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भमूिका 

सार्वजमिक खर्व व्यर्स्थापिले आर्मिक योजिािा परिलक्षित सिष्टिगत तथा ष्टर्षय िेत्रगत लक्ष्य तथा उद्दशे्य हामसल 
गिव िहत्र्पूर्व भमूिका मिर्ावह गर्वछ। सार्वजमिक स्रोत परिर्ालििा ष्टर्मियोजि कुशलता, कायावन्र्यि र्िता ि ष्टर्त्तीय सशुासि 
कायि गिव िध्यिकालीि खर्व संिर्िा एउटा िहत्र्पूर्व औजाि हो। अन्ति सिकािी ष्टर्त्त व्यर्स्थापि ऐि, २०७४ ले संघ, प्ररे्श 
तथा स्थािीय तहका सबै मिकायले सार्वजमिक आयव्ययको ष्टर्र्िर् प्रस्ततु गर्ाव अमिर्ायव रूपिा आगािी तीि आमथवक र्षविा हिुे 
खर्वको प्रिेपर्सष्टहतको िध्यिकालीि खर्व संिर्िा तजुविा गिुवपिे व्यर्स्था गिेको छ। आमथवक कायवष्टर्मि तथा ष्टर्त्तीय उत्तिर्ाष्टयत्त्र् 
ऐि, २०७६ िा िाष्टिय योजिा आयोगले आर्मिक योजिाको आिाििा आगािी तीि र्षवको सिष्टिगत ष्टर्त्त खाका (MTFF) बजेट 
तथा कायवक्रिको खाका (MTBF) ि िमतजा खाका (MTRF) सष्टहतको िध्यिकालीि खर्व संिर्िा (MTEF) तयाि गिुवपिे व्यर्स्था 
िहेको छ।  

 प्रत्येक आमथवक र्षवको  र्ाष्टषवक बजेट ि र्ाल ुआर्मिक योजिाबीर् तार्ाम्यता ल्याउिे िहत्र्पूर्व औजाि िध्यिकालीि 
खर्व संिर्िा हो। सो अिरुुप यस संिर्िािा आगािी आमथवक र्षव २०७९/८० को बजेट अििुाि तथा त्यसपमछका र्ईु आमथवक 
र्षव २०८०/८१ ि २०८१/८२ को प्रिेपर् गिी तीि आमथवक र्षवको र्क्रीय बजेट प्रस्ततु गरिएको छ। आमथवक र्षव 
२०७८/७९ रे्क्षख िध्यिकालीि खर्व संिर्िा ि र्ाष्टषवक ष्टर्कास कायवक्रिका बीर् र्ोहोिोपिा हटाई एकीकृत रूपिा 
िध्यिकालीि खर्व संिर्िाको र्स्तारे्ज तयाि गरिएको छ। र्स्तारे्जको परिच्छेर् ३ िा र्ाष्टषवक ष्टर्कास कायवक्रिको सािांश 
सिारे्श गिी यसका अन्य ष्टर्षयर्स्त ु सम्बक्षन्ित ष्टर्षय िेत्रगत परिच्छेर् तथा खण्डिा सिारे्श गरिएको छ। यसबाट 
िध्यिकालीि खर्व संिर्िा ि र्ाष्टषवक ष्टर्कास कायवक्रिबीर् सािञ्जस्यता कायि हिु गई कायावन्र्यििा प्रभार्कारिता रे्क्षखएको 
छ। कोमभड-१९ िहािािी पमछको अथवतन्त्र पिुिोत्थािका दर्शािा यस खर्व संिर्िालाई केक्षन्ित गरिएको छ।यस संिर्िाले 
ष्टर्षय िेत्रगत िन्त्रालय तथा मिकायलाई आर्श्यक स्रोतसष्टहत सार्वजमिक ष्टर्त्तको पूर्ावििुाि गिव सहयोग पगु्ि ेअपेिा गरिएको 
छ।  

ष्टर्. सं. २०८७ सम्ि दर्गो ष्टर्कास लक्ष्य हामसल गिव ि ष्टर्.सं. २०७९ सम्ििा अमत कि ष्टर्कमसत िलुकुबाट ष्टर्कासशील 
िलुकुिा स्तिोन्नमत हिुको लामग र्ीघवकालीि सोर्सष्टहतको पन्रौं योजिाका लक्ष्य ि उद्देश्य हामसल गिव यस खर्व संिर्िा सहयोगी 
हिुे अपेिा गरिएको छ। िध्यिकालीि खर्व संिर्िालाई सिल ि यथाथवपिक बिाउि ष्टर्षय िेत्रगत िमतजा सूर्कका आिाििा 
िध्यिकालीि लक्ष्य मििाविर् गिी ष्टर्षय िेत्रगत खर्व तथा स्रोतको मत्रर्षीय अििुाि तथा प्रिेपर् गरिएको छ। िमतजा सूर्क 
तयाि गर्ाव पन्रौं योजिाका साथै कोमभड-१९ िहािािीको सम्भाष्टर्त असि तथा प्रभार्, ष्टर्षय िेत्रगत गरुूयोजिा, िर्िीमतक 
योजिा, दर्गो ष्टर्कास लक्ष्यलाई आिाि मलइएको छ। यी िमतजा सूर्क बिोक्षजिका लक्ष्य हामसल गिव ष्टर्कास कायवक्रि तथा 
आयोजिाको प्रभार्कािी कायावन्र्यि गरै् अिगुिि तथा िूल्याङ्किलाई थप सदुृढ, रै्ज्ञामिक ि िमतजािूलक  बिाउि जोड दर्इएको 
छ। 

अन्तिा, यस िध्यिकालीि खर्व संिर्िा तथा र्ाष्टषवक ष्टर्कास कायवक्रि तजुविा कायविा संलग्ि आयोगका सबै पर्ामिकािी 
तथा किवर्ािी  एर्ि ् ष्टर्षयगत िन्त्रालय तथा मिकायका किवर्ािी लगायत सम्बक्षन्ित सबैलाई िाष्टिय योजिा आयोग िन्यर्ार् 
ज्ञापि गर्वछ। 

िाष्टिय योजिा आयोग 

जेठ २०७९ 
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परिच्छेद १ 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमूि  

िलुकुको शासन व्यवस्था सञ्चालन गनन तथा ववकासका लक्षित नमतजा हामसल गनन सावनजमनक खचनको कुशल एवं 
प्रभावकािी परिचालनको आवश्यकता िहन्छ।दीर्नकालीन सोचसवहतको पन्रौं योजनाको कायानन्वयन ि ददगो ववकास लक्ष्य हामसल 
गदै संववधानले मनददनष्ट गिेको आकाङ्क्िा प्राप्त गनन सावनजमनक ववत्त व्यवस्थापनको िहत्वपूर्न भमूिका िहन्छ। सन ्२०२६ िा 
अमतकि ववकमसत िलुकुबाट ववकासशील िलुकुिा स्तिोन्नमत ि वव=सं= २०८७ सम्ि िध्यि आय भएको िलुकुिा स्तिोन्नमत हुुँदै 
वव=सं= २१०० सम्ि सिनु्नत िलुकुको रूपिा स्थावपत गनन ठूलो परििार्िा लगानीको आवश्यकता पने ि सो अनरुुप  सावनजमनक 
स्रोत साधनको प्रभावकािी ि कुशल परिचालन गनुनपने हनु्छ।यसका लामग स्रोत-साधनको ववमनयोजन कुशलता, कायानन्वयन दिता 
तथा ववत्तीय अनशुासनको परिपालना गिाउने औजािको रूपिा िध्यिकालीन खचन संिचना िहेको छ। 

िध्यिकालीन खचन संिचनाले आवमधक योजना ि वावषनक बजेट तथा कायनक्रिबीच तादम्यता ि सािञ्जस्यता कायि गनन 
िहत्वपूर्न औजािको रुपिा भमूिका मनवानह गदनछ। यसले ववकास योजनाका लक्षित नमतजा हामसल गनन स्रोत-साधनको न्यायोक्षचत 
ववतिर् ि िहत्ति परिचालन, पािदशी ि मितव्ययी खचन प्रर्ाली, पूवानधाि मनिानर् तथा सेवाको गरु्स्ति तथा प्रभावकारिता, ववत्तीय 
अनशुासन जस्ता पििा सधुाि ल्याउुँछ। यसको सकािात्िक असि सावनजमनक ववत्त िेत्रिा िात्र नभई आमथनक तथा ववत्तीय 
स्थावयत्विा सिेत पदनछ।  

परिवमतनत संर्ीय संिचनािा संववधान ि कानूनी व्यवस्था अनसुाि तीन तहका सिकािबीच िाजस्व बाुँडफाुँट ि संर्ीय 
कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको खचन आवश्यकता पूिा गनन अनदुानका रूपिा ववत्तीय हस्तान्तिर् गनुनपने व्यवस्था भएकाले 
तहगत सिकािको िागबिोक्षजि सिग्र स्रोत व्यवस्थापन चनुौतीपूर्न छ। यस परिक्षस्थमतिा िध्यिकालीन खचन संिचनाले दीर्नकालीन 
सोच तथा ववकास योजनाले मलएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हामसल गनन एवि ्िर्नीमत तथा कायननीमत कायानन्वयन गनन िेत्रगत तथा 
आयोजनागत/कायनक्रिगत प्राथमिकता मनधानिर् ि खचन तथा स्रोतको आकलन गिी ववत्त व्यवस्थापनिा सहयोग परु् याउुँछ। यसिी 
यस खचन संिचना तजुनिा गदान पन्रौं योजना तथा ददगो ववकास लक्ष्यसुँग कायनक्रि/आयोजनाको वस्तगुत रूपिा सािञ्जस्यता कायि 
गने गिी प्राथमिकीकिर्को मनक्षित िापदण्ड बनाइएको छ।  

१.२ अवधािर्ा तथा उद्दशे्य 

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

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

िध्यिकालीन खचन संिचनाका उद्देश्य मनम्नानसुाि छन ्: 

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

 ववकास योजनाको प्राथमिकताका िेत्रिा लगानीको समुनक्षितता गनन स्रोत-साधनको ववमनयोजन प्रवक्रयाको पनुसंिचना गिी 
प्राथमिकता प्राप्त ववषयगत िेत्रिा बजेटको बाुँडफाुँट गने। 

 सावनजमनक खचनलाई बढी प्रभावकािी ि कुशल बनाई लक्षित नमतजा समुनक्षित गने। 

 सम्बक्षन्धत िन्त्रालय तथा मनकायहरूको बजेट अनिुानलाई यथाथनपिक ि प्रभावकािी बनाउने। 

१.३ िध्यिकालीन खचन संिचनाका ववशेषता 

िध्यिकालीन खचन संिचनािा सािान्यतया देहायका ववशेषता िहेका हनु्छन।्  

सिवष्टगत आमथनक खाका (Medium-term Fiscal Framework): यस खाकािा सिवष्टगत अथनतन्त्रको अवस्था ि आगािी ३ 
आमथनक वषनको अनिुान तथा सावनजमनक ववत्त सम्बन्धी ववषयवस्त ुसिेवटएको हनु्छ।  

नमतजा खाका (Medium-term Result Framework):  आवमधक योजनाले मनधानिर् गिेका नमतजा सूचक ि सोको ववद्यिान 
अवस्था तथा आगािी ३ वषनको लक्ष्यलाई यस खाकािा सिावेश गरिएको हनु्छ।  

बजेट तथा कायनक्रि खाका (Medium-term Budgetary Framework): यस खाकािा तीन वषनको बजेट वा खचनको अनिुान 
तथा प्रिेपर् सिावेश भएको हनु्छ। सिवष्टगत बजेट खाका परिच्छेद २ िा ि ववषय िेत्रगत बजेट खाका परिच्छेद ४ देक्षख ९ 
सम्ि सिावेश गरिएको छ। साथै यस अवमधिा कायानन्वयन हनुे कायनक्रि तथा आयोजनाको ववविर् सिेत यसिा सिेवटएको छ।   

 यस खचन संिचनािा पवहलो वषन वा आमथनक वषन २०७९/८० को हकिा मबमनयोक्षजत बजेट अनरुूप ि त्यसपमछका बाुँकी 
दईु आमथनक वषनको हकिा आयोजना कायानन्वयनको क्षस्थमत, उपलब्ध साधन स्रोत ि खचन गने िितालाई आधाि िानी बजेट 
अनिुान गरिएको छ। आमथनक वषन २०७९/८० को ववकास कायनक्रिसम्बन्धी सिग्र ववविर् परिच्छेद 3 िा ि ववषय िेत्रगत 
बजेट तथा कायनक्रिको खाका परिच्छेद ४ देक्षख ९ सम्ि सिावेश गरिएको छ।   

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

ववकास कायनक्रि तथा आयोजनाको प्राथमिकीकिर् : योजनाले मनददनष्ट गिेका लक्ष्य हामसल गनन उपलब्ध स्रोत साधनको िहत्ति 
परिचालन गनुनपने हनु्छ। खासगिी ववकास कायनक्रि वा आयोजनाबाट हामसल हनुे प्रमतफल तथा यसबाट आमथनक सािाक्षजक 
ववकासिा पगु्ने योगदानका आधाििा प्राथमिकीकर् तथा पनुःप्राथमिकीकिर् गरिन्छ। सो अनसुाि यस खचन संिचनािा सिग्र 
ववकासका ववषय िेत्रहरूलाई ५ उपिेत्रिा ववभाजन गिी मनददनष्ट िापदण्डहरूिा सबै िेत्रले योगदान परु् याउन ुपने गिी ५ सािान्य 
आधाि ि २ ववषय िेत्रगत आधाि तय गरिएका छन।् प्राथमिकीकिर्का आधाि तथा प्राथमिकीकिर् गने ववमध अनसूुची १२ ि 
अनसूुची 13 िा प्रस्ततु गरिएको छ। 

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

१.४ नपेालिा िध्यिकालीन खचन संिचनाको अभ्यास 

नेपालिा सावनजमनक खचनको प्रभावकािी व्यवस्थापनिा संिचनागत ि प्रवक्रयागत सिस्या ववद्यिान छन।् खासगिी 
आवमधक योजना ि वावषनक बजेट तथा कायनक्रिबीचिा तादम्यता निहन,ु कुनै कायनक्रि/आयोजनािा आवश्यक बजेट ववमनयोजन 
नहनु ु ति कुनै कायनक्रि/आयोजनािा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट ववमनयोक्षजत हनु,ु ददगोपना नभएको आयोजनािा मनिन्तिरूपिा 
बजेट ववमनयोजन हनु,ु बजेटको समुनक्षितता नहनु,ु कायानन्वयन ििता भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनिा िहन ुि पूर्न तयािी नभएका 
कायनक्रि तथा आयोजनािा बजेट ववमनयोजन हनु ुप्रिखु सिस्या हनु।्  

उल्लेक्षखत सिस्यालाई ध्यानिा िाखी दशौं योजना (२०५९-६५) िा योजनासुँग तालिेल हनुे गिी िध्यिकालीन खचन 
संिचना तजुनिा तथा कायानन्वयन गनन थामलएको मथयो। पवहलो पटक आमथनक वषन २०५९/६० िा िध्यिकालीन खचन संिचनाको 
तजुनिा भएको मथयो। शरुुिा क्षशिा, स्वास््य, कृवष, मसंचाइ, ववद्यतु, सडक ि जलस्रोत जस्ता िखु्य िेत्रिा यसको शरुुआत गरिएको 
मथयो। यसले आवमधक योजना ि वावषनक बजेटबीच तादम्यता कायि गने, ववकास आयोजना/कायनक्रिको प्राथमिकीकिर् गने, 

आवमधक योजनाले मलएका उद्देश्य ि लक्ष्य हामसल हनुेगिी स्रोत साधनको सदपुयोग गने ि पवहलो प्राथमिकतािा पिेका 
आयोजनािा स्रोतको समुनक्षितता गने उद्देश्य मलएको मथयो। यसबाट ववत्त अनशुासन ि आमथनक स्थावयत्व कायि हनुे अपेिा 
गरिएको मथयो।  

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

१.५ कानूनी व्यवस्था 

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

अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सिकाि तथा प्रदेश ि स्थानीय तहले िध्यिकालीन खचन संिचना 
तयाि गनुनपने व्यवस्था गिेको छ। ऐनको परिच्छेद ६ िा सावनजमनक खचन सम्बन्धी व्यवस्था िहेको छ। दफा १७ िा 
िध्यिकालीन खचन संिचना सम्बन्धी नेपाल सिकाि, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बिोक्षजिको सावनजमनक खचनको ववविर् 
तयाि गदान आगािी तीन आमथनक वषनिा हनुे खचनको प्रिेपर्सवहतको िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गनुनपने व्यवस्था िहेको 
छ। सो िध्यिकालीन खचन संिचनािा प्रस्ताववत योजनाको उद्देश्य, प्रस्ताववत योजनाका लामग सम्भाव्यता अध्ययन गनन वा खचन 
छुट्याउन आवश्यकताको पषु्ट्ट्याइुँ, प्रस्ताववत योजना कायानन्वयन हनु सक्ने आमथनक वषन ि त्यस पमछका दईु आमथनक वषनिा प्राप्त 
हनु सक्ने प्रमतफल ि उपलक्षब्धको प्रिेपर्, प्रस्ताववत योजना लाग ु गनन आवश्यक पने खचनको ववविर्, खचन व्यहोने स्रोत ि खचन 
गरिएको िकिबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रमतफल ि उपलक्षब्धको प्रिेपर्, प्रस्ताववत योजनाको िध्यि अवमधको खचनको िर्नीमत ि 
त्यसको वावषनक खचनसुँगको तादम्यता, सञ्चामलत योजना भए गत आमथनक वषनिा छुट्याइएको खचन अनसुाि लक्ष्य हामसल भए 
नभएको यथाथन  ववविर् खलुाउनपुने व्यवस्था छ। 

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

ऐनको दफा ७ िा योजना आयोगले अथन िन्त्रालयसुँगको सिन्वयिा िध्यिकालीन खचन संिचना तथा आगािी आमथनक 
वषनको बजेट ि कायनक्रि तजुनिा गने प्रयोजनका लामग आगािी तीन वषनिा उपलब्ध हनुे स्रोत तथा गनन सवकने खचनको सीिाको 
पूवाननिुान चाल ु आमथनक वषनको िार् १५ गतेमभत्र गनुनपने व्यवस्था िहेको छ। सोको लामग योजना आयोगिा उपाध्यिको 
संयोजकत्विा िाविय स्रोत अनिुान समिमत िहने ि सो समिमतले आवमधक योजनािा प्रिेवपत लगानी तथा ववत्तीय आवश्यकताको 
आधाििा आगािी तीन आमथनक वषनको लामग संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहको कुल िाविय स्रोत सिेत अनिुान गनुनपने व्यवस्था छ। 
सो अनिुामनत स्रोत ि चाल ुिध्यिकालीन खचन संिचनालाई सिेत दृवष्टगत गिी खचनको सीिा मनधानिर् गरिने व्यवस्था िहेको छ। 
समिमतबाट मनधानरित स्रोत तथा खचनको सीिाको अधीनिा िही आगािी तीन वषनको बजेट तजुनिाको लामग बजेट सीिा, 
िध्यिकालीन खचन संिचनाको खाका सिेत उल्लेख गिी बजेट तजुनिा सम्बन्धी िागनदशनन तथा ढाुँचा चाल ुआमथनक वषनको िार् 
िसान्तमभत्र सम्बक्षन्धत िन्त्रालय, आयोग, सक्षचवालय, आयोग वा मनकायिा पठाउनपुने व्यवस्था दफा ८ िा िहेको छ। साथै, 

