180            -         81,875            -              -    

२०८०/८१      76,880       58,630       18,250            -         76,880            -              -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको  संिक्ष�  �ववरण   

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत  

रू. 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी  तीन  

वषर्को  उपलिब्ध 

सूचक 

आ.व. 2078/79 मा स�ालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

३२६०००११ पररा� मन्�ालय  5  रा��य �हत 
�व�र्न  

अन्तरार्��य 
सम्बन्ध 
सबल�करण 

सालबसाल�  अन्तरार्��य सम्बन्ध 
मजबतु भएको हनुे। 

पररा� नी�तको 
कायार्न्वयन भएको 
हनुे। 

पररा� 
नी�त,2077 
जार�  

अन्तरार्��य 
सम्बन्ध मजबतु 
भएको हनुे। 

पररा� नी�तको 
कायार्न्वयन भएको 
हनुे। 

��पक्षीय तथा क्षे�ीय बैठक र 
अन्तरार्��य कायर्�ममा सहभा�गता,  
सीमा �न�रक्षण,  

जग्गा ख�रद/भवन �नमार्ण,   

सगरमाथा संवाद  

परुाना दस्तावेजको अ�भलेखीकरण,  

भच ुर्अल बैठकको पूवार्धार �नमार्ण, 

क्षमता �वकासका ला�ग ता�लम,  
NRN  स्माटर्काडर्को पूवार्धार तयार�,  
 

३२६०००१२ नेपाल�/राजदूतावासहरु, 
स्थायी �नयोगहरु, 

महावािणज्य 

दूतावासहरु 

 

 5  आ�थर्क 
कूटनी�त 

नेपाल�को 
उ�ार 

रा��य �हत 
�व�र्न  

सालबसाल�  आ�थर्क कूटनी�तबाट 
नेपालको छ�व 
�व�र्न भएको हनुे। 

 100 आ�थर्क 
कूटनी�तका 150 
कायर्�म सम्प� 
भएको हनुे। 

आ�थर्क 
कूटनी�तबाट 
नेपालको छ�व 
�व�र्न भएको 
हनुे। 

आ�थर्क कूटनी�त, 

VPN तयार गन� 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोना अव�ध 

(सरुु र समा��) 

लागत  

रू. 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी  तीन  

वषर्को  उपलिब्ध 

सूचक 

आ.व. 2078/79 मा स�ालन हनु े

�मखु ��याकलाप 

३२६०००१३ सीमा नापी टोल�  5 (1) सीमा 
व्यवस्थापन 

सालबसाल�  नेपालको अन्तरार्��य 
सीमाना सरुिक्षत र 
थप व्यविस्थत 
भएको हनुे। 

 

 नेपालको 
अन्तरार्��य 
सीमाना सरुिक्षत  

र थप व्यविस्थत 
भएको हनुे। 

सीमा सम्बन्धी ��पक्षीय संयन्�को 
बैठक, 

सीमा सम्बन्धी rapid response 

 

३२६०१०११ राहदानी �वभाग  5 (4) राहदानी 
�वतरण 

सालबसाल�  राहदानी �वतरण र 
राहदानी �ा� गनर् 
लाग्ने समयमा बचत 
भई सेवा �वाहमा 
�भावका�रता आएको 
हनुे।  

 राहदानी �वतरण  

र राहदानी �ा� 
गनर् लाग्न े
समयमा बचत  

भई सेवा �वाहमा 
�भावका�रता 
आएको हनुे। 

�व�तुीय राहदानी �वतरण।  

�व�तुीय राहदानी सम्बन्धी 
अ�भमखुीकरण। 

३२६०२०११ कन्सलुर सेवा �वभाग  5 (4) �भावकार� 
कन्सलुर 
सेवा 

सालबसाल�  सेवामा थप 
�भावकार� भएको 
हनुे। 

 सेवामा थप 
�भावकार� भएको 
हनुे। 

�नय�मत कायर्हरु 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

सरोकारवाला �नकायहरुबीच �नरन्तर र �भावकार� समन्वय, सम्बिन्धत देशको कानून र पयार्� बजेट तथा जनशि�को साम�यक व्यवस्थापन हनु नसकेमा ल�य हा�सल 

हनु नसक्न ेजोिखम देिखन्छ। यस अ�त�र� �व�व्यापी महामार�को रुपमा फै�लएको कोरोना भाइरसका कारण अन्तरार्��य जमघट तथा आवागमनमा पनर्सक्ने �भाव अक� 

जोिखमका रुपमा रहेको छ । 
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८=७ योजना तथा तथ्याङ्क 

१. प�ृभ�ूम  

नेपालको सं�वधानले प�रकल्पना गरे अनरुुप सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� क्षे�को सहभा�गता तथा �वकास माफर् त उपलब्ध 

साधन �ोतको उिचत प�रचालन�ारा ती� आ�थर्क व�ृ� हा�सल गद� �दगो आ�थर्क �वकास गनर् र �ा� उपलिब्धहरूको न्यायोिचत 

�वतरणका �न�म� द�घर्काल�न सोच स�हतको योजना ���याको महत्व रहन्छ। स�ीयताको सन्दभर्मा प�न संघ, �देश र स्थानीय 

तहमा ब�े योजनाहरूबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गनर्,  तहगत सरकारहरुका योजना �कृया र कायार्न्वयनमा समन्वय गनर्का �न�म� 

केन्��य योजना संगठनका रुपमा रहेको रा��य योजना आयोगको भ�ूमका महत्वपूणर् हनु्छ। नेपालले अन्तरार्��य रुपमा ��तव�ता 

जनाएको �दगो �वकास ल�य हा�सल गनर् र �व.सं. २१०० सम्ममा �वक�सत रा�को स्तरमा पगु्न सहयोग हनुे गर� द�घर्काल�न 

सोच स�हतको पन्�� योजना र सोको सफल कायार्न्वयनका ला�ग वा�षर्क रुपमा प�रमाजर्न गद� तयार ग�रने तीन वष� 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क �वकास कायर्�म आयोगका तत्काल�न �ाथ�मकताका �वषयहरू हनु।् यसका अ�त�र�, 

अनगुमन तथा मूल्या�न, तथ्या� �णाल�को �वकास, व्यवस्थापन र अनसुन्धानमाफर् त ्महत्वपूणर् तथ्य एवम ्सूचनाहरूको �सजर्ना र 

त्यसलाई नी�त �नमार्णमा �योग गराउने �वषय आयोगका आगामी �ाथ�मकता हनु।् योजना ���यालाई तथ्यपरक, न�तजामखुी र 

यथाथर्परक बनाउन �व�भ� नी�तगत, कानूनी, संस्थागत एवम ्�कृयागत �यास ग�रनकुो साथै �वकास योजना नी�त, कायर्�म तथा 

आयोजनाको कायार्न्वयन पक्षलाई �भावकार�, न�तजामखुी र जवाफदेह�पूणर् बनाउन रा��य आयोजना ब�क, अनगुमन तथा मूल्या�न 

�णाल�को �वकास एवम ्कायार्न्वयन र अध्ययन अनसुन्धानको कायर्लाई सदुृढ बनाउँदै ल�गएको छ। अनगुमन तथा मूल्या�न 

�णाल�लाई वस्त�ुन� एवम ्न�तजामूलक बनाउन अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी �वधेयकको संसदमा दतार् भएको छ। अनगुमन 

तथा मूल्या�न �दग्दशर्न र सूचना ��व�धमा आधा�रत रा��य आयोजना ब�क व्यवस्थापन सूचना �णाल�को कायार्न्वयन र महत्वपूणर् 

आयोजनाहरूको आन्त�रक तथा ते�ो पक्षबाट मूल्या�न लगायतका महत्वपूणर् �यास हुँदै आएका छन।् 

यसैगर�, अन्तरार्��य मापदण्ड अनकूुल रा��य तथ्या� �णाल�को �वकास, �दगो �वकास ल�यको अनगुमनका �न�म� 

आवश्यक तथ्या� उपलब्ध गराउन �व�भ� गणना, सव�क्षण र �शास�नक अ�भलेख समेतको उपयोग गनर् र नेपाल सरकारले गत 

वषर् स्वीकृत गरेको तथ्या� �णाल� �वकासको ला�ग रा��य रणनी�तको कायार्न्वयन गनर् आवश्यक व्यवस्था गद� जानपुन� साथै 

रा��य नी�तहरूको सान्द�भर्कता, �वकास योजना तथा कायर्�मका �व�वध पक्ष र �वषयगत क्षे�का उत्पादन तथा व्यवसायको 

संरचना, ढाँचा तथा ��व�धमा रुपान्तरण गनुर्पन� �वषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गन� �विश��कृत �नकायका रुपमा आयोगलाई �वकास 

गन� गर� कायर्हरू अिघ बढाइएको छ। �यनै तथ्य मनन गद� आगामी तीन वषर्को ला�ग मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार 

ग�रएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

�वकासको द�घर्काल�न सोच तजुर्मा गर� सोअनसुार योजना तथा कायर्�म तजुर्मा गनुर्, �ोत साधनको स�ुनि�तता गर� 

आव�धक योजना र वा�षर्क बजेटबीच साम�स्यता कायम गनुर्, पनु�नर्मार्ण कायर्�म तजुर्मा तथा कायार्न्वयन �भावकार� बनाउन,ु 

स�ीयताअनरुूप तहगत योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गनुर् र योजना तजुर्मासम्बन्धी जनशि�को क्षमता �वकास गर� संस्थागत 

सदुृढ�करण गनुर् योजना तजुर्मा ���यामा देिखएका समस्या हनु।् त्यस्तै, योजना कायार्न्वयन गन� �नकायहरूको क्षमता अ�भव�ृ� 

गर� कायार्न्वयन पक्षलाई सधुारमा सहयोग गनुर् र सावर्ज�नक ख�रद तथा जग्गा �ा��सम्बन्धी कानूनी तथा ���यागत ज�टलता 

हटाउन ुयोजना कायार्न्वयन सम्बन्धी मखु्य समस्या हनु।् 
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स�ीय, �ादेिशक तथा स्थानीय तहमा योजना ���या तथा अन्तरसम्बिन्धत अनगुमन तथा मूल्या�न प��तलाई संस्थागत 

गनुर्, �दगो �वकासका ल�य लगायतका असर तथा �भाव तहका सूचकहरूको खण्डीकृत एवम ्सव�क्षणमा आधा�रत सूचना �सजर्ना 

गनुर् र �व�भ� तह तथा �नकायमा अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी क्षमता �वकास गनुर् र दक्ष जनशि�लाई यस कायर्मा 

आक�षर्त गर� रा� ु�मखु चनुौती रहेका छन।् रा��य ल�य एवम ्उ�ेश्य हा�सल गनर् र �नय�मत वा आकिस्मक रूपमा आउने 

�वपद् हरुको �नयन्�ण एवम ्रोकथामका साथै जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र �वकास �नमार्णका आवश्यकता प�रपू�तर् गनर् 

�ोत साधनको स�ुनि�तता एवम ्�ाथ�मक�करण गनुर् चनुौ�तपूणर् रहँदै आएको छ। समय सापेक्ष तथ्या� ऐनको तजुर्मा, केन्��य र 

स्थानीय स्तरका तथ्या�ीय ��याकलापबीच समन्वय, स�ीय र स्थानीय �नकायहरूको तथ्या� व्यवस्थापन र संरचना �नमार्ण, 

उत्पा�दत तथ्या�मा दोहोरोपना हटाउन,ु तथ्या�को उपयोग वृ��, जनशि�को दक्षता व�ृ�, तथ्या�का क्षे�मा नवीनतमा ��व�धको 

उपयोग, दक्ष तथ्या�ीय जनशि�लाई सेवा�भ� आक�षर्त गर� रा� ेवातावरण �सजर्ना गनुर् र अना�धकृत तथ्या�को �योग हटाउन ु

�मखु चनुौती हनु ् । त्यस्तै, �दगो �वकासका ल�यहरू �ा� भए नभएको �ग�त मापनका ला�ग �नधार्�रत सूचकहरूका ला�ग 

आवश्यक पन� तथ्या� स्थानीय तहसम्म खण्डीकृत रुपमा �ा� गन� �वषय आगामी �दनका चनुौतीका रुपमा रहेका छन।् 

३. सोच 

• संघीय संरचना अनरुुप तथ्यपरक र न�तजामखुी योजना तजुर्मा �णाल�को �वकास (योजना)। 

• न�तजामूलक अनगुमन तथा मूल्या�न व्यवस्थामाफर् त शासक�य सधुार (अनगुमन तथा मूल्या�न)। 

• सवल, ��याशील र समन्वयात्मक रा��य तथ्या� �णाल�को �वकास (तथ्या�)। 

• आयोजना तजुर्मा तथा व्यवस्थापनमा सशुासन अ�भव�ृ� गर� ती� सन्त�ुलत र �दगो �वकास (रा��य आयोजना ब�क)। 

• तथ्य र ज्ञानमा आधा�रत �वकासका माध्यमबाट सम�ृ रा� �नमार्ण (अनसुन्धान र �वकास)। 

४. उ�शे्य 

अ. योजना 
• रा��य सोच र ल�य हा�सल हनुे गर� संघ, �देश र स्थानीय तहमा समन्वयात्मक, न�तजामखुी र सबल योजना तजुर्मा 

प��तको �वकास गनुर्।  

आ. अनगुमन तथा मूल्या�न  

• संघ, �देश र स्थानीय तहमा न�तजामूलक अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�लाई संस्थागत गनुर्। 

इ. तथ्या� 

1. �व�सनीय, गणुस्तर�य तथा अन्तरार्��य स्तरमा तलुनायोग्य तथ्या� उत्पादन गर� �नय�मत आपू�तर्को व्यवस्था गनुर्। 

2. तथ्या�ीय ��याकलापमा �नकायगत तथा तहगत समन्वय स्थापना गर� संघीय संरचना अनरुूपको तथ्या� �णाल�  
�वकास गनुर् 

ई. रा��य आयोजना ब�क 

१. तथ्यपरक र मापदण्डमा आधा�रत आयोजना प�हचान, छनोट तथा मूल्यां�न ���या तथा �ाथ�मक�करण गन� �णाल�को 

�वकास र अभ्यास गनुर् गराउन।ु 

२. आयोजना ब�कका �स�ान्त र मान्यता अनरुूप �देश र स्थानीय तहहरूमा समेत त्यस्तो �णाल�को स्थापना गनर् आवश्यक 

सहजीकरण गनुर्। 
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उ. अनसुन्धान र �वकास 

1. अनसुन्धान तथा �वकासको माध्यमबाट भ�वष्यको ला�ग ज्ञानमा आधा�रत र �सजर्नशील नाग�रक तयार गनुर्।  

२. अनसुन्धान तथा �वकासको उपलिब्धलाई रा� �हत, रा��य नी�त तथा कायर्�ममा अवलम्बन गनुर्। 

३. अनसुन्धान तथा �वकासको माध्यमबाट रा��य नी�त �नमार्ण तथा कायार्न्वयन क्षमता अ�भवृ�� गनुर्।   

५. रणनी�त 

अ. योजना 

1. द�घर्काल�न सोच र रा��य �ाथ�मकताका आधारमा योजना तजुर्मा गन�। 

2. योजना तजुर्माको ���यागत पक्षमा सधुार गन�। 

3. संघीय संरचना अनकूुल हनुेगर� �व�मान योजना �णाल�को सदुृढ�करण तथा �वकास गन�। 

4. योजना तजुर्मामा संलग्न सावर्ज�नक �नकाय एवम ् �नजी, सहकार� तथा सामदुा�यक क्षे�को क्षमता �वकास तथा 

सदुृढ�करण गर� �हण क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

5. योजना कायार्न्वयनको ���यागत पक्षमा सधुार गन�। 

6. संघीय संरचना अनकुुल योजना कायार्न्वयनको ला�ग संस्थागत संरचनाको व्यवस्थापन गन�। 

7. आयोजनाको व्यस्थापन र कायर्�म कायार्न्वयनमा सधुार गन�। 

आ. अनगुमन तथा मूल्या�न 

1. काननुी र नी�तगत व्यवस्था गर� अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�लाई सबल र सदुृढ बनाउन।े 

2. न�तजामूलक अनगुमन तथा मूल्या�नलाई स्था�पत गनर् अन्तर �नकायगत तथा अन्तर सरकार� समन्वय र सहकायर्को 

�वकास गन�।  

3. अनगुमन तथा मूल्या�न कायर्मा आब� सबै तहका जनशि�को क्षमता �वकास गन�।  

4. �वकास कायर्�म तथा आयोजनाहरूको समस्याहरू तत्काल र समयमै समाधान गराउने संरचनाको �वकास गन�।  

इ. तथ्या� 

1. संघीय प��त बमोिजम तथ्या�ीय कायर् व्यवस्थापनका ला�ग नी�तगत र संस्थागत व्यवस्था गन�।  

2. नी�त, योजना, अनगुमन तथा मूल्या�न र �दगो �वकास ल�य लगायतका उपय�ु सूचकहरूको प�हचान र �ाथ�मक�करण 

गर� अन्तरार्��य रूपमा �च�लत �व�ध र गणुस्तर मापदण्ड अनरुूपको तथ्या� उत्पादन र आपू�तर् गन�। 

3. तथ्या� उत्पादन र आपू�तर्मा सबै तथ्या�ीय �ोतहरू (गणना, सव�क्षण तथा �शास�नक अ�भलेख) को उपयोग गन�।  

4. तथ्या�ीय ��याकलापमा आध�ुनक सूचना ��व�धको �योग बढाउने र नवीनतम ��व�धहरू अवलम्बन गन�। 

ई. रा��य आयोजना ब�क 

1. तथ्यपरक र मापदण्डमा आधा�रत आयोजना प�हचान, मूल्यां�न, छनोट तथा �ाथ�मक�करण गर� रा��य आयोजना ब�कको 

स्थापना गन�। 

2. �देश र स्थानीय तहहरूमा आयोजना ब�क �णाल�को स्थापना गन� तफर्  आवश्यक कायर्हरू गनर् गराउन सहजकतार्को 

भ�ूमका �नवार्ह गन�। 
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3. कायार्न्वयनका ला�ग तयार� अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पोटर्फो�लयो तयार गर� स्वदेशी तथा �वदेशी �नजी क्षे�को 

लगानी र सहायता प�रचालन गन�। 

उ. अनसुन्धान र �वकास 

1. नेपालको शैिक्षक �णाल�लाई व्यवहा�रक �योगात्मक र अनसुन्धानमूलक बनाउन जोड �दने। 

2. ता�लम र �वकासलाई सै�ािन्तक ज्ञान र व्यावहा�रक अभ्यासमा ��त�बिम्बत गर� अनसुन्धान तथा �वकाससँग आब� 

गन�। 

3. अनसुन्धान तथा �वकासलाई रा��य �ाथ�मकतामा राखी �नजी क्षे�को भ�ूमका स�हत �वगतका �वषय क्षे�गत नी�तहरूको 

पनुरावलोकन गर� प�ृपोषण �लने। 

4. अनसुन्धान तथा �वकासलाई अनसुन्धान आयोजना (Research Project) को रूपमा �वकास गन�। 

5. अनसुन्धान तथा �वकासको माध्यमबाट मानव संशाधन �वकासमा जोड �दने। 

6. नी�त �नमार्णकतार्लाई व्यावसा�यक तथा क्षे�गत �वषय �वज्ञ बनाउने वातावरण तयार गन�। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
२०७६÷७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७७÷७८ को 

अनमुा�नत  

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८÷७९ २०७९÷८० २०८०÷८१ 

�वषय क्षे�गत अध्ययन 

अनसुन्धान 
वटा ८ ११ १३ १३ १५ 

आव�धक योजना तजुर्मा भएका 

�देश 
संख्या ५ ७ ७ ७ ७ 

आव�धक योजना तजुर्मा भएका 

स्थानीय तह 
संख्या ४८ २७० ७५३ ७५३ ७५३ 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

तजुर्मा भएका �देश 
संख्या २ ७ ७ ७ ७ 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना 

तजुर्मा भएका स्थानीय तह 
संख्या ० २० ७५३ ७५३ ७५३ 

�दगो �वकास ल�य �ग�त 

��तवेदन गन� स्थानीय तह 
संख्या ० २० ७५३ ७५३ ७५३ 

योजना सम्बन्धी ता�लम जना 200 २५० ३०० ३०० ३५० 

अनगुमन सम्बन्धी ता�लम जना ४० 40 १५० २०० २०० 

ते�ो पक्षबाट ग�रने मूल्या�न संख्या ३ - 5 6 6 

आन्त�रक मूल्या�न संख्या २ १० १२ 10 १० 

रा��यस्तरको गणना  संख्या १ १ १ ० ० 

रा��यस्तरको सव�क्षण  संख्या २ १ २ ३ ३ 

जनगणना ��तवेदन  �कार  - - ४ १४ १५ 

रा. कृ�ष गणना  संख्या - - - १ रा. ७ �ा. - 

रा. औ�ो�गक गणना  संख्या - - -  १ रा. ७ �ा. 
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सूचक एकाइ 
२०७६÷७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७७÷७८ को 

अनमुा�नत  

उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८÷७९ २०७९÷८० २०८०÷८१ 

गणना तथा सव�क्षणका 

न�तजाहरुको अ�भलेखन 

संख्या ६० ५ ६ ८ 
६ 

तथ्या�ीय जनशि�को क्षमता 

�वकास (संघ �देश र स्थानीय 

तह) 

जना   

८०० 
 

२०० 
 

३०० 
 

५०० 
५५० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुा 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 
�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      27,818       27,413          405            -         27,818            -              -    

२०७९/८०      10,626       10,115          511            -         10,626            -              -    

२०८०/८१       9,743        9,343          400            -          9,743            -              -    
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7. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

 

उ�ेश्य 
आयोजनाको 

अव�ध 

   

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३९१०00११ 

 

रा��य योजना   

आयोग 

 

अ १,२,३,४, 

५,६,७ 

द�घर्काल�न सोच र आव�धक 

योजना तजुर्मा तथा 

कायार्न्वयमा सहजीकरण  

अनगुमन तथा मूल्यांकन नी�त, 

योजना तथा कायर्�मको 

तजुर्मामा  सहजीकरण 

नी�त �व�षेण, अध्ययन तथा 

अनसुन्धान  

�ादेिशक र स्थानीय योजना 

तजुर्मा तथा कायार्न्वयनमा 

तहगत समन्वय 

सालबसाल�  द�घर्काल�न सोचको �ारिम्भक तथा अिन्तम दस्तावेज तयार भएको, 

तीन वष� मध्यमकाल�न खचर् संरचना �नय�मत रुपमा तजुर्मा भएको हनु,े 

�दगो �वकास ल�यहरुको �देश र स्थानीय तहमा आन्त�रक�करण तथा 

मूल�वाह�करण ग�रएको हनु,े 

सम��गत आ�थर्क मोडेल तथा �वकासका समसाम�यक �वषयमा अध्ययन 

अनसुन्धान भएको हनुे, 

योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी �वषयमा 

रा��य तथा �ादेिशकस्तरमा क्षमता अ�भव�ृ� भएको हनुे, 

रा��य �ाथ�मकता �ा� तथा महत्वपूणर् कायर्�म ÷ आयोजनाहरूको 

स्थलगत अनगुमन तथा मूल्या�न भएको हनु,े 

रा��य �वकास समस्या समाधान स�म�तको बैठक स�ालन भएको हनु,े 

योजना, �वकास तथा आ�थर्क सामािजक रुपान्तरणसँग सम्बन्धीत 

�वषयहरूमा अध्ययन, अनसुन्धान एवम ्अन्वेषणका कायर् भई ��तवेदन 

�काशन भएको हनु,े  

सीप �वकास तथा जनचेतना सम्बन्धी �व�भ� ता�लम तथा गो�ीहरू 

स�ालन भई आयोगको नयाँ कायर् िजम्मेवार� अनरुुप कमर्चार�हरूको 

क्षमता �वकास भएको हनु,े 

अ�फस अटोमेशन तथा अन्य सूचना ��व�धमा आधा�रत  सूचना �णाल� 

�मशः लागू भएको हनु,े 

रे�डयो तथा टे�ल�भजनबाट योजना तथा �वकाससम्बन्धी �व�भ� 

समसाम�यक �वषयमा बहस पैरवीको कायर्�म स�ालन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

 

उ�ेश्य 
आयोजनाको 

अव�ध 

   

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

३९१00101 योजना तथा 

जनशि� �वकास 

कायर्�म 

  सालबसाल�  नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा र �नणर्य �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� 

आ�थर्क तथ्या�को उत्पादन, �वतरण र उपयोगका ला�ग तथ्या� �दायक 

तथा �योगकतार्हरुको सचेतना अ�भव�ृ� भएको हनु,े 

भौ�तक पूवार्धार �वकास तथा सधुार भएको हनुे, 

तथ्या� �वकास सम्बन्धी योजना तथा नी�त एवं रणनी�तहरूको तजुर्मा 

भएको हनुे। 

३९१०1011 केन्��य तथ्या� 

�वभाग 

उ २,५,६       तथ्या� उत्पादन,�शोधन र 

�व]]]]तरण  

सालबसाल�   

३९१०१012 िजल्ला तथ्या� 

कायार्लयहरू 

 तथ्या�हरु संकलन  
 

 

 

 

सालबसाल�  िजल्ला र स्थानीयस्तरका तथ्या� संकलन भएको हनुे। 

३९१01101 आ�थर्क तथ्या� 

�वकास कायर्�म  

 आ�थर्क तथ्या� उत्पादन   नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा र �नणर्य �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� 

आ�थर्क तथ्या�को उत्पादन, �वतरण र उपयोगका ला�ग तथ्या� �दायक 

तथा �योगकतार्हरुको सचेतना अ�भव�ृ� भएको हनुे।  

३९१01102 सामािजक तथ्या� 

�वकास कायर्�म  

इ २,३,४ जनसांिख्यक तथ्या� उत्पादन 

नेपाल बहसूुचकांक सव�क्षणः 

म�हला र बालबा�लकाको 

अवस्थासम्बन्धी तथ्या� 

उत्पादन चौथो नेपाल 

जीवनस्तर सव�क्षणः  जीवनस्तर 

सम्बन्धी तथ्या� उत्पादन 

(ग�रबी मापन) 

  नी�त �नमार्ण, योजना तजुर्मा र �नणर्य �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� 

सामािजक क्षे�का तथ्या�को उत्पादन, �वतरण र तथ्या� �दायक तथा 

�योगकतार्हरुमा सचेतना अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

39101103 रा��य जनगणना अ ४ इ १,  २०७६/७७- ३ अबर् २१ नेपालको जनसांिख्यक बनोट, आकार, व�ृ� दर, जनसंख्याको �वतरण, 

440



ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

 

उ�ेश्य 
आयोजनाको 

अव�ध 

   

लागत 

(रू लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

२०७८  २,३, ४ २०७८/७९ करोड आ�दको �वस्ततृ एवम ्खण्डीकृत �ववरण संघदेिख �देश र स्थानीय 

तहहरुको समेत �ा� भई सं�वधानको अनसूुचीमा उल्लेख भए अनसुारको 

क�तपय आधार तथ्यांकहरु �ा� भई योजना तजुर्मा, नी�त �नमार्ण तथा 

�वकास ���यामा साथर्क सहयोग हनुे । 

कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको  छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

३९१०00११ 

 
रा��य योजना   
आयोग 
 

द�घर्काल�न सोचस�हतको पन्�� योजनाको �वस्ततृ दस्तावेज 
तजुर्मा गर� �काशन भएको,  

स्थानीय तथा �देशस्तर�य योजना तजुर्मा �दग्दशर्न तयार गर� 
�काशन भएको,  

रा��य/�देशस्तर�य अनगुमन तथा मूल्या�न �दग्दशर्न तयार 
भई �काशन भएको, 

�दगो �वकास ल�यहरुको �देश र स्थानीय तहमा 
आन्तर��ककरण सम्बन्धी �दग्दशर्न तयार भएको, 

�दगो �वकास ल�यहरुको �देश र स्थानीय तहमा 
आन्तर��ककरण तथा मूल�वाह�करण कायर्मा सहजीकरण 
भएको,  

�दगो �वकास ल�यको स्वेिच्छक रा��य समीक्षा ��तवेदन 
�काशन भएको, 

�दगो �वकास ल�यको �ग�त ��तवेदन, २०१९ �काशन 
भएको, 

नेपाल मानव �वकास ��तवेदन, २०१९ �काशन भएको, 

�दगो �वकास ल�यको लागत अनमुान, �ोत आकलन र 
लगानीको रणनी�त तयार भएको, 

नेपालको द�घर्काल�न सोच 
तयार भएको हनुे।  
�व�भ� �वषयगत क्षे�हरूका 
३७ वटा अध्ययन अनसुन्धान 
सम्प� भएको हनुे। 

१८५० जनालाई योजना 
प��त सम्बन्धी ता�लम 
�दइएको हनुे। 

२७ वटा आन्त�रक मूल्या�न 
तथा १7 वटा 
आयोजनाहरूको ते�ो पक्षबाट 
मूल्या�न सम्प� हनुे। 

द�घर्काल�न सोचको �ारिम्भक तथा �वस्ततृ दस्तावेज 
तजुर्मा गन�, 

�दगो �वकास ल�यहरुको �देश र स्थानीय तहमा 
आन्तर��ककरण तथा मूल�वाह�करण कायर् गन�, 

अध्ययन तथा अनसुन्धानको संस्थागत �वकासका ला�ग 
आवश्यक नी�त, �नद� िशका एवम ्मापदण्ड तजुर्मा गर� 
सरोकारवालाहरुसँग संजाल�करण गन�, 

अनगुमन तथा मूल्या�नलाई सदुृढ तथा �भावकार� 
बनाउने गर� क्षमता अ�भव�ृ�का कायर्�म स�ालन गन� 
तथा न�वनतम ��व�धको �योग बढाउने, 

योजना तथा �वकासका �व�भ� समसाम�यक �वषयमा 
कम्तीमा ११ वटा अध्ययन अनसुन्धान गन�, 

�व�भ� ७ आयोजनाको आन्त�रक तथा ५ आयोजनाको 
ते�ो पक्षबाट मूल्यांकन गन�, 

�वकास योजना, आ�थर्क, सामािजक एवं पूवार्धार �वकास 
सम्बन्धी रा��य महत्व एवं �ाथ�मकताका �व�भ� 
कायर्�म÷आयोजनाहरूको �व�षेण, मूल्यांकन तथा पर�क्षण 
गन�  
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

�दगो �वकास ल�यको सूचकहरू तथा �तनको �ग�तको 
अनगुमनको गनर् ता�लका र िजम्मेवार �नकायहरूको अनगुमन 
खाका तजुर्मा ग�रएको,  

बहकु्षे�ीय पोषण योजना (दो�ो) कायार्न्वयनमा ल्याइएको,  

�देश सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदार�मा �वशेष तथा 
समपरुक अनदुान माफर् त स�ालन ग�रने 
कायर्�म/आयोजनाहरुको ला�ग अनलाइन �णाल�बाट �स्ताव 
आ�ान गर� छनौट तथा बाटँफाँटको कायर् सम्प� ग�रएको, 

रा��य आयोजना ब�क सम्बन्धी मागर्दशर्न तयार भई 
कायार्न्वयनमा आएको,  

रा��य आयोजना ब�कसम्बन्धी संघीय मन्�ालय/�नकायहरुका 
ला�ग क्षमता �वकास तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन 
ग�रएको, 

रा��य आयोजना ब�क व्यवस्थापन सूचना �णाल� (NPBMIS) 
पोटर्ल तयार भई आयोजनाहरूको �ववरण ��व�� शरुू गर� 
कायार्न्वयनमा आएको, 

नव�वतर्न शरुुवाती पूजँी अनदुान �दान गन� सम्बन्धमा 
इच्छुक व्यि�/संस्थाबाट �स्ताव पेश गनर्का ला�ग अनलाइन 
�णाल� �वकास गर� �स्ताव आ�ान ग�रएको, 

�वकास योजना, आ�थर्क, सामािजक एवं पूवार्धार 
�वकाससम्बन्धी समसाम�यक �वषयमा �व�भ� ८ वटा 
अध्ययन÷ अनसुन्धान भएको, 

�व�भ� आयोजनाहरूको आन्त�रक तथा ते�ो पक्षबाट 
मूल्यांकन भएको, 

बहआुया�मक ग�रबी सूचक सम्बन्धी ��तवेदन �कािशत 
ग�रएको,  

अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी ५ वष� कायर्योजना बनाई 
वा�षर्क कायर्योजनाका आधारमा अनगुमन भएको, 

योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या�न 
सम्बन्धी रा��य तथा �ादेशस्तरका गो�ी तथा क्षमता 
अ�भव�ृ� कायर्�म स�ालन गन�, 

तीन वष� मध्यमकाल�न खचर् संरचना र वा�षर्क �वकास 
कायर्�म तजुर्मा गन�, 

रा��य आयोजना ब�कको स�ालन तथा व्यवस्थापनका 
ला�ग कायर्�व�ध �नद� िशका र मापदण्ड तजुर्मा गन� 

रा��य आयोजना ब�क व्यवस्थापन सूचना �णाल� 
(NPBMIS) लाई स्तरव�ृ� तथा �वस्तार गन�, 

रा��य आयोजना ब�क सम्बन्धी �वषय क्षे�गत मापदण्ड र 
�नद� िशका तयार गन�, 

आयोजना ब�कको �ोतकेन्� �नमार्ण गन�, 

रा��य आयोजना ब�कसम्बन्धी क्षमता �वकास तथा 
अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन गन�, 

रा��य �वकास समस्या समाधान उपस�म�त र स�म�तको 
बैठक स�ालन गन�,  

�व�भ� �वकास कायर्�म तथा आयोजनाहरूको अनगुमन 
तथा मूल्यांकन गन�, 

�वकास बहससम्बन्धी रे�डयो तथा टे�ल�भजनसम्बन्धी 
कायर्�म स�ालन गन�,  

नेपाल पक्ष रा� वा सदस्य भएका अन्तरार्��य संस्थाहरू 
यूनइस्क्याप, �वमस्टेक, कोलम्बो प्लान, इ�समोड लगायतका 
बा�षर्क बैठकहरूमा ��त�न�धत्व गन�,  
कोलम्वो प्लानसम्बन्धी बैठकहरू स�ालन गन�, लगानी 
खाका तयार गन�। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

रा��य �ाथ�मकता �ा� कायर्�म÷आयोजनाको अनगुमन 
कायर्योजना बनाई आयोगका पदा�धकार�हरूबाट अनगुमन 
भएको, 

�व�भ� मन्�ालयबाट स�ा�लत �वकास कायर्�महरूको 
अनगुमन ग�रएको,  

रा��य �वकास समस्या समाधान उपस�म�त र स�म�तको 
बैठकहरू सम्प� भएको, 

रा��य योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण 
अध्ययन कायर् गर� ��तवेदन तयार भएको, 

रा��य योजना आयोगको वेबसाईटलाई स्तरो��त एवं 
अध्याव�धक सम्बन्धी कायर् ग�रएको, 
रा��य योजना आयोगको वा�षर्क �ग�त ��तवेदन �काशन 
ग�रएको। 

३९१00101 योजना तथा 
जनशि� �वकास 
कायर्�म 

�वभागका �नय�मत �काशनहरू �काशन भएका, जनशि�को 
क्षमता �वकास सम्बन्धी ता�लमहरू संचालन भएको 

तथ्या� �णाल� �वकासका ला�ग रा��य रणनी�त तजुर्मा भई 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको, 

नेपाल सरकारको �ाथ�मकतामा परेको रा��य तथ्यगत 
�ववरणको �ासबोडर् तयार भई ७५३ स्थानीय तह, �देश 
सरकारका मन्�ालयहरू र �वभाग मातहतका ३३ तथ्या� 
कायार्लयका �मखुलाई यसको �योग र �भावका�रता 
सम्बन्धमा �िशिक्षत ग�रएको, केह� िजल्ला र स्थानीय तहमा 
पगुी अनगुमन ग�रएको,  

डाटा अपलोडका ला�ग टेम्प्लेटहरू को �वकास, 
�योगकतार्हरूको स�ुवधाका ला�ग सफ्टवेयर संचालनसम्बन्धी 
�भ�डयो �ुटो�रयल तयार ग�रएको, 

सम��गत सखु सव�क्षणको मस्यौदा ��ावल� तयार� ग�रएको, 

तथ्या� अ�भलेखन सम्बन्धी कामहरू भएको, तथ्या� �वतरण 

तथ्या� सम्बन्धी ८ वटा 
रा��यस्तरको सव�क्षण सम्प� 
भएको हनुे। 
संघ �देश र स्थानीय तह मा 
गर� १३५० जनालाई 
तथ्या� सम्बन्धी ता�लम 
�दइएको हनुे। 

�वभागका �नय�मत तथ्या�ीय �काशनहरूको �काशन गन�, 

तथ्या� �णाल� �वकासका ला�ग रा��य रणनी�तको 
चरणब� कायार्न्वयन गन�, 

अ��म �काशन पा�ो (Advance Release Calendar) तयार 
गर� �योगमा ल्याउन,े 

रा��य तथ्यगत �ववरणको सदुृढ�करण तथा �भावकार� 
कायार्न्वयन गन�, 

�दगो �वकास लक्षहरूको सूचकहरू सम्बन्धी कायर् गन�, 

सम��गत सखु सव�क्षण (Happiness Survey) को स्थालग  
कायर् स�ालन गन�, 

व्यवस्थापन सूचना �णाल�बाट र गणना तथा 
सव�क्षणहरूबाट उपलब्ध तथ्यांकबाट �दगो �वकास 
ल�यका सूचकहरू उत्पादन सम्बन्धी कायर् गन�, 

�वभागको भौ�तक पूवार्धार �वकास गन�। 
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सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

र सव�क्षण अनमु�त �णाल� सम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको, 

नेपाल �शास�नक �िशक्षण ��त�ानसँगको सहकायर्मा केन्��य 
तथ्यांक �वभागको संगठन पनुरसंरचना अध्ययन ग�रएको। 

३९१०1011 केन्��य तथ्या� 
�वभाग 

 तथ्यांक�य ग�त�व�ध सम्बन्धी 
नी�त,योजना, तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन भएको हनुे। 

आ�थर्क, सामािजक, 

वातावरणीय तथ्या� संकलन, 

�शोधन, उत्पादन, सम्�षेण 
तथा सो सम्बन्धमा समन्वय 
भएको हनुे।  

 

३९१०१012 िजल्ला तथ्या� 
कायार्लयहरू 

सालबसल� रूपमा यी तथ्या�हरू संकलन भई केन्�मा र 

स्थानीय स्तरमा �ा� हनुे गरेको, 

तथ्या�ीय ग�त�व�ध सम्बन्धी 
योजना, कायर्�म तथा 
कृयाकलाप स�ालन भई 
आ�थर्क, सामािजक, 

वातावरणीय तथ्या� संकलन, 

�शोधन, उत्पादन, सम्�षेण 
भएको हनुे। 

िजल्लास्तरका आ�थर्क, सामािजक, वातावरणीय तथ्या� 
संकलन, �शोधन, उत्पादन गन�। 

३९१01101 आ�थर्क तथ्या� 
�वकास कायर्�म  

सालबसाल� रूपमा नेपालको कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन संघ तथा 

सातै �देशस्तरमा �काशन, मूल्य लगायतका तथ्या�हरू 

उत्पादन तथा �वतरण भएको, 

�थम रा��य आ�थर्क गणनाको �वस्ततृ न�तजाहरू सावर्ज�नक 

भई थप न�तजा �काशन जार� रहेको,  

दूध उत्पादन र खसी तथा बंगरुको मास ुउत्पादन र कफ� 
खेती सम्बन्धी  सव�क्षण सम्प� भएको र न�तजा सावर्ज�नक 

रा��य आ�थर्क गणनाको थप 
�वस्ततृ न�तजा सावर्ज�नक 
भएको हनु,े 
�थम औ�ो�गक सव�क्षणको 
न�तजा सावर्ज�नक भएको 
हनुे, 
सालबसाल� रूपमा रा��य 
लेखाका अनमुानहरू रा��य 

रा��य आ�थर्क गणना २०७५ को तथ्या� थप �व�षेण, 

���यागत इ�तहास अ�भलेखन, 

नेपालको रा��य लेखा अनमुान (वा�षर्क तथा �ैमा�सक) 

�काशन गन�, 

�देशस्तरको रा��य लेखा अनमुान (वा�षर्क) �काशन गन�, 

मूल्य तथ्या� संकलन तथा �काशन (�ैमा�सक) �काशन 

गन�, 
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आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

ग�रएको। तथा �देश तहमा �ा� भएको 
हनुे। 

International Comparison of Price सम्बन्धी कायर् गन�, 

रा��य आ�थर्क गणनामा आधा�रत भएर वस्त ुउत्पादन 

गन� क्षे�हरुको औ�ो�गक सव�क्षणको स्थलगत तथ्यांक 

संकलन सम्प� गन�, 

कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनमा सहकार� क्षे�को योगदानको 
अध्ययन ग�रने । 

३९१01102 सामािजक तथ्या� 
�वकास कायर्�म  

ग�रबीको सूचक, जनसंख्या, �मशि�, ल��गक तथा अन्य 

सामािजक तथ्या�हरू उत्पादन भएको, 

नेपाल बहसूुचक सव�क्षण २०७५ को तथ्यांक �शोधन भइ 

न�तजाहरू �काशनको अवस्थामा रहेका, 

नेपाल जीवनस्तर सव�क्षणको ला�ग सम्पूणर् तयार� पूरा भइ 

गणकहरू प�हलो एक चरण �फल्डमा ख�टएका तर को�भड 

१९ बाट �सिजर्त लकडाउनका कारण तथ्यांक संकलन कायर् 

अवरू� हनु पगुकेो, 

गणना क्षे� नक्सांकन सम्बन्धी कायर्हरू भएको। 

सामािजक क्षे�का �व�भ� 
तथ्या�हरू संकलन, �शोधन 
तथा �व�षेण भई उपलब्ध 
भएको हनुे। 

नेपाल बहसूुचका� सव�क्षणको 
�वस्ततृ न�तजा �ा� भएको 
हनुे। 

च�थो नेपाल जीवनस्तर 
सव�क्षण सम्पन भई न�तजा 
�ा� भएको हनुे। 

आगामी रा��य जनगणना २०७८ को तयार� सम्बन्धी 

कायर् र पूजँीगत सामानको आपू�तर् गन�, 

पाइलट जनगणना स�ालन ग�रन,े 

नेपाल बहसूुचकांक सव�क्षण �वस्ततृ न�तजाहरू �काशन 

गन�, 

नेपाल जीवनस्तर सव�क्षण सम्प� गन�, 

आगामी जनगणनाको ला�ग गणना क्षे� नक्सांकन 

सम्बन्धी कायर्लाई �नरन्तरता �दइन,े 

नेपालको वातावरण तथ्या� संकलन तथा �काशन 
सम्बन्धी कायर् गन�। 

39101103 रा��य जनगणना 
२०७८  

रा��य जनगणना २०७८ को संचालन तथा 

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् अन्तगर्त आवश्यक पन� गणना 

साम�ीको व्यवस्थापन, केन्� तथा िजल्लास्तरमा �चार�सार, 

�व�भ� स�ार माध्यमबाट रा��य जनगणनामा सहयोग र 

सहभा�गता जनाउनका ला�ग अनरुोध सन्देशको सम्�षेण, 

जनगणनामा सरोकार रा� े�व�भ� संघ संस्था र समूहसँग 

�व�भ� चरणमा छलफल तथा अन्तर��या सम्प� ग�रएको।  

रा��य जनगणना २०७८ को रा��य �िशक्षक, �देशस्तर�य 

मखु्य �िशक्षक, िजल्ला जनगणना अ�धकार�, सहायक जनगणना 

अ�धकार�, स्थानीय जनगणना अ�धकार� र सपु�रवेक्षक तहको 

रा��य जनगणना सम्प� भई 
न�तजा �ा� भएको हनुे। 

रा��य जनगणना २०७८ को ला�ग सांगठ�नक तथा 
संस्थागत सबै संरचना स्थापना, जनशि� व्यवस्थापन, 
�व�भ� चरणका ता�लम संचालन, गणना साम�ी 
व्यवस्थापन, कमर्चार�हरूको ता�लम, �चार�सार, 
पैरवीस�हत को�भडका कारण अवरु� स्थलगत गणना 
सम्प� गन� । 
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सूचक 

आगामी आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु 
��याकलाप 

ता�लम सम्प�, �देश र िजल्लास्तरमा �देश एवं िजल्ला 

जनगणना कायार्लयहरुको स्थापना, स्थानीय स्तरमा स्थानीय 

जनगणना कायार्लयको स्थापना ग�रएको। 

जनगणनाको स्थलगत सूचीकरणमा ख�टन ेसपु�रवेक्षकहरुको 

छनौट तथा �नयिु�, जनगणनाको स्थलगत तथ्यांक संकलन 

कायर्मा ख�टन ेगणकहरुको ला�ग आवेदन संकलन ग�रएको। 

जनगणनाको �नद�शक तथा �ा�व�धक स�म�तको बैठकहरु 

स�ालन, �देश तथा िजल्ला जनगणना समन्वय स�म�तको 

बैठक स�ालन। 

जनगणनाको सम्पूणर् तयार� भई गणकहरु �फल्डमा ख�टन े

अवस्थामा रहँदा को�भड १९ का कारणबाट अवरु� भएको, 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

 स�ीय शासक�य व्यवस्था बमोिजम संघ, �देश एवम ्स्थानीय तहमा �नमार्ण हनुे आव�धक योजना तथा कायर्�मलाई रा��य योजना तथा कायर्�म बमोिजम तादम्यता 

कायम गनुर्का साथै ती योजनाहरूमा �दगो �वकास ल�यहरू समा�हत भएका हनुेछन।् संघ, �देश र स्थानीय तीन तहमा �वकास योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन तथा 

मूल्यांकन सम्बन्धी क्षमता अ�भव�ृ�का ला�ग कायर्�म स�ालन हनुेछन।् सो नभएमा रा��य ल�यहरू हा�सल गनर् क�ठनाई हनुसक्न े जोिखम रहन्छ। तथ्या� सम्बन्धी 

कायर्�म गणना, सव�क्षण, तथ्या� उत्पादन लगायतका कायर्मा पयार्� �व�ीय �ोतको स�ुनि�तता र उपलब्धता, �वकास साझेदारसँग भएको �ा�व�धक वा �व�ीय सहायता सम्बन्धी 

सम्झौता बमोिजम समय मै सहयोग �ा�� र तथ्या� संकलनका �ममा स्थानीय तह वा उ�रदाताहरूबाट सहयोग हनुेछ। सो नभएमा �नधार्�रत उ�ेश्य हा�सल नहनुे जोिखम 

रहन्छ। त्यस्तै �व�मान को�भड-१९ महामार�को कारणले स्थलगत तथ्या� संकलन कायर्मा गणकहरू प�रचालन गनर् क�ठनाइ भएमा वा उ�रदाताहरूबाट अपेिक्षत सहभा�गता 

र सहयोग नभएमा जनगणना लगायत सबै सव�क्षणहरू �भा�वत हनुसक्ने छन।् 
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प�रच्छेद ९ 

संवैधा�नक अंग तथा �नकाय 
९.१ रा�प�तको कायार्लय 

1. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानको भाग ६ धारा ६१ बमोिजम रा��मखुको रुपमा एक रा�प�त रहने व्यवस्था रहेको छ । सं�वधानको 

धारा ७३ मा रा��मखुबाट सम्पादन हनुे कायर्हरुलाई सहयोग परु् याउन रा�प�तको कायार्लय रहने व्यवस्था ग�रएको छ। 

संवैधा�नक व्यवस्थाअनसुार राष् �प�तबाट सम्प� हनुे भनी �न�दर्� ग�रएका कायर्हरू �छटो, पारदश� र �भावकार�रूपमा सम्पादन 

गनर् रा�प�तको �शास�नक सिचवालयको रुपमा कायर् गन� गर� �व.सं. २०६५/०३/३० गते स्था�पत यस कायार्लयको �नय�मत 

कामकारवाह� स�ालन गनर् आवश्यक पन� कमर्चार�हरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ। 

2. समस्या तथा चनुौती 

राष् �प�तको कायार्लयले सम्प� गनुर्पन� औपचा�रक तथा अनौपचा�रक कायर्�महरुको �नधार्�रत संख्या पूवार्नमुान हनु 

नसक्न,ु कमर्चार�हरुको समयमै पदपू�तर् नहनु,ु कमर्चार�हरुको �छटो �छटो सरुवा हनु ु र भौ�तक �ोत साधन व्यवस्थापनमा 

क�ठनाई यस कायार्लयका �मखु समस्या तथा चनुौती हनु ्। 

3. सोच 

सं�वधान�ारा �न�दर्� ग�रएका कायर् �छटो, पारदश� र �भावकार� रूपमा सम्पादन । 

4. उ�शे्य 

रा�प�तको कायार्लयबाट हनुे कायर् �न�वर्वाद रुपमा सम्पादन गन� तथा सम्ब� �नकायहरुसंग �भावकार� समन्वय कायम गद� 

तो�कएको िजम्मेवार� �भावकार� रुपमा �नभाउन ु। 

 

5. रणनी�त 

१. सं�वधान�द� कायर्हरू गनर्सक्नेगर� कामकारवाह�लाई ��व�धमै�ी बनाउने ।  

२. सम्व� �नकायहरूसँगको समन्वय र सहकायर्लाई �ाथ�मकतामा राखी कायर्सम्पादन गन� ।  

6. �वषय के्ष�गत न�तजासूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७6/७7 
सम्मको  
उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

रा�प�त�ारा 
हनुे कायर्मा 
सहजीकरण, 
व्यवस्थापन 
तथा समन्वय 

 व्यविस्थत रुपमा 
कायार्लय स�ालन 
र �नवास 
व्यवस्थापन 

भौ�तक रुपमा 
स�ुवधासम्प� एवं 
क्षमताय�ु कायार्लय 

�छटो, छ�रतो र 
�भावकार� 
कायर्सम्पादन 
�भावकार� 
समन्वय  

�छटो, छ�रतो र 
�भावकार� 
कायर्सम्पादन 
�भावकार� समन्वय  

�छटो, छ�रतो र 
�भावकार� 
कायर्सम्पादन 
�भावकार� समन्वय  
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7. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    1,426     1,232       194         -       1,426         -           -    

२०७९/८०    1,523     1,310       213         -       1,523         -           -    

२०८०/८१    1,590     1,356       234         -       1,590         -           -    
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8. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म तथा 

आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत 
न�तजा 

हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 
उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

10100001 रा�प�त १  सालबसाल� 77 
    

१०१०००११ रा�प�तको 

कायार्लय 

(�शास�नक 

खचर् समेत) 

२ रा�प�त�ारा 
सम्पादन 
हनुे कायर्मा 
सहजीकरण, 
कायर्�म 
व्यवस्थापन 
तथा 
समन्वय  

सालबसाल� 1544 पयार्� 
सहजीकरण, 
व्यवस्थापन 
र समन्वय 
भएको हनु े 

भवन �नमार्ण, कायार्लय 
भवनको �वल�करण 
लगायतका कायर् भएको  

��व�धमै�ी कायर्सम्पादनबाट 
कायर्मा �भावका�रतामा र  
सम्ब� �नकायहरूसँगको 
समन्वयमा व�ृ� हनु े   

भौ�तक स�ुवधाय�ु 
र ��व�धमै�ी 
बनाउनका ला�ग 
आवश्यक 
��याकलापलाई 
�नरन्तरता �दने  

 

9. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

 यस कायार्लयको ला�ग कायार्लय संचालन, स्व�कय सिचवालय व्यवस्थापन तथा यहाँ रहेको सरुक्षा सिचवालय व्यवस्थापन समेतको ला�ग पयार्� बजेट नभएमा कायार्लय 

व्यवस्थापनमा समस्या हनुे र यस कायार्लयले आफूलाई तो�कएको िजम्मेवार� पूरा गनर् नसक्ने जोिखम रहन्छ।  
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९.२ उपरा�प�तको कायार्लय 

1. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानको धारा ६७ मा नेपालमा एक उपरा�प�त रहने र धारा ७३ मा उपरा�प�तको एक कायार्लय रहने 

व्यवस्था ग�रएको छ। सो अनसुार उपरा�प�तको कायर्लाइर् व्यविस्थत गनर्का ला�ग उपरा�प�तको कायार्लय स्थापना गर� 

कामकाज स�ालन हुँदै आएको छ।  

 यस कायार्लयले उपरा�प�तको कायर्को सरुक्षा व्यवस्थापन, भेटघाट व्यवस्थापन, सवार� व्यवस्थापनका कामहरू सम्पादन 

गद� दै�नक �शासन स�ालन लगायतका �व�भ� क्षे�, �नकाय, संस्था, नाग�रक समाजसँग समन्वय गद� कायार्लयलाइर् थप 

मयार्�दत र व्यविस्थत गद� आएको छ। 

2. समस्या तथा चनुौती  

 देशको संवैधा�नक �ावधान बमोिजमको सम्मा�नत पदा�धकार�को कायर्लाई मयार्�दत तथा व्यविस्थत बनाउन आवश्यक 

पदर्छ। सो कायर्को ला�ग आवश्यक �ोत साधनको उपय�ु व्यवस्थापन गनुर् पन� हनु्छ। त्यस्तो �ोत साधन समयानकूुल रूपमा 

उपलब्ध हनु ु पदर्छ। पूवार्धार �वकास, सवार� साधन ख�रद तथा �नय�मत कायर् र सरुक्षा व्यवस्थापन कायर्हरूको ला�ग 

आवश्यकता अनसुार बजेट �व�नयोजन हनु पन� देिखन्छ।  

 रा��य एकतालाई अक्षुण रा� रा� र रा��यता कुनै व्य�ी समदुाय वा क्षे�ीयता भन्दा मा�थ हो भ�े भावना जागतृ 

गराउने �वषय यस क्षे�का समस्या र चनुौतीका रूपमा रहेका छन।्  

3. सोच 

उपरा�प�तको कायार्लयलाइर् संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक राज्य नेपालको मयार्�दत उच्च संस्थाको रूपमा �वकास। 

4. उ�शे्य 

१. रा� �मखुको अनपुिस्थ�तमा रा��मखु भै कायर् गनुर्पन� भएकोले उहाँका कामकारबाह�लाइर् मयार्�दत रूपमा सम्प� गनर्  

व्यवस्थापक�य सहयोग गनुर्। 

२. सं�वधानको पालना र संरक्षण तथा रा��य एकता �ब�र्नमा सम्माननीय उपरा�प�तज्यूलाइर् सहजीकरण गनुर्। 

३. उच्च मयार्दाय�ु कायार्लयको है�सयतमा सशुासनमै�ी कायर्स�ालन स�ुनि�त गनुर्। 

5.  रणनी�त 

१. गणतन्� नेपालको उच्च मयार्�दत संस्थाको रुपमा यस कायार्लयलाइर् �वकास गन�। 

२. सशुासन एवम ्चसु्त कायार्लयको मान्यता अनरुूप कायार्लय स�ालन र व्यवस्थापन गन�। 
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
२०७6/७7 

सम्मको  उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

0मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

कायार्लयबाट 

सम्पादन हनु े

कामलाई 

��व�धमै�ी 

बनाउन े

 

�भावकार� र 

व्यविस्थत कायार्लय 

स�ालन तथा 

व्यवस्थापन 

सशुासन एवम ्स्माटर् 

कायार्लयको मान्यता 

अनरुुप कायार्लय 

स�ालन र 

व्यवस्थापन गन�। 

कायार्लय व्यविस्थत 

रुपले स�ालन र 

�नवासको 

व्यवस्थापन भएको 

हनुे 

कायार्लय व्यविस्थत 

रुपले स�ालन र 

�नवासको व्यवस्थापन 

भएको हनु े

कायार्लय व्यविस्थत 

रुपले स�ालन र 

�नवासको 

व्यवस्थापन भएको 

हनुे 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      475       460         15         -         475         -           -    

२०७९/८०      507       490         17         -         507         -           -    

२०८०/८१      526       507         19         -         526         -           -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

व.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध (सरुु 

र समा��) 

लागत 

रू 
अपिेक्षत नतीजा 

हाल 

सम्मको 

�ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आ.ब. 