प्रत्येक िन्त्रालयले आवमधक योजना ि िेत्रगत नीमत तथा योजनाको आधाििा आगािी तीन आमथनक वषनिा हनुे खचनको प्रिेपर् 
सवहतको िन्त्रालयगत िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गिी योजना आयोग ि अथन िन्त्रालयिा पठाउनपुने व्यवस्था सिेत िहेको 
छ। सोही ऐनको दफा १३ (ख) िा अथन िन्त्रालयले िाजस्व ि व्ययको अनिुानिा िध्यिकालीन खचन संिचना सिेत सिावेश 
गनुनपने व्यवस्था िहेको छ। 
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आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व मनयिावली, २०७७ को परिच्छेद ३ िा िाजस्व ि व्ययको अनिुान सम्बन्धी 
व्यवस्था िहेको छ। मनयि ११ िा िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा प्रवक्रया ि सिय सीिा सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो 
बिोक्षजि योजना आयोगले िध्यिकालीन खचन संिचनाको खाका तयाि गदान आमथनक अनशुासन, कायानन्वयन ििता, ववमनयोजन 
कुशलता ि सिवष्टगत आमथनक स्थावयत्व कायि गिी हनुे गिी सिवष्टगत ववत्त खाका, बजेट खाका ि नमतजा खाका सिावेश गिी 
िार् िसान्तमभत्र तयाि गनुनपदनछ। साथै, केन्रीय मनकायले देहायका ववविर् सिावेश गिी िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गिी 
फागनु िसान्तमभत्र योजना आयोग ि अथन िन्त्रालयिा पठाउनपुदनछ ि िध्यकालीन खचन संिचनासम्बन्धी ववविर् सम्बक्षन्धत 
केन्रीय मनकायले िन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ालीिा सिेत प्रववष्ट गनुनपदनछ। 

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

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

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

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

१.६ संस्थागत व्यवस्था 

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

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

उपाध्यि, िाविय योजना आयोग संयोजक 

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

सक्षचव, अथन िन्त्रालय सदस्य 

िहालेखा मनयन्त्रक, िहालेखा मनयन्त्रक कायानलय सदस्य 

सदस्य-सक्षचव, िाविय योजना आयोग सदस्य-सक्षचव 

आ. प्राववमधक समिमतः िाविय स्रोत अनिुान समिमतको कायनसम्पादनको लामग सिन्वय, सहयोग ि सहजीकिर् गनन िाविय स्रोत 
अनिुान समिमतको बैठक सम्बन्धी कायनववमध, २०७७ बिोक्षजि देहाय बिोक्षजिको प्राववमधक समिमत िहने व्यवस्था छ।  

          सक्षचव, योजना आयोग       संयोजक 
   सहसक्षचव, बजेट तथा कायनक्रि िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसक्षचव, िाजस्व व्यवस्थापन िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसक्षचव, अन्तिानविय आमथनक सहायता सिन्वय िहाशाखा, अथन िन्त्रालय सदस्य 
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   सहसक्षचव, आमथनक नीमत ववश्लषेर् िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसक्षचव, िाविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आयोग    सदस्य 
   कायनकािी मनदेशक, अनसुन्धान ववभाग, नेपाल िाि बैंक   सदस्य  
   सहिहालेखा मनयन्त्रक, िहालेखा मनयन्त्रक कायानलय   सदस्य 
   प्रिखु, सावनजमनक ऋर् व्यवस्थापन कायानलय    सदस्य 
   िहामनदेशक, केन्रीय त्याङ्क ववभाग     सदस्य 
   सहसक्षचव, आमथनक व्यवस्थापन िहाशाखा     सदस्य-सक्षचव 

यस समिमतले अथनतन्त्रको वतनिान अवस्था ि आगािी परिदृश्य, िाजस्व, वैदेक्षशक सहायता, आन्तरिक ऋर् ि सावनजमनक 
खचनको क्षस्थमत तथा प्रवकृ्षत्त, अन्तिसिकािी ववत्त हस्तान्तिर्, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कोष तथा खचनको अवस्था लगायतका 
ववषयिा उपयकु्त ववमध अवलम्बन गिी अध्ययन ववश्लषेर् गने, आवमधक योजना कायानन्वयनका लामग आवश्यक सावनजमनक खचन 
तथा लगानी एवि ्खचन तथा स्रोत अनिुानको अध्ययन ववश्लषेर् गिी बजेट तथा वावषनक कायनक्रि तजुनिाको लामग सझुाव पेश गने 
गने लगायतका कायन गदनछ।  

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

लेखा उत्तिदायी अमधकृत वा मनजले तोकेको िाजपत्रावङ्कत प्रथि शे्रर्ीको अमधकृत  अध्यि 

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

प्रिखु, आमथनक प्रशासन शाखा  सदस्य 

प्रिखु, योजना शाखा  सदस्य सक्षचव 

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

१.७ िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा प्रवक्रया  

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

२. ववषय िते्रगत बजेट सीिा तथा स्रोत बाुँडफाुँट : िाविय स्रोत अनिुान समिमतबाट मनधानरित बजेट वा स्रोत सीिालाई िाविय 
योजना आयोगले ववषय िेत्रगत रूपिा चाल ुआमथनक वषनको िार् िसान्तमभत्र बाुँडफाुँट गदनछ। आवमधक योजना, ववषय 
िेत्रगत योजना, नीमतका लक्ष्य ि वतनिान अवस्था, िाविय प्राथमिकता एवि ्आवश्यकता, क्रिागत आयोजना कायानन्वयनको 
अवस्था, िन्त्रालयगत ववकास सिस्या सिाधान समिमतको तै्रिामसक तथा अधनबावषनक सिीिािा भौमतक तथा ववत्तीय प्रगमतको 
अवस्था, स्रोत समुनक्षितता गरिएका कायनक्रि तथा आयोजना एवि ्तयािी अवस्थाका नयाुँ कायनक्रि तथा आयोजना लगायतका 
आधाि मलई बजेट सीिा एवि ्स्रोत बाुँडफाुँट गने गरिन्छ। यसै गिी, कायनक्रि तथा बजेट तजुनिाका लामग िागनदशनन सिेत 
सोही सियिा तयाि गरिन्छ। यसिी िाविय योजना आयोगिा िन्त्रालयगत ि कायनगतरूपिा चाल,ु पुुँजीगत ि ववत्तीय 
व्यवस्थासवहतको बजेटको सीिा तयाि हनु्छ। यसिी िाविय स्रोत अनिुान समिमतबाट मनधानरित सीिाको अधीनिा िही आगािी 
तीन आमथनक वषनको बजेट तजुनिाको लामग बजेट सीिा, िध्यिकालीन खचन संिचनाको खाका सिेत उल्लेख गिी बजेट तजुनिा 
सम्बन्धी िागनदशनन तथा ढाुँचा चाल ुआमथनक वषनको िार् िसान्तमभत्र योजना आयोगले सम्बक्षन्धत िन्त्रालय, आयोग, सक्षचवालय 

वा मनकायिा पठाउने गदनछ।  

३. ववषय िते्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा : िाविय योजना आयोगबाट प्राप्त िागनदशनन एवि ्बजेट सीिाको अधीनिा िही 
िन्त्रालय/मनकायहरूले ववषय िेत्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा गदनछन।् यस प्रवक्रयािा सरुुिा िध्यिकालीन खचन 
संिचना िस्यौदा तजुनिाका आधाि मनिानर् गरिन्छ।कायनक्रि वा आयोजनाको ववविर् तयाि गिी सोको प्राथमिकीकिर् एवि ्
योजनाको िर्नीमतक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रि, ददगो ववकास लक्ष्य, लैंमगक सम्वेदनशीलता ि जलवाय ुपरिवतनन उत्थानशीलताका 
आधाििा सांकेतीकिर् गरिन्छ। प्रमत एकाइ लागत ि ववषय िेत्रगत नमतजा खाका सवहतको िध्यिकालीन खचन संिचनाको 
िस्यौदाउपि  सम्बक्षन्धत िन्त्रालय वा मनकायिा छलफल गिी ववषय िेत्रगत स्रोत/बजेट अनिुान तथा खचन प्रिेपर् (खचन 
प्रिेपर्को आधाि सवहत) गरिन्छ। योजना आयोगबाट तयाि भएको सफ््वेयि (mtef.npc.gov.np) िाफन त योजना आयोगका 
ववषय िेत्रगत िहाशाखा/शाखािा िध्यिकालीन खचन संिचनाको िस्यौदा प्रवेषत गनुन पनेछ ।यसिी तयाि भएको िस्यौदा 
प्रमतवेदनलाई िाविय योजना आयोगले अक्षन्ति रूप ददई ववमनयोजन ववधेयकसुँगै संर्ीय संसदसिि पेश गने प्रयोजनाथन अथन 
िन्त्रालयिा पठाउने गरिन्छ ।  

 ४. खचनको िाग तथा स्रोत बीचको तालिेलको सिीिा : यस प्रवक्रयािा ववषय िेत्रगत िन्त्रालयबाट प्राप्त खचन तथा स्रोतको 
अनिुानको पनुिावलोकन गनुनका साथै बजेट िागको प्राववमधक ववश्लषेर् सिेत गरिन्छ। ववषय िेत्रगत िन्त्रालयसुँग 
छलफलपमछ िेत्रगत खचन तथा स्रोत परििाजनन गरिन्छ।सम्बक्षन्धत िन्त्रालयबाट तयाि गिी पठाएको बजेट अनिुान ववशेषत: 
चाल ु खचनतफन को कायनक्रि खचन, पुुँजीगत खचन एवि ् ववत्तीय व्यवस्थासवहतको कायनगत ि मनकायगत रूपिा नीमतगत तथा 
कायनक्रिगत छलफल िाविय योजना आयोगिा गरिन्छ। यसिा अथन िन्त्रालयको अन्तिानविय आमथनक सहयोग तथा सिन्वय 
िहाशाखा, बजेट तथा कायनक्रि िहाशाखा ि सम्बक्षन्धत िन्त्रालय वा मनकायको सहभामगता अमनवायन िहन्छ। मनकायगत 
रूपिा चाल,ु पुुँजीगत ि ववत्तीय व्यवस्थासवहतको बजेटको छलफल टुविएपमछ अथन िन्त्रालयिा सम्बक्षन्धत िन्त्रालय वा 
मनकायको सहभामगता ि िाविय योजना आयोगको प्रमतमनमधत्विा खचन उपशीषनकगत छलफल हनु्छ। छलफलका क्रििा 
अमनवायन दावयत्व, ववत्तीय कुशलता, आमथनक मितव्यवयता, बहवुषीय दावयत्व, प्राथमिकीकिर् लगायतका ववषयलाई सिेत आधाि 
मलइन्छ।सो अनसुाि अथन िन्त्रालयले बजेटको अक्षन्ति िस्यौदा तयाि गदनछ। 
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५. िध्यिकालीन खचन संिचना ि बजेट बीचको अन्तिसम्बन्ध कायि : िध्यिकालीन खचन संिचना ि वावषनक बजेटबीच तादम्यता 
कायि गने प्रवक्रया यस चिर्िा हनु्छ। यस क्रििा खचन संिचनाको पवहलो वषनको लामग बजेटिा प्रस्ताववत तथा अक्षन्ति रूप 
ददइएको बजेट िकि ि स्रोत व्यवस्था उल्लेख गरिन्छ भने दोस्रो ि तेस्रो वषनिा बजेट वषनको खचन तथा स्रोत अनिुानलाई 
आधाि मलुँदै प्राथमिकता, अपेक्षित उपलक्षब्ध, बहवुषीय दावयत्व, आयोजना अवमध लगायतका पिलाई ध्यान ददुँदै ववषय िेत्रगत 
िन्त्रालयबाट प्राप्त खचन प्रिेपर्को प्राववमधक ववश्लषेर् गरिन्छ। सोही आधाििा ववषय िेत्रगत रूपिा दोस्रो ि तेस्रो वषनको खचन 
प्रिेपर् गरिन्छ। 

६. िध्यिकालीन खचन संिचनाको िस्यौदा, स्वीकृमत तथा प्रकाशन : िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिािा यो अक्षन्ति ि मनकै 
िहत्त्वपूर्न चिर् हो। यस चिर्िा सफ्टवेयििाफन त प्राप्त ववषय िेत्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना एकीकृत गिी खचनको िाग 
ि स्रोतको सिवष्टगत ववविर् तयाि गरिन्छ। त्यस्तै, खचनको िाग ि स्रोत बीचको तालिेल ववश्लषेर् गदै िाविय स्रोत अनिुान 
समिमतबाट मनधानरित मत्रवषीय स्रोतसुँग तादम्यता कायि गरिन्छ। साथै, सिवष्टगत ववत्त खाका, सिवष्टगत बजेट खाका ि 
सिवष्टगत नमतजा खाका तयाि गिी ती खाका बीचको तालिेल ववश्लषेर् गरिन्छ। यी सबै तयािी पूिा भएपमछ िध्यिकालीन 
खचन संिचनाको अक्षन्ति िस्यौदा तयाि गिी िाविय योजना आयोगको पूर्न बैठकबाट स्वीकृत गरिन्छ। साथै, आगािी आमथनक 
वषनको बजेट तथा वावषनक ववकास कायनक्रि िक्षन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत गने व्यवस्था छ। अथनिन्त्रीले आमथनक कायनववमध तथा 
ववत्तीय उत्तिदावयत्त्व ऐन, २०७६ को  दफा १३ बिोक्षजि आयव्ययको वावषनक अनिुानको साथिा सोवह ऐनको दफा १३ 
बिोक्षजिको िध्यिकालीन खचन संिचना ि वावषनक ववकास कायनक्रिसिेत जेठ १५ गते संर्ीय संसदको दवैु सदनको संयकु्त 
बैठकिा पेश गनुनपने व्यवस्था िहेको छ।  
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परिच्छेद २ 

मध्यमकालीन खर्च संिर्ना 
(आर्थचक वर्च २०७९÷८०-२०८१÷८२) 

२.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संववधानले लोककल्याणकािी िाज्यको अवधािणा ि समाजवादउन्मखु आर्थचक प्रणालीमार्च त मलुकुमा सशुासन, 

ववकास ि समवृि हार्सल गने परिकल्पना गिेको छ। सो बमोजजम समिृ नेपाल, सखुी नेपालीको दीर्चकालीन सोर् हार्सल गने 
आधाि योजनाका रूपमा आर्थचक वर्च २०७६/७७ देजख पन्धौं योजना कायाचन्वयनमा िहेको छ। यस योजनाले अर्तकम 
ववकर्सतबाट ववकासशील देशमा स्तिोन्नर्त हनुे ि वव.सं. २०८७ सम्ममा ददगो ववकासका लक्ष्य हार्सल गने सोर्सवहत उच्र्-

मध्यम आयस्ति भएको मलुकुमा पगु्ने लक्ष्य र्लएको छ।  

योजनाको लक्ष्य प्रार्िका लार्ग ववत्तीय संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, तीव्र आर्थचक ववकास ि उच्र् आर्थचक ववृि हार्सल गनच 
ववकास कायचक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायाचन्वयन गनुचपनेछ। सो बमोजजम पन्रौं योजनासँग सामन्जस्य हनुेगिी आगामी 
तीन आर्थचक वर्चको मध्यमकालीन खर्च संिर्ना (आ.व. २०७९÷८०-२०८१÷८२) तजुचमा गरिएको छ। यस र्िवर्ीय खर्च 
संिर्ना तयाि गदाच कोर्भड-१९ महामािीबाट प्रभाववत अथचतन्िको पनुिोत्थान ि पर्छल्लो समय आर्थचक क्षेिमा देजखएका 
समस्याको असि तथा प्रभाव न्यूनीकिण गिी उच्र् आर्थचक ववृि तथा समविगत स्थावयत्व हार्सल गने ववर्यलाई मध्यनजि 
गरिएको छ। यस मध्यमकालीन खर्च संिर्नालाई अझ प्रभावकािी बनाउन गत आर्थचक वर्चदेजख संयकु्त दस्तावेजको रूपमा 
वावर्चक ववकास कायचक्रमलाई समेत समावेश गिी प्रकाशन गरिएको छ ।  

२.२ र्नुौती तथा अवसि 

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

ववश्व अथचतन्िमा देजखएका मदु्राजस्र्र्त, आन्तरिक तथा वैदेजशक ऋणको वढ्दो प्रभाव, उजाच संकट, खाद्य संकट जस्ता 
समकालीन समस्याहरुलाई मध्यनजि गिी मलुकुको अथचतन्िमार्थ बढ्दो मूल्यको र्ाप न्यूनीकिण गने, तिलता सहज बनाउन,े 
ववदेशी ववर्नमय सजिर्त तथा भकु्तार्न सन्तलुनमा सधुाि ल्याउने, र्नयाचत प्रविचन तथा आयात व्यवस्थापन गिी व्यापाि र्ाटा कम 
गने ि वस्त ुतथा सेवाको आपूर्तचको सहज व्यवस्थापन गने ववर्य आगामी ददनका लार्ग र्नुौर्तको रूपमा िहेका छन ्। व्यवजस्थत 
शहिीकिण, एकीकृत एवम ्सिुजक्षत बस्ती ववकास, ग्रामीण पूवाचधाि ववकास, स्वच्छ ऊजाचको उपभोगमा ववृि ि सूर्ना प्रववर्धको 
ववकास, कृवर् ि वनजन्य उत्पादनमा व्यवसायीकिण, उद्योग क्षेिको ववस्ताि ि सेवा क्षेिको गणुस्तिीयता अर्भववृि गदै उत्पादन ि 
उत्पादकत्व ववृि गनुच, स्वस्थ ि जशजक्षत नागरिक एवम ् दक्ष मानव संशाधनको ववकासद्वािा उत्पादनशील िोजगािीका अवसि 
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अर्भववृि गिी जनसाज्ययक लाभको उपयोग गनुच लगायतका र्नुौतीहरु यथावत िहेका छन।् ववत्तीय संर्ीयताको कुशल 
कायाचन्वयन गिी समविगत आर्थचक स्थावयत्व कायम गनच ि संर्, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कायच जजम्मेवािी पूिा गनच साधन-

स्रोतको लागत अनमुान, ववतिण ि काननुी प्रबन्ध तथा जनशजक्त व्यवस्थापन एवम ् संस्थागत सदुृढीकिण गनुच  ि तीनै तहमा 
सावचजर्नक खर्चको कुशल, समन्यावयक ि नर्तजामूलक व्यवस्थापन गिी उच्र् आर्थचक ववृिको लक्ष्य हार्सल गनच ववर्नयोजन 
दक्षता, कायाचन्वयन कुशलता ि प्रभावकािी ववत्त अनशुासन कायम गनुच समेत थप र्नुौर्त िहेको छ। 

संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहमा वक्रयाशील सिकाि ि संस्थागत स्थावयत्वका कािण मलुकु सामाजजक न्यायसवहत आर्थचक 
समवृिको ददशामा अगार्ड बढ्न ुि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ददगो ववकास, समवृि ि सशुासनका क्षेिमा हनुे प्रर्तस्पधी भावना 
आर्ैं मा अवसिको रूपमा िहेको छ। साथै, उपलब्ध जनसाज्ययक लाभलाई मानवपुँजी र्नमाचणको माध्यमद्वािा मलुकुको ववकासमा 
उपयोगको सम्भावना उच्र् छ। प्रदेश ि स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्तिणबाट पुँजीगत खर्च ि सावचजर्नक सेवा प्रवाहमा 
सधुाि तथा गणुस्ति अर्भववृि भई स्थानीय अथचतन्िको ववकासबाट िोजगािी, आय-आजचन ववृि ि गरिबी न्यूनीकिण एवम ्िाविय 
उत्पादन ववृिको सम्भावना िहनकुा साथै प्राकृर्तक, भौगोर्लक, जैववक, पयाचविणीय तथा सामाजजक सांस्कृर्तक ववववधताको 
बहआुयार्मक उपयोग अवसिको रूपमा िहेको छ।  

२.३ सोर्, उद्दशे्य तथा िणनीर्त 

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

२.३.१ दीर्चकालीन सोर् 

‘समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली’  

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

२.३.२ िाविय उद्दशे्य  

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

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

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

२.३.३ िाविय िणनीर्त 

१. तीव्र, ददगो ि िोजगािमूलक आर्थचक ववृि गने, 

२. सलुभ तथा गणुस्तिीय स्वास््य सेवा ि जशक्षाको सरु्नजितता गने, 

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

४. उत्पादन ि उत्पादकत्व अर्भववृि गने, 
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५. पूणच, ददगो ि उत्पादनशील सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण प्रदान गने, 

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

७. प्राकृर्तक स्रोतको संिक्षण ि परिर्ालन तथा उत्थानशीलताको ववकास गने ि 

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

२.४ मध्यमकालीन आर्थचक खाका 

पन्धौं योजनामा उजल्लजखत आर्थचक ववृिदिको लक्ष्य ि अथचतन्िको पर्छल्लो अवस्थाका आधािमा आ.व. २०७९/८० 
सवहत आगामी तीन वर्चको समविगत आर्थचक खाका तयाि गरिएको छ। आर्थचक खाका तजुचमा गदाच सावचजर्नक ववत्तको कुशल, 

समन्यावयक ि नर्तजामूलक व्यवस्थापन, र्नजी तथा सहकािी क्षेिको लगानी, उत्पादन ि िोजगािीमा प्रोत्साहनसवहत समविगत 
आर्थचक स्थावयत्व कायम गनच जोड ददइएको छ। यस क्रममा कोर्भड-१९ को ववश्वव्यापी महामािी तथा बेमौर्मी प्रकोपको कािण 
अथचतन्िमा भएको क्षर्त ि सोको पनुरुत्थानको आवश्यकता मध्यनजि गदै आगामी आ.व. २०७९/८० को आर्थचक ववृिदिको 
अनमुान तथा प्रक्षेपण गिी सो बमोजजम लक्ष्य परिमाजचन गरिएको छ। यस अनसुाि वास्तववक क्षेिअन्तगचत उत्पादन, िोजगािी ि 
आयका साथै समविगत अथचतन्िका मौदद्रक तथा ववत्तीय क्षेि एवम ्बाह्य क्षेिको खाका तजुचमा गरिएको छ। दोस्रो ि तेस्रो वर्चका 
लार्ग “आर्थचक वर्च २०७९/८० को वावर्चक कायचक्रम तथा बजेट ि र्िवर्ीय मध्यमकालीन खर्च संिर्ना तजुचमाका लार्ग िाविय 
स्रोतको अनमुान तथा खर्च सीमा र्नधाचिण सम्बन्धी प्रर्तवेदन” मा आधारित लक्ष्यमा केही परिमाजचन गिी अपेजक्षत उपलजव्धका मान 
तय गरिएको छ। समविगत आर्थचक खाकाका सूर्कहरूको ववद्यमान जस्थर्त तथा आगामी ३ वर्चको अपेजक्षत उपलजब्ध तार्लका 
२.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका २.१: मध्यमकालीन समविगत आर्थचक लक्ष्य 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 
२०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१. 
वावर्चक आर्थचक ववृिदि 
(आधािभतू मूल्यमा) 

प्रर्तशत 3.8 5.5 7.6 8.0 8.0 

 
कृवर्, वन तथा मत्स्य प्रर्तशत 2.9 2.3 3.6 4.0 4.0 

 
गैिकृवर्  प्रर्तशत 4.3 6.9 8.8 9.6 9.6 

 
उद्योग प्रर्तशत 4.4 10.3 11.2 11.9 12.2 

 
सेवा प्रर्तशत 4.2 5.9 7.1 7.6 7.4 

२. 
वावर्चक आर्थचक ववृिदि 
(उपभोक्ताको मूल्यमा) 

प्रर्तशत ४.३ ५.८ 8.0 8.4 8.4 

३. मदु्रास्र्ीर्त प्रर्तशत 3.6 7.0 7.0 6.0 5.5 

४. भकु्तानी सन्तलुन रू. अबच 
(+/-) 123 -200 50 115 150 

५. प्रर्तव्यजक्त कुल िाविय आय 
अमेरिकी 
डलि 

1246 1381 1536 1714 1905 

६. आर्थचक जोजखम सूर्काङ्क 
(EVI) 

सूर्काङ्क 24.2 24 23.5 23 22.5 

७. मानव सम्पजत्त सूर्काङ्क 
(HAI) 

सूर्काङ्क 75 76 77 78 79 
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२.५ मध्यमकालीन नर्तजा खाका 

पन्धौं योजनाको आधािमा योजनाले र्लएका िाविय लक्ष्य ि ववर्य क्षेिगत अपेजक्षत उपलजब्ध प्राि गनच सहयोग पगु्नेगिी 
आगामी तीन आर्थचक वर्चको समविगत नर्तजा खाका तयाि गरिएको छ। सो खाका तयाि गदाच र्ाल ुआ.व. २०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध तथा तार्लका २.१ को मध्यमकालीन आर्थचक खाकामा उल्लेख भएबमोजजम आगामी आ.व. २०७९/८० को 
लक्ष्य र्नधाचिण गरिएको छ। नर्तजा खाकाको दोस्रो वर्चको लार्ग अर्धकांश सूर्कका मान पन्धौं योजनामा र्नधाचरित लक्ष्यअनसुाि 
उल्लेख गरिएको छ भने तेस्रो वर्चका लार्ग ववर्य क्षेिगत मन्िालयबाट प्राि लक्ष्यलाई आधाि मार्नएको छ। आ.व. 
207८/7९ को अनमुार्नत उपलजब्ध ववर्य क्षेिगत मन्िालय तथा र्नकायबाट प्राि ववविण तथा ववर्भन्न स्रोतबाट उपलव्ध 
त्याङ्कको आधािमा उल्लेख गरिएको छ। समवृि ि सखुका िाविय लक्ष्य तथा गन्तव्य सूर्क तार्लका २.२ ि २.३ मा प्रस्ततु 
गरिएका छन।्  

तार्लका २.२: समवृिका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य  

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 
२०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ 
उच्र् ि समतामूलक 
िाविय आय 

      

 १.१ 
औद्योर्गक िािको स्तिको 
उच्र् आय  

      

 १.१.१ 
वावर्चक आर्थचक ववृिदि 

(आधािभतू मूल्यमा) 
प्रर्तशत 3.8 5.5 7.6 8.0 8.0 

 १.१.२ 
प्रर्तव्यजक्त कुल िाविय 
आय 

अमेरिकी 
डलि 

1246 1381 1536 1714 1905 

१.२ गरिबीको अन्त्य       

१.२.१ 
गरिबीको िेखामरु्न िहेको 
जनस्यया (र्निपेक्ष  गरिबी) 

प्रर्तशत १८.७ १८.७ ११.२ 9.5 9.0 

१.३ 

िाविय आम्दानीमा तल्लो 
४० प्रर्तशत जनस्ययाको 
वहस्सा 

 

 

    

१.३.१ 

आम्दार्नमा मार्थल्लो १० 
प्रर्तशत ि तल्लो ४० 
प्रर्तशत जनस्ययाको 
अनपुात 

अनपुात १.३ १.३ १.3 १.२3 १.२४ 

१.३.२ 
सम्पजत्तमा आधारित जजनी 
गणुक 

गणुक ०.३१ ०.३१ ०.२९ ०.२९ ०.२८ 

२ 
मानव पुजँी र्नमाचण तथा 
सम्भावनाको पूणच उपयोग  

      

 २.१ स्वस्थ ि लामो आय ु
भएका नपेाली 

      

२.१.१ 
अपेजक्षत आय ु(जन्म 
हुँदाको)  

वर्च ७0.8 ७0.8 ७१.० ७२.० ७२.५ 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 
२०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२.१.२ 
मात ृमतृ्यदुि (प्रर्तलाख 
जीववत जन्ममा) 

स्यया २३९ १५० १२५ ९९ 9५ 

२.१.३ 

५ वर्च मरु्नको बाल 
मतृ्यदुि (प्रर्तहजाि जीववत 
जन्ममा) 

स्यया २८ २८ २६ 24 2२ 

२.१.४ 
वकशोिी अवस्थाको प्रजनन 
(१९ वर्च मरु्न) 

प्रर्तशत ६.३ ६.३ ६.0 5.५ 5.8 

२.२ 

गणुस्तिीय, िोजगािमूलक 
तथा जीवनोपयोगी जशक्षा 
प्राि नागरिक 

      

२.२.१ 
साक्षिता दि (१५ वर्च 
मार्थ) प्रर्तशत ५7.0 ६२.2 95.0 95.0 96.0 

२.२.२ 
यवुा साक्षिता दि (१५-
२४ वर्च) प्रर्तशत 88.0 88.6 98.0 ९9.0 99.0 

२.२.३ 
आधािभतू तह (१-८) मा 
खदु भनाचदि  

प्रर्तशत ९४.7 ९5.1 99.0 99.0 99.5 

२.२.४ 
माध्यर्मक तह (९-१२) 
मा खदु भनाचदि  

प्रर्तशत 51.2 54.3 60.0 65.0 66.5 

२.२.५ 
उच्र् जशक्षामा कुल 
भनाचदि  

प्रर्तशत १४.४ 18.0 20.0 22.0 24.0 

२.२.६ 

काम गने उमेि समूहका 
प्राववर्धक ि व्यावसावयक 
क्षेिमा तार्लम प्राि 
जनस्यया 

प्रर्तशत ३५ 38 45 50 52 

२.३ 
उत्पादनशील ि मयाचददत 
िोजगािी 

      

२.३.१ 
श्रमशजक्त सहभार्गता दि 
(१५ वर्च मार्थ) प्रर्तशत ३८.५ ४४.0 ४७.0 ४9.0 50.0 

२.३.२ 
िोजगािीमा औपर्ारिक 
क्षेिको वहस्सा 

प्रर्तशत ३६.५ ४३.0 ४७.५ 50.0 52.0 

३ 
सवचसलुभ आधरु्नक पूवाचधाि 
एवम ्सर्न अन्तिआबिता 

      

३.१ 
सवचसलुभ, सिुजक्षत ि 
आधरु्नक यातायात 

      

३.१.१ सडक र्नत्व  

वक.र्म. 
प्रर्त वगच 
वक.र्म. 

- - ०.६९ ०.74 0.80 

३.१.२ 

िाविय ि प्रादेजशक 
िाजमागच (२ लेनसम्म, 

कालोपिे सडक माि) 
वक.र्म.  ६८४७ ८१०० ११,०९४ १२,३०० 1२,5०0 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 
२०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

३.१.३ 
िाविय िाजमागच (२ लेन 
मार्थ, द्रतुमागच समेत) वक.र्म. १९२ ३४५ ३४५ ११.७४ १२.०० 

३.१.४ िेलमागच वक.र्म. १०५ १०६ १९० २६० ३४८ 

३.२ 
पूवाचधािमा पहुरँ् तथा 
आबिता 

      

३.२.१ 

३० र्मनेटसम्मको दूिीमा 
यातायात पहुँर् भएको 
परिवाि 

प्रर्तशत - - 94 ९5 96 

३.२.२ 
ववद्यतुमा पहुँर् प्राि 
परिवाि 

प्रर्तशत 90 93 98 १०० 100 

३.२.३ 
इन्टिनेटमा पहुँर् प्राि 
जनस्यया प्रर्तशत ७३ ८५ ८९ ९२ 95 

४ 
उच्र् ि ददगो उत्पादन 
तथा उत्पादकत्व 

      

४.१ 
अथचतन्िमा क्षिेगत 
योगदान 

      

४.१.१ 
प्राथर्मक क्षेि (कृवर्, वन ि 
खानी) 

प्रर्तशत 25.5 24.5 23.9 23.2 22.5 

४.१.२ 

दद्वतीय क्षेि 
(उत्पादनमूलक उद्योग, 

ववद्यतु, ग्यास ि पानी, 
र्नमाचण)  

प्रर्तशत 13.1 13.7 14.3 14.8 15.3 

४.१.३ ततृीय क्षेि (सेवा) प्रर्तशत 61.4 61.8 61.8 62.0 62.3 

४.२ 
 स्वच्छ ऊजाचको उत्पादन 
तथा उपभोग 

      

४.२.१ 
ववद्यतु उत्पादन (जर्डत 
क्षमता) 

मेगावाट 1527 2381 3006 3807 4366 

४.२.२ प्रर्तव्यजक्त ववद्यतु उपभोग 
वकलोवाट 
र्ण्टा 

325 350 380 480 580 

४.३ व्यापाि सन्तलुन       

४.३.१ 

वस्त ुर्नयाचत (कुल 
गाहचस््य उत्पादनको 
अनपुातमा) 

अनपुात २.७ ४.४ ४.७ ५.१ ५.३ 

४.३.२ 

वस्त ुआयात (कुल 
गाहचस््य उत्पादनको 
अनपुातमा) 

प्रर्तशत 36 38 38 39 40 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 
२०७८/७९ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

४.४ 
िाविय तथा क्षिेगत 
उत्पादकत्व 

      

४.४.१ श्रम उत्पादकत्व 
रू. 

हजािमा 
१८४.६ 246.0 261.0 276.0 281.0 

४.४.२ 
कृवर् उत्पादकत्व (प्रमखु 
बाली) 

मे.ट./ 
हेक्टि 

- - ३.8 ३.९ 4.0 

४.४.३ 
र्सँर्ाइयोग्य भरू्ममध्ये 
वरै्भिी र्सँर्ाइ सवुवधा 
पगुकेो भरू्म 

प्रर्तशत - - 42 ४6 50 

४.४.४ 
प्रर्त पयचटक खर्च (प्रर्त 
ददन) 

अमेरिकी 
डलि 

65 70 ७८ ८५  100 

 

तार्लका २.३: सखुका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य सूर्क 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 

२०७८/७९ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

५ 
परिष्कृत तथा मयाचददत 
जीवन 

      

५.१ 
नागरिक स्वस्थता तथा 
सन्तवुि 

      

५.१.१ मानव ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क 

 

०.५९१ ०.६०२ ०.६११ ०.६१८ ०.६२४ 

५.१.२ 
नागरिक सन्तवुिको 
अनभुरू्त सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क ४.८ ४.9 ५.० ५.1 5.2 

 ५.१.३ 
बहआुयार्मक गरिबीमा 
िहेको जनस्यया प्रर्तशत १९.५ १७.४ १३.५ १1.५ 10.0 

५.१.४ 
५ वर्च मरु्नका कम तौल 
भएका बालबार्लका प्रर्तशत २४.३ २४.3 १८.0 15.0 15.0 

५.१.५ 
३० र्मनेटको दूिीमा 
स्वास््य संस्थामा पहुँर् 
भएको र्िपरिवाि 

प्रर्तशत ६१.८ ६५.0 95.0 10.0 100 

५.२ 
सिुजक्षत  तथा सवुवधासम्पन्न 
आवास  

      

५.२.१ 
सिुजक्षत आवासमा 
बसोबास गने जनस्यया 

प्रर्तशत ५० ५४ ५७ 60 63 

५.२.२ 

आधािभतू खानेपानी 
सवुवधा पगुकेो जनस्यया 

प्रर्तशत ९३ 95 97 99 100 

५.२.३ उच्र् मध्यमस्तिको प्रर्तशत २४.६५ २७.0 ३०.0 40.0 ५०.0 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 

२०७८/७९ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

खानेपानी सवुवधा पगुकेो 
जनस्यया 

५.३ 

भौर्तक तथा आधरु्नक 

सम्पजत्त मार्थको 
समतामूलक पहुरँ् वा 
स्वार्मत्व  

      

५.३.१ 

आफ्नै स्वार्मत्वको 
आवासमा बसोबास गने 
परिवाि  

प्रर्तशत ८७ ८८ ८८ ८9 90 

५.३.२ 
सावचजर्नक र्धतोपिमा 
लगानी गने जनस्यया प्रर्तशत 15.0 17.4 १9.0 20.0 21.0 

६ 
सिुजक्षत, सभ्य ि न्यायपूणच 
समाज 

      

६.१ 
ववभेद, वहंसा ि अपिाधमकु्त 

समाज 

      

६.१.१ लैविक ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.89 ०.९३ ०.९५ ०.९6 ०.९७ 

६.१.२ लैविक असमानता सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.४५ ०.४8 ०.४१ ०.39 ०.37 

६.१.३ 
जीवनकालमा शािीरिक वा 
मानर्सक वा यौन वहंसा 
पीर्डत मवहला 

प्रर्तशत २3.४ २3.४ १5.0 13.0 12.0 

६.१.४ 

दताच भएका लैविक वहंसा 
लगायतका अपिाधका 
र्टना ि अनसुन्धानको 
अनपुात 

अनपुात ९१.१ ७२.८ 

 

 

७७.७ 

 

 

95.0 

 

 

100 

६.२ 
सामाजजक-सासं्कृर्तक 

ववववधता 
      

६.२.१ 
मातभृार्ामा पठनपाठन हनुे 
ववद्यालय 

स्यया २८० २८० ३०० ३१२ ३24 

६.२.२ 
ववश्वसम्पदा सूर्ीमा 
सूर्ीकृत सम्पदा 

स्यया १० १० १२ १२ 13 

६.३ 
सामाजजक सिुक्षा तथा 
संिक्षण 

      

६.३.१ 
आधािभतू सामाजजक 
सिुक्षामा आबि 
जनस्यया 

प्रर्तशत ३1 32 47 54 60 

६.३.२ 
 िाविय बजेटमा सामाजजक 

सिुक्षा खर्च प्रर्तशत १२.४ १1.४ १३.३ १३.7 14.0 

७ 
स्वस्थ ि सन्तरु्लत 
पयाचविण 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 

२०७८/७९ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

७.१ 
प्रदरु्णमकु्त ि स्वच्छ 
वाताविण 

      

७.१.१ 

ऊजाच उपभोगमा 
नवीकिणीय ऊजाचको 
अनपुात 

प्रर्तशत ९ १० ११ 12 13 

७.१.२ 
वाय ुप्रदरु्णको औसत 
मािा (वप वप एम २.५) 

माइक्रोग्राम 
प्रर्त 
र्.र्म. 