२078/79 मा 

संचालन हनु े

�मखु 

��याकलाप 

१०२००००१ उपरा�प�त १  सालबसाल�  सिचलयको 

उिचत 

व्यवस्थापन 

 व्यवस्थापन  सिचलयको 

उिचत 

व्यवस्थापन 

१०२०००११ उपरा�प�तको 

कायार्लयको �शास�नक 

खचर् समेत 

२ कायार्लय र 

कमर्चार�को क्षमता 

�वकास, कायार्लयको 

�भावकार� स�ालन 

तथा व्यवस्थापन, 

स्माटर् अ�फसको 

स्थापना 

सालबसाल�  कायार्लय 

व्यवस्थापन 

 कमर्चार�को क्षमता �वकास 

भएको हनुे, कायार्लयको क्षमता 

स्तरो��त भएको हनुे। 

कायार्लयको �भावकार� 

स�ालन भएको हनु े । स्माटर् 

अ�फस स्थापना भएको हनुे।  

कायार्लय 

व्यवस्थापन  

 

 ९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

 कायार्लय तथा सिचवालय स�ालन गनर्का ला�ग आवश्यक �ोत तथा साधन उपलब्ध भएमा कायार्लयबाट सम्पादन हनुे काम कारवाह� गणुस्तर�य हनुेछ। सो हनु 

नसकेमा मा�थ उल्लेिखत उ�ेश्यहरु हा�सल हनु नसक्ने र कायार्लय तथा सिचवालय स�ालनमा �भावकार�ता हा�सल गनर् नस�कने अवस्था रहन्छ।  
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९.३ संघीय संसद 

१. प�ृभ�ूम 

सं�वधानको धारा ८३ ले संघीय व्यवस्था�पकाको रुपमा संघीय संसद रहने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदमा २७५ 

सदस्यीय ��त�न�ध सभा र ५९ सदस्यीय रा��य सभा स�हत दईु सदन रहन ेव्यवस्था सं�वधानले गरेको छ। शि� पथृक�करणको 

�स�ान्त अनसुार व्यवस्था�पकाले �व�ध �नमार्ण गन� िजम्मेवार� पाएको हनु्छ। लोकतािन्�क व्यवस्थाको प�हलो आधारको रुपमा 

रहेको जन��त�न�धहरु माफर् त कानून �नमार्ण गन� �णाल�लाई संस्थागत गनुर्का अ�त�र� संघीय संसदले संवैधा�नक िजम्मेवार� 

अन्तगर्त सरकार �नमार्णसँग सम्बिन्धत कायर्हरु गन� र सदन तथा �वषयगत स�म�तहरु माफर् त ् सरकारको जवाफदे�हता र 

उ�रदा�यत्व अ�भव�ृ� गर� सशुासन कायम गन� िजम्मेवार� प�न परुा गनुर्पन� हनु्छ। संघीय संसदलाई व्यवस्थापक�य, �शास�नक 

लगायत सहयोग परु् याउने र सचुारु रुपमा सञ् चालन गन� िजम्मेवार� संघीय संसद सिचवालयको रहेको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती 

संघीय संसदको आफ्नो भवन नभएकोले भाडामा �लईएको अन्तरार्��य सम्मेलन केन्�को भवनमा दवैु सदनका बैठकहरु 

सञ् चालन गनुर्, संघीय संसद सिचवालय �संहदरबारमा हनु,ु �वषयगत स�म�तहरुका बैठक कक्ष र सिचवालयहरुमा पयार्प् त पूवार्धार 

नहनु,ु �व�ध �नमार्ण ���या र संसद�य �नगरानीलाई अनसुन्धानमखुी बनाउन नस�कन,ु स�म�तहरुका बीचमा कायर्क्षे� र ग�त�व�धमा 

समन्वय स्था�पत नहनु,ु संसद�य दलका कायार्लयहरुमा पयार्प् त पूवार्धारको अभाव हनु,ु संसद�य ग�त�व�धहरुमा सूचना ��व�धको 

पयार्प् त उपयोग हनु नसक्न,ु संघीय संसद सिचवालयमा जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ�का कायर्हरु पयार्प् त मा�ामा सञ् चालन गनर् 

नस�कन ुजस्ता समस्या तथा चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

जनमखुी, स्वच्छ र ��याशील संघीय संसद।  

४. उ�शे्य 

1. लोकतन्�लाई �व�र्न गनर् सं�वधानको ममर् र भावना अनरुुप देशको आवश्यकता तथा जनसरोकारसँग सम्बिन्धत �बषयमा 
कानून �नमार्ण गनुर्। 

२. सरकारलाई पूणर्तः पारदश�, जवाफदेह� र उ�रदायी बनाउने कायर्मा सहयोग गनुर्। 

3. व्यापक अनसुन्धान र बहसमा आधा�रत तथा �दगो �वकासमा सहयोगी हनुे गर� �व�ध �नमार्ण गनुर्। 

4. भौ�तक, �ा�व�धक र मानव संशाधनको पक्षमा चसु्त र �भावकार� संसद सिचवालयको �नमार्ण गनुर्।  

५. रणनी�त 

१. पारदश� र सहभा�गतामूलक ���याबाट कानून �नमार्ण गन�। 

२. संसद र नाग�रक बीचको सम्बन्धलाई समुधरु बनाउने ��याकलापहरु सञ् चालन गन�। 

३. आ�थर्क �वकासलाई सहयोग पगु्ने गर� संसद�य �नगरानी राख् ने। 

४. �वषयगत स�म�तहरुलाई अनसुन्धान गन�  �वकासका एजेण्डाहरुमा व्यापक छलफल हनुे मञ् चको रुपमा �वकास गन�।  

५. �देश र स्थानीय तहका �वधा�यक� कायर्मा सहजीकरण गन�, ज्ञानको हस्तान्तरण गन�। 

६. संघीय संसदका माननीय सदस्यहरुको क्षमता �वकासका कायर्�महरु सञ् चालन गन�। 
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७. संघीय संसदको ला�ग आध�ुनक र स�ुवधाय�ु पूवार्धार �वकास गन�। 

८. संघीय संसद सिचवालयलाई चसु्त र �भावकार� बनाउने।  

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

�.सं. सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

1.  
सं�वधान कायार्न्वयनका 
ला�ग कानून �नमार्ण  

संख्या      

2.  
संसद�य �नगरानी र 
अनगुमन सशुासन �व�र्न 

संख्या      

 

७. �वषय क्ष�ेगत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान         

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   12,184    11,864       320         -      12,184         -           -    

२०७९/८०   12,970    12,618       352         -      12,970         -           -    

२०८०/८१   13,446    13,059       387         -      13,446         -           -    
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८. कायर्�म / आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू. 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 
उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

२०२००००१ संघीय 
संसद 

8 संघीय संसदका 
पदा�धकार�हरू (चार 
जना)को  स�ुवधा र 
सिचवालय स�ालन 

सालवसाल� २५० संसद�य �णाल� 
थप संस्थागत र 
सम�ृ भएको हनु े

संघीय संसदका 
पदा�धकार�हरुलाई 
स�ुवधा उपलब्ध 
भएको 

संसद�य �णाल� थप 
संस्थागत र सम�ृ 
भएको हनु े

संघीय संसदका 
पदा�धकार�हरूको 
स�ुवधा भ�ुानी र 
सिचवालय स�ालन 

२०२०००११ संघीय 
संसद 

८ संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई स�ुवधा 
उपलब्ध गराउन,े 

संघीय संसदका 
सदस्यहरुको 
सिचवालय स�ालन 
व्यवस्था गन�, संसद�य 
स�म�तका कायर्�म 
स�ालन 

सालवसाल� ८५00 संसद�य �णाल� 
थप संस्थागत र 
सम�ृ भएको हनु े

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई स�ुवधा 
तथा सिचवालय 
उपलब्ध भएको, 
संसद�य स�म�तका 
कायर् स�ालन भएको  

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई स�ुवधा 
उपलब्ध भएको हनु,े 
संसद�य स�म�तका 
अनगुमन, संसद�य 
ऐ�तहा�सक 
अ�भलेखको 
ब्यवस्थापन, अन्तर 
तह �वधायीक� 
सम्बन्ध �बस्तार 
लगायतका कायर्�म 
सचालन हनुे। 

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई स�ुवधा 
उपलब्ध गराउन,े 

संघीय संसदका 
सदस्यहरुको 
सिचवालय स�ालन 
व्यवस्था गन�, संसद�य 
स�म�तका कायर्�म 
स�ालन गन� 

२०२०००१२ संघीय 
संसद 
सिचवालय 

८ सिचवालय स�ालन 
खचर् 

सालवसाल� 3७00 �वधा�यक� कायर्मा 
सहजीकरण र 
अ�भलेखको 
व्यवस्थापन 

सिचवालयको �नय�मत 
स�ालन भएको 

सिचवालयको चसु्त र 
�भावकार� स�ालन 

��व�धमै�ी भौ�तक 
साधन तथा 
पूवार्धारको �वकास, 
कमर्चार�को क्षमता 
�वकास  

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

संसद�य ग�त�व�धहरुको खचर् पूवार्नमुानयोग्य बनाउने, संसद�य अध्ययन र �नगरानीका कायर्�महरु प�रिस्थ�तमा आधा�रत हनु,ु आध�ुनक ��व�धको उपयोग गन�, 
�वधा�यक� ���यालाई �निश् चत समय ता�लकामा आव� गन� जस्ता कायर् हनु नसकेमा तो�कएका उ�ेश्य हा�सल नहनुे जोिखम रहन्छ। 
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९.४ अदालत 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले �छटो छ�रतो, सवर्सलुभ, �मतव्ययी, �नष्पक्ष, �भावकार� र �नष्पक्ष न्यायपा�लकाको प�रकल्पना गरेको 

छ। सं�वधानको भाग ११ को धारा १२६ मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अ�धकार सं�वधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य 

�स�ान्तबमोिजम अदालत तथा न्या�यक �नकायबाट �योग ग�रने व्यवस्था छ। लोकतािन्�क शासन �णाल�को �दगो आधार 

न्यायको स�ुनि�तता हो। स्वतन्�, सक्षम, स्वच्छ र �भावकार� न्याय व्यवस्था कायम गनर् नस�कएसम्म व्यि�का मौ�लक हक एवं 

मानव अ�धकारको संरक्षण गनर् र कानूनको शासन��त सम्मानको भाव कायम गनर् व्यवहा�रकरूपमा स्वतन्�, सक्षम र �भावकार� 

न्यायपा�लका अप�रहायर् छ। सामािजक, आ�थर्क, राजनी�तक प�रवेशमा बढ्दै गएको ज�टलता, �वज्ञान तथा ��व�धको क्षे�मा भएका 

नवीनतम �वाहले ल्याएका �व�भ� आयामहरूसँगै न्यायपा�लकाको कामकारवाह�, कायर्शैल�मा प�रवतर्नको आवश्यकता अप�रहायर् 

भएको छ। 

यसै सन्दभर्मा न्यायपा�लकाले आफ्नै सोच र स��यतामा २०६१ सालदेिख योजनाव� �वकासको सरुुवात गर� हालसम्म तीन 

वटा प�वष�य रणनी�तक योजनाहरूको सफल कायार्न्वयन गर� सकेको छ भने �वगतका योजनाहरूको कायार्न्वयनबाट �ा� 

उपलिब्ध तथा अनभुवहरूलाई संस्थागत गद� २०७६ सालदेिख न्यायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजना 

(२०७६/०७७–२०८०/०८१) कायार्न्वयनको �ममा रहेको छ। न्यायपा�लकाको चालू रणनी�तक योजनाले �व�भ� रणनी�तक 

ल�य, उ�ेश्यहरू र कायर्�महरू �नधार्रण गर� सोका ला�ग लाग्ने बजेट समेत �क्षेपण गरेको छ। रणनी�तक योजनाले �क्षेपण 

गरे बमोिजमको बजेट �ा� हनु नसक्दा �नधार्�रत ग�रएका ��याकलापहरू सोह� रुपमा सम्पन् न हनु सकेका छैनन।् 

 

२. समस्या तथा चनुौती 

नेपालको सं�वधानले न्यायपा�लकाको ला�ग �नधार्�रत गरेको दा�यत्व �नवार्हका ला�ग सूचना ��व�धमै�ी म�ुा �वाह व्यवस्थापन 

प��तको �वकास गर� प��तमा आधा�रत पारदश� र सहभा�गतामूलक न्याय�णाल� माफर् त ्स्वच्छ, �नष्पक्ष, सक्षम, �छटो छ�रतो र 

गणुस्तर�य न्यायसम्पादन गनुर्पन� हनु्छ। स�वधानले अपेक्षा गरे अनरुुपको स्वतन्�, �नष्पक्ष, सक्षम  र �भावकार� न्यायपा�लकाका 

ला�ग रणनी�तक योजनाले �क्षेपण गरेबमोिजमको �ोतसाधनको अपयार्�ता रहन,ु अदालतको कायर्बोझमा �नरन्तर व�ृ� हनु,ु सो 

अनरुुप आवश्यक �ोतसाधनको व्यवस्थापन र न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकास हनुनसक्न,ु फैसला कायार्न्वयनको स्वचा�लत 

प��त �वकास गनर् नसक्न,ु न्या�यक ���या �छटो छ�रतो, सहज र पूवार्नमुानयोग्य हनु नसक्न,ु लगायतका �वषय न्यायापा�लकाका 

समस्याका रुपमा रहेका छन।् पी�डतमै�ी न्याय �णाल�को सदुृढ�करण, �नशलु्क कानूनी सेवालाई थप �भावकार� बनाउने, न्यायमा 

सहज पहुँच अ�भव�ृ� गन�, अन्तर�नकाय र सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयलाई �भावकार� बनाउने, रणनी�तक योजनाको 

�भावकार� कायार्न्वयन गन�, न्याय सेवा��तको आकषर्णमा अ�भव�ृ� गन� एवं सेवा�ाह�मै�ी व्यवहारको �व�र्न गन� लगायतका 

�वषय न्यायापा�लकाका चनुौ�तका रुपमा रहेका छन।् 

३. सोच 

स्वतन्�, �नष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम र �व�सनीय न्याय �णाल�। 
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४. उ�शे्य 

१. न्याय �शासनलाई �छटो, छ�रतो, �नष्पक्ष, �भावकार� र जनउ�रदायी तथा न्या�यक ���यालाई सरल, अनमुानयोग्य, 

जवाफदेह�, पारदश� र सूचना ��व�धमै�ी बनाई सबैका ला�ग न्याय स�ुनि�त गद� न्यायपा�लका��तको जनआस्था र 

�व�ासमा अ�भव�ृ� एवम ्न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गनुर्। 

२. नेपालको सं�वधान, संघीयताको ममर्, नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य सिन्ध÷सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्व हनुे 

सरल र गणुस्तर�य कानूनको तजुर्मा गनुर् तथा मौ�लक हक तथा मानव अ�धकारको संरक्षण र सम्व�र्न गद� न्यायमा 

सबैको सहज पहुँच स्था�पत गराउन।ु 

३. न्याय सम्पादनमा ��याशील जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� गद� वस्तगुत र वैज्ञा�नक �माणमा आधा�रत अपराध 

अनसुन्धान, अ�भयोजन र ��तरक्षा �णाल� �वकास गर� पी�डत पक्ष र सरकार� पक्षका साक्षीको संरक्षण एवम ्अपराध 

पी�डतलाइर् न्याय �दइर् दण्डह�नताको अन्त्य गनुर्। 

४. कानूनी िशक्षा र िशक्षण �णाल�लाई रा��य एवम ्अन्तरार्��य स्तरमा गणुस्तर�य, ��तस्पध� एवम ्समाजको आवश्यकता 

प�रपू�तर् गन� गर� �वकास गनुर्। 

5. रणनी�त 

१. सूचना ��व�धमै�ी म�ुा �वाह व्यवस्थापन र स्वचा�लत फैसला कायार्न्वयन प��तको �वकास एवम ् न्यायपा�लकाको 

संस्थागत सदुृढ�करण र न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकास गर� न्या�यक ���यालाई �छटोछ�रतो, �भावकार�, 

अनमुानयोग्य र सहज पहुँचय�ु बनाउने। 

२. सं�वधान अनकूुलको कानून �नमार्ण गन�। 

३. �नःशलु्क कानूनी सहायता सेवालाई सबैको पहुँचयोग्य र �भावकार� बनाउने। 

४. अपराध अनसुन्धान, अ�भयोजन र ��तरक्षा �णाल�लाई वैज्ञा�नक र वस्तगुत �माणमा आधा�रत बनाउने तथा संस्थागत 

सदुृढ�करण गन�। 

५. न्याय सेवाका कमर्चार� र सरकार� व�कल एवम ्स्थानीय न्या�यक स�म�तका पदा�धकार�को न्याय सम्पादन एवम ्म�ुा 

व्यवस्थापन क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

६. पी�डत पक्ष र सरकार� पक्षका साक्षीको संरक्षण तथा म�ुाका साक्षी र �माणको �स्त�ुतलाई �भावकार� बनाउने। 

७. कानूनी िशक्षा र िशक्षण �णाल�लाई व्यविस्थत, गणुस्तर�य र आध�ुनक बनाउने। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

न्या�यक �नकायमा दतार् 
भएका म�ुा 

संख्या (��तलाख 
जनसंख्या) 

८६८ ८३९ ८११ ७८८ ७६० 

म�ुा फैसला  ��तशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

फैसला कायार्न्वयन ��तशत ३७.५५ ५० ५० ५० ५० 
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सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भवन �नमार्ण संख्या ९ ३१ ३१ ३१ २१ 

अध्ययन अनसुन्धान संख्या ३२ १४ ८ ८ ८ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   68,364    47,971    20,393         -      68,364         -           -    

२०७९/८०   72,946    50,514    22,432         -      72,946         -           -    

२०८०/८१   76,958    52,283    24,675         -      76,958         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ । 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना 
क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ 
उ�ेश्य 

आयोजना अव�ध 

(सरुु र समा��) 
लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 

२०४00००१ सव�च्च अदालत 
१ 

�छटो, छ�रतो, सवर्सलुभ, �नष्पक्ष, 
�भावकार� र उ�रदायी न्याय �शासन। सालवसाल� 

 न्या�यक ���या सरल, जवाफदेह�, पारदश� र 
सूचना ��व�धमै�ी हनु े

२०४00०११ सव�च्च अदालत 
(�शास�नक खचर् समेत) 

१ 
�शास�नक कामकारवाह�मा सशुासन। 

सालवसाल� 
 सशुासन र ��व�धमै�ी न्याय �शासन 

२०४०0012 मेल�मलाप प�रषद 
१ 

�भावकार� मेल�मलाप प��त  
 सालवसाल� 

 मेल�मलाप प��तबाट �छटो छ�रतो र कम 
खिचर्लो रुपमा �ववाद समाधान गनुर् 

२०४61011 रा��य न्या�यक ��त�ान    
५ 

न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकास 
सालवसाल� 

 न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकासबाट न्याय 
�शासनको �भावका�रता व�ृ� भएको हनु े 

20491011 उच्च अदालतहरू 

४ 

न्याय�णाल� पूणर् पूवर् अनमुानयोग्य र सहज 
पहुँचयोग्य एवम ्जनआस्थामा आधा�रत 
सेवा �वाह 

सालवसाल� 

 स्वतन्� र �नष्पक्ष न्यायको �त्याभ�ूत हनुे। 

�वस��त र अ�नय�मतताको गनुासो न्यूनीकरण 
भएको हनुे। 

२०४92011 �वशेष अदालत 
४ 

��ाचारम�ु कानूनी राज्य, सशुासन र 
न्यायपूणर् समाजको स्थापना। 

सालवसाल� 
 �छटोछ�रतो र �भावकार� न्याय ���या। 

��ाचारको �नयन्�ण। 

20493011 �शासक�य अदालत 
४ 

कमर्चार�हरूको �वभागीय कारवाह� सम्बन्धी 
�ववादको �नरुपण। 

सालवसाल� 
 कानूनको प�रपालनाको संस्कारमा व�ृ� भएको 

हनुे।  

20494011 �म अदालत ४ �मसम्बन्धी  �ववादको �नरुपण। सालवसाल�  न्याय�णाल�मा  पहुँच र �भावका�रतामा व�ृ�  

20495011 फैसला कायार्न्वयन 
�नद�शनालय 

४ 
न्यायपा�लका��तको जनआस्था र �व�ासमा 
अ�भव�ृ� एवम ्न्यायपूणर् समाज �नमार्ण  

सालवसाल� 
 फैसला कायार्न्वयन प��त �भावकार� भएको 

हनुे। 

20496011 राजस्व 
न्यायाधीकरणहरू 

४ 
कर सम्बन्धी �ववादहरूको �नरुपण। 

सालवसाल� 
 कर सम्बन्धी �ववादहरूको समयमा नै फ��ट 

भएको हनुे। 

20497011 िजल्ला अदालतहरू ४ �छटो छ�रतो, �भावकार� र पहुँचय�ु 
न्याय���या  
 

सालवसाल� 

 सेवा�वाहको �नि�त प��त एवम ्मापदण्डको 
�वकास भई न्याय�णाल� सहज पहुँचयोग्य हनुे। 
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कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

२०४00००१ सव�च्च अदालत न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजना र 
सूचना ��व�ध सम्बन्धी गरुुयोजना तजुर्मा र 
कायार्न्वयन भएको।  

सव�च्च अदालतको भवन �नमार्णको ला�ग 
वहवुष�य ठे�ा स्वीकृत भएको  

सव�च्च अदालतको भवन �नमार्ण भएको 
हनुे। 

काननु प�रपालनाको संस्कारमा व�ृ�। 

म�ुा फैसला ��तशत र फैसला 
कायार्न्वयनमा ��तशतमा व�ृ� 

चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनाको �भावकार� 
कायार्न्वयन र मध्याव�ध मूल्या�न 

न्या�यक अध्ययन अनसुन्धान 

न्या�यक जनशि�को क्षमता �वकास (फरक म�ुा 
व्यवस्थापन, सूचना ��व�ध, फैसला लेखन, स�ुम �नगरानी, 
न्या�यक सशुासन, सेवा�वाह र अ�भमखुीकरण)  

२०४00०११ सव�च्च अदालत 
(�शास�नक खचर् समेत) 

न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजना र 
सूचना ��व�धसम्बन्धी गरुुयोजना तजुर्मा र 
कायार्न्वयन भएको हनुे। 

न्यायपा�लकाको रणनी�तक योजना र 
सूचना ��व�ध सम्बन्धी गरुुयोजनाको 
�भावकार� कायार्न्वयन भएको हनु।े 

सम्पूणर् अदालतहरूको �शास�नक खचर्मा 
सशुासन कायम भएको हनुे। 

 

सेवा�वाहका भौ�तक पूवार्धारहरूको सधुार 

म�ुा व्यवस्थापन प��त लागू गर� सम� म�ुा �वाह 
प��तमा सधुार 

भवनबाहेक अन्य भौ�तक साधन खर�द तथा व्यवस्थापन 

अदालतको सेवा�वाह र अ�भलेख व्यवस्थापनलाई 
सूचना��व�धमै�ी बनाउन े

अदालती कामकावार्ह�को �नय�मत अनगुमन र �नर�क्षण गन� 

२०४०0012 मेल�मलाप प�रषद मेल�मलाप प�रषद्को �थम प�व�षर्य 
योजना तजुर्मा भएको। 

मेल�मलाप प��त �ववाद समाधानको 
वैकिल्पक र भरपद� उपायको रुपमा 
स्था�पत भएको हनुे। 

मेल�मलाप प�रषद्को �थम प�व�षर्य योजना 
कायार्न्वयन गन�। 

२०४61011 रा��य न्या�यक ��त�ान    न्या�यक जनशि�को क्षमता 
�वकाससम्बन्धी ताल�म नी�त अनसुार 
ता�लम, गो�ी, �िशक्षण लगायतका 

अध्ययन तथा अनसुन्धानमूलक कायर्मा 
न्या�यक जनशि�को क्षमता तथा 
सहभा�गतामा व�ृ� भएको हनुे। 

क्षमता �वकासको ला�ग ता�लम, गो�ी, �िशक्षण, 
अनसुन्धान तथा अन्त��र् या स�ालन हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

कायर्�म स�ालन भएको। 

20491011 उच्च अदालतहरू न्यायपा�लकाको रणनी�तक योजनाको 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन भएको 

��व�धमै�ी गणुस्तर�य र �भावकार� न्याय 
�शासन। 

स्वतन्� र �नष्पक्ष न्यायको �त्याभ�ूत 
हनुे। 

�वस��त र अ�नय�मतताको गनुासो 
न्यूनीकरण भएको हनुे। 

सरोकारवाला �नकायहरूबीच समन्वय गर� 
�व�भ� कायर्�महरू स�ालन हनुे। 

उच्च अदालत �वराटनगरमा आवास �नमार्ण र उच्च 
अदालत पाटनमा एनके्स �नमार्ण सम्प� हनु े

उच्च अदालत सखु�त र िजल्ला अदालत सखु�तको भवन 
�नमार्ण शरुू हनु े

उच्च अदालत जनकपरु,वीरग�,वाग्लङु, तलुसीपरु,पोखरा, 
वटुवलमा ईजलास �नमार्ण हनु े

फरक म�ुा व्यवस्थापन �णाल� �योग हनुे। 

��व�धमा आधा�रत सेवा�वाह हनुे। 

२०४92011 �वशेष अदालत ��ाचार �वरू�का म�ुामा सनुवुाई हनुे 
गरेको। 

�वस��त र अ�नय�मतताको गनुासो 
न्यूनीकरण भएको हनुे। 

म�ुा फैसला दर बढेको हनुे। 

म�ुा अनसुन्धान तथा सनुवुाईलाई ��व�धमै�ी बनाउने। 
न्या�यक जनशि�को क्षमता अ�भव�ृ� गन�। 

20493011 �शासक�य अदालत कमर्चार�हरूको �वभागीय कावार्ह� 
सम्बन्धी म�ुाको सनुवुाई हनुे गरेको। 

म�ुाको फैसला ��तशत बढेको हनु े कमर्चार�हरूको �वभागीय कारवाह� सम्वन्धी �ववादहरू 
समयमै फ��ट भएको हनुे। 

20494011 �म अदालत �म �ववादको सनुवुाई हनुे गरेको। म�ुाको फैसला ��तशत बढेको हनु े �मसम्बन्धी �ववादको �भावकार� रुपमा समाधान भएको 
हनुे। 

20495011 फैसला कायार्न्वयन 
�नद�शनालय 

फैसला कायार्न्वयनको ला�ग समन्वय। 
फैसला कायार्न्वयनको अनगुमन तथा 
��तवेदन।  

 

फैसला कायार्न्वयनलाई �भावकार� बनाई 
न्यायको अनभु�ूत गराउने। 

फैसला कायार्न्वयनका ला�ग परेका द�ुनयावाद� �नवेदनहरू 
१ वषर् नाघ्न न�दने। कैद लागकेा व्यि� प�ाउ वापतको 
परुस्कार कायर्�म स�ालन हनुे। 

461



ब.उ.शी.नं. कायर्�म÷ आयोजना हालसम्मको �ग�त िस्थ�त आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध सूचक आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े�मखु ��याकलाप 

20496011 राजस्व 
न्यायाधीकरणहरू 

करसम्बन्धी �ववादहरूको सनुवुाई 
भएको। 

म�ुाफैसला दर तथा  फैसला 
कायार्न्वयन दरमा व�ृ�  

��व�धमै�ी म�ुा�वाह प��तबाट करसम्बन्धी �ववादको 
समयमा नै �नरुपण गन�  

20497011 िजल्ला अदालतहरू न्यायपा�लकाको चौथो रणनी�तक योजनाको 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन भएको।  

�व�भ� िजल्ला अदालतको नया भवन 
�नमार्ण कायर् सम्प� िजल्ला अदालतबाट 
�नरन्तर सेवा�वाह भएको  

��व�धमै�ी गणुस्तर�य र �भावकार� न्याय 
�शासन। स्वतन्� र �नष्पक्ष न्यायको 
�त्याभ�ूत हनुे। �वस��त र 
अ�नय�मतताको गनुासो न्यूनीकरण भएको 
हनुे।स्वीकृत कायर्�म अनसुार भवन 
�नमार्ण सम्प� भएको हनु े 

फरक म�ुा व्यवस्थापन �णाल� �योग हनुे। 

��व�धमा आधा�रत सेवा�वाह हनुे। 

िजल्ला अदालत पाँचथर, सनुसर�, बझा�, संखवुासभा, 
महो�र�, दाङ, पसार्को कायार्लय भवन �नमार्ण हनु,े िजल्ला 
अदालत रोल्पामा आवास तथा व्यारेक �नमार्ण हनुे सम्प� 
हनुे। 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

न्यायपा�लकाको चौथो प�वष�य रणनी�तक योजनामा �क्षेपण ग�रएका कायर्�म अनसुारको बजेट �ा� नहनु,ु न्या�यक जनशि�को आपू�तर्, विृ� �वकास र उत्�रेणा, सूचना 

��व�धको �योग, सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहयोग अ�भव�ृ�, संवैधा�नक तथा कानूनी सधुार एवम ्प�रवतर्नको ��तरोध गन� संस्कृ�त, फरक म�ुा व्यवस्थापन प��तको 

�भावकार� कायार्न्वयन, बढ्दै गएको बक्यौता न्यूनीकरण जस्ता �वषयहरु न्यायपा�लकाका जोिखम पक्षको रुपमा रहेका छन।् उ� जोिखमहरुको न्यूनीकरण गद� सं�वधानले 

सिुम्पएका िजम्मेवार� पूरा गनर्का ला�ग न्यायपा�लकालाई आवश्यक पन� �ोत साधनको यथोिचत व्यवस्था भएमा मा� योजनाले तय गरेको ल�य पूरा हनु सक्दछ। 
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९.५ अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानको धारा २३८ मा संवैधा�नक �नकायका रुपमा अिख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यवस्था 

रहेको एवं धारा २३९ मा आयोगको काम कतर्व्य सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सावर्ज�नक पदधारण गरेको व्यि�ले ��ाचार 

गर� अिख्तयारको दरुूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोिजम अनसुन्धान तह�ककात गन� एवं अनसुन्धानबाट सावर्ज�नक 

पदधारण गरेको कुनै व्यि�ले कानून बमोिजम ��ाचार मा�नने कुनै काम गरेको देिखएमा म�ुा दायर गनर्/गराउन सक्न े

संवैधा�नक व्यवस्था रहेको छ।सावर्ज�नक �शासनलाई स्वच्छ, �नष्पक्ष, पारदश�, ��ाचारम�ु, जनउ�रदायी र सहभा�गतामूलक 

बनाउँदै राज्यबाट �ा� हनुे सेवास�ुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच स�ुनि�त गर� सशुासनको �त्याभ�ूत गन� कुरा सं�वधानमा 

उल्लेख छ, जसबाट सशुासन स्थापनाका ला�ग ��ाचार �नयन्�णको अप�रहायर्ता स्प� हनु्छ। 

नेपाल ��ाचार �वरु�को संय�ु रा� संघीय महासिन्धको पक्ष रा� रहेको सन्दभर्मा महासिन्धले �सजर्ना गरेका दा�यत्व 

पूरा गनर् आयोगको भ�ूमका महत्वपूणर् हनुे देिखन्छ। आयोगले संस्थागत रणनी�तक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) माफर् त 

��ाचार �नयन्�णमा ��याशील �नकायहरूको क्षमता सदुृढ�करण गर� ��ाचार�वरु� दण्डात्मक, �नरोधात्मक र �व�र्नात्मक 

रणनी�तहरू एकसाथ �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गद� आईरहेको छ।    

२. समस्या तथा चनुौती  

आयोगबाट हरेक वषर् नेपाल सरकार, �देश सरकार र स्थानीय तहलाई �दईएका सझुावहरुको गम्भीरताका साथ 

कायार्न्वयन नहुँदा अपेक्षाकृत न�तजा �ा� गनर् समस्या भएको छ। ��ाचार�वरु� आवश्यक कानून संशोधन, प�रमाजर्न र तजुर्मा 

���यामा �ढलाई हनु,ु  �व�मान काननुी संरचनाले ��ाचारका नवीनतम स्वरूप र आयामलाई समेट्न नसक्न,ु गैरकानूनी सम्पि� 

आजर्न लगायत अनसुन्धान कायर् अत्यन्त ज�टल हनु ु समस्याका रुपमा रहेका छन।् त्यस्तै साक्षीको सरुक्षासम्बन्धी कानूनी 

व्यवस्था �भावकार� नहनु,ु अ�भलेख तथा सूचना व्यवस्थापन �णाल� कमजोर रहन,ु कमजोर अनगुमन र मूल्या�न �णाल�, सूचना 

��व�धको �योगमा न्यूनता हनु,ु पयार्� मा�ामा पेशागत रुपमा दक्ष, ��तव� एवम ्उच्च मनोवलय�ु जनशि� नहनु,ु सरोकारवाला 

�नकायहरूबीच समन्वय र साम�स्यको कमी हनु ुसमेत ��ाचार �नयन्�ण कायर्मा समस्याका रुपमा रहेका छन।् 

नाग�रक अपेक्षा र आयोगको कायर्सम्पादन प�रणामबीचको खाडल कम गनुर्, ��ाचारलाई समाजले हेन� दृ��कोणमा 

प�रवतर्न गनुर्, अ�भयोजनसम्बन्धी �वषयमा एकरूपता र साम�स्यता ल्याउन,ु ��ाचार �नयन्�णका ला�ग राजनी�तक ��तव�तालाई 

कायार्न्वयनमा उतानुर्, ��ाचारजन्य कायर्हरुले ��य र संरक्षण पाउने अवस्था रोक्न,ु ��व�धको �वकाससँगै वढेको ��ाचारजन्य 

अपराधसम्बन्धी अनसुन्धान र तह�ककात गन� क्षमता �वकास गनुर्, ��ाचार�वरु�को अ�भयान साम ु�मखु चनुौतीका रूपमा रहेका 

छन।्  

3. सोच  

सदाचारय�ु समाजको �नमार्ण। 

 4. उ�शे्य 

��ाचारजन्य कायर् �नयन्�ण गर� मयार्�दत एवम ्स्वच्छ समाज �नमार्ण गनुर्। 
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५. रणनी�त 

१. �व�मान नी�त तथा कानूनमा समयानकूुल प�रमाजर्न तथा कायार्न्वयन गन�। 

२. ��ाचार �वरु� शून्य सहनशीलता स�हत सदाचारय�ु समाज �नमार्ण गन�। 

३. ��ाचार �वरु�का चेतनामूलक, �नरोधात्मक एवम ्दण्डात्मक काम कारवाह�लाई �भावकार� बनाउने। 

४. सावर्ज�नक सेवामा लाग्ने खचर्, समायव�ध तथा ���या एवम ्कायर्�व�धको सम्बन्धमा स्प�ता ल्याई सावर्ज�नक सेवालाई 

जवाफदेह� एवम ्पारदश� बनाउने। 

५. सावर्ज�नक, �नजी, गैरसरकार�, सहकार�, ब��कङ क्षे�मा हनुे आ�थर्क अ�नय�मतताको �नयन्�ण गर� �नजी क्षे�को सेवा 

�वाहलाई गणुस्तर�य एवम ्सेवामूलक बनाउने। 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

��ाचार न्यूनीकरण अनभु�ूत 
सूचकांक सूचकांक 33 35 37 39 41 

म�ुामा सफलता  ��तशत 84.8 8६ 8६ 8७ 88 

उजरु� फ��टको ��तशत ��तशत ६७.४ 7५ 80 83 85 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९   12,764     9,855     2,909         -      12,764         -           -    

२०७९/८०   13,812    10,612     3,200         -      13,812         -           -    

२०८०/८१   14,504    10,984     3,520         -      14,504         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�त

क स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

२०६०००1 
अिख्तयार 
दरुुपयोग 
अनसुन्धान 
आयोग 

  

सालवसाल�  आयोगको 
संस्थागत क्षमता 
सदुृढ�करण, 
उपचारात्मक, 
�नरोधात्मक एवं 
�व�र्नात्मक  
रणनी�त माफर् त ्
��ाचार 
न्यूनीकरण एवं 
सशुासन �व�र्न  

 

ब�दर्वास, पोखरा र सखु�तको 
कायार्लय भवन  �नमार्ण,  

सबै कायार्लयहरुमा �नमार्ण 
गणुस्तर पर�क्षण, �योगशाला 
स�ालन  

कमर्चार�लाई जनशि� 
�वकास सम्वन्धी 
अ�भमूखीकरण/ �विश��कृत 

ता�लम �दान,  

१८ वटा िजल्लामा ��ाचार 

�वरु�को नाग�रक �नगरानी 
संस्था  (Citizen Jury) गठन 
भएको। 

आयोगको संस्थागत 
क्षमता �वकास,  

सरल�कृत र 
समयव� नाग�रक 
सूचना �वाह, म�ुा 
सफलता दर व�ृ�,  

��ाचारजन्य 
कायर्मा कमी,  

र �वरु� नाग�रक 

समाजसँग सहकायर् 
अ�भव�ृ� भएको 
हनुे। 

�नमार्ण गणुस्तर पर�क्षण �योगशाला 
स�ालन/सदुृढ�करण,  

आयोगको कायार्लय हेटौडा, बटुवल तथा 
क�नपरुमा आवासीय भवन  �नमार्ण,  

��ाचार �वरु� जनचेतना फैलाउने �व्य 
दृष्य साम�ीहरुको �नमार्ण/�सारण,  
थप 32 वटा िजल्लामा ��ाचार 

�वरु�को नाग�रक �नगरानी संस्था  

(Citizen Jury) गठन, 
र स्थानीय तहमा सचेतनामूलक 
अन्त��र् या कायर्�म �वस्तार गन�। 

२०६००११ अिख्तयार 
दरुुपयोग 
अनसुन्धान 
आयोग 

(�शास�नक खचर् 
समेत) 

 ��ाचार 

जन्य कायर् 
�नयन्�ण 

सालवसाल�  

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

��ाचार न्यूनीकरण वहआुया�मक तथा ज�टल कायर् भएकोले यसमा सबै �नकाय एवं आम नाग�रकको सहकायर् र साथको आवश्यकता पदर्छ। ��ाचारका नयाँ नयाँ 

स्वरुप, शैल�को �योग वढ्दोरुपमा रहेको हुँदा त्यस्ता कायर्को अनसुन्धान ज�टल भई जोिखम बढ्न सक्ने देिखन्छ। तथा�प आयोगको रणनी�तक योजनाको कायार्न्वयन, 

अनसुन्धान क्षमता �वकास एवं सदुृढ�करण, वस्तगुत मापदण्डहरुको �योग र नवीनतम ��व�ध उपयोग माफर् त ्जोिखम व्यवस्थापन गर� ��ाचार न्यूनीकरण गन� कायर्लाई ती�ता 

�दन आयोग ��तव� रहेको र यस कायर्मा सबै �नकाय एवं सरोकार समूहको सहयोग रहने अनमुान रहेको छ। 
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९.६ महालेखापर�क्षकको कायार्लय 

१. प�ृभ�ूम   

सं�वधानको भाग २२ मा नेपालमा एक महालेखापर�क्षक हनुे व्यवस्था रहेको छ। सं�वधानको धारा २४१ मा रा�प�त र 

उपरा�प�तको कायार्लय, सव�च्च अदालत, संघीय संसद, �देश सभा, �देश सरकार, स्थानीय तह, संवैधा�नक �नकाय वा सोको 

कायार्लय, अदालत, महान्याया�धव�ाको कायार्लय र नेपाल� सेना, नेपाल �हर� वा सश� �हर� बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय 

र �देश सरकार� कायार्लयको लेखाकानूनबमोिजम �नय�मतता, �मतव्य�यता, कायर्दक्षता, �भावका�रता र औिचत्य समेतको �वचार गर� 

महालेखापर�क्षकबाट लेखापर�क्षण हनुे उल्लेख छ । महालेखापर�क्षकले आफूले गरेको कामको वा�षर्क ��तवेदन रा�प�त समक्ष 

पेश गन� र रा�प�तले �धानमन्�ीमाफर् त उ� ��तवेदन व्यवस्था�पका-संसद समक्ष पेश गन� साथै संसद र सावर्ज�नक लेखा 

स�म�तमा छलफल हनुे गरेको छ।  

२. समस्या तथा चनुौती  

लेखापर�क्षणको गणुस्तर अ�भवृ�� गनर् आवश्यक �ोत साधनमा कमी हनु,ु �व�मान संगठन संरचना अनसुार �व�भ� 

�वषय�वज्ञ कमर्चार�को प�रचालन व्यवस्था तथा विृ� �वकासका ला�ग द�घर्काल�न जनशि� योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा 

ल्याउन नस�कन,ु लेखापर�क्षणका �ममा औलँ्याइएका बेरुज ु �भावकार� रुपमा फ�यौट हनुनसक्न ुयस क्षे�का �मखु समस्या 

तथा चनुौती हनु।्  

३. सोच  

जन�हतका ला�ग जवाफदे�हता, पारदिशर्ता र �न�ा �वधर्न गन� �व�सनीय संस्थाको रुपमा स्था�पत गन�। 

४. उ�शे्य  

सावर्ज�नक �ोतको �भावकार� व्यवस्थापन तथा उपयोगको ला�ग रा�लाई गणुस्तर�य लेखापर�क्षण सेवा �दान गनुर्। 

५. रणनी�त 

1. सावर्ज�नक �नकायका पदा�धकार�लाई बढ� भन्दा बढ� जवाफदेह� बनाइ राज� प�रचालन, आ�थर्क अनशुासन तथा सावर्ज�नक 

खचर् व्यवस्थापनमा सधुार गन� तफर्  संगठनलाई उन्मखु बनाउने।  

2. संघ, �देश र स्थानीय तहको लेखापर�क्षण ��तवेदनलाई अन्तरा��य मापदण्ड अनरुुप बनाउने। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक 
 

एकाई 
२०७6/७7 

सम्मको  
उपलिब्ध 

२०७7/७8 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/ 80 २०80/81 

सेवाकाल�न ता�लम जना - 60 60   

चाटडर् एकाउन्टेन्ट अध्ययन जना - 2 2   

गणुस्तर आ�स्तता ता�लम पटक - 3 3   

कमर्चार� क्षमता अ�भब�ृ� ता�लम  जना - 6 10 10 10 

स्थानीय तह/सावर्ज�नक ख�रद/राजस्व 

लेखापर�क्षण ता�लम 
जना - 300 484 484 484 

अनवरत व्यवसा�यक पेशागत ता�लम जना - 400 500 500 500 
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सूचक 
 

एकाई 
२०७6/७7 

सम्मको  
उपलिब्ध 

२०७7/७8 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/ 80 २०80/81 

क्षे�गत लेखापर�क्षण मागर्दशर्न तयार� ��त - 1000 - - - 

�व�ीय लेखापर�क्षण सम्बन्धी ता�लम जना - - 484 484 484 

कायर्मूलक लेखापर�क्षण ता�लम जना 26 40 40 40 40 

�ाइ�भ� ता�लम जना 3 20 20   

कायर्मूलक लेखापर�क्षण वटा 17 7 7 10 10 

लेखापर�क्षणको �भाव मूल्या�न सम्बन्धी 

अध्ययन 
पटक 1 1 1 1 1 

लेखापर�क्षण गणुस्तर �नयन्�ण तथा 

गणुस्तर आ�स्तता सम्बन्धी ता�लम 
पटक - 1 1 1 1 

महालेखापर�क्षकको वा�षर्क ��तवेदन 

�काशन 
��त 3520 7500 8000 8000 8000 

लेखापर�क्षणको गणुस्तर आ�स्तता मलु्या�न संख्या 69 150 150 170 200 

�देशस्तर�य अन्तर��या पटक 6 7 7 7 7 

लेखापर�क्षण व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

संचालन 
वटा - 1 1 1 1 

सल्लाहकार स�म�तको बैठक  पटक 1 4 4 4 4 

�ा�व�धक स�म�तको बैठक पटक 1 4 4 4 4 

सिचव/�वभा�गय �मखुसँग अन्तर��या पटक 2 2 2 2 2 

संस्थान �मखुसँग अन्तर��या पटक 1 1 1 1 1 

स�ारकम�सँग अन्तर��या पटक 1 3 4 3 4 

योजना तजुर्मा गो�ी पटक 1 1 1 1 1 

कायर्मूलक लेखापर�क्षणको चेक�ल� तयार� वटा 17 30 30 30 30 

लेखापर�क्षण बलेु�टन �काशन पटक 3 3 3 3 3 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुा 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    5,525     4,677       848         -       5,525         -           -    

२०७९/८०    5,930     4,997       933         -       5,930         -           -    

२०८०/८१    6,198     5,172     1,026         -       6,198         -           -    
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८. कायर्�मको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रण�नतक 
स्तम्भ 

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुू र समा��) 
 

लागत  रू 
लाखमा 

अपिेक्षत न�तजा 
हालसम्मको 
�ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 
अपिेक्षत उपलिब्ध सूचक 

आ.व. 2078/79 मा 
स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२०८00००१ महालेखा पर�क्षकको 
कायार्लय 

१ 
   

 
 

 
 

२०८०00११ महालेखा पर�क्षकको 
कायार्लय (�शास�नक खचर् 
समेत) 

१ सावर्ज�नक �ोतको 

�भावकार� 

व्यवस्थापन तथा 

उपयोगको ला�ग 

रा�लाई गणुस्तर�य 

लेखापर�क्षण सेवा 

�दान गनुर्। 

 

सालवसाल� 

 

�व�ीय सशुासन 
कायम भएको हनुे 

। 

 

 

क्षमता �वकासका 
�ब�भ� ता�लमहरु 
संचालन भएको हनुे। 

�वि�य सशुासन कायम 
भएको हनुे।  

कुल खचर्मा बेरुजकुो 
अंश घटेको हनुे। 

�व�ीय लेखापर�क्षण 
सम्बन्धी �िशक्षक 
ता�लम 

�व�ीय लेखापर�क्षण 
सम्बन्धी ता�लम 

कायर्मूलक लेखापर�क्षण 
ता�लम 

लेखापर�क्षणको �भाव 
मूल्या�न सम्बन्धी 
अध्ययन 

लेखापर�क्षण गणुस्तर 
�नयन्�ण तथा गणुस्तर 
आ�स्तता सम्बन्धी 
ता�लम 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान   

 संघीयताको ममर् अनरुुप काननु �नमार्ण, संगठन संरचना, जनशि� व्यवस्थापन समेतका आधारमा गणुस्तर�य लेखापर�क्षण सेवा �दान गनर् क�ठनाइ हनुकुा साथै 

बजेटको सै�ािन्तक आधार �वप�रत खचर् गन� प�रपाट�ले गणुस्तर�य लेखापर�क्षण गन� कायर् जोिखममा पन� अवस्था रहन्छ। 
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९.7 लोक सेवा आयोग 

१. प�ृभ�ूम 

 �नजामती सेवाको पदका साथै सरुक्षा �नकाय र संग�ठत संस्थाहरुका ला�ग योग्य उम्मेदवार छनौट गर� �व�भ� पदहरुमा 

�नयिु�को ला�ग �सफा�रश गनर् संवैधा�नक अंगको रुपमा लोक सेवा आयोगको महत्वपूणर् स्थान रहँदै आएको छ।आयोगको मखु्य 

उ�ेश्य �नष्पक्ष रुपमा सेवाका ला�ग गणु्स्तर�य उम्मेदवार छनौट गनुर् रहेको छ।साथै सं�वधानमा उल्लेिखत समानताको हकलाई 

व्यवहारमा उतानर् उत्कृ�ता, �नष्पक्षता��त सम�पर्त रह� योग्यता �णाल�लाई आफ्नो मखु्य आदशर् मान्दै यसको संरक्षण गन� मखु्य 

अ�भभारा �लएको छ। �नजामती सेवाका कमर्चार�हरुको सरुक्षा र ��तरक्षाका ला�ग द�रलो आधार स्तम्भका रुपमा रहेको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

 �व�भ� �वज्ञापनहरुमा पर�क्षाथ�हरुको दरखास्त संख्यामा अत्य�धक व�ृ�को कारण पर�क्षा स�ालन लगायत खचर्मा 

अत्य�धक व�ृ� भएकोले बजेटको अभाव हनु,ु कम्प्यटुर सीप पर�क्षणको पा��म अनसुार केन्�, क्षे� तथा अ�ल कायार्लयहरुमा 

कम्प्यटुर ल्याब स्थापना हनु नसक्न,ु भौ�तक �ोत साधनको कमी हनु,ु सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत संघ संस्थानहरुको पर�क्षा 

स�ालनलाई �भावकार� बनाउन,ु आयोगले �दएका परामशर्हरु �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन हनुे वातारण तयार गनुर्, �देश लोक 

सेवा आयोग सम्बन्धी आधार, मापदण्ड तथा नमूना काननुको तजुर्मा गनुर् र �देश लोक सेवा आयोगको सबल�करण एवं प��त 

�वकास गनुर् जस्ता समस्या तथा चनुौती रहेका छन।्  

३. सोच   

      �नजामती सेवाको पदका साथै �व�भ� सरुक्षा �नकाय (नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर� वल, रा��य अनसुन्धान 

�वभाग) अन्य संघीय सरकार� सेवा र संग�ठत संस्थाको पदमा छनौट गन� कायर्लाई �नष्पक्ष �छटो, छ�रतो र �व�सनीय, पारदश�  

बनाउने एवं आयोगबाट �दने परामशर्लाई गणुस्तर�यता र �भावका�रता। 

४. उ�शे्य  

1. सं�वधानमा उल्लेिखत समानताको हकलाई व्यवहारमा उतानर् उत्कृ�ता र �नष्पक्षता ��त सम�पर्त रहन।ु  

2. �नजामती सेवा लगायत �व�भ� सरुक्षा �नकाय र अन्य संग�ठत संस्थाहरुको पदमा उम्मेदवार छनौट गन� कायर्लाई 

�नष्पक्ष, �छटो, छ�रतो र �व�सनीय गराउन।ु 

3. �नजामती कमर्चार�हरुको सरुक्षा र ��तरक्षाको ला�ग द�रलो माध्यम ब�।ु  

4. सेवामा कायर्रत कमर्चार�हरुलाई स्वच्छाचार� रुपमा हटाउन वा कारवाह� गनर्बाट जोगाउन संरक्षकत्वको भ�ूमका �नवार्ह 

गनुर्।  

५. रणनी�त   

१. स्वच्छताको �स�ान्तमा आधा�रत भई कायर्हरू सम्पादन गन�। 

२. �नष्पक्षताको �स�ान्तमा आधा�रत भई �नणर्य �लने। 

३. समान अवसरको �स�ान्तमा आधा�रत रह� पर�क्षा स�ालन गराउने। 
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६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भवन �नमार्ण संख्या 2 2 २ 2 2 

कमर्चार� क्षमता अ�भव�ृ� ता�लम पटक 7 6 8 10 12 

पा��म �नमार्ण  संख्या 10 30 १५ १८ २२ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    8,460     8,249       211         -       8,460         -           -    

२०७९/८०    9,422     9,190       232         -       9,422         -           -    

२०८०/८१    9,768     9,512       256         -       9,768         -           -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य आयोजना 

अव�ध  

लागत रू 

लाखमा 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको 

�ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन बषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व.२०७८/७९मा संचालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

२१००000१ लोक सेवा 

आयोग 

१ संवैधा�नक �नकायको 

है�सयतले कायर् 

सम्पादन गन� 

सालवसाल� 274 सामान्य �स�ान्त 

र परामशर्को 

पालना  भएको 

हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वीकृत व�षर्क 

कायर्ता�लका 

अनसुार पर�क्षा 

स�ालन देिख 

�सफा�रश 

सम्मको कायर् 

सम्प� भएको 

 

 

सेवा �वाहमा सधुार भएको हनुे । 

�वज्ञहरु र सेवा�ाह�हरुको संलग्नता 

अ�भव�ृ� हनु े 

संस्थागत क्षमता सदुृ�ढकरण भएको 

हनुे  

Competency Based छनौट 

�णाल� लाग ुहनु े 

आयोगको प�रव�तर्त 

िजम्मेवार� र नवीनतम 

पर�क्षण �व�धहरुको �योग 

ग�रने 

२१०00०११ लोक सेवा 

आयोग 

(�शास�नक 

खचर् समेत) 

१ स्वीकृत बा�षर्क 

कायर्ता�लका अनसुार 

पर�क्षा स�ालन देिख 

�सफा�रश सम्म कायर् 

सम्प� गन� 

सालवसाल� 22131 बा�षर्क ता�लका 

अनसुार प�रक्षा 

संचालन देखी 

�सफा�रससम्मका 

कायर्हरु भएको 

हनुे। 

संस्थागत 

क्षमता 

अ�भव�ृ�का 

साथै भौ�तक 

�ोत 

साधनहरुको 

प�रचालन  

भएको । 

�व�भ� सेवा समूहहरुको पाठ् य�म 

�नमार्ण भएको हनु े 

दक्ष जनशि� उत्पादन भएको हनु े 

आयोगमा रहेको परुाना मेशीनर� 

औजार ��तस्थापन गर� नया ँपू�तर् 

भएको हनु े 

परुाना सवार� साधन �वस्था�पत गर� 

नयाँ सवार� साधन ख�रद भएको हनुे 

Case analysis र in basket 

को सम्बन्धी ता�लम सम्प� 

भएको हनु े। 

�व�भ� सेवा, समूहहरुको 

पा��म �नमार्ण भएको 

हनुे । 

सरुक्षा �नकाय तथा संग�ठत 

संस्थाहरुको �व�भ� सेवा र 

पदहरुको पर�क्षा संचालन 

भएको हनु े 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य आयोजना 

अव�ध  

लागत रू 

लाखमा 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको 

�ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन बषर्को उपलिब्ध सूचक 

आ.व.२०७८/७९मा संचालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

२१०91011 लोक सेवा 

आयोग,  

कायार्लयहरू  

२ स्वीकृत बा�षर्क 

कायर्ता�लका अनसुार 

पर�क्षा स�ालन देिख 

�सफा�रश सम्म कायर् 

सम्प� गन� 

सालवसाल� 

 

 

 

10784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बा�षर्क ता�लका 

अनसुार प�रक्षा 

संचालन देखी 

�सफा�रससम्मका 

कायर्हरु भएको 

हनुे । 

संस्थागत 

क्षमता 

अ�भव�ृ�का 

साथै भौ�तक 

�ोत 

साधनहरुको 

प�रचालन  

ो  

आयोग मातहमा ६ वटा भवन 

�नमार्ण भएको हनु े। 

 

जले�र र दाङमा भवन 

�नमार्ण शरुु भएको हनुे  

 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

 लोक सेवा आयोगबाट स�ालन हनुे पर�क्षाहरू समयमै स�ालन हनु नसकेमा तथा भौगो�लक दृ��ले �वकट स्थानका योग्यता पगुेका नाग�रकसम्म पर�क्षा �णाल�को 

पहुँच पगु्न नसकेमा आयोगले �लएको उ�ेश्य पूरा गनर् कठ�न हनुे देिखन्छ।   
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९.8 �नवार्चन आयोग  

1. प�ृभ�ूम 

 �नवार्चनका माध्यमबाट संघीय, �देश र स्थानीय तहका कायर्पा�लका र व्यवस्था�पका गठन भई संघीय लोकतािन्�क 

गणतन्�ात्मक व्यवस्था सदुृढ गराउन योगदान पगुेको छ। �नवार्चन आयोगले संघीय कानूनहरुको प�र�ध�भ� रह� सम्वत ्२०७४ 

सालमा रा�प�त, उपरारा�प�त संघीय संसदका सदस्य, �देश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको �नवार्चन स्वच्छ, स्वतन्� 

एवम ् �नष्षक्ष रुपमा सम्प� गरेको छ।साथै �र� पदहरूको  उप�नवार्चन समेत सम्प� ग�रएको छ। समानपुा�तक समावेशी 

रुपमा �व�भ� क्षे�, वगर्, �ल�, समदुाय, जातजा�त समे�टने गर� जम्मा ३५,९२७ जन��त�न�ध �नवार्िचत भई लोकतािन्�क 

अ�धकारको अभ्यासको थालनी भएको छ। �नवार्चन िशक्षाका माध्यमबाट मतदातालाई ससूुिचत गद� �नवार्चनमा सम्पूणर् मतदाताको 

अथर्पूणर् सहभा�गता स�ुन�तता गनर् आवश्यक रहेको छ। �नवार्चन स�ालन तथा व्यवस्थापनको समय सापेक्ष सधुार गद� भ�वश्यमा 

स�ालन हनुे आव�धक �नवार्चनमा ��व�धलाई समेत �योगमा ल्याउन जरुर� भएको छ। 

2. समस्या तथा चनुौती 

 आयोगको संस्थागत क्षमतालाई मजबूत गराउन नसक्न,ु अनगुमन तथा मूल्या�न �णाल�लाई वस्त�ुन� न�तजामा आधा�रत 

र �व�सनीय बनाउन नसक्न,ु मतदाता प�रचय प�को �योग �भावकार� बनाउन नसक्न,ु आयोग र अन्तगर्त कायर्रत 

कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भव�ृ� तथा स्था�यत्व कायम गनर् नसक्न,ु �देश तथा िजल्ला �नवार्चन कायार्लयहरूको भवन �नमार्ण गन� 

कायर् �भावकार� हनु नसक्न,ु िजन्सी साम�ी तथा उपकरणको �भावकार� व्यवस्थापनमा क�ठनाइ हनु,ु आवश्यकता अनसुार पयार्� 

�ोत साधन उपलब्ध नहनु ुजस्ता समस्या रहेका छन।् मतदाता नामावल� दतार् तथा अ�ाव�धक कायर् थप �भावकार� बनाउने, 

�वदेशमा रहेका नेपाल� नाग�रकहरूको मतदाता नामावल�मा नाम दतार् गर� �नवार्चनमा सहभागी गराउने, �नवार्चन व्यवस्थापनमा 

नवीन ��व�धको �योग गन� तथा �नरन्तरता �दने, राजनी�तक दलको �नयमन तथा व्यवस्थापन जस्ता �वषयहरु चनुौ�तको रुपमा 

रहेका छन।् 

3. सोच  

स्वच्छ, स्वतन्�, �नष्पक्ष, �व�सनीय एवम ्�मतव्ययी �नवार्चनको स�ालन एवम ्व्यवस्थापन। 

4. उ�शे्य  

१. �नवार्चन सम्बन्धी ऐन, �नयम, कायर्�व�ध र �नद� िशकामा समसाम�यक सधुार एवम ् �नवार्चन च�का सम्पूणर् 

��याकलापलाई ��व�धय�ु र �मतव्ययी बनाई स्वच्छ, �नष्पक्ष, स्वतन्�, �व�सनीय एवम ्भयर�हत �नवार्चन �णाल�को 

माध्यमबाट नाग�रकको मता�धकारको स�ुनि�तता गद� लोकतन्�को संस्थागत �वकासमा योगदान गनुर्। 

२. सरोकारवालाहरू बीचको आपसी सम्बन्धलाई समन्वयात्मक, सहयोगात्मक र सदुृढ बनाउँदै �नवार्चन कायर्�म र 

���यामा महससु हनुे गर� सधुार गद� लैजान।ु 

३. �नवार्चन िशक्षा माफर् त मतदातालाई सश�ीकरण गर� �नवार्चनलाई बढ�भन्दा बढ� सहभा�गतामूलक बनाउन।ु  

5. रणनी�त  

1. �नवार्चन सम्बन्धी काननुमा थप प�रमाजर्न तथा प�रष्कृत गद� नी�तगत सधुार गन�।  
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2. �भावकार� �नवार्चन िशक्षा स�ालन तथा नवीनतम ��व�धको उच्चतम �योग गर� मतदाता नामावल� दतार्, अ�ाव�धक, 

मतदान र मतगणना गन�। 

3. सबै राजनी�तक दल, सरोकारवाला र सरुक्षा �नकायबीचको आपसी समन्वयबाट �व�ा�सलो वातावरण �सजर्ना  गर� 

�नवार्चन सरुक्षालाई मजबतु र भरपद� बनाउने। 

4. �नवार्चन आयोगको संस्थागत सदुृढ�करण गन�। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक तथा ल�य 

सूचक एकाइ 
२०७६/७७ 

सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 

अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न  

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/०८१ 

भवन �नमार्ण गोटा 18 2 2 2 3 

ममर्त सधुार गोटा 78 78 78 78 15 

एक�कृत डाटावेस सफ्टवेयर गोटा 0 1 0 0 0 

�नवार्चन काननुको तजुर्मा गोटा 58 15 5 10 15 

मतदाता नामावल� संकलन र दतार् अ�ाव�धक जना 

लाख 
2.7 5 6 7 7 

�नवार्चन िशक्षा �वषयक �िशक्षण जना 2400 3500 1500 2000 2000 

�व�भ� मो�ूलमा ��ज कायर्शाला जना 300 300 150 200 250 

सामािजक िशक्षा अध्ययन िशक्षक �िशक्षण िजल्ला 10 10 7 10 11 

कमर्चार�को क्षमता �वकास ता�लम जना 70 50 80 120 120 

  
 
 

7. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनदुान वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    5,440     4,391     1,049         -       5,440         -           -    

२०७९/८०    5,806     4,652     1,154         -       5,806         -           -    

२०८०/८१    6,084     4,814     1,270         -       6,084         -           -    
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8. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण  

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु 

ग�रएको छ।    

ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 
क्ष�ेगत 
रणनी�त
क स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 

रु. 
लाख
मा 

अपिेक्षत 
न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
आगामी तीन बषर्को 
उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा 
स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२१२००००१ �नवार्चन आयोग १ �नय�मत 
कायर् 

सालवसाल�  कायर्�म 
सम्प� 
भएको हनु े

�नय�मत कायर्  �नय�मत �शास�नक खचर्, 
िजल्लािस्थत एफ एम, 

रे�डयो तथा छापावाट 
सूचना तथा सन्देश �सारण, 

िजल्ला स्तरमा सामािजक 

अध्ययन िशक्षक �िशक्षण,  

�व�ालयस्तरमा �नवार्चन  

िशक्षा कायर्�म  

�नरन्तर मतदाता नामावल� 
स�लन तथा अ�ाव�धक 
कायर्�म, 

कम्प्यटुर सफ्टवेयर �नमार्ण 
तथा ख�रद कायर्�म, 

�नवार्चन सम्बन्धी कानून 
तजुर्मा तथा संशोधन 
कायर्�म, 

अनगुमन, मूल्या�न तथा 
समीक्षा कायर्�म . 

२१२०००११ �नवार्चन आयोग  
(�शास�नक खचर् 
समेत) 

२ �नय�मत 
कायर् 

सालवसाल�  कायर्�म 
सम्प� 
भएको हनु े

�नय�मत कायर् आगामी आव�धक 
�नवार्चन सम्प� भएको 
हनुे। 

२१२०००१२ मतदाता नामावल� 

अ�ाव�धक संकलन 

प�रचयप� समेत 

२ मतदाता 
नामावल� 
संकलन तथा  
अ�ाव�धक। 

सालवसाल�  कायर्�म 
सम्प� 
भएको हनु े

�नय�मत कायर्, 
हालसम्म मतदाताको 
संख्या:            १ करोड 
६२ लाख ४३ हजार 
११० जना 

 

मतदाता नामावल� 
संकलन तथा  
अ�ाव�धक भएको हनुे। 

२१२९१०११ �नवार्चन 

कायार्लयहरु 

(�शास�नक खचर् 

समेत) 

३ �नय�मत 
कायर् 

सालवसाल�  कायर्�म 
सम्प� 
भएको हनु े

�नय�मत कायर् आगामी आव�धक 
�नवार्चन सम्प� भएको 
हनुे। 

 

9. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

 मतदाता नामावल� दतार्, मतदान, मतगणना लगायतका �नवार्चन सम्बन्धी ��याकलापहरूमा ��व�धको �योग, सरोकारवालाहरुबाट �नवार्चन आचार सं�हताको पूणर् 

प�रपालना एवम ्आवश्यक पूवार्धार �नमार्ण हनु नसकेमा ल�य �ा� गनर् नसक्न ेजोिखम देिखन्छ।  
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९.9 रा��य मानव अ�धकार आयोग 

1. प�ृभ�ूम   

मानव अ�धकारको संरक्षण, सम्व�र्न र सम्मानको ला�ग नेपालको सं�वधानको भाग २५ को धारा २४८ र २४९ मा रा��य 

मानव अ�धकार आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। मानव अ�धकार आयोग ऐन, २०५३ बमोिजम २०५७ जेठ १३ मा 

स्थापना भएको रा��य मानव अ�धकार आयोगले नेपालको अन्त�रम सं�वधान, २०६३ बाट संवैधा�नक है�सयत �ा� गरेको 

देिखन्छ। सं�वधानको मानव अ�धकार सम्बन्धी धारा २४९ मा मानव अ�धकारको सम्मान, संरक्षण, सम्व�र्न तथा त्यसको 

�भावकार� कायर्न्वयनलाई स�ुनि�त गनुर् रा��य मानव अ�धकार आयोगको कतर्व्य हनुे उल्लेख छ। आयोगले सं�वधान र ऐनमा 

उल्लेिखत कायार्देश�भ� रह� आफ्ना ग�त�व�धलाई �नय�मत गद� आएको छ। मानव अ�धकारको संरक्षण र सम्व�र्नको ला�ग 

आयोगले सरकार, राज्यका अन्य अ�हरु तथा नाग�रक समाजसँग सहकायर् गद� आएको छ।  

2. समस्या तथा चनुौती  

समाजमा अझै प�न भेदभाव, छुवाछुत, लै��क �हंसा जस्ता कु�था कायम रहन,ु आयोगका �सफा�रस �भावकार� रुपमा 

कायार्न्वयन नहनु,ु आम नाग�रकसम्म राजनी�तक सामािजक एवम ्मानव अ�धकारको आधारभतू ज्ञान, मूल्य मान्यता र संस्कारको 

प��त स्था�पत हनु नसक्न ुजस्ता �वषयहरू मानव अ�धकारको �त्याभ�ूतका ला�ग �मखु समस्याको रुपमा रहेका छन।्  

 मानव अ�धकार ��तको सचेतनामा अ�भव�ृी भएको भएता प�न सेवा�ाह� नाग�रक अ�धकारका वाहक हनु ् भने मानव 

अ�धकार संस्कृ�तको �वकास गराउन,ु �भावकार� रूपमा कानूनको पालना गनुर् गराउन,ु परुातन वा संरचनागत रुपमा रहेको 

रुढ�वाद� मान�सकता तथा सामािजक �वभेदलाई अन्त्य गनुर् र सं�वधान, कानून र अन्तरार्��य ��तव�ता अनरुुप दण्डह�नताको 

अन्त्य गनुर् �मखु चनुौतीको रुपमा रहेका छन।् 

3. सोच  

समावेशी,  मयार्�दत, समतामूलक र स्वअनशुा�सत समाज �नमार्ण। 

4. उ�शे्य  

१. रा��य तथा अन्तरा��य ��तब�ता अनरुूप मानव अ�धकारको सम्मान, संरक्षण र संव�र्न गनुर्। 

२. सीमान्तकृत, �वप�, लै��क अल्पसंख्यक, अपा�ता भएका एवम ् �पछ�डएका क्षे�, वगर्, र समदुायको अ�धकार स�ुनि�त  

गनुर्। 

३. मानव अ�धकार �व�र्नको सदृढ�करण एवम ्मानव अ�धकारमै�ी शासन प��तको �वस्तार गनुर्।  

5.  रणनी�त 

1. मौ�लक हक कायार्न्वयन गनर् �नमार्ण भएका काननु �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गन�। 

2. समाजमा �व�मान सबै �कारका भेदभाव, छुवाछुत, �हंसा तथा कु�थाको अन्त्य गन�। 

3. मानव अ�धकार उल्ल�नको घटनामा दण्डह�नताको अन्त्य गर� पी�डतलाई क्ष�तपू�तर्को स�ुनि�तता गन�। 

4. मानव अ�धकार संस्कृ�तको �वकास गर� मानव अ�धकार सम्बन्धी अन्तरार्��य महासिन्ध तथा ��तब�ताबाट �सिजर्त 

दा�यत्व कायार्न्वयन गन�। 

5. तीन तहका सरकारबाट सम्प� ग�रने योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयन गदार् मानव अ�धकारमखुी प��त अपनाउने। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

मानव अ�धकार उल्लंघनका 

घटना, उजरु� अनसुन्धान  

वटा ७९५ 

उजूर�को 

अनसुन्धान 

५०० उजूर� 

अनसुन्धान 

९००  १००० ११०० 

मानव अ�धकार अवस्था अनगुमन पटक १२८ पटक 

अनगुमन 

१२० पटक 

अनगुमन 

२०० २५० ३०० 

मानव अ�धकार �वधर्न  वटा २५० 

कायर्�म 

१५० ३०० ३२५ ३५० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    2,536     2,502         34         -       2,536         -           -    

२०७९/८०    2,709     2,672         37         -       2,709         -           -    

२०८०/८१    2,806     2,765         41         -       2,806         -           -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म तथा 

आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध (सरुु 

र समा��) 

लगत 

(रु) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन 

वषर्को उपलिब्ध 

सूचक 

आ.व. 