४7.23 ४४.00 ४२.00 40.00 40.00 

७.२ 
पयाचविणीय सन्तलुन ि 
ददगो उपयोग 

      

७.२.१ वनजंगल र्नत्व  
रूख प्रर्त 
हेक्टि 

४३० ४30 ४४० ४50 ४5० 

७.२.२ काठ उत्पादन 
र्नवर्ट 
(लाख) 

194.24 150.00 २75.00 300.00 300.00 

७.३ 
जलवाय ुपरिवतचन 
अनकूुलनशीलता  

      

७.३.१ 

अनकूुलन योजना तयाि 
भई कायाचन्वयन भएका 
स्थानीय तह 

स्यया २८० ३५० 550 600 650 

८ सशुासन       

८.१ ववर्धको शासन        

८.१.१ ववर्धको शासन सूर्काङ्क सूर्काङ्क -0.46 -0.27 0.56 0.57 0.58 

८.१.२ 
ववश्वव्यापी प्रर्तस्पधी 
सूर्काङ्क  

सूर्काङ्क ५०.८ ५१.6 ५9.० 60.० 61.0 

८.१.३ 
व्यवसाय सहजीकिण 
सूर्काङ्क  

सूर्काङ्क ६0.५ ६३.२ 67.0 68.0 69.0 

८.१.४ 
भ्रमण तथा पयचटन 
प्रर्तस्पधी सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क 3.3 ३.3 ३.7 ३.8 3.9 

८.२ 
सावचजर्नक सदार्ाि, 

पािदजशचता ि जवार्देवहता  
      

८.२.१ 
भ्रिार्ाि न्यूनीकिण 
अनभुरू्त सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क 33 ३6 ३८ ४1 ४1 

८.२.२ 
‘हेलो सिकाि’ मा प्राि 

उजिुीको र्र्छचयौट 
प्रर्तशत 67 70 ७८ ८८ 9८ 

८.२.३ 

कुल आर्थचक प्रर्तष्ठान 
मध्ये दताच नभएका 
(अनौपर्ारिक) प्रर्तष्ठानको 
अनपुात 

प्रर्तशत ४१ ३३ १७ 10 5 

17



क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 

को उपलजब्ध 

२०७८/७९ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

८.२.४ 
दताच भएका मध्ये लेखा 
िाख्न ेआर्थचक प्रर्तष्ठानको 
अनपुात 

प्रर्तशत ५६ ६४ ६७ 70 75 

९ सबल लोकतन्ि       

९.१.१ 
र्नवाचर्नमा मतदाताको 
सहभार्गता प्रर्तशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ 72.00 ७२.00 

९.१.२ मदु्दा रै्सला  प्रर्तशत ५1 55 ६० ६० ६० 

९.१.३ रै्सला कायाचन्वयन प्रर्तशत 38 40 50 50 50 

१० 
िाविय एकता, सिुक्षा ि 
सम्मान 

      

१०.१ नपेालीत्वको उच्र् भावना       

१०.१.१ 
िाविय परिर्य-पि प्राि 
गिेका नेपाली नागरिक 

प्रर्तशत ०.३३ ०.३३ 30 50 60 

१०.१.२ 
नेपालीलाई गन्तव्य 
मलुकुको अध्यागमनमा 
प्रवेशाज्ञा प्रदान गने मलुकु 

स्यया ३५ ३५ 36 37 38 

१०.२ मानव तथा अन्य सिुक्षा       

१०.२.१ 
 पाँर् वर्चमरु्नका 
बालबार्लकाको जन्म दताच प्रर्तशत ६३ ७७ 85 90 95 

१०.२.२ 
आधािभतू खाद्य सिुक्षाको 
जस्थर्तमा िहेका परिवाि  

प्रर्तशत ५६ ६३ 75 80 85 

१०.२.३ 
आत्महत्या दि (प्रर्त लाख 

जनस्ययामा) 
संयया - - ७ ६ ५ 

१०.३ 
ववपद् उत्थानशील समाज ि 
अथचतन्ि  

      

१०.३.१ 
ववपद्का र्टनाबाट 
प्रभाववत परिवाि संयया 

प्रर्त 
हजाि 

१५.0 ४.४ 4.0 3.8 3.6 

१०.३.२ 
ववपद्का र्टनाबाट मतृ्य ु
भएको जनस्यया 

प्रर्त लाख १.५ १.१2 १.1 १.0 १.० 

१०.४ 
अत्यावश्यक वस्त ुि 
सेवामा आत्मर्नभचिता 

      

१०.४.१ 

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

प्रर्तशत १9.4 २४.८ 5.0 4.0 4.0 
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२.६ मध्यमकालीन बजेट खाका  

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

िणनीर्त ि प्राथर्मकता, सिकािको वावर्चक नीर्त तथा कायचक्रम, बजेटका र्सिान्त तथा प्राथर्मकता ि ददगो ववकास लक्ष्यको 
मागचजर्ि एवम ् समविगत आर्थचक स्थावयत्व, ववर्नयोजन कुशलता ि अनमुानयोग्यतालाई मूयय आधाि र्लइएको छ। ववत्तीय 
संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्र् आर्थचक ववृि, तीव्र आर्थचक-सामाजजक ववकास ि समन्यावयक ववतिणका लार्ग ववकास 
कायचक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायाचन्वयनमा जोड ददइएको छ। नर्तजा खाकामा उल्लेजखत लक्ष्यका साथै ववर्य क्षेिगत 
नर्तजा प्राि हनुे गिी स्रोत तथा खर्च अनमुान गरिएको छ। 

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

मध्यमकालीन स्रोत अनमुान गदाच िाजस्व परिर्ालनको ववगतको प्रवजृत्त, कोर्भड-१९ पर्छको अथचतन्िको पनुिोत्थान ि 
स्रोत परिर्ालनमा पिेको र्ाप एवम ्आयात व्यवस्थापन तथा मूल्यस्तिमा जस्थिता कायम गदाच पनचसक्ने असि तथा प्रभाव, स्रोतको 
प्राथर्मकीकिण ि पनुःप्राथर्मकीकिणको आवश्यकता लगायतका पक्षलाई ववशेर् ध्यान ददइएको छ। संर्बाट संकलन भएको मूल्य 
अर्भववृि कि, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशलु्क ि िोयल्टीतर्च को िाजस्व, अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐनमा 
िहेको प्रावधानबमोजजम प्रदेश ि स्थानीय तहमा बाँडर्ाँट हनुे िकम र्टाएि माि संर्को िाजस्व अनमुान गरिएको छ। वैदेजशक 
सहायता अनमुान गदाच दात ृिाि वा संस्थासँग भएको सम्झौता वा प्रर्तबितालाई समावेश गरिएको छ। नेपाल सिकािले र्लनसक्न े
आन्तरिक ऋण कुल गाहचस््य उत्पादनको ५.५ प्रर्तशतको सीमामा िाजखएको छ। 

मार्थ उजल्लजखत आधािमा आगामी तीन वर्चको अवर्धमा कुल सिकािी बजेट रू. 59 खबच 16 अबच 83 किोड 73 लाख 
(प्रर्र्लत मूल्यमा) िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस मध्ये र्ाल ुखर्च रू. 2२ खबच ७९ अबच ११ किोड १२ लाख ि पुँजीगत खर्च 
रू. 1५ खबच ७१ अबच २६ किोड ९७ लाख िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै ववत्तीय व्यवस्थातर्च  रू. ८ खबच ११ अबच ०8 
किोड ९१ लाख ि ववत्तीय हस्तान्तिणमा १२ खबच, 55 अबच, ३६ किोड 72 लाख बाँडर्ाँट गनुचपने अनमुान िहेको छ। 
त्यसैगिी स्रोत परिर्ालनतर्च  िाजस्वबाट रू. 4२ खबच ४० अबच ११ किोड ७९ लाख, वैदेजशक अनदुान रू. 1 खबच ५५ अबच 
४५ किोड ८३ लाख, वैदेजशक ऋण रू. ७ खबच ०२ अबच २६ किोड ११ लाख ि आन्तरिक ऋणबाट रू. ५ खबच ८८ अबच 
६० किोड व्यहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस सम्बन्धी ववविण तार्लका २.४ मा उल्लेख गरिएको छ। 
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तार्लका २.४: र्िवर्ीय बजेट ववर्नयोजन तथा प्रक्षपेण (प्रर्ार्लत मूल्यमा) 

रू. लाखमा 

ववविण 

 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को यथाथच 

 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
संशोर्धत अनमुान 

 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेण 

तीन वर्चको 
कुल 

बजेट अनमुान 

र्ाल ुखर्च 4517020 5777990 7534029 7342900 7914182 22791112 

पुजँीगत खर्च 2288361 3000930 3803845 5233678 6675174 15712697 

ववत्तीय व्यवस्था 1216226 1755598 2302177 2688592 3120122 8110891 

ववत्तीय हस्तान्तिण 3945153 3940653 4298322 4044830 4210521 12553673 

कुल 11966760 14475171 17938373 19310000 21920000 59168373 

स्रोत अनमुान 

िाजस्व* 8653679 10185265 12401179 13930000 16070000 42401179 

वैदेजशक अनदुान 364814 248091 554583 500000 500000 1554583 

वैदेजशक ऋण 1729482 1728785 2422611 2250000 2350000 7022611 

आन्तरिक ऋण 2240000 2313030 256000 2630000 3000000 5886000 

कुल 12987975 14475171 15634373 19310000 21920000 56864373 

बर्त (-) न्यून (+) -1021215 0 2304000 0 0 2304000 

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

स्रोत परिर्ालनतर्च  ववद्यमान कोर्भड-१९ पर्छको अवस्था तथा आवश्यकताको आधािमा नेपाल सिकािको ववत्तीय 
आकाि (Fiscal space) लाई समेत मध्यनजि गिी स्रोत अनमुान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी तीन आर्थचक वर्चमा औसत 
१७ प्रर्तशत ववृिदि हार्सल हनु सक्ने अनमुान / प्रक्षेपण  गरिएको छ।  

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

क्र. सं. ववविण 

आ.व. 
२०७७/७८ को 

यथाथच 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
संशोर्धत अनमुान 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७९/८० को 
अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

1 बजेट अनमुान           

  र्ाल ुखर्च 10.6 11.9 13.4 11.4 10.7 

  पुजँीगत खर्च 5.4 6.2 6.8 8.1 9.0 

  ववत्तीय व्यवस्था 2.9 3.6 4.1 4.2 4.2 

  ववत्तीय हस्तान्तिण 9.2 8.1 7.7 6.3 5.7 

  s'n 28.1 29.8 32.0 30.0 29.6 

2 स्रोत अनमुान           

  िाजस्व 20.3 21.0 22.1 21.6 21.7 

  वैदेजशक अनदुान 0.9 0.5 1.0 0.8 0.7 

  वैदेजशक ऋण 4.1 3.6 4.3 3.5 3.2 

  आन्तरिक ऋण 5.3 4.8 0.5 4.1 4.1 

  s'n 30.4 29.8 27.9 30.0 29.6 

२.७ बजेट ववर्नयोजन ि बाडँर्ाटँको प्रके्षपण  

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

अ. िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा बाडँर्ाटँ 

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

रु. लाखमा 

िणनीर्तक 

संकेत 
िणनीर्तक स्तम्भ 

आ.व. २०७7/७8 को 
यथाथच 

आ.व. २०७8/७9 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७9/80 को  व्यय 
अनमुान 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८1/82 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

१ आर्थचक ववृि  
   553,156       4.62      721,838   4.99          1,106,554    6.17      1,545,478    8.30      1,654,031   8.24  

२ स्वास््य तथा   जशक्षा    783,260       6.55    1,336,125      9.23         1,505,445    8.39  
     

1,631,804    8.77      1,628,423    8.11  

३ 
अन्तिआबिता ि शहिी 
ववकास  

 1,403,385      11.73    1,753,222  
   

12.11          2,239,520  12.48      2,566,642  
  

13.79  
     

2,766,923   13.78  

४ 
उत्पादन ि उत्पादकत्व 
अर्भववृि  

   418,970       3.50      609,085     4.21           842,284   4.70         908,111    4.88       848,871    4.23  

५ 
सामाजजक सिुक्षा तथा 
संिक्षण  

   935,546  
     

7.82    1,163,125  
   

8.04  
        

1,348,434    7.52  
      

1,325,637     7.12  
    

1,449,066    7.21  

६ न्यायपूणच समाज  
   513,423      4.29      587,719     4.06            607,783    3.39        558,487     3.00        581,668    2.90  

७ 
प्राकृर्तक स्रोत तथा 
उत्थानशीलता     711,636      5.95      610,320     4.22            344,977    1.92        408,720     2.20        423,095  

   
2.11  

८ 
सशुासन, प्रादेजशक 
सन्तलुन ि िाविय एकता   1,152,010       9.63    1,393,201     9.62           1,396,141  

  
7.78     1,408,488     7.57      1,443,643    7.19  

९ साधािण प्रशासन  1,550,592  
    

12.96    2,359,883    16.30  
        

4,248,913   23.69       3,783,679  
  

20.33  
   

4,475,080  22.28 

१० ववत्तीय हस्तान्तिण  3,944,782  
    

32.96    3,940,653    27.22          4,298,322   23.96      4,477,195   24.05  
    

4,814,221   23.97  

 
जम्मा 

 
11,966,760      100  

 
14,475,171     100      17,938,373   100   18,614,242    100  20,085,021   100  
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िणनीर्तक 

संकेत 
िणनीर्तक स्तम्भ 

आ.व. २०७7/७8 को 
यथाथच 

आ.व. २०७8/७9 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७9/80 को  व्यय 
अनमुान 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८1/82 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

 
सांकेर्तकीकिण 
नगरिएको 

- - - - - -     695,758  -  1,834,979  - 

 
 कुल जम्मा 

 
11,966,760  - 

 
14,475,171  -     17,938,373  -  19,310,000  - 21,920,000 - 

 

पन्रौं योजनाले अवलम्बन गिेका ८ वटा िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा सबैभन्दा बढी िकम अन्तिआबिता ि शहिी ववकास (िणनीर्तक स्तम्भ ३) ि स्वास््य तथा 
जशक्षा (िणनीर्तक स्तम्भ २) मा बाँडर्ाँट भएको छ। यस अवर्धमा ववगतको तलुनामा आर्थचक ववृिको क्षेिमा बजेटको वहस्सा उल्लेयय रूपमा ववृि भएको छ। 
अन्तिआविता ि पूवाचधाि ववकासमा जोड ददनपुने भएकाले यसको वहस्सासमेत बढ्दै जाने अनमुान छ। 

आ. प्राथर्मकता क्रमको आधािमा बाडँर्ाटँ 

कायचक्रम तथा आयोजनाको प्राथर्मकता क्रमबमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.७ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच 
प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपिुक अनदुान ि ववशेर् अनदुान तथा नयाँ कायचक्रम/आयोजनाका प्रकूर्तमा ववववधता हनुे 
तथा सोको जानकािी प्राि हनु नसक्ने भएकाले प्राथर्मकता क्रमको आधािमा सांकेर्तकीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तार्लका २.७ M प्राथर्मकता क्रमको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको व्यय अनमुान तथा प्रक्षपेण 

     रू. लाखमा 

प्राथर्मकताक्रम  
आ.व. २०७७/७८ को यथाथच 

आ.व. २०७८/७९ को संशोर्धत 
अनमुान 

आ.व. २०७९/८० को  व्यय अनमुान  
आ.व. २०८०/८1 को खर्च 

प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१/८२ को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

पवहलो (P1) 
     

7,439,242  
       

92.74  
      

9,413,260  
      

89.36  
        

12,036,319  
         

88.24  
    

12,740,716  
  

90.12  
    

13,815,861  
 

90.47  

दोस्रो (P2) 
       

582,736  
         

7.26  
       

1,121,258  
      

10.64  
         

1,603,732  
           

11.76  
      

1,396,331  
  9.88  

     
1,454,939  

   
9.53  

जम्मा   8,021,978         100    10,534,518        100      13,640,051           100   14,137,046    100   15,270,800    100  
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प्राथर्मकताक्रम  
आ.व. २०७७/७८ को यथाथच 

आ.व. २०७८/७९ को संशोर्धत 
अनमुान 

आ.व. २०७९/८० को  व्यय अनमुान  
आ.व. २०८०/८1 को खर्च 

प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१/८२ को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

सांकेर्तकीकिण 

नगरिएको 
     

3,944,782  
 -  

      
3,940,653  

 -  
        

4,298,322  
 -  

     
5,172,954  

 -  
     

6,649,200  
 -  

 कुल जम्मा   11,966,760   -    14,475,171   -      17,938,373   -   19,310,000   -   21,920,000   -  
 
 

 पवहलो प्राथर्मकताका कायचक्रम वा आयोजनाका लार्ग बजेट ववर्नयोजनको अंश आगामी आ.व. २०७९/८०  मा 88.24  प्रर्तशत िहेको छ। ववर्नयोजन दक्षता ि 
पनुःप्राथर्मकताका आधािमा दोस्रो ि तेस्रो वर्चमा थप ववृि हनुे आकलन छ। 

इ. ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा बाडँर्ाटँ 

 ददगो ववकास लक्ष्यबमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.८ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच प्रदेश ि स्थानीय तहलाई 
प्रदान गरिने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान कायचक्रम/आयोजनाका प्रकृर्तमा ववववधता हनुे तथा सोको जानकािी प्राि हनु नसक्न े
भएकाले प्राथर्मकता क्रमको आधािमा सांकेर्तकीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तार्लका २.८ ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