२०७८/७९मा 

स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२१४००००१ रा��य मानव 

अ�धकार आयोग 

 मानव अ�धकारको 

सम्मान, संरक्षण र 

संव�र्न तथा त्यसको 

�भावकार� 

कायार्न्वयनको 

स�ुनि�तता 

सालबसाल�  मानव अ�धकार 

उल्लंघनका उजरु� 

अनसुन्धानमा व�ृ�, 

मानव अ�धकारका 

�वषयमा स्थानीय 

स्तरसम्म 

जनचेतनामा व�ृ� 

मानव अ�धकार 

संरक्षण, अनगुमन, 

संवधर्न तथा �वधर्न 

तथा �सफा�रश 

कायार्न्वयनमा व�ृ� 

मानव अ�धकार 

उल्लंघनका 

घटनाको 

आयोगबाट 

ग�रएको 

�सफा�रस 

कायार्न्वयनमा 

व�ृ�। 

 

मानव अ�धकार 

संरक्षण संवधर्न तथा 

�वधर्न सम्बन्धी 

��याकलापहरु जस्तै 

मानव अ�धकार 

उल्लंघनका उजर� 

अनसुन्धान, अनगुमत 

तथा अन्य 

�वधर्नात्मक 

कायर्�महरू 

२१४०००११ रा��य मानव 

अ�धकार 

आयोग 

(�शास�नक खचर् 

समेत) 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

आयोगमा पयार्� भौ�तक तथा मानव �ोत साधनको कमी रहन,ु उजरु�हरूको �सफा�रस कायार्न्वयन नहनु,ु मानव अ�धकारसम्बन्धी सूचना, ज्ञान र जानकार� आम 

नाग�रक र सबै �नकायका अ�धकार�सम्म पगु्न नसक्न,ु मानव अ�धकारको �वषयमा सरकार, राजनी�तक दल तथा कानून कायार्न्वयन गन� �नकायको कम ध्यान जान ुजस्ता 

�वषयले मानव अ�धकारको संरक्षण गन� कायर्मा अपेिक्षत उपलिब्ध हा�सल हनु नसक्न ेजोिखम रहन सक्छ। यसैगर�  को�भड १९ को महामार�को अवस्था कायम रहेमा 

स्वीकृत कायर्�महरु स�ालन गनर् कठ�न हनु जाने देिखन्छ।  
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9.१0 रािष् �य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 

1. पषृ् ठभ�ूम 

सङ् घीय शासन �णाल�मा तीन तहका सरकारबीच ग�रएको राज्यशि�को बाँडफाँटलाई वास्त�वक अथर्मा कायार्न्वयन गनर्का 

ला�ग देशमा उपलब्ध �ाकृ�तक एवम ्�व�ीय �ोतहरूको न्यायोिचत �वतरण स�ुनिश् चत गनर् नेपालको सं�वधानको भाग-२६, धारा 

२५० मा रािष् �य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको व्यवस्था ग�रएको छ । मूलतः यस आयोगले संघ, �देश र स्थानीय तहका 

सरकारहरूबीच हनुे राजस्वको बाँडफाँट, �व�ीय समानीकरण अनदुान, सशतर् अनदुान तथा आन्त�रक ऋण र �ाकृ�तक �ोतको 

रोयल्ट� बाँटफाँटका सम्बन्धमा �सफार�स गन� कायर् गदर्छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार, �देश र स्थानीय तहले राजस्व असलु�मा 

गनुर्पन� सधुारका सम्बन्धमा सझुाव �दने, �ाकृ�तक �ोतको प�रचालनका तीन तहका सरकारले गन� लगानीको �हस्सा �नधार्रण गर� 

�सफा�रस गन�, �ाकृ�तक �ोत प�रचालनमा सरकारहरूबीच हनु सक्ने सम्भा�वत �ववाद �नरुपणमा भ�ूमका �नवार्ह गन� तथा 

�ाकृ�तक �ोत प�रचालन र बाँडफाँटबाट वातावरणमा पन� असरका सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल सरकारलाई 

�सफा�रस गन� आयोगको संवैधा�नक िजम्मेवार� रहेको छ।  

2. समस्या तथा चनुौती 

अन्तर-सरकार� �व� व्यवस्थापन तथा �ाकृ�तक �ोतको प�रचालनमा �देश र स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत तथ्या� नहनु,ु 

�देश र स्थानीय तहमा �व� व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता कमजोर रहन,ु �देश र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता प�हचान गनर् 

�तनले गनुर्पन� कायर्हरूको सवर्स्वीकायर् लागत �वश् लेषण नहनु,ु  �देश र स्थानीय तहलाई राजस्व अ�धकार भए ताप�न �तनको 

वास्त�वक राजस्व क्षमता प�हचान नहनु,ु �ाकृ�तक �ोत प�रचालन र यसको ��तफलको बाँडफाँटमा सरकारका तह र स्थानीय 

समदुायलाई बाँडफाँट गनर्का ला�ग एक�कृत संघीय कानूनको अभाव रहन ुजस्ता �मखु समस्याहरू रहेका छन।्   

तीनै तहले सं�वधान�द� कायर् िजम्मेवार� पूरा गनर् आवश्यक �ोतको प�हचान गर� व्यवस्थापन गन�, �देश र स्थानीय तहको 

तथ्या�लाई �वश् वसनीय र भरपद� बनाउने, �देश र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता पू�तर् गनर्का ला�ग �व�भन् न �कारका 

�व�ीय हस्तान्तरणको उपयोग तत ् तत ् �योजनका ला�ग हनुे स�ुनिश् चत गन�, �देश र स्थानीय तहमा खचर् र �ोतको 

उपयोगसम्बन्धी क्षमता �वकास गन�, देशमा उपलब्ध �ाकृ�तक �ोत साधनको संरक्षण, संव�र्न र द�गो �योग गन� र यसबाट �ाप् त 

��तफलको न्यायोिचत �वतरण गन� संवैधा�नक नी�तअनरुूप क्षे�गत कानूनहरूलाई प�रमाजर्न गर� एकरुपता ल्याउने, वहृत ्

सावर्ज�नक �हत �व�र्न गद� �ाकृ�तक �ोत प�रचालन गन� सन्दभर्मा सरकारका तहहरू तथा सरोकारवालहरू बीच �ववाद हनु 

न�दने लगायतका मखु्य चनुौतीहरू रहेका छन।्  

3. सोच 

�व�ीय स�ीयता माफर् त ्सम�ृ र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्� �नमार्ण। 

4. उ�शे्य 

1. संघ, �देश र स्थानीय तहलाई खचर्को आवश्यकता सम्बोधन हनुेगर� न्यायोिचत, सन्त�ुलत र प�रपूरक रूपमा �ोत 

उपलब्ध गराउन।ु 

2. तीन तहको �व�ीय आधार (Fiscal Space) व�ृ� गनुर्। 

5. रणनी�त  

1. तीन तहका एकल तथा साझा कायर् िजम्मेवार�हरू सामञ् जस्यपूणर् ढ�बाट पूरा गनर् �ोत व्यवस्थापन गन�। 

2. अन्तर सरकार� �व� हस्तान्तरणलाई पारदश�, अनमुानयोग्य र न्यायोिचत बनाउने। 
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3. स�, �देश र स्थानीय तहमा सावर्ज�नक �व� व्यस्थापनसम्बन्धी क्षमता �वकास गन�। 

4. स�, �देश र स्थानीय तहमा �व�ीय सशुासन कायम गन�। 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

नेपाल सरकारलाई �व�ीय हस्तान्तरण 
(राजस्व बाँडफाँट, �व�ीय समानीकरण 
अनदुान, सशतर् अनदुान, आन्त�रक ऋण, 
�ाकृ�तक �ोतको रोयल्ट� बाँडफाँट) 
�सफा�रस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

�देश सरकारलाई �व�ीय हस्तान्तरण 
(राजस्व बाँडफाँट, �व�ीय समानीकरण 
अनदुान, सशतर् अनदुान, आन्त�रक ऋण, 
सवार� साधन कर बाँडफाँट) �सफा�रस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

अध्ययन तथा अन्तर��या कायर्�म वटा ३ ९ 20 20 20 

 

7. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको  ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      829       793         36         -         829         -           -    

२०७९/८०      913       873         40         -         913         -           -    

२०८०/८१      947       903         44         -         947         -           -    
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8. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

9. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

रािष् �य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगका �सफा�रससम्बन्धी कायर्हरू रा��य, �देश तथा स्थानीय तहको तथ्या�मा भरपन� हनुाले तथ्या�को भरपद� �ोत अप�रहायर् 

छ। समयमै, सह�  र खण्डीकृत तथ्या� �ाप् त नहनुे र त्यसबाट समानीकरण अनदुान तथा राजस्व बाँडफाँटको सूचकहरुको सू� �भा�वत हनुे जोिखम हनुेछ। आयोगले गन� 

�सफा�रसको आधारको रूपमा रहेको �वषयगत अध्ययन-अनसुन्धानको ला�ग ठूलो �व�ीय �ोत आवश्यक हनुे तर सालबसाल� रुपमा �ा� हनुे सी�मत रकमबाट वहृद् अध्ययन-

अनसुन्धान गनर् सम्भव नहनुे हुँदा यसको न�तजाको �योग जोिखमय�ु हनुे देिखन्छ। त्यसैगर� �ाकृ�तक �ोतको अविस्थ�त, प�रचालनको �व�मान अवस्था र �ाकृ�तक 

�ोतमा�थको स्थानीय �नभर्रतालाई यथाथर् रुपमा प�हचान गनर् नस�कएमा त्यसबाट �ववाद हनुे सम्भावना रहन्छ। �ाकृ�तक �ोतबाट �ाप् त रोयल्ट� बाँडफाँटमा लाभ�ाह� स्थानीय 

तहको प�हचानमा समेत ग�हरो अध्ययन र �वश् लेषणको आवश्यकता छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध 

(सरुु र 

समा��) 

लागत 

(रू.) 
अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 

उपलिब्ध सूचक 

आ.व .२०७८/७९ 

मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२२०००००१ रािष् �य 
�ाकृ�तक �ोत 
तथा �व� 
आयोग 

१,२ 

 

 

संवैधा�नक कायर् िजम्मेवार� पूरा गन�, सालबसाल�  

 

 

  तीन तहका 
सरकारलाई 
आवश्यक 
�सफा�रस भएको 
हनुे  

  

२२००००११ रािष् �य 
�ाकृ�तक �ोत 
तथा �व� 
आयोग 

१,२ स्वीकृत कायर्�म बमोिजम 
अध्ययन/अनसुन्धान र परामशर् गर�  
नेपाल सरकार, �देश सरकार र 
स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट, 

अन्तर-सरकार� �व� हस्तान्तरण, 

�ाकृ�तक �ोत प�रचालन सम्बन्धी 
�सफा�रस गन�, 

सालबसाल�  

 

 

�व�ीय 
संघीयताको 
�वषयमा �देश 
तथा स्थानीय 
तहहरुको क्षमता 
�वकास भएको 
हनुे।  

संघ �देश र स्थानीय 
राजस्व बाँडफाँट, अन्तर-
सरकार� �व� हस्तान्तरण, 

�ाकृ�तक �ोत प�रचालन 
सम्बन्धी �सफा�रस गन�, 

अध्ययन 
अनसुन्धान तथा 
परामशर् भएको 
हनुे 

अध्ययन, अनसुन्धान, 
�देश तथा स्थानीय 
तहमा  गो�ी, 
छलफल तथा 
अन्तर��या 
कायर्�म 
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९.११ रािष् �य म�हला आयोग 

१. पषृ् ठभ�ूम 

म�हलाको हक�हत संरक्षण तथा संवधर्न गनर् र म�हलाहरुलाई �वकासको मूल�वाहमा समा�हत गनर् तत्काल�न 

मिन्�प�रषदको �नणर्यानसुार �व.सं. २०५८ मा रािष् �य म�हला आयोगको स्थापना भएको हो। २०७२ सालको नेपालको 

सं�वधानले म�हला आयोगलाई संवैधा�नक है�सयत �दान गरे प�ात तीन म�हना पूवर् मा� पदा�धकार� �नयिु� भएको अवस्था छ। 

नेपालको सं�वधानले लै��क समानता तथा म�हला सश�ीकरण सम्बन्धी कायर्�मको अनगुमन गन�, म�हला �हंसा लगायतका 

म�हला सम्बन्धी म�ुाहरुको बारेमा सरकारलाई राय सझुाव �दने, सोसँग सम्बिन्धत कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन अनसुन्धान गर� 

भ�वष्यमा गनुर्पन� सधुारका सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायलाई �सफा�रस गन�, म�हलाको हक�हत सँग सम्बिन्धत कानून वा नेपाल 

पक्ष भएको अन्तरार्िष् �य सिन्ध वा सम्झौता अन्तगर्तका दा�यत्व कायार्न्वयन भए नभएको �वषयमा अनगुमन गर� त्यसको 

�भावकार� कायार्न्वयनको उपाय स�हत नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने गर� यस आयोगको काम कतर्व्य �नधार्रण गरेको छ। 

सं�वधानले अ�ीकार गरे अनसुार म�हलालाई �वना भेदभाव सम्पूणर् अ�धकारको �त्याभ�ूत स�हत सारभतू लै��क समानताका ला�ग 

ठोस पहलहरु गनर् आवश्यक छ। सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�को रािष् �य आकांक्षा हा�सल गनर् आम म�हलाहरुको समान 

सहभा�गता, �सजर्नशील योगदान र अ�पङ्�ीय नेततृ्व अप�रहायर् छ। वतर्मान संघीय शासन �णाल�मा म�हला अ�धकारका समस्त 

�वषयहरुको सम्बोधनका ला�ग तीनै तहका सरकारबीच सहकायर्, समन्वय र अन्तरसम्बन्ध स्था�पत गर� एक�कृत रुपमा �चार गनर् 

अत्यन्त जरुर� छ। सो सन्दभर्मा आयोगले लै��क समानता तथा म�हला सश�ीकरणका �वषयमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्िष् �य 

सिन्ध/सम्झौताको कायार्न्वयन अवस्थाको अनगुमनका साथै म�हला �हंसा सम्बन्धी उजरु�को ला�ग चौवीसै घण्टा फोन गनर् �मल्ने 

११४५ हेल्पलाइन सेवा, जनचेतनामूलक कायर्�म तथा समसाम�यक �वषयमा अध्ययन-अनसुन्धान तथा �सफा�रसका कायर्�म 

संचालन गद� आएको छ। नेपालको सं�वधान एवं रािष् �य म�हला आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई तोकेको िजम्मेवार� तथा  

�दगो �वकासका ल�य र  पन्�� योजनामा तो�कएका ल�य अनसुार नै आगामी �दनका कायर्�महरु �स्ताव ग�रएका छन।् 

२. समस्या तथा चनुौती 

समाजमा रहेको लै��क �वभेदका कारण �ोत र साधनमा�थ म�हलाको पहुँच पगु्न नसक्न,ु म�हलाको आ�थर्क 

पर�नभर्रताको कारण घरेल ु �हंसा तथा म�हला �हंसामा बढो�र� हनु ु र म�हलालाई हेन� सामािजक दृिष् टकोणमा प�रवतर्न हनु 

नसक्नकुा कारणले म�हला सश�ीकरणमा उल्लेख्य न�तजा हा�सल हनु सकेको छैन। नेपाल सरकारले म�हलाको हक अ�धकार 

संरक्षण र �वभेद �नमूर्ल�करण सम्बन्धमा जनाएका अन्तरार्िष् �य ��तब�ता तथा नेपालको  सं�वधान तथा �व�मान ऐन, कानूनको 

�भावकार� कायार्न्वयन हनु नसक्न,ु सं�वधानमा संघ, �देश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अ�धकार सूचीमा लै��क समानता 

र  म�हला सश�ीकरणको �वषय समावेश नै नहनु,ु स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ मा वडाका कायर्हरुमा मा� म�हला 

तथा बालबा�लकासम्बन्धी िजम्मेवार� सी�मत हनु,ु लै��क समानता र म�हला सश�ीकरण �वशेष कायर्�मका ला�ग अथर् 

मन्�ालयबाट आवश्यक सशतर् अनदुानको बजेट व्यवस्था नहनु,ु स्थानीय तहको सा�ठ�नक संरचनामा लै��क समानता तथा 

म�हला सश�ीकरण शाखाको छु�ै व्यवस्था नहनु,ु उत्पी�डत, द�लत तथा �व�भ� �कारका �वभेदको मारमा परेका अ�त �वपन् न 

म�हलाका ला�ग �वशेषतः लिक्षत  कायर्�म चा�हन्छ भन् ने स्थानीय तहमा बोध हनु नसक्न ुमखु्य समस्याका रुपमा रहेका छन।् 

अपयार्प् त बजेट, आफ्नै भौ�तक संरचनाको अभाव, आयोगको �ादेिशक तथा िजल्ला तहमा सम्पकर्  कायार्लयको अभाव र कानूनमा 

लेिखएका म�हलाको अ�धकारहरु कायार्न्वयनमा रहेका समस्याबारे पयार्प् त अध्ययन अनसुन्धान नहनु ु तथा केन्�देिख समदुाय 

तहसम्मको लै��क खण्डीकृत तथ्या� तथा सूचना �णाल� स्थापना नहनुजुस्ता �वषयहरु �मखु चनुौतीका रुपमा रहेका छन।् 
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३. सोच 

लै��क समानतामूलक राष् �को �नमार्ण। 

४. उ�शे्य 

1 = लै��क उ�रदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गद� म�हलाको सम्मा�नत जीवनयापनको वातावरण स�ुनिश् चत गनुर्। 

2= म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका भेदभाव, �हंसा र शोषणको अन्त्य गनुर्। 

3 = आ�थर्क सम�ृ� र �दगो �वकासका ला�ग म�हलाको समान  अ�सरता र नेततृ्वदायी भ�ूमका स्था�पत गद� �ोत, साधन, 

अवसर तथा लाभमा म�हलाको पहुँच स�ुनिश् चत गनुर्। 

५. रणनी�त 

1 = राज्यका सबै तह र क्षे�ले लै��क समानता सम्बन्धी क्षे�गत नी�त, कानून तथा कायर्�म तजुर्मा गन�। 

2= राज्यका सबै तहको सरकार, क्षे� तथा �नकायहरुमा लै��क उ�रदायी शासन प��त अवलम्बन गन�। 

3 = राज्यका सबै तहको सरकारमा लै��क उ�रदायी बजेट �व�नयोजन प��तलाई संस्थागत गन�। 

4 = लै��क समानता तथा सश�ीकरण मापन गन� तथ्या� �णाल�को �वकास गन�। 

5= आ�थर्क रूपले �वपन् न र सामािजक रुपले पछा�ड परेका म�हलालाई �वशेष �ाथ�मकता �दँदै आ�थर्क सश�ीकरण र 

सामािजक रुपान्तरण गन�। 

6= म�हला �वरु� हनुे सबै �कारका �हंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका ला�ग �नरोधात्मक, संरक्षणात्मक उपाय�ारा न्यायमा 

पहुँच अ�भव�ृ� गन�। 

६. �वषय के्ष�गत सूचक तथा ल�य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको  
उपलिब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

2078/79 2079/80 2080/81 

लै��क समानता म�हला सश�ीकरण र 
म�हला अ�धकारको बारेमा सचेतना 
अ�भव�ृ� 

संख्या १० ८ १२ १४ १६ 

सम्बिन्धत सेवा �दायक �नकायको 
अनगुमन 

संख्या १० १० १६ १७ १८ 

म�हला अ�धकार कायार्न्वयनको अवस्था 
वारे अध्ययन, अनसुन्धान र �सफा�रस 

संख्या ३ ४ २ ४ ५ 

घरेल ु�हंसा तथा म�हला �हंसाका उजरु� 
फर ्�ौट, �सफा�रस 

संख्या ११09 1200 1100 1000 900 
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७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९    1,013       986         27         -       1,013         -           -    

२०७९/८०    1,135     1,105         30         -       1,135         -           -    

२०८०/८१    1,177     1,144         33         -       1,177         -           -    
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८. कायर्�म आयोजनाको संिक्षप् त �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को 

उपलिव्ध 
सूचक 

आ.व .२०७८/७९ मा 
स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२2200००१ रािष् �य 

म�हला 

आयोग 

  सालवसाल�  

 

   

२2200०११ रािष् �य 

म�हला 

आयोग 

६ उपलब्ध �ोत 

साधनहरूमा 

म�हलाको पहुँच, 

उनीहरूको हक, 

�हतको संरक्षण र 

सम्व�र्न तथा 

सशि�करण गनुर्,  

ल��गक समानता, 

म�हला सश�ीकरण 

तथा म�हलासंग 

सम्बिन्धत काननुी 

व्यवस्थाको 

अध्ययन, 

अनसुन्धान र 

सालवसाल�  आम नाग�रकमा 

म�हला हक�हत 

तथा �हंसा 

�नयन्�णका 

�वषयमा सचेतना 

व�ृ� भएको हनुेछ, 

CEDAW को 

सझुाव कायार्न्वयन 

भएको हनुेछ,  

CEDAW र बेइिज� 

प्लेटफमर्को 

��तवेदन 

पठाइएको हनुेछ,  

घरेल ु�हंसा तथा म�हला 
�हंसाजन्य क�रब ११०० 
वटा उजरु�हरुको �सफा�रस 
तथा कायार्न्वयन,  

�सड स�म�तको �नष्कषर् 
सझुावको कायार्न्वयन 
सम्बन्धमा अध्ययन,  

म�हलाको न्यायमा पहचु 

सम्बन्धमा सरोकारवाला 

�नकाय न्या�यक �नकाय र 

सेवा�ा�हहरु सँग 

अन्तर��या कायर्�म,  

म�हला मा�थ हनुे �हंसा 

�नवारणको सम्बन्धमा 

िशक्षक‚ �व�ाथ� र �व�ालय 

सचेतना 

अ�भव�ृ�  

��तवेदन   

नी�त तथा 

काननुहरुमा 

सधुार  

�देशस्तरमा 

आयोगको 

कायार्लय 

�वस्तार  

११४५ 

हेल्पलाइन 

सेवाको 

आ�यस्थल,ओ�सएम�स,  

म�हला तथा वालवा�लका 

सेवा केन्� लगायतको 

अनगुमन र ��तवेदन तथा 

�सफा�रस,  

म�हला अ�धकार र म�हला 

�हंसा �वरु�का सूचना 

मलुक कायर्�महरु 

उत्पादन तथा �सारण,  

अन्तरकृया, सचेतना 

कायर्�म, गो�ी, तथा 

म�हला सश�ीकरण,  

योगमाया म�हला जागरण 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 
क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को 

उपलिव्ध 
सूचक 

आ.व .२०७८/७९ मा 
स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

�सफा�रस गनुर्,  

 

नी�त तथा 

काननुहरुमा भएका 

म�हला �हंसा 

सम्बन्धी कमी 

कमजोर�हरुको 

प�हचान भई 

कानूनमा सधुार 

आएको हनुेछ,  

�देशस्तरमा 

आयोगको 

कायार्लय �वस्तार 

भएको हनुेछ,  

११४५ हेल्पलाइन 

सेवाको �वस्तार 

भएको हनुेछ।  

व्यवस्थापनका 

पदा�धकार�सँग �व�ालय 

स्तरमा अ�भमिुखकरण 

कायर्�म 

समाजमा �व�मान रहेका 

हा�नकारक अभ्यासहरू 

(बाल�ववाह, बह�ुववाह, 

दाइजो�था, बोक्सीको आरोप 

लगायतका 

�थाहरु)सम्बन्धमा 

अन्तर��या कायर्�म 

�वस्तार  कायर्�म,  

अध्ययन, अनसुन्धान र 

�सफा�रस 

 

९. जोिखम पक्ष तथा अनगुमन 

को�भड-१९ का कारण यस आ�थर्क वषर्मा समेत क�तपय स्वीकृत कायर्�महरु सम्प� हनु नसकेकोमा आगामी आ�थर्क वषर्मा समेत यसको असर पूवार्नमुान गनर् 

नस�कने अवस्था रहेको छ। ११४५ हेल्पलाइन सेवालाई देशैभ�र �वस्तार गनुर् र यसको गणुस्तर तथा �भावका�रता व�ृ� गनुर् चनुौतीपूणर् रहेको छ।  
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९.१२ रा��य द�लत आयोग 

१. प�ृभ�ूम 

रा��य द�लत आयोग नेपालको सं�वधानको धारा २५५ बमोिजम गठन ग�रएको एक संवैधा�नक आयोग हो । यस 

आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । द�लत समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन तथा अन्वेषण 

गर� तत ्सम्बन्धमा गनुर्पन� नी�तगत, काननुी र संस्थागत सधुारका �वषय प�हचान गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रश गनर् र जातीय 

छुवाछुत तथा �वभेदको अन्त्य गनर् नी�त तथा कायर्�म तजुर्मा गर�, द�लत �हतसँग सम्बिन्धत काननु कायार्न्वयन भए नभएको 

अनगुमन गन�, अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौतामा नेपालले पठाउन े��तवेदन सम्बन्धमा द�लतको हक �योग गनर् न�दएको वा वि�त 

गरेको �वषयमा म�ुा दायर गनुर्पन� आवश्यकता देिखएमा सम्बिन्धत �नकाय समक्ष वा नपेाल सरकार समक्ष राय सझुाव वा 

�सफा�रस गन� उ�ेश्यले यस आयोगको स्थापना भएको हो ।   

२. समस्या तथा चनुौती  

द�लत समदुाय र समाजका अन्य वगर्का बीच सामािजक क्षे�मा ठूलो अन्तर रहन,ु राज्यको �ोत, साधन, अवसर र लाभमा 

त्यस्ता वगर्, समदुाय एवम ्क्ष�ेको न्यायोिचत पहुँच नहनु,ु राजनी�तक र �शास�नक संरचनामा उिचत ��त�न�धत्व नहनु ुयस क्षे�का 

�मखु समस्याको रूपमा रहेका छन ्। �व�भ� वगर् र क्षे�का समदुाय र द�लत समदुाय वीच आ�थर्क, सामािजक तथा शैिक्षक 

क्षे�लाई समान स्तरमा पयुार्उन,ु राज्यको �ोत, साधन, अवसर र लाभमा द�लत समदुायको न्यायोिचत पहुँच स्था�पत गनर्, द�लत 

समदुाय �भ�को नकरात्मक सामािजक मूल्य मान्यता र लै��क �हसांको अन्त्य गनुर् यस आयोगका �मखु चनुौतीहरु हनु ्। 

3. सोच  

सखुी, सम�ृ र गणुस्तर�य जीवन भएका द�लत वगर्का जनताको �वकास। 

4. उ�शे्य 

1. द�लत समदुायको हक, �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा सशि�करण गनुर् । 

2. �वभेद तथा छुवाछुत अन्त गर� रा� �नमार्ण तथा मूल्�वाह�करण गनुर्। 

3. द�लत समदुायको आ�थर्क सामािजक र भौ�तक �वकास गनुर्। 

4. द�लत समदुायबाट �नरक्षरता उन्मूलन गनुर्। 

5. द�लत समदुायको पेशा र सीपको संरक्षण र सम्ब�र्न गनुर्। 

6. लै��क �वभेद तथा �हंसाको अन्त्य गनुर् ।  

५. रणनी�त 

1. मलुकुमा उपलब्ध �ोत साधनहरुमा द�लत समदुायको समानपुा�तक पहुँच बढाउने । 

2. द�लत समदुायको हक, �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा सशि�करण गन�। 

3. राज्यका तीनै तहमा हनुे �नणर्य ���या तथा यसका �शास�नक संरचनामा सकारात्मक �वभेद र आरक्षणको माध्यमबाट 

द�लत समदुायको सहभा�गता स�ुनि�त गन� । 
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4. द�लत समदुायको क्षमता �वकास ला�ग सीप �वकास सम्बन्धी कायर्�म स�ालन गर� मलुकुमा उपलब्ध रोजगार� अवसर 

उपयोग गनर् सक्न ेसक्षम जनशि�को �वकास गन�। 

5. द�लत समदुायमा िशक्षाको �वस्तार र संस्कृ�तको संरक्षण एवंम संम्ब�र्न गन� । 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

वा�षर्क ��तवेदन वटा १ १ १ १ १ 

सफ्टवेयर �नमार्ण वटा - 1 1 - - 

अध्ययन अनसुन्धान वटा २ २ १० १० १० 

अन्त��र् या कायर्�म पटक १ २ २५ २५ २५ 

�चार�सार पटक - - 10 10 10 

अनगुमन पटक ४ ४ २५ २५ २५ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      324       314         10         -         324         -           -    

२०७९/८०      345       334         11         -         345         -           -    

२०८०/८१      358       346         12         -         358         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 
हालसम्मको 
�ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

२२४००००१ द�लत 
आयोग 

        

२२४०००११ द�लत 
आयोग 

 क्षमता �वकास  

गन�, 

अन्तर��या 

कायर्�म गन�,  

अध्ययन 

अनसुन्धान गन�, 

अनगुमन तथा 

मूल्याकन गन� । 

सालवसाल�  क्षमता �वकास, 

अन्तर��या 

कायर्�म, अध्ययन 

अनसुन्धान र 

अनगुमन तथा 

मूल्याकन  

वा�षर्क 
��तवेदन 
�कािशत 
भएको, 
सफ्टवेयर 
�नमार्ण गन� 
कायर् शरुु 
भएको, २ वटा 
अध्ययन 
भैरहेको, २ 
वटा 
सचेतनामूलक 
गो�ी भएको । 

वा�षर्क 
��तवेदन छपाई, 
सचेतना 
कायर्�म, 
क्षमता �वकास, 
अनगुमन 

आयोगको द�घर्काल�न सोच ल�य 
उ�ेश्य नी�त तथा रणनी�त �नमार्ण 

िजल्ला/स्थानीय तह स्तर�य 
कायर्�म, ५ पटक 

सरोकारवालासँग अन्त��र् या 
कायर्�म, ४ पटक 

द�लत अ�धकार सम्बन्धी ऐन �नयम 
�चार�सार तथा  सचेनामूलक 
कायर्�म, ६ वटा 

लोक सेवा तयार� कक्षा संचालन 

जातीय प�हचान सम्बन्धी अध्ययन, 
१० वटा 

आचारसं�हता कायर्�व�धको मस्यौदा 
�नमार्ण 

द�लत समदुायको समानपुा�तक 
समावेिशताको अध्ययन 

छुवाछुत घटनाको स्थलगत अध्ययन, 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा 
हालसम्मको 
�ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन 
वषर्को उपलिव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

६ पटक 

द�लत अ�धकार सम्बन्धी 
�व�र्नात्मक सामा�ी �नमार्ण 

स्थानीय तहका द�लत 
जन��त�न�धहरुको क्षमता �वकास 
कायर्�म 

द�लत अ�धकार सम्बन्धी 
सचेतनामूलक डकुमेन्�� �नमार्ण 

जातीय छुवाछुत�वरु� सा�हित्यक 
रचना तथा कलाका�रता क्षे�का ��ा 
सम्मान 

जातीय छुवाछुत�वरु�  सां�ग�तक 
अ�भयान 

द�लत र गैरद�लतबीच अन्तरजातीय 
�ववाह गर� �वस्थापनमा परेका 
जोडीलाई पनुस्थापनामा सहयोग 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

को�भड-१९, �ोत साधनको कमी र परुातनवाद� सोचले द�लत समदुायहरुमा म�हला लिक्षत आ�थर्क सामािजक क्षे�का सधुारका कायर्�म स�ालन गदार् केह� �वरोधका 

आवाज आउन सक्ने जोिखम रहेको अनमुान छ ।    
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९.१३ रा��य समावेशी आयोग 

१. प�ृभ�ूम 

  नेपाल यगु�देिख �व�भ� सम्�दाय, संस्कृ�त, जातजाती, भाषाभाषी र समदुायको स�म�णको रुपमा र�हआएको छ। भौगो�लक 

वनावटका �हसावले प�न �हमाल, पहाड, तराई मधेश सिम्म�लत साँिच्चकै सनु्दर र अनपुम छ। �ाचीन सभ्यता र संस्कृ�तको धनी 

यस मलुकुको स्वरुप र च�र� नै समावेशी �क�समको छ। त्यसैले यस मलुकुमा वसोवास गन� खस आयर्, �पछडावगर्, आ�दवासी 

जनजाती, द�लत, अपा�, असहाय, म�हला, मधेसी, अल्पसंख्यक �पछ�डएको वगर् र क्ष�े लगायत सवै जा�त, वगर् र क्षे� एवं आ�थर्क 

रुपमा �वप� र सीमान्तीकृत समदुायको रा��य जनजीवनमा समानपुा�तक समावेशीकरण अप�रहायर् शतर् हो। यसै वास्त�वकतालाई 

आत्मसात गद� नेपालको सं�वधानको �स्तावनामा नै “बहजुातीय, बहभुा�षक, बहधुा�मर्क, बहसुांस्कृ�तक तथा भौगो�लक �व�वधताय�ु 

�वशेषतालाई आत्मसात ् गर� �व�वधता बीचको एकता, सामािजक सांस्कृ�तक ऐक्यब�ता, स�हष्णतुा र स�ावलाई संरक्षण एवं 

�वधर्न गद� ; वग�य, जातीय, क्षे�ीय, भा�षक, धा�मर्क, ल��गक �वभेद र सबै �कारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर� आ�थर्क समानता, 

सम�ृ� र सामािजक न्याय स�ुनि�त गनर् समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ान्तका आधारमा समतामूलक समाजको 

�नमार्ण गन�” उदघोष ग�रएको छ। यो नै समानपुा�तक समावेशी राज्य व्यवस्थाको मूल आधार हो। सं�वधानले �वशेषत नेपालका 

�व�वध जात जा�त र भौगो�लक क्षे�को प�हचान स्था�पत गर� न्यायोिचत र समतामूलक समावेशी �वकासको माध्यमबाट �व�मान 

आ�थर्क, सामािजक र राजनी�तक �वभेदहरूको अन्त्य गन� उ�ेश्य राखेको हो। म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजाती, थारु, द�लत, 

मधेसी र मिुश् लम समदुायहरुको हक अ�धकारको संरक्षणको ला�ग छु�ाछु�ै संवैधा�नक आयोगको व्यवस्था गरेप�छ खस आयर्, 

�पछडावगर्, अपा�ता भएका व्यि�, ज्ये� नाग�रक, ��मक, �कसान, अल्प संख्यक एवं सीमान्तीकृत समदुाय तथा �पछ�डएको वगर् र 

कणार्ल� एवं आ�थर्क रुपले �वप� लगायतका समदुायको हक अ�धकारको संरक्षणको ला�ग छु�ै संवैधा�नक आयोगको रुपमा 

रा��य समावेशी आयोगको व्यवस्था नेपालको सं�वधानको भाग २७ को धारा २५८ मा ग�रएको  हो। 

२. समस्या तथा चनुौती  

 आयोगमा हालसम्म पदा�धकार�हरु पूणर् रुपमा �नयिु� नभएको, �व�भ� आयोगहरुको अ�धकार क्षे�मा दोहोरोपना साथै 

लिक्षत वगर्हरु प�रभा�षत हनु बाँक�, कमजोर भौ�तक संरचना, पयार्� जनशि� र आ�थर्क �ोतको अभाव मखु्य समस्याको रुपमा 

देखा परेका छन।् यस आयोगको कायर्क्षे� �भ� पन� लिक्षत वगर्को खिण्डत तथ्यांकको अभाव हनु,ु �व�ीय �ोतको ला�ग 

सरकारसँग �नभर्र रहन,ु राजनी�तक वादहरुमा �वभािजत लिक्षत वगर् र जातीय संगठनहरु रहन ु साथै सं�वधानका �ावधान 

बमोिजम संघीय कानून नबनेको अवस्था रहन ुजस्ता चनुौती छन।् 

3. सोच  

नेपालको शासन व्यवस्था र राज्य �णाल�मा समानपुा�तक �स�ान्तलाई अत्मसात गद� समावेशी राज्य �नमार्ण। 

4. उ�शे्य 

1. लिक्षत वगर् प�हचान गर� सामािजक सांस्कृ�तक तथा आ�थर्क रुपले कमजोर र �वप� वगर्को सशि�करण तथा �वशेष 
संरक्षणको माध्यमबाट पहुँच स्था�पत गनर् कानूनी सक्षमता �वकास गनुर्। 

2. लिक्षत वगर् तथा समदुायको समानपुा�तक ��त�न�धत्व, जातीय, वग�य तथा क्षे�ीय प�हचान र शस�ीकरणको माध्यमबाट 
राज्य �णाल�मा पहँच एवम ्सहभा�गता स�ुनि�त गनर् रा��य समावेशी आयोगको सदुृढ�करण गनुर्। 
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५. रणनी�त 

1. खस आयर्, �पछडा वगर्, अपांगता भएका व्यि�, ज्ये� नाग�रक, ��मक, �कसान, अल्पसंख्यक एवं �समान्तीकृत समदुाय तथा 
�पछ�डएको वगर् र कणार्ल� तथा आ�थर्क रूपले �वप� वगर् लगायतका समदुायको हक अ�धकारको संरक्षणका ला�ग 
अध्ययन तथा अनसुन्धान गन�। 

2. नयाँ नी�त तथा कानून �नमार्ण र पनुरावलोकन गनर् सरकारलाई �सफा�रस गन�। 

3. लिक्षत वगर्को सश�ीकरण गन�। 

4. लिक्षत वगर्को थर सूिचकृत गर� प�हचान गन�। 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भवन ममर्त सधुार वटा १ - १ - - 

अध्ययन अनसुन्धान वटा ३ ३ ७ ७ ७ 

अन्त��र् या कायर्�म  वटा / �देश 4 4 7 ७ ७ 

अनगुमन  वटा / �देश ४ ४ 7 ७ ७ 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      304       292         12         -         304         -           -    

२०७९/८०      319       306         13         -         319         -           -    

२०८०/८१      330       316         14         -         330         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध 

(सरुु र 

समा��) 

लागत (रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

२२६००००१ 

 

समावेशी 

आयोग 

        

२२६०००११ 

 

समावेशी 

आयोग 

१-४ अन्तर��या 

कायर्�म 

गन�।  

अध्ययन 

अनसुन्धान 

गन�। 

अनगुमन 

तथा 

मूल्याकन 

गन� 

सालवसाल� - क्षमता �वकास, 

अन्तर��या 

कायर्�म, 

अध्ययन 

अनसुन्धान र 

अनगुमन तथा 

मूल्याकन  

खस आयर्को थर 

सूचीकरण, �वप� 

वगर् प�हचान गन� 

�व�ध �नमार्ण र 

आरक्षण 

व्यवस्थाको 

पनुरावलोकन 

सम्बन्धी �वषयमा 

अध्ययन गनर् 

�वज्ञसँग सम्झौता 

भएको। 

अन्त��र् या कायर्�म 

अध्ययन अनसुन्धान 

अनगुमन तथा 

मूल्या�न 

खस आयर्को सूचीकरण 

��तवेदनको स्तरो��त, कणार्ल� 

क्षे�को अध्ययन, 

सावर्ज�नक क्षे�का करारका 

कमर्चार�को समावेशीकरण, 

�पछडावगर्को थर सूचीकरण, 

संघ, �देश र स्थानीय तहका 

लिक्षत वगर्का ��त�न�धहरुको 

अन्तरसम्बन्धको िस्थ�त 

अनौपचा�रक ��मकलाई 

औपचा�रक बनाउने उपाय 

ज्ये� नाग�रकको जीवन 

मयार्�दत बनाउन ेउपायको 

अध्ययन लगायतका �व�भ� ७ 

�वषयमा अध्ययन गन� 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध 

(सरुु र 

समा��) 

लागत (रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन 

हनु े�मखु ��याकलाप 

क्षमता �वकास कायर्�म 

संचालन गन� 

अन्तर��या कायर्�म संचालन 

गन� 

जनचेतनामूलक कायर्�म 

संचालन गन� 

जनचेतनामूलक सामा�ी �नमार्ण 

गन� 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

आ�थर्क �ोत, भौ�तक पूवार्धार र समयमा जनशि� प�रपू�तर् हनु नसकेमा आयोगले उ�शे्य अनसुारको कायर् गनर् नसक्ने जोिखम रहने देिखन्छ।  
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९.१४ आ�दवासी जनजा�त आयोग  

१. प�ृभ�ूम 

नेपालको सं�वधानले वहजुा�तय, वहभुा�षक, वहधुा�मर्क, वहसुांस्कृ�तक �वशेषतालाई स्वीकार गर� �व�वधतावीचको एकता 

सामािजक सांस्कृ�तक ऐक्यव�ता, स�हष्णतुा र स�ावलाई संरक्षण एवं �व�र्न गन�, वग�य, जा�तय र सामािजक न्याय स�ुनि�त गनर् 

समानपुा�तक समावेशी र सहभा�गतामूलक �स�ान्तको आधारमा समतामूलक समाजको �नमार्ण गन� संकल्प गरेको छ। धारा ३२ 

मा भाषा तथा संस्कृ�तको हक र धारा ४२ मा सामािजक न्यायको हक व्यवस्था रहेको छ भने धारा ५१ (ञ) ८ मा आ�दवासी 

जनजा�तको प�हचान स�हत सम्मानपूवर्क वाच्न पाउने अ�धकार स�ुनि�त गनर् अवसर तथा लाभका ला�ग �वशेष ब्यवस्था गद� यस 

समदुायसँग सरोकार रा� े �नणर्यहरुमा सहभागी गराउने तथा आ�दवासी जनजा�त र स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, 

संस्कृ�त, सामािजक परम्परा र अनभुवलाई संरक्षण तथा �व�र्न गन� नी�त �लइने उल्लेख छ। आ�दवासी जनजा�त आयोग ऐन 

२०७४ ले आ�दवासी जनजा�त समदुायको गौरवमय इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक �हतको संरक्षण तथा सम्ब�र्न तथा 

आ�दवासी जनजा�त समदुायको सश�ीकरण गन� उ�ेश्य राखेको छ। �दगो �वकास ल�यको ल�य १६ मा शािन्तपूणर् र समावशी 

समाजको �व�र्न तथा न्यायमा सवैको पहुँच बढाउदै सशुासन अ�भब�ृ� गन� कुरा उल्लेख छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

राज्यको �ोत साधन, अवसर र लाभमा आ�दवासी जनजा�त समदुायको न्यायोिचत पहुँच नहनु,ु राजनी�त र �शास�नक 

संरचनामा  उिचत ��त�न�धत्व नहनु ु �मखु समस्या रहेको छ।आ�दवासी जनजा�त समदुायमा व्या� ग�रवी घटाउन, आ�थर्क, 

सामािजक तथा शैिक्षक क्षे�मा रहेको अन्तर कम गनुर्, राज्यको �ोत साधन तथा सेवा स�ुवधामा आ�दवासी जनजा�त समदुायको 

न्यायोिचत पहुँच स्था�पत गनुर् र राज्यको संरचनामा आ�दवासी जनजा�त समदुायलाई अपेिक्षत ��त�न�धत्व गराउन ुचनुौ�तको रुपमा 

रहेको छ।  

3. सोच  

राज्यका सवै नाग�रकको उपिस्थ�त र अथर्पूणर् सहभा�गतामा समावेशी �वकास। 

4. उ�शे्य 
आ�थर्क सामािजक तथा राजनै�तक अवसरवाट वि�तमा परेका लिक्षत वगर्का ला�ग मलुकुमा उपलब्ध साधन �ोत तथा 

स�ुवधामा समानपुा�तक समावेशी पहुँचको स�ुन�तता गनुर्। 

५. रणनी�त 

1. मलुकुमा उपलव्ध �ोत साधनहरुमा लिक्षत वगर्को समानपुा�तक पहुँच बढाउने। 

2. राज्यका तीन तहमा हनुे �नणर्य �कृया तथा यसका �शास�नक संरचनामा सकारात्मक �वभेद र आरक्षणको माध्यमबाट 

अथर्पूणर् सहभा�गता स�ुन�त गन�। 

3. सीप �वकास ता�लम �दान गर� मलुकुमा उपलब्ध रोजगार�को अवसर उपयोग गनर् सक्षम वनाउने। 

4. आ�दवासी जनजा�त समदुायको भाषा तथा संस्कृ�तको संरक्षण एवं सम्ब�र्न गन�।  
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 
207६/7७ सम्मको 

उपलिब्ध 

207७/7८ को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

अध्ययन  

अनसुन्धान तथा 
परामशर् सेवा 
 

संख्या 

 

आयोगका 
पदा�धकार�हरुको 
�नयिु� नभएका 
कारण कायर्�म 
संचालन हनु नसकेको 

 

१. संस्कृ�त संरक्षण र 

सम्ब�र्नका �निम्त जी�वत 
सं�हालय स्थापना सम्बिन्ध 
अवधारणाप� तयार हनुे। 

२. आ�दवासी जनजा�त संग 
सम्बिन्धत ६ वटा  अध्ययन 
हनुे। 

४ १० १० 

सीप �वकास 
तथा जनचेतना 
ता�लम गो�ी 
 

संख्या 

 

आयोगका 
पदा�धकार�हरुको 
�नयिु� नभएका 
कारण कायर्�म 
संचालन हनु नसकेको 

आ�दवासी जनजा�त समदुायका 
सरोकारवालाहरुसँग �देशस्तर�य 
चेतनामूलक अन्त��र् या तथा 
छलफल कायर्�म सम्प� हनुे। 

२ १० १० 

अनगुमन 
मूल्यांकन 

 

संख्या 

 

संघ, �देश र स्थानीय 
तहबाट संचा�लत 
आ�दवासी जनजा�त 
लिक्षत कायर्�महरुको 
अनगुमन भएको 

सातै वटा �देशहरुमा संघ, �देश 
र स्था�नय तहबाट संचा�लत 
कायर्�महरुको अनगुमन हनुे। 

५० ५० ५० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      271       258         13         -         271         -           -    

२०७९/८०      290       276         14         -         290         -           -    

२०८०/८१      300       285         15         -         300         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध 

(सरुु र 

समा��) 

लागत 

(रू 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 

मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२२८००००१ 

 

आ�दवासी 

जनजा�त 

आयोग  
 

९ समावेशी 

समानपुा�तक 

पहुँचमा 

व�ृ� गन�  

सालबसाल� ६८ सो समदुायको 

आ�थर्क, 

सामािजक तथा 

साँस्कृ�तक 

अवस्थाको 

�ोफाइल तयार 

हनुे   

परम्परागत सीप, 

��व�ध  �विश� 

ज्ञानको  संरक्षण 

र �व�र्न गर� 

ब्यवसा�यक 

�योगमा ल्याउन 

सहयोग हनुे। 

अध्ययन  

अनसुन्धान तथा 

परामशर् सेवा सम्बन्धी 

अवधारणा प� स�हत 

७ वटा अध्ययन को 

कायर् अगाडी बढाएको 

छ।  

 

सात वटै �देशमा 

आ�दवासी जनजा�तको 

भाषा, संस्कृ�त र कला एवं 

अ�धकार सम्बन्धी 

अध्ययन भएको हनु े 

सवै िजल्लाहरु र ५० 

��तशत पा�लकाहरुमा मा 

सशि�करण तथा 

चेतनामलुक कायर्�म 

स�ालन भएको हनु े

लिक्षत समदुायको 

परम्परागत सी�ब�र्नका 

ला�ग िजल्ला तथा 

पा�लकास्तीय कायर्�म 

स�ालन भएको हनुे।  

सात वटै �देशमा िज�वत 

सं�हालय �नमार्णका ला�ग 

सम्भाव्यता अध्ययन 

आ�दवासी जनजा�त 

समदुायको सम� 

िस्थ�तको अध्ययन 

गन�। 

संघ, �देश र स्थानीय 

तहबाट आ�दवासी 

जनजा�तसँग सम्बिन्धत 

नी�त तथा 

कायर्�महरुको तजुर्मा 

र कायार्न्वयनको 

अवस्था अनगुमन गर� 

नेपाल सरकारलाई 

सझुाव �दने 

आ�दवासी जनजा�तको 

मानव अ�धकार हनन ्

भएको अवस्थामा हनन ्

भएको अ�धकार 

स्था�पत गराउन 
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ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 

अव�ध 

(सरुु र 

समा��) 

लागत 

(रू 

लाखमा) 

अपिेक्षत न�तजा हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 

मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

भएको हनुे। तत्काल 

अध्यन/अनगुमन गन� 

२२८०००११ 
 

आ�दवासी 

जनजा�त 

आयोग  
 

६ समावेिश 

समानपुा�तक 

पहुँचमा 

व�ृ� गन� 

सालबसाल� २४७ आ�दवासी 

जनजा�तसँग 

सम्बिन्धत नी�त 

तथा 

कायर्�महरुको 

कायार्न्वयनमा 

गणुस्तर �ब�र्न 

भई �मतव्यीता 

कायम गनर् 

सहयोग पगु्न े

सीप �वकास तथा 

जनचेतना सम्वन्धी ४ 

वटा गो�ी तथा 

अतर��या छलफल 

कायर्�म कायर्�म 

ग�रएको छ  

८ वटा अनगुमन 

मूल्यांकन को कायर् 

सम्प� ग�रएको छ। 

 

आ�दवासी जनजा�तसँग 

सम्बिन्धत नेपाल 

सरकारको तीनै तहबाट 

स�ालन भएका 

कायर्�महरुको अनगुमन 

भई सझुाव नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस 

भएको हनु े 

नेपालका आ�दवासी 

जनजा�तहरुको अभौ�तक 

संस्कृ�तहरुको अध्ययन 

गर� �व� सम्पदा सूिचमा 

सूिचकरण भएको हनु े

आ�दवासी 

जनजा�तहरुको 

परम्परागत �दशर्नकार� 

कलाहरुको अध्ययन 

गन� 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

सरोकारवालाहरुको सकारात्मक सहयोग �ा� हनुे र कायर्�म स�ालनका ला�ग �ोत साधनको व्यवस्था हनुे अपेक्षा ग�रएको छ। तीनै तहका सरकार लगायत  

सरोकारवाला सबैको सहयोग हनु नसकेमा आयोगलाई आफ्नो ल�य �ा� गनर् कठ�न हनुे देिखन्छ।  
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९.१५ मधेशी आयोग 

१. प�ृभ�ूम  

मधेशी समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक, �हतको संरक्षण र सम्वधर्न तथा सश�ीकरण गनर्को ला�ग मधेशी 

आयोग संवैधा�नक �नकायको रुपमा स्था�पत भएको हो। आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल देिख संवैधा�नक व्यवस्था बमोिजम 

कायर्सम्पादन गद� आएको छ। मधेशी समदुायलाई �व�भ� �वषयमा जानकार� गराउन चेतनामूलक कायर्�म गद� आएको छ। 

आयोगले मधेशी समदुायको आचँ आउने गर� अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� संकलन गर� सो उपर 

छान�वन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन� गरेको छ। संघीय संरचनामा आयोगको भ�ूमका अझै महत्वपूणर् 

छ।आयोगले आवश्यकता अनसुार �देश तहमा समेत कायार्लय स्थापना गनर् सक्न े काननुी व्यवस्था रहेको छ। मूलत: यस 

आयोगले मधेशी समदुायको सम� िस्थ�तको अध्ययन गर� तत्सम्बन्धमा गनुर् पन� नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका �वषयमा 

नेपाल सरकार समक्ष �सफा�रस गन� कायर् गदर्छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

आयोगको  कायर्क्षे� र िजम्मेवार� अनसुार काम गनर् आफ्नै छु�ै कायार्लय भवन स�हतको संरचना, जनशि� लगायत अन्य 

�ोत साधन न्यून हनु,ु  अध्ययन अनसुन्धान र �व�षेणमा आधा�रत काम कारवाह� गनुर्पन� भएता प�न आवश्यक तथ्यांकहरुको 

अभाव हनु,ु  न्यून बजेट, जनचेतनाको अभाव र मधेशी समदुायमा�थ हनुे सबै �कारका भेदभाव र �हंसाको न्यूनीकरण गन� कायर् 

समस्या तथा चनुौतीका रुपमा रहेका छन।् 

3. सोच  

मधेशी समदुायको अ�धकारको संरक्षण, सम्वधर्न र सश�ीकरणका ला�ग सबै �कारका �वभेदहरु अन्त्य गर� समावेशी,    

मयार्�दत र समतामूलक समाजको �नमार्ण।   

4. उ�शे्य  

१.  मधेशी समदुायको हक�हतको संरक्षण र सम्वधर्न गनुर्। 

२. मधेशी समदुायको अ�धकारलाई व्यवहा�रक रुपमा स�ुनि�त गनुर्।  

3. मधेशी समदुायको सशि�करण गनुर्।  

५. रणनी�त 

1. मधेशी समदुायमा रहेका सबै व्याि�को मानव अ�धकारको संरक्षण, सम्व�र्न गद� उनीहरुको सम� �वकास गन�। 

2. राज्यका �वभ� क्षे�मा  मधेशी समदुायको समानपुा�तक, सामािजक समावेशी तथा अथर्पूणर् सहभा�गताका साथै ल��गक  

एवम ्फरक क्षमताका व्यि�हरुको मूल�वाह�करण स�ुनि�त गन�। 

3. मधेशी समदुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौता कायार्न्वयन भए नभएको �भावकार�          

अनगुमन गन�। 

4. मधेशी समदुायको अ�धकारलाई स�ुनि�त गराई �वकासको मूल�वाहमा सहभागी हनु उत्��ेरत गन�। 

5. सबै क्ष�ेको ��त�न�धत्व व्यविस्थत गन�। 
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6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

ता�लम संख्या १० ५ ५ ५ ५ 

अनगुमन संख्या ८ ५ २० २० २० 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      326       320          6         -         326         -           -    

२०७९/८०      351       344          7         -         351         -           -    

२०८०/८१      364       356          8         -         364         -           -    
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म ÷ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

 

लागत (रू 
लाखमा) 

अपिेक्षत 
न�तजा 

हालसम्मको 
�ग�त िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को उपलिव्ध 
सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२३०००००१  मधेशी आयोग 
 

 

 

 

 सालवसाल� ५६.७५   मधेशी समदुायको समानपुा�तक, 

सामािजक समावेशी तथा अथर्पूणर् 

सहभा�गताका स�ुनि�त गन�। 

मधेशी समदुायको सम्बन्धमा 

नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य 

सिन्ध सम्झौता कायार्न्वयन भए 

नभएको �भावकार�          

अनगुमन गन� 

मधेशी समदुायको 

सशि�करणको ला�ग 

ता�लम स�ालन तथा 

व्यवस्थापन गन�। 

 

 

२३००००११  मधेशी आयोग मधेशी समदुायको  
इ�तहास र 
संस्कृ�तको प�हचान 
हक �हतको 
संरक्षण र सम्व�र्न 
तथा सश�ीकरण  

सालवसाल� २८९.२५ १० वटा 
ता�लम र ८ 
वटा 
अनगुमनको 
कायर् सम्प� 
भएको हनु े। 

५ वटा 
ता�लम र ५ 
वटा 
अनगुमनको 
कायर् सम्प� 
भएको। 

मधेशी समदुायको अ�धकारलाई 

स�ुनि�त गराई �वकासको 

मूल�वाहमा सहभागी हनु सात 

वटै �देशस्त�रय ता�लमको  

गन�। 

 

मधेशी समदुायमा हक 

अ�धकारको स�ुनि�त 

भएको नभएको 

सम्वन्धमा �भावकार� 

अनगुमन गन�। 

९. जोिखम तथा अनमुान पक्ष 

 पयार्� बजेट �व�नयोजन गनर् नस�कएमा, आयोगमा पदा�धकार� �नय�ु हनु ुभैसकेताप�न कायार्लयको संस्थागत क्षमता �वकास हनु नसकेको र �वज्ञ कमर्चार�को अभावले 

यस आयोगको अपेक्षा अनसुारको आफूलाई तो�कएको िजम्मेवार� परुा गनर् नसक्न ेजोिखम रहेको छ। 
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९.१६ थारू आयोग 

१. प�ृभ�ूम  

   थारु समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक, �हतको संरक्षण र सम्वधर्न तथा थारु समदुायको सश�ीकरण 

गनर्को ला�ग संवैधा�नक �नकायको रुपमा यस आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगले नेपालको सं�वधान, संघीय कानून तथा 

थारु आयोग ऐन,२०७४ अन्तगर्त रहेर कायर्सम्पादन गद� आएको छ। थारु समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा 

त्यस्तो समदुायको सश�ीकरणको ला�ग चेतनामूलक कायर्�म संचालनका साथै नी�त तथा कायर्�म तयार गनर् आयोग 

��याशील छ। आयोगले थारु समदुायको अ�धकार उल्ल�न गन� व्यि� वा संस्थाका �वरु� उजरु� संकलन गर� सो उपर 

छान�वन तथा तह�ककात गनर् सम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गनर् सक्छ। संघीय संरचनामा आयोगको भ�ूमका अझै �भावकार� 

बनाउन आवश्यकतानसुार �देश तहमा समेत कायार्लय स्थापना गनर् सक्ने काननुी व्यवस्था रहेको छ। मूलतः यस आयोगले थारु 

समदुायको सम� बस्त ु िस्थ�तको अध्ययन गर� सो सम्बन्धमा गनुर् पन� नी�तगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका �वषयमा नेपाल 

सरकार समक्ष �सफा�रस गन� र सझुाव �दने कायर् गदर्छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

  आयोगको कायर्क्ष�े र िजम्मेवार� अनसुार काम गनर् आफ्नै छु�ै कायार्लय भवन स�हतको संरचना र सो बमोिजमको 

जनशि� लगायत अन्य �ोत स�ुवधा नहनु,ु समदुाय सम्ब� खिण्डकृत तथ्यांकहरूको अभाव हनु ुतथा आयोगको �वगतमा रहेको 

दरबन्द� समेत कटौ�त हुँदा जनश� व्यवस्थापनको समस्याका रहेको छ। 

आयोगका काम कारवाह� पयार्� अध्ययन अनसुन्धान र �व�षेणबाट हनुपुन� भएकाले आगामी �दनमा सम्बिन्धत �वषयमा 

गहन अध्ययन अनसुन्धान गनुर् गराउन ुचनुौतीका रुपमा रहेको छ। साथै थारु समदुायको अ�धकार संरक्षण गनुर्, थारु समदुाय 

मा�थ हनुे सबै �कारका भेदभाव र �हंसाको �भावकार� रुपमा अनगुमन गनुर् चनुौतीपूणर् रहेको छ। संवैधा�नक अंग भएर प�न १३ 

जना मा� कमर्चार�को स्थायी दरबन्द� कायम ग�रन,ु �विश� �ेणीको पदा�धकार� सिचव रहने ऐनको व्यवस्था संशोधन हनु ुतथा 

थारु आयोग ऐन, २०७४ मा थप प�रमाजर्न गनुर् चनुौतीका रूपमा रहेका छन।् 

३. सोच  

      थारु समदुायको हक �हतको संरक्षण, सम्ब�र्न र सशि�करण गद� सबै जात जा�त, भाषा भाषी र धमर् संस्कृ�तका वीच 

सह-कायर्, सह-अिस्तत्व र स�हष्णतुा कायम गर� सम�ृ नेपाल �नमार्ण। 

४. उ�शे्य  

1. थारु समदुायको हक�हतको संरक्षण, सम्व�र्न तथा सशि�करण गनुर्। 

2. थारु समदुायको ला�ग मलुकुमा उपलब्ध साधन �ोत तथा स�ुवधामा समानपुा�तक समावेशी पहँूचको स�ुनि�तता गनुर्। 

3. थारु समदुायको अ�धकार��तको ��तब�तालाई व्यवहा�रक रुपमा स�ुनि�त गनुर्।  

५. रणनी�त  

1. सबै क्षे�का थारुहरूको मानव अ�धकारको संरक्षण र �वकास गन�। 
2. मलुकुमा उपलब्ध �ोत साधनमा थारु समदुायका लिक्षत वगर्को समानपुा�तक पहुँच बढाउने। 
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3. राज्यका तीन तहमा हनुे �नणर्य ���या/ �शास�नक संरचनामा सकारात्मक �वभेद र आरक्षणको माध्यमाबाट अथर्पूणर् 
सहभा�गता बढाउने। 

4. सीप �वकास ता�लम �दान ग�र मलुकुमा उपलब्ध रोजगार�का अवसर उपयोग गनर् सक्षम बनाउने। 
5. थारु समदुायको भाषा संस्कृ�तको संरक्षण र संब�र्न गन�। 
6. थारु समदुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरार्��य सिन्ध सम्झौता कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन�। 
7. थारु समदुायको अ�धकारलाई �वकासका म�ुाहरूसंग संरचनागत र कायार्त्मक रुपले जोड्ने। 
8. थारु आ�दवासी  समदुायको �हत �वपर�तका मौजदुा नी�त तथा काननुहरूको प�रमाजर्नको ला�ग अध्ययन ग�र सधुारको 

ला�ग सझुाव तयार गन�। 

6. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान  

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      422       392         30         -         422         -           -    

२०७९/८०      463       430         33         -         463         -           -    

२०८०/८१      481       445         36         -         481         -           -    
 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलिब्ध 

207७/7८ 
को अनमुा�नत 
उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

थारु समदुायको ऐ�तहा�सक 
साँस्कृ�तक सम्पदा सूचीकरण 

संख्या 
१ २ ७ ७ ७ 

थारु समदुायको सम� िस्थ�तको 
अध्ययन 

संख्या 
- १ अन्य �वषयगत 

क्षे� 

२ ३ 

थारु िच�कला सम्बिन्ध अध्ययन 
अनसुन्धान 

पटक 
- १ ७ ४ ५ 

सीप �वकास तथा क्षमता �वकास 
सम्बिन्ध ता�लम कायर्�म 

�देश 
- २ ५ ७ ७ 

�सकलसेल एने�मया सम्बिन्ध      
कायर्�व�ध �नमार्ण 

संख्या 
- १ कायर्�व�ध 

कायार्न्वयन 
- - 

मानक भाषा सम्बिन्ध छलफल 
कायर्�म 

संख्या 
- १ - २ २ 

थारु म�हला र �वशेष क्षे�मा 
चेतनामूलक कायर्�म  

पटक 
- ७ ७ ७ ८ 

थारु सा�हत्यको अध्ययन तथा 
अनसुन्धान  

संख्या 
- १ २ २ ३ 
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८. कायर्�म÷आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म तथा 

आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म 

÷ 

आयोजना 

 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

उ�ेश्य 

आयोजना 
अव�ध 

(सरुु र 
समा��) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 
िस्थ�त 

आगामी तीन वषर्को 
उपलिव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनु े
�मखु ��याकलाप 

232000०1 थारु 
आयोग 

 

 

 

१-८ 

आयोगको 
�भावका�र
ता अ�भव�ृ� 
गन�। 

सालवसा
ल� 

 आयोगको 
कायर्क्षमतामा 
अ�भव�ृ� भएको 
हनुे। 

थारु समदुायको 
ऐ�तहा�सक सांस्कृ�तक 
सम्पदा २ वटा 
सूचीकरण सम्प� 
भएको  

सरोकारवाला 
�नकायहरूसंग 
�भावकार� समन्वय 
भएको हनुे। 

परम्परागत ज्ञान,सीप र क्षमताको 
संरक्षण र �व�र्न ग�रन ेछ  

राय सझुाव संकलन गन�। 

232000१1 थारु 
आयोग 
 

थारु 
समदुायको 
सशि�करण 
तथा �वकास 
गन�। 

 

सालवसा
ल� 

 चेतनामलुक  
शसि�करण  
अनसुन्धान कायर्�म 
स�ालन भएको 
हनुे।  

 

२ वटा �देशमा क्षमता 
�वकास ता�लम, मानक 
भाषा छलफल 
कायर्�म १ वटा 
�देशमा, १ वटा 
अध्ययनको कायर् 
सम्प� भएको छ। 

थारु समदुायको 
शसि�करण तथा 
�वकासमा के�ह 
उपलिब्ध भएको 
हनुे। 

सात वटै �देशमा चेतनामलुक कायर्�म,  

अध्ययन अनसुन्धान सम्बिन्ध कायर्�म, 
ऐ�तहा�सक,साँस्कृ�तक,परुातात्वीक 
स्थलको अध्ययन अनसुन्धान, 
थारु लोक सा�हत्य, कला, सँस्कृ�त, 
परम्पराको अध्ययन अनसुन्धान, 
थारु उ�मस्थलको अध्ययन  

अनसुन्धान । 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

आयोग ��त थारु समदुायको अपेक्षा बढ� भएको सन्दभर्मा आवश्यकता अनसुार कमर्चार�को व्यवस्था र बजेट �व�नयोजन हनु सकेमा आयोगले सं�वधानको प�र�ध�भ� रह� 

आफ्नो उ�ेश्य अनरुुप कायर् गनर् सक्षम हनुेछ। सो हनु नसकेमा आयोगले अपेक्षा अनसुार कायर् गनर् जोिखम रहने छ।   
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९.१७ मिुस्लम आयोग 

1. प�ृभ�ूम 

मिुस्लम समदुायको इ�तहास र संस्कृ�तको प�हचान, हक, �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा सशि�करणका ला�ग सं�वधानको 

धारा २६४ मा संवैधा�नक आयोगको रुपमा मिुस्लम आयोगको व्यवस्था भएको र मिुस्लम आयोग ऐन, २०७४ अनसुार मिुस्लम 

आयोग गठन भई संचालनमा रहेको छ। यस आयोगको मखु्य कायर् मिुस्लम समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा 

सश�ीकरणका ला�ग नेपाल सरकारलाई नी�तगत, कानूनी तथा संस्थागत सझुाव �दने, आयोगले गरेका �सफा�रस वा �दएका सझुाव 

कायार्न्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन गन�, मिुस्लम समदुायको हक �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा सशि�करणको ला�ग 

चेतनामूलक कायर्�म संचालन गनुर् रहेका छन।् मिुस्लम समदुाय नेपालको सन्दभर्मा मानव �वकास सूचका�को दृ��कोणले 

सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। सो समदुाय तथा व्यि�हरूको उत्थान एवम ् �वकासका ला�ग सीप �वकास ता�लम, 

छा�विृ�, कजार् र रोजगारमूलक लिक्षत कायर्�म, िशक्षा तथा सावर्ज�नक क्षे�को रोजगार�मा आरक्षण, मातभृाषाको संरक्षण र 

सम्व�र्न सम्बन्धी कायर्�म स�ालन गनुर् अत्यावश्यक रहेको छ। अत: यस समदुायको सामािजक आ�थर्क एवम ् सास्कृ�तक 

�वकासका ला�ग रणनै�तक कायर्योजना बनाई �भावकार� रुपमा कायर्�म कायार्न्वयन गनुर् पन� देिखन्छ।  

2. समस्या तथा चनुौती 

�व�भ� वगर् र क्षे�का समदुाय र मिुस्लम समदुाय वीच आ�थर्क, सामािजक तथा शैिक्षक  क्षे�मा ठुलो अन्तर रहन,ु राज्यको 

�ोत, साधन, अवसर र लाभमा मिुस्लम समदुायको न्यायोिचत पहुँच नहनु,ु राजनी�तक र �शास�नक संरचनामा मिुस्लम समदुायको 

उिचत ��त�न�धत्व नहनु,ु मिुस्लम समदुायका अ�धकांश जनता ग�रवीको रेखामनुी रहेकाले आ�थर्क सामािजक तथा राजनी�तक 

क्षे�मा पछा�ड पनुर्, मिुस्लम समदुाय �भ�को नकरात्मक सामािजक मूल्य मान्यता र लै��क �हसांको अन्त्य गनुर् �मखु समस्या र 

चनुौती हनु।् 

3. सोच 

सखुी, सम�ृ र आत्म�नभर्र मिुस्लम समदुाय। 

4. उ�शे्य  

1. मिुस्लम समदुायको हक, �हतको संरक्षण र सम्ब�र्न तथा सश�ीकरण गन�, 

2. मिुस्लम समदुायको आ�थर्क, सामािजक, राजनै�तक क्षे�मा अथर्पूणर् सहभा�गता स�ुनि�त गन�, 

3. मलुकुमा उपलब्ध �ोत तथा साधनहरुमा मिुस्लम समदुायको पहुँच व�ृ� गन�, 

4. ऐ�तहा�सक, साँस्कृ�तक एवं धा�मर्क क्षे�को संरक्षण र सम्ब�र्न गन�, 

5. लै��क �वभेद तथा �हंसाको न्यूनीकरण गन�। 

5. रणनी�त 

1. मलुकुमा उपलब्ध �ोत साधनहरूमा मिुस्लम समदुायको समानपुा�तक पहुँच बढाउने। 

2. मिुस्लम समदुायको हक, �हतको संरक्षण र सम्व�र्न तथा सशि�करण गन�। 

3. राज्यका तीनै तहमा हनुे �नणर्य ���या तथा यसका �शास�नक संरचनामा सकारात्मक �वभेद र आरक्षणको माध्यमबाट 

मिुस्लम समदुायको सहभा�गता स�ुनि�त गन�। 
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4. मिुस्लम समदुायको क्षमता �वकास ला�ग सीप �वकास सम्बन्धी कायर्�म स�ालन गर� मलुकुमा उपलब्ध रोजगार�का 

अवसर उपयोग गनर् सक्न ेसक्षम जनशि�को �वकास गन�। 

5. मिुस्लम समदुायको मातभृाषा एवम ्मदरसा िशक्षा र संस्कृ�तको संरक्षण एवम ्सम्व�र्न गन�। 

6. ऐ�तहा�सक  ,साँस्कृ�तक एवं धा�मर्क क्षे�को संरक्षण र सम्ब�र्न गर� अनसुन्धानमूलक कायर् गन�, 

7. लै��क �वभेद तथा �हंसाको न्यूनीकरण गनर् �व�वध कायर्�म स�ालन गन�। 

6. �वषयके्ष�गत न�तजा सूचक 

सूचक एकाइ २०७६/७७ 
सम्मको उपलिब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

अन्त��र् या/सचेतना 
कायर्�म 

संख्या 
 

१० १२ ४४ ४५ ४६ 

लोक सेवा तयार� 
कक्षा 

जना ३३  - - - - 

सीप �वकास 
कायर्�म 

जना १३१ 90 - - - 

अध्ययन 
अनसुन्धान  

संख्या २ २ 4 ५ ६ 

7. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      429       372         57         -         429         -           -    

२०७९/८०      472       409         63         -         472         -           -    

२०८०/८१      493       424         69         -         493         -           -    
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8. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको 

छ।कायर्�म तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको 

ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायर्�म/ 

आयोजना 

क्ष�ेगत 
रणनी�तक 
स्तम्भ  

उ�ेश्य 
आयोजना अव�ध 

(सरुू र समा��) 
 

लागत  

रू लाखमा 
हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 

तीन वषर्को अपिेक्षत 
उपलिब्ध सूचक 

आ.व. २०७८।७९ मा 
स�ालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२३४00००१ मिुस्लम आयोग १,२,३,४ उपलब्ध �ोत साधनहरूमा 
मिुस्लम समदुायको पहुँच, 
उनीहरूको हक, �हतको 
संरक्षण र सम्व�र्न तथा 
सश�ीकरण गनुर्, राज्यका 
तीनै तहमा हनु े�नणर्य 
���या तथा �शास�नक 
संरचनामा सकारात्मक 
�वभेद र आरक्षणको 
माध्यमबाट मिुस्लम 
समदुायको सहभा�गता 
स�ुनि�तता  

सालवसाल�   

१९ िजल्लाका    
९० जनालाई सीप 
�वकास ता�लम 
�दन अिघ 
बढाइएको ।   

२ वटा अध्ययन 
अनसुन्धान कायर् 
अिघ बढाइएको, 

लिक्षत 
कायर्�मको 
अनगुमन तथा 
मूल्याकन कायर् 
भएको। 

 ४४ वटा अन्त��र् या 
तथा सचेतनामूलक 
कायर्�म स�ालन 
हनुे, 

४ अध्ययन तथा 
अनसुन्धान हनु,े  

लिक्षत 
कायर्�महरुको 
अनगुमन तथा 
मूल्याकन हनु,े  

मिुस्लमसम्बन्धी 
रा��य नी�त तजुर्मा 
हनुे  

मिुस्लम आयोगको 
�नयमावल� तजुर्मा हनुे  

 

२३४०00११ मिुस्लम आयोग  १,२,३,४ सालवसाल�  मिुस्लम समदुायको 
मातभृाषा एवम ्मदरसा 
िशक्षा र संस्कृ�तको 
संरक्षण एवम ्संम्ब�र्न 
भएको हनु,े  मिुस्लम 
समदुायको आ�थर्क तथा 
सामािजक  �वकास 
भएको हनु,े मिुस्लम 
समदुाय �भ�को ग�रवी 
न्यू�नकरण  भएको 
हनुे।  
 
 

9. जोिखम पक्ष तथा अनमुान  

आयोगमा दरबन्द� कटौती भई कमर्चार�को संख्या कम भएकोले कायर्सम्पादन असर पन� जोिखम रहेको छ। 
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९.१८ न्याय प�रषद् 

१. प�ृभ�ूम 

 स्वतन्� न्यायपा�लका लोकतािन्�क शासन �णाल�को आधारस्तम्भ हो। न्या�यक स्वतन्�ताको संव�र्नका ला�ग सं�वधानले 

धारा १५३ मा न्याय प�रषदको व्यवस्था गरेको छ। प�रषदले नेपालको सं�वधानले व्यवस्था गरेको ३ तहका अदालतहरूमा रहने 

अब्बल न्यायाधीशहरूको छनौट गर� �नयिु�, कारवाह� र बखार्स्ती आ�दको �सफा�रस गन� कायर् गद� आएको छ।साथै न्याय 

सेवाका राजप�ां�कत अ�धकृतहरूको �नयिु�, सरुवा बढुवा र कारवाह� सम्बिन्ध �वषयमा प�न �सफा�रस गन� कायर् गदर्छ। 

सं�वधानको धारा १५४ बमोिजम न्याय सेवा आयोगको सिचवालयको भ�ूमका समेत यसै न्याय प�रषद सिचवालयले �नवार्ह गद� 

आएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

 न्याय प�रषदमा आवश्यक दक्ष जनशि� र �ोत साधनको अभाव रहन,ु समय सापेक्ष ता�लमको अभावले सन्तोषजनक 

न�तजा �दन नसक्न,ु न्याय प�रषदले न्यायाधीशहरूको काम कारवाह�को अनगुमन र �नगरानी व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन ुपन� 

िजम्मेवार� अनरुूप सो कायर् दक्ष जनशि� र उिचत �ोत साधनको अभावमा �नय�मत र �भावकार� रूपमा संचालन गनर् नसक्न ु

लगायतका समस्याहरू रहेका छन।् यी समस्याहरूको  वावजदु अन्य �नकायहरूको समन्वयमा �स�मत �ोत साधनबाट समाधान 

गद� न्याय प�रषदको काम कारवाह�लाई �भावकार� बनाउन ुपन� चनुौती रहेको छ। 

३. सोच 

स्वतन्�, सक्षम र �नष्पक्ष न्यायपा�लका माफर् त सबैका ला�ग स्वच्छ र �भावकार� न्याय �दान गनुर्। 

४. उ�शे्य 

१. न्याय �शासनलाई �छटो छ�रतो, सवर्सलुभ, �मतव्ययी, �नष्पक्ष, �भावकार� र जनउ�रदायी बनाउन।ु 

२. सबैका ला�ग न्याय स�ुनि�त गनर् न्यायमा सहज पहुँच बनाउन।ु 

५.रणनी�त 

1. समावेशी लोकतािन्�क मूल्य मान्यता अनरुूपको सक्षम न्याय �शासनको �वकास गर� नाग�रक उन्मखु काननुी 

शासन स्थापना  गनुर्का साथै सवर्साधारणको न्यायमा पहुँच स्था�पत गर� मानव अ�धकारको संरक्षण ग�रने। 

2. न्यायलयमा कायर्बोझको अनपुातमा आवश्यक जनशि� उपलब्ध गराई न्याय �शासनलाई व्यवसा�यक रूपमा दक्ष 

बनाउन न्याय सेवालाई ��तस्पधार्त्मक र आकषर्क हनुे �व�भ� कायर्�म सञ् चालन ग�रने। 

६. �वषय के्ष�गत न�तजा सूचक र ल�य  

सूचक एकाइ 
२०७6/७7 सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०८०/8१ 

गो�ी, से�मनार संख्या 3 3 5 7 6 

अनगुमन �नगरानी संख्या 24 24 24 24 24 

िजल्ला न्याया�धश 
प�रक्षा स�ालन 

पटक 
१ १ १ १ १ 

509



सूचक एकाइ 
२०७6/७7 सम्मको 

उपलिब्ध 

२०७7/७8 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

मध्यमकाल�न ल�य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०८०/8१ 

न्याया�धश उपर 
उजरु� छान�वन 

संख्या 
109 130 150 155 155 

 

७. �वषय के्ष�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनमुान 

       
रकम रु. लाखमा 

आ�थर्क वषर् 

�व�नयोजन तथा �क्षेपण �ोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
�व�ीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेिशक 
अनदुान 

वैदेिशक ऋण 

२०७८/७९      464       443         21         -         464         -           -    

२०७९/८०      501       478         23         -         501         -           -    

२०८०/८१      519       494         25         -         519         -           -    
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८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण 

कायर्�म तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उ�ेश्य, आयोजना अव�ध, लागत र अपेिक्षत न�तजा स�हतको संिक्ष� �ववरण देहायको ता�लकामा �स्ततु ग�रएको छ।कायर्�म 

तथा आयोजनाको हालसम्मको �ग�त िस्थ�त, आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा स�ालन हनुे �मखु ��याकलाप तलको ता�लकामा �स्ततु  

ग�रएको छ। 

ब.उ.िश.नं. 
कायर्�म/  

आयोजना 

क्ष�ेगत रणनी�तक 

स्तम्भ उ�ेश्य 

 

आयोजना अव�ध 

(सरुू र समा��) 
 

लागत (रु)  अपिेक्षत न�तजा 

हालसम्मको �ग�त 

िस्थ�त 
आगामी तीन वषर्को 

उपलिब्ध सूचक 

आ.व.२०७८/७९ मा 

सन्चालन हनु े�मखु 

��याकलाप 

२१८०00०१ न्याय 
प�रषद 

  १,२  सालवसाल�      

२१८०001१ न्याय 
प�रषद 

१,२ सक्षम न्याय 
�णाल�को 
स�ुन�तता 

सालवसाल�   �नष्पक्ष, 
�भावकार� र 
उ�रदायी 
न्याय �शासन 

 अनगुमन कायर् 
भएको, 

 न्ययाधीश उपर 
�ा� उजरु�मा 
छान�बन ग�रएको 

 ��तष्पधार्बाट 
न्यायाधीश �नयिु� 
भएको हनु,े न्या�यक 
अनगुमन �नगरानी र 
उजरु� छान�वन 
अनसुन्धान भएको हनुे  
 

 

 न्यायाधीश �नयिु�को  प�रक्षा 
सन्चालन 

 न्या�यक अनगुमन,  

अनसुन्धान तथा अ�भयोजन 

९. जोिखम पक्ष तथा अनमुान 

नेपालको सं�वधान, न्याय प�रषद ऐन, २०७३ ले न्याय प�रषद सिचवालयको कायर्क्षे� �वस्तार गरे प�ात ग�ठत संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण गनर् ग�ठत स�म�तले 

�सफा�रस गरे बमोिजमको दरबन्द� स्वीकृत भएमा सिचवालयको ल�य तथा उ�ेश्यहरू परुा हनुे देिखन्छ। सो हनु नसकेमा ल�य हा�सल हनु नसक्ने जोिखम रहेको छ।  
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अनुसूचीहरू 



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था

१ रा�प�तको कायार्लय 1,229 1,426 1,232 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0

२ उपरा�प�तको कायार्लय 468 475 460 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0

३ �देश �मुखहरु 1,558 2,017 1,967 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0

४ संघीय संसद 10,419 12,184 11,864 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0

५ अदालत 69,613 68,364 47,971 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0

६ अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 8,305 12,764 9,855 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0

७ महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 5,155 5,525 4,677 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0

८ लोक सेवा आयोग 5,368 8,460 8,249 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0

९ �नवार्चन आयोग 4,896 5,440 4,391 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0

१० रा��य मानव अ�धकार आयोग 1,773 2,536 2,502 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0

११ न्याय प�रषद् 410 464 443 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0

१२
रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग

461 829 793 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0

१३ रा��य म�हला आयोग 690 1,013 986 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0

१४ रा��य द�लत आयोग 263 324 314 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0

१५ रा��य समावेशी आयोग 207 304 292 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0

१६ आ�दवासी जनजा�त आयोग 215 271 258 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0

१७ मधेशी आयोग 431 326 320 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0

१८ थारू आयोग 387 422 392 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0

१९ मुिस्लम आयोग 275 429 372 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0

२०
�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय

30,325 40,897 35,502 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0

२१ अथर् मन्�ालय 208,694 464,666 276,914 103,552 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500

२२ उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 54,859 110,179 50,931 56,465 2,783 100,199 46,775 49,024 4,400 112,662 49,966 57,856 4,840

२३ उजार्, जल�ोत तथा �संचाई मन्�ालय 450,724 983,636 42,070 379,379 562,187 1,336,178 54,567 506,924 774,687 1,506,578 64,331 575,503 866,744

२४
कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला 

मन्�ालय
2,860 4,873 4,657 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0

२५ कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 230,095 402,664 326,437 36,227 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000

२६ खानेपानी मन्�ालय 204,000 380,285 9,799 229,423 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344

२७ गृह मन्�ालय 1,353,630 1,645,015 1,566,515 78,500 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0

२८
संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन 

मन्�ालय
117,448 266,110 36,964 22,461 206,685 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800

२९ पररा� मन्�ालय 60,506 67,999 53,262 14,737 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0

३० वन तथा वातावरण मन्�ालय 101,659 120,280 77,222 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0

३१
भू�म व्यवस्था, सहकार�  तथा ग�रबी 

�नवारण मन्�ालय
56,005 71,754 55,877 14,877 1,000 79,795 56,220 18,075 5,500 86,114 60,184 19,880 6,050

अनुसूची १.१

मन्�ालय/�नकायगत ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था
�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण

३२
भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय

1,023,959 1,567,284 101,765 1,460,519 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000

३३
म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 

मन्�ालय
4,973 8,577 7,015 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0

३४ युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 13,959 21,351 15,974 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0

३५ रक्षा मन्�ालय 526,547 515,395 443,974 71,421 0 540,195 461,631 78,564 0 564,208 477,788 86,420 0

३६ शहर� �वकास मन्�ालय 258,536 320,791 19,434 288,165 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747

३७ िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 366,208 582,677 578,837 3,840 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0

३८ स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 65,211 76,898 52,262 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630

३९
संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 

मन्�ालय
157,694 189,568 65,006 124,562 0 351,084 88,058 263,026 0 382,889 95,173 287,716 0

४० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 415,016 1,009,748 870,916 138,832 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0

४१
�म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 

मन्�ालय
15,807 59,727 58,334 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0

४२ रा��य योजना आयोग 9,257 27,818 27,413 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0

४३ रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण 529,717 372,255 58,114 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४४
अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भु�ानी

653,617 850,709 367,519 0 483,190 1,046,373 452,049 0 594,324 1,391,676 601,225 0 790,451

४५
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी 

(बहुपक्षीय)
263,450 332,262 56,604 0 275,658 375,045 63,963 0 311,082 423,364 72,278 0 351,086

४६
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी 

(��पक्षीय)
32,646 95,239 20,821 0 74,418 107,620 23,527 0 84,093 121,611 26,585 0 95,026

४७
अथर् मन्�ालय- कमर्चार� सु�वधा तथा 

सेवा�नवृत सु�वधा
525,454 856,003 856,003 0 0 963,039 963,039 0 0 1,020,821 1,020,821 0 0

४८ अथर्  मन्�ालय- �व�वध 1,502 887,072 546,473 340,599 0 641,346 390,146 251,200 0 603,216 341,896 261,320 0

४९ �देश 1,103,481 1,041,630 742,217 299,413 1,108,832 773,832 335,000 0 1,159,618 804,474 355,144 0

५० स्थानीय तह 2,842,436 2,831,357 2,515,238 316,119 2,968,673 2,634,673 334,000 0 3,115,426 2,769,226 346,200 0

५१ नयाँ कायर्�म/आयोजना 692,956 332,895 270,061 90,000 1,387,124 567,593 694,900 124,631

11,792,398 16,328,292 10,037,407 4,396,509 1,894,376 17,931,000 10,372,879 5,146,185 2,411,936 19,978,000 11,173,629 6,012,522 2,791,849जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

१ रा�प�तको कायार्लय 1,426 1,426 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0

२ उपरा�प�तको कायार्लय 475 475 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0

३ �देश �मुखहरु 2,017 2,017 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0

४ संघीय संसद 12,184 12,184 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0

५ अदालत 68,364 68,364 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0

६ अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 12,764 12,764 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0

७ महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 5,525 5,525 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0

८ लोक सेवा आयोग 8,460 8,460 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0

९ �नवार्चन आयोग 5,440 5,440 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0

१० रा��य मानव अ�धकार आयोग 2,536 2,536 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0

११ न्याय प�रषद् 464 464 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0

१२ रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 829 829 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0

१३ रा��य म�हला आयोग 1,013 1,013 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0

१४ रा��य द�लत आयोग 324 324 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0

१५ रा��य समावेशी आयोग 304 304 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0

१६ आ�दवासी जनजा�त आयोग 271 271 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0

१७ मधेशी आयोग 326 326 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0

१८ थारू आयोग 422 422 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0

१९ मुिस्लम आयोग 429 429 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0

२० �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 40,897 39,877 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0

२१ अथर् मन्�ालय 464,666 349,488 90,574 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529

२२ उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय 110,179 78,546 20,373 11,260 100,199 86,538 4,300 9,361 112,662 102,044 2,002 8,616

२३ उजार्, जल�ोत तथा �संचाई मन्�ालय 983,636 364,197 40,255 579,184 1,336,178 540,743 55,346 740,089 1,506,578 631,497 36,824 838,257

२४
कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय

4,873 4,873 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0

२५ कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 402,664 245,302 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895

२६ खानेपानी मन्�ालय 380,285 226,218 15,449 138,618 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654

२७ गृह मन्�ालय 1,645,015 1,607,094 6,792 31,129 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235

२८
संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�ययन 

मन्�ालय
266,110 93,219 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860

२९ पररा� मन्�ालय 67,999 67,999 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0

३० वन तथा वातावरण मन्�ालय 120,280 102,559 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121

अनुसूची १.२

मन्�ालय/�नकायगत ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

३१
भू�म व्यवस्था, सहकार�  तथा ग�रबी 

�नवारण मन्�ालय
71,754 71,294 460 0 79,795 78,795 1,000 0 86,114 85,490 624 0

३२ भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 1,567,284 693,112 36,569 837,603 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677

३३
म�हला बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 

मन्�ालय
8,577 8,467 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0

३४ युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 21,351 21,351 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0

३५ रक्षा मन्�ालय 515,395 515,395 0 0 540,195 540,195 0 0 564,208 564,208 0 0

३६ शहर� �वकास मन्�ालय 320,791 223,366 0 97,425 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662

३७ िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 582,677 444,509 29,618 108,550 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517

३८ स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 76,898 76,898 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0

३९
संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 

मन्�ालय
189,568 100,998 29,543 59,027 351,084 129,976 41,108 180,000 382,889 140,418 45,971 196,500

४० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 1,009,748 524,567 83,075 402,106 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202

४१
�म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 

मन्�ालय
59,727 47,114 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822

४२ रा��य योजना आयोग 27,818 27,818 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0

४३ रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण 372,255 113,791 94,330 164,134 0 0 0 0 0 0 0 0

४४ अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण भु�ानी 850,709 850,709 0 0 1,046,373 1,046,373 0 0 1,391,676 1,391,676 0 0

४५
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी 

(बहुपक्षीय)
332,262 332,262 0 0 375,045 375,045 0 0 423,364 423,364 0 0

४६
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण भु�ानी 

(��पक्षीय)
95,239 95,239 0 0 107,620 107,620 0 0 121,611 121,611 0 0

४७
अथर् मन्�ालय- कमर्चार� सु�वधा तथा 

सेवा�नवृत सु�वधा
856,003 856,003 0 0 963,039 963,039 0 0 1,020,821 1,020,821 0 0

४८ अथर्  मन्�ालय- �व�वध 887,072 887,072 0 0 641,346 641,346 0 0 603,216 603,216 0 0

४९ �देश 1,041,630 995,408 37,342 8,880 1,108,832 1,058,626 40,561 9,645 1,159,618 1,077,642 31,981 49,995

५० स्थानीय तह 2,831,357 2,709,888 61,780 59,689 2,968,673 2,846,312 62,361 60,000 3,115,426 2,973,355 49,712 92,359

५१ नयाँ कायर्�म/आयोजना 692,956 388,179 22,000 282,777 1,387,124 1,120,044 18,981 248,099

16,328,292 12,898,206 599,199 2,830,887 17,931,000 14,479,000 552,000 2,900,000 19,978,000 16,302,000 500,000 3,176,000जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 230,095 402,664 326,437 36,227 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000

2 भू�म व्यवस्था 51,619 66,442 50,752 14,690 1,000 73,419 51,313 16,606 5,500 78,970 54,656 18,264 6,050

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 4,386 5,312 5,125 187 0 6,376 4,907 1,469 0 7,144 5,528 1,616 0

4 वन तथा वातावरण 101,659 120,280 77,222 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0

5 अथर् 208,694 464,666 276,914 103,552 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500

6 उ�ोग 33,826 75,367 38,470 34,114 2,783 74,192 33,053 36,739 4,400 85,697 34,673 46,184 4,840

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 21,033 34,812 12,461 22,351 0 26,007 13,722 12,285 0 26,965 15,293 11,672 0

8

संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�यन
117,448 266,110 36,964 22,461 206,685 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 366,208 582,677 578,837 3,840 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 415,016 1,009,748 870,916 138,832 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0

11 खानेपानी तथा सरसफाइ 204,000 380,285 9,799 229,423 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344

12 युवा तथा खेलकुद 13,959 21,351 15,974 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0

13

म�हला,बालबा�लका तथा जे� 

नाग�रक
4,973 8,577 7,015 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0

14 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 15,807 59,727 58,334 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0

15 ऊजार् 252,106 704,526 29,644 112,695 562,187 952,688 38,465 139,536 774,687 1,079,865 46,158 166,963 866,744

16 जल�ोत 63,192 63,208 2,842 60,366 0 79,641 3,976 75,665 0 87,577 4,176 83,401 0

17 �सँचाइ 126,447 204,674 7,036 197,638 0 291,579 9,106 282,473 0 325,821 10,682 315,139 0

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 8,979 11,228 2,548 8,680 0 12,270 3,020 9,250 0 13,315 3,315 10,000 0

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 1,023,959 1,567,284 101,765 1,460,519 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 65,211 76,898 52,262 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630

21 शहर� �वकास 258,536 320,791 19,434 288,165 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747

22 पुन�नर्मार्ण 529,717 372,255 58,114 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् 30,325 40,897 35,502 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0

24 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन
157,694 189,568 65,006 124,562 0 351,084 88,058 263,026 0 382,889 95,173 287,716 0

25 कानुन, न्याय तथा संसद�य मा�मला 2,860 4,873 4,657 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0

26 गृह 1,353,630 1,645,015 1,566,515 78,500 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0

27 रक्षा 526,547 515,395 443,974 71,421 0 540,195 461,631 78,564 0 564,208 477,788 86,420 0

28 पररा� 60,506 67,999 53,262 14,737 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0

29 योजना तथा तथ्यांक 9,257 27,818 27,413 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0

30 रा�प�तको कायार्लय 1,229 1,426 1,232 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0

31 उपरा�प�तको कायार्लय 468 475 460 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0

32 संघीय संसद 10,419 12,184 11,864 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0

33 अदालत 69,613 68,364 47,971 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0

अनुसूची २.१

�वषय क्षे�गत ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. �वषय क्षे�

आ.व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था
�.सं. �वषय क्षे�

आ.व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण

34

अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोग
8,305 12,764 9,855 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0

35 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 5,155 5,525 4,677 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0

36 लोक सेवा आयोग 5,368 8,460 8,249 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0

37 �नवार्चन आयोग 4,896 5,440 4,391 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0

38 रा��य मानव अ�धकार आयोग 1,773 2,536 2,502 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0

39

रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� 

आयोग
461 829 793 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0

40 रा��य म�हला आयोग 690 1,013 986 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0

41 रा��य द�लत आयोग 263 324 314 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0

42 रा��य समावेशी आयोग 207 304 292 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0

43 आ�दवासी जनजा�त आयोग 215 271 258 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0

44 मधेशी आयोग 431 326 320 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0

45 थारू आयोग 387 422 392 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0

46 मुिस्लम आयोग 275 429 372 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0

47 न्याय प�रषद् 410 464 443 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0

48 �देश �मुख 1,558 2,017 1,967 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0

49

अथर् मन्�ालय - ऋणको साँवा तथा 

ब्याज भु�ानी
949,713 1,278,210 444,944 0 833,266 1,529,038 539,539 0 989,499 1,936,651 700,088 0 1,236,563

50 अथर् मन्�ालय - �व�वध (साधारण) 526,762 1,414,094 1,267,976 146,118 0 1,381,730 1,234,730 147,000 0 1,392,991 1,243,791 149,200 0

51 अथर् मन्�ालय - �व�वध (�वकास) 194 328,981 134,500 194,481 0 222,655 118,455 104,200 0 231,046 118,926 112,120 0

52 �देश 1,103,481 1,041,630 742,217 299,413 1,108,832 773,832 335,000 0 1,159,618 804,474 355,144 0

53 स्थानीय तह 2,842,436 2,831,357 2,515,238 316,119 2,968,673 2,634,673 334,000 0 3,115,426 2,769,226 346,200 0

54 नयाँ कायर्�म/आयोजना 692,956 332,895 270,061 90,000 1,387,124 567,593 694,900 124,631

11,792,398 16,328,292 10,037,407 4,396,509 1,894,376 17,931,000 10,372,879 5,146,185 2,411,936 19,978,000 11,173,629 6,012,522 2,791,849जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 402,664 245,302 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895

2 भू�म व्यवस्था 66,442 65,982 460 0 73,419 72,419 1,000 0 78,970 78,346 624 0

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 5,312 5,312 0 0 6,376 6,376 0 0 7,144 7,144 0 0

4 वन तथा वातावरण 120,280 102,559 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121

5 अथर् 464,666 349,488 90,574 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529

6 उ�ोग 75,367 64,942 10,425 0 74,192 72,792 1,400 0 85,697 85,679 18 0

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 34,812 13,604 9,948 11,260 26,007 13,746 2,900 9,361 26,965 16,365 1,984 8,616

8 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 266,110 93,219 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 582,677 444,509 29,618 108,550 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 1,009,748 524,567 83,075 402,106 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202

11 खानेपानी तथा सरसफाइ 380,285 226,218 15,449 138,618 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654

12 युवा तथा खेलकुद 21,351 21,351 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0

13 म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 8,577 8,467 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0

14 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 59,727 47,114 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822

15 ऊजार् 704,526 202,246 31,910 470,370 952,688 230,076 32,846 689,766 1,079,865 264,902 14,373 800,590

16 जल�ोत 63,208 38,398 6,550 18,260 79,641 60,141 19,500 0 87,577 66,077 21,500 0

17 �सँचाइ 204,674 112,325 1,795 90,554 291,579 238,256 3,000 50,323 325,821 287,203 951 37,667

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 11,228 11,228 0 0 12,270 12,270 0 0 13,315 13,315 0 0

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 1,567,284 693,112 36,569 837,603 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 76,898 76,898 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0

21 शहर� �वकास 320,791 223,366 0 97,425 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662

22 पुन�नर्मार्ण 372,255 113,791 94,330 164,134 0 0 0 0 0 0 0 0

23 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् 40,897 39,877 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0

24 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 189,568 100,998 29,543 59,027 351,084 129,976 41,108 180,000 382,889 140,418 45,971 196,500

25 कानुन, न्याय तथा संसद�य मा�मला 4,873 4,873 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0

26 गृह 1,645,015 1,607,094 6,792 31,129 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235

27 रक्षा 515,395 515,395 0 0 540,195 540,195 0 0 564,208 564,208 0 0

28 पररा� 67,999 67,999 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0

29 योजना तथा तथ्यांक 27,818 27,818 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0

30 रा�प�तको कायार्लय 1,426 1,426 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0

31 उपरा�प�तको कायार्लय 475 475 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0

32 संघीय संसद 12,184 12,184 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0

33 अदालत 68,364 68,364 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0

34 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 12,764 12,764 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0

35 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 5,525 5,525 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0

अनुसूची २.२

�वषय क्षे�गत ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. �वषय क्षे�

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

�.सं. �वषय क्षे�

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

36 लोक सेवा आयोग 8,460 8,460 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0

37 �नवार्चन आयोग 5,440 5,440 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0

38 रा��य मानव अ�धकार आयोग 2,536 2,536 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0

39 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 829 829 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0

40 रा��य म�हला आयोग 1,013 1,013 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0

41 रा��य द�लत आयोग 324 324 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0

42 रा��य समावेशी आयोग 304 304 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0

43 आ�दवासी जनजा�त आयोग 271 271 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0

44 मधेशी आयोग 326 326 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0

45 थारू आयोग 422 422 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0

46 मुिस्लम आयोग 429 429 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0

47 न्याय प�रषद् 464 464 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0

48 �देश �मुख 2,017 2,017 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0

49

अथर् मन्�ालय - ऋणको साँवा तथा 

ब्याज भु�ानी
1,278,210 1,278,210 0 0 1,529,038 1,529,038 0 0 1,936,651 1,936,651 0 0

50 अथर् मन्�ालय - �व�वध (साधारण) 1,414,094 1,414,094 0 0 1,381,730 1,381,730 0 0 1,392,991 1,392,991 0 0

51 अथर् मन्�ालय - �व�वध (�वकास) 328,981 328,981 0 0 222,655 222,655 0 0 231,046 231,046 0 0

52 �देश 1,041,630 995,408 37,342 8,880 1,108,832 1,058,626 40,561 9,645 1,159,618 1,077,642 31,981 49,995

53 स्थानीय तह 2,831,357 2,709,888 61,780 59,689 2,968,673 2,846,312 62,361 60,000 3,115,426 2,973,355 49,712 92,359

54 नयाँ कायर्�म/आयोजना 692,956 388,179 22,000 282,777 1,387,124 1,120,044 18,981 248,099

16,328,292 12,898,206 599,199 2,830,887 17,931,000 14,479,000 552,000 2,900,000 19,978,000 16,302,000 500,000 3,176,000जम्मा
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनुदान वैदेिशक ऋण

1 रा�प�तको कायार्लय 1,584             1,229            1,426            1,232             194            -             1,426            -          -             

2 उपरा�प�तको कायार्लय 464               468              475              460               15             -             475              -          -             

3 �देश �मुखहरू 1,445             1,558            2,017            1,967             50             -             2,017            -          -             

4 संघीय संसद 11,797           10,419           12,184           11,864           320            -             12,184          -          -             

5 अदालत 47,686           69,613           68,364           47,971           20,393        -             68,364          -          -             

6
अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान 

आयोग
9,534             8,305            12,764           9,855             2,909          -             12,764          -          -             

7 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 4,884             5,155            5,525            4,677             848            -             5,525            -          -             

8 लोक सेवा आयोग 6,710             5,368            8,460            8,249             211            -             8,460            -          -             

9 �नवार्चन आयोग 5,307             4,896            5,440            4,391             1,049          -             5,440            -          -             

10 रा��य मानव अ�धकार आयोग 1,886             1,773            2,536            2,502             34             -             2,536            -          -             

11 न्याय प�रषद् 629               410              464              443               21             -             464              -          -             

12
रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� 

आयोग
462               461              829              793               36             -             829              -          -             

13 रा��य म�हला आयोग 611               690              1,013            986               27             -             1,013            -          -             

14 रा��य द�लत आयोग 129               263              324              314               10             -             324              -          -             

15 रा��य समावेशी आयोग 162               207              304              292               12             -             304              -          -             

16 आ�दवासी जनजा�त आयोग 90                215              271              258               13             -             271              -          -             

17 मधेशी आयोग 240               431              326              320               6               -             326              -          -             

18 थारू आयोग 276               387              422              392               30             -             422              -          -             

19 मुिस्लम आयोग 244               275              429              372               57             -             429              -          -             

20
�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को 

कायार्लय
35,062           30,325           40,897           35,502           5,395          -             39,877          1,020       -             

21 अथर् मन्�ालय 127,928          208,694         464,666         276,914          103,552       84,200         349,488         90,574      24,604         

22
उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् 

मन्�ालय
41,297           54,859           110,179         50,931           56,465        2,783           78,546          20,373      11,260         

23 उजार्, जल�ोत तथा �संचाई मन्�ालय 611,245          450,724         983,636         42,070           379,379       562,187        364,197         40,255      579,184       

24
कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला 

मन्�ालय
2,824             2,860            4,873            4,657             216            -             4,873            -          -             

25 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 210,870          230,095         402,664         326,437          36,227        40,000         245,302         28,663      128,699       

26 खानेपानी मन्�ालय 176,060          204,000         380,285         9,799             229,423       141,063        226,218         15,449      138,618       

27 गृह मन्�ालय 1,296,680        1,353,630       1,645,015       1,566,515        78,500        -             1,607,094       6,792       31,129         

अनुसूची ३.१ आ.व. २०७८/७९ को मन्�ालय/�नकायगत बजेट �व�नयोजन

�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ.व. २०७८/७९ को �वषय क्षे�गत व्यय र �ोतको अनुमान
आ.व. २०७७/७८ 

को संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर्
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कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनुदान वैदेिशक ऋण
�.सं. मन्�ालय/�नकाय

आ.व. २०७८/७९ को �वषय क्षे�गत व्यय र �ोतको अनुमान
आ.व. २०७७/७८ 

को संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर्

28
संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�ययन मन्�ालय
123,862          117,448         266,110         36,964           22,461        206,685        93,219          2,051       170,840       

29 पररा� मन्�ालय 38,114           60,506           67,999           53,262           14,737        -             67,999          -          -             

30 वन तथा वातावरण मन्�ालय 97,219           101,659         120,280         77,222           43,058        -             102,559         17,621      100            

31
भू�म व्यवस्था, सहकार�  तथा 

ग�रबी �नवारण मन्�ालय
51,844           56,005           71,754           55,877           14,877        1,000           71,294          460         -             

32
भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 

मन्�ालय
846,301          1,023,959       1,567,284       101,765          1,460,519     5,000           693,112         36,569      837,603       

33
म�हला बालबा�लका तथा जे� 

नाग�रक मन्�ालय
4,317             4,973            8,577            7,015             1,562          -             8,467            110         -             

34 युवा तथा खेलकूद मन्�ालय 46,513           13,959           21,351           15,974           5,377          -             21,351          -          -             

35 रक्षा मन्�ालय 502,695          526,547         515,395         443,974          71,421        -             515,395         -          -             

36 शहर� �वकास मन्�ालय 250,327          258,536         320,791         19,434           288,165       13,192         223,366         -          97,425         

37 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 394,804          366,208         582,677         578,837          3,840          -             444,509         29,618      108,550       

38 स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 58,090           65,211           76,898           52,262           19,636        5,000           76,898          -          -             

39
संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन मन्�ालय
162,802          157,694         189,568         65,006           124,562       -             100,998         29,543      59,027         

40 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 308,558          415,016         1,009,748       870,916          138,832       -             524,567         83,075      402,106       

41
�म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 

मन्�ालय
9,999             15,807           59,727           58,334           1,393          -             47,114          3,574       9,039          

42 रा��य योजना आयोग 5,464             9,257            27,818           27,413           405            -             27,818          -          -             

43 रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण 525,404          529,717         372,255         58,114           314,141       -             113,791         94,330      164,134       

44
अथर् मन्�ालय- आन्त�रक ऋण 

भु�ानी
547,993          653,617         850,709         367,519          -            483,190        850,709         -          -             

45
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण 

भु�ानी (बहुपक्षीय)
232,436          263,450         332,262         56,604           -            275,658        332,262         -          -             

46
अथर् मन्�ालय- वैदेिशक ऋण 

भु�ानी (��पक्षीय)
55,544           32,646           95,239           20,821           -            74,418         95,239          -          -             

47
अथर् - कमर्चार� सु�वधा तथा सेवा 

�नवृ� सु�वधा
542,654          525,454         856,003         856,003          -            -             856,003         -          -             

48 अथर् - �व�वध 8,445             1,502            887,072         546,473          340,599       -             887,072         -          -             

49 �देश 1,074,093        1,103,481       1,041,630       742,217          299,413       995,408         37,342      8,880          

50 स्थानीय तह 2,429,678        2,842,436       2,831,357       2,515,238        316,119       2,709,888       61,780      59,689         

कुल 10,913,262      11,792,398     16,328,292     10,037,407      4,396,509    1,894,376     12,898,206     599,199    2,830,887     
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनुदान वैदेिशक ऋण

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 186,727     201,418     376,226     301,257      34,969       40,000      221,264      28,663    126,299      

2 भू�म व्यवस्था 13,817      18,592      23,824       10,809       12,015       1,000        23,824        -        -           

3
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

3,377        3,192        3,910        3,748         162          -          3,910         -        -           

4 वन तथा वातावरण 46,824      49,899      60,907       22,574       38,333       -          43,186        17,621    100           

5 अथर् 87,039      157,016     406,987     226,313      96,474       84,200      291,809      90,574    24,604       

6 उ�ोग 12,432      12,556      45,478       13,028       29,667       2,783        35,053       10,425    -           

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 7,086        13,223      25,275       4,009         21,266       -          4,067         9,948      11,260       

8
संस्कृ�त, पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन
114,918     106,697     252,439     25,570       20,184       206,685     79,548        2,051      170,840      

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 40,318      27,314      156,115      155,625      490          -          54,529        7,436      94,150       

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 244,160     341,212     936,691     798,795      137,896     -          451,674      82,911    402,106      

11 खानेपानी 166,232     194,268     371,841      4,506         226,272     141,063     217,804      15,419    138,618      

12 युवा तथा खेलकुद 3,019        933          1,055        985          70            -          1,055         -        -           

13 म�हला,बालबा�लका तथा 2,682        3,112        6,438        4,980         1,458        -          6,438         -        -           

14 �म, रोजगार तथा 3,253        3,190        50,092       49,451       641          -          37,479        3,574      9,039        

15 ऊजार् 458,915     249,496     698,761      26,924       109,650     562,187     196,481      31,910    470,370      

16 जल�ोत 37,725      62,652      62,352       2,363         59,989       -          37,542        6,550      18,260       

17 �सँचाइ 90,072      123,338     203,432     5,817         197,615      -          111,083      1,795      90,554       

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 4,720        6,093        4,377        1,449         2,928        -          4,377         -        -           

19
भौ�तक पूवार्धार तथा 

यातायात
750,848     940,411     1,459,398   15,218       1,439,180   5,000        590,226      31,569    837,603      

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 5,751        10,739      12,411       1,573         5,838        5,000        12,411        -        -           

21 शहर� �वकास 243,254     250,579     310,691     13,724       283,775     13,192      213,266      -        97,425       

22 पुन�नर्मार्ण 525,404     529,717     372,255     58,114       314,141      -          113,791      94,330    164,134      

23
संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन
153,007     146,078     167,417      45,120       122,297     -          78,847        29,543    59,027       

24 गृह 771          4,920        25,505       10,663       14,842       -          2,309         1,792      21,404       

अनुसूची ३.२ आ.व. २०७८/७९ को �वकास कायर्�म/बजेट र �ोतको अनुमान

�. सं. �वषय क्षे�

आ.व. 

२०७६/७७ को 

यथाथर्

आ.व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �वषय क्षे�गत व्यय र �ोतको अनुमान
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कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था नेपाल सरकार वैदेिशक अनुदान वैदेिशक ऋण
�. सं. �वषय क्षे�

आ.व. 

२०७६/७७ को 

यथाथर्

आ.व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

आ.व. २०७८/७९ को �वषय क्षे�गत व्यय र �ोतको अनुमान

25 योजना तथा तथ्या� 1,277        4,820        22,364       22,083       281          -          22,364        -        -           

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 5,574        194          328,981     134,500      194,481      -          328,981      -        -           

3,209,202  3,461,659  6,385,222   1,959,198   3,364,914   1,061,110   3,183,318    466,111  2,735,793   जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 101,745       257,582     10,255      1,245       5,399       376,226        

2 भू�म व्यवस्था 5,823       6,574       1,000       10,427     23,824          

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 932         2,978      3,910           

4 वन तथा वातावरण 15,264        4,194          3,227       38,222      60,907          

5 अथर् 91,023        82,694      205,960     27,310     406,987        

6 उ�ोग 42,722        295         2,461       45,478          

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 9,105          15,610        560         25,275          

8
संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक 

उ�यन
35,344        192,269      81           24,745    252,439        

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 156,115       156,115        

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 861,691       75,000      936,691        

11 खानेपानी 17,654        353,064       1,123       371,841        

12 युवा तथा खेलकुद 530            525           1,055           

13
म�हला,बालबा�लका तथा जे� 

नाग�रक
2,356          1,851       2,231      6,438           

14
�म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा

3,574          10,324        36,194      50,092          

15 ऊजार् 133,441       397,573      166,297     1,450       698,761        

16 जल�ोत 100         62,252      62,352          

17 �सँचाइ 106,827       96,605      203,432        

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 4,377       4,377           

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 486,813       83,082        884,426      5,077       1,459,398      

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 7,411         5,000       12,411          

21 शहर� �वकास 1,068          245,927      9,720       53,976     310,691        

22 पुन�नर्मार्ण 372,255     372,255        

23 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 888            131,559      6,470       540        27,960     167,417        

24 गृह 1,836      23,669      25,505          

25 योजना तथा तथ्या� 22,364     22,364          

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 273,811      25,170      30,000     328,981        

945,740       1,480,061     2,240,134    620,666    129,874    32,330    747,781    188,636    6,385,222      जम्मा

अनुसूची ३.३ आ.व. २०७८/७९ को वा�षर्क �वकास कायर्�म/बजेटको पन्�� योजनाको रणनी�तक स्तम्भ अनुसारको �व�नयोिजत बजेट

�. सं. �वषय क्षे�
रणनी�तक स्तम्भ

जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 374,604         1,622         376,226        

2 भू�म व्यवस्था 23,824          23,824         

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 2,109            1,801         3,910           

4 वन तथा वातावरण 60,169          738           60,907         

5 अथर् 357,365         49,622       406,987        

6 उ�ोग 45,478          45,478         

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 25,275          25,275         

8 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 181,107         71,332       252,439        

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 150,361         5,754         156,115        

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 901,341         35,350       936,691        

11 खानेपानी 270,322         101,519      371,841        

12 युवा तथा खेलकुद 1,055            1,055           

13 म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 6,438            6,438           

14 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 46,518          3,574         50,092         

15 ऊजार् 698,235         526           698,761        

16 जल�ोत 61,411          941           62,352         

17 �सँचाइ 199,878         3,554         203,432        

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 4,377            4,377           

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 1,324,212       135,186      1,459,398      

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 12,411          12,411         

21 शहर� �वकास 265,340         45,351       310,691        

22 पुन�नर्मार्ण 372,255         372,255        

23 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 150,181         17,236       167,417        

24 गृह 25,505          25,505         

25 योजना तथा तथ्या� 15,640          6,724         22,364         

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 155,170         173,811      328,981        

5,730,581       654,641      6,385,222      जम्मा

अनुसूची ३.४ आ.व. २०७८/७९ को वा�षर्क �वकास कायर्�म /बजेटको �ाथ�मकता�म अनुसारको �व�नयोिजत बजेट

�. सं. �वषय क्षे�
�ाथ�मकता�म

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

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास
 376,226  376,226 

2 भू�म व्यवस्था  14,746  7,574  1,504  23,824 

3
सहकार� तथा ग�रबी 

�नवारण  3,910  3,910 

4 वन तथा वातावरण  20,163  40,744  60,907 

5 अथर्  39,994  11,184  133,723  205,960  6,522  9,604  406,987 

6 उ�ोग  45,478  45,478 

7 वािणज्य तथा आपू�तर्  1,411  23,864  25,275 

8
संस्कृ�त, पयर्टन तथा 

नाग�रक उ�यन  21,009  206,685  24,745  252,439 

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध
 5,579  150,536  156,115 

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  936,691  936,691 

11 खानेपानी  36,632  335,209  371,841 

12 युवा तथा खेलकुद  1,055  1,055 

13
म�हला,बालबा�लका तथा 

जे� नाग�रक  1,277  3,310  1,851  6,438 

14
�म, रोजगार तथा 

सामािजक सुरक्षा  50,092  50,092 

15 ऊजार्  646,961  -    51,800  698,761 

16 जल�ोत  60,730  1,622  62,352 

17 �सँचाइ  203,432  203,432 

18 जल तथा मौसम �वज्ञान  4,377  4,377 

19
भौ�तक पूवार्धार तथा 

यातायात  97,478  23,000  1,314,584  24,336  1,459,398 

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध  12,411  12,411 

21 शहर� �वकास  7,037  1,857  265,533  32,932  3,270  62  310,691 

22 पुन�नर्मार्ण  372,255  372,255 

23
संघीय मा�मला तथा 

सामान्य �शासन  21,046  1,670  888  139  4,800  121,942  9,999  -    6,933  167,417 

24 गृह  82  23,669  1,754  25,505 

25 योजना तथा तथ्या�  7,578  14,786  22,364 

26 अथर् - �व�वध (�वकास)  273,811  25,170  30,000  328,981 

 129,290  636,068  939,072  151,591  39,942  342,385  646,961  110,085  2,110,491  17,003  782,768  257,760  49,831  -    75,180  63,265  33,530  6,385,222 जम्मा

अनुसूची ३.५ आ.व. २०७८/७९ को वा�षर्क �वकास कायर्�म /बजेटको �दगो �वकास ल�य अनुसारको �व�नयोिजत बजेट

�. सं. �वषय क्षे�
�दगो �वकास संकेत

जम्मा

526



रकम रू. लाखमा

1 2 3

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 285,104       59,696         31,426         376,226       

2 भू�म व्यवस्था 7,574          6,122          10,128         23,824         

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 2,733          1,177          3,910          

4 वन तथा वातावरण 39,183         20,810         914            60,907         

5 अथर् 82,694         97,545         226,748       406,987       

6 उ�ोग 14,978         295            30,205         45,478         

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 24,715         560            25,275         

8 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 115,661       48,585         88,193         252,439       

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 156,115       156,115       

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 767,565       169,126       936,691       

11 खानेपानी 142,051       161,917       67,873         371,841       

12 युवा तथा खेलकुद 525            530            1,055          

13 म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 6,438          6,438          

14 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 13,898         36,194         50,092         

15 ऊजार् 202,645       310,733       185,383       698,761       

16 जल�ोत 60,730         1,622          62,352         

17 �सँचाइ 51,006         128,816       23,610         203,432       

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 1,083          3,294          4,377          

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 15,418         1,111,386     332,594       1,459,398     

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 5,000          7,411          12,411         

21 शहर� �वकास 61,319         206,178       43,194         310,691       

22 पुन�नर्मार्ण -             372,255       372,255       

23 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 7,960          159,457       167,417       

24 गृह 23,751         1,754          25,505         

25 योजना तथा तथ्या� 14,661         1,104          6,599          22,364         

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 20,000         308,981       328,981       

1,990,372     2,923,186     1,471,664     6,385,222     जम्मा

अनुसूची ३.६ आ.व. २०७८/७९ को वा�षर्क �वकास कायर्�म /बजेटको ल��गक संकेत अनुसारको �व�नयोिजत बजेट

�. सं. �वषय क्षे�
ल��गक संकेत

जम्मा

527



रकम रू. लाखमा

1 2 3

1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास 26,474      291,096       58,656         376,226           

2 भू�म व्यवस्था 1,000        22,824         23,824            

3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 3,910          3,910              

4 वन तथा वातावरण 36,087      24,820         60,907            

5 अथर् 127,023       279,964       406,987           

6 उ�ोग 12,195         33,283         45,478            

7 वािणज्य तथा आपू�तर् 560         24,715         25,275            

8 संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन 35,280         217,159       252,439           

9 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 156,115       156,115           

10 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 128,265       808,426       936,691           

11 खानेपानी 171,799     132,169       67,873         371,841           

12 युवा तथा खेलकुद 1,055          1,055              

13 म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक 6,438          6,438              

14 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा 10,039         40,053         50,092            

15 ऊजार् 207,891     167,587       323,283       698,761           

16 जल�ोत 54,018      6,732          1,602          62,352            

17 �सँचाइ 61,521      105,767       36,144         203,432           

18 जल तथा मौसम �वज्ञान 1,083        3,294          4,377              

19 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 14,160      427,551       1,017,687     1,459,398         

20 स�ार तथा सूचना ��व�ध 12,411         12,411            

21 शहर� �वकास 32,932      43,560         234,199       310,691           

22 पुन�नर्मार्ण 372,255       372,255           

23 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 2,589        21,108         143,720       167,417           

24 गृह 23,669         1,836          25,505            

25 योजना तथा तथ्या� 22,364         22,364            

26 अथर् - �व�वध (�वकास) 153,811     100,000       75,170         328,981           

763,925     1,656,861     3,964,436     6,385,222         जम्मा

अनुसूची ३.७ आ.व. २०७८/७९ को वा�षर्क �वकास कायर्�म /बजेटको जलवायु संकेत अनुसारको �व�नयोिजत बजेट

�. सं. �वषय क्षे�
जलवायु संकेत

जम्मा

528



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था

4.1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास

१ 31200011 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 2,477 5,290 4,434 856 0 3,720 3,420 300 0 3,850 3,800 50 0 9 1 2 2 3

२ 31200101
कृ�ष  �वकास रणनी�त अनुगमन तथा 

समन्वय कायर्�म
176 16,106 15,808 298 0 8,045 8,045 0 0 10,000 10,000 0 0 4 1 2 2 3

३ 31200102 �वशेष कृ�ष उत्पादन कायर्�म 110,004 150,028 150,028 0 0 132,000 132,000 0 0 150,000 150,000 0 0 4 1 2 1 2

४ 31200103 बीउ �व�र्न तथा गुण �नयन्�ण कायर्�म 257 352 330 22 0 475 440 35 0 552 502 50 0 4 1 2 2 2

५ 31200104
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा �वषा�द 

ब्यवस्थापन कायर्�म
991 1,497 1,363 134 0 1,900 1,650 250 0 2,315 2,015 300 0 4 1 2 2 2

६ 31200105 कृ�ष सूचना तथा �िशक्षण कायर्�म 732 1,003 914 89 0 1,256 1,176 80 0 1,305 1,255 50 0 8 1 2 2 3

७ 31200106 �धानमन्�ी कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजना 24,240 30,319 27,824 2,495 0 37,690 35,040 2,650 0 43,520 40,500 3,020 0 1 1 2 1 2

८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इ�ोभेसन आयोजना 8,902 31,426 23,000 8,426 0 32,000 27,600 4,400 0 30,446 22,646 7,800 0 1 1 2 3 3

९ 31200108 खा� तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना 6,280 10,255 10,198 57 0 10,600 10,500 100 0 10,800 10,700 100 0 5 1 2 1 1

१० 31200109 कृ�ष क्षे� �वकास कायर्�म 2,452 16,219 15,809 410 0 18,459 17,734 725 0 10,534 10,109 425 0 4 1 2 1 1

११ 31200111

जलवायु �कोप समुत्थान �नमार्ण 

आयोजना (कृ�ष व्यवस्थापन तथा सूचना 

�णाल�)

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 3

१२ 31200112 नेपाल कृ�ष बजार �वकास कायर्�म 1,261 3,006 2,995 11 0 3,015 3,000 15 0 3,320 3,300 20 0 4 1 2 1 3

१३ 31200118
�ामीण उ�म तथा आ�थर्क �वकास 

कायर्�म
0 12,414 6,173 6,241 0 13,615 7,428 6,187 0 15,050 8,070 6,980 0 4 1 2 1 2

१४ 31201011 कृ�ष �वभाग 10,753 12,234 12,207 27 0 12,840 12,810 30 0 13,552 13,520 32 0 4 1 2 2 3

१५ 31201101
रा��य आलु, तरकार� तथा मसला 

�वकास कायर्�म
1,008 1,376 1,037 339 0 1,707 1,302 405 0 1,953 1,403 550 0 4 1 2 1 2

१६ 31201102 रा��य फलफूल �वकास कायर्�म 2,541 3,264 1,689 1,575 0 4,100 2,100 2,000 0 4,600 2,200 2,400 0 4 1 2 2 2

१७ 31201103 व्यवसायीक क�ट �वकास कायर्�म 751 985 773 212 0 1,304 1,024 280 0 1,375 1,075 300 0 4 2 2 2 3

१८ 31201104
वाल� �बकास तथा जै�वक �व�वधता 

संरक्षण कायर्�म
636 1,245 966 279 0 1,715 1,215 500 0 1,852 1,302 550 0 7 1 2 2 2

१९ 31201105 केिन्�य कृ�ष �योगशाला कायर्�म 380 637 576 61 0 819 744 75 0 950 850 100 0 4 2 2 2 3

२० 31201106
कृ�ष पूवार्धार �वकास तथा कृ�ष 

यािन्�करण �वधर्न कायर्�म
1,298 2,758 578 2,180 0 3,214 714 2,500 0 3,500 800 2,700 0 4 1 2 1 3

२१ 31201107

रानी जमरा कुल�रया �सचाई 

आयोजना–�णाल� आधु�न�ककरण कृ�ष 

कायर्�म

2,143 2,735 2,695 40 0 3,290 3,240 50 0 3,395 3,320 75 0 4 1 2 2 3

आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपणआ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन
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अनुसूची ४.१

कृ�ष¸ भू�म व्यवस्था , सहकार� तथा वन क्षे�को ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण एवम् कायर्�मको �ाथ�मक�करण तथा सांकेतीकरण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण

रण
नी
�त
क
 स्
तम्

भ

�ा
थ�
मक

ता
  
�
म

आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था

आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपणआ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन

�द
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 स

ंक
ेत

ल
��ग
क
 स

ंक
ेत

ज
ल
वा
यु 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण

रण
नी
�त
क
 स्
तम्

भ

�ा
थ�
मक

ता
  

�
म

आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

२२ 31201111
समुदाय व्यविस्थत �संिचत कृ�ष क्षे� 

कायर्�म(कृ�ष)
131 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२३ 31202011 पशु सेवा �वभाग 13,356 6,227 5,990 237 0 4,050 3,800 250 0 4,500 4,200 300 0 4 1 2 1 3

२४ 31202101 मत्स्य �वकास कायर्�म 1,411 2,222 1,186 1,036 0 2,127 1,425 702 0 2,200 1,500 700 0 4 1 2 2 2

२५ 31202102
पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेशण सेवा तथा  

क्वारेन्टाईन कायर्�म
5,124 7,170 4,891 2,279 0 8,530 6,425 2,105 0 9,000 6,800 2,200 0 4 1 2 1 2

२६ 31202103
पशुपन्छ� �ोत ब्यवस्थापन तथा �व�र्न 

कायर्�म
4,836 6,418 4,583 1,835 0 7,610 5,905 1,705 0 8,250 6,250 2,000 0 4 1 2 1 2

२७ 31202104
पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण 

ब्यवस्थापन कायर्�म
340 396 323 73 0 631 451 180 0 630 480 150 0 4 1 2 1 2

२८ 31203101 खा� पोषण तथा ��व�ध कायर्�म 2,753 4,396 3,903 493 0 4,880 4,278 602 0 6,285 4,785 1,500 0 8 1 2 1 2

२९ 31221011 रा��य �कसान आयोग 241 464 431 33 0 665 605 60 0 805 715 90 0 5 1 2 2 2

३० 31231011
रा��य िचया, कफ� तथा अल�ची �वकास 

बोडर्
1,076 1,231 1,158 73 0 1,564 1,464 100 0 1,680 1,560 120 0 4 2 2 2 3

३१ 31231012 रा��य दुग्ध �वकास बोडर् 500 584 561 23 0 672 660 12 0 695 680 15 0 4 2 2 2 3

३२ 31241011 नेपाल पशु िच�कत्सा प�रषद् 82 123 116 7 0 135 120 15 0 137 125 12 0 8 2 2 3 3

३३ 31241101 कृ�ष अनुसन्धान कायर्�म 22,716 29,650 23,266 6,384 0 37,840 27,840 10,000 0 41,050 29,050 12,000 0 4 1 2 2 2

३४ 31281011 कपास �वकास स�म�त 192 285 283 2 0 360 350 10 0 370 355 15 0 4 2 2 2 3

३५ 50112101 समावेशी कृ�ष रूपान्तरण कायर्�म 0 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 1 1 2 1 2

230,095 402,664 326,437 36,227 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000

4.2 भू�म व्यवस्था

१ 33600011
भू�म व्यवस्था, सहकार�  तथा ग�रबी 

�नवारण मन्�ालय
2,684 3,218 3,113 105 0 4,014 3,799 215 0 4,415 4,179 236 0 9 1 16 2 3

२ 33600103

जग्गा �शासन सुदृढ�करण तथा 

अनौपचा�रक भूसम्बन्ध ब्यवस्थापन 

कायर्�म

2,065 6,574 6,188 386 0 2,738 2,072 666 0 3,012 2,280 732 0 5 1 10 1 3

३ 33601011 भू�म व्यवस्थापन तथा अ�भलेख �वभाग 551 1,034 1,015 19 0 1,185 1,142 43 0 1,303 1,256 47 0 7 1 2 3 3

४ 33601012 भू�म सुधार तथा मालपोत कायार्लयहरु 14,947 18,777 17,917 860 0 20,900 19,954 946 0 22,040 21,000 1,040 0 8 1 2 3 3

५ 33601101
मालपोत अ�भलेख सुरक्षा तथा सुदृढ�करण 

कायर्�म
3,160 4,618 987 3,631 0 5,085 1,012 4,073 0 5,593 1,113 4,480 0 8 1 2 2 3

६ 33602011 नापी �वभाग 573 525 477 48 0 715 684 31 0 787 753 34 0 8 1 2 3 3

७ 33602012 नापी कायार्लयहरु 13,430 17,909 16,532 1,377 0 20,350 18,854 1,496 0 21,545 19,900 1,645 0 8 1 2 3 3

८ 33602101
�क�ा नापी तथा नापी कायार्लय सुधार 

कायर्�म
4,339 5,809 1,562 4,247 0 5,320 1,100 4,220 0 5,852 1,210 4,642 0 8 1 2 3 3

९ 33602102
स्थलरुप नापी तथा भू-उपयोग 

व्यवस्थापन कायर्�म
8,117 4,319 1,521 2,798 0 4,400 1,320 3,080 0 4,840 1,452 3,388 0 4 1 2 3 3

१० 33602103 खगोल तथा भू-मापन कायर्�म 911 1,504 551 953 0 2,002 352 1,650 0 2,202 387 1,815 0 4 1 15 2 3

जम्मा

530



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था

आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपणआ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण
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आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

११ 33604011 भू�म व्यवस्थापन �िशक्षण केन्� 842 1,155 889 266 0 1,210 1,024 186 0 1,331 1,126 205 0 8 2 1 2 3

१२ 50136101 भू�म ब�क कम्पनी 0 1,000 0 0 1,000 5,500 0 0 5,500 6,050 0 0 6,050 7 1 10 1 1

51,619 66,442 50,752 14,690 1,000 73,419 51,313 16,606 5,500 78,970 54,656 18,264 6,050

4.3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

१ 33600101

ग�रब घर प�रवार प�हचान तथा प�रचय 

प� �वतरण कायर्�म (ग�रव लिक्षत 

�वशेष कायर्�म)

499 1,177 1,142 35 0 2,657 1,700 957 0 3,053 2,000 1,053 0 6 1 1 3 3

२ 33600102 ग�रबसंग �व�े�र कायर्�म 2,165 1,801 1,801 0 0 1,980 1,980 0 0 2,178 2,178 0 0 6 2 1 2 3

३ 33603011 सहकार� �वभाग 226 287 287 0 0 198 198 0 0 218 218 0 0 8 1 16 3 3

४ 33603012 सहकार� �िशक्षण तथा अनुसन्धान केन्� 345 366 351 15 0 441 424 17 0 484 466 18 0 8 1 1 1 3

५ 33603101
सहकार� क्षे� सुदृढ�करण तथा �णाल� 

सुधार कायर्�म
528 932 805 127 0 1,100 605 495 0 1,211 666 545 0 4 1 1 2 3

६ 33631011 रा��य सहकार� �वकास बोडर् 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 3

७ 33651011 ग�रवी �नवारण कोष 163 749 739 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 9 1 2

4,386 5,312 5,125 187 0 6,376 4,907 1,469 0 7,144 5,528 1,616 0

4.4 वन तथा वातावरण

१ 32900011 वन तथा वातावरण मन्�ालय 1,671 2,005 1,987 18 0 2,210 2,100 110 0 2,421 2,300 121 0 9 1 13 3 3

२ 32900101 नेपाल जलवायु प�रवतर्न सहयोग कायर्�म 4,679 4,338 4,256 82 0 8,800 7,700 1,100 0 9,680 8,470 1,210 0 7 1 13 2 1

३ 32900102
रेड फरे�ी तथा जलवायु प�रवतर्न 

कायर्�म
697 1,314 1,314 0 0 1,430 1,430 0 0 1,573 1,573 0 0 7 1 13 2 1

४ 32900103
पहाडी साना �कसानका ला�ग अनुकूलन 

आयोजना
7,343 8,638 832 7,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 2 2

५ 32900104 रा�प�त चुरे संरक्षण कायर्�म 16,079 15,264 1,327 13,937 0 17,120 1,526 15,594 0 18,831 1,678 17,153 0 1 1 15 1 1

६ 32900105 सम्वृ��का ला�ग वन 359 1,032 682 350 0 1,210 770 440 0 1,331 847 484 0 2 1 13 1 1

७ 32900107 स्वच्छ वातावरण कायर्�म 877 1,273 163 1,110 0 1,441 220 1,221 0 1,585 242 1,343 0 2 1 13 2 1

८ 32900108 जलवायु उत्थानिशल चुरे कायर्�म 128 1,889 1,514 375 0 2,090 1,650 440 0 2,299 1,815 484 0 2 1 13 1 1

९ 32901011 वन तथा भू-संरक्षण �वभाग 1,496 2,229 1,879 350 0 2,630 2,300 330 0 2,963 2,600 363 0 7 1 15 2 3

१० 32901012
�ड�भजन वन कायार्लयहरु (वन सुरक्षा 

सै�नक समेत)
1,107 4,825 3,783 1,042 0 4,843 3,801 1,042 0 4,993 3,993 1,000 0 7 1 15 2 3

११ 32901101
रा��य वन �वकास तथा व्यवस्थापन 

कायर्�म
746 896 241 655 0 1,210 550 660 0 1,331 605 726 0 7 1 15 1 1

१२ 32901102
जलाधार संरक्षण तथा सीमसार 

ब्यवस्थापन कायर्�म
3,078 3,523 281 3,242 0 4,259 440 3,819 0 4,685 484 4,201 0 7 1 15 2 1

१३ 32901104 �कृ�तमा आधा�रत पयर्टन कायर्�म 386 2,241 640 1,601 0 2,492 732 1,760 0 2,741 805 1,936 0 4 1 15 1 1

१४ 32901106
जलाधारमा आधा�रत जलवायु उत्थानिशल 

जी�वकोपाजर्न आयोजना
0 1,679 990 689 0 1,881 1,181 700 0 2,130 1,330 800 0 7 1 13 1 1

जम्मा

जम्मा
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण
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आ. व. 