रू. लाखमा 

संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७7/७8  को 
यथाथच 

आ.व. २०७8/७9 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७9/80 को  व्यय 
अनमुान 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८1/82 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 गरिबीको अन्त्य 1,240,936 16.85 1,658,307 17.08 2,387,626 19.46 2,183,803 17.16 2,436,004 18.19 

2 शून्य भोकमिी 441,146 5.99 592,644 6.10 837,368 6.82 1,115,139 8.76 1,026,855 7.67 

3 स्वस्थ जीवन 473,183 6.43 808,614 8.33 857,645 6.99 691,047 5.43 709,730 5.30 

4 गणुस्तिीय जशक्षा 375,970 5.11 440,864 4.54 716,109 5.84 614,560 4.83 536,276 4.00 

5 लैविक समानता 24,985 0.34 34,453 0.35 41,655 0.34 48,500 0.38 51,713 0.39 
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संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७7/७8  को 
यथाथच 

आ.व. २०७8/७9 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७9/80 को  व्यय 
अनमुान 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८1/82 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

6 
स्वच्छ पानी तथा 
सिसर्ाई 

188,529 2.56 343,620 3.54 276,055 2.25 445,888 3.50 472,499 3.53 

7 आधरु्नक ऊजाचमा पहुँर् 400,882 5.44 510,772 5.26 706,142 5.75 925,058 7.27 962,799 7.19 

8 
समावेशी आर्थचक ववृि 
तथा मयाचददत काम 

83,372 1.13 163,639 1.69 245,013 2.00 288,674 2.27 290,095 2.17 

9 
उद्योग, नवीन खोज ि 

पूवाचधाि 
1,223,192 16.61 1,687,215 17.38 2,236,505 18.22 2,622,676 20.61 2,951,769 22.04 

10 असमानता न्यूनीकिण 4,444 0.06 18,490 0.19 14,858 0.12 14,866 0.12 15,214 0.11 

11 ददगो शहि ि बस्ती 861,156 11.70 835,401 8.60 1,257,531 10.25 1,064,767 8.37 1,107,116 8.27 

12 
ददगो उपभोग तथा 
उत्पादन 

83,458 1.13 210,342 2.17 193,340 1.58 218,140 1.71 226,630 1.69 

13 जलवाय ुपरिवतचन अनकुुलन 31,689 0.43 47,208 0.49 54,218 0.44 48,950 0.38 43,288 0.32 

14 सामदुद्रक स्रोतको उपयोग 
 

- 
        

15 भ ूसतह स्रोतको उपयोग 108,323 1.47 117,161 1.21 131,754 1.07 156,251 1.23 172,332 1.29 

16 
शाजन्त, न्याय ि सबल 

संस्था 
1,454,492 19.75 1,765,805 18.19 1,731,357 14.11 1,669,548 13.12 1,711,645 12.78 

17 
ददगो ववकासका लार्ग 

साझेदािी 
367,385 4.99 475,272 4.89 584,579 4.76 615,503 4.84 681,047 5.08 

 
जम्मा 7,363,142 100 9,709,807 100 12,271,755 100 12,723,370 100 13,395,011 100 

 
सांकेर्तकीकिण नगरिएको 4,603,618 - 4,603,618 - 5,666,618 - 6,586,630 - 8,524,989 - 

 
कुल जम्मा 11,966,760 - 14,313,425 - 17,938,373 - 19,310,000 - 21,920,000 - 
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आ.व. २०७९/८० मा सबैभन्दा ठूलो वहस्सा क्रमशः गरिबीको अन्त्य (लक्ष्य नं. १), उद्योग, नवीन खोज ि पूवाचधाि (लक्ष्य नं 9) ि शाजन्त, न्याय ि सवल संस्था (लक्ष्य 
नं १६) मा िहेको ि आगामी ३ वर्चको अवर्धमा पर्न वयनै लक्ष्यको वहस्सा ठूलो िहने अनमुान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगिी लैर्गक समानता (लक्ष्य नं ५), जलवाय ु
परिवतचन अनकूुलन (लक्ष्य नं १३) ि असमानता कम गने (लक्ष्य नं १०) मा लगानी ववृि गनुचपने र्नुौती िहेको छ।  

ई. लैंर्गक संकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

लैंर्गक संकेत बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.९ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान 
गरिने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान कायचक्रम/आयोजनाका प्रकूर्तमा ववववधता हनुे तथा सोको जानकािी प्राि हनु नसक्ने 
भएकाले प्राथर्मकता क्रमको आधािमा सांकेर्तकीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तार्लका २.९: लैंर्गक संकेतको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

रू. लाखमा 

संकेत 
नं. 

लैंर्गक संकेत 
आ.व. २०७7/७8 को यथाथच 

आ.व. २०७8/७9 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७9/80 को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८1/82 को खर्च प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 प्रत्यक्ष लाभ      1,658,718   20.68       2,484,345    23.58       2,917,331    21.39      3,073,317   21.74        2,958,649     19.37  

2 अप्रत्यक्ष लाभ      3,192,002   39.79       4,194,320    39.82       6,037,305    44.26      6,206,895   43.91        6,829,466     44.72  

3 तटस्थ      3,171,258   39.53       3,855,853    36.60       4,685,415    34.35      4,856,835   34.36        5,482,685     35.90  

  जम्मा    8,021,978    100   10,534,518     100    13,640,051     100   14,137,046    100    15,270,800     100  

  
सांकेर्तकीकिण 

नगरिएको 
     3,944,782   -       3,940,653   -       4,298,322   -      5,172,954   -        6,649,200   -  

   कुल जम्मा  11,966,760   -   14,475,171   -    17,938,373   -   19,310,000   -    21,920,000   -  

 

आ.व. २०७९/८० को तलुनामा आगामी तीन वर्चमा लैंर्गक समानता तथा सशक्तीकिणमा अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सामा 
ववृि भएको ि प्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनमा खासै ववृि हनु नसकेको ति तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा कमी हदैु आएको छ। 

सांकेर्तकीकिण नगरिएको बजेट तथा खर्चको वहस्सा बढी िहेको एवम ्पूवाचधाि र्नमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि देजखएको हो।  
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उ. जलवाय ुसंकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

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

तार्लका २.१०: जलवाय ुसंकेतको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

रू. लाखमा 

संकेत 

नं. 
जलवाय ु

परिवतचन संकेत 

आ.व. २०७७/७८ को 
यथाथच 

आ.व. २०७८/७९ को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७९/८० को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०८०/८१ को खर्च 
प्रक्षेपण 

आ.व. २०८१/८२ को खर्च प्रक्षेपण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 प्रत्यक्ष 328,622 4.1 537,483 5.1 645,340 4.73 1,153,947 8.16 1,170,295 7.66 

2 अप्रत्यक्ष  1,489,026 18.56 2,659,684 25.25 4,120,598 30.21 3,986,427 28.2 4,282,857 28.05 

3 तटस्थ 6,204,330 77.34 7,337,351 69.65 8,874,113 65.06 8,996,672 63.64 9,817,648 64.29 

  जम्मा 8,021,978 100 10,534,518 100 13,640,051 100 14,137,046 100 15,270,800 100 

  
सांकेर्तकीकिण 
नगरिएको 

3,944,782  -  3,940,653  -  4,298,322  -  5,172,954  -  6,649,200  -  

 
कुल जम्मा 11,966,760  -  14,475,171  -  17,938,373  -  19,310,000  -  21,920,000  -  

 

आ.व. २०७९/८० को तलुनामा जलवाय ुपरिवतचन न्यूनीकिणमा अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सा उल्लेयय ववृि, प्रत्यक्ष लाभ 
परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सामा सामान्य कमी आएको ि तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा पर्न कमी आएको छ। सांकेर्तकीकिण नगरिएको 
बजेट तथा खर्चको वहस्सा बढीिहेको एवम ्पूवाचधाि र्नमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि भएको हो।  

ऊ. िाविय गौिवका आयोजना 

सिकािले आ.व. 2068/69 देजख मलुकुको आर्थचक-सामाजजक ववकासमा महत्वपूणच योगदान परु् याउने ठूला पूवाचधाि र्नमाचण ि संस्कृर्त एवम ् वाताविण संिक्षण 
सम्बन्धी िणनीर्तक महत्वका आयोजनालाई िाविय गौिवका आयोजनाको रूपमा कायाचन्वयनमा ल्याएको छ। िाविय गौिवका आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७९÷८० को 
ववर्नयोजन ि पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तार्लका २.११ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७९÷८० मा रू. ९८ अबच ८१ किोड ३९ लाख 
ववर्नयोजन भएको तथा आ.व. २०८०÷८१ मा रू. १ खबच ३५ अबच 9८ किोड ६१ लाख ि आ.व. २०८१÷८२ मा रू. १ खबच ४८ अबच २४ किोड ६२ लाख खर्च 
आवश्यक पने प्रक्षेपण गरिएको छ।  
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तार्लका २.११: िाविय गौिवका आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

 रू. लाखमा 

क्र.सं. ब.उ.जश.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७७/७८ 

को यथाथच 

२०७८/७९ को 
संशोर्धत 
अनमुान 

२०७९/८० 

को अनमुान 

२०८०/८१ 

को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

1 30803112 बबई र्संर्ाइ आयोजना 14323 10297 15284 285400 285400 

2 30803113 महाकाली र्संर्ाइ आयोजना (किनपिु) 8640 8154 12601 33340 41590 

3 30803116 र्सक्टा र्संर्ाइ आयोजना 10806 13644 18868 23450 23450 

4 30803119 िानी जमिा  कुलरिया र्संर्ाइ आयोजना ( प्रणाली आधरु्नकीकिण समेत) 12525 15424 29006 29645 29645 

5 30803120 भेिी - ववई  डाइभसचन बहउुद्देश्यीय आयोजना 12139 21916 22778 25320 37820 

6 30803124 सनुकोशी मरिन डाईभसचन बहउुद्देजशय आयोजना 12454 14460 27162 70300 85300 

7 50108110 मार्थल्लो तामाकोशी जलववद्यतु आयोजना (४५६ मे. वा.) 10000 0 0 0 0 

8 30500108 र्मर्लर्नयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 23314 42969 92797 113070 148000 

9 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 16569 66026 79323 82575 52575 

10 31300101 मेलम्र्ी खानेपानी आयोजना 16215 20799 8077 15330 15340 

11 31300102 काठमाण्डौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रशािण आयोजना (दोश्रो) 0 3831 16950 30249 30260 

12 32551011 पशपुर्त क्षेि ववकास कोर् 6549 3353 2400 2760 3174 

13 32551012 लजुम्बनी ववकास कोर् 7038 14198 15500 17825 20499 

14 50125103 दजक्षण एजशया पयचटन पवुाचधाि ववकास आयोजना 17111 24905 22000 0 0 

15 50125104 पोखिा क्षेिीय अन्तिाचविय ववमानस्थल 30729 51817 44000 0 0 

16 50125105 दोस्रो अन्तिाचविय ववमानस्थल र्नजगढ, बािा 5000 6331 2600 4500 6000 
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क्र.सं. ब.उ.जश.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७७/७८ 

को यथाथच 

२०७८/७९ को 
संशोर्धत 
अनमुान 

२०७९/८० 

को अनमुान 

२०८०/८१ 

को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

17 32900104 िािपर्त र्िेु संिक्षण कायचक्रम 16070 14553 21732 25557 26289 

18 33700101 काठमाडौं-तिाई मधेश र्ाि ट्रयाक 87305 64435 300786 338118 344642 

19 33701114 पषु्पलाल िाजमागच(मध्य पहाडी िाजमागच) 72834 60339 93316 57325 117298 

20 33701118 उत्ति दजक्षण िाजमागच(कणाचली, कालीगण्डकी ि कोशी) 24710 29022 46952 34232 50257 

21 33701128 हलुाकी िाजमागच (पलुहरु समेत) 102013 47925 60720 97510 81485 

22 33702101 िेल, मेट्रो िेल तथा मोनो िेल ववकास आयोजना 46173 47470 55287 73355 83438 

 
 जम्मा 552517 581868 988139 1359861 1482462 

 

ए. रूपान्तिणकािी आयोजना 

कुल गाहचस््य उत्पादनमा योगदान, ववर्यगत क्षेिगत उपलजव्धमा योगदान, िोजगािी र्सजचना, बहृत लाभाजन्वत जनसंयया एवम ्ववर्य क्षेिगत ि प्रादेजशक सन्तलुन कायम 
गने आधािमा स्थानीय तहदेजख नै सवल अथचतन्िको आधाि र्सजचना गनच ि प्रादेजशक सन्तलुन कायम गदै उच्र् आर्थचक ववृिदि हार्सल गनच बहृत ्प्रभावी ि ववजशि प्रकृर्तका 
आयोजनालाई रूपान्तिणकािी आयोजनाको रूपमा छनोट गिी पन्रौं योजनामा उल्लेख गरिएको छ। रूपान्तिणकािी आयोजनाका लार्ग आ.व. २०७९÷८० को ववर्नयोजन ि 
पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तार्लका २.१२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७९÷८० मा रू. ८३ अबच ९१ किोड २० लाख ववर्नयोजन भएको 
तथा आ.व. २०८०÷८१ मा रू. ९२ अबच 2 किोड 2३ लाख ि आ.व. २०८१÷८२ मा रू. ८६ अबच ४१ किोड ४४ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ। 
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तार्लका २.१२: रूपान्तिणकािी आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

रू. लाखमा 

क्र. सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७७/७८ को 

यथाथच 
२०७८/७९ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७९/८० को 
अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

1 31200106 प्रधानमन्िी  कृवर् आधरु्नकीकिण परियोजना        24,229            28,829          32,877          32,963          32,963  

2 30700101 
औद्योर्गक पूवाचधाि ववकास कायचक्रम (ववशेर् 
आर्थचक क्षेि समेत) 

         8,702            24,351          37,961         37,095         45,299  

3 32900105 सम्ववृिका लार्ग वन            359                919           2,390           6,126           2,375  

4 50129102 सम्ववृिका लार्ग वन             -                   -             1,635           1,799           1,978  

5 33600103 
जग्गा प्रशासन सदुृढीकिण तथा अनौपर्ारिक 
भसूम्बन्ध ब्यवस्थापन कायचक्रम 

         2,064              6,263           6,432            6,613           6,625  

6 50108101 
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसािण लाईन 
ववस्ताि 

      127,749           126,175        227,030        211,870        222,464  

7 50108122 
अपि अरुण जलववद्यतु आयोजना कम्पनी 
र्लर्मटेड 

         2,000             5,426         10,000           7,390          11,000  

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

       20,447             13,727         18,575         10,494           8,129  

9 33701145 सासेक िाजमागच सधुाि आयोजना         12,851             27,753          82,221         40,492         40,281  

10 33701167 क्षेिीय ब्यापारिक मागच ववस्ताि आयोजना             75             37,221         68,481          37,560         30,000  
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क्र. सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७७/७८ को 

यथाथच 
२०७८/७९ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७९/८० को 
अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

11 33701171 काकिर्भट्टा इनरुवा, पथलैया नािायणर्ाट खण्ड             -               5,407         46,400          20,563         15,000  

12 34701110 नयाँ शहि आयोजना         16,125            25,346         31,744          33,380         36,880  

13 34701118 शहिी  कोरिडोि आयोजना              23                351           2,276           2,658           3,252  

14 35800102 र्डजजटल नेपाल आयोजना             -                   -             6,000           6,600           7,260  

15 36501112 प्रादेजशक तथा स्थानीय सडक सधुाि कायचक्रम            714             17,730         23,589        182,100        218,481  

16 35000109 िािपर्त शैजक्षक सधुाि कायचक्रम             -                  562         88,832         88,300         10,000  

17 37000116 एवककृत स्वास््य पूवाचधाि ववकास कायचक्रम        60,423           92,889        127,655       150,864        151,060  

18 34000105 िािपर्त मवहला सशजक्तकिण परियोजना            385                719           2,615           2,730           3,035  

19 31401011 िाविय परिर्यपि तथा प्ीकिण ववभाग          7,344            25,226         22,407         40,626         18,062  

    जम्मा    283,490       438,894      839,120      920,223     864,144  
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ऐ. अन्तिसिकािी ववत्तीय हस्तान्तिणको अनमुान ि प्रके्षपण  

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

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

रू. लाखमा 

अनमुान तथा प्रक्षपेण िाजस्व 
ववत्तीय 

समानीकिण 

अनदुान 
सशतच अनदुान समपूिक अनदुान 

ववशेर् 
अनदुान 

कुल हस्तान्तिण 

२०७७/७८ को यथाथच   1,109,415     1,451,723    2,300,795        102,775      89,489      5,054,197  

२०७८/७९ को संशोर्धत 
अनमुान 

  1,338,981     1,525,327    2,180,520        116,897    117,909      5,279,634  

२०७९/८० को अनमुान   1,630,291     1,616,634    2,408,945        135,690    137,053      5,928,613  

२०८०/८१ को प्रक्षेपण   1,720,000     1,290,074    2,468,376        142,475    143,906      5,764,830  

२०८१/८२ को प्रक्षेपण   1,980,000     1,782,339    2,687,190        170,000    174,691      6,794,221  

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

 रू. लाखमा 

प्रदेश तथा स्थानीय तह िाजस्व 

ववत्तीय 
समानीकिण 
अनदुान 

सशतच अनदुान 
समपूिक 
अनदुान 

ववशेर् अनदुान कुल हस्तान्तिण 

प्रदेश 

२०७७/७८ को यथाथच 554,708 551,990 468,545 51,837 31,150 1,658,230 

२०७८/७९ को संशोर्धत 
अनमुान 

669,491 579,548 409,050 54,186 39,283 1,751,558 

परिवतचन (%) 20.7 5.0 -12.7 4.5 26.1 5.6 

२०७९/८० को अनमुान 815,146 614,321 571,682 62,960 45,643 2,109,752 

परिवतचन (%) 21.8 6.0 39.8 16.2 16.2 20.5 

२०८०/८१ को प्रक्षपेण 860,000 645,037 571,682 66,108 47,925 2,190,752 

२०८१/८२ को प्रक्षपेण 990,000 677,289 666,805 80,000 68,116 2,482,210 
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प्रदेश तथा स्थानीय तह िाजस्व 