२०७७/७८ को 

संशो�धत अनुमान

१५ 32902011 वनस्प�त �वभाग 1,334 1,840 1,716 124 0 1,870 1,650 220 0 2,057 1,815 242 0 7 1 15 2 3

१६ 32902101 ज�डबुट� �वकास कायर्�म 1,265 986 498 488 0 1,210 660 550 0 1,331 726 605 0 4 1 15 2 1

१७ 32902103
वनस्प�त अनुसन्धान संरक्षण तथा उ�ान 

�वकास कायर्�म
1,020 914 414 500 0 1,100 550 550 0 1,210 605 605 0 7 1 15 3 1

१८ 32903011
रा��य �नकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण 

�वभाग
4,368 3,974 2,883 1,091 0 5,390 3,850 1,540 0 5,929 4,235 1,694 0 7 1 15 3 3

१९ 32903012 रा��य �नकुन्ज सुरक्षा टोल� (नेपाल� सेना) 37,966 39,318 38,973 345 0 40,550 40,000 550 0 42,105 41,500 605 0 8 2 15 2 3

२० 32903013 हाि�सारहरु 1,518 1,933 1,582 351 0 1,925 1,760 165 0 2,118 1,936 182 0 7 2 15 3 3

२१ 32903101 रा��य �नकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 11,615 16,182 8,750 7,432 0 15,500 9,000 6,500 0 15,125 9,680 5,445 0 7 1 15 1 2

२२ 32904011 वन अनुसन्धान तथा सव�क्षण �वभाग 360 530 512 18 0 572 550 22 0 629 605 24 0 7 1 15 2 3

२३ 32904101 बन अनुसन्धान तथा सभ�क्षण आयोजना 627 738 672 66 0 1,210 1,100 110 0 1,331 1,210 121 0 7 2 15 2 1

२४ 32905011 वातावरण �वभाग 1,905 2,663 1,284 1,379 0 3,520 1,980 1,540 0 3,872 2,178 1,694 0 7 1 13 3 1

२५ 32906011 केन्��य वन ता�लम तथा �सार केन्� 35 56 49 7 0 110 88 22 0 121 97 24 0 8 2 15 2 2

२६ 50129101 ज�डबुट� उत्पादन तथा कम्पनी �ल�मटेड 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 1 1

101,659 120,280 77,222 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0

387,759 594,698 459,536 94,162 41,000 605,196 466,313 93,383 45,500 646,976 495,380 105,546 46,050

जम्मा

कुल जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

4.1 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास

१ 31200011 कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालय 5,290 2,890 0 2,400 3,720 2,040 0 1,680 3,850 2,122 0 1,728

२ 31200101 कृ�ष  �वकास रणनी�त अनुगमन तथा समन्वय कायर्�म 16,106 16,106 0 0 8,045 8,045 0 0 10,000 10,000 0 0

३ 31200102 �वशेष कृ�ष उत्पादन कायर्�म 150,028 103,028 17,000 30,000 132,000 132,000 0 0 150,000 150,000 0 0

४ 31200103 बीउ �व�र्न तथा गुण �नयन्�ण कायर्�म 352 352 0 0 475 475 0 0 552 552 0 0

५ 31200104 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा �वषा�द ब्यवस्थापन कायर्�म 1,497 1,497 0 0 1,900 1,900 0 0 2,315 2,315 0 0

६ 31200105 कृ�ष सूचना तथा �िशक्षण कायर्�म 1,003 1,003 0 0 1,256 1,256 0 0 1,305 1,305 0 0

७ 31200106 �धानमन्�ी कृ�ष आधु�न�ककरण प�रयोजना 30,319 30,319 0 0 37,690 37,690 0 0 43,520 43,520 0 0

८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इ�ोभेसन आयोजना 31,426 2,998 0 28,428 32,000 3,060 0 28,940 30,446 5,446 0 25,000

९ 31200108 खा� तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना 10,255 1,855 8,400 0 10,600 1,600 9,000 0 10,800 6,676 4,124 0

१० 31200109 कृ�ष क्षे� �वकास कायर्�म 16,219 2,915 257 13,047 18,459 4,459 500 13,500 10,534 1,929 166 8,439

११ 31200112 नेपाल कृ�ष बजार �वकास कायर्�म 3,006 0 3,006 0 3,015 0 3,015 0 3,320 0 3,320 0

१२ 31200118 �ामीण उ�म तथा आ�थर्क �वकास कायर्�म 12,414 488 0 11,926 13,615 555 0 13,060 15,050 610 0 14,440

१३ 31201011 कृ�ष �वभाग 12,234 12,234 0 0 12,840 12,840 0 0 13,552 13,552 0 0

१४ 31201101 रा��य आलु, तरकार� तथा मसला �वकास कायर्�म 1,376 1,376 0 0 1,707 1,707 0 0 1,953 1,953 0 0

१५ 31201102 रा��य फलफूल �वकास कायर्�म 3,264 3,264 0 0 4,100 4,100 0 0 4,600 4,600 0 0

१६ 31201103 व्यवसायीक क�ट �वकास कायर्�म 985 985 0 0 1,304 1,304 0 0 1,375 1,375 0 0

१७ 31201104 वाल� �बकास तथा जै�वक �व�वधता संरक्षण कायर्�म 1,245 1,245 0 0 1,715 1,715 0 0 1,852 1,852 0 0

१८ 31201105 केिन्�य कृ�ष �योगशाला कायर्�म 637 637 0 0 819 819 0 0 950 950 0 0

१९ 31201106
कृ�ष पूवार्धार �वकास तथा कृ�ष यािन्�करण �वधर्न 

कायर्�म
2,758 2,758 0 0 3,214 3,214 0 0 3,500 3,500 0 0

२० 31201107
रानी जमरा कुल�रया �सचाई आयोजना–�णाल� 

आधु�न�ककरण कृ�ष कायर्�म
2,735 86 0 2,649 3,290 110 0 3,180 3,395 107 0 3,288

२१ 31201111 समुदाय व्यविस्थत �संिचत कृ�ष क्षे� कायर्�म(कृ�ष) 349 100 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0

२२ 31202011 पशु सेवा �वभाग 6,227 6,227 0 0 4,050 4,050 0 0 4,500 4,500 0 0

२३ 31202101 मत्स्य �वकास कायर्�म 2,222 2,222 0 0 2,127 2,127 0 0 2,200 2,200 0 0

२४ 31202102
पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेशण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन 

कायर्�म
7,170 7,170 0 0 8,530 8,530 0 0 9,000 9,000 0 0

२५ 31202103 पशुपन्छ� �ोत ब्यवस्थापन तथा �व�र्न कायर्�म 6,418 6,418 0 0 7,610 7,610 0 0 8,250 8,250 0 0

अनुसूची ४.२

कृ�ष¸ भू�म व्यवस्था, सहकार� तथा वन क्षे�को ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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२६ 31202104 पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण ब्यवस्थापन कायर्�म 396 396 0 0 631 631 0 0 630 630 0 0

२७ 31203101 खा� पोषण तथा ��व�ध कायर्�म 4,396 4,396 0 0 4,880 4,880 0 0 6,285 6,285 0 0

२८ 31221011 रा��य �कसान आयोग 464 464 0 0 665 665 0 0 805 805 0 0

२९ 31231011 रा��य िचया, कफ� तथा अल�ची �वकास बोडर् 1,231 1,231 0 0 1,564 1,564 0 0 1,680 1,680 0 0

३० 31231012 रा��य दुग्ध �वकास बोडर् 584 584 0 0 672 672 0 0 695 695 0 0

३१ 31241011 नेपाल पशु िच�कत्सा प�रषद् 123 123 0 0 135 135 0 0 137 137 0 0

३२ 31241101 कृ�ष अनुसन्धान कायर्�म 29,650 29,650 0 0 37,840 37,840 0 0 41,050 41,050 0 0

३३ 31281011 कपास �वकास स�म�त 285 285 0 0 360 360 0 0 370 370 0 0

३४ 50112101 समावेशी कृ�ष रूपान्तरण कायर्�म 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000

402,664 245,302 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895

4.2 भू�म व्यवस्था

१ 33600011 भू�म व्यवस्था, सहकार�  तथा ग�रबी �नवारण मन्�ालय 3,218 2,758 460 0 4,014 3,014 1,000 0 4,415 3,791 624 0

२ 33600103
जग्गा �शासन सुदृढ�करण तथा अनौपचा�रक भूसम्बन्ध 

ब्यवस्थापन कायर्�म
6,574 6,574 0 0 2,738 2,738 0 0 3,012 3,012 0 0

३ 33601011 भू�म व्यवस्थापन तथा अ�भलेख �वभाग 1,034 1,034 0 0 1,185 1,185 0 0 1,303 1,303 0 0

४ 33601012 भू�म सुधार तथा मालपोत कायार्लयहरु 18,777 18,777 0 0 20,900 20,900 0 0 22,040 22,040 0 0

५ 33601101 मालपोत अ�भलेख सुरक्षा तथा सुदृढ�करण कायर्�म 4,618 4,618 0 0 5,085 5,085 0 0 5,593 5,593 0 0

६ 33602011 नापी �वभाग 525 525 0 0 715 715 0 0 787 787 0 0

७ 33602012 नापी कायार्लयहरु 17,909 17,909 0 0 20,350 20,350 0 0 21,545 21,545 0 0

८ 33602101 �क�ा नापी तथा नापी कायार्लय सुधार कायर्�म 5,809 5,809 0 0 5,320 5,320 0 0 5,852 5,852 0 0

९ 33602102 स्थलरुप नापी तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन कायर्�म 4,319 4,319 0 0 4,400 4,400 0 0 4,840 4,840 0 0

१० 33602103 खगोल तथा भू-मापन कायर्�म 1,504 1,504 0 0 2,002 2,002 0 0 2,202 2,202 0 0

११ 33604011 भू�म व्यवस्थापन �िशक्षण केन्� 1,155 1,155 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0

१२ 50136101 भू�म ब�क कम्पनी 1,000 1,000 0 0 5,500 5,500 0 0 6,050 6,050 0 0

66,442 65,982 460 0 73,419 72,419 1,000 0 78,970 78,346 624 0

4.3 सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

१ 33600101
ग�रब घर प�रवार प�हचान तथा प�रचय प� �वतरण 

कायर्�म (ग�रव लिक्षत �वशेष कायर्�म)
1,177 1,177 0 0 2,657 2,657 0 0 3,053 3,053 0 0

२ 33600102 ग�रबसंग �व�े�र कायर्�म 1,801 1,801 0 0 1,980 1,980 0 0 2,178 2,178 0 0

३ 33603011 सहकार� �वभाग 287 287 0 0 198 198 0 0 218 218 0 0

४ 33603012 सहकार� �िशक्षण तथा अनुसन्धान केन्� 366 366 0 0 441 441 0 0 484 484 0 0

५ 33603101 सहकार� क्षे� सुदृढ�करण तथा �णाल� सुधार कायर्�म 932 932 0 0 1,100 1,100 0 0 1,211 1,211 0 0

जम्मा

जम्मा
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आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

६ 33651011 ग�रवी �नवारण कोष 749 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,312 5,312 0 0 6,376 6,376 0 0 7,144 7,144 0 0

4.4 वन तथा वातावरण

१ 32900011 वन तथा वातावरण मन्�ालय 2,005 2,005 0 0 2,210 2,210 0 0 2,421 2,421 0 0

२ 32900101 नेपाल जलवायु प�रवतर्न सहयोग कायर्�म 4,338 0 4,338 0 8,800 0 8,800 0 9,680 0 9,680 0

३ 32900102 रेड फरे�ी तथा जलवायु प�रवतर्न कायर्�म 1,314 181 1,133 0 1,430 230 1,200 0 1,573 224 1,349 0

४ 32900103 पहाडी साना �कसानका ला�ग अनुकूलन आयोजना 8,638 1,831 6,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0

५ 32900104 रा�प�त चुरे संरक्षण कायर्�म 15,264 15,264 0 0 17,120 17,120 0 0 18,831 18,831 0 0

६ 32900105 सम्वृ��का ला�ग वन 1,032 882 50 100 1,210 910 100 200 1,331 1,149 61 121

७ 32900107 स्वच्छ वातावरण कायर्�म 1,273 1,273 0 0 1,441 1,441 0 0 1,585 1,585 0 0

८ 32900108 जलवायु उत्थानिशल चुरे कायर्�म 1,889 440 1,449 0 2,090 590 1,500 0 2,299 546 1,753 0

९ 32901011 वन तथा भू-संरक्षण �वभाग 2,229 2,229 0 0 2,630 2,630 0 0 2,963 2,963 0 0

१० 32901012 �ड�भजन वन कायार्लयहरु (वन सुरक्षा सै�नक समेत) 4,825 4,825 0 0 4,843 4,843 0 0 4,993 4,993 0 0

११ 32901101 रा��य वन �वकास तथा व्यवस्थापन कायर्�म 896 896 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0

१२ 32901102 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यवस्थापन कायर्�म 3,523 3,523 0 0 4,259 4,259 0 0 4,685 4,685 0 0

१३ 32901104 �कृ�तमा आधा�रत पयर्टन कायर्�म 2,241 275 1,966 0 2,492 412 2,080 0 2,741 364 2,377 0

१४ 32901106
जलाधारमा आधा�रत जलवायु उत्थानिशल जी�वकोपाजर्न 

आयोजना
1,679 0 1,679 0 1,881 0 1,881 0 2,130 0 2,130 0

१५ 32902011 वनस्प�त �वभाग 1,840 1,840 0 0 1,870 1,870 0 0 2,057 2,057 0 0

१६ 32902101 ज�डबुट� �वकास कायर्�म 986 986 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0

१७ 32902103 वनस्प�त अनुसन्धान संरक्षण तथा उ�ान �वकास कायर्�म 914 914 0 0 1,100 1,100 0 0 1,210 1,210 0 0

१८ 32903011 रा��य �नकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण �वभाग 3,974 3,974 0 0 5,390 5,390 0 0 5,929 5,929 0 0

१९ 32903012 रा��य �नकुन्ज सुरक्षा टोल� (नेपाल� सेना) 39,318 39,318 0 0 40,550 40,550 0 0 42,105 42,105 0 0

२० 32903013 हाि�सारहरु 1,933 1,933 0 0 1,925 1,925 0 0 2,118 2,118 0 0

२१ 32903101 रा��य �नकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 16,182 15,983 199 0 15,500 15,300 200 0 15,125 14,941 184 0

२२ 32904011 वन अनुसन्धान तथा सव�क्षण �वभाग 530 530 0 0 572 572 0 0 629 629 0 0

२३ 32904101 बन अनुसन्धान तथा सभ�क्षण आयोजना 738 738 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0

२४ 32905011 वातावरण �वभाग 2,663 2,663 0 0 3,520 3,520 0 0 3,872 3,872 0 0

२५ 32906011 केन्��य वन ता�लम तथा �सार केन्� 56 56 0 0 110 110 0 0 121 121 0 0

120,280 102,559 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121

594,698 419,155 46,744 128,799 605,196 475,360 29,276 100,560 646,976 528,192 25,768 93,016
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5.1 अथर्

१ 30500011 अथर् मन्�ालय 13,094 3,780 3,570 210 0 4,202 4,111 91 0 4,352 4,247 105 0 9 1 16 2 3

२ 30500012 ऋण असुल�  पुनरावेदन न्याय�धकरण 116 205 198 7 0 253 245 8 0 262 253 9 0 8 1 16 3 3

३ 30500013 ऋण असुल� न्याय�धकरण 324 355 349 6 0 451 443 8 0 466 457 9 0 8 1 16 3 3

४ 30500014
अन्तरार्�ीय संघ, संस्था सदस्यता शुल्क 

अनुदान �व�वध
2,536 5,003 5,003 0 0 5,889 5,889 0 0 6,084 6,084 0 0 9 1 16 3 3

५ 30500101
साना �कसान �वकास ब�क (�बि�य 

संस्था), �व�वध
1,080 400 400 0 0 1,654 1,654 0 0 1,708 1,708 0 0 4 2 2 1 3

६ 30500102
लघु �वमा सहयोग कायर्�म (पश,ु 

बाल�, स्वास्थ्य )
6,468 3,594 3,594 0 0 4,185 4,185 0 0 4,324 4,324 0 0 4 1 2 1 3

७ 30500105 बजेट सुधार आयोजना 0 1,022 122 900 0 122 122 0 0 126 126 0 0 8 2 16 2 3

८ 30500108 �म�ल�नयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 23,314 91,023 7,520 83,503 0 117,778 9,078 108,700 0 133,570 9,380 124,190 0 3 1 9 2 2

९ 30500113
आ�थर्क पुनरुत्थान, राहत तथा 

सहु�लयत कायर्�म
55,298 205,960 205,960 0 0 197,965 197,965 0 0 204,530 204,530 0 0 7 1 12 3 3

१० 30501011 महालेखा �नयन्�क कायार्लय 1,083 1,432 1,252 180 0 1,872 1,748 124 0 1,948 1,806 142 0 8 1 16 3 3

११ 30501012 �नवृि�भरण व्यवस्थापन कायार्लय 361 479 464 15 0 608 588 20 0 631 608 23 0 8 1 16 3 3

१२ 30501013
कुमार� चोक तथा केन्��य तह�सल 

कायार्लय
164 183 175 8 0 244 234 10 0 254 242 12 0 8 1 16 3 3

१३ 30501014 कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयहरु 6,694 8,450 7,169 1,281 0 8,949 7,279 1,670 0 9,429 7,521 1,908 0 8 1 16 3 3

१४ 30501101
सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन सुधार 

कायर्�म
2,256 11,184 7,658 3,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 3 3

१५ 30502011 सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन ता�लम केन्� 381 718 648 70 0 1,011 920 91 0 1,054 950 104 0 8 1 16 3 3

१६ 30503011 भन्सार �बभाग 1,124 1,514 1,485 29 0 2,046 1,960 86 0 2,123 2,025 98 0 8 1 16 3 3

१७ 30503012 भन्सार कायार्लयहरु 8,493 9,705 8,863 842 0 11,312 10,213 1,099 0 11,808 10,552 1,256 0 8 1 16 3 3

१८ 30503101 भन्सार सुधार कायर्�म 3,450 9,604 1,059 8,545 0 12,858 1,482 11,376 0 14,529 1,532 12,997 0 8 1 17 3 3

१९ 30504011 आन्त�रक राजस्व �वभाग 3,796 8,634 6,589 2,045 0 11,920 9,289 2,631 0 12,604 9,598 3,006 0 8 1 16 3 3

२० 30504012 आन्त�रक राजस्व कायार्लयहरू 13,239 16,802 14,477 2,325 0 19,795 16,897 2,898 0 20,769 17,458 3,311 0 8 1 16 3 3

२१ 30505011 सावर्ज�नक ऋण ब्यवस्थापन कायार्लय 273 419 359 60 0 532 454 78 0 558 469 89 0 8 1 16 3 3

२२ 50105101 लगानी -�व�वध 39,150 42,700 0 0 42,700 90,000 0 0 90,000 100,000 0 0 100,000 4 2 9 1 3

२३ 50105102
पशुपालन (मासुजन्य र दुग्धजन्य) कजार् 

तथा पशुधन कायर्�म
26,000 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0 36,000 4 1 2 1 2
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२४ 50105103 सावर्ज�नक संस्थान सुधार कायर्�म 0 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 8 2 16 2 3

208,694 464,666 276,914 103,552 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500

5.2 उ�ोग

१ 30700011 उ�ोग, वािणज्य तथा आपु�तर् मन्�ालय 1,280 10,417 9,657 760 0 15,328 12,461 2,867 0 17,071 13,209 3,862 0 9 1 9 1 3

२ 30700012 केिन्�य कारागार कारखाना 63 118 102 16 0 139 122 17 0 160 139 21 0 4 1 1 2 3

३ 30700013 सै�नक साम�ी उत्पादन �नद�शनालय 2,548 3,306 1,415 1,891 0 3,575 1,589 1,986 0 4,293 1,811 2,482 0 4 1 9 3 3

४ 30700101
औ�ो�गक पूवार्धार �वकास कायर्�म 

(�वशेष आ�थर्क क्षे� समेत)
8,702 27,744 279 27,465 0 29,154 315 28,839 0 36,408 359 36,049 0 1 1 9 3 3

५ 30700102 औ�ो�गक लगानी �व�र्न कायर्�म 299 295 295 0 0 391 391 0 0 446 446 0 0 4 1 9 2 3

६ 30700109
�ामीण उ�म तथा �व�ेषण प�रयोजन 

(समृ��)
2,969 12,195 12,173 22 0 1,642 1,632 10 0 21 21 0 0 1 1 9 1 2

७ 30701011 उ�ोग �वभाग 14,075 9,995 9,711 284 0 11,372 11,074 298 0 12,997 12,625 372 0 4 1 9 3 3

८ 30702011 खानी तथा भूगभर् �वभाग 934 1,239 1,105 134 0 1,386 1,246 140 0 1,595 1,420 175 0 7 1 9 3 3

९ 30702101 ख�नज अन्वेषण तथा �वकास आयोजना 337 1,994 91 1,903 0 867 103 764 0 1,073 118 955 0 7 1 9 3 3

१० 30702102 पे�ो�लयम अन्वेषण प�रयोजना 118 270 99 171 0 294 114 180 0 355 130 225 0 7 1 9 3 3

११ 30702103
भ-ूवैज्ञा�नक सभ�क्षण तथा अनुसन्धान 

आयोजना
131 197 91 106 0 225 108 117 0 269 123 146 0 7 1 9 3 3

१२ 30703011 नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल �वभाग 775 1,301 652 649 0 1,400 709 691 0 1,673 809 864 0 8 1 9 3 3

१३ 30703012 गुणस्तर तथा नापतौल कायार्लयहरु 665 898 779 119 0 1,015 809 206 0 1,181 923 258 0 8 1 16 3 3

१४ 30704011 कम्पनी रिज�ारको कायार्लय 508 1,053 490 563 0 1,146 556 590 0 1,371 633 738 0 8 1 16 3 3

१५ 30761011 औ�ो�गक व्यवसाय �वकास ��त�ान 134 158 153 5 0 179 173 6 0 205 198 7 0 4 2 8 1 3

१६ 30781014 घरेलु तथा साना उ�ोग �वर्�न केन्� 288 1,404 1,378 26 0 1,679 1,651 28 0 1,739 1,709 30 0 4 1 9 3 3

१७ 50107101 धौवाद� फलाम कारखाना 0 2,783 0 0 2,783 4,400 0 0 4,400 4,840 0 0 4,840 1 1 9 1 3

33,826 75,367 38,470 34,114 2,783 74,192 33,053 36,739 4,400 85,697 34,673 46,184 4,840

5.3 वािणज्य तथा आपू�तर्

१ 30700014
नेपाल खा� तथा व्यापार कम्पनी 

�ल�मटेड
5,956 5,853 5,803 50 0 6,745 6,745 0 0 7,689 7,689 0 0 5 1 2 3 3

२ 30700103
कण्ठरोग �नयन्�ण कायर्�म (नेपाल 

साल्ट �े�ड� �ल�मटेड)
1,742 1,411 1,411 0 0 1,989 1,989 0 0 2,268 2,268 0 0 2 1 3 2 3

३ 30700104

व्यापार सूचना तथा �नयार्त सहयोग 

आयोजना- बहुपक्षीय तथा क्षे�ीय 

व्यापार सुदृढ�करण

50 342 342 0 0 448 448 0 0 511 511 0 0 3 1 17 2 3

४ 30700105
नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार तथा 

पारवहन आयोजना
11,431 15,268 1,504 13,764 0 3,261 261 3,000 0 1,600 100 1,500 0 3 1 17 2 3

५ 30700110
रणनी�तक सडक संजाल तथा व्यापार 

सुधार आयोजना
0 7,694 192 7,502 0 8,394 194 8,200 0 9,023 208 8,815 0 2 1 17 2 3
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६ 30700111
नेपालको िचया �नयार्त अ�भबृ��मा 

�दगोपना
0 560 560 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 4 1 17 3 1

७ 30705011
वािणज्य, आपु�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण 

�वभाग
515 759 548 211 0 861 640 221 0 1,005 729 276 0 8 1 12 2 3

८ 30705012
वािणज्य, आपु�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण 

कायार्लयहरू
382 486 461 25 0 559 534 25 0 641 609 32 0 8 1 12 2 3

९ 30781011 व्यापार तथा �नकासी �व�र्न केन्� 957 2,439 1,640 799 0 2,750 1,911 839 0 3,228 2,179 1,049 0 4 1 17 2 3

21,033 34,812 12,461 22,351 0 26,007 13,722 12,285 0 26,965 15,293 11,672 0

५.४ स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�डयन

१ 32500011
स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�डयन 

मन्�ालय
2,684 1,573 1,521 52 0 2,144 2,100 44 0 4,142 4,094 48 0 9 1 8 3 3

२ 32500101
पवर्तीय पयर्टन तथा पयर्टन �व�र्न 

आयोजना
0 81 81 0 0 111 105 6 0 161 155 6 0 4 2 8 3 3

३ 32500102
दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास 

आयोजना
1,616 64 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 3

४ 32500103 संस्कृ�त �व�र्न कायर्�म 4,151 1,407 1,207 200 0 1,704 1,700 4 0 1,805 1,800 5 0 6 2 11 1 3

५ 32500105 सांस्कृ�तक संस्थान 0 160 160 0 0 166 166 0 0 172 172 0 0 1 2 11 3 3

६ 32501011 पयर्टन �वभाग 1,323 1,457 1,422 35 0 1,600 1,500 100 0 1,900 1,700 200 0 4 1 8 3 3

७ 32501106 पयर्टन पूवार्धार �वकास आयोजना 12,587 20,864 5,752 15,112 0 23,485 2,885 20,600 0 30,058 3,058 27,000 0 3 1 8 1 3

८ 32502011 पुरातत्व �वभाग 1,645 2,014 464 1,550 0 1,880 480 1,400 0 1,920 520 1,400 0 6 1 8 3 3

९ 32502012 रा��य सं�ाहालय (छाउनी) 319 393 292 101 0 440 310 130 0 480 330 150 0 6 1 8 3 3

१० 32502013
केन्��य सांस्कृ�तक सम्पदा संरक्षण 

�योगशाला
35 69 20 49 0 72 32 40 0 80 35 45 0 6 1 8 3 3

११ 32502014 नारायण�हट� दरबार सं�हालय 917 1,102 952 150 0 970 970 0 0 995 995 0 0 6 1 8 3 3

१२ 32502015 रा��य कला सं�हालय (भ�पुर) 133 168 142 26 0 196 157 39 0 208 166 42 0 6 1 8 1 3

१३ 32502016 क्षे�ीय सं�हालयहरु 94 78 67 11 0 156 77 79 0 169 82 87 0 6 1 8 1 3

१४ 32502017 सं�हालयहरु (जातीय सं�हालय समेत) 230 288 242 46 0 305 251 54 0 325 266 59 0 6 1 8 1 3

१५ 32502018 ऐ�तहा�सक दरबारहरु 611 779 760 19 0 913 860 53 0 978 920 58 0 6 1 8 1 3

१६ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह 

कायार्लय (भ�पुर)
98 142 124 18 0 133 119 14 0 142 126 16 0 6 1 8 1 3

१७ 32502101 पुराताित्वक स्थल संरक्षण आयोजना 2,496 4,790 14 4,776 0 4,536 36 4,500 0 5,238 38 5,200 0 6 1 11 1 3

१८ 32502102 �व� सम्पदा क्षे� संरक्षण आयोजना 105 48 10 38 0 183 13 170 0 240 13 227 0 6 1 11 3 3

१९ 32503011 रा��य अ�भलेखालय 535 424 240 184 0 604 244 360 0 742 258 484 0 6 1 8 3 3

२० 32504011
नेपाल ��त�ल�प अ�धकार रिज�ारको 

कायार्लय
105 162 132 30 0 178 143 35 0 202 152 50 0 8 1 16 3 3
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२०७७/७८ 

को संशो�धत 

अनुमान

२१ 32521011 भाषा आयोग 554 485 479 6 0 768 753 15 0 815 798 17 0 6 1 11 3 3

२२ 32541011 बृहतर जनकपुर क्षे� �वकास प�रषद् 490 397 397 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0 6 1 11 1 3

२३ 32551011 पशुप�त क्षे� �वकास कोष 6,549 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0 6 1 11 3 3

२४ 32551012 लुिम्बनी �वकास कोष 7,038 15,000 15,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0 6 1 11 3 3

२५ 32561011
नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवस्थापन 

��त�ान
350 400 400 0 0 420 420 0 0 440 440 0 0 2 2 8 2 3

२६ 32561012 नेपाल �ज्ञा ��त�ान 0 1,498 1,498 0 0 1,550 1,550 0 0 1,604 1,604 0 0 1 2 11 3 3

२७ 32561013 नेपाल ल�लतकला �ज्ञा ��त�ान 0 523 523 0 0 541 541 0 0 560 560 0 0 1 2 11 3 3

२८ 32561014 नेपाल संगीत तथा ना� �ज्ञा ��त�ान 0 774 774 0 0 801 801 0 0 829 829 0 0 1 2 11 3 3

२९ 32581011
बौ� दशर्न �व�र्न तथा गुम्बा �वकास 

स�म�त
628 785 785 0 0 815 815 0 0 845 845 0 0 6 1 11 2 2

३० 50125101 नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 10,315 13,305 0 0 13,305 9,845 0 0 9,845 27,800 0 0 27,800 3 1 9 2 3

३१ 50125102 हवाई यातायात क्षमता अ�भवृ�� आयोजना 9,000 34,500 0 0 34,500 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000 3 2 9 3 3

३२ 50125103
दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास 

आयोजना
17,111 35,280 0 0 35,280 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 1 2 9 2 2

३३ 50125104 पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल 30,729 85,000 0 0 85,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 3 1 9 1 3

३४ 50125105
दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थल �नजगढ, 

बारा
5,000 3,600 0 0 3,600 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 3 1 9 1 3

३५ 50125109
सासेक- हवाई यातायात क्षमता अ�भवृ�� 

आयोजना
0 35,000 0 0 35,000 45,000 0 0 45,000 45,000 0 0 45,000 3 1 9 3 3

117,448 266,110 36,964 22,461 206,685 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800

381,001 840,955 364,809 182,478 293,668 884,627 353,325 205,557 325,745 948,793 369,444 240,209 339,140

जम्मा
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कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार वैदेिशक अनुदान वैदेिशक ऋण

5.1 अथर्

१ 30500011 अथर् मन्�ालय 3,780 3,780 0 0 4,202 4,202 0 0 4,352 4,352 0 0

२ 30500012 ऋण असुल�  पुनरावेदन न्याय�धकरण 205 205 0 0 253 253 0 0 262 262 0 0

३ 30500013 ऋण असुल� न्याय�धकरण 355 355 0 0 451 451 0 0 466 466 0 0

४ 30500014
अन्तरार्�ीय संघ, संस्था सदस्यता शुल्क 

अनुदान �व�वध
5,003 5,003 0 0 5,889 5,889 0 0 6,084 6,084 0 0

५ 30500101
साना �कसान �वकास ब�क (�बि�य संस्था), 

�व�वध
400 400 0 0 1,654 1,654 0 0 1,708 1,708 0 0

६ 30500102
लघु �वमा सहयोग कायर्�म (पश,ु बाल�, 

स्वास्थ्य )
3,594 3,594 0 0 4,185 4,185 0 0 4,324 4,324 0 0

७ 30500105 बजेट सुधार आयोजना 1,022 1,022 0 0 122 122 0 0 126 126 0 0

८ 30500108 �म�ल�नयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 91,023 10,101 80,922 0 117,778 26,392 91,386 0 133,570 24,870 108,700 0

९ 30500113
आ�थर्क पुनरुत्थान, राहत तथा सहु�लयत 

कायर्�म
205,960 205,000 960 0 197,965 196,965 1,000 0 204,530 203,577 953 0

१० 30501011 महालेखा �नयन्�क कायार्लय 1,432 1,432 0 0 1,872 1,872 0 0 1,948 1,948 0 0

११ 30501012 �नवृि�भरण व्यवस्थापन कायार्लय 479 479 0 0 608 608 0 0 631 631 0 0

१२ 30501013 कुमार� चोक तथा केन्��य तह�सल कायार्लय 183 183 0 0 244 244 0 0 254 254 0 0

१३ 30501014 कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयहरु 8,450 8,450 0 0 8,949 8,949 0 0 9,429 9,429 0 0

१४ 30501101 सावर्ज�नक �व�ीय व्यवस्थापन सुधार कायर्�म 11,184 2,492 8,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१५ 30502011 सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन ता�लम केन्� 718 718 0 0 1,011 1,011 0 0 1,054 1,054 0 0

१६ 30503011 भन्सार �बभाग 1,514 1,514 0 0 2,046 2,046 0 0 2,123 2,123 0 0

१७ 30503012 भन्सार कायार्लयहरु 9,705 9,705 0 0 11,312 11,312 0 0 11,808 11,808 0 0

१८ 30503101 भन्सार सुधार कायर्�म 9,604 0 0 9,604 12,858 0 0 12,858 14,529 0 0 14,529

१९ 30504011 आन्त�रक राजस्व �वभाग 8,634 8,634 0 0 11,920 11,920 0 0 12,604 12,604 0 0

२० 30504012 आन्त�रक राजस्व कायार्लयहरू 16,802 16,802 0 0 19,795 19,795 0 0 20,769 20,769 0 0

२१ 30505011 सावर्ज�नक ऋण ब्यवस्थापन कायार्लय 419 419 0 0 532 532 0 0 558 558 0 0

२२ 50105101 लगानी -�व�वध 42,700 42,700 0 0 90,000 10,000 0 80,000 100,000 9,000 0 91,000

२३ 50105102
पशुपालन (मासुजन्य र दुग्धजन्य) कजार् तथा 

पशुधन कायर्�म
36,000 21,000 0 15,000 36,000 21,000 0 15,000 36,000 14,000 0 22,000

२४ 50105103 सावर्ज�नक संस्थान सुधार कायर्�म 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0

464,666 349,488 90,574 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529

5.2 उ�ोग

१ 30700011 उ�ोग, वािणज्य तथा आपु�तर् मन्�ालय 10,417 10,417 0 0 15,328 15,328 0 0 17,071 17,071 0 0

२ 30700012 केिन्�य कारागार कारखाना 118 118 0 0 139 139 0 0 160 160 0 0

अनुसूची ५.२

आ�थर्क क्षे�को ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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३ 30700013 सै�नक साम�ी उत्पादन �नद�शनालय 3,306 3,306 0 0 3,575 3,575 0 0 4,293 4,293 0 0

४ 30700101
औ�ो�गक पूवार्धार �वकास कायर्�म (�वशेष 

आ�थर्क क्षे� समेत)
27,744 27,744 0 0 29,154 29,154 0 0 36,408 36,408 0 0

५ 30700102 औ�ो�गक लगानी �व�र्न कायर्�म 295 295 0 0 391 391 0 0 446 446 0 0

६ 30700109 �ामीण उ�म तथा �व�ेषण प�रयोजन (समृ��) 12,195 1,770 10,425 0 1,642 242 1,400 0 21 3 18 0

७ 30701011 उ�ोग �वभाग 9,995 9,995 0 0 11,372 11,372 0 0 12,997 12,997 0 0

८ 30702011 खानी तथा भूगभर् �वभाग 1,239 1,239 0 0 1,386 1,386 0 0 1,595 1,595 0 0

९ 30702101 ख�नज अन्वेषण तथा �वकास आयोजना 1,994 1,994 0 0 867 867 0 0 1,073 1,073 0 0

१० 30702102 पे�ो�लयम अन्वेषण प�रयोजना 270 270 0 0 294 294 0 0 355 355 0 0

११ 30702103 भ-ूवैज्ञा�नक सभ�क्षण तथा अनुसन्धान आयोजना 197 197 0 0 225 225 0 0 269 269 0 0

१२ 30703011 नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल �वभाग 1,301 1,301 0 0 1,400 1,400 0 0 1,673 1,673 0 0

१३ 30703012 गुणस्तर तथा नापतौल कायार्लयहरु 898 898 0 0 1,015 1,015 0 0 1,181 1,181 0 0

१४ 30704011 कम्पनी रिज�ारको कायार्लय 1,053 1,053 0 0 1,146 1,146 0 0 1,371 1,371 0 0

१५ 30761011 औ�ो�गक व्यवसाय �वकास ��त�ान 158 158 0 0 179 179 0 0 205 205 0 0

१६ 30781014 घरेलु तथा साना उ�ोग �वर्�न केन्� 1,404 1,404 0 0 1,679 1,679 0 0 1,739 1,739 0 0

१७ 50107101 धौवाद� फलाम कारखाना 2,783 2,783 0 0 4,400 4,400 0 0 4,840 4,840 0 0

75,367 64,942 10,425 0 74,192 72,792 1,400 0 85,697 85,679 18 0

5.3 वािणज्य तथा आपू�तर्

१ 30700014 नेपाल खा� तथा व्यापार कम्पनी �ल�मटेड 5,853 5,853 0 0 6,745 6,745 0 0 7,689 7,689 0 0

२ 30700103
कण्ठरोग �नयन्�ण कायर्�म (नेपाल साल्ट 

�े�ड� �ल�मटेड)
1,411 1,411 0 0 1,989 1,989 0 0 2,268 2,268 0 0

३ 30700104
व्यापार सूचना तथा �नयार्त सहयोग आयोजना- 

बहुपक्षीय तथा क्षे�ीय व्यापार सुदृढ�करण
342 342 0 0 448 448 0 0 511 511 0 0

४ 30700105
नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार तथा पारवहन 

आयोजना
15,268 0 9,388 5,880 3,261 0 1,900 1,361 1,600 0 984 616

५ 30700110
रणनी�तक सडक संजाल तथा व्यापार सुधार 

आयोजना
7,694 2,314 0 5,380 8,394 394 0 8,000 9,023 1,023 0 8,000

६ 30700111 नेपालको िचया �नयार्त अ�भबृ��मा �दगोपना 560 0 560 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0

७ 30705011 वािणज्य, आपु�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग 759 759 0 0 861 861 0 0 1,005 1,005 0 0

८ 30705012
वािणज्य, आपु�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण 

कायार्लयहरू
486 486 0 0 559 559 0 0 641 641 0 0

९ 30781011 व्यापार तथा �नकासी �व�र्न केन्� 2,439 2,439 0 0 2,750 2,750 0 0 3,228 3,228 0 0

34,812 13,604 9,948 11,260 26,007 13,746 2,900 9,361 26,965 16,365 1,984 8,616जम्मा
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आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

५.४

१ 32500011
स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�डयन 

मन्�ालय
1,573 1,573 0 0 2,144 2,144 0 0 4,142 4,142 0 0

२ 32500101 पवर्तीय पयर्टन तथा पयर्टन �व�र्न आयोजना 81 81 0 0 111 111 0 0 161 161 0 0

३ 32500102 दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास आयोजना 64 13 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४ 32500103 संस्कृ�त �व�र्न कायर्�म 1,407 1,407 0 0 1,704 1,704 0 0 1,805 1,805 0 0

५ 32500105 सांस्कृ�तक संस्थान 160 160 0 0 166 166 0 0 172 172 0 0

६ 32501011 पयर्टन �वभाग 1,457 1,457 0 0 1,600 1,600 0 0 1,900 1,900 0 0

७ 32501106 पयर्टन पूवार्धार �वकास आयोजना 20,864 20,864 0 0 23,485 23,485 0 0 30,058 30,058 0 0

८ 32502011 पुरातत्व �वभाग 2,014 2,014 0 0 1,880 1,880 0 0 1,920 1,920 0 0

९ 32502012 रा��य सं�ाहालय (छाउनी) 393 393 0 0 440 440 0 0 480 480 0 0

१० 32502013 केन्��य सांस्कृ�तक सम्पदा संरक्षण �योगशाला 69 69 0 0 72 72 0 0 80 80 0 0

११ 32502014 नारायण�हट� दरबार सं�हालय 1,102 1,102 0 0 970 970 0 0 995 995 0 0

१२ 32502015 रा��य कला सं�हालय (भ�पुर) 168 168 0 0 196 196 0 0 208 208 0 0

१३ 32502016 क्षे�ीय सं�हालयहरु 78 78 0 0 156 156 0 0 169 169 0 0

१४ 32502017 सं�हालयहरु (जातीय सं�हालय समेत) 288 288 0 0 305 305 0 0 325 325 0 0

१५ 32502018 ऐ�तहा�सक दरबारहरु 779 779 0 0 913 913 0 0 978 978 0 0

१६ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायार्लय 

(भ�पुर)
142 142 0 0 133 133 0 0 142 142 0 0

१७ 32502101 पुराताित्वक स्थल संरक्षण आयोजना 4,790 4,790 0 0 4,536 4,536 0 0 5,238 5,238 0 0

१८ 32502102 �व� सम्पदा क्षे� संरक्षण आयोजना 48 48 0 0 183 183 0 0 240 240 0 0

१९ 32503011 रा��य अ�भलेखालय 424 424 0 0 604 604 0 0 742 742 0 0

२० 32504011 नेपाल ��त�ल�प अ�धकार रिज�ारको कायार्लय 162 162 0 0 178 178 0 0 202 202 0 0

२१ 32521011 भाषा आयोग 485 485 0 0 768 768 0 0 815 815 0 0

२२ 32541011 बृहतर जनकपुर क्षे� �वकास प�रषद् 397 397 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0

२३ 32551011 पशुप�त क्षे� �वकास कोष 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0

२४ 32551012 लुिम्बनी �वकास कोष 15,000 15,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0

२५ 32561011 नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवस्थापन ��त�ान 400 400 0 0 420 420 0 0 440 440 0 0

२६ 32561012 नेपाल �ज्ञा ��त�ान 1,498 1,498 0 0 1,550 1,550 0 0 1,604 1,604 0 0

२७ 32561013 नेपाल ल�लतकला �ज्ञा ��त�ान 523 523 0 0 541 541 0 0 560 560 0 0

२८ 32561014 नेपाल संगीत तथा ना� �ज्ञा ��त�ान 774 774 0 0 801 801 0 0 829 829 0 0

२९ 32581011 बौ� दशर्न �व�र्न तथा गुम्बा �वकास स�म�त 785 785 0 0 815 815 0 0 845 845 0 0

३० 50125101 नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 13,305 13,305 0 0 9,845 9,845 0 0 27,800 27,800 0 0

३१ 50125102 हवाई यातायात क्षमता अ�भवृ�� आयोजना 34,500 13,500 0 21,000 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000

स स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�डयन
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना
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३२ 50125103 दिक्षण एिशया पयर्टन पुवार्धार �वकास आयोजना 35,280 3,300 2,000 29,980 5,000 517 283 4,200 0 0 0 0

३३ 50125104 पोखरा क्षे�ीय अन्तरार्��य �वमानस्थल 85,000 0 0 85,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0

३४ 50125105 दो�ो अन्तरार्��य �वमानस्थल �नजगढ, बारा 3,600 3,600 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0

३५ 50125109
सासेक- हवाई यातायात क्षमता अ�भवृ�� 

आयोजना
35,000 140 0 34,860 45,000 200 0 44,800 45,000 140 0 44,860

266,110 93,219 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860

840,955 521,253 112,998 206,704 884,627 561,439 96,969 226,219 948,793 606,133 111,655 231,005
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6.1 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध

१ 35000011
िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 

मन्�ालय
4,109 12,148 11,365 783 0 8,602 8,266 336 0 9,453 9,092 361 0 9 1 4 2 3

२ 35000012
पुस्तकालयहरु-३ (�डल्ल�रमण, 

केशर, रा��य)
620 1,311 296 1,015 0 1,300 300 1,000 0 1,420 320 1,100 0 2 2 4 1 3

३ 35000101

िशक्षाका ला�ग खा� 

कायर्�म(�ाथ�मक �व�ालय 

पौ��क आहार)

4,428 5,579 5,569 10 0 6,219 6,208 11 0 6,625 6,612 13 0 2 2 1 1 3

४ 35000102
सबैका ला�ग िशक्षा- िशशु 

�वकास कायर्�म
48 175 175 0 0 193 193 0 0 205 205 0 0 2 2 4 1 3

५ 35000103
व्यवसा�यक िशक्षा तथा ता�लम 

अ�भवृ�� योजना- दो�ो
11,464 39,702 39,534 168 0 33,049 33,045 4 0 35,205 35,193 12 0 2 1 4 1 3

६ 35000108
�व�ालय क्षे� �वकास कायर्�म- 

केन्� स्तर
3,860 15,503 15,221 282 0 62,340 61,982 358 0 60,471 60,111 360 0 2 1 4 1 3

७ 35000109 रा�प�त शैिक्षक सुधार कायर्�म 0 88,771 88,741 30 0 110,000 110,000 0 0 120,000 120,000 0 0 2 1 4 1 3

८ 35001011
िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास 

केन्�
827 13,516 13,485 31 0 5,525 5,478 47 0 5,891 5,835 56 0 2 1 4 2 3

९ 35001013 िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई 4,697 7,643 7,159 484 0 9,893 8,838 1,055 0 12,715 11,965 750 0 2 1 4 2 3

१० 35002011 पा��म �बकास केन्� 571 636 592 44 0 740 685 55 0 790 730 60 0 2 2 4 2 3

११ 35003011 शैिक्षक गुणस्तर पर�क्षण केन्� 180 205 205 0 0 226 226 0 0 240 240 0 0 2 1 4 3 3

१२ 35004011 �व�ालय िशक्षक �कतावखाना 256 278 260 18 0 317 297 20 0 340 316 24 0 8 1 4 2 3

१३ 35004012 िशक्षक सेवा �नवृ� सु�वधा 159,028 180,000 180,000 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0 5 1 4 2 3

१४ 35021011 �व��व�ालय अनुदान आयोग 153,914 181,862 181,862 0 0 200,000 200,000 0 0 220,000 220,000 0 0 2 2 4 2 3

१५ 35021012 िशक्षक सेवा आयोग 531 1,331 1,321 10 0 1,919 1,719 200 0 2,831 1,831 1,000 0 2 2 4 2 3

१६ 35021013
यूनेस्कोका �न�म� नेपाल रा��य 

आयोग
125 170 170 0 0 187 184 3 0 296 196 100 0 2 2 4 2 3

१७ 35021014 िच�कत्सा िशक्षा आयोग 4,610 8,207 8,192 15 0 14,831 14,500 331 0 18,800 18,500 300 0 2 1 4 2 2

१८ 35021101 उच्च िशक्षा सुधार प�रयोजना 7,514 6,385 6,385 0 0 7,700 7,700 0 0 8,201 8,201 0 0 2 1 4 1 3

१९ 35031011 रा��य पर�क्षा बोडर् 3,000 3,000 3,000 0 0 3,300 3,300 0 0 3,515 3,515 0 0 2 2 4 1 3

२० 35041011

�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यवसा�यक 

ता�लम प�रषद् (�वशेष कायर्�म 

समेत)

3,990 12,863 12,863 0 0 30,000 30,000 0 0 31,950 31,950 0 0 2 2 4 1 3
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२१ 35061011
नेपाल �वज्ञान तथा ��व�ध �ज्ञा 

��त�ान
2,436 3,392 2,442 950 0 3,879 2,724 1,155 0 3,402 2,902 500 0 4 2 9 3 3

366,208 582,677 578,837 3,840 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0

6.2 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

१ 37000011 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 1,391 13,108 13,083 25 0 30,100 30,042 58 0 33,713 33,647 66 0 9 1 3 2 3

२ 37000013
पशुप�त हो�मयो िच�कत्सालय र 

युनानी औषधालय
176 234 203 31 0 203 179 24 0 229 201 28 0 2 2 3 2 3

३ 37000101 कािन्त बाल अस्पताल 3,375 3,364 3,364 0 0 3,795 3,795 0 0 4,250 4,250 0 0 2 2 3 1 3

४ 37000102 शु�राज ��पकल अस्पताल 1,713 1,589 1,589 0 0 1,793 1,793 0 0 2,008 2,008 0 0 2 2 3 2 3

५ 37000103 परोपकार �सुती अस्पताल 5,588 4,157 4,157 0 0 4,544 4,544 0 0 5,089 5,089 0 0 2 2 3 1 3

६ 37000104 नेपाल आखाँ अस्पताल 277 368 368 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0 2 2 3 2 3

७ 37000105
बी.पी. कोईराला मेमो�रयल 

क्यान्सर अस्पताल
4,194 2,367 2,367 0 0 680 680 0 0 761 761 0 0 2 2 3 2 3

८ 37000106

मनमोहन का�डर्योथेरा�सक 

भस्कुलर तथा �ान्स्प्लान्ट केन्�, 

महाराजगंज

2,918 2,518 2,518 0 0 1,532 1,532 0 0 1,716 1,716 0 0 2 2 3 2 3

९ 37000107 श�हद गंगालाल �दय केन्� 4,701 4,829 4,829 0 0 4,873 4,873 0 0 5,458 5,458 0 0 2 2 3 2 3

१० 37000108
 ��. �व.िशक्षण अस्पताल (सुरेश 

वाग्ले स्मृ�त क्यान्सर केन्द समेत)
5,123 5,636 5,636 0 0 3,498 3,498 0 0 3,917 3,917 0 0 2 2 3 2 3

११ 37000109
स्वास्थ्य कर कोषबाट संचा�लत 

कायर्�महरु
3,407 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 आयुव�द िच�कत्सालय, नरदेवी 807 773 773 0 0 843 843 0 0 945 945 0 0 2 2 3 1 3

१३ 37000111 �सहंदरबार वै�खाना 115 253 253 0 0 286 286 0 0 320 320 0 0 2 2 3 2 3

१४ 37000112
बी.पी. कोईराला लायन्स ने� 

अध्ययन केन्�
100 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0 2 2 3 2 3

१५ 37000113 नेपाल ने� ज्यो�त संघ 430 630 630 0 0 482 482 0 0 539 539 0 0 2 2 3 2 3

१६ 37000114 स्वास्थ्य क्षे� सुधार कायर्�म 1,579 125,445 120,330 5,115 0 150,497 125,443 25,054 0 159,039 133,008 26,031 0 2 1 3 1 3

१७ 37000115 मानव अंग �त्यारोपण केन्� 2,759 3,590 3,590 0 0 4,021 4,021 0 0 4,503 4,503 0 0 2 1 3 1 3

१८ 37000116
ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार 

�वकास कायर्�म
60,424 128,265 0 128,265 0 168,745 0 168,745 0 174,556 0 174,556 0 2 1 3 2 2

१९ 37000118
को�भड-१९ रोकथाम तथा 

�नयन्�ण कायर्�म
107,278 471,827 471,812 15 0 60,751 60,751 0 0 61,593 61,593 0 0 2 1 3 1 3

२० 37001011 स्वास्थ्य सेवा �वभाग 1,507 2,841 2,752 89 0 1,375 1,375 0 0 1,540 1,540 0 0 2 1 3 2 3

२१ 37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 5,976 7,209 7,103 106 0 8,239 7,869 370 0 8,906 8,480 426 0 2 1 3 2 3

२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 5,153 5,652 5,652 0 0 6,164 6,164 0 0 6,715 6,715 0 0 2 1 3 1 3

२३ 37001103 प�रवार कल्याण कायर्�म 20,523 50,879 47,888 2,991 0 32,022 28,403 3,619 0 33,554 29,650 3,904 0 2 1 3 1 3
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२४ 37001105 महामार� रोग �नयन्�ण कायर्�म 3,080 5,562 5,455 107 0 7,101 6,774 327 0 7,770 7,394 376 0 2 1 3 2 3

२५ 37001107 स्वास्थ्य ब्यवस्थापन कायर्�म 1,306 2,027 1,559 468 0 2,935 2,680 255 0 3,106 2,812 294 0 2 1 3 2 3

२६ 37001109
रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना 

तथा संचार केन्�
843 993 988 5 0 1,184 1,178 6 0 1,300 1,293 7 0 2 2 3 1 3

२७ 37001110 रा��य स्वास्थ्य ता�लम कायर्�म 708 915 896 19 0 1,220 1,195 25 0 1,323 1,294 29 0 2 2 3 2 3

२८ 37001111
�कटजन्य रोग �नयन्�ण 

अनुसन्धान तथा ता�लम केन्�
175 217 217 0 0 242 242 0 0 271 271 0 0 2 2 3 2 3

२९ 37001112 रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 2,133 2,641 1,836 805 0 3,109 2,183 926 0 3,510 2,445 1,065 0 2 2 3 2 3

३० 37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 291 441 441 0 0 1,085 1,067 18 0 1,216 1,195 21 0 2 1 3 1 3

३१ 37001116
न�सर्ङ तथा सामाज�क सुरक्षा 

सेवा कार्य�म
22,624 25,444 25,444 0 0 28,653 28,650 3 0 32,092 32,088 4 0 2 1 3 1 3

३२ 37002011 औष�ध व्यवस्था �वभाग 982 1,612 1,378 234 0 1,860 1,577 283 0 2,091 1,766 325 0 2 1 3 2 3

३३ 37003011 आयुव�द सेवा कायर्�म 374 919 473 446 0 1,134 614 520 0 1,285 687 598 0 2 2 3 2 3

३४ 37031101 स्वास्थ्य वीमा बोडर् 73,612 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 94,080 94,080 0 0 5 1 3 1 3

३५ 37041011 स्वास्थ्य अनुसन्धान प�रषद् 750 1,986 1,986 0 0 2,224 2,224 0 0 2,491 2,491 0 0 2 2 3 2 3

३६ 37061011 केिन्�य अस्पताल तथा ��त�ान 20,948 22,478 22,478 0 0 27,732 27,732 0 0 31,060 31,060 0 0 2 1 3 1 3

३७ 37061012
िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान 

( वीर अस्पताल समेत)
18,500 12,399 12,399 0 0 14,027 14,027 0 0 15,710 15,710 0 0 2 2 3 2 3

३८ 37061013
बी.पी कोईराला स्वास्थ्य �वज्ञान 

��त�ान
11,900 4,752 4,752 0 0 5,365 5,365 0 0 6,009 6,009 0 0 2 2 3 2 3

३९ 37061014 कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 5,565 4,207 4,096 111 0 4,720 4,592 128 0 5,290 5,143 147 0 2 2 3 1 3

४० 37061015 पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 1,733 4,512 4,512 0 0 1,381 1,381 0 0 1,547 1,547 0 0 2 2 3 1 3

४१ 37061016 रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान �िष्तठान 3,252 1,438 1,438 0 0 1,758 1,758 0 0 1,969 1,969 0 0 2 1 3 1 3

४२ 37061017 पोखरा स्वास्थ्य �वज्ञान �िष्तठान 6,726 2,571 2,571 0 0 2,442 2,442 0 0 2,735 2,735 0 0 2 1 3 1 3

415,016 1,009,748 870,916 138,832 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0

6.3 खानेपानी तथा सरसफाई

१ 31300011 खानेपानी मन्�ालय 561 1,071 987 84 0 1,155 1,063 92 0 1,201 1,100 101 0 9 1 6 2 1

२ 31300101 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 16,216 17,654 778 16,876 0 80,991 1,048 79,943 0 100,792 1,205 99,587 0 1 1 6 2 1

३ 31300102

काठमाण्ड� उपत्यका थोक 

खानेपानी �शारण आयोजना 

(दो�ो)

0 8,357 0 8,357 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 2 1 6 3 3

४ 31301011 खानेपानी �वभाग 499 2,293 650 1,643 0 2,825 700 2,125 0 2,285 710 1,575 0 2 1 6 2 2

५ 31301012 जनसाधन �वकास कायर्�म 178 481 355 126 0 257 177 80 0 295 195 100 0 8 2 6 1 2

६ 31301013
संघीय खानेपानी तथा ढल 

ब्यवस्थापन आयोजनाहरु
2,027 3,230 2,902 328 0 3,600 3,200 400 0 3,950 3,500 450 0 2 1 6 3 3

७ 31301101
रा��य सूचना व्यवस्थापन तथा 

अनुगमन आयोजना
150 1,123 910 213 0 645 120 525 0 505 130 375 0 8 2 6 2 1
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८ 31301102
खानेपानी सेवा �वस्तार तथा 

पुनस्थार्पना कायर्�म
28,531 35,033 16 35,017 0 37,535 35 37,500 0 45,050 50 45,000 0 2 1 6 2 1

९ 31301103
खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार  

कायर्�म
2,633 5,617 128 5,489 0 6,686 135 6,551 0 8,542 140 8,402 0 2 1 6 1 1

१० 31301104
ते�ो साना सहर� खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना
7,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 2

११ 31301105
जलवायु अनुकु�लत वृहत 

खानेपानी आयोजना
14,407 36,632 381 36,251 0 39,411 411 39,000 0 44,447 447 44,000 0 2 2 5 1 1

१२ 31301106
ढल �नमार्ण तथा �शोधन 

कायर्�म
5,032 21,204 148 21,056 0 23,158 158 23,000 0 26,176 176 26,000 0 2 2 6 2 2

१३ 31301107
खानेपानी तथा सरसफाई सह-

लगानी कायर्�म
10,830 26,839 400 26,439 0 29,437 437 29,000 0 34,850 450 34,400 0 2 1 6 1 1

१४ 31301108
सहर� खानेपानी तथा सरसफाइ 

(क्षे�गत) आयोजना
18,682 45,661 1,454 44,207 0 40,477 804 39,673 0 25,193 758 24,435 0 2 1 6 3 3

१५ 31301113 केिन्�य खानेपानी आयोजना 7,838 25,435 85 25,350 0 27,595 95 27,500 0 30,600 100 30,500 0 2 1 6 1 2

१६ 31301114
ए�ककृत खानेपानी तथा ढल 

व्यवस्थापन आयोजना
3 3,768 88 3,680 0 18,485 485 18,000 0 36,525 525 36,000 0 2 1 6 1 1

१७ 31301115 को�भड-१९ रेस्पोन्स आयोजना 0 1,162 113 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3 3

१८ 31301116 �दगो सरसफाइ आयोजना 0 2,088 0 2,088 0 3,500 0 3,500 0 3,500 0 3,500 0 2 1 6 3 3

१९ 31301117
खानेपानी सुशासन तथा पुवार्धार 

�वधर्न कायर्�म
0 205 5 200 0 205 5 200 0 205 5 200 0 2 1 6 3 3

२० 31351011
�ा�मण खानेपानी तथा सरसफाइ 

कोष
6,467 1,369 399 970 0 1,500 500 1,000 0 1,800 600 1,200 0 2 1 6 2 1

२१ 50113101 खानेपानी उत्पादन बृ�� कायर्�म 12,050 28,060 0 0 28,060 15,000 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 2 2 6 1 2

२२ 50113102
खानेपानी तथा ढल �नकास 

कायर्�म
1,610 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 1

२३ 50113103
काठमांडौ उपत्यका खानेपानी 

व्यवस्थापन बोडर्
19,970 19,970 0 0 19,970 20,000 0 0 20,000 21,000 0 0 21,000 2 1 6 2 2

२४ 50113105
काठमाण्ड� उपत्यका खानेपानी 

सुधार आयोजना
36,178 37,500 0 0 37,500 74,344 0 0 74,344 64,344 0 0 64,344 2 1 6 2 2

२५ 50113106
काठमाड� उपत्यका ढल 

व्यवस्थापन आयोजना
12,000 29,433 0 0 29,433 20,000 0 0 20,000 20,000 0 0 20,000 2 1 6 2 1

२६ 50113107 ढल �शोधन केन्� 200 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 1

२७ 50113108
काठमाण्ड� उपत्यका खानेपानी 

सुधार आयोजना- दो�ो
0 10,400 0 0 10,400 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 2 1 6 3 3

204,000 380,285 9,799 229,423 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344जम्मा
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6.4 युवा तथा खेलकूद

१ 34300011 युवा तथा खेलकुद मन्�ालय 414 502 484 18 0 635 600 35 0 835 800 35 0 9 1 4 2 3

२ 34300101 रा��य युवा प�रचालन कायर्�म 45 284 284 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 3 1 4 2 3

३ 34300102 खेलकुद �वकास कायर्�म 138 241 241 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 3 1 4 2 3

४ 34300103 नेपाल स्काउट 750 530 460 70 0 2,722 1,722 1,000 0 2,722 1,722 1,000 0 2 1 4 3 3

५ 34341011 रा��य खेलकुद प�रषद् 11,592 17,630 12,390 5,240 0 19,326 13,693 5,633 0 20,775 14,720 6,055 0 6 1 4 2 3

६ 34341012 रा��य युवा प�रषद् 532 908 873 35 0 1,054 1,045 9 0 1,170 1,160 10 0 6 1 4 3 3

७ 34351011 युवा स्वरोजगार कोष 488 1,256 1,242 14 0 1,526 1,510 16 0 1,633 1,615 18 0 1 1 1 2 3

13,959 21,351 15,974 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0

6.5 म�हला ,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक

१ 34000011
म�हला,बालबा�लका तथा जे� 

नाग�रक मन्�ालय
864 1,049 985 64 0 1,380 1,206 174 0 1,518 1,327 191 0 9 1 5 1 3

२ 34000012 पशुपती वृ�ा�म 159 308 303 5 0 341 335 6 0 374 368 6 0 5 1 3 1 3

३ 34000101
लै��क �हंसा �नवारण तथा मानव 

बेच�वखन �नयन्�ण कायर्�म
298 366 366 0 0 468 468 0 0 514 514 0 0 6 1 5 1 3

४ 34000102 सामािजक �वकास कायर्�म 941 1,851 1,281 570 0 1,874 1,456 418 0 2,062 1,602 460 0 5 1 10 1 3

५ 34000103 बाल �वकास कायर्�म 1,065 1,277 758 519 0 1,154 803 351 0 1,269 883 386 0 6 1 1 1 3

६ 34000105
रा�प�त म�हला सशि�करण 

प�रयोजना
385 2,356 2,246 110 0 2,750 2,629 121 0 3,025 2,892 133 0 1 1 5 1 3

७ 34001101 म�हला तथा बालबा�लका �वभाग 423 588 329 259 0 634 404 230 0 698 445 253 0 6 1 5 1 3

८ 34041011 समाज कल्याण प�रषद् 80 35 35 0 0 39 39 0 0 42 42 0 0 6 2 16 1 3

९ 34081011 रा��य बाल अ�धकार प�रषद् 758 747 712 35 0 873 834 39 0 906 863 43 0 6 2 1 1 3

4,973 8,577 7,015 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0

6.6 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा

१ 37100011
�म, रोजगार तथा सामािजक 

सुरक्षा मन्�ालय
9,460 1,834 1,759 75 0 2,317 2,200 117 0 2,646 2,500 146 0 9 1 8 2 3

२ 37100012 वैदेिशक रोजगार न्याया�धकरण 147 285 246 39 0 314 259 55 0 354 288 66 0 6 2 8 2 3

३ 37100101 रोजगार �व�र्न कायर्�म 2,675 3,574 3,511 63 0 7,776 7,500 276 0 1,000 1,000 0 0 1 2 8 2 3

४ 37100102 �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म 402 36,194 36,194 0 0 39,780 39,773 7 0 44,242 44,162 80 0 5 1 8 3 3

५ 37100103
युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण 

पहल प�रयोजना
0 10,039 9,490 549 0 9,888 9,339 549 0 10,822 10,273 549 0 2 1 8 2 2

६ 37101011
�म तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा 

�वभाग
221 371 326 45 0 397 342 55 0 446 380 66 0 5 1 8 2 3

७ 37101012 �म  तथा रोजगार कायार्लयहरु 851 1,941 1,617 324 0 2,461 2,075 386 0 2,764 2,304 460 0 5 1 8 2 3

८ 37101102
व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा 

स्वास्थ्य केन्�
113 285 256 29 0 258 228 30 0 289 253 36 0 2 1 8 2 3

जम्मा

जम्मा
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९ 37102011 वैदेिशक रोजगार �वभाग 1,075 1,707 1,556 151 0 1,540 1,485 55 0 1,717 1,649 68 0 8 1 8 2 3

१० 37103011
व्यावसा�यक तथा सीप �वकास 

ता�लम ��त�ान
729 3,306 3,188 118 0 4,469 4,358 111 0 4,978 4,839 139 0 2 1 8 1 3

११ 37131011 वैदेिशक रोजगार बोडर् 134 191 191 0 0 208 208 0 0 230 230 0 0 5 2 8 3 2

15,807 59,727 58,334 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0

1,019,963 2,062,365 1,540,875 380,427 141,063 2,003,653 1,271,611 562,698 169,344 2,146,266 1,367,384 618,538 160,344

जम्मा

कुल जम्मा
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6.1 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध

१ 35000011 िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय 12,148 7,838 4,310 0 8,602 5,702 2,900 0 9,453 6,214 3,239 0

२ 35000012 पुस्तकालयहरु-३ (�डल्ल�रमण, केशर, रा��य) 1,311 1,311 0 0 1,300 1,300 0 0 1,420 1,420 0 0

३ 35000101
िशक्षाका ला�ग खा� कायर्�म(�ाथ�मक 

�व�ालय पौ��क आहार)
5,579 888 4,691 0 6,219 1,119 5,100 0 6,625 1,130 5,495 0

४ 35000102 सबैका ला�ग िशक्षा- िशशु �वकास कायर्�म 175 0 175 0 193 0 193 0 205 0 205 0

५ 35000103
व्यवसा�यक िशक्षा तथा ता�लम अ�भवृ�� योजना-

 दो�ो
39,702 88 0 39,614 33,049 149 0 32,900 35,205 78 0 35,127

६ 35000108 �व�ालय क्षे� �वकास कायर्�म- केन्� स्तर 15,503 12,868 2,570 65 62,340 43,940 8,400 10,000 60,471 32,471 8,000 20,000

७ 35000109 रा�प�त शैिक्षक सुधार कायर्�म 88,771 34,900 0 53,871 110,000 29,000 10,000 71,000 120,000 35,000 5,000 80,000

८ 35001011 िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� 13,516 13,516 0 0 5,525 5,525 0 0 5,891 5,891 0 0

९ 35001013 िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाई 7,643 7,643 0 0 9,893 9,893 0 0 12,715 12,715 0 0

१० 35002011 पा��म �बकास केन्� 636 636 0 0 740 740 0 0 790 790 0 0

११ 35003011 शैिक्षक गुणस्तर पर�क्षण केन्� 205 205 0 0 226 226 0 0 240 240 0 0

१२ 35004011 �व�ालय िशक्षक �कतावखाना 278 278 0 0 317 317 0 0 340 340 0 0

१३ 35004012 िशक्षक सेवा �नवृ� सु�वधा 180,000 180,000 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0

१४ 35021011 �व��व�ालय अनुदान आयोग 181,862 157,462 10,000 14,400 200,000 178,200 9,800 12,000 220,000 196,610 8,000 15,390

१५ 35021012 िशक्षक सेवा आयोग 1,331 1,331 0 0 1,919 1,919 0 0 2,831 2,831 0 0

१६ 35021013 यूनेस्कोका �न�म� नेपाल रा��य आयोग 170 170 0 0 187 187 0 0 296 296 0 0

१७ 35021014 िच�कत्सा िशक्षा आयोग 8,207 8,207 0 0 14,831 14,831 0 0 18,800 18,800 0 0

१८ 35021101 उच्च िशक्षा सुधार प�रयोजना 6,385 5,785 0 600 7,700 6,980 0 720 8,201 7,201 0 1,000

१९ 35031011 रा��य पर�क्षा बोडर् 3,000 3,000 0 0 3,300 3,300 0 0 3,515 3,515 0 0

२० 35041011
�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यवसा�यक ता�लम प�रषद् 

(�वशेष कायर्�म समेत)
12,863 4,991 7,872 0 30,000 11,700 18,300 0 31,950 21,950 10,000 0

२१ 35061011 नेपाल �वज्ञान तथा ��व�ध �ज्ञा ��त�ान 3,392 3,392 0 0 3,879 3,879 0 0 3,402 3,402 0 0

582,677 444,509 29,618 108,550 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517

6.2 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

१ 37000011 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 13,108 13,108 0 0 30,100 30,100 0 0 33,713 33,713 0 0

२ 37000013 पशुप�त हो�मयो िच�कत्सालय र युनानी औषधालय 234 234 0 0 203 203 0 0 229 229 0 0

३ 37000101 कािन्त बाल अस्पताल 3,364 3,364 0 0 3,795 3,795 0 0 4,250 4,250 0 0

४ 37000102 शु�राज ��पकल अस्पताल 1,589 1,589 0 0 1,793 1,793 0 0 2,008 2,008 0 0

५ 37000103 परोपकार �सुती अस्पताल 4,157 4,157 0 0 4,544 4,544 0 0 5,089 5,089 0 0

६ 37000104 नेपाल आखाँ अस्पताल 368 368 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0

अनुसूची ६.२

सामािजक क्षे�को ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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७ 37000105 बी.पी. कोईराला मेमो�रयल क्यान्सर अस्पताल 2,367 2,367 0 0 680 680 0 0 761 761 0 0

८ 37000106
मनमोहन का�डर्योथेरा�सक भस्कुलर तथा 

�ान्स्प्लान्ट केन्�, महाराजगंज
2,518 2,518 0 0 1,532 1,532 0 0 1,716 1,716 0 0

९ 37000107 श�हद गंगालाल �दय केन्� 4,829 4,829 0 0 4,873 4,873 0 0 5,458 5,458 0 0

१० 37000108
 ��. �व.िशक्षण अस्पताल (सुरेश वाग्ले स्मृ�त 

क्यान्सर केन्द समेत)
5,636 5,636 0 0 3,498 3,498 0 0 3,917 3,917 0 0

११ 37000109 स्वास्थ्य कर कोषबाट संचा�लत कायर्�महरु 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 5,018 5,018 0 0

१२ 37000110 आयुव�द िच�कत्सालय, नरदेवी 773 773 0 0 843 843 0 0 945 945 0 0

१३ 37000111 �सहंदरबार वै�खाना 253 253 0 0 286 286 0 0 320 320 0 0

१४ 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्स ने� अध्ययन केन्� 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0

१५ 37000113 नेपाल ने� ज्यो�त संघ 630 630 0 0 482 482 0 0 539 539 0 0

१६ 37000114 स्वास्थ्य क्षे� सुधार कायर्�म 125,445 63,985 860 60,600 150,497 39,550 70,947 40,000 159,039 55,039 60,000 44,000

१७ 37000115 मानव अंग �त्यारोपण केन्� 3,590 3,590 0 0 4,021 4,021 0 0 4,503 4,503 0 0

१८ 37000116 ए�ककृत स्वास्थ्य पूवार्धार �वकास कायर्�म 128,265 13,659 23,600 91,006 168,745 151,085 17,660 0 174,556 23,923 18,615 132,018

१९ 37000118 को�भड-१९ रोकथाम तथा �नयन्�ण कायर्�म 471,827 209,687 11,640 250,500 60,751 59,651 1,100 0 61,593 17,449 1,960 42,184

२० 37001011 स्वास्थ्य सेवा �वभाग 2,841 2,677 164 0 1,375 1,297 78 0 1,540 1,452 88 0

२१ 37001101 क्षयरोग �नयन्�ण 7,209 4,651 2,558 0 8,239 5,339 2,900 0 8,906 5,782 3,124 0

२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग �नयन्�ण 5,652 1,909 3,743 0 6,164 2,094 4,070 0 6,715 2,277 4,438 0

२३ 37001103 प�रवार कल्याण कायर्�म 50,879 14,205 36,674 0 32,022 19,122 12,900 0 33,554 13,469 20,085 0

२४ 37001105 महामार� रोग �नयन्�ण कायर्�म 5,562 3,659 1,903 0 7,101 4,821 2,280 0 7,770 5,272 2,498 0

२५ 37001107 स्वास्थ्य ब्यवस्थापन कायर्�म 2,027 671 1,356 0 2,935 995 1,940 0 3,106 1,054 2,052 0

२६ 37001109 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� 993 775 218 0 1,184 944 240 0 1,300 1,034 266 0

२७ 37001110 रा��य स्वास्थ्य ता�लम कायर्�म 915 556 359 0 1,220 775 445 0 1,323 840 483 0

२८ 37001111
�कटजन्य रोग �नयन्�ण अनुसन्धान तथा ता�लम 

केन्�
217 217 0 0 242 242 0 0 271 271 0 0

२९ 37001112 रा��य जनस्वास्थ्य �योगशाला 2,641 2,641 0 0 3,109 3,109 0 0 3,510 3,510 0 0

३० 37001115 उपचारात्मक सेवा कायर्�म 441 441 0 0 1,085 1,085 0 0 1,216 1,216 0 0

३१ 37001116 न�सर्ङ तथा सामाज�क सुरक्षा सेवा कार्य�म 25,444 25,444 0 0 28,653 28,653 0 0 32,092 32,092 0 0

३२ 37002011 औष�ध व्यवस्था �वभाग 1,612 1,612 0 0 1,860 1,860 0 0 2,091 2,091 0 0

३३ 37003011 आयुव�द सेवा कायर्�म 919 919 0 0 1,134 1,134 0 0 1,285 1,285 0 0

३४ 37031101 स्वास्थ्य वीमा बोडर् 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 94,080 94,080 0 0

३५ 37041011 स्वास्थ्य अनुसन्धान प�रषद् 1,986 1,986 0 0 2,224 2,224 0 0 2,491 2,491 0 0