ववत्तीय 
समानीकिण 
अनदुान 

सशतच अनदुान 
समपूिक 
अनदुान 

ववशेर् अनदुान कुल हस्तान्तिण 

स्थानीय तह 

२०७७/७८ को यथाथच 554,708 899,733 1,832,250 50,938 58,339 3,395,968 

२०७८/७९ को संशोर्धत 
अनमुान 

669,491 945,779 1,771,470 62,711 78,626 3,528,077 

 परिवतचन (%) 20.7 5.1 -3.3 23.1 34.8 3.9 

२०७९/८० को अनमुान 815,146 1,002,313 1,837,263 72,730 91,410 3,818,862 

परिवतचन (%) 21.8 6.0 3.7 16.0 16.3 8.2 

२०८०/८१ को प्रक्षपेण 860,000 645,037 1,896,694 76,367 95,981 3,574,078 

२०८१/८२ को प्रक्षपेण 990,000 1,105,050 2,020,385 90,000 106,576 4,312,011 

आ.व. २०७९÷८० को ववर्नयोजन ि पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण, ववर्य क्षेिगत नर्तजा, ववर्य क्षेिगत कायचक्रम तथा 
आयोजनाको ववविण, अपेजक्षत उपलजब्ध ि ववर्य क्षेिगत अनमुार्नत बजेट परिच्छेद 4 देजख 9 सम्म प्रस्ततु गरिएको छ। यसैगिी 
कायचक्रम तथा आयोजनागत बजेट, प्राथर्मकीकिण ि संकेत तथा स्रोत अनसूुर्ी ४ देजख १० ि प्रर्त एकाइ लागत अनमुान 
अनसूुर्ी ११ मा समावेश गरिएको छ। 
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परिच्छेद 3 

आर्थिक वर्ि २०७९/80 को ववकास कार्िक्रम तथा बजेट 

३.१ पषृ्ठभरू्म 

वावर्िक बजेटमा ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनाको ववविण समावेश गिी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म बेग्लै दस्तावेजको 
रूपमा वावर्िक ववकास कार्िक्रम प्रकाशन ह ुँदै आएको र्थर्ो। मध्र्मकालीन खर्ि संिर्नामा तीन आर्थिक वर्िको समविगत आर्थिक 
खाका, नर्तजा खाका ि बजेट खाका समावेश ह ने ह ुँदा आगामी आर्थिक वर्ि सञ्चालन ह न े ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनालाई पर्न 
र्समा समावेश गन ि उपर् क्त ह ने भएकाले गत आर्थिक बर्ि २०७८/७९ देखख मध्र्मकालीन खर्ि संिर्नाको अर्भन्न अङ्गको 
रूपमा वावर्िक ववकास कार्िक्रम समावेश गरिएको छ। र्सबाट मध्र्मकालीन खर्ि संिर्ना थप प्रभावकािी ह ने अपेक्षा गरिएको 
छ। 

३.२ आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ववकास कार्िक्रम बजेटको बाुँडफाुँट 

 आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सञ्चालन ह ने ववकास आर्ोजना ि कार्िक्रमको बजेट िकमको बाुँडफाुँट देहार्का 
तार्लकामा ददइएको छ।  

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

आ.व. २०७९÷८० को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको साधािण, ववकास तथा प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान गरिएको 
अन दानको वगीकिण अन सािको ववर्नर्ोखजत िकम देहार्को तार्लका ३.१ ि मन्त्रालर्गत/र्नकार्गत ववविण अन सूर्ी ३.१ मा 
उल्लेख गरिएको छ।  

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

रू. लाखमा 

क्र.सं. खर्ि 
आ.व. २०७७/७८ को र्थाथि 

आ.व. २०७८/७९ को 
संशोर्धत अन मान 

२०७९/८० को 
ववर्नर्ोजन 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

१ साधािण 4930305 41.2 6015763 41.6 7994742 44.6 

२ ववकास कार्िक्रम 3091673 25.8 4518755 31.2 5645309 31.5 

३ 

प्रदेश ि स्थानीर् 
तहलाई प्रदान 
गरिएको अन दान 

3944782 33.0 3940653 27.2 4298322 24.0 

  जम्मा 11966760 100 14475171 100 17938373 100 
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(ख) खर्िका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

 आ.व. २०७९÷८० को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको र्ाल  खर्ि, प ुँजीगत खर्ि ि ववत्तीर् व्र्वस्थाको ववर्नर्ोखजत बजेट 
ववविण तार्लका ३.२ मा उल्लेख गरिएको छ। ववकास कार्िक्रममा साधािण खर्ि तथा प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान गरिएको 
ववत्तीर् समानीकिण ि सशति अन दान समावेश गरिएको छैन। ववकास कार्िक्रमको ववर्र् क्षेरगत ववविण अन सूर्ी ३.२ तथा 
िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक संकेत, ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत ि जलवार्  संकेतका आधािमा ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.३ देखख ३.७ 
सम्म प्रस्त त गरिएको छ। 

तार्लका ३.२ र्ाल , प ुँजीगत ि ववत्तीर् व्र्वस्थाको आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

         रू. लाखमा 

क्र.सं. खर्ि 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ र्ाल  खर्ि      1,618,456  28.7 

२ प ुँजीगत खर्ि      3,055,774  54.1 

३ ववत्तीर् व्र्वस्था        971,079  17.2 

  जम्मा    5,645,309  100.0 

(ग) िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

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

तार्लका 3.३ िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

         रू. लाखमा 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

िणनीर्त 
कार्िक्रम/ 

आर्ोजना संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ तीव्र, ददगो ि िोजगािमूलक आर्थिक ववृि 35 1,090,606 19.3 

२ स लभ तथा ग णस्तिीर् स्वास््र् सेवा ि खशक्षाको स र्नखितता 69 1,152,847 20.4 

३ 
आन्त्तरिक तथा अन्त्तिदेशीर् अन्त्तिआबिता एवम ्ददगो 
शहि/बस्ती ववकास 

85 1,985,439 35.2 

४ उत्पादन ि उत्पादकत्त्व अर्भववृि 70 789,182 14.0 

५ 
पूणि, ददगो ि उत्पादनशील सामाखजक स िक्षा तथा संिक्षण 
प्रदान 

5 96,123 1.7 

६ 
गरिबी र्नवािण ि आर्थिक सामाखजक समानता सवहतको 
न्त्र्ार्पूणि समाज र्नमािण 

14 22,671 0.4 
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िणनीर्तक 
स्तम्भ 

िणनीर्त 
कार्िक्रम/ 

आर्ोजना संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

७ 
प्राकृर्तक स्रोतको संिक्षण ि परिर्ालन तथा उत्थानशीलताको 
ववकास 

28 318,559 5.6 

८ 
संघीर् शासन प्रणालीको स दृढीकिण ि साविजर्नक सेवाको 
प्रभावकारिता अर्भववृि 

25 189,882 3.4 

  जम्मा 331 5,645,309 100.0 

 

(घ) प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

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

तार्लका ३.४ प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

         रू. लाखमा 

क्र.सं. प्राथर्मकता क्रम संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना बजेट 

संख्र्ा िकम प्रर्तशत 

१ पवहलो (P1) 268 5,138,557 91.0 

२ दोस्रो (P2) 63 506,752 9.0 

  जम्मा 331 5,645,309 100.0 

 

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

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

तार्लका ३.५ ददगो ववकास लक्ष्र् संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

रू. लाखमा 

संकेत नं ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 

बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ गरिबीको अन्त्त्र् 22        193,506        3.43  

२ शून्त्र् भोकमिी 58        765,100      13.55  

३ स्वस्थ जीवन 32        623,229      11.04  

४ ग णस्तिीर् खशक्षा 8        143,194        2.54  

५ लैवङ्गक समानता 5         39,728        0.70  

६ स्वच्छ पानी तथा सिसफाई 22        269,367        4.77  
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संकेत नं ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 

बजेट 

िकम प्रर्तशत 

७ आध र्नक ऊजािमा पह ुँर् 34        699,602      12.39  

८ समावेशी आर्थिक ववृि तथा मर्ािददत काम  11         54,979        0.97  

९ उद्योग, नवीन खोज ि पूवािधाि 70      2,053,870      36.38  

१० असमानता न्त्रू्नीकिण 5 13473       0.24  

११ ददगो शहि ि बस्ती 25        391,035        6.93  

१२ ददगो उपभोग तथा उत्पादन 3        191,960        3.40  

१३ जलवार्  परिवतिन अन कूलन 11         44,036        0.78  

१४ साम दिक स्रोतको उपर्ोग            -    

१५ भ-ूसतह स्रोतको उपर्ोग 10         78,459        1.39  

१६ शाखन्त्त, न्त्र्ार् ि सबल संस्था 10         63,574        1.13  

१७ ददगो ववकासका लार्ग साझेदािी 5         20,197        0.36  

  जम्मा 331    5,645,309       100  

(र्) लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट 

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

तार्लका 3.६ लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत िकम 

          रू. लाखमा 

संकेत नं लैंर्गक संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ प्रत्र्क्ष 97 1,681,342 29.8 

२ अप्रत्र्क्ष 176 2,999,442 53.1 

३ तटस्थ 58 964,525 17.1 

  जम्मा 331 5,645,309 100.0 

(छ) जलवार्  संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोखजत बजेट  

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

          रू. लाखमा 

संकेत नं जलवार्  संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ अत्र्न्त्त सान्त्दर्भिक 62 602,996 10.7 

२ सान्त्दर्भिक 88 1,804,404 32.0 

३ तटस्थ 181 3,237,909 57.4 

  जम्मा 331 5,645,309 100.0 

३.३ आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सञ्चालन ह न ेनर्ाुँ कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको ववविण 

 आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा ववर्भन्न मन्त्रालर्, कार्ािलर् तथा र्नकार्हरूमाफि त सञ्चालन ह ने नर्ाुँ ववकास कार्िक्रम तथा 
आर्ोजनाको ववविण तार्लका 3.८ मा ददइएको छ। तल उखल्लखखत कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको ववस्ततृ ववविण सम्बखन्त्धत 
मन्त्रालर् तथा र्नकार्ले वावर्िक ववकास कार्िक्रम (भाग २) मा समावेस गिी प्रकाशन गने गरिएको छ ।  
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तार्लका 3.८ आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सञ्चालन ह न ेनर्ाुँ कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको  ववविण 

ब.उ.खश.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना सम्बखन्त्धत मन्त्रालर्/र्नकार् 
ववर्नर्ोजन स्रोत 

क ल र्ाल  प ुँखजगत 
ववत्तीर् 
व्र्वस्था 

नपेाल 
सिकाि 

अन दान ऋण 

30801108 नौम िे बह उद्देश्र्ीर् आर्ोजना 
उजाि, जलस्रोत तथा र्संर्ाई 
मन्त्रालर् 

2481 190 2291 0 2481 0 0 

30803133 
भ  र्मगत स्र्ालो तथा र्डप ट्य ववेल र्संर्ाई 
आर्ोजना 

उजाि, जलस्रोत तथा र्संर्ाई 
मन्त्रालर् 

278 55 223 0 278 0 0 

30803156 नववनतम र्ाखन्त्रक र्संर्ाइ आर्ोजना 
उजाि, जलस्रोत तथा र्संर्ाई 
मन्त्रालर् 

1310 20 1290 0 40 0 1270 

31201113 
पहाडी क्षेर काष्ठफल तथा फलफ ल ववकास 
आर्ोजना 

कृवर् तथा पश पन्त्छी ववकास 
मन्त्रालर् 

3000 2000 1000 0 0 1300 
170

0 

31407011 कस िजन्त्र् सम्पखत्त व्र्वस्थापन ववभाग गहृ मन्त्रालर् 340 291 49 0 340 0 0 

32901107 
जैववक ववववधता तथा जलाधाि व्र्वस्थापन 
कार्िक्रम 

वन तथा वाताविण मन्त्रालर् 4527 1204 3323 0 60 2789 1678 

33701177 िाप्ती लोकमागि 
भौर्तक पूवािधाि तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर् 

7000 0 7000 0 0 0 
700

0 

33701178 
पूवि दखक्षण एर्सर्ाको र्ातार्ात तथा व्र्ापाि 
आबिता अर्भववृि कार्िक्रम 

भौर्तक पूवािधाि तथा र्ातार्ात 
मन्त्रालर् 

10048 0 
1004

8 
0 300 0 

974
8 

34000106 मवहला सम त्थान कार्िक्रम 
मवहला बालबार्लका तथा जेष्ठ 
नागरिक मन्त्रालर् 

3851 3780 71 0 301 3550 0 

34700012 िाविर् भवन प्रववर्ध अन सन्त्धान केन्त्ि शहिी ववकास मन्त्रालर् 721 316 405 0 721 0 0 

34701119 शहिी ववकास आर्ोजना शहिी ववकास मन्त्रालर् 3300 0 3300 0 495 0 
280

5 

35001101 ववद्यालर् खशक्षा क्षेर र्ोजना - (केन्त्ि स्ति) 
खशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववर्ध 
मन्त्रालर् 

14044 13864 180 0 9111 1627 3306 

35021102 उच्र् खशक्षाको उत्कृिता प्रवििन कार्िक्रम खशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववर्ध 14906 14906 0 0 0 0 149
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तार्लका 3.८ आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सञ्चालन ह न ेनर्ाुँ कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको  ववविण 

ब.उ.खश.नं. कार्िक्रम/आर्ोजना सम्बखन्त्धत मन्त्रालर्/र्नकार् 
ववर्नर्ोजन स्रोत 

क ल र्ाल  प ुँखजगत 
ववत्तीर् 
व्र्वस्था 

नपेाल 
सिकाि 

अन दान ऋण 

मन्त्रालर् 06 

35800102 र्डखजटल नेपाल आर्ोजना 
सञ्चाि तथा सूर्ना प्रववर्ध 
मन्त्रालर् 

6000 1000 5000 0 0 0 
600

0 

36500113 
नवप्रवतिनमा आधारित स्थानीर् आर्थिक ववकास 
कार्िक्रम 

संघीर् मार्मला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्रालर् 

30000 30000 0 0 30000 0 0 

36501115 ग्रर्मण सडक संजाल स धाि आर्ोजना -ए एफ 
संघीर् मार्मला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्रालर् 

2891 0 2891 0 439 0 
245

2 

36501116 स्थानीर् पूवािधाि सहर्ोग कार्िक्रम 
संघीर् मार्मला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्रालर् 

7650 0 7650 0 0 7650 0 

37100104 
बैदेखशक िोजगािीबाट फवकि एका ब्र्खक्तहरुका 
लार्ग प न एवककिण परिर्ोजना पवहलो र्िण 

श्रम, िोजगाि तथा सामाखजक 
स िक्षा मन्त्रालर् 

1862 1862 0 0 0 1862 0 

50129102 सम्ववृिका लार्ग वन अथि मन्त्रालर्- ववत्तीर् व्र्वस्था 1635 0 0 1635 0 0 1635 

50301009 ए.आइ.आइ.वव. 
अथि मन्त्रालर्- वैदेखशक ऋण 
भ  क्तानी (बह पक्षीर्) 

447 447 0 0 447 0 0 

३.४ क्षरे/उपके्षरगत ववकास आर्ोजना तथा कार्िक्रमको ववविण 

 आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा ववर्भन्न मन्त्रालर्, कार्ािलर् तथा र्नकार्हरू अन्त्तगित जम्मा ३३१ ववकास कार्िक्रम तथा आर्ोजना सञ्चालन ह नेछन।् ववर्र् क्षेरगत 
आधािमा ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनाको प्राथर्मकता क्रम, िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक संकेत, ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत ि जलवार्  संकेत अन सािको कार्िक्रम/आर्ोजनाको 
संख्र्ात्मक ववविण तार्लका 3.९ मा ददइएको छ। 
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तार्लका 3.९ आर्थिक वर्ि २०७९/८० मा सञ्चालन ह न ेववर्र् क्षरेगत ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनाको िणनीर्तक स्तम्भ, प्रथर्मकता क्रम तथा बजेट संकेतअन साि संख्र्ा 

क्र.सं. ववर्र् क्षरे 

िणनीर्तक स्तम्भ प्राथर्मकता क्रम लैंर्गक संकेत जलवार्  संकेत 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 3 

1 कृवर् तथा पश पन्त्छी ववकास 3     20 1   1 2 25 2 15 11 1 3 16 8 

2 भरू्म व्र्वस्था       2 1   1 2 6   2 2 2 1   5 

3 सहकािी  तथा गरिबी र्नवािण       1   2     2 1   2 1     3 

4 वन तथा वाताविण 2 2   1     10   14 1 8 6 1 13 2   

5 अथि     1 4     1 4 6 4 4 3 3   2 8 

6 उद्योग  3     1     3   7   2 1 4   1 6 

7 वाखणज्र् तथा आपूर्ति   2 1 1         4     3 1 1   3 

8 
संस्कृर्त, पर्िटन तथा नागरिक 
उड्डडर्न 

2   6 1   3     7 5 5 2 5   1 11 

9 खशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववर्ध   6             4 2 4 2       6 

10 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा   28     1       12 17 12 17     1 28 

11 खानेपानी तथा सिसफाइ 1 19           1 16 5 8 7 6 10 5 6 

12 र् वा तथा खेलक द   1 2           3     2 1     3 
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क्र.सं. ववर्र् क्षरे 

िणनीर्तक स्तम्भ प्राथर्मकता क्रम लैंर्गक संकेत जलवार्  संकेत 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 3 

13 
मवहला, बालबार्लका तथा जेष्ठ 
नागरिक 

1       1 4     6   6       1 5 

14 
श्रम, िोजगाि तथा सामाखजक 
स िक्षा 

1 2     1 1     4 1   4 1   2 3 

15 ऊजाि 8   8 18     1   33 2 11 15 9 14 12 9 

16 जलस्रोत       1     6   6 1   5 2 5 1 1 

17 र्संर्ाइ 5     18         20 3 8 14 1 9 11 3 

18 जल तथा मौसम ववज्ञान             2   2     1 1 1   1 

19 भौर्तक पूवािधाि तथा र्ातार्ात 8 6 42         1 51 6 2 44 11 2 16 39 

20 सञ्चाि तथा सूर्ना प्रववर्ध 1   1         1 3     2 1   1 2 

21 शहिी ववकास   1 11       1 5 11 7 3 11 4 1 4 13 

22 
संघीर् मार्मला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन 

  2 11 2   1   4 17 3 6 14   2 7 11 

23 गहृ           3 1   4     2 2   1 3 

24 र्ोजना तथा त्र्ाङ्क               4 2 2 1 2 1     4 

25 अथि ववववध - ववकास     2       1 1 3 1   4     4   

जम्मा 35 69 85 70 5 14 28 25 268 63 97 176 58 62 88 181 
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क्र.सं. ववर्र् क्षरे 
ददगो  ववकास संकेत 

क ल 

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

1 कृवर् तथा पश पन्त्छी ववकास   27                               27 

2 भरू्म व्र्वस्था   3               2         1     6 

3 सहकािी  तथा गरिबी र्नवािण 3                                 3 

4 वन तथा वाताविण 1                       6   8     15 

5 अथि   3           1 2     1       2 1 10 

6 उद्योग                  7                 7 

7 वाखणज्र् तथा आपूर्ति     1                           3 4 

8 संस्कृर्त, पर्िटन तथा नागरिक उड्डडर्न               2 6   4             12 

9 खशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववर्ध 1     5                           6 

10 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा     29                             29 

11 खानेपानी तथा सिसफाइ         1 20                       21 

12 र् वा तथा खेलक द       3                           3 

13 मवहला, बालबार्लका तथा जेष्ठ नागरिक 1       4         1               6 

14 श्रम, िोजगाि तथा सामाखजक स िक्षा               5                   5 

15 ऊजाि             34         1           35 

16 जलस्रोत   1                 4   2         7 

17 र्संर्ाइ   23                               23 

18 जल तथा मौसम ववज्ञान                         2         2 

19 भौर्तक पूवािधाि तथा र्ातार्ात 11             1 43   2             57 

20 सञ्चाि तथा सूर्ना प्रववर्ध                 3                 3 

21 शहिी ववकास           1     1   13       1 1 1 18 

22 संघीर् मार्मला तथा सामान्त्र् प्रशासन 5 1 1     1   2 6   1 1       2   20 

23 गहृ     1                   1     2   4 

24 र्ोजना तथा त्र्ाङ्क                   2           2   4 

25 अथि ववववध - ववकास                 2   1         1   4 

जम्मा 22 58 32 8 5 22 34 11 70 5 25 3 11 0 10 10 5 331 
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परिच्छेद ४ 

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

१. पषृ्ठभमूि  

  कुल ६०.४ प्रमतशत घिपरिवाि कृषि पेशािा संलग्न िहेको ि कुल गाहहस््य उत्पादनिा यस क्षेत्रको योगदान २५ प्रमतशत 
हािाहािी िहेको सन्दभहिा गरिबी न्यूनीकिण, ग्रािीण िोजगािी, खाद्य तथा पोिण सिुक्षा, व्यापाि सन्तलुन एवि ्देशको सिग्र आमथहक 
षवकासिा यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पािेको छ। सिावेशी आमथहक वषृिको िेरुदण्डको रूपिा िहेको यस क्षेत्रले िोजगािी ि िषहला 
सहभामगताका साथै ददगो पयाहविणीय षवकासिा सिेत टेवा परु् याउने भएको कािण उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । 

          संषवधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी अमधकाि समुनश्चित गदै कृषि क्षेत्रको सिग्र षवकासको िागहदशहकका रूपिा िहेको कृषि षवकास 
िणनीमतले परिकल्पना गिे अनसुाि कृषि उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि, कृषि क्षेत्रको षवषवधीकिण, व्यावसायीकिण ि कृषिजन्य वस्तकुो 
प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता अमभवषृि गरिन ुअपरिहायह छ। श्रिशश्चिको बढ्दो पलायनबाट सशृ्चजत कृषि िजदिुको अभाव ि आपूमतहका 
सिस्या सिेत िध्यनजि गदै उत्पादनिा आत्िमनभहिता ि बढ्दो व्यापाि घाटा न्यूनीकिण गनह आमथहक तथा सािाश्चजकरूपिा पमछ 
पिेका वगहलाई सिेत प्राथमिकता ददई सिकािी, सहकािी ि मनजी साझेदािीको अवधािणा अंगीकाि गदै िलुकुको भौगोमलक परिवेश, 

तलुनात्िक लाभ ि बाली षवशेि अनसुािको षवशेि कृषि उत्पादन क्षेत्रिार्ह त कृषि उत्पादन, प्रशोधन ि बजािीकिण गरिनपुछह। 
कृषििा व्यावसायीकिण, यान्त्रीकिण ि औद्योगीकिणिार्ह त कृषि पेशालाई सम्िानजनक बनाई आय तथा िोजगािी मसजहना, गरिबी 
न्यूनीकिण, सधुािात्िक व्यापाि सन्तलुन, ददगो ि सन्तमुलत षवकास, खाद्य तथा पोिण सिुक्षा ि कृषि क्षेत्रको रुपान्तिणबाट आमथहक 
रुपान्तिणका लामग बहृत उत्पादन पकेट (ब्लक), िूल्य अमभवषृि एवि ्बजािीकिणका लामग आवश्यक संिचनासषहतको उत्पादन 
क्षेत्र (जोन), कृषिजन्य उद्योग सषहतको औद्योमगक षवशेि कृषि क्षेत्र (सपुि जोन) सषहतको कृषि क्षेत्रका आगािी षवकास कायहक्रिहरू 
सञ्चालन हनु ुआवश्यक छ। त्यस्तै, ददगो षवकास लक्ष्य अन्तगहत भोकििीको अन्त्य लगायतका लक्ष्य प्राप्त गनह षवशेि पहल गनुहपने 
देश्चखन्छ।  

२. सिस्या तथा चनुौती  

कृषि उत्पादकत्व वषृि गनह अपरिहायह हनुे साधन स्रोत ि सािग्री जस्तै मसँचाइ, िासायमनक िल, षविादी, उन्नत बीउ मबजन, 

भिुा िाछा, कृषि ऋण, प्रषवमध ि ज्ञानको सहज उपलब्धता नहनुकुा साथै आवश्यक भौमतक पूवाहधाि जस्तै सडक, शीत भण्डाि, संकलन 
केन्र, मबजलुी आददको अपयाहप्तताका कािण कृषि उत्पादन तथा उत्पादत्व वषृििा बाधा पगुेको छ । यवुा एवि ्सषक्रय जनशश्चिको 
षवदेश पलायनले कृषि पेशािा आमथहक रूपले सषक्रय जनशश्चिको अभाविा खेतीयोग्य जमिन बाँझो िहन गई बिेमन कृषि उपज 
आयात परििाण तथा कृषि व्यापाि घाटा बढ्दै गएको छ। अनसुन्धानबाट षवकास भएका प्रषवमध पयाहप्त िात्रािा षवस्ताि हनु नसक्न,ु 

षवषवध क्षेत्रिा आवश्यक वैज्ञामनक तथा अन्य जनशश्चि व्यवस्थापन किजोि हनु ,ु अनसुन्धानको लामग प्रयोगशाला लगायत अन्य 
पूवाहधािको किी हनु,ु षवमभन्न कायाहलय, र्ािह÷केन्रको भौमतक संिचना जीणह हनुलेु कृषि क्षेत्रिा प्रषवमध षवस्ताि गनहिा सिस्या भएको 
छ। खश्चण्डत ि अव्यवश्चस्थत भ–ूउपयोगको अवस्था, दोहोिो भ–ूस्वामित्वको श्चस्थमत िहेका कािण कृषिको व्यावसायीकिण, आधमुनकीकिण 
तथा यान्त्रीकिणिा बाधा पगुेको छ। 
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कृषि उपजहरूिा अमनयश्चन्त्रत ि असन्तमुलत रूपिा जीवनाशक षविादीको प्रयोग बषििहेकाले िानव तथा वाताविणीय 
स्वास््यिा असि पगुेको छ। खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदाथहिा पौषिक तत्वको स्रोत ि उश्चचत उपयोगबािे जनसाधािणिा चेतना ि 
ज्ञानको किीले गदाह स्वस्थकि खानपान तथा सोको लामग व्यवहाि परिवतहन नहुँदा खाद्य पोिणिा जषटलता तथा खाद्यवस्तकुो 
मनयिनिा चनुौती थषपएको छ। सीमित साधन स्रोत ि सािग्री जस्तै मसँचाइ, िासायमनक िल, षविादी, उन्नत बीउ मबजन, भिुा िाछा, 
कृषि ऋण, प्रषवमध ि ज्ञानको प्रयोग गिी कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि गदै जान ुयस क्षेत्रको प्रिखु चनुौतीको रूपिा 
स्थाषपत भएको छ। कृषि क्षेत्रिा जलवाय ुपरिवतहनका नकािात्िक असि न्यूनीकिण गनुहका साथै कृषिजन्य उपज÷खाद्यान्नहरूिा 
षविादी, हामनकािक िसायन, हािोन, एश्चन्टबायोषटक्स आददको अवशेि कि गिी वाताविण ि जनस्वास््यिा पने नकािात्िक प्रभाव 
घटाउन ुचनुौतीपूणह िहेको छ। कृषिजन्य उपज उत्पादन, षवतिण, आयात एवि ् मनयाहतिा गणुस्ति एवि ् स्वच्छता मनयिन कायह 
प्रभावकािी तलु्याउन ुपमन चनुौतीको रूपिा िहेको छ। वैदेश्चशक िोजगािबाट र्केका जनशश्चि ि षवद्यिान यवुा जनशश्चिलाई श्रि, 

सीप तथा पुँजीसषहत कृषि पेशािा आकषिहत गनुह एवि ्सीिान्तकृत, गरिब, िषहला, जनजामत, दमलत, िधेसी, िशु्चस्लि ि दगुहि क्षेत्रका 
कृिकको कृषि कायहक्रििा पहुँच वषृि गनुह पमन उश्चत्तकै चनुौतीपूणह छ। 

३. सोच  

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

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

४. उद्दशे्य  

कृषि 

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

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

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

खाद्य सिुक्षा तथा पोिण 

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

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

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

5= िणनीमत 

अ. कृषि 

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

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

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

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

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

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

आ. खाद्य सिुक्षा तथा पोिण 

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

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

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

4. गैिकृषि क्षेत्रिा आबि नागरिकका लामग आयआजहन बिाई खाद्यिा पहुँच बिाउने। 

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

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

६. षवियके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उपलश्चब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ दलहन उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

३९४ ४०८ ४६५ ४६९ ४७६ 

२ उख ुउत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

३१८४ ३१६० ३२५० ३३४५ ३४५६ 

३ दधु उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

२४७९ 2609 2748 २९२३ ३०५५ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उपलश्चब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

४ िास ुउत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

५२० 572 633 ५६८ ५८५ 

५ अन्डा उत्पादन गोटा किोडिा १४९ १६१ १७३ १८७ २०१ 

६ िाछा उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

१०४ ११७ 120 १२८ १३२ 

७ 

िलखाद आपूमतह 
(िासायमनक ि 
जैषवक) 

िेषिक टन 
(हजाि) 

३७६ २९४ ४५० ५०० ५५० 

८ 
उन्नत जातका बीउ 
उत्पादन 

िेषिक टन ३२९११.३५ ३६१०१ ३९३४७ ४१९९० ४५४१५ 

९ 
जमिनको 
उत्पादकत्व 

अिेरिकी डलि 
/हेक्टि 

३३४७ ३५७५ ३८१८ ४०७७ ४३४८ 

१० 
कृषि श्रिको 
उत्पादकत्व 

अिेरिकी 
डलि/प्रमत 
व्यश्चि 

१२८९ १४९५ १५०९ १५९० १७४७ 

११ कृमत्रि गभाहधान संख्या (हजाि) ६८० ७०० ७५० ८०० ८५० 

१२ तिल नाइिोजन मल. (हजाि) २६६ २१५ ३०० ३२५ ३२५ 

१३ 
जिेको वीयह 
उत्पादन 

डोज (हजाि) ८११ ७५० ८०० ९०० १००० 

१४ 
पशपुन्छीको खोप 
उत्पादन 

डोज (लाख) ४४५ ५६० ५४० ५८० ६०० 

१५ धान उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

५६२१ 5130 6669 ५९५० ६०३९ 

१६ िकै उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

२९९९ ३१०६ 4037 ३३४२ ३३९२ 

१७ गहुँ उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

२१२७ २१४५ 2788 २२१७ २२५० 

१८ आल ुउत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

३३२५ ३४५४ 4490 ३६४० ३८७० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उपलश्चब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१९ र्लरू्ल उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

१३६० १४१७ १४९२ १५९० १६१४ 

२० तेलहन उत्पादन 
िेषिक टन 
(हजाि) 

२८७ २७७ २८२ २९४ २९८ 

२१ 
बाषिहक घाँसको 
बीउ उत्पादन 

िेषिक टन १३ २० ३० ३५ ४० 

२२ 
बाषिहक घाँसको 
बीउ उत्पादन 

सेट्स (हजाि) ९२ ७७० ८०० ८५० ८७५ 

२३ 
पशपुन्छीको उपचाि 
सेवा 

संख्या लाखिा १८४७१ ५१९१ ९० १२० १३० 

 

७. षवियक्षते्रगत खचह तथा स्रोतको मत्र-विीय अनिुान  

रु. लाखिा 

षवमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

अमथहक बिह कुल चाल ु पुजँीगत 
षवत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल सिकाि 
बैदेश्चशक 
अनदुान 

बैदेश्चशक ऋण 

२०७९/८०       521,603     441,660      39,943    40,000     354,310    30,663     136,630  

२०८०/८१       441,931     353,719      44,116    44,096     393,238      4,306      44,387  

२०८१/८२       311,451     217,431      48,160    45,860     277,425      2,224      31,802  
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८. कायहक्रि/आयोजनाको संश्चक्षप्त षवविण  

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

ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

३१२०००११ कृषि तथा पशपुन्छी षवकास 
िन्त्रालय 

१ नीमतगत सिन्वय सालबसाली  षवमभन्न तहका सिकाि ि सम्बि 
पक्षहरूसँग सिन्वय भएको हनुे। 

३१२००१०१ कृषि षवकास िणनीमत 
अनगुिन तथा सिन्वय 
कायहक्रि 

१ नीमतगत सिन्वय  सालबसाली  िन्त्रालयबाट गरिएका नीमतगत 
मनणहयहरूको कायाहन्वयन भएको हनुे। 

३१२००१०२ षवशेि कृषि उत्पादन 
कायहक्रि 

२ कृिकहरूलाई िसायमनक 
तथा प्रांगारिक िल उपलब्ध 
गिाई उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि 

सालबसाली  िसायमनक िलिा षकसानहरूको पहुँच 
अमभवषृि भएको हनुे। िासायमनक िलको 
आपूती तथा षवतिण प्रणाली षवकास 
भएको हनुे।  

३१२००१०३ बीउ प्रविहन तथा गणु 
मनयन्त्रण कायहक्रि 

२ षवमभन्न बालीका नयाँ 
जातहरूको उन्िोचन तथा 
दताह, स्रोत बीउ प्रिाणीकिण, 

बीउको गणुस्तिको जाँच तथा 
मनयिन ि क्षिता  
अमभवषृि । 

सालबसाली  नेपालिा षवकास भएका जातहरुको 
पञ्जीकिण (दताह) तथा उन्िोचन भएको 
हनुे साथै षवदेशबाट आयामतत जातहरुको 
पञ्जीकिण (दताह) भई गणुस्ति मनयिन 
भएको हनुे ।  

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

49



ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

स्रोत बीउको प्रिाणीकिण िार्ह त ्बीउ 
चक्र कायि भएको हनुे ।  

मनजी क्षेत्रिा जातीय षवकास तथा 
सम्बिहनको कायह प्रािम्भ भई बीउ 
मबजनको दीघहकालीन िाषिय सोच (सन ्
२०१३–२०२५) ले मलएको लक्ष्य 
अनसुाि मनजी क्षेत्रबाट जातीय षवकास 
भएको हनुे ।  

षवद्यतुीय बीउ सूचना प्रणाली (DESIS) 

सफ्टेवयि िार्ह त ्बीउको िाग तथा 
आपूमतह व्यवस्था सदुृि भएको हनुे । 

षवद्यतुीय बीउ मबजन व्यवस्थापन प्रणाली 
(DESES) सफ्टेवयि िार्ह त ्सञ्चालन भई 
अनदुान व्यवस्था सदु ृि भएको हनुे।  

३१२००१०४ प्लान्ट क्वािेन्टाइन तथा 
षविादी ब्यवस्थापन 
कायहक्रि 

२ षविादीको सिुश्चक्षत प्रयोग ि 
व्यवस्थापन, आन्तरिक 
क्वािेन्टाइनको सदुृिीकिण ि 
समभहलेन्स क्षिता षवकास । 

सालबसाली  षविादीको आयात, षवतिण, उपयोग ि 
व्यवस्थापन, क्वािेन्टाइन प्रषक्रया चसु्त ि 
व्यवश्चस्थत भएको हनुे। 

३१२००१०५ कृषि सूचना तथा प्रश्चशक्षण 
कायहक्रि 

४ कृषि सूचना प्रसािण, सचेतना 
तथा क्षिता षवकास । 

सालबसाली  कृषि सूचना सािग्री प्रकाशन ि 
षवतिणबाट कृिक सिदुाय लगायत 
सिोकािवाला सवैको कृषि प्रकाशन 
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ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

सािग्रीिा पहँूच बषृि भई ज्ञान, सीप ि 
व्यवहाििा सधुाि आएको हनुे । 

 

कृषि तथा पशपुन्छी क्षेत्रका प्रषवमध 
लगायतका षवषवध सेवा सषुवधाहरु 
सम्बन्धी सूचनाहरु एकीकृत रुपिा प्रवाह 
गनह षकसान पोटहल स्थापना भएको हनुे।  

 

षकसान कल सेन्टिलाई एकद्वाि 
प्रणालीको रुपिा षवकास गदै षवज्ञसँग 
षकसानको प्रत्यक्ष सम्पकह  हनुे गिी 
प्राषवमधक सेवािा अमधकति 
षकसानहरुको पहुँच वषृि भएको हनुे ।  

कृषिसम्बन्धी षवमभन्न तामलिहरुको 
िाध्यिबाट कृषि क्षेत्रिा संलग्न 
जनशश्चिको दक्षता अमभवषृि गिी कृषि 
प्रषवमध हस्तान्तिणिा सघाउ पगुेको  
हनुे । 

 

 षकसान सूचीकिण कायहक्रििार्ह त 
नेपालका षकसानहरुको सूचीकिण कायह 
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ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

सम्पन्न भइ वगीकिणको सरुुवात भएको 
हनुे।  

३१२००१०६ प्रधानिन्त्री कृषि 
आधमुनकीकिण परियोजना 

२ ि ४ प्रिखु कृषि उपजहरूको 
षवश्चशिीकृत क्षेत्र मनिाहण, 

मनयाहतयोग्य कृषिवस्तहुरूको 
वषृि, कृषिलाई नार्ािूलक 
तथा सम्िानजनक 
व्यवसायिा रूपान्तिण, 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि, गरिबी मनवािण ि 
क्षिता अमभवषृि । 

२०७३/७४ - 
२०८२/८३ 

३,३२,५१ षवश्चशिीकृत कृषि क्षेत्रहरू मनिाहण ि 
आत्िमनभहिता भएको हनुे। 

३१२००१०७ नेपाल लाइभस्टक सेक्टि 
इन्नोभेसन आयोजना 

५ पशवुस्तहुरुको उत्पादकत्व 
वषृि, पशजुन्य उत्पादनहरुको 
िूल्य अमभवषृि तथा साना 
पशपुालक कृिक तथा 
पशवुस्त ुषवशेि िूल्य 
शंृ्रखलािा आधारित 
उद्यिहरुको जलवाय ु
अनकूुलन क्षितािा सधुाि 
गने । 