३६ 37061011 केिन्�य अस्पताल तथा ��त�ान 22,478 22,478 0 0 27,732 27,732 0 0 31,060 31,060 0 0

३७ 37061012
िच�कत्सा �वज्ञान रा��य ��त�ान ( वीर 

अस्पताल समेत)
12,399 12,399 0 0 14,027 14,027 0 0 15,710 15,710 0 0

३८ 37061013 बी.पी कोईराला स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 4,752 4,752 0 0 5,365 5,365 0 0 6,009 6,009 0 0
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३९ 37061014 कणार्ल� स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 4,207 4,207 0 0 4,720 4,720 0 0 5,290 5,290 0 0

४० 37061015 पाटन स्वास्थ्य �वज्ञान ��त�ान 4,512 4,512 0 0 1,381 1,381 0 0 1,547 1,547 0 0

४१ 37061016 रा�ी स्वास्थ्य �वज्ञान �िष्तठान 1,438 1,438 0 0 1,758 1,758 0 0 1,969 1,969 0 0

४२ 37061017 पोखरा स्वास्थ्य �वज्ञान �िष्तठान 2,571 2,571 0 0 2,442 2,442 0 0 2,735 2,735 0 0

1,009,748 524,567 83,075 402,106 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202

6.3 खानेपानी तथा सरसफाई

१ 31300011 खानेपानी मन्�ालय 1,071 1,071 0 0 1,155 1,155 0 0 1,201 1,201 0 0

२ 31300101 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 17,654 7,489 0 10,165 80,991 10,991 0 70,000 100,792 20,792 0 80,000

३ 31300102
काठमाण्ड� उपत्यका थोक खानेपानी �शारण 

आयोजना (दो�ो)
8,357 8,357 0 0 40,000 8,000 0 32,000 40,000 8,000 0 32,000

४ 31301011 खानेपानी �वभाग 2,293 2,293 0 0 2,825 2,825 0 0 2,285 2,285 0 0

५ 31301012 जनसाधन �वकास कायर्�म 481 451 30 0 257 257 0 0 295 278 17 0

६ 31301013
संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन 

आयोजनाहरु
3,230 3,230 0 0 3,600 3,600 0 0 3,950 3,950 0 0

७ 31301101
रा��य सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन 

आयोजना
1,123 1,098 25 0 645 645 0 0 505 494 11 0

८ 31301102 खानेपानी सेवा �वस्तार तथा पुनस्थार्पना कायर्�म 35,033 15,033 0 20,000 37,535 37,535 0 0 45,050 45,050 0 0

९ 31301103 खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार  कायर्�म 5,617 5,592 25 0 6,686 6,686 0 0 8,542 8,504 38 0

१० 31301105 जलवायु अनुकु�लत वृहत खानेपानी आयोजना 36,632 26,632 0 10,000 39,411 39,411 0 0 44,447 44,447 0 0

११ 31301106 ढल �नमार्ण तथा �शोधन कायर्�म 21,204 11,179 25 10,000 23,158 20,258 2,900 0 26,176 26,176 0 0

१२ 31301107 खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कायर्�म 26,839 26,839 0 0 29,437 29,437 0 0 34,850 34,850 0 0

१३ 31301108
सहर� खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षे�गत) 

आयोजना
45,661 12,894 0 32,767 40,477 6,777 0 33,700 25,193 3,193 0 22,000

१४ 31301113 केिन्�य खानेपानी आयोजना 25,435 25,435 0 0 27,595 27,595 0 0 30,600 30,600 0 0

१५ 31301114
ए�ककृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 

आयोजना
3,768 3,768 0 0 18,485 4,485 0 14,000 36,525 6,525 0 30,000

१६ 31301115 को�भड-१९ रेस्पोन्स आयोजना 1,162 106 1,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१७ 31301116 �दगो सरसफाइ आयोजना 2,088 300 1,788 0 3,500 500 3,000 0 3,500 500 3,000 0

१८ 31301117 खानेपानी सुशासन तथा पुवार्धार �वधर्न कायर्�म 205 205 0 0 205 205 0 0 205 205 0 0

१९ 31351011 �ा�मण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 1,369 1,369 0 0 1,500 1,500 0 0 1,800 1,800 0 0

२० 50113101 खानेपानी उत्पादन बृ�� कायर्�म 28,060 28,060 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000 0 0

२१ 50113102 खानेपानी तथा ढल �नकास कायर्�म 14,500 2,000 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२२ 50113103 काठमांडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडर् 19,970 19,970 0 0 20,000 20,000 0 0 21,000 21,000 0 0

२३ 50113105 काठमाण्ड� उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना 37,500 10,528 0 26,972 74,344 9,344 0 65,000 64,344 8,844 0 55,500

जम्मा
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२४ 50113106 काठमाड� उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना 29,433 10,119 0 19,314 20,000 6,900 0 13,100 20,000 5,000 0 15,000

२५ 50113107 ढल �शोधन केन्� 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२६ 50113108
काठमाण्ड� उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना- 

दो�ो
10,400 1,000 0 9,400 40,000 4,000 0 36,000 40,000 3,846 0 36,154

380,285 226,218 15,449 138,618 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654

6.4 युवा तथा खेलकूद

१ 34300011 युवा तथा खेलकुद मन्�ालय 502 502 0 0 635 635 0 0 835 835 0 0

२ 34300101 रा��य युवा प�रचालन कायर्�म 284 284 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0

३ 34300102 खेलकुद �वकास कायर्�म 241 241 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0

४ 34300103 नेपाल स्काउट 530 530 0 0 2,722 2,722 0 0 2,722 2,722 0 0

५ 34341011 रा��य खेलकुद प�रषद् 17,630 17,630 0 0 19,326 19,326 0 0 20,775 20,775 0 0

६ 34341012 रा��य युवा प�रषद् 908 908 0 0 1,054 1,054 0 0 1,170 1,170 0 0

७ 34351011 युवा स्वरोजगार कोष 1,256 1,256 0 0 1,526 1,526 0 0 1,633 1,633 0 0

21,351 21,351 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0

6.5 म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक

१ 34000011 म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रक मन्�ालय 1,049 1,049 0 0 1,380 1,380 0 0 1,518 1,518 0 0

२ 34000012 पशुपती वृ�ा�म 308 308 0 0 341 341 0 0 374 374 0 0

३ 34000101
लै��क �हंसा �नवारण तथा मानव बेच�वखन 

�नयन्�ण कायर्�म
366 366 0 0 468 468 0 0 514 514 0 0

४ 34000102 सामािजक �वकास कायर्�म 1,851 1,851 0 0 1,874 1,874 0 0 2,062 2,062 0 0

५ 34000103 बाल �वकास कायर्�म 1,277 1,277 0 0 1,154 1,154 0 0 1,269 1,269 0 0

६ 34000105 रा�प�त म�हला सशि�करण प�रयोजना 2,356 2,356 0 0 2,750 2,750 0 0 3,025 3,025 0 0

७ 34001101 म�हला तथा बालबा�लका �वभाग 588 588 0 0 634 634 0 0 698 698 0 0

८ 34041011 समाज कल्याण प�रषद् 35 35 0 0 39 39 0 0 42 42 0 0

९ 34081011 रा��य बाल अ�धकार प�रषद् 747 637 110 0 873 723 150 0 906 726 180 0

8,577 8,467 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0

6.6 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा

१ 37100011 �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्�ालय 1,834 1,834 0 0 2,317 2,317 0 0 2,646 2,646 0 0

२ 37100012 वैदेिशक रोजगार न्याया�धकरण 285 285 0 0 314 314 0 0 354 354 0 0

३ 37100101 रोजगार �व�र्न कायर्�म 3,574 0 3,574 0 7,776 0 7,776 0 1,000 0 1,000 0

४ 37100102 �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म 36,194 36,194 0 0 39,780 39,780 0 0 44,242 44,242 0 0

५ 37100103
युवा रोजगार�का ला�ग रुपान्तरण पहल 

प�रयोजना
10,039 1,000 0 9,039 9,888 0 0 9,888 10,822 0 0 10,822

६ 37101011 �म तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा �वभाग 371 371 0 0 397 397 0 0 446 446 0 0

७ 37101012 �म  तथा रोजगार कायार्लयहरु 1,941 1,941 0 0 2,461 2,461 0 0 2,764 2,764 0 0

८ 37101102 व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्� 285 285 0 0 258 258 0 0 289 289 0 0
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९ 37102011 वैदेिशक रोजगार �वभाग 1,707 1,707 0 0 1,540 1,540 0 0 1,717 1,717 0 0

१० 37103011 व्यावसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम ��त�ान 3,306 3,306 0 0 4,469 4,469 0 0 4,978 4,978 0 0

११ 37131011 वैदेिशक रोजगार बोडर् 191 191 0 0 208 208 0 0 230 230 0 0

59,727 47,114 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822

2,062,365 1,272,226 131,826 658,313 2,003,653 1,380,266 183,079 440,308 2,146,266 1,337,277 157,794 651,195

जम्मा

कुल जम्मा
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7.1.1 ऊजार्

१ 30800011
ऊजार्, जल�ोत तथा �संचाई 

मन्�ालय
1,015 1,621 1,540 81 0 2,004 1,884 120 0 2,405 2,261 144 0 9 1 7 3 3

२ 30800101
बुढ� गण्डक� जल�व�ुत 

आयोजना
16,569 79,958 324 79,634 0 96,138 460 95,678 0 115,366 552 114,814 0 1 1 7 1 1

३ 30800102
�व�ुत �वकास दशक सम्बन्धी 

कायर्योजना
77 133 78 55 0 192 96 96 0 230 115 115 0 4 1 7 3 3

४ 30800103 वैकिल्पक उजार् �व�र्न केन्� 7,637 10,549 9,107 1,442 0 13,200 11,232 1,968 0 15,840 13,478 2,362 0 4 1 7 1 1

५ 30800104
रा��य �ामीण तथा 

नवीकरणीय उजार् कायर्�म
12,856 16,974 16,974 0 0 22,800 22,800 0 0 27,360 27,360 0 0 4 1 7 1 1

६ 30801011 �व�ुत �वकास �वभाग 660 1,258 821 437 0 1,730 1,002 728 0 2,075 1,202 873 0 4 1 7 3 3

७ 30801101
�व�ुत �वकासमा �नजी क्षे�को 

�व�र्न
16 14 14 0 0 18 18 0 0 22 22 0 0 4 1 7 1 1

८ 30801102
स�कोशी बहुउ�ेश्यीय 

आयोजना
259 442 128 314 0 563 174 389 0 676 209 467 0 1 2 7 2 1

९ 30801103 पंचे�र बहुउ�ेश्यीय आयोजना 42 84 52 32 0 98 60 38 0 118 72 46 0 1 2 7 2 1

१० 30801104 जल�व�ुत आयोजना अध्ययन 5,808 12,822 0 12,822 0 16,839 0 16,839 0 20,206 0 20,206 0 3 1 7 1 1

११ 30801106 बुढ�गंगा जल�व�ुत आयोजना 451 15,598 247 15,351 0 19,906 306 19,600 0 23,407 367 23,040 0 4 1 7 1 1

१२ 30821012 जल तथा ऊजार् आयोग 516 867 338 529 0 1,489 409 1,080 0 1,787 491 1,296 0 8 1 7 2 3

१३ 30821013

न�द बे�सन योजना तथा 

जल�व�ुत �वकास गुरुयोजना 

तजुर्मा आयोजना

419 2,019 21 1,998 0 3,024 24 3,000 0 3,629 29 3,600 0 7 1 7 2 1

१४ 50108101
१३२ क.ेभी. तथा अन्य 

�सारण लाईन �वस्तार
59,260 178,600 0 0 178,600 209,892 0 0 209,892 251,870 0 0 251,870 3 1 7 2 3

१५ 50108102
थानकोट-चापागाउं-भ�पुर 

१३२ क.ेभी
100 100 0 0 100 120 0 0 120 144 0 0 144 3 1 7 2 3

१६ 50108103
अन्य ३३ क.ेभी. तथा सव-

स्टेशन आयोजनाहरु
9,745 68,500 0 0 68,500 79,200 0 0 79,200 95,040 0 0 95,040 3 1 7 3 3

१७ 50108104
जल�व�ुत सुदृढ�करण 

आयोजना
2,000 1,730 0 0 1,730 2,076 0 0 2,076 2,491 0 0 2,491 4 1 7 1 2

१८ 50108105
सामुदा�यक तथा अन्य �ामीण 

�व�ुतीकरण
90,000 40,000 0 0 40,000 4,200 0 0 4,200 4,400 0 0 4,400 3 1 7 3 2

१९ 50108106
कुलेखानी ते�ो जल�व�ुत 

आयोजना (१४ म.ेवा.)
500 500 0 0 500 600 0 0 600 720 0 0 720 4 1 7 2 2
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अनुसूची ७.१

पूवार्धार क्षे�को ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण एवम् कायर्�मको �ाथ�मक�करण तथा सांकेतीकरण
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२० 50108107
चमे�लयागाड जल �व�ुत 

आयोजना (३० म.ेवा.)
500 100 0 0 100 120 0 0 120 144 0 0 144 4 1 7 2 2

२१ 50108108
जलाशययु� आयोजनाहरुको 

छनौट तथा संभाव्यता अध्ययन
900 1,450 0 0 1,450 2,040 0 0 2,040 2,448 0 0 2,448 7 1 7 2 1

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला जल�व�ुत 

अध्ययन आयोजना
500 200 0 0 200 240 0 0 240 288 0 0 288 4 1 7 2 2

२३ 50108110

मा�थल्लो तामाकोशी 

जल�व�ुत आयोजना (४५६ 

म.े वा.)

10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 2

२४ 50108111

मा�थल्लो ��शुल� (३ए) 

जल�व�ुत आयोजना (६० 

म.ेवा.)

500 6,800 0 0 6,800 8,160 0 0 8,160 9,792 0 0 9,792 4 1 7 2 2

२५ 50108112
राहुघाट जल�व�ुत आयोजना 

(२७ म.ेवा. )
500 16,700 0 0 16,700 20,040 0 0 20,040 24,048 0 0 24,048 4 1 7 2 2

२६ 50108113
तनहुँ  जल�व�ुत आयोजना 

(१४० म.ेवा.)
4,300 42,500 0 0 42,500 70,000 0 0 70,000 61,200 0 0 61,200 1 1 7 2 2

२७ 50108114
मा�थल्लो मोद� जल �व�ुत 

आयोजना
800 800 0 0 800 1,800 0 0 1,800 2,160 0 0 2,160 4 1 7 3 2

२८ 50108115 नेपाल भारत �व�ुत  �शारण 3,500 40,751 0 0 40,751 48,901 0 0 48,901 58,681 0 0 58,681 3 1 7 3 3

२९ 50108116
पुनर्न�वकरणीय तथा क्षमता 

�वस्तार आयोजना
2,000 51,800 0 0 51,800 62,160 0 0 62,160 74,592 0 0 74,592 3 1 12 2 2

३० 50108117
तामाकोशी पाच�  जल�ब�ुत 

आयोजना
1,000 1,325 0 0 1,325 1,680 0 0 1,680 2,016 0 0 2,016 1 1 7 2 2

३१ 50108120
�व�ुत उत्पादन कम्पनी 

�ल�मटेड
2,500 2,500 0 0 2,500 3,000 0 0 3,000 3,600 0 0 3,600 4 1 7 3 3

३२ 50108121
रा��य �शारण �ीड कम्पनी 

�ल�मटेड
5,000 5,000 0 0 5,000 12,000 0 0 12,000 14,400 0 0 14,400 3 1 7 3 3

३३ 50108122
अपर अरुण जल�व�ुत 

आयोजना कम्पनी �ल�मटेड
2,000 5,132 0 0 5,132 6,158 0 0 6,158 7,390 0 0 7,390 1 1 7 2 2

३४ 50108123

पावर सेक्टर �रफर्म ऐण्ड 

सस्टेनबल हाई�ोपावर 

डेभलपमेन्ट �ोजेक्ट

121 5,499 0 0 5,499 2,460 0 0 2,460 2,952 0 0 2,952 4 1 7 3 3

३५ 50108124
नलगाड हाइ�ोपावर कम्पनी 

�ल�मटेड
4,000 5,000 0 0 5,000 9,000 0 0 9,000 10,800 0 0 10,800 4 1 7 2 1

३६ 50108127
�व�ुत �वकास दशक सम्बन्धी 

कायर्योजना
1,305 22,200 0 0 22,200 26,640 0 0 26,640 31,968 0 0 31,968 4 1 7 3 3
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३७ 50108128

सासेक- �व�ुत �शारण तथा 

�वतरण �णाल� सुदृढ�करण 

आयोजना

750 25,000 0 0 25,000 63,000 0 0 63,000 64,400 0 0 64,400 4 1 7 1 1

३८ 50108129

नेपाल �वतरण �णाल� 

स्तरो�ती तथा �वस्तार 

आयोजना

2,000 36,000 0 0 36,000 67,200 0 0 67,200 67,200 0 0 67,200 4 1 7 1 1

३९ 50108130
दुधकोसी जलाशययु� 

आयोजना
2,000 4,000 0 0 4,000 74,000 0 0 74,000 74,000 0 0 74,000 1 1 7 1 1

252,106 704,526 29,644 112,695 562,187 952,688 38,465 139,536 774,687 1,079,865 46,158 166,963 866,744

7.1.2 जल�ोत

१ 30803106 नद� �नयन्�ण 46,395 40,377 1,898 38,479 0 42,000 3,000 39,000 0 42,000 3,000 39,000 0 7 1 11 2 1

२ 30803107
जल उत्प� �कोप �नयन्�ण 

��व�ध प�रयोजना
830 941 46 895 0 1,260 60 1,200 0 4,270 70 4,200 0 7 2 11 2 1

३ 30803108

भारतीय अनुदान सहयोगमा 

संचा�लत नद� �नयन्�ण 

आयोजना

483 6,632 0 6,632 0 20,000 0 20,000 0 22,000 0 22,000 0 7 1 11 2 2

४ 30803118 टार - बजार संरक्षण कायर्�म 5,068 2,400 0 2,400 0 2,800 0 2,800 0 3,800 0 3,800 0 7 1 11 2 1

५ 30803126
नयाँ ��व�धमा आधा�रत न�द 

�नयन्�ण कायर्�म
8,612 10,280 130 10,150 0 9,635 135 9,500 0 10,145 145 10,000 0 7 1 11 2 1

६ 30803148
पुव� रा�ी लोथर- सौराहा 

न�द �नयन्�ण आयोजना
284 100 0 100 0 400 0 400 0 420 0 420 0 4 1 11 2 2

७ 30803154 जल�ोत संरक्षण आयोजना 0 20 0 20 0 550 50 500 0 760 60 700 0 7 1 13 3 1

८ 30804101
जल�ोत अनुसन्धान तथा 

�वकास केन्�
980 1,602 289 1,313 0 2,080 230 1,850 0 3,206 382 2,824 0 7 1 13 3 3

९ 30881011
भू�मगत जल�ोत �वकास 

स�म�त
540 856 479 377 0 916 501 415 0 976 519 457 0 7 2 16 2 2

63,192 63,208 2,842 60,366 0 79,641 3,976 75,665 0 87,577 4,176 83,401 0

7.1.3 �सँचाइ

१ 30803011 जल�ोत तथा �संचाइ �वभाग 2,073 1,242 1,219 23 0 1,929 1,912 17 0 2,315 2,294 21 0 7 1 2 2 3

२ 30803012 �संचाइ व्यवस्थापन �ड�भजन 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3

३ 30803013 यािन्�क कायार्लय 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 1

४ 30803101
�संचाइ  संस्थागत �वकास 

कायर्�म
256 1,023 229 794 0 1,070 270 800 0 1,352 352 1,000 0 4 2 2 2 1

५ 30803102

�संचाइ  तथा जल�ोत 

व्यवस्थापन आयोजना (�संचाइ 

)

87 249 133 116 0 517 217 300 0 597 247 350 0 4 1 2 1 1

जम्मा

जम्मा
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६ 30803103
�संचाइ संभाव्यता अध्ययन 

तथा �नमार्ण गुणस्तर कायर्�म
331 1,981 33 1,948 0 1,720 20 1,700 0 1,922 22 1,900 0 4 2 2 1 1

७ 30803104 यािन्�क व्यवस्थापन कायर्�म 175 550 258 292 0 953 344 609 0 1,185 414 771 0 4 2 2 2 3

८ 30803105
समुदाय व्यविस्थत �संिचत 

कृ�ष क्षे� आयोजना
1,610 3,232 215 3,017 0 3,551 232 3,319 0 3,891 240 3,651 0 4 1 2 1 1

९ 30803109 ममर्त संभार आयोजनाहरु 3,798 4,767 1,221 3,546 0 5,583 1,583 4,000 0 6,400 1,900 4,500 0 4 1 2 1 1

१० 30803110

बृहत सरकार� �संचाई 

योजनाको पुनस्थार्पना तथा 

व्यवस्थापन हस्तान्तरण

5,202 3,608 78 3,530 0 4,608 108 4,500 0 5,130 130 5,000 0 4 1 2 1 2

११ 30803111 बागमती �संचाइ आयोजना 6,130 8,368 294 8,074 0 9,630 500 9,130 0 10,770 550 10,220 0 4 1 2 2 2

१२ 30803112 बबई �संचाइ आयोजना 14,323 13,439 274 13,165 0 25,370 370 25,000 0 30,400 400 30,000 0 1 1 2 1 1

१३ 30803113
महाकाल� �संचाइ आयोजना 

(कन्चनपुर)
8,640 11,984 237 11,747 0 34,982 320 34,662 0 53,340 340 53,000 0 4 1 2 2 3

१४ 30803114
सुन्सर� मोरङ �संचाइ 

आयोजना (ते�ो)
6,518 6,980 370 6,610 0 8,700 500 8,200 0 11,600 600 11,000 0 4 1 2 2 2

१५ 30803115
�ग�ा तथा बड्कापथ  

�संचाइ आयोजना, दाङ
3,573 3,475 110 3,365 0 4,120 120 4,000 0 4,632 132 4,500 0 4 1 2 2 2

१६ 30803116 �सक्टा �संचाइ आयोजना 10,806 15,583 350 15,233 0 20,400 400 20,000 0 22,450 450 22,000 0 1 1 2 2 2

१७ 30803117
पालुङटार- कुण्डुटार �संचाइ 

आयोजना
212 857 100 757 0 1,080 80 1,000 0 1,290 90 1,200 0 4 1 2 2 2

१८ 30803119

रानी जमरा  कुल�रया �संचाइ 

आयोजना ( �णाल� 

आधु�नक�करण समेत)

12,525 23,512 475 23,037 0 25,591 591 25,000 0 29,145 645 28,500 0 1 1 2 2 2

१९ 30803120
भेर� - ववई  डाइभसर्न 

बहुउ�ेश्यीय आयोजना
12,139 30,683 277 30,406 0 40,320 320 40,000 0 20,320 320 20,000 0 1 1 2 2 2

२० 30803121

�ाथा�मकता �ा� न�द बेिशन 

बाढ� जोिखम ब्यवस्थापन 

आयोजना

1,040 13,388 241 13,147 0 21,916 180 21,736 0 7,098 272 6,826 0 4 1 2 2 1

२१ 30803122
�संचाइ पुनस्थार्पना आयोजना 

(कुवेत फण्ड)
1,483 288 106 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२२ 30803123
समृ� तराई मधेस �संचाइ 

�वशेष कायर्�म
14,287 23,442 284 23,158 0 25,265 265 25,000 0 26,265 265 26,000 0 4 1 2 1 1

२३ 30803124
सुनकोशी म�रन डाईभसर्न 

बहुउ�ेिशय आयोजना
12,454 23,610 158 23,452 0 40,190 190 40,000 0 70,300 300 70,000 0 1 1 2 3 3
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२४ 30803125
बृहद् दाङ उपत्यका �संचाई 

आयोजना
5,447 3,391 130 3,261 0 4,100 300 3,800 0 4,750 350 4,400 0 4 1 2 2 2

२५ 30803127
एक�कृत उजार् तथा �संचाई 

�वषेश कायर्�म
2,302 9,022 244 8,778 0 9,984 284 9,700 0 10,669 369 10,300 0 4 1 2 2 2

126,447 204,674 7,036 197,638 0 291,579 9,106 282,473 0 325,821 10,682 315,139 0

7.1.4 जल तथा मौसम �वज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग 2,886 6,851 1,099 5,752 0 7,350 1,250 6,100 0 7,825 1,375 6,450 0 7 1 13 1 1

२ 30802101
जल तथा मौसम �वज्ञान 

कायर्�म
1,820 3,294 1,397 1,897 0 3,800 1,700 2,100 0 4,220 1,870 2,350 0 7 1 13 3 3

३ 30802102
जलवायु �कोप समुत्थान 

�नमार्ण आयोजना
4,273 1,083 52 1,031 0 1,120 70 1,050 0 1,270 70 1,200 0 7 1 13 2 1

8,979 11,228 2,548 8,680 0 12,270 3,020 9,250 0 13,315 3,315 10,000 0

7.2 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात

१ 33700011
भौ�तक पूवार्धार तथा 

यातायात मन्�ालय
786 2,473 1,155 1,318 0 2,031 1,400 631 0 2,125 1,404 721 0 9 1 16 1 3

२ 33700012 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 544 859 184 675 0 902 197 705 0 2,179 804 1,375 0 3 1 9 3 3

३ 33700101
काठमांडौ-तराई मधेश फा� 

�याक
87,311 89,279 875 88,404 0 151,329 1,329 150,000 0 201,375 1,375 200,000 0 1 1 9 2 3

४ 33700102 जल मागर् 15 43 29 14 0 49 33 16 0 53 35 18 0 3 1 9 1 3

५ 33701011 सडक �वभाग 2,095 6,707 1,567 5,140 0 5,156 1,656 3,500 0 6,714 1,714 5,000 0 3 1 11 1 3

६ 33701012 �ड�भजन सडक कायार्लयहरु 4,251 5,800 5,470 330 0 6,693 5,693 1,000 0 8,892 5,892 3,000 0 3 1 11 1 3

७ 33701013 हेभी इिक्वप्मेन्ट �ड�भजनहरु 4,007 4,756 3,980 776 0 5,169 4,169 1,000 0 6,315 4,315 2,000 0 3 2 11 1 3

८ 33701014 मेका�नकल ता�लम 181 247 207 40 0 253 223 30 0 311 231 80 0 2 2 11 1 3

९ 33701015
गुणस्तर अनुसन्धान तथा 

�वकास केन्�
372 642 242 400 0 5,248 248 5,000 0 6,057 257 5,800 0 4 2 11 3 3

१० 33701017
�देश राजधानी जोड्ने 

राजमागर् स्तरो��त कायर्�म
0 50,000 0 50,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 1 1 9 2 2

११ 33701018 अरूण को�रडोर 0 1,800 0 1,800 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 3 1 9 2 2

१२ 33701019 बुटवल �लंक रोड (बाइपास) 0 1,800 0 1,800 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 3 1 9 2 2

१३ 33701101
सगरमाथा राजमागर्(गाईघाट-

�द�ेल खण्ड)
1,091 2,597 97 2,500 0 2,099 99 2,000 0 4,102 102 4,000 0 3 1 9 2 3

१४ 33701102

वी.पी. राजमागर् (सुयर्�वनायक-

धु�लखेल, धु�लखेल-�सन्धुल�- 

ब�दर्वास सडक आयोजना)

3,862 9,173 173 9,000 0 9,154 154 9,000 0 12,159 159 12,000 0 3 1 9 2 3
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१५ 33701103
महाकाल� को�रडोर (�म्हदेव-

झुलाघाट-दाचुर्ला-�टङकर)
2,987 10,300 108 10,192 0 13,112 112 13,000 0 15,116 116 15,000 0 3 1 9 2 3

१६ 33701104 कािन्त राजपथ 2,111 3,118 118 3,000 0 2,622 122 2,500 0 2,626 126 2,500 0 3 1 1 2 3

१७ 33701105
गंगटे-समुन्�टार-गल्फुभन्ज्याङ 

सडक
500 400 0 400 0 800 0 800 0 950 0 950 0 3 1 1 2 3

१८ 33701106
क�हवा- रु�पुर- सालझण्डी-

सिन्धखकर्- ढोरपाटन सडक
2,231 3,594 94 3,500 0 6,098 98 6,000 0 12,101 101 12,000 0 3 1 1 2 3

१९ 33701107 दमक-िचसापानी सडक 3,223 3,000 0 3,000 0 3,500 0 3,500 0 4,200 0 4,200 0 3 2 1 2 3

२० 33701108
मदन भण्डार� राजमागर् 

(बाहुनडाँगी देिख रुपाल सम्म)
57,463 29,263 612 28,651 0 35,127 641 34,486 0 38,598 663 37,935 0 1 1 9 2 3

२१ 33701109

गल्छ�-��शुल�-मैलु�-

स्या�ुवेशी-रसुवागढ� सडक 

आयोजना

20,447 16,217 114 16,103 0 18,638 120 18,518 0 20,494 124 20,370 0 1 1 9 2 3

२२ 33701110 टनकपुर �लंक सडक 267 200 0 200 0 500 0 500 0 800 0 800 0 3 2 9 2 3

२३ 33701111 सडक सुधार आयोजना 49,244 118,624 627 117,997 0 130,456 659 129,797 0 62,048 682 61,366 0 3 2 9 2 3

२४ 33701112
११�कलो छेपेटार-भालुस्वारा-

बारपाक सडक
1,211 1,599 99 1,500 0 2,101 101 2,000 0 2,905 105 2,800 0 3 1 1 2 3

२५ 33701113

श�हद मागर् (घोराह�- नुवागाउँ-

 �तला- घ�तर्गाउ- थवाङ- 

मु�सकोट-मैकोट)

1,709 5,626 126 5,500 0 5,199 129 5,070 0 7,134 134 7,000 0 3 1 1 2 3

२६ 33701114
पुष्पलाल राजमागर्(मध्य 

पहाडी राजमागर्)
72,834 81,333 988 80,345 0 93,430 1,033 92,397 0 107,325 1,069 106,256 0 1 1 9 2 3

२७ 33701115

सुख�त- दैलेख बजार- 

महावुलेक- गाल्जे भा�डी, 

रतडा- नाग्म- गमगढ�- 

नाक्चेलाग्ना सडक

2,661 6,000 0 6,000 0 5,017 0 5,017 0 7,000 0 7,000 0 3 1 9 2 3

२८ 33701116
भेर� क�रडोर (जाजरकोट-दुनै-

म�रम-�तन्जे धो)
1,285 6,067 0 6,067 0 12,000 0 12,000 0 10,000 0 10,000 0 3 1 9 2 3

२९ 33701117 सडक क्षे� �वकास आयोजना 4,800 1,646 145 1,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 3

३० 33701118

उ�र दिक्षण 

राजमागर्(कणार्ल�, 

काल�गण्डक� र कोशी)

24,710 41,258 560 40,698 0 54,089 589 53,500 0 64,010 610 63,400 0 1 1 9 2 3

३१ 33701119
बेनीघाट-आरुघाट-लाक� 

भन्ज्याङ सडक
1,679 2,000 0 2,000 0 800 0 800 0 1,500 0 1,500 0 3 1 1 2 3

३२ 33701120
काठमाड� उपत्यका सडक 

�वस्तार आयोजना
22,997 6,396 211 6,185 0 6,717 217 6,500 0 7,725 225 7,500 0 3 2 9 2 3
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३३ 33701121
डु�े- बेशीशहर- चामे -मनाङ 

सडक
1,768 7,646 146 7,500 0 14,153 153 14,000 0 14,158 158 14,000 0 3 1 9 2 3

३४ 33701122 स्थानीय सडक पुल �नमार्ण 94,863 69,441 0 69,441 0 75,456 0 75,456 0 83,001 0 83,001 0 3 1 1 2 3

३५ 33701123
रणनै�तक सडक पुलहरुको 

�वस्तृत संभाव्यता अध्ययन
2,202 6,766 0 6,766 0 6,000 0 6,000 0 8,000 0 8,000 0 3 2 9 2 3

३६ 33701124 काठमाडौ बा�हर� च�पथ 0 200 0 200 0 800 0 800 0 840 0 840 0 3 2 9 3 3

३७ 33701125
महाकाल� पुल �नमार्ण 

आयोजना
7,407 9,084 84 9,000 0 4,085 85 4,000 0 4,088 88 4,000 0 3 1 9 2 3

३८ 33701126
सेती राजमागर्(�टकापुर -लोडे-

चैनपुर-ताक्लाकोट)
1,498 6,146 146 6,000 0 3,150 150 3,000 0 9,155 155 9,000 0 3 1 9 2 3

३९ 33701127
चेपाङ मागर् (ठोर�-भण्डारा-

लोथर-मलेख)ु
772 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 2,500 0 2,500 0 3 1 1 2 3

४० 33701128
हुलाक� राजमागर् (पुलहरु 

समेत)
102,015 63,942 809 63,133 0 70,514 848 69,666 0 77,510 877 76,633 0 3 1 9 2 3

४१ 33701130

औ�ो�गक को�रडोर 

(व्यापार�क मागर्) �वस्तार 

आयोजना

33,264 22,178 516 21,662 0 23,813 535 23,278 0 26,160 554 25,606 0 3 1 9 2 3

४२ 33701132
रणनी�तक सडक पुल �नमार्ण 

तथा पुल पुलेसा संरक्षण
30,183 41,490 490 41,000 0 44,008 508 43,500 0 45,526 526 45,000 0 3 1 9 2 3

४३ 33701133
सासेक रोड कनेिक्ट�भट� 

�ोजेक्ट
6,702 220 134 86 0 137 137 0 0 0 0 0 0 3 1 9 3 3

४४ 33701134 च�पथ �वस्तार आयोजना 1,266 16,054 85 15,969 0 23,088 88 23,000 0 34,414 91 34,323 0 3 1 9 3 3

४५ 33701135

नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार 

तथा यातायात आयोजना: 

मुिग्लङ नारायणगढ सडक 

खण्ड

1,872 2,083 83 2,000 0 8,588 88 8,500 0 15,091 91 15,000 0 3 1 9 3 3

४६ 33701136 सडक तथा �ा�फक सुरक्षा 1,583 5,077 77 5,000 0 10,075 75 10,000 0 10,078 78 10,000 0 8 1 11 3 2

४७ 33701137
सडक पूवार्धार �वकास 

कायर्�म
55,927 19,474 0 19,474 0 30,000 0 30,000 0 45,000 0 45,000 0 3 1 9 2 3

४८ 33701138
राजमागर्  स्तरो�ती तथा 

पुनस्थार्पना कायर्�म
53,987 83,767 0 83,767 0 83,344 0 83,344 0 91,678 0 91,678 0 3 1 9 3 3

४९ 33701139
नागढु�ा सुरुङमागर् �नमार्ण 

आयोजना
22,355 98,478 136 98,342 0 80,141 141 80,000 0 60,146 146 60,000 0 1 1 9 3 3

५० 33701140 सासेक सडक सुधार आयोजना 12,511 50,458 447 50,011 0 83,019 501 82,518 0 91,288 518 90,770 0 3 1 9 3 2

५१ 33701141
मना�-मुस्ता�-डोल्पा-जुम्ला 

सडक
820 3,500 0 3,500 0 1,500 0 1,500 0 7,000 0 7,000 0 3 1 1 3 2
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५२ 33701142

स्वणर् सगरमाथा वृहत 

च�पथ (ओखलढुंगा-सोलु 

सल्लेर�- खोटाङ �द�ेल-

ओखलढुंगा)

361 4,200 0 4,200 0 2,750 0 2,750 0 3,200 0 3,200 0 3 1 1 3 2

५३ 33701143
तराई मधेस सडक पुवार्धार 

�वशेष कायर्�म
54,227 15,496 0 15,496 0 20,000 0 20,000 0 25,000 0 25,000 0 3 1 9 3 2

५४ 33701144
साँघुटार- ओखलढु�ा- 

कुइ�भर सडक
921 1,380 0 1,380 0 1,100 0 1,100 0 4,000 0 4,000 0 3 1 9 2 2

५५ 33701145
सासेक राजमागर् सुधार 

आयोजना
12,851 42,401 237 42,164 0 68,644 263 68,381 0 75,492 272 75,220 0 3 1 9 3 3

५६ 33701146
दो�ो पुल सुधार तथा संभार 

आयोजना
9 5,500 0 5,500 0 40,000 0 40,000 0 50,000 0 50,000 0 3 1 9 2 2

५७ 33701167
क्षे�ीय ब्यापा�रक मागर् 

�वस्तार आयोजना
75 66,000 0 66,000 0 106,000 0 106,000 0 77,360 0 77,360 0 3 1 9 2 2

५८ 33701168 सुरु� मागर् �वकास कायर्�म 49 10,660 0 10,660 0 15,000 0 15,000 0 20,000 0 20,000 0 1 1 9 3 1

५९ 33701169
बैकिल्पक सहायक राजमागर् 

�वकास कायर्�म
12,600 94,626 266 94,360 0 45,273 273 45,000 0 50,284 284 50,000 0 3 1 9 2 2

६० 33701170
सासेक मुिग्लङ - पोखरा 

सडक योजना
3,788 48,132 85 48,047 0 58,437 85 58,352 0 64,275 88 64,187 0 3 1 9 2 2

६१ 33701171
काकर�भ�ा इनरुवा, पथलैया 

नारायणघाट खण्ड
0 10,375 0 10,375 0 12,969 0 12,969 0 15,563 0 15,563 0 2 1 9 1 2

६२ 33701172 �मच�या कटार� घुम� 316 8,000 0 8,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 2 1 9 2 2

६३ 33701173

सुयर्�वनायक धु�लखेल र 

कोटे�र बाने�र ��पुरे�र 

सडक

0 23,000 0 23,000 0 22,023 0 22,023 0 21,477 0 21,477 0 2 1 8 2 2

६४ 33701174

चतरा मूलघाट माझीटार 

दोभान ओलांगचुंगगोला 

(तमोर को�रडोर)	
11,643 15,000 0 15,000 0 21,000 0 21,000 0 24,000 0 24,000 0 2 1 9 2 2

६५ 33701175
केचना कंचनजंघा (मेची 

क�रडोर )
120 3,500 0 3,500 0 5,000 0 5,000 0 8,000 0 8,000 0 2 1 9 2 1

६६ 33701176 �नवार्चन क्षे� रणनै�तक सडक 151 23,207 0 23,207 0 42,000 0 42,000 0 39,000 0 39,000 0 2 1 9 2 2

६७ 33702011 रेलवे �वभाग 360 10,999 359 10,640 0 1,508 383 1,125 0 1,793 393 1,400 0 3 1 16 1 3

६८ 33702101
रेल, मे�ो रेल तथा मोनो रेल 

�वकास आयोजना
46,173 65,325 280 65,045 0 102,532 245 102,287 0 112,770 254 112,516 0 1 1 9 2 3

६९ 33703011 यातायात व्यवस्था �वभाग 301 458 458 0 0 480 480 0 0 510 510 0 0 8 1 16 1 3

७० 33703013 सवार� पर�क्षण कायार्लयहरु 251 2,445 425 2,020 0 3,518 538 2,980 0 3,687 629 3,058 0 8 1 16 3 1
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७१ 33703101
यातायात व्यवस्था सुदृढ�करण 

आयोजना
1,494 19,259 6,221 13,038 0 21,673 7,331 14,342 0 23,364 7,588 15,776 0 3 1 11 2 3

७२ 33731011 सडक बोडर् 70,400 72,500 72,500 0 0 75,038 75,038 0 0 77,664 77,664 0 0 3 1 9 2 3

७३ 50137101
पूवार्धार �वकास तथा �नमार्ण 

कम्पनी
0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 1 1 9 1 3

1,023,959 1,567,284 101,765 1,460,519 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000

7.3 स�ार तथा सूचना ��व�ध

१ 35800011
स�ार तथा सूचना ��व�ध 

मन्�ालय
3,998 6,741 6,556 185 0 8,268 7,000 1,268 0 8,774 7,500 1,274 0 9 1 16 2 3

२ 35800101 रा��य सूचना ��व�ध केन्� 9,239 7,411 1,573 5,838 0 9,154 154 9,000 0 9,658 158 9,500 0 3 1 9 3 3

३ 35801011 मु�ण �वभाग 699 971 853 118 0 930 880 50 0 965 890 75 0 4 2 16 3 3

४ 35802011 सूचना तथा �शारण �वभाग 1,222 545 371 174 0 663 444 219 0 678 454 224 0 8 1 16 2 3

५ 35803011 हुलाक सेवा �वभाग 401 1,541 1,497 44 0 1,873 1,828 45 0 1,916 1,870 46 0 8 1 16 3 3

६ 35803012 हुलाक �नद�शनालयहरु 2,427 2,391 2,316 75 0 2,655 2,572 83 0 2,714 2,630 84 0 8 2 16 3 3

७ 35803013 गो�ारा हुलाक 1,917 2,139 1,979 160 0 2,110 2,100 10 0 2,210 2,200 10 0 8 1 16 3 3

८ 35803014 िजल्ला हुलाक कायार्लयहरु 27,096 31,652 31,046 606 0 34,668 34,000 668 0 35,725 35,042 683 0 8 1 16 3 3

९ 35803015 हुलाक �िशक्षण केन्� 96 161 156 5 0 391 215 176 0 430 250 180 0 8 2 16 3 3

१० 35803016 केन्��य धनादेश कायार्लय 85 127 126 1 0 144 143 1 0 147 146 1 0 8 2 16 3 3

११ 35803017
केन्��य �टकट भण्डार तथा 

�फलाटे�लक ब्यूरो
234 399 396 3 0 439 437 2 0 449 447 2 0 8 2 16 2 3

१२ 35804011 सुचना ��व�ध �वभाग 2,543 2,277 332 1,945 0 649 350 299 0 680 375 305 0 3 1 16 2 3

१३ 35805011
�माणीकरण �नयन्�कको 

कायार्लय
370 460 194 266 0 380 250 130 0 408 275 133 0 8 2 9 3 3

१४ 35821011 रा��य सूचना आयोग 432 470 462 8 0 543 534 9 0 555 546 9 0 8 2 16 2 3

१५ 35841011 �ेस काउिन्सल 504 469 469 0 0 500 500 0 0 525 525 0 0 8 2 16 2 3

१६ 35881011 रा��य समाचार स�म�त 1,383 1,339 1,339 0 0 1,650 0 0 1,650 1,815 0 0 1,815 8 2 16 2 3

१७ 35881012
न्यूनतम पा�र��मक �नधार्रण 

स�म�त
67 66 59 7 0 67 66 1 0 69 68 1 0 5 2 16 3 3

१८ 35881013
रे�डयो �सार सेवा �वकास 

स�म�त
3,243 2,400 2,400 0 0 2,640 2,640 0 0 2,700 2,700 0 0 8 1 9 2 3

१९ 35881014 सुरक्षण मु�ण केन्� 7,755 10,339 138 10,201 0 15,250 250 15,000 0 25,300 300 25,000 0 8 1 9 3 3

२० 50158101 नेपाल टेल��भजन 1,500 5,000 0 0 5,000 1,650 0 0 1,650 1,815 0 0 1,815 8 1 9 2 3

65,211 76,898 52,262 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630

7.4 शहर� �वकास

१ 34700011 शहर� �वकास मन्�ालय 962 1,036 946 90 0 1,320 1,200 120 0 1,550 1,400 150 0 9 1 11 2 3

२ 34700101 बागमती सुधार आयोजना 23,425 32,932 1,285 31,647 0 36,800 1,800 35,000 0 46,538 7,284 39,254 0 3 1 15 2 1

जम्मा

जम्मा
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३ 34701011
शहर� �वकास तथा भवन 

�नमार्ण �बभाग
694 986 986 0 0 1,100 1,100 0 0 1,200 1,200 0 0 3 1 11 3 3

४ 34701012
संघीय सिचवालय �नमार्ण तथा 

ब्यवस्थापन कायार्लय
4,529 5,243 1,743 3,500 0 6,261 2,339 3,922 0 7,005 2,868 4,137 0 8 1 11 3 3

५ 34701013

संिघय सहर� �वकास 

आयोजना कायार्न्वयन 

कायार्लयहरु

1,772 2,835 2,035 800 0 2,904 2,100 804 0 2,922 2,200 722 0 3 1 11 2 2

६ 34701101 आवास व्यवस्था कायर्�म 1,247 1,485 855 630 0 1,700 1,000 700 0 1,850 1,100 750 0 3 2 11 1 2

७ 34701102
एक�कृत कायर्मूलक योजना 

(शहर� �वकास)
1,190 2,503 3 2,500 0 2,942 4 2,938 0 3,292 5 3,287 0 8 2 11 2 3

८ 34701103 सघन शहर� �वकास कायर्�म 96,417 116,390 752 115,638 0 115,865 865 115,000 0 133,061 1,061 132,000 0 3 1 11 2 3

९ 34701105
भवन �नमार्ण सं�हता, सरकार� 

भवन �नमार्ण
26,472 21,488 466 21,022 0 27,884 384 27,500 0 33,270 471 32,799 0 8 1 11 3 3

१० 34701107
नेपाल - भारत सीमा एक�कृत 

जाँच चौक� �वकास आयोजना
113 62 12 50 0 73 15 58 0 82 19 63 0 8 2 17 2 3

११ 34701108
शहर� शासक�य क्षमता 

�वकास कायर्�म
821 3,270 296 2,974 0 24,562 24,192 370 0 27,484 26,000 1,484 0 8 1 16 2 3

१२ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 16,125 30,589 982 29,607 0 42,591 1,160 41,431 0 47,064 1,422 45,642 0 3 2 11 2 3

१३ 34701111 क्षे�ीय शहर� �वकास कायर्�म 23,981 33,181 5,078 28,103 0 37,000 6,000 31,000 0 41,900 7,500 34,400 0 3 1 11 1 2

१४ 34701114
ए�ककृत बस्ती �वकास 

कायर्�म
2,569 9,720 0 9,720 0 9,500 0 9,500 0 11,000 0 11,000 0 7 1 11 2 3

१५ 34701117 �वशेष भवन �नमार्ण आयोजना 26,089 26,653 178 26,475 0 31,794 224 31,570 0 35,575 275 35,300 0 8 1 11 1 3

१६ 34701118 शहर� को�रडोर आयोजना 23 1,068 66 1,002 0 1,490 87 1,403 0 1,668 107 1,561 0 2 1 11 3 3

१७ 34751101 नगर �वकास कोष 1,776 2,700 2,700 0 0 3,173 3,173 0 0 3,551 3,551 0 0 3 2 11 2 3

१८ 34771101
काठमाण्डौ उपत्यका �वकास 

�ा�धकरण
14,639 13,601 994 12,607 0 9,989 1,280 8,709 0 13,136 1,570 11,566 0 3 1 11 3 3

१९ 34771102
धो�वखोला को�रडोर सुधार 

आयोजना
2,737 1,857 57 1,800 0 999 60 939 0 1,306 70 1,236 0 3 2 9 2 2

२० 50147101
नगर �वकास कोष - 

खानेपानी क्षे�
6,800 7,037 0 0 7,037 2,000 0 0 2,000 2,200 0 0 2,200 3 1 6 3 2

२१ 50147106 नगर �वकास कोष 6,155 6,155 0 0 6,155 6,861 0 0 6,861 7,547 0 0 7,547 3 2 11 2 3

258,536 320,791 19,434 288,165 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747

7.5 पुन�नर्मार्ण

१ 39200011 रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण 529,717 372,255 58,114 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 11 3 3

529,717 372,255 58,114 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,328,147 3,320,864 273,645 2,461,840 585,379 3,682,715 262,880 2,627,987 791,848 4,054,198 290,017 2,879,060 885,121
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7.1.1 ऊजार्

१ 30800011 ऊजार्, जल�ोत तथा �संचाई मन्�ालय 1,621 1,621 0 0 2,004 2,004 0 0 2,405 2,405 0 0

२ 30800101 बुढ� गण्डक� जल�व�ुत आयोजना 79,958 79,958 0 0 96,138 96,138 0 0 115,366 115,366 0 0

३ 30800102 �व�ुत �वकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना 133 133 0 0 192 192 0 0 230 230 0 0

४ 30800103 वैकिल्पक उजार् �व�र्न केन्� 10,549 10,549 0 0 13,200 13,200 0 0 15,840 15,840 0 0

५ 30800104 रा��य �ामीण तथा नवीकरणीय उजार् कायर्�म 16,974 9,114 6,360 1,500 22,800 13,800 7,000 2,000 27,360 7,260 2,400 17,700

६ 30801011 �व�ुत �वकास �वभाग 1,258 1,258 0 0 1,730 1,730 0 0 2,075 2,075 0 0

७ 30801101 �व�ुत �वकासमा �नजी क्षे�को �व�र्न 14 14 0 0 18 18 0 0 22 22 0 0

८ 30801102 स�कोशी बहुउ�ेश्यीय आयोजना 442 142 300 0 563 163 400 0 676 221 455 0

९ 30801103 पंचे�र बहुउ�ेश्यीय आयोजना 84 84 0 0 98 98 0 0 118 118 0 0

१० 30801104 जल�व�ुत आयोजना अध्ययन 12,822 12,822 0 0 16,839 16,839 0 0 20,206 20,206 0 0

११ 30801106 बुढ�गंगा जल�व�ुत आयोजना 15,598 1,890 0 13,708 19,906 106 0 19,800 23,407 2,847 0 20,560

१२ 30821012 जल तथा ऊजार् आयोग 867 867 0 0 1,489 1,489 0 0 1,787 1,787 0 0

१३ 30821013
न�द बे�सन योजना तथा जल�व�ुत �वकास 

गुरुयोजना तजुर्मा आयोजना
2,019 2,019 0 0 3,024 3,024 0 0 3,629 3,629 0 0

१४ 50108101
१३२ क.ेभी. तथा अन्य �सारण लाईन 

�वस्तार
178,600 15,700 12,150 150,750 209,892 10,592 12,500 186,800 251,870 21,275 2,000 228,595

१५ 50108102 थानकोट-चापागाउं-भ�पुर १३२ क.ेभी 100 100 0 0 120 120 0 0 144 144 0 0

१६ 50108103
अन्य ३३ क.ेभी. तथा सव-स्टेशन 

आयोजनाहरु
68,500 5,000 4,500 59,000 79,200 4,282 9,918 65,000 95,040 3,937 6,244 84,859

१७ 50108104 जल�व�ुत सुदृढ�करण आयोजना 1,730 1,500 0 230 2,076 1,800 0 276 2,491 2,160 0 331

१८ 50108105 सामुदा�यक तथा अन्य �ामीण �व�ुतीकरण 40,000 26,700 0 13,300 4,200 4,200 0 0 4,400 4,400 0 0

१९ 50108106
कुलेखानी ते�ो जल�व�ुत आयोजना (१४ 

म.ेवा.)
500 500 0 0 600 600 0 0 720 720 0 0

२० 50108107
चमे�लयागाड जल �व�ुत आयोजना (३० 

म.ेवा.)
100 100 0 0 120 120 0 0 144 144 0 0

२१ 50108108
जलाशययु� आयोजनाहरुको छनौट तथा 

संभाव्यता अध्ययन
1,450 1,450 0 0 2,040 2,040 0 0 2,448 2,448 0 0

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला जल�व�ुत अध्ययन 

आयोजना
200 200 0 0 240 240 0 0 288 288 0 0

२३ 50108111
मा�थल्लो ��शुल� (३ए) जल�व�ुत आयोजना 

(६० म.ेवा.)
6,800 800 0 6,000 8,160 560 0 7,600 9,792 664 0 9,128

२४ 50108112 राहुघाट जल�व�ुत आयोजना (२७ म.ेवा. ) 16,700 700 0 16,000 20,040 840 0 19,200 24,048 1,000 0 23,048

२५ 50108113 तनहुँ  जल�व�ुत आयोजना (१४० म.ेवा.) 42,500 2,500 0 40,000 70,000 4,000 0 66,000 61,200 2,600 0 58,600

अनुसूची ७.२

पूवार्धार क्षे�को ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

565



(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

२६ 50108114 मा�थल्लो मोद� जल �व�ुत आयोजना 800 800 0 0 1,800 1,800 0 0 2,160 2,160 0 0

२७ 50108115 नेपाल भारत �व�ुत  �शारण 40,751 2,100 1,000 37,651 48,901 2,401 1,500 45,000 58,681 2,024 1,440 55,217

२८ 50108116 पुनर्न�वकरणीय तथा क्षमता �वस्तार आयोजना 51,800 1,800 0 50,000 62,160 2,160 0 60,000 74,592 1,492 0 73,100

२९ 50108117 तामाकोशी पाच�  जल�ब�ुत आयोजना 1,325 925 400 0 1,680 1,173 507 0 2,016 1,407 609 0

३० 50108120 �व�ुत उत्पादन कम्पनी �ल�मटेड 2,500 2,500 0 0 3,000 3,000 0 0 3,600 3,600 0 0

३१ 50108121 रा��य �शारण �ीड कम्पनी �ल�मटेड 5,000 5,000 0 0 12,000 12,000 0 0 14,400 14,400 0 0

३२ 50108122
अपर अरुण जल�व�ुत आयोजना कम्पनी 

�ल�मटेड
5,132 2,000 0 3,132 6,158 1,908 0 4,250 7,390 1,890 0 5,500

३३ 50108123
पावर सेक्टर �रफर्म ऐण्ड सस्टेनबल 

हाई�ोपावर डेभलपमेन्ट �ोजेक्ट
5,499 100 0 5,399 2,460 60 0 2,400 2,952 0 0 2,952

३४ 50108124 नलगाड हाइ�ोपावर कम्पनी �ल�मटेड 5,000 5,000 0 0 9,000 9,000 0 0 10,800 10,800 0 0

३५ 50108127 �व�ुत �वकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना 22,200 3,500 0 18,700 26,640 4,200 0 22,440 31,968 1,968 0 30,000

३६ 50108128
सासेक- �व�ुत �शारण तथा �वतरण �णाल� 

सुदृढ�करण आयोजना
25,000 1,000 4,000 20,000 63,000 3,124 876 59,000 64,400 3,349 1,051 60,000

३७ 50108129
नेपाल �वतरण �णाल� स्तरो�ती तथा �वस्तार 

आयोजना
36,000 1,000 0 35,000 67,200 7,200 0 60,000 67,200 6,200 0 61,000

३८ 50108130 दुधकोसी जलाशययु� आयोजना 4,000 800 3,200 0 74,000 3,855 145 70,000 74,000 3,826 174 70,000

704,526 202,246 31,910 470,370 952,688 230,076 32,846 689,766 1,079,865 264,902 14,373 800,590

7.1.2 जल�ोत

१ 30803106 नद� �नयन्�ण 40,377 22,587 0 17,790 42,000 42,000 0 0 42,000 42,000 0 0

२ 30803107 जल उत्प� �कोप �नयन्�ण ��व�ध प�रयोजना 941 941 0 0 1,260 1,260 0 0 4,270 4,270 0 0

३ 30803108
भारतीय अनुदान सहयोगमा संचा�लत नद� 

�नयन्�ण आयोजना
6,632 82 6,550 0 20,000 500 19,500 0 22,000 500 21,500 0

४ 30803118 टार - बजार संरक्षण कायर्�म 2,400 2,400 0 0 2,800 2,800 0 0 3,800 3,800 0 0

५ 30803126
नयाँ ��व�धमा आधा�रत न�द �नयन्�ण 

कायर्�म
10,280 9,810 0 470 9,635 9,635 0 0 10,145 10,145 0 0

६ 30803148
पुव� रा�ी लोथर- सौराहा न�द �नयन्�ण 

आयोजना
100 100 0 0 400 400 0 0 420 420 0 0

७ 30803154 जल�ोत संरक्षण आयोजना 20 20 0 0 550 550 0 0 760 760 0 0

८ 30804101 जल�ोत अनुसन्धान तथा �वकास केन्� 1,602 1,602 0 0 2,080 2,080 0 0 3,206 3,206 0 0

९ 30881011 भू�मगत जल�ोत �वकास स�म�त 856 856 0 0 916 916 0 0 976 976 0 0

63,208 38,398 6,550 18,260 79,641 60,141 19,500 0 87,577 66,077 21,500 0

7.1.3 �सँचाइ

१ 30803011 जल�ोत तथा �संचाइ �वभाग 1,242 1,242 0 0 1,929 1,929 0 0 2,315 2,315 0 0

२ 30803101 �संचाइ  संस्थागत �वकास कायर्�म 1,023 1,023 0 0 1,070 1,070 0 0 1,352 1,352 0 0
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३ 30803102
�संचाइ  तथा जल�ोत व्यवस्थापन आयोजना 

(�संचाइ )
249 249 0 0 517 517 0 0 597 597 0 0

४ 30803103
�संचाइ संभाव्यता अध्ययन तथा �नमार्ण 

गुणस्तर कायर्�म
1,981 1,981 0 0 1,720 1,720 0 0 1,922 1,922 0 0

५ 30803104 यािन्�क व्यवस्थापन कायर्�म 550 550 0 0 953 953 0 0 1,185 1,185 0 0

६ 30803105 समुदाय व्यविस्थत �संिचत कृ�ष क्षे� आयोजना 3,232 685 0 2,547 3,551 551 0 3,000 3,891 891 0 3,000

७ 30803109 ममर्त संभार आयोजनाहरु 4,767 4,767 0 0 5,583 5,583 0 0 6,400 6,400 0 0

८ 30803110
बृहत सरकार� �संचाई योजनाको पुनस्थार्पना 

तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण
3,608 3,608 0 0 4,608 4,608 0 0 5,130 5,130 0 0

९ 30803111 बागमती �संचाइ आयोजना 8,368 4,412 0 3,956 9,630 9,630 0 0 10,770 10,770 0 0

१० 30803112 बबई �संचाइ आयोजना 13,439 8,439 0 5,000 25,370 25,370 0 0 30,400 30,400 0 0

११ 30803113 महाकाल� �संचाइ आयोजना (कन्चनपुर) 11,984 4,484 0 7,500 34,982 34,982 0 0 53,340 53,340 0 0

१२ 30803114 सुन्सर� मोरङ �संचाइ आयोजना (ते�ो) 6,980 3,979 0 3,001 8,700 8,700 0 0 11,600 11,600 0 0

१३ 30803115 �ग�ा तथा बड्कापथ  �संचाइ आयोजना, दाङ 3,475 3,475 0 0 4,120 4,120 0 0 4,632 4,632 0 0

१४ 30803116 �सक्टा �संचाइ आयोजना 15,583 13,822 0 1,761 20,400 6,900 0 13,500 22,450 1,304 0 21,146

१५ 30803117 पालुङटार- कुण्डुटार �संचाइ आयोजना 857 857 0 0 1,080 1,080 0 0 1,290 1,290 0 0

१६ 30803119
रानी जमरा  कुल�रया �संचाइ आयोजना ( 

�णाल� आधु�नक�करण समेत)
23,512 1,399 0 22,113 25,591 8,768 0 16,823 29,145 20,687 0 8,458

१७ 30803120 भेर� - ववई  डाइभसर्न बहुउ�ेश्यीय आयोजना 30,683 20,683 0 10,000 40,320 40,320 0 0 20,320 20,320 0 0

१८ 30803121
�ाथा�मकता �ा� न�द बेिशन बाढ� जोिखम 

ब्यवस्थापन आयोजना
13,388 2,037 1,795 9,556 21,916 1,916 3,000 17,000 7,098 1,084 951 5,063

१९ 30803122 �संचाइ पुनस्थार्पना आयोजना (कुवेत फण्ड) 288 168 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0

२० 30803123 समृ� तराई मधेस �संचाइ �वशेष कायर्�म 23,442 8,442 0 15,000 25,265 25,265 0 0 26,265 26,265 0 0

२१ 30803124 सुनकोशी म�रन डाईभसर्न बहुउ�ेिशय आयोजना 23,610 13,610 0 10,000 40,190 40,190 0 0 70,300 70,300 0 0

२२ 30803125 बृहद् दाङ उपत्यका �संचाई आयोजना 3,391 3,391 0 0 4,100 4,100 0 0 4,750 4,750 0 0

२३ 30803127 एक�कृत उजार् तथा �संचाई �वषेश कायर्�म 9,022 9,022 0 0 9,984 9,984 0 0 10,669 10,669 0 0

204,674 112,325 1,795 90,554 291,579 238,256 3,000 50,323 325,821 287,203 951 37,667

7.1.4 जल तथा मौसम �वज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौसम �वज्ञान �वभाग 6,851 6,851 0 0 7,350 7,350 0 0 7,825 7,825 0 0

२ 30802101 जल तथा मौसम �वज्ञान कायर्�म 3,294 3,294 0 0 3,800 3,800 0 0 4,220 4,220 0 0

३ 30802102 जलवायु �कोप समुत्थान �नमार्ण आयोजना 1,083 1,083 0 0 1,120 1,120 0 0 1,270 1,270 0 0

11,228 11,228 0 0 12,270 12,270 0 0 13,315 13,315 0 0
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7.2 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात

१ 33700011 भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय 2,473 2,473 0 0 2,031 2,031 0 0 2,125 2,125 0 0

२ 33700012 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 859 859 0 0 902 902 0 0 2,179 2,179 0 0

३ 33700101 काठमांडौ-तराई मधेश फा� �याक 89,279 29,279 0 60,000 151,329 151,329 0 0 201,375 201,375 0 0

४ 33700102 जल मागर् 43 43 0 0 49 49 0 0 53 53 0 0

५ 33701011 सडक �वभाग 6,707 6,707 0 0 5,156 5,156 0 0 6,714 6,714 0 0

६ 33701012 �ड�भजन सडक कायार्लयहरु 5,800 5,800 0 0 6,693 6,693 0 0 8,892 8,892 0 0

७ 33701013 हेभी इिक्वप्मेन्ट �ड�भजनहरु 4,756 4,756 0 0 5,169 5,169 0 0 6,315 6,315 0 0

८ 33701014 मेका�नकल ता�लम 247 247 0 0 253 253 0 0 311 311 0 0

९ 33701015 गुणस्तर अनुसन्धान तथा �वकास केन्� 642 642 0 0 5,248 5,248 0 0 6,057 6,057 0 0

१० 33701017
�देश राजधानी जोड्ने राजमागर् स्तरो��त 

कायर्�म
50,000 0 0 50,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000

११ 33701018 अरूण को�रडोर 1,800 1,800 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0

१२ 33701019 बुटवल �लंक रोड (बाइपास) 1,800 1,800 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0

१३ 33701101 सगरमाथा राजमागर्(गाईघाट-�द�ेल खण्ड) 2,597 2,597 0 0 2,099 2,099 0 0 4,102 4,102 0 0

१४ 33701102
वी.पी. राजमागर् (सुयर्�वनायक-धु�लखेल, 

धु�लखेल-�सन्धुल�- ब�दर्वास सडक आयोजना)
9,173 4,173 5,000 0 9,154 4,154 5,000 0 12,159 7,159 5,000 0

१५ 33701103
महाकाल� को�रडोर (�म्हदेव-झुलाघाट-दाचुर्ला-

�टङकर)
10,300 10,300 0 0 13,112 13,112 0 0 15,116 15,116 0 0

१६ 33701104 कािन्त राजपथ 3,118 3,118 0 0 2,622 2,622 0 0 2,626 2,626 0 0

१७ 33701105 गंगट-ेसमुन्�टार-गल्फुभन्ज्याङ सडक 400 400 0 0 800 800 0 0 950 950 0 0

१८ 33701106
क�हवा- रु�पुर- सालझण्डी-सिन्धखकर्- 

ढोरपाटन सडक
3,594 3,594 0 0 6,098 6,098 0 0 12,101 12,101 0 0

१९ 33701107 दमक-िचसापानी सडक 3,000 3,000 0 0 3,500 3,500 0 0 4,200 4,200 0 0

२० 33701108
मदन भण्डार� राजमागर् (बाहुनडाँगी देिख 

रुपाल सम्म)
29,263 14,263 0 15,000 35,127 35,127 0 0 38,598 38,598 0 0

२१ 33701109
गल्छ�-��शुल�-मैलु�-स्या�ुवेशी-रसुवागढ� 

सडक आयोजना
16,217 11,217 0 5,000 18,638 18,638 0 0 20,494 20,494 0 0

२२ 33701110 टनकपुर �लंक सडक 200 200 0 0 500 500 0 0 800 800 0 0

२३ 33701111 सडक सुधार आयोजना 118,624 5,104 0 113,520 130,456 5,656 0 124,800 62,048 2,675 0 59,373

२४ 33701112 ११�कलो छेपेटार-भालुस्वारा-बारपाक सडक 1,599 1,599 0 0 2,101 2,101 0 0 2,905 2,905 0 0

२५ 33701113
श�हद मागर् (घोराह�- नुवागाउँ- �तला- 

घ�तर्गाउ- थवाङ- मु�सकोट-मैकोट)
5,626 5,626 0 0 5,199 5,199 0 0 7,134 7,134 0 0

२६ 33701114 पुष्पलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्) 81,333 31,333 0 50,000 93,430 93,430 0 0 107,325 107,325 0 0

२७ 33701115

सुख�त- दैलेख बजार- महावुलेक- गाल्जे 

भा�डी, रतडा- नाग्म- गमगढ�- नाक्चेलाग्ना 

सडक

6,000 6,000 0 0 5,017 5,017 0 0 7,000 7,000 0 0
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२८ 33701116 भेर� क�रडोर (जाजरकोट-दुनै-म�रम-�तन्जे धो) 6,067 6,067 0 0 12,000 12,000 0 0 10,000 10,000 0 0

२९ 33701117 सडक क्षे� �वकास आयोजना 1,646 1,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३० 33701118
उ�र दिक्षण राजमागर्(कणार्ल�, काल�गण्डक� 

र कोशी)
41,258 11,258 0 30,000 54,089 54,089 0 0 64,010 64,010 0 0

३१ 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाक� भन्ज्याङ सडक 2,000 2,000 0 0 800 800 0 0 1,500 1,500 0 0

३२ 33701120 काठमाड� उपत्यका सडक �वस्तार आयोजना 6,396 6,396 0 0 6,717 6,717 0 0 7,725 7,725 0 0

३३ 33701121 डु�े- बेशीशहर- चामे -मनाङ सडक 7,646 7,646 0 0 14,153 14,153 0 0 14,158 14,158 0 0

३४ 33701122 स्थानीय सडक पुल �नमार्ण 69,441 40,441 0 29,000 75,456 75,456 0 0 83,001 83,001 0 0

३५ 33701123
रणनै�तक सडक पुलहरुको �वस्तृत संभाव्यता 

अध्ययन
6,766 6,766 0 0 6,000 6,000 0 0 8,000 8,000 0 0

३६ 33701124 काठमाडौ बा�हर� च�पथ 200 200 0 0 800 800 0 0 840 840 0 0

३७ 33701125 महाकाल� पुल �नमार्ण आयोजना 9,084 9,084 0 0 4,085 4,085 0 0 4,088 4,088 0 0

३८ 33701126 सेती राजमागर्(�टकापुर -लोडे-चैनपुर-ताक्लाकोट) 6,146 6,146 0 0 3,150 3,150 0 0 9,155 9,155 0 0

३९ 33701127 चेपाङ मागर् (ठोर�-भण्डारा-लोथर-मलेखु) 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 2,500 2,500 0 0

४० 33701128 हुलाक� राजमागर् (पुलहरु समेत) 63,942 28,942 5,000 30,000 70,514 70,514 0 0 77,510 77,510 0 0

४१ 33701130
औ�ो�गक को�रडोर (व्यापार�क मागर्) �वस्तार 

आयोजना
22,178 17,178 0 5,000 23,813 23,813 0 0 26,160 26,160 0 0

४२ 33701132
रणनी�तक सडक पुल �नमार्ण तथा पुल पुलेसा 

संरक्षण
41,490 7,490 0 34,000 44,008 8,008 0 36,000 45,526 8,220 0 37,306

४३ 33701133 सासेक रोड कनेिक्ट�भट� �ोजेक्ट 220 220 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0

४४ 33701134 च�पथ �वस्तार आयोजना 16,054 9,485 6,569 0 23,088 13,088 10,000 0 34,414 24,414 10,000 0

४५ 33701135
नेपाल भारत क्षे�ीय व्यापार तथा यातायात 

आयोजना: मुिग्लङ नारायणगढ सडक खण्ड
2,083 83 0 2,000 8,588 348 0 8,240 15,091 608 0 14,483

४६ 33701136 सडक तथा �ा�फक सुरक्षा 5,077 5,077 0 0 10,075 10,075 0 0 10,078 10,078 0 0

४७ 33701137 सडक पूवार्धार �वकास कायर्�म 19,474 19,474 0 0 30,000 30,000 0 0 45,000 45,000 0 0

४८ 33701138 राजमागर्  स्तरो�ती तथा पुनस्थार्पना कायर्�म 83,767 53,767 10,000 20,000 83,344 83,344 0 0 91,678 91,678 0 0

४९ 33701139 नागढु�ा सुरुङमागर् �नमार्ण आयोजना 98,478 4,878 0 93,600 80,141 1,141 0 79,000 60,146 2,646 0 57,500

५० 33701140 सासेक सडक सुधार आयोजना 50,458 4,958 0 45,500 83,019 5,479 0 77,540 91,288 6,015 0 85,273

५१ 33701141 मना�-मुस्ता�-डोल्पा-जुम्ला सडक 3,500 3,500 0 0 1,500 1,500 0 0 7,000 7,000 0 0

५२ 33701142
स्वणर् सगरमाथा वृहत च�पथ (ओखलढुंगा-

सोलु सल्लेर�- खोटाङ �द�ेल-ओखलढुंगा)
4,200 4,200 0 0 2,750 2,750 0 0 3,200 3,200 0 0

५३ 33701143 तराई मधेस सडक पुवार्धार �वशेष कायर्�म 15,496 15,496 0 0 20,000 20,000 0 0 25,000 25,000 0 0

५४ 33701144 साँघुटार- ओखलढु�ा- कुइ�भर सडक 1,380 1,380 0 0 1,100 1,100 0 0 4,000 4,000 0 0

५५ 33701145 सासेक राजमागर् सुधार आयोजना 42,401 5,552 0 36,849 68,644 6,144 0 62,500 75,492 6,730 0 68,762

५६ 33701146 दो�ो पुल सुधार तथा संभार आयोजना 5,500 0 0 5,500 40,000 0 0 40,000 50,000 0 0 50,000
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५७ 33701167 क्षे�ीय ब्यापा�रक मागर् �वस्तार आयोजना 66,000 4,000 0 62,000 106,000 6,430 0 99,570 77,360 4,688 0 72,672

५८ 33701168 सुरु� मागर् �वकास कायर्�म 10,660 5,660 5,000 0 15,000 10,500 4,500 0 20,000 10,000 5,000 5,000

५९ 33701169 बैकिल्पक सहायक राजमागर् �वकास कायर्�म 94,626 67,192 0 27,434 45,273 35,273 0 10,000 50,284 40,284 0 10,000

६० 33701170 सासेक मुिग्लङ - पोखरा सडक योजना 48,132 4,932 0 43,200 58,437 5,437 0 53,000 64,275 5,967 0 58,308

६१ 33701171 काकर�भ�ा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट खण्ड 10,375 375 0 10,000 12,969 469 0 12,500 15,563 563 0 15,000

६२ 33701172 �मच�या कटार� घुम� 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 0 0

६३ 33701173
सुयर्�वनायक धु�लखेल र कोटे�र बाने�र 

��पुरे�र सडक
23,000 11,000 0 12,000 22,023 4,023 0 18,000 21,477 5,477 0 16,000

६४ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान 

ओलांगचुंगगोला (तमोर को�रडोर)	
15,000 10,000 0 5,000 21,000 11,000 0 10,000 24,000 15,000 0 9,000

६५ 33701175 केचना कंचनजंघा (मेची क�रडोर ) 3,500 3,500 0 0 5,000 5,000 0 0 8,000 8,000 0 0

६६ 33701176 �नवार्चन क्षे� रणनै�तक सडक 23,207 18,207 0 5,000 42,000 22,000 0 20,000 39,000 30,000 0 9,000

६७ 33702011 रेलवे �वभाग 10,999 5,999 5,000 0 1,508 808 700 0 1,793 979 814 0

६८ 33702101
रेल, मे�ो रेल तथा मोनो रेल �वकास 

आयोजना
65,325 22,325 0 43,000 102,532 102,532 0 0 112,770 112,770 0 0

६९ 33703011 यातायात व्यवस्था �वभाग 458 458 0 0 480 480 0 0 510 510 0 0

७० 33703013 सवार� पर�क्षण कायार्लयहरु 2,445 2,445 0 0 3,518 3,518 0 0 3,687 3,687 0 0

७१ 33703101 यातायात व्यवस्था सुदृढ�करण आयोजना 19,259 14,259 0 5,000 21,673 21,673 0 0 23,364 23,364 0 0

७२ 33731011 सडक बोडर् 72,500 72,500 0 0 75,038 75,038 0 0 77,664 77,664 0 0

७३ 50137101 पूवार्धार �वकास तथा �नमार्ण कम्पनी 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0

1,567,284 693,112 36,569 837,603 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677

7.3 स�ार तथा सूचना ��व�ध

१ 35800011 स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय 6,741 6,741 0 0 8,268 8,268 0 0 8,774 8,774 0 0

२ 35800101 रा��य सूचना ��व�ध केन्� 7,411 7,411 0 0 9,154 9,154 0 0 9,658 9,658 0 0

३ 35801011 मु�ण �वभाग 971 971 0 0 930 930 0 0 965 965 0 0

४ 35802011 सूचना तथा �शारण �वभाग 545 545 0 0 663 663 0 0 678 678 0 0

५ 35803011 हुलाक सेवा �वभाग 1,541 1,541 0 0 1,873 1,873 0 0 1,916 1,916 0 0

६ 35803012 हुलाक �नद�शनालयहरु 2,391 2,391 0 0 2,655 2,655 0 0 2,714 2,714 0 0

७ 35803013 गो�ारा हुलाक 2,139 2,139 0 0 2,110 2,110 0 0 2,210 2,210 0 0

८ 35803014 िजल्ला हुलाक कायार्लयहरु 31,652 31,652 0 0 34,668 34,668 0 0 35,725 35,725 0 0

९ 35803015 हुलाक �िशक्षण केन्� 161 161 0 0 391 391 0 0 430 430 0 0

१० 35803016 केन्��य धनादेश कायार्लय 127 127 0 0 144 144 0 0 147 147 0 0

११ 35803017 केन्��य �टकट भण्डार तथा �फलाटे�लक ब्यूरो 399 399 0 0 439 439 0 0 449 449 0 0

१२ 35804011 सुचना ��व�ध �वभाग 2,277 2,277 0 0 649 649 0 0 680 680 0 0

१३ 35805011 �माणीकरण �नयन्�कको कायार्लय 460 460 0 0 380 380 0 0 408 408 0 0

जम्मा
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१४ 35821011 रा��य सूचना आयोग 470 470 0 0 543 543 0 0 555 555 0 0

१५ 35841011 �ेस काउिन्सल 469 469 0 0 500 500 0 0 525 525 0 0

१६ 35881011 रा��य समाचार स�म�त 1,339 1,339 0 0 1,650 1,650 0 0 1,815 1,815 0 0

१७ 35881012 न्यूनतम पा�र��मक �नधार्रण स�म�त 66 66 0 0 67 67 0 0 69 69 0 0

१८ 35881013 रे�डयो �सार सेवा �वकास स�म�त 2,400 2,400 0 0 2,640 2,640 0 0 2,700 2,700 0 0

१९ 35881014 सुरक्षण मु�ण केन्� 10,339 10,339 0 0 15,250 15,250 0 0 25,300 25,300 0 0

२० 50158101 नेपाल टेल��भजन 5,000 5,000 0 0 1,650 1,650 0 0 1,815 1,815 0 0

76,898 76,898 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0

7.4 शहर� �वकास

१ 34700011 शहर� �वकास मन्�ालय 1,036 1,036 0 0 1,320 1,320 0 0 1,550 1,550 0 0

२ 34700101 बागमती सुधार आयोजना 32,932 10,483 0 22,449 36,800 6,800 0 30,000 46,538 11,538 0 35,000

३ 34701011 शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �बभाग 986 986 0 0 1,100 1,100 0 0 1,200 1,200 0 0

४ 34701012
संघीय सिचवालय �नमार्ण तथा ब्यवस्थापन 

कायार्लय
5,243 5,243 0 0 6,261 6,261 0 0 7,005 7,005 0 0

५ 34701013
संिघय सहर� �वकास आयोजना कायार्न्वयन 

कायार्लयहरु
2,835 2,835 0 0 2,904 2,904 0 0 2,922 2,922 0 0

६ 34701101 आवास व्यवस्था कायर्�म 1,485 1,485 0 0 1,700 1,700 0 0 1,850 1,850 0 0

७ 34701102 एक�कृत कायर्मूलक योजना (शहर� �वकास) 2,503 2,503 0 0 2,942 2,942 0 0 3,292 3,292 0 0

८ 34701103 सघन शहर� �वकास कायर्�म 116,390 97,715 0 18,675 115,865 106,208 0 9,657 133,061 118,121 0 14,940

९ 34701105 भवन �नमार्ण सं�हता, सरकार� भवन �नमार्ण 21,488 21,488 0 0 27,884 27,884 0 0 33,270 33,270 0 0

१० 34701107
नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाँच चौक� 

�वकास आयोजना
62 62 0 0 73 73 0 0 82 82 0 0

११ 34701108 शहर� शासक�य क्षमता �वकास कायर्�म 3,270 1,023 0 2,247 24,562 1,162 0 23,400 27,484 1,291 0 26,193

१२ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 30,589 21,449 0 9,140 42,591 23,779 0 18,812 47,064 39,999 0 7,065

१३ 34701111 क्षे�ीय शहर� �वकास कायर्�म 33,181 8,404 0 24,777 37,000 370 0 36,630 41,900 1,900 0 40,000

१४ 34701114 ए�ककृत बस्ती �वकास कायर्�म 9,720 9,720 0 0 9,500 9,500 0 0 11,000 11,000 0 0

१५ 34701117 �वशेष भवन �नमार्ण आयोजना 26,653 11,653 0 15,000 31,794 24,181 0 7,613 35,575 34,911 0 664

१६ 34701118 शहर� को�रडोर आयोजना 1,068 1,068 0 0 1,490 1,490 0 0 1,668 1,668 0 0

१७ 34751101 नगर �वकास कोष 2,700 2,700 0 0 3,173 3,173 0 0 3,551 3,551 0 0

१८ 34771101 काठमाण्डौ उपत्यका �वकास �ा�धकरण 13,601 13,601 0 0 9,989 9,989 0 0 13,136 13,136 0 0

१९ 34771102 धो�वखोला को�रडोर सुधार आयोजना 1,857 1,857 0 0 999 999 0 0 1,306 1,306 0 0

२० 50147101 नगर �वकास कोष - खानेपानी क्षे� 7,037 1,900 0 5,137 2,000 540 0 1,460 2,200 400 0 1,800

२१ 50147106 नगर �वकास कोष 6,155 6,155 0 0 6,861 6,861 0 0 7,547 7,547 0 0

320,791 223,366 0 97,425 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662

7.5 पुन�नर्मार्ण

१ 39200011 रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरण 372,255 113,791 94,330 164,134 0 0 0 0 0 0 0 0

372,255 113,791 94,330 164,134 0 0 0 0 0 0 0 0

3,320,864 1,471,364 171,154 1,678,346 3,682,715 2,018,358 75,546 1,588,811 4,054,198 2,394,964 57,638 1,601,596
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8.1 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्

१ 30100011 मिन्�प�रषद् 448 740 740 0 0 805 805 0 0 833 833 0 0 9 1 16 3 3

२ 30100012
�धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को 

कायार्लय
2,693 3,431 3,174 257 0 3,668 3,385 283 0 3,814 3,503 311 0 9 1 16 3 3

३ 30101011 महान्याया�धव�ाको कायार्लय 1,266 1,759 1,431 328 0 1,911 1,550 361 0 2,001 1,604 397 0 6 1 16 3 3

४ 30101012 उच्च सरकार� व�कल कायार्लयहरु 2,225 2,602 2,325 277 0 2,742 2,437 305 0 2,858 2,522 336 0 6 1 16 3 3

५ 30101013 �वशेष सरकार� वक�ल कायार्लय 329 1,066 354 712 0 1,154 371 783 0 1,245 384 861 0 6 1 16 3 3

६ 30101014 िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लयहरु 5,812 7,290 5,902 1,388 0 7,710 6,183 1,527 0 8,079 6,399 1,680 0 6 1 16 3 3

७ 30102011 सावर्ज�नक ख�रद अनुगमन कायार्लय 619 939 852 87 0 1,002 906 96 0 1,044 938 106 0 8 1 16 3 3

८ 30103011 नेपाल ��को कायार्लय 422 464 455 9 0 490 480 10 0 508 497 11 0 9 1 16 3 3

९ 30104011 रा��य सतकर्ता केन्� 926 1,126 1,104 22 0 1,195 1,171 24 0 1,238 1,212 26 0 8 1 16 3 3

१० 30105011 राजस्व अनुसन्धान �वभाग 1,492 1,560 1,504 56 0 1,681 1,619 62 0 1,744 1,676 68 0 8 1 16 3 3

११ 30106011
सम्पि� शु��करण अनुसन्धान 

�वभाग
547 746 729 17 0 799 780 19 0 828 807 21 0 8 1 10 3 3

१२ 30107011 रा��य अनुसन्धान �वभाग 13,004 15,484 13,701 1,783 0 16,317 14,356 1,961 0 17,015 14,858 2,157 0 8 1 16 3 3

१३ 30131011 लगानी बोडर्को कायार्लय 542 3,690 3,231 459 0 4,126 3,621 505 0 4,304 3,748 556 0 8 1 9 3 3

30,325 40,897 35,502 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0

8.2 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन

१ 36500011
संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन मन्�ालय
2,176 8,195 8,093 102 0 6,730 6,600 130 0 7,445 7,300 145 0 9 1 16 2 3

२ 36500012 अ�त�र� समूह 815 1,972 1,972 0 0 2,504 2,504 0 0 2,805 2,805 0 0 9 2 16 2 3

३ 36500102
संघीय शासन �णाल� ब्यवस्थापन 

कायर्�म
41 54 54 0 0 81 81 0 0 91 91 0 0 8 2 16 1 3

४ 36500104
स्थानीय पूवार्धार �वकास साझेदार� 

कायर्�म
60,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 1 3

५ 36500105
िजल्ला समन्वय स�म�तको 

कायार्लयहरु
9,649 11,028 11,028 0 0 12,100 12,100 0 0 13,300 13,300 0 0 8 2 9 2 3

६ 36500106 बहुक्षे�ीय पोषण कायर्�म 532 888 888 0 0 1,129 1,129 0 0 1,265 1,265 0 0 2 1 3 1 2

७ 36500107 तराई मधेस समृ�� कायर्�म 108 540 136 404 0 189 184 5 0 212 206 6 0 6 1 9 2 3

८ 36500108
�देश तथा स्थानीय शासन सहयोग 

कायर्�म
3,927 6,879 5,718 1,161 0 7,674 6,200 1,474 0 8,451 6,800 1,651 0 8 1 16 1 3
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९ 36500109
उ�र�क्षे� पूवार्धार �वकास तथा 

जीवनस्तर सुधार कायर्�म
0 10,000 10,000 0 0 25,400 25,400 0 0 25,000 25,000 0 0 3 1 1 2 2

१० 36500110 साना �वकास प�रयोजना 2,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 1 3

११ 36500111
उच्च पहाडी एवम् �हमाल� क्षे� 

सम्मृ�� कायर्�म
0 8,550 8,550 0 0 12,000 12,000 0 0 14,500 14,500 0 0 3 1 1 2 2

१२ 36500112 कणार्ल� समृ�� कायर्�म 0 2,450 0 2,450 0 2,650 0 2,650 0 2,900 0 2,900 0 3 1 1 2 1

१३ 36501011 स्थानीय पूवार्धार �वभाग 588 2,191 253 1,938 0 2,787 326 2,461 0 3,123 366 2,757 0 3 1 8 1 3

१४ 36501101
�ामीण जल�ोत व्यवस्थापन 

प�रयोजना
84 139 139 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0 3 1 6 1 1

१५ 36501102
�ामीण सडक स�ाल सुधार 

आयोजना
29,106 46,805 1,037 45,768 0 59,442 1,317 58,125 0 66,575 1,475 65,100 0 3 1 9 2 3

१६ 36501103 झोलुंगे पुल क्षे�गत कायर्�म 24,721 29,545 266 29,279 0 37,524 340 37,184 0 42,027 381 41,646 0 3 1 9 2 3

१७ 36501104 �ामीण पहुंच कायर्�म 25 46 31 15 0 60 41 19 0 67 46 21 0 3 1 1 2 3

१८ 36501106
स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा 

सामुदा�यक पहुंच सुधार प�रयोजना
4,576 6,154 25 6,129 0 9,074 33 9,041 0 10,163 37 10,126 0 3 2 9 2 3

१९ 36501109 साना �संचाई कायर्�म 17 1,670 430 1,240 0 2,122 547 1,575 0 2,377 613 1,764 0 4 1 2 2 2

२० 36501110 साना �वकास आयोजना 0 4,800 4,800 0 0 5,000 5,000 0 0 5,200 5,200 0 0 4 1 8 2 3

२१ 36501111
स्थानीय तह �शासक�य भवन 

पूवार्धार �बकास कायर्�म
9,110 9,999 40 9,959 0 10,160 52 10,108 0 11,379 58 11,321 0 8 1 11 2 3

२२ 36501112
�ादेिशक तथा स्थानीय सडक 

सुधार कायर्�म
714 27,870 1,978 25,892 0 142,569 2,569 140,000 0 152,878 2,878 150,000 0 3 1 9 2 3

२३ 36502011 �नजामती �कताबखाना 882 675 516 159 0 720 550 170 0 755 570 185 0 8 1 16 2 3

२४ 36561011 स्थानीय �वकास �िशक्षण ��त�ान 573 629 629 0 0 799 799 0 0 895 895 0 0 8 2 4 2 3

२५ 36561012 नेपाल �शास�नक �िशक्षण ��त�ान 1,371 2,455 2,455 0 0 2,600 2,600 0 0 2,800 2,800 0 0 8 2 16 2 3

२६ 36561013
आ�दवा�स / जनजा�त उत्थान 

रा��य ��त�ान
443 603 537 66 0 684 600 84 0 744 650 94 0 6 1 10 2 3

२७ 36581011
�नजामती कमर्चार� अस्पताल 

�वकास स�म�त
4,768 5,431 5,431 0 0 6,897 6,897 0 0 7,725 7,725 0 0 2 1 3 2 3

157,694 189,568 65,006 124,562 0 351,084 88,058 263,026 0 382,889 95,173 287,716 0

8.3 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला

१ 31100011
कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला 

मन्�ालय
2,283 4,277 4,083 194 0 4,701 4,488 213 0 4,879 4,645 234 0 9 1 16 3 3

२ 31101011 न्याय सेवा ता�लम केन्� 205 261 249 12 0 291 278 13 0 302 288 14 0 8 2 16 2 3

३ 31121011 नेपाल कानून आयोग 372 335 325 10 0 358 347 11 0 371 359 12 0 8 1 16 3 3

2,860 4,873 4,657 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0
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8.4 गृह

१ 31400011 गृह मन्�ालय 4,218 5,166 3,065 2,101 0 5,702 3,392 2,310 0 6,051 3,510 2,541 0 9 1 16 3 3

२ 31400101 राहत तथा पुनर्स्थापना कायर्�म 13 931 931 0 0 968 968 0 0 1,002 1,002 0 0 6 1 16 3 3

३ 31400102 लागू औषध �नयन्�ण कायर्�म 43 82 81 1 0 93 92 1 0 96 95 1 0 6 1 3 2 3

४ 31400103
रा��य �वपद जोिखम न्यु�नकरण 

तथा व्यवस्थापन �ा�धकरण
4,071 23,669 9,555 14,114 0 4,000 3,000 1,000 0 4,200 3,100 1,100 0 7 1 13 2 2

५ 31401011
रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण 

�वभाग
7,344 27,165 21,184 5,981 0 38,792 31,463 7,329 0 40,626 32,564 8,062 0 8 1 16 2 3

६ 31401012 सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण 685,488 936,942 936,942 0 0 950,000 950,000 0 0 970,000 970,000 0 0 5 1 1 1 2

७ 31402011 कारागार व्यवस्थापन �वभाग 2,916 3,394 514 2,880 0 5,418 2,250 3,168 0 5,814 2,329 3,485 0 8 1 16 2 3

८ 31402012 कारागार कायार्लयहरु 18,722 19,154 17,961 1,193 0 19,512 18,200 1,312 0 19,944 18,500 1,444 0 8 1 16 3 3

९ 31403011 अध्यागमन �वभाग 757 1,875 594 1,281 0 1,431 640 791 0 1,532 662 870 0 8 1 16 3 3

१० 31403012 अध्यागमन कायार्लयहरु 1,547 1,848 1,802 46 0 1,935 1,884 51 0 2,006 1,950 56 0 8 1 16 3 3

११ 31404011 �हर� �धान कायार्लय 42,536 53,748 43,725 10,023 0 55,009 45,000 10,009 0 57,010 46,000 11,010 0 6 1 16 3 3

१२ 31404012 महानगर�य �हर� 63,583 56,093 50,810 5,283 0 58,055 53,293 4,762 0 60,396 55,158 5,238 0 6 1 16 2 3

१३ 31404013 रा��य �हर� �िशक्षण ��त�ान 6,847 13,307 6,702 6,605 0 18,888 7,392 11,496 0 20,297 7,651 12,646 0 8 1 16 2 3

१४ 31404014 �देश �हर� कायार्लयहरु 61,151 59,656 58,396 1,260 0 62,457 61,072 1,385 0 64,733 63,210 1,523 0 6 1 16 2 3

१५ 31404015 नेपाल  �हर� अस्पताल 8,487 9,066 6,363 2,703 0 9,473 6,500 2,973 0 9,840 6,569 3,271 0 2 2 16 2 3

१६ 31404016 िजल्ला �हर� कायार्लयहरु 218,498 214,548 206,942 7,606 0 223,656 215,462 8,194 0 232,016 223,003 9,013 0 6 1 16 2 3

१७ 31404103
��-व�षर्य अपराध �नयन्�ण तथा 

अनुसन्धान कायर्योजना
793 823 96 727 0 910 110 800 0 994 114 880 0 6 1 16 3 3

१८ 31405011 सश� �हर� बल 17,389 15,982 13,461 2,521 0 16,121 14,261 1,860 0 16,806 14,760 2,046 0 8 1 16 2 3

१९ 31405013 क्षे�ीय सश� �हर� बल कायार्लय 158,024 162,759 155,124 7,635 0 172,068 163,854 8,214 0 178,624 169,589 9,035 0 8 1 16 3 3

२० 31405014 सश� �हर� बल ता�लम केन्�हरु 12,351 12,113 11,541 572 0 13,912 12,513 1,399 0 14,490 12,951 1,539 0 8 1 16 3 3

२१ 31405015 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 3,503 4,225 3,091 1,134 0 3,325 2,716 609 0 3,481 2,811 670 0 2 1 16 3 3

२२ 31406011 �हर� �कताबखाना 189 241 226 15 0 232 224 8 0 239 231 8 0 8 1 16 2 3

२३ 31491011 समरजंग कम्पनी कायार्लय 60 142 141 1 0 145 144 1 0 150 149 1 0 8 2 16 3 3

२४ 31492011 िजल्ला �शासन कायार्लयहरु 30,947 16,659 13,309 3,350 0 17,789 14,086 3,703 0 18,652 14,579 4,073 0 8 1 16 3 3

२५ 31492012 सीमा �शासन कायार्लयहरु 172 268 261 7 0 272 268 4 0 282 277 5 0 8 1 16 2 3

२६ 31492013 इलाका �शासन कायार्लयहरु 3,847 5,002 3,542 1,460 0 5,315 3,709 1,606 0 5,606 3,839 1,767 0 8 1 16 2 3

२७ 31493011 जु� वारुणयन्� कायार्लय 134 157 156 1 0 159 158 1 0 165 164 1 0 7 1 11 3 3

1,353,630 1,645,015 1,566,515 78,500 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0

8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्�ालय 947 800 706 94 0 859 756 103 0 895 782 113 0 9 1 16 3 3

२ 34500012 रा��य सुरक्षा प�रषद् 426 533 488 45 0 569 519 50 0 592 537 55 0 8 1 16 3 3
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३ 34501011 जंगी अ�ा 496,608 481,919 415,612 66,307 0 504,750 431,812 72,938 0 527,157 446,925 80,232 0 8 1 16 2 3

४ 34501012 सै�नक हवाई महा-�नद�शनालय 7,633 7,742 6,307 1,435 0 8,340 6,761 1,579 0 8,735 6,998 1,737 0 8 1 16 3 3

५ 34501013
वीरेन्� अस्पताल (पो� एक्सीडेन्ट 

सेन्टर समेत)
14,923 17,152 13,659 3,493 0 18,057 14,215 3,842 0 18,939 14,713 4,226 0 2 2 16 2 3

६ 34501014 सै�नक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 1,603 1,248 1,229 19 0 1,344 1,323 21 0 1,392 1,369 23 0 8 1 16 2 3

७ 34501015 रा��य सेवा दल 2,243 3,923 3,914 9 0 4,116 4,106 10 0 4,261 4,250 11 0 8 2 16 3 3

८ 34501016 अ�त �विश� व्यि�हरुको सुरक्षा 2,164 2,078 2,059 19 0 2,160 2,139 21 0 2,237 2,214 23 0 8 1 16 3 3

526,547 515,395 443,974 71,421 0 540,195 461,631 78,564 0 564,208 477,788 86,420 0

8.6 पररा�

१ 32600011 पररा� मन्�ालय 5,348 11,037 5,721 5,316 0 12,600 6,600 6,000 0 13,000 7,000 6,000 0 9 1 17 3 3

२ 32600012

नेपाल� राजदूतावासहरु, स्थायी 

�नयोगहरु र महावािणज्य 

दूताबासहरु

42,396 45,993 36,898 9,095 0 47,500 37,500 10,000 0 52,000 40,000 12,000 0 8 1 17 3 3

३ 32600013 सीमा नापी टोल� 38 433 267 166 0 440 320 120 0 480 330 150 0 8 2 17 3 3

४ 32601011 राहदानी �वभाग 12,479 10,154 10,069 85 0 20,960 20,930 30 0 10,990 10,940 50 0 8 2 17 2 3

५ 32602011 कन्सुलर सेवा �वभाग 245 382 307 75 0 375 345 30 0 410 360 50 0 8 1 17 3 3

60,506 67,999 53,262 14,737 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0

8.7 योजना तथा तथ्यांक

१ 39100011 रा��य योजना आयोग 1,380 1,791 1,718 73 0 2,200 2,000 200 0 2,400 2,200 200 0 8 1 16 2 3

२ 39100101
योजना तथा जनशि� �वकास 

कायर्�म
63 125 123 2 0 282 262 20 0 390 360 30 0 8 2 16 2 3

३ 39101011 केन्��य तथ्यांक �वभाग 917 1,051 1,048 3 0 1,286 1,276 10 0 1,543 1,531 12 0 8 1 16 3 3

४ 39101012 िजल्ला तथ्यांक कायार्लयहरु 2,140 2,612 2,564 48 0 2,875 2,815 60 0 3,110 3,050 60 0 8 1 16 3 3

५ 39101101 आ�थर्क तथ्यांक �वकास कायर्�म 411 6,599 6,352 247 0 1,352 1,186 166 0 821 771 50 0 8 2 10 3 3

६ 39101102 सामािजक तथ्यांक �वकास कायर्�म 39 979 970 9 0 1,381 1,376 5 0 939 931 8 0 8 1 10 2 3

७ 39101103 रा��य जनगणना २०७८ 4,307 14,661 14,638 23 0 1,250 1,200 50 0 540 500 40 0 8 1 16 1 3

9,257 27,818 27,413 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0

2,140,819 2,491,565 2,196,329 295,236 0 2,718,367 2,280,927 437,440 0 2,819,835 2,339,974 479,861 0

जम्मा

कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा
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वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

8.1 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्

१ 30100011 मिन्�प�रषद् 740 740 0 0 805 805 0 0 833 833 0 0

२ 30100012 �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 3,431 3,431 0 0 3,668 3,668 0 0 3,814 3,814 0 0

३ 30101011 महान्याया�धव�ाको कायार्लय 1,759 1,759 0 0 1,911 1,911 0 0 2,001 2,001 0 0

४ 30101012 उच्च सरकार� व�कल कायार्लयहरु 2,602 2,602 0 0 2,742 2,742 0 0 2,858 2,858 0 0

५ 30101013 �वशेष सरकार� वक�ल कायार्लय 1,066 1,066 0 0 1,154 1,154 0 0 1,245 1,245 0 0

६ 30101014 िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लयहरु 7,290 7,290 0 0 7,710 7,710 0 0 8,079 8,079 0 0

७ 30102011 सावर्ज�नक ख�रद अनुगमन कायार्लय 939 939 0 0 1,002 1,002 0 0 1,044 1,044 0 0

८ 30103011 नेपाल ��को कायार्लय 464 464 0 0 490 490 0 0 508 508 0 0

९ 30104011 रा��य सतकर्ता केन्� 1,126 1,126 0 0 1,195 1,195 0 0 1,238 1,238 0 0

१० 30105011 राजस्व अनुसन्धान �वभाग 1,560 1,560 0 0 1,681 1,681 0 0 1,744 1,744 0 0

११ 30106011 सम्पि� शु��करण अनुसन्धान �वभाग 746 746 0 0 799 799 0 0 828 828 0 0

१२ 30107011 रा��य अनुसन्धान �वभाग 15,484 15,484 0 0 16,317 16,317 0 0 17,015 17,015 0 0

१३ 30131011 लगानी बोडर्को कायार्लय 3,690 2,670 1,020 0 4,126 3,026 1,100 0 4,304 3,804 500 0

40,897 39,877 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0

8.2 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन

१ 36500011 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय 8,195 8,195 0 0 6,730 6,730 0 0 7,445 7,445 0 0

२ 36500012 अ�त�र� समूह 1,972 1,972 0 0 2,504 2,504 0 0 2,805 2,805 0 0

३ 36500102 संघीय शासन �णाल� ब्यवस्थापन कायर्�म 54 54 0 0 81 81 0 0 91 91 0 0

४ 36500105 िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लयहरु 11,028 11,028 0 0 12,100 12,100 0 0 13,300 13,300 0 0

५ 36500106 बहुक्षे�ीय पोषण कायर्�म 888 24 864 0 1,129 235 894 0 1,265 36 1,229 0

६ 36500107 तराई मधेस समृ�� कायर्�म 540 540 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0

७ 36500108 �देश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायर्�म 6,879 362 6,517 0 7,674 859 6,815 0 8,451 -819 9,270 0

८ 36500109
उ�र�क्षे� पूवार्धार �वकास तथा जीवनस्तर 

सुधार कायर्�म
10,000 0 10,000 0 25,400 0 25,400 0 25,000 0 25,000 0

९ 36500111
उच्च पहाडी एवम् �हमाल� क्षे� सम्मृ�� 

कायर्�म
8,550 8,550 0 0 12,000 12,000 0 0 14,500 14,500 0 0

१० 36500112 कणार्ल� समृ�� कायर्�म 2,450 2,450 0 0 2,650 2,650 0 0 2,900 2,900 0 0

११ 36501011 स्थानीय पूवार्धार �वभाग 2,191 2,191 0 0 2,787 2,787 0 0 3,123 3,123 0 0

१२ 36501101 �ामीण जल�ोत व्यवस्थापन प�रयोजना 139 139 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0

१३ 36501102 �ामीण सडक स�ाल सुधार आयोजना 46,805 12,778 0 34,027 59,442 9,442 0 50,000 66,575 10,075 0 56,500

१४ 36501103 झोलुंगे पुल क्षे�गत कायर्�म 29,545 27,045 2,500 0 37,524 34,824 2,700 0 42,027 38,471 3,556 0

१५ 36501104 �ामीण पहुंच कायर्�म 46 31 15 0 60 45 15 0 67 46 21 0

जम्मा

अनुसूची ८.२

शासक�य व्यवस्था तथा अन्तरसम्बिन्धत �वषय क्षे�को ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान
वैदेिशक ऋण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

१६ 36501106
स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदा�यक 

पहुंच सुधार प�रयोजना
6,154 2,954 3,200 0 9,074 5,574 3,500 0 10,163 5,611 4,552 0

१७ 36501109 साना �संचाई कायर्�म 1,670 23 1,647 0 2,122 338 1,784 0 2,377 34 2,343 0

१८ 36501110 साना �वकास आयोजना 4,800 0 4,800 0 5,000 5,000 0 0 5,200 5,200 0 0

१९ 36501111
स्थानीय तह �शासक�य भवन पूवार्धार �बकास 

कायर्�म
9,999 9,999 0 0 10,160 10,160 0 0 11,379 11,379 0 0

२० 36501112 �ादेिशक तथा स्थानीय सडक सुधार कायर्�म 27,870 2,870 0 25,000 142,569 12,569 0 130,000 152,878 12,878 0 140,000

२१ 36502011 �नजामती �कताबखाना 675 675 0 0 720 720 0 0 755 755 0 0

२२ 36561011 स्थानीय �वकास �िशक्षण ��त�ान 629 629 0 0 799 799 0 0 895 895 0 0

२३ 36561012 नेपाल �शास�नक �िशक्षण ��त�ान 2,455 2,455 0 0 2,600 2,600 0 0 2,800 2,800 0 0

२४ 36561013 आ�दवा�स / जनजा�त उत्थान रा��य ��त�ान 603 603 0 0 684 684 0 0 744 744 0 0

२५ 36581011 �नजामती कमर्चार� अस्पताल �वकास स�म�त 5,431 5,431 0 0 6,897 6,897 0 0 7,725 7,725 0 0

189,568 100,998 29,543 59,027 351,084 129,976 41,108 180,000 382,889 140,418 45,971 196,500

8.3 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला

१ 31100011 कानून, न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय 4,277 4,277 0 0 4,701 4,701 0 0 4,879 4,879 0 0

२ 31101011 न्याय सेवा ता�लम केन्� 261 261 0 0 291 291 0 0 302 302 0 0

३ 31121011 नेपाल कानून आयोग 335 335 0 0 358 358 0 0 371 371 0 0

4,873 4,873 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0

8.4 गृह

१ 31400011 गृह मन्�ालय 5,166 5,166 0 0 5,702 5,702 0 0 6,051 6,051 0 0

२ 31400101 राहत तथा पुनर्स्थापना कायर्�म 931 931 0 0 968 968 0 0 1,002 1,002 0 0

३ 31400102 लागू औषध �नयन्�ण कायर्�म 82 82 0 0 93 93 0 0 96 96 0 0

४ 31400103
रा��य �वपद जोिखम न्यु�नकरण तथा 

व्यवस्थापन �ा�धकरण
23,669 473 1,792 21,404 4,000 4,000 0 0 4,200 4,200 0 0

५ 31401011 रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभाग 27,165 17,440 0 9,725 38,792 27,112 0 11,680 40,626 28,391 0 12,235

६ 31401012 सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण 936,942 936,942 0 0 950,000 950,000 0 0 970,000 970,000 0 0

७ 31402011 कारागार व्यवस्थापन �वभाग 3,394 3,394 0 0 5,418 5,418 0 0 5,814 5,814 0 0

८ 31402012 कारागार कायार्लयहरु 19,154 19,154 0 0 19,512 19,512 0 0 19,944 19,944 0 0

९ 31403011 अध्यागमन �वभाग 1,875 1,875 0 0 1,431 1,431 0 0 1,532 1,532 0 0

१० 31403012 अध्यागमन कायार्लयहरु 1,848 1,848 0 0 1,935 1,935 0 0 2,006 2,006 0 0

११ 31404011 �हर� �धान कायार्लय 53,748 53,748 0 0 55,009 55,009 0 0 57,010 57,010 0 0

१२ 31404012 महानगर�य �हर� 56,093 56,093 0 0 58,055 58,055 0 0 60,396 60,396 0 0

१३ 31404013 रा��य �हर� �िशक्षण ��त�ान 13,307 8,307 5,000 0 18,888 18,888 0 0 20,297 20,297 0 0

१४ 31404014 �देश �हर� कायार्लयहरु 59,656 59,656 0 0 62,457 62,457 0 0 64,733 64,733 0 0

१५ 31404015 नेपाल  �हर� अस्पताल 9,066 9,066 0 0 9,473 9,473 0 0 9,840 9,840 0 0

१६ 31404016 िजल्ला �हर� कायार्लयहरु 214,548 214,548 0 0 223,656 223,656 0 0 232,016 232,016 0 0

जम्मा

जम्मा
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१७ 31404103
��-व�षर्य अपराध �नयन्�ण तथा अनुसन्धान 

कायर्योजना
823 823 0 0 910 910 0 0 994 994 0 0

१८ 31405011 सश� �हर� बल 15,982 15,982 0 0 16,121 16,121 0 0 16,806 16,806 0 0

१९ 31405013 क्षे�ीय सश� �हर� बल कायार्लय 162,759 162,759 0 0 172,068 172,068 0 0 178,624 178,624 0 0

२० 31405014 सश� �हर� बल ता�लम केन्�हरु 12,113 12,113 0 0 13,912 13,912 0 0 14,490 14,490 0 0

२१ 31405015 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 4,225 4,225 0 0 3,325 3,325 0 0 3,481 3,481 0 0

२२ 31406011 �हर� �कताबखाना 241 241 0 0 232 232 0 0 239 239 0 0

२३ 31491011 समरजंग कम्पनी कायार्लय 142 142 0 0 145 145 0 0 150 150 0 0

२४ 31492011 िजल्ला �शासन कायार्लयहरु 16,659 16,659 0 0 17,789 17,789 0 0 18,652 18,652 0 0

२५ 31492012 सीमा �शासन कायार्लयहरु 268 268 0 0 272 272 0 0 282 282 0 0

२६ 31492013 इलाका �शासन कायार्लयहरु 5,002 5,002 0 0 5,315 5,315 0 0 5,606 5,606 0 0

२७ 31493011 जु� वारुणयन्� कायार्लय 157 157 0 0 159 159 0 0 165 165 0 0

1,645,015 1,607,094 6,792 31,129 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235

8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्�ालय 800 800 0 0 859 859 0 0 895 895 0 0

२ 34500012 रा��य सुरक्षा प�रषद् 533 533 0 0 569 569 0 0 592 592 0 0

३ 34501011 जंगी अ�ा 481,919 481,919 0 0 504,750 504,750 0 0 527,157 527,157 0 0

४ 34501012 सै�नक हवाई महा-�नद�शनालय 7,742 7,742 0 0 8,340 8,340 0 0 8,735 8,735 0 0

५ 34501013
वीरेन्� अस्पताल (पो� एक्सीडेन्ट सेन्टर 

समेत)
17,152 17,152 0 0 18,057 18,057 0 0 18,939 18,939 0 0

६ 34501014 सै�नक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 1,248 1,248 0 0 1,344 1,344 0 0 1,392 1,392 0 0

७ 34501015 रा��य सेवा दल 3,923 3,923 0 0 4,116 4,116 0 0 4,261 4,261 0 0

८ 34501016 अ�त �विश� व्यि�हरुको सुरक्षा 2,078 2,078 0 0 2,160 2,160 0 0 2,237 2,237 0 0

515,395 515,395 0 0 540,195 540,195 0 0 564,208 564,208 0 0

8.6 पररा�

१ 32600011 पररा� मन्�ालय 11,037 11,037 0 0 12,600 12,600 0 0 13,000 13,000 0 0

२ 32600012
नेपाल� राजदूतावासहरु, स्थायी �नयोगहरु र 

महावािणज्य दूताबासहरु
45,993 45,993 0 0 47,500 47,500 0 0 52,000 52,000 0 0

३ 32600013 सीमा नापी टोल� 433 433 0 0 440 440 0 0 480 480 0 0

४ 32601011 राहदानी �वभाग 10,154 10,154 0 0 20,960 20,960 0 0 10,990 10,990 0 0

५ 32602011 कन्सुलर सेवा �वभाग 382 382 0 0 375 375 0 0 410 410 0 0

67,999 67,999 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0

8.7 योजना तथा तथ्यांक

१ 39100011 रा��य योजना आयोग 1,791 1,791 0 0 2,200 2,200 0 0 2,400 2,400 0 0

२ 39100101 योजना तथा जनशि� �वकास कायर्�म 125 125 0 0 282 282 0 0 390 390 0 0

३ 39101011 केन्��य तथ्यांक �वभाग 1,051 1,051 0 0 1,286 1,286 0 0 1,543 1,543 0 0

४ 39101012 िजल्ला तथ्यांक कायार्लयहरु 2,612 2,612 0 0 2,875 2,875 0 0 3,110 3,110 0 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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५ 39101101 आ�थर्क तथ्यांक �वकास कायर्�म 6,599 6,599 0 0 1,352 1,352 0 0 821 821 0 0

६ 39101102 सामािजक तथ्यांक �वकास कायर्�म 979 979 0 0 1,381 1,381 0 0 939 939 0 0

७ 39101103 रा��य जनगणना २०७८ 14,661 14,661 0 0 1,250 1,250 0 0 540 540 0 0

27,818 27,818 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0

2,491,565 2,364,054 37,355 90,156 2,718,367 2,484,479 42,208 191,680 2,819,835 2,564,629 46,471 208,735

जम्मा

कुल जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था

9.1 रा�प�तको कायार्लय

१ 10100001 रा�प�त 66 75 75 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 16 3 3

२ 10100011
रा�प�तको कायार्लय (�शास�नक खचर् 

समेत)
1,163 1,351 1,157 194 0 1,441 1,228 213 0 1,505 1,271 234 0 9 1 16 3 3

1,229 1,426 1,232 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0

9.2 उपरा�प�तको कायार्लय 

१ 10200001 उपरा�प�त 80 59 59 0 0 65 65 0 0 67 67 0 0 9 1 16 3 3

२ 10200011
उपरा�प�तको कायार्लय (�शास�नक खचर् 

समेत)
388 416 401 15 0 442 425 17 0 459 440 19 0 9 1 16 3 3

468 475 460 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0

9.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 190 242 242 0 0 257 257 0 0 266 266 0 0 9 1 16 3 3

२ 20200011 संघीय संसद 7,122 8,240 8,240 0 0 8,808 8,808 0 0 9,116 9,116 0 0 8 1 16 3 3

३ 20200012 संघीय संसद सिचवालय 3,107 3,702 3,382 320 0 3,905 3,553 352 0 4,064 3,677 387 0 8 1 16 3 3

10,419 12,184 11,864 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0

9.4 अदालत

१ 20400001 सव�च्च अदालत 531 637 637 0 0 670 670 0 0 693 693 0 0 9 1 16 3 3

२ 20400011 सव�च्च अदालत (�शास�नक खचर् समेत) 19,062 15,168 4,814 10,354 0 16,529 5,140 11,389 0 17,848 5,320 12,528 0 6 1 16 3 3

३ 20400012 मेल�मलाप प�रषद 72 118 115 3 0 138 135 3 0 143 140 3 0 6 2 16 3 3

४ 20461011 रा��य न्या�यक ��त�ान 583 823 629 194 0 905 692 213 0 950 716 234 0 8 2 16 3 3

५ 20491011 उच्च अदालतहरु 10,640 12,341 10,720 1,621 0 13,059 11,276 1,783 0 13,632 11,671 1,961 0 6 1 16 3 3

६ 20492011 �वशेष अदालत 453 876 531 345 0 943 563 380 0 1,001 583 418 0 6 1 16 3 3

७ 20493011 �शासक�य अदालत 167 301 290 11 0 314 302 12 0 326 313 13 0 6 1 16 3 3

८ 20494011 �म अदालत 136 206 199 7 0 214 206 8 0 222 213 9 0 6 1 16 3 3

९ 20495011 फैसला कायार्न्वयन �नद�शनालय 153 188 182 6 0 203 196 7 0 211 203 8 0 6 1 16 3 3

१० 20496011 राजस्व न्याया�धकरणहरु 393 640 621 19 0 670 649 21 0 695 672 23 0 6 1 16 3 3

११ 20497011 िजल्ला अदालतहरु 37,423 37,066 29,233 7,833 0 39,301 30,685 8,616 0 41,237 31,759 9,478 0 6 1 16 3 3

69,613 68,364 47,971 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0
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संवैधा�नक अंग तथा �नकायको ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण एवम् कायर्�मको �ाथ�मक�करण तथा सांकेतीकरण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण

रण
नी
�त
क
 स्
तम्

भ

�ा
थ�
मक

ता
  

�
मआ. व. 

२०७७/७८ 

को संशो�धत 

अनुमान

�द
गो
 �
वक

ास
 ल

�य
 स

ंक
ेत

ल
��ग
क
 स

ंक
ेत

ज
ल
वा
यु 

संक
ेत

580



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना
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9.5 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

१ 20600001 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 32 99 99 0 0 104 104 0 0 108 108 0 0 9 1 16 3 3

२ 20600011
अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

(�शास�नक खचर् समेत)
8,273 12,665 9,756 2,909 0 13,708 10,508 3,200 0 14,396 10,876 3,520 0 8 1 16 3 3

8,305 12,764 9,855 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0

9.6 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय

१ 20800001 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 14 27 27 0 0 29 29 0 0 30 30 0 0 9 1 16 3 3

२ 20800011
महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 

(�शास�नक खचर् समेत)
5,141 5,498 4,650 848 0 5,901 4,968 933 0 6,168 5,142 1,026 0 8 1 16 3 3

5,155 5,525 4,677 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0

9.7 लोक सेवा आयोग

१ 21000001 लोक सेवा आयोग 57 77 77 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 16 1 3

२ 21000011 लोक सेवा आयोग (�शास�नक खचर् समेत) 2,865 5,583 5,514 69 0 6,282 6,206 76 0 6,507 6,423 84 0 8 1 16 1 3

३ 21091011 लोक सेवा आयोग, कायार्लयहरु 2,446 2,800 2,658 142 0 3,058 2,902 156 0 3,176 3,004 172 0 8 1 16 1 3

5,368 8,460 8,249 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0

9.8 �नवार्चन आयोग

१ 21200001 �नवार्चन आयोग 58 85 85 0 0 90 90 0 0 93 93 0 0 9 1 16 3 3

२ 21200011 �नवार्चन आयोग (�शास�नक खचर् समेत) 1,481 1,838 895 943 0 1,989 952 1,037 0 2,126 985 1,141 0 8 1 16 3 3

३ 21200012
मतदाता नामावल� अध्याव�धक संकलन -

मतदाता प�रचय प� समेत
404 235 235 0 0 291 291 0 0 301 301 0 0 8 1 16 3 3

४ 21291011
�नवार्चन कायार्लयहरु (�शास�नक खचर् 

समेत)
2,953 3,282 3,176 106 0 3,436 3,319 117 0 3,564 3,435 129 0 8 1 16 3 3

4,896 5,440 4,391 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0

9.9 रा��य मानव अ�धकार आयोग

१ 21400001 रा��य मानव अ�धकार आयोग 113 68 68 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0 9 1 16 1 3

२ 21400011
रा��य मानव अ�धकार आयोग 

(�शास�नक खचर् समेत)
1,660 2,468 2,434 34 0 2,638 2,601 37 0 2,733 2,692 41 0 6 1 16 1 3

1,773 2,536 2,502 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0

9.10 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग

१ 22000001 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 22 84 84 0 0 92 92 0 0 95 95 0 0 9 1 16 3 3

२ 22000011 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 439 745 709 36 0 821 781 40 0 852 808 44 0 8 1 16 3 3

461 829 793 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0
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9.11 रा��य म�हला आयोग

१ 22200001 रा��य म�हला आयोग 20 78 78 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 5 1 3

२ 22200011 रा��य म�हला आयोग 670 935 908 27 0 1,053 1,023 30 0 1,092 1,059 33 0 6 1 5 1 3

690 1,013 986 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0

9.12 रा��य द�लत आयोग

१ 22400001 रा��य द�लत आयोग 23 82 82 0 0 88 88 0 0 91 91 0 0 9 1 16 2 3

२ 22400011 रा��य द�लत आयोग 240 242 232 10 0 257 246 11 0 267 255 12 0 6 1 16 2 3

263 324 314 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0

9.13 रा��य समावेशी आयोग

१ 22600001 रा��य समावेशी आयोग 24 68 68 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0 9 1 16 2 3

२ 22600011 रा��य समावेशी आयोग 183 236 224 12 0 248 235 13 0 257 243 14 0 6 1 16 2 3

207 304 292 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0

9.14 आ�दवासी जनजा�त आयोग

१ 22800001 आ�दवासी जनजा�त आयोग 21 67 67 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0 9 1 16 2 3

२ 22800011 आ�दवासी जनजा�त आयोग 194 204 191 13 0 220 206 14 0 228 213 15 0 6 1 16 2 3

215 271 258 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0

9.15 मधेशी आयोग

१ 23000001 मधेशी आयोग 31 67 67 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0 9 1 16 2 3

२ 23000011 मधेशी आयोग 400 259 253 6 0 281 274 7 0 292 284 8 0 6 1 16 2 3

431 326 320 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0

9.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 27 65 65 0 0 68 68 0 0 70 70 0 0 9 1 16 2 3

२ 23200011 थारू आयोग 360 357 327 30 0 395 362 33 0 411 375 36 0 6 1 16 2 3

387 422 392 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0

9.17 मुिस्लम आयोग

१ 23400001 मुिस्लम आयोग 21 71 71 0 0 75 75 0 0 78 78 0 0 9 1 16 2 3

२ 23400011 मुिस्लम आयोग 254 358 301 57 0 397 334 63 0 415 346 69 0 6 1 16 2 3

275 429 372 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0

9.18 न्याय प�रषद्

१ 21800001 न्याय प�रषद् 30 39 39 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0 9 1 16 3 3

२ 21800011 न्याय प�रषद् 380 425 404 21 0 461 438 23 0 478 453 25 0 9 1 16 3 3

410 464 443 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0
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9.19 �देश �मुख

१ 10300001 �देश �मुख- �देश न.ं १ 47 40 40 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3

२ 10300002 �देश �मुख- �देश न.ं २ 41 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3

३ 10300003 �देश �मुख- बागमती �देश 25 40 40 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3

४ 10300004 �देश �मुख- गण्डक� �देश 33 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3

५ 10300005 �देश �मुख- लुिम्बनी �देश 25 44 44 0 0 48 48 0 0 50 50 0 0 9 1 16 3 3

६ 10300006 �देश �मुख- कणार्ल� �देश 32 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3

७ 10300007 �देश �मुख- सुदूरपि�म �देश 34 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3

८ 10300011
�देश �मुख- �देश न.ं १ (�शास�नक 

खचर् समेत)
200 240 232 8 0 254 245 9 0 264 254 10 0 9 1 16 3 3

९ 10300012
�देश �मुख- �देश न.ं २ (�शास�नक 

खचर् समेत)
203 250 246 4 0 264 260 4 0 273 269 4 0 9 1 16 3 3

१० 10300013
�देश �मुख- बागमती �देश (�शास�नक 

खचर् समेत)
202 266 262 4 0 280 276 4 0 290 286 4 0 9 1 16 3 3

११ 10300014
�देश �मुख- गण्डक� �देश (�शास�नक 

खचर् समेत)
188 237 230 7 0 251 243 8 0 261 252 9 0 9 1 16 3 3

१२ 10300015
�देश �मुख- लुिम्बनी �देश (�शास�नक 

खचर् समेत)
143 247 234 13 0 262 248 14 0 272 257 15 0 9 1 16 3 3

१३ 10300016
�देश �मुख- कणार्ल� �देश (�शास�नक 

खचर् समेत)
196 239 233 6 0 253 246 7 0 263 255 8 0 9 1 16 3 3

१४ 10300017
�देश �मुख- सुदूरपि�म �देश 

(�शास�नक खचर् समेत)
189 246 238 8 0 262 253 9 0 272 262 10 0 9 1 16 3 3

1,558 2,017 1,967 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0

112,123 123,573 97,338 26,235 0 132,558 103,699 28,859 0 139,076 107,332 31,744 0
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9.1 रा�प�तको कायार्लय

१ 10100001 रा�प�त 75 75 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0

२ 10100011 रा�प�तको कायार्लय (�शास�नक खचर् समेत) 1,351 1,351 0 0 1,441 1,441 0 0 1,505 1,505 0 0

1,426 1,426 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0

9.2 उपरा�प�तको कायार्लय 

१ 10200001 उपरा�प�त 59 59 0 0 65 65 0 0 67 67 0 0

२ 10200011 उपरा�प�तको कायार्लय (�शास�नक खचर् समेत) 416 416 0 0 442 442 0 0 459 459 0 0

475 475 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0

9.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 242 242 0 0 257 257 0 0 266 266 0 0

२ 20200011 संघीय संसद 8,240 8,240 0 0 8,808 8,808 0 0 9,116 9,116 0 0

३ 20200012 संघीय संसद सिचवालय 3,702 3,702 0 0 3,905 3,905 0 0 4,064 4,064 0 0

12,184 12,184 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0

9.4 अदालत

१ 20400001 सव�च्च अदालत 637 637 0 0 670 670 0 0 693 693 0 0

२ 20400011 सव�च्च अदालत (�शास�नक खचर् समेत) 15,168 15,168 0 0 16,529 16,529 0 0 17,848 17,848 0 0

३ 20400012 मेल�मलाप प�रषद 118 118 0 0 138 138 0 0 143 143 0 0

४ 20461011 रा��य न्या�यक ��त�ान 823 823 0 0 905 905 0 0 950 950 0 0

५ 20491011 उच्च अदालतहरु 12,341 12,341 0 0 13,059 13,059 0 0 13,632 13,632 0 0

६ 20492011 �वशेष अदालत 876 876 0 0 943 943 0 0 1,001 1,001 0 0

७ 20493011 �शासक�य अदालत 301 301 0 0 314 314 0 0 326 326 0 0

८ 20494011 �म अदालत 206 206 0 0 214 214 0 0 222 222 0 0

९ 20495011 फैसला कायार्न्वयन �नद�शनालय 188 188 0 0 203 203 0 0 211 211 0 0

१० 20496011 राजस्व न्याया�धकरणहरु 640 640 0 0 670 670 0 0 695 695 0 0

११ 20497011 िजल्ला अदालतहरु 37,066 37,066 0 0 39,301 39,301 0 0 41,237 41,237 0 0

68,364 68,364 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0

9.5 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

१ 20600001 अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 99 99 0 0 104 104 0 0 108 108 0 0

२ 20600011
अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (�शास�नक 

खचर् समेत)
12,665 12,665 0 0 13,708 13,708 0 0 14,396 14,396 0 0

12,764 12,764 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0
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संवैधा�नक अंग तथा �नकायको ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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9.6 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय

१ 20800001 महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 27 27 0 0 29 29 0 0 30 30 0 0

२ 20800011
महालेखा पर�क्षकको कायार्लय (�शास�नक खचर् 

समेत)
5,498 5,498 0 0 5,901 5,901 0 0 6,168 6,168 0 0

5,525 5,525 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0

9.7 लोक सेवा आयोग

१ 21000001 लोक सेवा आयोग 77 77 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0

२ 21000011 लोक सेवा आयोग (�शास�नक खचर् समेत) 5,583 5,583 0 0 6,282 6,282 0 0 6,507 6,507 0 0

३ 21091011 लोक सेवा आयोग, कायार्लयहरु 2,800 2,800 0 0 3,058 3,058 0 0 3,176 3,176 0 0

8,460 8,460 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0

9.8 �नवार्चन आयोग

१ 21200001 �नवार्चन आयोग 85 85 0 0 90 90 0 0 93 93 0 0

२ 21200011 �नवार्चन आयोग (�शास�नक खचर् समेत) 1,838 1,838 0 0 1,989 1,989 0 0 2,126 2,126 0 0

३ 21200012
मतदाता नामावल� अध्याव�धक संकलन -मतदाता 

प�रचय प� समेत
235 235 0 0 291 291 0 0 301 301 0 0

४ 21291011 �नवार्चन कायार्लयहरु (�शास�नक खचर् समेत) 3,282 3,282 0 0 3,436 3,436 0 0 3,564 3,564 0 0

5,440 5,440 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0

9.9 रा��य मानव अ�धकार आयोग

१ 21400001 रा��य मानव अ�धकार आयोग 68 68 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0

२ 21400011
रा��य मानव अ�धकार आयोग (�शास�नक खचर् 

समेत)
2,468 2,468 0 0 2,638 2,638 0 0 2,733 2,733 0 0

2,536 2,536 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0

9.10 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग

१ 22000001 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 84 84 0 0 92 92 0 0 95 95 0 0

२ 22000011 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग 745 745 0 0 821 821 0 0 852 852 0 0

829 829 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0

9.11 रा��य म�हला आयोग

१ 22200001 रा��य म�हला आयोग 78 78 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0

२ 22200011 रा��य म�हला आयोग 935 935 0 0 1,053 1,053 0 0 1,092 1,092 0 0

1,013 1,013 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0

9.12 रा��य द�लत आयोग

१ 22400001 रा��य द�लत आयोग 82 82 0 0 88 88 0 0 91 91 0 0

२ 22400011 रा��य द�लत आयोग 242 242 0 0 257 257 0 0 267 267 0 0

324 324 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0
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9.13 रा��य समावेशी आयोग

१ 22600001 रा��य समावेशी आयोग 68 68 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0

२ 22600011 रा��य समावेशी आयोग 236 236 0 0 248 248 0 0 257 257 0 0

304 304 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0

9.14 आ�दवासी जनजा�त आयोग

१ 22800001 आ�दवासी जनजा�त आयोग 67 67 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0

२ 22800011 आ�दवासी जनजा�त आयोग 204 204 0 0 220 220 0 0 228 228 0 0

271 271 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0

9.15 मधेशी आयोग

१ 23000001 मधेशी आयोग 67 67 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0

२ 23000011 मधेशी आयोग 259 259 0 0 281 281 0 0 292 292 0 0

326 326 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0

9.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 65 65 0 0 68 68 0 0 70 70 0 0

२ 23200011 थारू आयोग 357 357 0 0 395 395 0 0 411 411 0 0

422 422 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0

9.17 मुिस्लम आयोग

१ 23400001 मुिस्लम आयोग 71 71 0 0 75 75 0 0 78 78 0 0

२ 23400011 मुिस्लम आयोग 358 358 0 0 397 397 0 0 415 415 0 0

429 429 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0

9.18 न्याय प�रषद्

१ 21800001 न्याय प�रषद् 39 39 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0

२ 21800011 न्याय प�रषद् 425 425 0 0 461 461 0 0 478 478 0 0

464 464 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0

9.19 �देश �मुख

१ 10300001 �देश �मुख- �देश न.ं १ 40 40 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0

२ 10300002 �देश �मुख- �देश न.ं २ 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0

३ 10300003 �देश �मुख- बागमती �देश 40 40 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0

४ 10300004 �देश �मुख- गण्डक� �देश 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0

५ 10300005 �देश �मुख- लुिम्बनी �देश 44 44 0 0 48 48 0 0 50 50 0 0

६ 10300006 �देश �मुख- कणार्ल� �देश 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0

७ 10300007 �देश �मुख- सुदूरपि�म �देश 42 42 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0

८ 10300011 �देश �मुख- �देश न.ं १ (�शास�नक खचर् समेत) 240 240 0 0 254 254 0 0 264 264 0 0

९ 10300012 �देश �मुख- �देश न.ं २ (�शास�नक खचर् समेत) 250 250 0 0 264 264 0 0 273 273 0 0
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१० 10300013 �देश �मुख- बागमती �देश (�शास�नक खचर् समेत) 266 266 0 0 280 280 0 0 290 290 0 0

११ 10300014 �देश �मुख- गण्डक� �देश (�शास�नक खचर् समेत) 237 237 0 0 251 251 0 0 261 261 0 0

१२ 10300015 �देश �मुख- लुिम्बनी �देश (�शास�नक खचर् समेत) 247 247 0 0 262 262 0 0 272 272 0 0

१३ 10300016 �देश �मुख- कणार्ल� �देश (�शास�नक खचर् समेत) 239 239 0 0 253 253 0 0 263 263 0 0

१४ 10300017
�देश �मुख- सुदूरपि�म �देश (�शास�नक खचर् 

समेत)
246 246 0 0 262 262 0 0 272 272 0 0

2,017 2,017 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0

123,573 123,573 0 0 132,558 132,558 0 0 139,076 139,076 0 0
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु पुँजीगत
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व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत

�व�ीय 

व्यवस्था
कुल चालु पुँजीगत �व�ीय व्यवस्था

10.1

1 50200001 रा��य बचत प� 52,745 4,000 0 0 4,000 4,920 0 0 4,920 6,544 0 0 6,544 9 1 0 3 3

2 50200002 �वकास ऋण 60,000 180,000 0 0 180,000 221,400 0 0 221,400 294,462 0 0 294,462 9 1 0 3 3

3 50200003 �ेजर� �बल 256,266 299,190 0 0 299,190 368,004 0 0 368,004 489,445 0 0 489,445 9 1 0 3 3

4 50201001 रा��य बचत प� 6,842 7,200 7,200 0 0 8,856 8,856 0 0 11,778 11,778 0 0 9 1 0 3 3

5 50201002 �वकास ऋण 218,043 284,000 284,000 0 0 349,320 349,320 0 0 464,596 464,596 0 0 9 1 0 3 3

6 50201003 �ेजर� �बल 58,647 74,755 74,755 0 0 91,949 91,949 0 0 122,292 122,292 0 0 9 1 0 3 3

7 50201004 रा��य ऋण क�मशन 1,074 1,564 1,564 0 0 1,924 1,924 0 0 2,559 2,559 0 0 9 1 0 3 3

8 50300001 एिशयाल� �वकास ब�क 112,892 126,900 0 0 126,900 143,397 0 0 143,397 162,039 0 0 162,039 9 1 0 3 3

9 50300002 अन्तरार्��य �वकास संस्था 75,828 124,350 0 0 124,350 140,516 0 0 140,516 158,783 0 0 158,783 9 1 0 3 3

10 50300003 ओपेक ऋण 11,140 11,860 0 0 11,860 13,402 0 0 13,402 15,144 0 0 15,144 9 1 0 3 3

11 50300004 युरोपीय आ�थर्क समुदाय 478 719 0 0 719 812 0 0 812 918 0 0 918 9 1 0 3 3

12 50300005 अन्तरार्��य कृ�ष �वकास कोष 4,521 5,734 0 0 5,734 6,479 0 0 6,479 7,321 0 0 7,321 9 1 0 3 3

13 50300006 न�डर्क �वकास कोष 1,228 1,395 0 0 1,395 1,576 0 0 1,576 1,781 0 0 1,781 9 1 0 3 3

14 50300008 युरो�पयन इन्भे�मेण्ट ब�क 0 4,700 0 0 4,700 4,900 4,900 5,100 5,100 9 1 0 3 3

15 50301001 एिशयाल� �वकास ब�क 23,594 24,960 24,960 0 0 28,205 28,205 0 0 31,872 31,872 0 0 9 1 0 3 3

16 50301002 अन्तरार्��य �वकास संस्था 30,451 26,798 26,798 0 0 30,282 30,282 0 0 34,219 34,219 0 0 9 1 0 3 3

17 50301003 ओपेक ऋण 1,819 1,378 1,378 0 0 1,557 1,557 0 0 1,759 1,759 0 0 9 1 0 3 3

18 50301004 युरोपीय आ�थर्क समुदाय 17 113 113 0 0 128 128 0 0 145 145 0 0 9 1 0 3 3

19 50301005 अन्तरार्��य कृ�ष �वकास कोष 861 1,062 1,062 0 0 1,200 1,200 0 0 1,356 1,356 0 0 9 1 0 3 3

20 50301006 न�डर्क �वकास कोष 167 248 248 0 0 280 280 0 0 316 316 0 0 9 1 0 3 3

21 50301007 युरो�पयन इन्भे�मेण्ट ब�क 454 2,045 2,045 0 0 2,311 2,311 0 0 2,611 2,611 0 0 9 1 0 3 3

22 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देिखको 0 16,376 0 0 16,376 18,505 0 0 18,505 20,911 0 0 20,911 9 1 0 3 3

23 50400003 कुवेती ऋण 289 583 0 0 583 659 0 0 659 745 0 0 745 9 1 0 3 3

24 50400004 साउद� कोष 0 1,173 0 0 1,173 1,325 0 0 1,325 1,497 0 0 1,497 9 1 0 3 3

25 50400005 �ान्सेल� ऋण 0 1,197 0 0 1,197 1,353 0 0 1,353 1,529 0 0 1,529 9 1 0 3 3

26 50400006 बेिल्जयम ऋण 0 1,290 0 0 1,290 1,458 0 0 1,458 1,648 0 0 1,648 9 1 0 3 3

27 50400010 थप व्यवस्था 26,916 53,799 0 0 53,799 60,793 0 0 60,793 68,696 0 0 68,696 9 1 0 3 3

28 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देिखको 0 1,203 1,203 0 0 1,359 1,359 0 0 1,536 1,536 0 0 9 1 0 3 3

29 50401003 कुवेती ऋण 222 628 628 0 0 710 710 0 0 802 802 0 0 9 1 0 3 3

30 50401004 साउद� कोष 0 130 130 0 0 147 147 0 0 166 166 0 0 9 1 0 3 3

31 50401005 �ान्सेल� ऋण 0 49 49 0 0 55 55 0 0 62 62 0 0 9 1 0 3 3

32 50401010 थप व्यवस्था 5,219 18,811 18,811 0 0 21,256 21,256 0 0 24,019 24,019 0 0 9 1 0 3 3

949,713 1,278,210 444,944 0 833,266 1,529,038 539,539 0 989,499 1,936,651 700,088 0 1,236,563जम्मा
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अनुसूची १०.१

साँवा ब्याज भु�ानी तथा अथर् �व�वधको ��वष�य खचर्को अनुमान तथा �क्षेपण एवम् कायर्�मको �ाथ�मक�करण तथा सांकेतीकरण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �व�नयोजन आ.व. २०७९/८० को खचर् �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को खचर् �क्षेपण
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10.2 अथर् मन्�ालय - �व�वध (साधारण )

१ 60100011 �नवृ�भरण 429,992 532,551 532,551 0 0 570,864 570,864 0 0 605,116 605,116 0 0 9 1 1 3 3

२ 60100012 उपदान 3,308 16,500 16,500 0 0 16,500 16,500 0 0 17,490 17,490 0 0 9 1 1 3 3

३ 60100013 संिचत �बदा 41,008 102,470 102,470 0 0 106,056 106,056 0 0 112,419 112,419 0 0 9 1 8 3 3

४ 60100014 मृत कमर्चार� सहायता 117 6,500 6,500 0 0 6,728 6,728 0 0 7,132 7,132 0 0 9 1 1 3 3

५ 60100015 कमर्चार� सु�वधा 62 107,982 107,982 0 0 114,491 114,491 0 0 121,360 121,360 0 0 9 1 1 2 3

६ 60100016 औषधी उपचार 50,967 90,000 90,000 0 0 148,400 148,400 0 0 157,304 157,304 0 0 9 1 3 3 3

७ 60200001
दण्ड ज�रवाना �फतार् 

(अदालतहरुको घरौट� �फतार् समेत )
291 500 500 0 0 518 518 0 0 536 536 0 0 9 1 16 3 3

८ 60200011 �विश� ब्यि�को �मण खचर् 77 600 600 0 0 621 621 0 0 643 643 0 0 9 2 16 3 3

९ 60200012
��त�न�ध मण्डलको �मण तथा 

स्वागत खचर्
3 1,870 1,870 0 0 2,277 2,277 0 0 2,357 2,357 0 0 9 2 16 3 3

१० 60200013 अ�त�थ सत्कार 0 540 540 0 0 600 600 0 0 630 630 0 0 9 2 16 3 3

११ 60200015 आ�थर्क सहायता 861 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0 9 2 1 2 3

१२ 60200016 भन्सार �फतार् 7 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4,400 4,400 0 0 9 2 16 3 3

१३ 60200017 कर �फतार् 67 3,363 3,363 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0 9 1 16 3 3

१४ 60200018 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत) 2 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 1,548 1,548 0 0 9 2 16 3 3

१५ 60200019 भवन खर�द �नमार्ण र सुधार 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,200 0 2,200 0 8 2 9 1 3

१६ 60200020 भौ�तक सु�वधा 0 144,118 0 144,118 0 145,000 0 145,000 0 147,000 0 147,000 0 9 2 11 2 3

१७ 60200021 महशूल तथा अन्य भु�ानी 0 5,000 5,000 0 0 5,175 5,175 0 0 5,356 5,356 0 0 9 2 11 2 3

१८ 60200022 भैपर� आउने -साधारण �शासन 0 391,100 391,100 0 0 250,000 250,000 0 0 200,000 200,000 0 0 9 2 11 2 3

526,762 1,414,094 1,267,976 146,118 0 1,381,730 1,234,730 147,000 0 1,392,991 1,243,791 149,200 0

10.3 अथर् मन्�ालय - �व�वध (�वकास)

१ 60200014 मुआव्जा 0 20,000 5,000 15,000 0 21,675 5,175 16,500 0 23,506 5,356 18,150 0 3 2 9 1 3

२ 60200024 �वपद,  राहत तथा पुनस्थार्पना 194 25,170 24,500 670 0 32,480 8,280 24,200 0 35,190 8,570 26,620 0 7 1 11 2 3

३ 60200025 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म 0 153,811 0 153,811 0 38,500 0 38,500 0 42,350 0 42,350 0 3 2 9 2 1

४ 60200026
संघीय संरचना पूवार्धार �वकास 

कायर्�म
0 30,000 5,000 25,000 0 30,000 5,000 25,000 0 30,000 5,000 25,000 0 8 1 16 2 3

५ 60200028
अधुरा आयोजना कायार्न्वयन 

कायर्�म
0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 3 1 9 2 2

194 328,981 134,500 194,481 0 222,655 118,455 104,200 0 231,046 118,926 112,120 0

1,476,669 3,021,285 1,847,420 340,599 833,266 3,133,423 1,892,724 251,200 989,499 3,560,688 2,062,805 261,320 1,236,563

जम्मा

कुल जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण
कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण
कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण

10.1 अथर् मन्�ालय - ऋणको साँवा व्याज भु�ानी

1 50200001 रा��य बचत प� 4,000 4,000 0 0 4,920 4,920 0 0 6,544 6,544 0 0

2 50200002 �वकास ऋण 180,000 180,000 0 0 221,400 221,400 0 0 294,462 294,462 0 0

3 50200003 �ेजर� �बल 299,190 299,190 0 0 368,004 368,004 0 0 489,445 489,445 0 0

4 50201001 रा��य बचत प� 7,200 7,200 0 0 8,856 8,856 0 0 11,778 11,778 0 0

5 50201002 �वकास ऋण 284,000 284,000 0 0 349,320 349,320 0 0 464,596 464,596 0 0

6 50201003 �ेजर� �बल 74,755 74,755 0 0 91,949 91,949 0 0 122,292 122,292 0 0

7 50201004 रा��य ऋण क�मशन 1,564 1,564 0 0 1,924 1,924 0 0 2,559 2,559 0 0

8 50300001 एिशयाल� �वकास ब�क 126,900 126,900 0 0 143,397 143,397 0 0 162,039 162,039 0 0

9 50300002 अन्तरार्��य �वकास संस्था 124,350 124,350 0 0 140,516 140,516 0 0 158,783 158,783 0 0

10 50300003 ओपेक ऋण 11,860 11,860 0 0 13,402 13,402 0 0 15,144 15,144 0 0

11 50300004 युरोपीय आ�थर्क समुदाय 719 719 0 0 812 812 0 0 918 918 0 0

12 50300005 अन्तरार्��य कृ�ष �वकास कोष 5,734 5,734 0 0 6,479 6,479 0 0 7,321 7,321 0 0

13 50300006 न�डर्क �वकास कोष 1,395 1,395 0 0 1,576 1,576 0 0 1,781 1,781 0 0

14 50300008 युरो�पयन इन्भे�मेण्ट ब�क 4,700 4,700 0 0 4,900 4,900 5,100 5,100

15 50301001 एिशयाल� �वकास ब�क 24,960 24,960 0 0 28,205 28,205 0 0 31,872 31,872 0 0

16 50301002 अन्तरार्��य �वकास संस्था 26,798 26,798 0 0 30,282 30,282 0 0 34,219 34,219 0 0

17 50301003 ओपेक ऋण 1,378 1,378 0 0 1,557 1,557 0 0 1,759 1,759 0 0

18 50301004 युरोपीय आ�थर्क समुदाय 113 113 0 0 128 128 0 0 145 145 0 0

19 50301005 अन्तरार्��य कृ�ष �वकास कोष 1,062 1,062 0 0 1,200 1,200 0 0 1,356 1,356 0 0

20 50301006 न�डर्क �वकास कोष 248 248 0 0 280 280 0 0 316 316 0 0

21 50301007 युरो�पयन इन्भे�मेण्ट ब�क 2,045 2,045 0 0 2,311 2,311 0 0 2,611 2,611 0 0

22 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देिखको 16,376 16,376 0 0 18,505 18,505 0 0 20,911 20,911 0 0

23 50400003 कुवेती ऋण 583 583 0 0 659 659 0 0 745 745 0 0

24 50400004 साउद� कोष 1,173 1,173 0 0 1,325 1,325 0 0 1,497 1,497 0 0

25 50400005 �ान्सेल� ऋण 1,197 1,197 0 0 1,353 1,353 0 0 1,529 1,529 0 0

26 50400006 बेिल्जयम ऋण 1,290 1,290 0 0 1,458 1,458 0 0 1,648 1,648 0 0

27 50400010 थप व्यवस्था 53,799 53,799 0 0 60,793 60,793 0 0 68,696 68,696 0 0

28 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देिखको 1,203 1,203 0 0 1,359 1,359 0 0 1,536 1,536 0 0

29 50401003 कुवेती ऋण 628 628 0 0 710 710 0 0 802 802 0 0

30 50401004 साउद� कोष 130 130 0 0 147 147 0 0 166 166 0 0

31 50401005 �ान्सेल� ऋण 49 49 0 0 55 55 0 0 62 62 0 0

अनुसूची १०.२

साँवा ब्याज भु�ानी तथा अथर् �व�वधको ��वष�य �ोतको अनुमान तथा �क्षेपण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नेपाल सरकार
वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण
कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण
कुल नेपाल सरकार

वैदेिशक 

अनुदान

वैदेिशक 

ऋण

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

आ.व. २०७८/७९ को �ोत अनुमान आ.व. २०७९/८० को �ोत �क्षेपण आ.व. २०८०/८१ को �ोत �क्षेपण

32 50401010 थप व्यवस्था 18,811 18,811 0 0 21,256 21,256 0 0 24,019 24,019 0 0

1,278,210 1,278,210 0 0 1,529,038 1,529,038 0 0 1,936,651 1,936,651 0 0

10.2 अथर् मन्�ालय - �व�वध (साधारण )

१ 60100011 �नवृ�भरण 532,551 532,551 0 0 570,864 570,864 0 0 605,116 605,116 0 0

२ 60100012 उपदान 16,500 16,500 0 0 16,500 16,500 0 0 17,490 17,490 0 0

३ 60100013 संिचत �बदा 102,470 102,470 0 0 106,056 106,056 0 0 112,419 112,419 0 0

४ 60100014 मृत कमर्चार� सहायता 6,500 6,500 0 0 6,728 6,728 0 0 7,132 7,132 0 0

५ 60100015 कमर्चार� सु�वधा 107,982 107,982 0 0 114,491 114,491 0 0 121,360 121,360 0 0

६ 60100016 औषधी उपचार 90,000 90,000 0 0 148,400 148,400 0 0 157,304 157,304 0 0

७ 60200001
दण्ड ज�रवाना �फतार् (अदालतहरुको घरौट� �फतार् 

समेत )
500 500 0 0 518 518 0 0 536 536 0 0

८ 60200011 �विश� ब्यि�को �मण खचर् 600 600 0 0 621 621 0 0 643 643 0 0

९ 60200012 ��त�न�ध मण्डलको �मण तथा स्वागत खचर् 1,870 1,870 0 0 2,277 2,277 0 0 2,357 2,357 0 0

१० 60200013 अ�त�थ सत्कार 540 540 0 0 600 600 0 0 630 630 0 0

११ 60200015 आ�थर्क सहायता 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0

१२ 60200016 भन्सार �फतार् 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4,400 4,400 0 0

१३ 60200017 कर �फतार् 3,363 3,363 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0

१४ 60200018 अन्य �फतार् (वैदेिशक समेत) 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 1,548 1,548 0 0

१५ 60200019 भवन खर�द �नमार्ण र सुधार 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,200 2,200 0 0

१६ 60200020 भौ�तक सु�वधा 144,118 144,118 0 0 145,000 145,000 0 0 147,000 147,000 0 0

१७ 60200021 महशूल तथा अन्य भु�ानी 5,000 5,000 0 0 5,175 5,175 0 0 5,356 5,356 0 0

१८ 60200022 भैपर� आउने -साधारण �शासन 391,100 391,100 0 0 250,000 250,000 0 0 200,000 200,000 0 0

1,414,094 1,414,094 0 0 1,381,730 1,381,730 0 0 1,392,991 1,392,991 0 0

10.3 अथर् मन्�ालय - �व�वध (�वकास)

१ 60200014 मुआव्जा 20,000 20,000 0 0 21,675 21,675 0 0 23,506 23,506 0 0

२ 60200024 �वपद,  राहत तथा पुनस्थार्पना 25,170 25,170 0 0 32,480 32,480 0 0 35,190 35,190 0 0

३ 60200025 भैप�र आउने- �वकास कायर्�म 153,811 153,811 0 0 38,500 38,500 0 0 42,350 42,350 0 0

४ 60200026 संघीय संरचना पूवार्धार �वकास कायर्�म 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0

५ 60200028 अधुरा आयोजना कायार्न्वयन कायर्�म 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0

328,981 328,981 0 0 222,655 222,655 0 0 231,046 231,046 0 0

3,021,285 3,021,285 0 0 3,133,423 3,133,423 0 0 3,560,688 3,560,688 0 0कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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अनसूुची ११ 

��त एकाइ लागत अनमुान 
 

��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

१. कृ�ष, वन तथा भ�ूमसधार 

रासाय�नक मल 

अन्तरार्िष्�य मूल्य र �व�नमय दर 
तथा ओभरहेड खर्चको आधारमा 
औषत लागत 

य�ुरया  मे.टन ४२ 

�ड.ए.�प. मे.टन ५८.१२ 

पोटास मे.टन ४१.३५ 

�ा�ा�रक मल 

बजारमा उपलब्ध �व�भ� �ान्ड 
तथा गणुका �ा�ा�रक मलको 
औषत मूल्यको आधारमा  

कम्पो� (धलुो) मे.टन १५-२० 

कम्पो� (दानादार) मे.टन २०-२५ 

भ�मर्कम्पो� मे.टन २५-३० 

बीउ 

धान मे.टन २१ 

�व�भ� खा�ा� बीउको औषत 
उत्पादन लागतको आधारमा   

गहुँ मे.टन ३० 

मकै मे.टन २४ 

तरकार�को उ�त बीउ के.िज. २.८६६ 

बीउहरुको औषतउत्पादन 
लागतको आधारमा 

तरकार�को मलु बीउ के.िज. १.९७८ 

दलहन बीउ के.िज. ०.०८१ 

तेलहन बीउ के.िज. ०.०९ 

फलफूल तथा तरकार� �बरुवा 

कलमी �वरुवा गोटा ०.०४१ �व�भ� फलफूल �वरुवाहरुको  

�वज ु�वरुवा गोटा ०.०२२ 
सरकार� मूल्यको औषतको 

आधारमा 
 

फलफूलको क�ट� �वरुवा गोटा ०.०१९ 
 
  

ज�मनको तरकार�  �वरुवा गोटा ०.००१ 
  
 

पो�लपटको तरकार�  �वरुवा गोटा ०.०१४ 
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

साना  कृ�ष यन्� 

�म�न �टलर गोटा ४०-१२५ 

बजारमा उपलब्ध औषत मूल्यको 
आधारमा  

पावर ��लर गोटा १५०-१८० 

मल्ट� �प �सेर गोटा ८५ 

�रपर गोटा १८०-१४० 

पशपुन्छ� 

िच�ल� भ्याट (३००० �लटर) संख्या ४००   

िच�ल� भ्याट (२००० �लटर) संख्या ३००   

िच�ल� भ्याट (१००० �लटर) संख्या २००   

सहकायर्मा नमूनाको रूपमा �मिल्कङ पालर्र स्थापना संख्या १०००   

बा�ा �वतरण  गोटा ७   

बा�ाको खोर �नमार्ण  गोटा ६   

�ुल �पोजका कुखरुाको चल्ला �वतरण गोटा ०.०६   

कुखरुाको खोर �नमार्ण गोटा ६   

बङ् गरुको पाठापाठ� �वतरण  गोटा ५   

खोर �नमार्णमा सहयोग संख्या १०   

गाई भ�सीलाई सतु्केर� भ�ा संख्या २.५   

साइलो �पट �नमार्ण (४००० घन �फट) संख्या ५००   

साइलो �पट �नमार्ण (८०० घन �फट) संख्या १००   

उच्च �जनन मानका वोका �वतरण गोटा १५   

थमुा �वतरण  गोटा २०   

२. भ�ूम व्यवस्था 

�थम दजार् �नयन्�ण �वन्दकुो पूव�क्षण/सभ�क्षण �वन्द ु २०० 

खगोल तथा भ-ूमापन कायर्�म समतलन पूव�क्षण मोनमेुन्टेशन सभ�क्षण �क.�म. ६५ 

भ-ू आकाषर्णका �बन्दहुरुमा पूव�क्षण मोनमेुन्टेशन कायर् �वन्द ु ३३ 

गाँउ ब्लक नापी  हेक्टर ३.८ 

�क�ा नापी कायर्�म तफर्  
पनु: नापी  हेक्टर ७.१६ 

�डिजटल नापी  हेक्टर ४.३२ 

�न्�बाट क्ष�त�स्त भ�ूम लगत पनु:स्थापना हेक्टर २.४ 
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

�वषयगत नक्सा तयार सीट २०० 

स्थलरुप नापी कायर्�म 
स्थलरुप नक्सा अ�ाव�धक  सीट २५ 

�फल्ड भे�र�फकेशन सीट ३०० 

नक्सा पनुःछपाइ सीट ३५ 

�देशको डाटावेस तयार सेट ३५८ रा��य भौगो�लक सूचना पूवार्धार 
कायर्�मतफर्  इन्टयार्िक्टभ वेब म्या�पङ �वषय २५.५ 

�व�भ� िजल्लाका एमो�नया नक्शा संकलन �सट २०० 

  

प्लट रिज�र इन्��/स्क्यान इमेज स�हत �सट ३००० 

अ�भलेिखकृत नक्शाको ले�मनेशन स्क्यान तथा इन्डेक्स 
डाटाबेस तयार� 

�क�ा ३७५० 

�व�भ� नापी कायार्लयहरुमा रहेका नया नापीको 
�फल्डबकु स्क्यान   

�क�ा ४०० 

अनलाइन सेवा शरुु हनु ेमालपोत कायार्लयको २ करोड 
�क�ा रो�ा �क�ा �डिजटाइर्ज अध्याव�धक गन� 

�क�ा ��त लाख ५७.२७ 

अनलाइन सेवा शरुु हनुे मालपोत कायार्लयको २९ लाख 
मोठ �क�ा �डिजटाइर्ज अ�ाव�धक गन� 

�क�ा ��त लाख ७०.४ 

जग्गा ख�रद  ��त प�रवार २०० 

घर �नमार्ण (तराई) ��त प�रवार २२५  

  
घर ममर्त  ��त प�रवार १२५ 

काठ �वतरण ��त प�रवार १०० 

घर �नमार्ण ��त प�रवार ५५ 

३. सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 

सहकार� �िशक्षक �िशक्षण, 15 �दन,े केन्�स्तर वटा ६००   

सहकार� संघसंस्थाको रणनी�तक योजना तजुर्मा ता�लम, 
15 �दने, केन्�स्तर 

वटा ६००   

सहकार� व्यवसाय �व�र्न ता�लम, ७ �दन,े केन्�स्तर वटा ३००   

सहकार� नेततृ्व तथा व्यवस्थापन �वकास ता�लम, 15 
�दन,े केन्�स्तर 
 

वटा ६००   

४. िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध 

कक्षा कोठा �नमार्ण ��त ब्लक ७००० 
  

कक्षा कोठाको सबल�करण ��त ब्लक १५०० 

पा�पसु्तक �वकास     
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

आधारभतू तह कक्षा (१-५) ��त �वषय ३०० 
 १०० पूणार्� वा ३-५ पा� 

घण्ट� 

आधारभतू तह कक्षा (६-८) ��त �वषय ४०० ,,  

माध्य�मक तह कक्षा (९-१२) ��त �वषय ५००  ,, 

आधारभतू तह कक्षा (१-५) ��त �वषय १५०  ५० पूणार्� वा ३ पा� घण्ट� 

आधारभतू तह कक्षा (६-८) ��त �वषय २०० ,,  

माध्य�मक तह कक्षा (९-१२) ��त �वषय ३००  ,, 

��व�धक �वषय ��त �वषय ५००  

उच्च िशक्षा ��त �व�ाथ� ४०  

कायर्शाला (३ देिख ५ �दने) ��त सहभागी २२   

कायर्शाला (३ देिख ५ �दने) ��त सहभागी १५   

िशक्षक ता�लम १० �दने  ��त सहभागी  २०  

छोटो अव�धको ता�लम (३९० घण्टा) ��त सहभागी १९   

लामो अव�धको ता�लम  ��त सहभागी ५५  

५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 

स्वास्थ्य चौक� �नमार्ण (टाइप डी) वटा 10000 ३ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास्थ्य चौक� �नमार्ण (टाइप सी) वटा 15000 ७ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास्थ्य चौक� �नमार्ण (टाइप बी) वटा 20000 १२ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास्थ्य चौक� �नमार्ण (टाइप ए) वटा 25000   

�ाथ�मक स्वास्थ्य केन्� वटा 50000   

१५ शैया अस्पताल वटा 150000   

िजल्ला अस्पताल वटा 300000   

एक्सरे मेिशन (साधारण) वटा 500   

एक्सरे मेिशन (�डिजटल) वटा 2000 - 10000   

�स�टस्क्यान मे�सन वटा 3000   

एमआरआइ मेिशन वटा 5000   

क्षयरोगीको बा�षर्क औष�ध खचर् (साधारण) जना 43226 
�नको हनु ��त �बरामी ६.८ 
म�हनासम्म 

क्षयरोगीको बा�षर्क औष�ध खचर् (एमडीआर) जना 400 �नको हनु ��त �बरामी १.५ 
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

वषर्सम्म 

क्षयरोगीको बा�षर्क औष�ध खचर् (एक्सडीआर) जना 600 
�नको हनु ��त �बरामी २ 
वषर्सम्म 

मगृौला डायला�सस ��तव्यि� ��तपटक पटक 

2.5 
 

4.० 

सामान्य अवस्था भएका �बरामीको 
ला�ग 

एचआइर्भी, हेपाटाइर्�टस ए र बी 
भएका �बरामीको ला�ग 

मगृौला �त्यारोपण जना 550   

�नद� िशका अनसुार �वप�लाई कडारोग उपचार सहयोग जना 100   

एचआइभी सं��मतलाई बा�षर्क औष�ध (आठवटाको 
औषत) खचर् 

�ाप्लेट 0.01626  

एचआइभी �भा�वत १५ वषर्म�ुनका बालबा�लका तथा 
गभर्वती म�हलाका ला�ग पौ��क आहार 

�क.�ा. 155.4  

चारपटक गभर् जाँच सेवा �लएवापत  0.4   

स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� सेवा �लएवापत (�हमाल) 
यातायात खचर् 

जना 1.5   

स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� सेवा �लएवापत (पहाड) 
यातायात खचर् 

जना 1   

स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� सेवा �लएवापत (तराई) 
यातायात खचर् 

जना 0.5   

शल्य��यामाफर् त सतु्केर� सेवा जना 7   

एयर�लफ्ट माफर् त ्उ�ार पटक 150-200 
स्थान अनसुार फरक हनुे तथा  
�नजी कम्पनीले बढ� �लने। 

आङ खसेको रोग प�हचान पटक 40 
 ७५३ वटा तहमा  कम्तीमा एक 
क्याम्प �त्येकमा कम्तीमा ४० 
जना 

आ� खसेको प�हचानप�ात �र�पेसर� सेवा जना 0.35   

आ� खसेको उपचार (शल्य��या) क्याम्प 12.5 तराई 

आ� खसेको उपचार (शल्य��या) जना 13.5 पहाड 

न्यानो झोला �वतरण जना 2.3   

�नशलु्क गभर्पतन सेवा जना 1   

सरभाइभर क्यान्सर जाँच जना १.५   

थम� काउडलेुटोर जना 350 सरभाइभर क्यान्सर जाँच मेिशन 

इन्सेिक्टसाइड झलु थान 0.2   
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

एिन्टरे�भज  भाइल 0.४०८   

एिन्टस्नके भेनम  भाइल 0.537   

खानेपानी गणुस्तर पर�क्षण (�कटस�हत) मेिशन भाइल 203   

इन्सेिक्टसाइड  भाइल 1.5   

�ब.�स.िज. खोप वटा 0.1715  

ओ.�प.�भ. खोप वटा 0.2077  

दादरुा रुवेला खोप भाइल 0.6758  

जे.ई खोप भाइल 0.35  

ट�.ट�. खोप भाइल 0.0933  

आई.पी.भी. खोप भाइल 0.3024  

पेण्टा खोप भाइल 1.3146  

पी.सी.भी. खोप भाइल 0.3805  

रोटा खोप भाइल 0.2258  

�भटा�मन ए  क्याप्सलु 0.004  

आइरन फो�लक ए�सड (गभर्वती तथा सतु्केर�) क्याप्सलु 0.00065  

आइरन फो�लक ए�सड (�कशोर�) क्याप्सलु 0.00065  

स�ुमपोषण धलुो (बाल�भटा) स्यासेट 0.00134  

सव��म �पठो �क.�ा. 0.082  

एफ हन्�ेड क्यान 0.04145  

एफ सेभेिन्टफाइभ क्यान 0.12753  

अलवेन्डाजोल (जकुा�वरु�) �ाबलेट 0.00375  

६. खानपेानी तथा सरसफाइ 

आधारभतू स्तरको खानेपानी आयोजना ��तव्यि� २०  

गणुस्तर सधुार आयोजना ��तव्यि� १०  

सखु्खा क्षे�मा पिम्पङ �णाल�बाट सेवा पयुार्उने 
खानेपानी आयोजना 

��तव्यि� ३५  

उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा पयुार्उने 
खानेपानी आयोजना 

��तव्यि� ४०  

�वतरण �णाल� �नमार्ण �क.�म. २००००  
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

�शोधन स�हतको ढल �णाल� �नमार्ण ��तव्यि� ९५  

सरुुङ �नमार्ण �म. ९२०   

७. यवुा तथा खेलकुद 

यवुा ��तभा सम्मान जना १००  

स्वरोजगार व्यवसायको �बमा वटा ३.२५   

खेलकुदका रा��य ��तभा सम्मान जना १००   

स्काउट तथा �वपद् व्यवस्थापन ता�लम स�ालन जना १२.५   

अन्तरार्��यस्तरको रंगशाला �नमार्ण वटा २००००००  

�देश स्तरमा रंगशाला �नमार्ण वटा ६००००   

कभडर् हल �नमार्ण वटा २३००००   

८. म�हला बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक 

व�ृव�ृालाई आ�य �दान जना 19   पशपु�त व�ृा�म 

�देशस्तर�य ज्ये� नाग�रक मै�ी आ�म वटा 10000   

�देशस्तर�य अपा� ता स्याहार केन्� स्थापना   वटा 10000   

बाल हेल्पलाइन संचालन  िजल्ला 300 
भौगो�लक अवस्था र �ग�तको 
आधारमा ३ लाख देिख ३ लाख 
६६ हजारसम्म 

लै��क सम्पकर्  व्यि�लाई ता�लम  पटक 100  

सीमान्तकृत म�हलालाई उ�मशीलता कायर्�म  जना 46 
 २ वषर्को रोजगार �त्याभ�ूत 
स�हतको ता�लम �दान   

९. �म, रोजगार  तथा समािजक सरुक्षा 

व्यवसा�यक तथा सीप �वकास ता�लम पटक ६००   

सामािजक सरुक्षा योजना कायार्न्वयन वटा १२००००   

�म सम्झौता र समझदार� पटक ४५००   

बाल�म उन्मूलन चेतनामूलक कायर्�म वटा ५००   

१०. ऊजार्, जल�ोत तथा �संचाइ 

मूल नहर �नमार्ण �क.�म. १२१३००   

शाखा उपशाखा नहर �नमार्ण �क.�म. २०००   

स�भर्स रोड ममर्त तथा बचावट �क.�म. ५००   

स�भर्स सडक �नमार्ण �क.�म. २०००   
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

�सँचाइ क्षे� �वस्तार (सहत �सँचाइ) हेक्टर ८००   

�सँचाइ क्षे� �वस्तार (भ�ूमगत �सँचाइ) हेक्टर ३७५   

सौयर् शि� �योग गर� टार �लफ्ट �संचाइ वटा २००००   

नहर �णाल� �रमोड�लंग कायर् �क.�म. ८२५००   

�सँिचत क्षे� बचावट कायर् �क.�म. ४००००   

पानीको गणुस्तर/आस��नक अध्ययन वटा ३००   

जलवायू प�रवतर्न सम्बन्धी अध्ययन कायर् वटा ९००   

प�हरो अनमुान तथा �क्षपेण सम्बन्धी ��व�ध �वकास वटा १००   

�सपेज �नयन्�ण ��व�ध �वकास ��त �म. ३०००   

यार्मपम्प �योग ग�र ��व�ध �वकास संख्या ४००   

तटबन्ध �नमार्ण (महाकाल� नद�, क�नपरु) �क.�म. १४००००   

तटबन्ध �नमार्ण (कणार्ल� नद�, ब�दर्या) �क.�म. १५००००   

तटबन्ध �नमार्ण  

(नारायणी नद�, िचतवन र नवलपरासी) 
�क.�म. १०००००   

तटबन्ध �नमार्ण (बबई नद�, ब�दर्या) �क.�म. २५००००   

११. भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात 

कालोप�े सडक-पहाडी तथा �हमाल� क्षे� �क.�म. ६००००  

कालोप�े सडक-पहाडी तथा �हमाल� क्षे� �क.�म. ८०००० दईु लेन स्तर 

कालोप�े सडक- तराई क्षे� �क.�म. ५०००० दईु लेन स्तर 

कालोप�े सडक- तराई क्षे� �क.�म. १८०००० चार लेन स्तर 

कालोप�े सडक- तराई क्षे� �क.�म. २००००० छ लेन स्तर 

सडक पलु �नमार्ण र.�म. १५०० दईु लेन स्तर 

सरुूङ मागर् र.�म. १६००  

रेल �याकबेड �नमार्ण �क.�म. ३५०००० रेलवे �याक 

रेल मागर् �नमार्ण �क.�म. ३००००० रेलवे �याक 

रेल मागर् पलु �नमार्ण �क.�म. १६५०००० रेलवे �याक 

१२. संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन  

�ामीण सडक कालोप�े �नमार्ण �क. �म. २७५००   
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��तफल एकाइ 
��त एकाइ लागत 
(रू हजारमा) 

कै�फयत 

नयाँ सडकपलु �नमार्ण �म. १५००   

झोल�ुेपलु �नमार्ण (तइुन �वस्थापन समेत) �म. १००   

साना �संचाई आयोजना �नमार्ण हेक्टर ३००   

१३. महालेखा पर�क्षकको कायार्लय 

�व�तुीय कायर्प�को माध्यमबाट लेखापर�क्षण ��त फाईल ९.६  

लेखापर�क्षणको गणुस्तर आ�स्तता मूल्यांकन ��त फाईल २  

१४. लोकसेवा आयोग 

पा��म �नमार्ण  संख्या 150   

पर�क्षा स�ालन  
रा.प.�थम (�ा�व�धक/अ�ा�व�धक), स्वास्थ्य सेवा 
एघार�, नव�    

संख्या 150   

रा.प.��तीय (�ा�व�धक/अ�ा�व�धक) संख्या 150   

रा.प.ततृीय (�ा�व�धक/अ�ा�व�धक),  स्वास्थ्य सात�, 
आठ� 

संख्या 300   

रा.प.अनं. �थम (�ा�व�धक/अ�ा�व�धक), स्वास्थ्य 
चौथो, पाँचौ  

संख्या 300   

रा.प.अनं. ��तीय (�ा�व�धक/अ�ा�व�धक)  संख्या 300   

सरुक्षा �नकाय  पटक 10000   
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अनसूुची १२  

कायर्�म/आयोजना �ाथ�मक�करणका आधार 

क. �वकास कायर्�म/आयोजना 

• नेपाल सरकारका संघीय मन्�ालय र �नकायहरू अन्तगर्त संचालन हनुे �वकास कायर्�म/ आयोजनालाई �ाथ�मक�करण 

गनर्को ला�ग सम� �वषयगत क्षे�लाई ५ वटा �मखु क्षे�हरूमा वग�करण गर� त्य सअन्तगर्त पन� उपक्षे� देहाय बमोिजम 

छु�ाईएको छ । 

�.सं. �मखु क्ष�ेहरू उपक्ष�ेहरू 

१ आ�थर्क क्षे� उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर् र �म 

२ कृ�ष, भ�ूमसधुार तथा वन क्षे� कृ�ष �वकास, पशपुन्छ�, भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था र वन तथा भ-ूसंरक्षण 

३ पूवार्धार क्षे� सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सँचाइ, सूचना तथा स�ार, �वज्ञान तथा 

��व�ध, ऊजार् र स्थानीय पूवार्धार �वकास 

४ सामािजक क्षे� िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला बालबा�लका तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा 

सरसफाई र संस्कृ�त 

५ सशुासन तथा अन्य क्षे� मा�थ उल्लेिखत वग�करणमा नपरेका अन्य सम्पूणर् क्षे�हरू जस्तैः जनसंख्या, 

वातावरण, गहृ, रक्षा, योजना, तथ्यांक, �वपद् व्यवस्थापन, न्याय, �नवार्चन, मानव अ�धकार, 

आ�द  

 

• �वकास आयोजना/कायर्�मलाई �ाथ�मक�करण गनर्को ला�ग ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा क्षे�गत आधारहरू तय 

गर� सामान्य आधारलाई कुल ६५ अंक र क्षे�गत आधारलाई कुल ३५ अंक रािखएको छ। 

• कायर्�मलाई प�हलो �ाथ�मकता �ा� (Priority 1 - P1) र दो�ो �ाथ�मकता �ा� (Priority 2 - P2)  गर� २ वटा �ाथ�मकता 

�ममा वग�करण ग�रएको छ ।  

�वकास कायर्�मको अंक �दान 

�.स. योगदान अंक 

१  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरेमा                                                                  - अ�त उ�म ३ 

२ अ�त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरेमा                                                                   - उ�म २ 

३ कम वा सामान्य योगदान गरेमा                                                                       - सामान्य १ 

४  योगदान नपरु् याएमा                                                                                   - न्यून ० 
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�वकास कायर्�मको �ाथ�मक�करण 

�.स. कूल �ा�ा� �ाथ�मकता �म 

१ ७५ वा सो भन्दा बढ� अंक भएमा प�हलो (P1) 

२ ७५ भन्दा कम अंक भएमा दो�ो (P2) 

सबै क्षे�मा लागू हनुे पाँच वटा सामान्य आधारहरू सबै मन्�ालय र �नकायहरूमा �योग गनुर्पन� र �त्येक क्षे�का ला�ग 

सम्बिन्धत क्षे�गत दईु वटा आधारहरू �योग हनुे । यसर� सामान्य र क्षे�गत आधारहरूबाट �ा� अंक जोडी कूल �ा�ा� 

�नधार्रण गन� ।  

नोटः मा�थ उल्लेख ग�रएको आधार बमोिजम वग�करण गदार् कुनै क्ष�ेमा दईु �तहाई भन्दा बढ� कायर्�म/आयोजना प�हलो 

�ाथ�मकता �ा� (P1)अन्तगर्त परेमा प�हलो �ाथ�मकता �ा� हनुको ला�ग आवश्यक न्यनुतम अंक प�रमाजर्न गर� �ाथ�मक�करण 

वा स्तर�करण (Ranking) ग�रनेछ । 

(क) सामान्य आधारहरू  

१. चाल ुआव�धक योजनाको फरा�कलो आधारको समाबेशी आ�थर्क व�ृ�को ल�य �ा��मा योगदान परु् याउनःे       (१५ अंक)                                                                         

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– क्षे�गत मूल्य अ�भव�ृ� 

– क्षे�गत आय व�ृ� 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

२. �दगो �वकासका ल�यहरू �ा��मा योगदान परु् याउनःे                   (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकासको ल�य १ (SDG 1) (सबै �कारका ग�रबीको अन्त्य) 

– �दगो �वकासको ल�य ८ (SDG 8)  को पूणर् र उत्पादनमूलक रोजगार� �ा��/व�ृ� 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 
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३. सहभा�गताको अवस्था:                 (५ अंक) 

क �नम्न क्षे� वा संस्थाहरू मध्ये कुनै एकको सहभा�गता रहन े 

– नाग�रक समाज, सामदुा�यक संस्था, गैरसरकार� संस्था, उपभो�ा समूह वा सेवा�ाह�, वा 

– स्थानीय तह वा �देश, वा 

– �नजी क्षे� 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

 

४. समावेशीकरणमा योगदान:               (१० अंक) 

(क) क्ष�ेीय समावेशीकरणमा योगदान             (भार ५० ��तशत) 

क मानव �वकास सूचकाकंमा तलदेिख १९ औ ंस्थानसम्मका िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे आयोजना/कायर्�म  

अ�त उ�म 

ख मानव �वकास सूचकाकंमा तलदेिख २० औ ं देिख ३८ औ ं स्थानसम्मका  िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनु े

आयोजना/कायर्�म 
उ�म 

ग मानव �वकास सूचकाकंमा तलदेिख ३९ औ ं देिख ५७ औ ं स्थानसम्मका िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे 

आयोजना/कायर्�म 
सामान्य 

घ मानव �वकास सूचकांकमा तलदेिख ५८ औ ंदेिख ७७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लाहरूमा स�ा�लत हनुे वा क्षे�ीय 

सन्तलुनमा स्प� योगदान नपरु् याउने आयोजना 
न्यून 

(ख) सामािजक समावेशीकरण र ल��गक मूल�वाह�करणमा योगदान:             (भार ५० ��तशत) 

क सामािजक र ल��गक मूल�वाह�करण, समानता र सश�ीकरण (SDG 5) लाई �त्यक्ष तथा उल्लेख्य रूपमा 

बढावा �दन े

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउने उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 
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५. आयोजनाको पूवर् कायर् �ग�त, सम्प� हनु लाग्न ेसमय वा कायार्न्वयन तयार� कायर्:        (२० अंक) 

क चाल ुआयोजनाको ला�ग  

– गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ८० ��तशत वा सो भन्दा 

मा�थ रहेको, वा  

– आगामी आ.व.मा आयोजना सम्प� हनुे स�ुनि�त रहेको, वा  

नया ँआयोजनाको ला�ग  

– आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् पूरा भएको । 

 

अ�त उ�म 

ख चाल ुआयोजनाको ला�ग  

– गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ६५ ��तशत देिख ८० 

��तशतसम्म रहेको, वा  

– आगामी दईु वषर्मा आयोजना सम्प� हनुे स�ुनि�त रहेको, वा 

नया ँआयोजनाको ला�ग  

– आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् अिन्तम चरणमा रहेको । 

उ�म 

ग चाल ुआयोजनाको ला�ग  

– गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५० ��तशत देिख ६५ 

��तशतसम्म रहेको, वा  

– आगामी तीन वषर्मा आयोजना सम्प� हनुे स�ुनि�त रहेको, वा  

नया ँआयोजनाको ला�ग  

– आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् भैरहेको ।  

सामान्य 

घ चाल ुआयोजनाको ला�ग  

– गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५० ��तशत भन्दा कम रहेको, 

वा  

– आगामी चार वषर्सम्ममा प�न आयोजना सम्प� हनु ेस�ुनि�त नरहेको, वा 

नया ँआयोजनाको ला�ग  

– आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् नभएको । 

न्यून 
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(ख) क्ष�ेगत आधारहरू  

(अ) आ�थर्क क्ष�े 

(उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, र �म) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान:       (२० अंक) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े  

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउन े उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान नपरु् याउन े न्यून 

 

२. �दगो �वकासको क्ष�ेगत ल�य �ा��मा योगदान:           (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) को �दगो समावेशी औ�ो�गक�करण �व�र्न गनर्, वा 

– आयात ��तस्थापन र �नयार्त �व�र्न गनर्, वा 

– वस्त ुर सेवाको आन्त�रक आपू�तर् व्यवस्थापन गनर्, वा 

– पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण र पयर्टक आगमनमा व�ृ� गनर्, वा 

– मयार्�दत कामको �व�र्न/समुधरु औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर्, वा 

– राजस्व व�ृ� र खचर् व्यवस्थापन गनर् 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु् याउन े उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

 (आ) कृ�ष, भ�ूमसधुार तथा वन क्ष�े 

(कृ�ष, पशपन्छ�, भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था, वन तथा भसंूरक्षण) 

1. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान:       (२० अंक) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान 
परु् याउन े

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउन े उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मासामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान नपरु् याउन े न्यून 
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२. �दगो �वकासको क्ष�ेगत ल�य �ा��मा योगदान:           (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकासको ल�य २ (SDG 2) को भोकमर�को अन्त्य, खा� सरुक्षा, उ�त पोषण �ा�� र �दगो कृ�ष 
�व�र्न गनर्, वा 

– �दगो �वकासको ल�य १५ (SDG 15) को वनको �दगो व्यवस्थापन, भकू्षयीकरणको रोकथाम, जै�वक 
�व�वधताको क्ष�त रोक्न, वा 

– आध�ुनक भ�ूम व्यवस्थापन गनर् 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु् याउन े उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

 (इ) पूवार्धार क्ष�े 

(सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सँचाइ, सूचना तथा स�ार, �वज्ञान तथा ��व�ध, ऊजार्, स्थानीय पूवार्धार �वकास) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदानः         (२० अंक) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउन े उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान नपरु् याउन े न्यून 

 

२. �दगो �वकासको क्ष�ेगत ल�य �ा��मा योगदान:           (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकासको ल�य ७ (SDG 7) को �दगो र आध�ुनक ऊजार् स�ुनि�तता गनर्, वा 

– �दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) का �दगो सडक र अन्य यातायात र  �सँचाइ स�ुबधा बढाउन,  वा 

– �दगो �वकासको ल�य १३ (SDG 13) को जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन र वातावरण संरक्षण गनर्, वा 

– �दगो �वकासको ल�य ११ (SDG11) को सरुिक्षत, सवल, समावेशी र �दगो शहर �वकास गनर्, वा 

– नवीन खोज गनर् र ��व�ध �ा�� गनर् 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु् याउन े उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 
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(ई) सामािजक क्ष�े 

(िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला बालबा�लका तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृ�त) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान:              (२० अंक) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउन े उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान नपरु् याउन े न्यून 

 

२. �दगो �वकासको क्ष�ेगत ल�य �ा��मा योगदान:                  (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकास ल�य ३ (SDG 3) को स्वस्थ जीवन �ा��का लागी बाल मतृ्यदुर न्यूनीकरण गनर्, वा 

– मात ृमतृ्यदुर न्यूनीकरण वा मले�रया, क्षयरोग, HIVAIDS �नयन्�ण गनर्, वा 

– �दगो �वकास ल�य ४ (SDG 4) को सबैको ला�ग समावेशी र गणुस्तर�य िशक्षा �ा�� गनर्, वा 

– �ाथ�मक एवम ्माध्य�मक तहमा छा�ा / छा�को अनपुात व�ृ� गनर्, वा 

– �दगो �वकासको ल�य ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाई सेवाको उपलब्धताको �दगो स�ुनि�तता गनर्, वा 

– ल��गक समानता वा सश�ीकरण गनर्, वा 

– संस्कृ�त �व�र्न गनर्, 

 

अ�त 

उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु् याउन े उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

(उ) सशुासन तथा अन्य क्ष�े 

(जनसख्या, वातावरण, �वपद् व्यवस्थापन, गहृ, रक्षा, शािन्त, न्याय, योजना, तथ्यांक, �नवार्चन, मानव अ�धकार, आ�द) 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान:       (२० अंक) 

क चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा  �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े  

अ�त उ�म 

ख चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउन े उ�म 

ग चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ चाल ुआव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदान नपरु् याउन े न्यून 
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२. �दगो �वकासको क्ष�ेगत ल�य �ा��मा योगदान:           (१५ अंक) 

क �नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े

– �दगो �वकासको ल�य १३ (SDG 13) को जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन र वातावरण संरक्षण गनर्, वा 

– �दगो �वकास ल�य १६   को शािन्त सरुक्षा अ�भव�ृ� गनर्, वा 

– सशुासन अ�भव�ृ� गनर्, वा 

– न्यायमा सबैलाई पहुँच बढाउन, वा 

– जनसख्या व्यवस्थापन गनर्, वा 

– �वपद् व्यवस्थापन गनर्, वा 

– योजना तथा तथ्याकं �णाल�मा सधुार र सदुृढ�करण गनर् 

 

अ�त उ�म 

ख मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान परु् याउन े उ�म 

ग मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउन े सामान्य 

घ मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपरु् याउने न्यून 

ख. साधारण बजेटको �ाथ�मक�करण 

साधारण बजेटलाई पाँचवटा आधारमा भा�रत अंक �दान गर� P1  र P2  गर� २ वटा �ाथ�मक�करणमा वग�करण ग�रएको छ। 

�.सं. आधार अंक 

१  जनतालाई �त्यक्ष सेवा गनर् सहयोग गन�  ५ 

२  सशुासन कायम गनर् योगदान परु् याउने ५ 

३  राज� व�ृ� गनर् सहयोगी कायर्हरू  ५ 

४  �वकास कायर्मा योगदान परु् याउन े ५ 

५  मानव संसाधन �वकास, वातावरण संरक्षण र क्षे�ीय सन्तलुनमा योगदान परु् याउन े ५ 

 जम्मा  २५ 

 

साधारण बजेटको भार �दान गन� त�रका 

�.सं. योगदान अंक 

१ अ�त उच्च सहयोग पगु्न े ५ 

२ उच्च सहयोग पगु्न े ३.५ 

३ सामान्य सहयोग पगु्न े २ 

४ सहयोग नपगु्न े ० 

 

�.सं. कुल �ा�ा� �ाथ�मकता�म 

१ १७.५ वा सो भन्दा बढ� अंक �ा� भएमा प�हलो (P1) 

२ १७.५ अंक भन्दा कम अंक �ा� भएमा दो�ो (P2) 
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अनसूुची १३ 

�वकास आयोजना/कायर्�मको �ाथ�मक�करणको आधारमा अंक �दान गन� त�रका 

१. �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा �त्यक्ष रूपमा योगदान (Direct Contribution)  

र ५० ��तशतभन्दा बढ� रकम �त्यक्ष योगदान गनर् �व�नयोजन हनुेलाई मा�े र सो अनरुूप अंक �दान गनुर्पन�छ। जस्तोक�ः 

कृ�ष उत्पादन बढाउन �सँचाइ, बीउ �बजन, मलखादको �त्यक्ष योगदान रहन्छ भने सो अनरुूप �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान 

मा�े । 

२. अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा अ�त्यक्ष (Indirect contribution) योगदान तर 

५० ��तशत भन्दा बढ� रकम त्यस्तो योगदान गनर् �व�नयोजन हनुेलाई मा�े र सो अनरुूप अंक �दान गनुर्पन�छ । जस्तोक�ः 

कृ�ष उत्पादन बढाउन कृ�ष सडक �नमार्ण, ता�लमले अ�त्यक्ष योगदान परु् याउँछ भने सो अनरुूप अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय 

योगदान मा�े ।  

३. सामान्य वा कम योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा ५० ��तशत भन्दा कम योगदान परु् याउने (�त्यक्ष र 

अ�त्यक्ष दवैु) मानी सो अनरुूप सामान्य योगदान मा�े । 

४. योगदान नपरु् याउन ेभ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा कुनै प�न योगदान नपरु् याउने मानी सो अनरुूप न्यून योगदान 

मा�े । 

क. सामान्य आधारको अंक �दान गन� त�रका 

१. चाल ुआव�धक योजनाको फरा�कलो आधारको समाबेशी आ�थर्क व�ृ�को ल�य �ा��मा योगदान परु् याउनमेा अंक �दान गन� 

त�रका 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को उत्पादन वा जनताको आय व�ृ�मा �त्यक्ष वा उल्लेखनीय 

रूपमा योगदान परु् याउने जस्तोक� सम्बिन्धत आयोजना/कायर्�मले कृ�ष उत्पादन, वा उ�ोग सम्बन्धी आयोजनाले 

औ�ो�गक उत्पादन, वा उजार्सम्बन्धी आयोजनाले �व�तु ् उत्पादन वा अन्य वस्त ु तथा सेवा उत्पादन बढाई वा मूल्य 

अ�भव�ृ� गर� सम्बिन्धत क्ष�ेको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादन व�ृ�मा �त्यक्ष वा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन ेछ भन ेत्यसलाई 

अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन� । 

(ख) य�द �त्यक्ष रूपमा नभई अ�त्यक्ष रूपमा तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मानी २ अंक 

�दान गन� ।  

(ग) उत्पादन र आय व�ृ�मा सामान्य वा कम मा� योगदान �दने �कृ�तको छ भने त्यसलाई सामान्य योगदान मानी १ अंक 

�दान गन� र 

(घ) उत्पादन वा आय व�ृ�मा कुनै �कारको योगदान परु् याउँदैन भने त्यसलाई न्यून योगदान मानी ० अंक �दान गन�। 
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२. �दगो �वकासका ल�यहरू �ा��मा योगदान परु् याउनमेा अंक �दान गन� त�रका 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मको �दगो �वकासको ल�य १ मा सबै �कारका ग�रबी अन्त्य गन� ल�य वा पूणर् र 

उत्पादनमूलक रोजगार� �ा��को ल�य रािखए अनरुूप �त्यक्ष वा उल्लेखनीय योगदान परु् याउने उ�ेश्य रहेको छ र ५० 

��तशत भन्दा बढ� बजेट सोको ला�ग रहेछ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन�,  

(ख) तर �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले ल�यमा �त्यक्ष रूपमा नभई अ�त्यक्ष तथा उच्च योगदान परु् याउँदछ भने 

तय्सलाई उ�म मानी २ अंक �दान गन� ।  

(ग) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले उ� ल�यमा सामान्य वा कम मा� योगदान परु् याउँदछ भन ेत्यसलाई सामान्य 

योगदान मानी १ अंक �दान गन�, र  

(घ) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले उ� ल�यमा कुनै योगदान परु् याउँदैन भने त्यसलाई न्यून योगदान मानी ० अंक 

�दान गन� । 

३. सहभा�गताको अवस्थामा अंक �दान गन� त�रका 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मको कायार्न्वयन अव�धमा नाग�रक समाज, सामदुा�यक संस्था, गैर सरकार� संस्था, 

उपभो�ा समूह, सेवा�ाह� वा स्थानीय तह वा �देश तह वा �नजी क्षे�मध्ये कुनै एकको �त्यक्ष र उल्लेखनीय (५० 

��तशत) सहभा�गता रहने �कृ�तको छ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन� । 

(ख) ती क्षे� वा संस्थाहरूको अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय �कारको सहभा�गता रहने �कारको छ भने त्यसलाई उ�म मानी २ 

अंक �दान गन� । 

(ग) ती संस्था वा क्षे�को सामान्य वा कम सहभा�गता रहने �कारको छ भने त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान गन�, र  

(घ) अन्य संस्था वा क्षे�को कुनै सहभा�गता नरहने �कारको छ भने त्यसलाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 

४.समावेशीकरणमा योगदान 

यसअन्तगर्त २ �कारको समावेशीकरणको अंक �दान गनुर् पन�छ । 

(अ) क्षे�ीय समावेशीकरणमा योगदान 

(आ) सामािजक समावेशीकरण र ल��गक मूल�वाह�करणमा योगदान 

(अ) क्ष�ेीय समावेशीकरणमा योगदानको अंक �दान गन� त�रका 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको १ देिख १९ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन हनुे वा 

संचा�लत छ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन�,  

(ख) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको २० औ ंदेिख ३८ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 

हनुे वा संचा�लत छ भने त्यसलाई उ�म मानी २ अंक �दान गन�,  
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(ग) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको ३९ औ ंदेिख ५७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 

हनुे वा संचा�लत छ भने त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान गन�, र  

(घ) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको ५८ औ ंदेिख ७७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 

हनुे वा संचा�लत छ भने त्यसलाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 

नोटः- फरक समूहमा रहेका िजल्लामा कायर्�म स�ालन हनुे भएमा औषत गणना गर� अंक �दान गन� । 

(आ) सामािजक समावेशीकरण र ल��गक मूल�वाह�करणमा योगदानको अंक �दान गन� त�रकाः 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ५ बमोिजम सामािजक र ल��गक मूल�वाह�करण, समानता 

र सश�ीकरण जस्तो �क �व�भ� आ�दवासी/जनजा�त, पछा�डपरेका समदुाय, लोपोन्मखु जा�त, द�लत, �पछडा वगर्, मधेशी 

समदुाय, मिुस्लम समदुाय, र म�हला आ�दको समावेशीकरण, मूल�वाह�करण, सश�ीकरण गन� कायर्मा �त्यक्ष तथा 

उल्लेखनीय सहभा�गता रहने �कृ�तको छ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन� । 

(ख) यी �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मानी २ अंक �दान गन� ।  

(ग) यी �वषयहरूमा सामान्य वा कम सहभा�गता रहने �कारको छ भने त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान गन�, र  

(घ) यी �वषयहरूमा कुनै प�न योगदान परु् याउन सक्दैन भने त्यसलाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 

५. आयोजनाको पूवर् कायर् �ग�त, सम्प� हनु लाग्न ेसमय वा कायार्न्वयन तयार� कायर्मा अंक �दान गन� त�रका 

(क) चाल ुआयोजना/कायर्�मको हकमा त्यस्ता आयोजना/कायर्�महरू गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्म औसत भौ�तक तथा 

�व�ीय �ग�त ८० ��तशत वा सो भन्दा बढ� रहेको वा उ� आयोजना/कायर्�म आगामी आ.व. �भ�मा सम्प� हनुे 

स�ुनि�तता रहेको छ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक �दान गन� । 

नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग पूवर् तयार� जस्तो �क जग्गा अ�ध�हण, मानव 

संशाधनको व्यवस्था, �व�भ� �नकाय र सरोकारवालाहरूको सहभा�गताको स�ुनि�तता, वन फँडानी गनुर्पन� वा वातावरण �भाव 

मूल्यांकन गनुर् पन� भए त्यसको सम्प�ता वा स�ुनि�तता, कायर्�व�धको तयार� आ�द कायर् पूरा भएको छ भने त्यसलाई अ�त उ�म 

मानी ३ अंक �दान गन� ।  

(ख) चाल ुआयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्म औसत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ६५ ��तशत देिख 

८० ��तशतसम्म रहेको वा उ� आयोजना/कायर्�म आगामी दईु वषर् �भ� सम्प� हनुे स�ुनि�तता रहेको अवस्था छ भन े

त्यसलाई उ�म मानी २ अंक �दान गन� । 

नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूको तयार� कायर् भएको 

र अिन्तम चरणमा पगुेको अवस्था छ भने त्यसलाई उ�म मानी २ अंक �दान गन� । 
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(ग) चाल ुआयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्मको औसत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५० ��तशत देिख 

६५ ��तशतसम्म रहेको वा उ� आयोजना/कायर्�म आगामी तीन वषर् �भ� सम्प� हनुे स�ुनि�तता रहेको अवस्था छ भन े

त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान गन� । 

नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूको तयार� कायर् 

भइरहेको छ भने त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान गन� । 

(घ) चाल ुआयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्मको औसत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ५० ��तशत 

भन्दा कम रहेको वा आगामी चार वषर्सम्ममा प�न उ� आयोजना/कायर्�म सम्प� हनुे स�ुनि�तता नरहेको अवस्था छ 

भने त्यस्तो अवस्थालाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 

नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनको कुनै तयार�  कायर् भएको छैन भने त्यसलाई न्यून 

मानी ० अंक �दान गन� । 

ख. क्ष�ेगत आधारहरूमा अंक �दान गन� त�रका 

यसमा अंक �दान गदार् ५ वटा क्षे�हरूमा वग�करण गर� सो अनरुूप अंक �दान गन� र �त्येक क्षे�का २ वटा 

�ाथ�मकता �नधार्रण गन� आधारहरू रािखएका छन ्। 

अ. आ�थर्क क्ष�े (यो क्ष�ेअन्तगर्त उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, र �म उपक्ष�ेहरू रािखएका छन ्। 

१. चाल ुआव�धक योजनाको क्ष�ेगत ल�य र उ�शे्य अनरुूपको न�तजा �ा��मा योगदानमा अंक �दान गन� त�रका 

(यो अंक अंक �दान गन� त�रका सबै ५ वटा क्ष�ेहरूलाई लागू हनुछे ।) 

(क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले चाल ुआव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ-आफ्नो क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य 

अनरुूपको न�तजा �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान परु् याउने �कृ�तको छ भने त्यसलाई अ�त उ�म मानी ३ अंक 

�दान गन� ।  

(ख) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले चाल ुआव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ-आफ्नो क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य 

अनरुूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान परु् याउने �कृ�तको छ भने त्यसलाई उ�म मानी २ अंक �दान  

गन� । 

(ग) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले चाल ुआव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ-आफ्नो क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य 

अनरुूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान परु् याउने �कृ�तको छ भने त्यसलाई सामान्य मानी १ अंक �दान  

गन� । 

(घ) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले चाल ुआव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ-आफ्नो क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य 

अनरुूपको न�तजा �ा��मा कुनै योगदान परु् याउँदैन भने त्यसलाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 
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२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका  

यसमा अंक �दान गदार् आ(आफ्नो क्षे�को योगदान अनसुार अंक �दान गनुर्पन� छ। 

क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ९ अनरुूप �दगो समावेशी औ�ो�गक �वधर्न गनर् वा 

आयात ��तस्थापनर�नयार्त �वधर्न गनर् वा वस्त ुतथा सेवाको आन्त�रक आप�ुतर् व्यवस्थापन गनर् वा पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण 

तथा पयर्टन आगमन व�ृ� गनर् वा मयार्�दत काम को �वधर्नरसमुधरु औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर् वा राजस्व व�ृ� र 

सरकार� खचर् व्यवस्थापन गनर् �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउने �कृ�तको छ भने  अ�त उ�म  मा�न ३ अंक 

�दान गन� । 

ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ(आफ्नो क्षे�को आयोजना अनसुार अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई 

उ�म मा�न २ अंक �दान गन� । 

ग)  मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ(आफ्नो क्षे�को आयोजना अनसुार सामान्य वा कम योगदान परु् याउँछ भन ेत्यसलाई सामान्य 

मा�न १ अंक �दान गन� । 

घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ(आफ्नो क्षे�को आयोजना अनसुार कुनै योगदान परु् याउदैन भने त्यसलाई न्यून मा�न ० अंक 

�दान गन� । 

आ. कृ�ष, भ�ूमसधुार तथा वन क्ष�े अन्तगर्त कृ�ष, पशपुन्छ�, भ�ूमसधुार तथा व्यवस्था, वन तथा भ-ूसंरक्षण उपक्ष�े रािखएका 

 छन ्। 

२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��का योगदानको अंक �दान गन� त�रका 

क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले �दगो �वकास ल�य २ अनरुूप भोकमर�को अन्त्य, खा� सरुक्षा तथा पोषण �ा�� र 

�दगो कृ�ष �वधर्न गनर् वा �दगो �वकासको ल�य १५ अनरुूप वनको �दगो व्यवस्थापन, भकु्ष�यकरणको रोकथाम, जै�वक 

�व�वधताको क्ष�त रोक्न वा आधुं�नक भ�ूम व्यवस्थापन गनर् �त्य�य वा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े�कृ�तको छ भने 

अ�त उ�म मा�न ३ अंक �दान गन�। 

ख) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ आफ्नो क्षे�का �स्ता�वत वा चाल ुआयोजनाले अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय योगदान 

परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मा�न २ अंक �दान गन�। 

ग) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ(आफ्नो क्षे�का आयोजनाले सामान्य वा कम योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई सामान्य 

मा�न १ अंक �दान गन�। 

घ) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ(आफ्नो क्षे�का आयोजनाले कुनै योगदान परु् याउदैन भने त्यसलाई न्यून मा�न ० अंक 

�दान गन�। 

इ. पूवार्धार क्ष�ेअन्तगर्त सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सचाई, सूचना तथा संचार, �वज्ञान तथा ��व�ध, उजार् र स्था�नय 

पूवार्धार �वकास उपक्ष�े रािखएका छन।् 
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२. �दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका 

क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मको कायर्न्वयन र संचालनबाट �दगो �वकासको ल�य ७ अनसुार �दगो र आध�ुनक 

उजार्को स�ुनि�तता �ा� गनर् वा �दगो �वकासको ल�य ९ अनसुार �दगो सडक र अन्य यातायात स�ुवधा परु् याउन वा 

�सचाई स�ुवधा बढाउन वा �दगो �वकासको ल�य १३ को जलवाय ुप�रवतर्न अनकुुलन र वातावरण संरक्षण गनर् वा, �दगो 

�वकासको ल�य ११ अनसुार सरुिक्षत, सबल, समावेशी र �दगो शहर �वकास गनर् वा नवीन खोज गनर् र ��व�ध �ा�� गनर् 

�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई अ�त उ�म मा�न ३ अंक �दान गन�। 

ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय योगदान 

परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मा�न २ अंक �दान गन�। 

ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा सामान्य वा कम योगदान परु् याउँछ 

भने त्यसलाई सामान्य मा�न १ अंक �दान गन�। 

घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा योगदान परु् याउदैन भने त्यसलाई 

न्यून मा�न ० अंक �दान गन�। 

ई. सामािजक क्ष�ेअन्तगर्त िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला, बालबा�लका तथा समाजरकल्याण, खानपेानी तथा सरसफाई, संस्कृ�त 

उपक्ष�े समे�टएका छन।् 

२. �दगो �वकासका अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका 

क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ३ अनरुूप स्वस्थ्य जीवन �ा��का ला�ग बालबा�लका 

मतृ्यदुर न्यूनीकरण गनर् वा मा�न मतृ्यदुर न्यूनीकरण वा मले�रया, क्षयरोग, HIV AIDS �नयन्�ण गनर् वा �दगो �वकास ल�य 

४ अनरुूप सबैको ला�ग समावेशी र गणुस्तर�य िशक्षा �ा� गनर् वा �ाथ�मक एवम माध्य�मक तहमा छा�ा(छा�को अनपुात 

व�ृ� गनर् वा �दगो �वकासको ल�य ६ अनरुूप खानेपानी र सरसफाई सेवाको उपलब्धताको �दगो स�ुनि�तता गनर् वा 

ल��गक समानता वा सशि�करण गनर् वा संस्कृ�त �वधर्न गनर् �त्य�य तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई 

अ�त उ�म मा�न ३ अंक �दान गन�। 

ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये पर्स्ता�वत नया वा चाल ुआयोजनाले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय 

योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मा�न २ अंक �दान गन�। 

ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले आ(आफ्नो क्षे�को �वषयमा सामान्य वा कम योगदान 

परु् याउँछ भने त्यसलाई सामान्य मा�न १ अंक �दान गन�। 

घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले आ(आफ्नो क्षे�को �वषयमा कुनै योगदान परु् याउदैन 

भने त्यसलाई न्यून मा�न ० अंक �दान गन�। 

उ. सशुासन तथा अन्य क्ष�ेअन्तगर्त मा�थ उल्लेख नभएमा बाकँ� क्ष�ेहरू जस्तै जनसंख्या, वातावरण, �वपद व्यवस्थापन, गहृ, रक्षा, 

शािन्त, न्याय, योजना, तथ्याकं, �नवार्चन, मानव अ�धकार, लोक सेवा, आ�द पदर्छन।् 
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२. �दगो �वकासका अन्य ल�यहरू �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका 

क) �स्ता�वत वा चाल ुआयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य १३ को जलवाय ुप�रवतर्न अनकुुलन र वातावरण संरक्षण 

वा �दगो �वकास ल�य १६ को शािन्त सरुक्षा अ�भव�ृ� गनर् वा सशुासन अ�भव�ृ� गनर् वा न्यायमा सबैलाई पहचु बढाउन 

वा जनसंख्या व्यवस्थापन गनर् वा �वपद व्यवस्थापन गनर् वा योजना तथ्यांक �णाल�मा सधुार र स�ु��ढकरण गनर्, �नवार्चन 

स्वच्छ र �नष्पक्ष रूपमा सम्प� आ�द गनर् �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई अ�त उ�म मा�न ३ 

अंक �दान गन� । 

ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय 

योगदान परु् याउँछ भने त्यसलाई उ�म मा�न २ अंक �दान गन� । 

ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा सामान्य वा कम योगदान 

परु् याउँछ भने त्यसलाई सामान्य मा�न १ अंक �दान गन�। 

घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा कुनै योगदान परु् याउदैन 

भन ेत्यसलाई न्यून मानी ० अंक �दान गन� । 
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