२०७४/७५ - 
२०७९/८० 

३,५४,०० ६०० वटा उप आयोजनाहरु सम्पन्न भई 
आयोजना क्षेत्रिा दधुको उत्पादन ४० 
प्रमतशतले ि िासकुो उत्पादन २० 
प्रमतशतले वषृि भएको हनुे। 

पशजुन्य उत्पादन (दधु ि िास ुको 
षवषक्रषवतिण ३० प्रमतशतले वषृि भएको 
हनुे । 

 

६० लाख डोज FMD Vaccine खरिद 
भई ३० लाख पशलेु खोप प्राप्त गरि 
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ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

िाषिय िोग मनयन्त्रण कायहक्रििा सहयोग 
पगुेको हनु।े  

३१२८१०११ कपास षवकास समिमत ६ कपास खेतीको प्रविहन सालबसाली  कपासको उत्पादन वषृि भएको हनुे। 

३१२४११०१ कृषि अनसुन्धान कायहक्रि २ वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान 
एवि ्षवज्ञान ि प्रषवमधको 
आषवष्काि, उन्नयन ि 
षवकास। 

सालबसाली  ८८४ िे.ट षवमभन्न बालीको श्रोत मबउ 
उत्पादन भएको हनुे। 

षवमभन्न बालीको ५५०००० बेनाह 
उत्पादन भएको हनुे। षवमभन्न पश ु
वस्तहुरुको ८६० पाठापाठी उत्पादन 
भएको हनुे।  

षवमभन्न बाली वस्तकुो १५ वटा जातहरु 
उन्िोचन तथा पंजीकिण भएको हनुे। 

 ८०० वटा षवमभन्न जातका बालीहरुलाई 
श्चजन बैंकिा सिुश्चक्षत गिी १८ जातका 
पश ुनश्ल षर्ल्ड श्चजन बैकिा सिुश्चक्षत 
गरिएको हनुे । 

३१२००१०८ खाद्य तथा पोिण सिुक्षा 
सधुाि आयोजना 

४ कृषि प्रषवमधको प्रसाि, 

कृिकको आयस्ति वषृि, 

गरिबी मनवािण ि क्षिता 
षवकास खाद्य सिुक्षा प्रविहन, 

गरिबी मनवािण, क्षिता 
षवकास, आयस्ति वषृि । 

२०७५/७६ - 
२०८०/८१ 

९१,२३ खाद्य तथा पोिण सिुक्षा कायि भएको 
हनुे। 
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ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

३१२००१०९ कृषि क्षेत्र षवकास कायहक्रि ४ उच्च िूल्यका कृषि वस्तकुो 
िूल्य शृंखलाको षवकास, 

कृषििा व्यावसायीकिण, 

मनयाहत प्रविहन, गरिबी 
मनवािण, क्षिता अमभवषृि ।  

२०७५/७६ - 
२०८१/८२ 

१,५३,७१ षटििु, खसी बोका, अमिलो जात र्लरू्ल, 

ओखि, आलकुो बीउ, उच्च पहाडी आल,ु 

उच्च पोिणयिु स्थानीय बाली, िह, दगु्ध 
व्यवसाय प्रविहन भएको  हनु।े 

३१२००११२ नेपाल कृषि बजाि षवकास 
कायहक्रि 

३ ग्रािीण िषहला ि परुुिहरू 
षवशेित: पछामड पारिएका 
सिूहहरुका लामग िोजगािीका 
अवसि ि आम्दानी बिेको 
हनु।े 

२०७४/७५ - 
२०८०/८१ 

४४,३५ १,००० नयाँ पूणहकालीन िोजगािी 
सजृना (४०% िषहलाहरू ि २०% 
पछामड पारिएको वगह) । 

नयाँ पूणहकालीन िोजगािीबाट कुल 
वाषिहक १५० मिमलयन आम्दानी ि  

२०,००० षकसानको आम्दानीिा वषृि 
भएको हनु।े  

३१२३१०१२ िाषिय दगु्ध षवकास बोडह १ सिकािी, सहकािी तथा मनजी 
क्षेत्रको सहकायह ि 
साझेदािीिा दूध तथा दगु्ध 
पदाथहहरूको उत्पादन ि 
उत्पादकत्व वषृि गिी 
देशलाई दगु्ध पदाथहिा 
आत्िमनभहि बनाउने ि मनयाहत 
प्रविहन गने। 

 

सालबसाली  िाषिय दगु्ध सूचना प्रणाली तयाि भएको 
हनुे। 

िाषिय दगु्ध षवकास नीमत २०७८ को 
कायाहन्वयनका लामग कायह योजना तयाि 
भएको हनुे। 

दगु्ध सम्वन्धी ६०० जना प्राषवमधक 
जनशश्चि तयाि भएको हनुे । 

 िाषिय दगु्ध षवकास वोडह ि प्रादेश्चशक 
दगु्ध षवकास वोडह तथा सम्वि 
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मनकायहरु बीच सिन्वय तथा सहकायह 
कायि भएको हनु।े 

दूध तथा दूग्ध पदाथहको िुवानी सवािी 
साधनिा प्रयोग हनुे प्रतीक श्चचन्ह (लोगो 
) अमनवायह गरिएको हनुे। 

३१२४१०११ नेपाल पश ुश्चचषकत्सा परििद् १ पश ुश्चचषकत्सा क्षेत्र, पश ु
श्चचषकत्सक तथा 
षवश्वषवद्यालयहरूको गणुस्ति 
अमभवषृि। 

सालबसाली  पश ुश्चचषकत्सक तथा षवश्वषवद्यालयहरूको 
गणुस्ति अमभवषृि भएको हनुे। 

३१२३१०११ िाषिय श्चचया, कर्ी तथा 
अलैँची षवकास बोडह 

६ श्चचया ि कर्ीको व्यवसाषयक 
उत्पादन वषृि गदै 
िाषिय/अन्तिाषिय बजाि 
प्रविहन गने । 

सालबसाली  गणुस्तिीय श्चचया ि कर्ीको षवरुवा 
उत्पादन भइ क्षेत्र षवस्ताि भएको हनुे।  

 

श्चचया ि कर्ीको उत्पादनिा वषृि भएको 
हनुे। श्चचया ि कर्ीको गणुस्ति सधुाि 
भइ उच्च िूल्यिा मबक्री भएको हनु।े  

 

ब्राण्ड प्रविहन िार्ह त अन्तिाहषिय बजाििा 
श्चचया/कर्ीको मनयाहत वषृि भएको हनुे। 

 

श्चचया ि कर्ीका षवमभन्न िलु्य 
शृंखलाहरुिा नीमतगत सधुाि भएको  
हनुे । 
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३१२००११८ ग्रािीण उद्यि तथा आमथहक 
षवकास कायहक्रि 

४ उत्पादनिूलक साझेदािी को 
िाध्यिबाट कृषि बजाि 
शंृ्रखला िजबतु गने ।  

  

२०७५/७६ - 
२०८१/८२ 

१,८७,०४.७८ ग्रािीण उत्पादक सिूहहरुलाई बजाि 
पहुँचका लामग बजाि सम्बन्धन 
सदुृिीकिण, उद्यिशील वाताविणको 
मनिाहण हनुे ।  

 

कोमभड िहािािीबाट मसश्चजहत परिश्चस्थमतको 
पनुस्थाहपनाका लामग िोजगािीका 
अवसिहरूको मसजहना भई ग्रािीण 
उद्यिश्चशलता षवकास िार्ह त आमथहक 
षवकासिा टेवा पगुेको हनुे । 

३१२०१०११ कृषि षवभाग १ अन्न, तिकािी ि र्लरू्ल 
लगायतको उत्पादन ि 
उत्पादकत्व वषृिको लामग 
सिन्वय तथा सहजीकिण 
गने । 

सालबसाली  कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि, कृषि वाताविण संिक्षण भएको 
हनुे। 

३१२२१०११ िाषिय षकसान आयोग १ षकसान हक षहत अमधकाि 
एवि ्षकसानहरुको िाज्य 
प्रमतको कतहब्य ि दाषयत्वका 
लामग नीमत तजुहिा गनह नेपाल 
सिकािलाई सहयोग गने ।  

सालबसाली  षकसानहरुको अमधकािको िक्षा ि 
कल्याणकािी योजना तजुहिा िासायामनक 
िलको प्रभावकािी षवतिण प्रणाली 
सम्बन्धी अध्ययन गिी नेपाल 
सिकािलाई सझुाव उपलब्ध गिाइएको 
हनुे।  
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षकसान संघ संगठन तथा संजालहरूको 
सशिीकिण भएको हनुे। 

३१२०३१०१ खाद्य पोिण तथा प्रषवमध 
कायहक्रि 

४ खाद्य/दाना पदाथहको 
मनयिनगिी स्वच्छ तथा 
गणुस्तरिय खाद्य/दाना 
पदाथहको उपलब्धताबाट 
उपभोिाको स्वास््य िक्षा 
गने, खाद्य पोिणका 
िाध्यिबाट पोिण अवस्थािा 
सधुाि ल्याउन।े 

सालबसाली  खाद्य /दाना पदाथहको स्वच्छता, गणुस्ति 
पिीक्षण, अनगुिन ि मनयिन भएको 
हनुे। 

३१२०११०१ िाषिय आल,ु तिकािी तथा 
िसला षवकास कायहक्रि 

२ तिकािीको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि, खाद्य तथा 
पोिण सिुक्षा, िोजगािी ि 
गरिबी मनवािण । 

सालबसाली  आल,ु तिकािी तथा िसला बाली प्रबिहन, 

िाषिय िहत्वका षवशेि उत्पादन 
कायहक्रि तजुहिा तथा सञ्चालन भएको 
हनुे। 

३१२०२१०४ पश ुआहािा तथा 
लाईभस्टक गणु व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

२ चिन एवि ्खकह हरूको 
संस्थागत सधुाि तथा संिक्षण 
ि चिन, घांसेवाली तथा डाले 
घांसको बीउ उत्पादनिा 
गणुात्िक तथा परििाणात्िक 
सधुाि। 

सालबसाली  पशपुन्छीका दाना, दाना कच्चा पदाथह, 
Feed Additives, Feed Supplements, 
Fodder हरुको १७,७०० वटा निनुा 
पिीक्षण भएको हनु।े  

 

प्रयोगशालाको पूवाहधाि तथा क्षिता 
अमभवषृि भएको हनुे। 
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पशपुन्छीको आहािा सम्बश्चन्ध षवमभन्न 
िापदण्ड मनधाहिण तथा मनयिन भएको 
हनुे।  

पशजुन्य उत्पादन सािग्रीहरु जस्तै 
जिेको वीयह, प्रजननयोग्य पशहुरुको 
गणुस्ति (Phenotypic and genotypic 

characteristics) सदुृि भएको हनुे।  

र्ािहस्तिको पशपुन्छी जन्य उत्पादनको 
गणुस्ति सदुृि भएको हनुे। 

३१२०२०११ पश ुसेवा षवभाग १ पशपुन्छी क्षेत्रको उत्पादन ि 
उत्पादकत्व वषृिको लामग 
सिन्वय तथा सहजीकिण 

सालबसाली  १ खबह ७७ अबह ४१ किोड २५ लाख 
१० हजाि ३६७ पशपुन्छीिा लगानी 
िकि सिुक्षण भएको हनुे।  

२० जना पशपुन्छी तथा ित्स्य षविा 
अमभकताह ि १५ जना पशपुन्छी तथा 
ित्स्य क्षमत िूल्याँकनकताह तयाि भएको 
हनुे।  

िाषिय िोग मनयन्त्रण कायहक्रि अन्तिगत 
७ किोड ६४ लाख डोज खोप 
पशपुन्छीिा मनशलु्क लगाइएको हनुे ।  
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३१२०२१०३ पशपुन्छी स्रोत ब्यवस्थापन 
तथा प्रविहन कायहक्रि 

२ पशपुन्छी उत्पादनिा वषृि, 

नश्ल सधुाि। उच्च नश्ल 
सधुािको लामग वंशाणगुत 
स्रोतको व्यवस्था तथा 
उपलब्धता ि उत्पादकत्व 
अमभवषृि। 

सालबसाली  उच्च प्रजनन ्क्षिता भएका िाँगो, साँिे ि 
बोकाबाट २७ लाख डोज जिेको वीयह 
उत्पादन तथा षवतिण गरिएको हनु े। 

कृमत्रि गभाहधान कायहको लामग आवश्यक 
पने ९ लाख ५० हजाि मलटि तिल 
नाइिोजन खिीद तथा षवतिण गरिएको 
हनुे ।  

नेपालका ६७ श्चजल्लाहरूिा २४ लाख 
पशहुरुिा कृमत्रि गभाहधान गिी पश ुनश्ल 
सधुाि िार्ह त ्दूध तथा िासकुो 
उत्पादकत्व वषृि भएको हनुे, ४८०० 
उन्नत जातका पशहुरू (भेडा, ििुाह तथा 
जसीको पाडा पाडी, बाच्छाबाच्छी ि 
वंगिु) पाठापाठी, च्यांग्रा 
(पाठापाठी)उत्पादन, व्यवस्थापन तथा 
षवतिण भएको हनुे, ६ लाख ५० हजाि 

ड्यूअल प्रपोज कुखिुाको चल्ला उत्पादन 
तथा षवतिण गरिएको हनु।े 

३१२०२१०१ ित्स्य षवकास कायहक्रि २ ित्स्यपालन व्यवसायबाट 
िोजगािी तथा आय आजहनिा 
वषृि, स्वस्थ एवि ्ताजा 

सालबसाली  ८००० शिु नश्लको िाउ िाछा षवतिण 
भएको हनुे ।  

59



ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

िाछाको मबक्री षवतिण, 

क्षिता षवकास हनुे । 

व्यवसाषयक िाछापालनका लामग १८ 
किोड १० लाख िाछा भिुा (फ्राइ) 
उत्पादन तथा षवतिण भएको हनुे । 

१ लाख ५० हजाि सौन्दयह िाछा 
उत्पादन तथा मबतिण भएको हनुे ।  

३१२०२१०२ पश ुस्वास्थ िोग अन्वेिण 
सेवा तथा क्वािेन्टाईन 
कायहक्रि 

२ पशपुन्छीिा लाग्ने षवमभन्न 
संक्रािक िोगको िोकथाि, 

मनयन्त्रण तथा उन्िूलन। 

सालबसाली  १७.२० किोड डोज षवमभन्न पशपुन्छीका 
िोग षवरुिका खोप उत्पादन तथा 
व्यवस्थापन भएको हनुे।  

२.४० लाख पशपुन्छीका निनुा संकलन 
तथा पिीक्षण गिी पशपुन्छीका िोगको 
प्रभावकािी मनदान भएको हनुे । 

३ लाख ४० हजाि पशपुन्छीिा 
षवश्चशिीकृत उपचाि सेवा प्रदान गरिएको 
हनुे।  

४३५० औिधी तथा खोपको आधमुनक 
प्रषवमधबाट गणुस्ति पिीक्षण गिी औिधी 
तथा खोपको गणुस्ति मनयिन गरिएको 
हनुे। 

७८०० दूध तथा िासकुो निनुा संकलन 
गिी Antibiotic Residue पिीक्षण गरिएको 
हनुे । 
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१० वटा प्रिखु जनुोषटक िोग समभहलेन्स 
कायहक्रि सञ्चालन गरिएको हनुे,  

१५ हजाि खोिेत तथा सीिा षवषहन पश ु
िोगको निनुा संकलन, पिीक्षण तथा 
मनदान गिी आमथहक रुपले िहत्वपूणह िोग 
मनयन्त्रण कायह गरिएको हनुे। 

३१२०११०५ केश्चन्रय कृषि प्रयोगशाला 
कायहक्रि 

२ िाषिय स्तििा सिकािी, मनजी 
एवि ्गैि सिकािी संस्थाबाट 
संचामलत प्रयोगशालाको 
िापदण्ड तथा स्ति मनधाहिण 

सिकक्षीकिण, प्रिाणीकिण 
तथा िान्यता प्रदायक 
मनकायको रूपिा कायह गनुह । 

सिकािी, मनजी तथा 
गैिसिकािी क्षेत्रवाट संचामलत 
प्रयोगशालाको अनगुिन तथा 
मनयिन गनुह ।  

सालबसाली  िाषिय स्तििा प्रयोगशाला (िाटो, वीउ, 

वाली संिक्षण) स्थापना एवि ्सञ्चालनको 
िापदण्ड तजुहिा भएको हनुे।  

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

३१२०११०२ िाषिय र्लरू्ल षवकास 
कायहक्रि 

१ ि २ र्लरू्लको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि, खाद्य तथा 
पोिण सिुक्षा, िोजगािी एवि ्
आय वषृि । 

सालबसाली  र्लरू्लको उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि, भकू्षय िोकथाि तथा वाताविण 
संिक्षण भएको हनुे। 
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लागत  
(रु लाखिा) 

अपेश्चक्षत नमतजा 

३१२०११०६ कृषि पूवाहधाि षवकास तथा 
कृषि याश्चन्त्रकिण प्रविहन 
कायहक्रि 

४ कृषि बजाि पूवाहधािको 
षवकास तथा प्रविहन, बजाि 
सम्बन्धी नीमत, मनयिावली, 
सञ्चालन मनदेश्चशका तयािी । 

सालबसाली  कृषि आधमुनकीकिणिा टेवा पगुेको 
हनुे। 

३१२०११०३ व्यवसाषयक कीट षवकास 
कायहक्रि 

२ िेशि, िौिी ि च्याउ खेतीिा 
व्यावसायीकिण, जैषवक 
षवषवधता संिक्षण गरिबी 
मनवािण, क्षिता अमभवषृि । 

सालबसाली  िौिी तथा िेशि खेतीको व्यावसायीकिण, 

िहजन्य वस्तकुो उत्पादन ि उत्पादकत्व 
वषृि भएको हनुे। 

३१२०११०४ वाली मबकास तथा जैषवक 
षवषवधता संिक्षण कायहक्रि 

६ ि ७ बालीहरूको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि, खाद्य तथा 
पोिण सिुक्षािा सधुाि । 

सालबसाली  खाद्यान्न, दलहन, तथा औद्योमगक बालीको 
उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि, उन्नत खेती 
प्रषवमध षवस्ताि भएको हनुे। 

३१२०११०७ िानी जििा कुलरिया मसचाई 
आयोजना–प्रणाली 
आधमुनकीकिण कृषि 
कायहक्रि 

२ ि ४ उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि, गरिबी मनवािण ि 
क्षिता अमभवषृि । 

सालबसाली  कृषििा आधमुनकीिण मसँचाइ प्रणालीको 
षवकास भएको हनुे। 

31201111 सिदुाय व्यवश्चस्थत सश्चञ्चत 
कृषि क्षेत्र कायहक्रि 

     

३१२०1113 पहाडी क्षेत्र काष्ठर्ल तथा 
र्लरु्ल षवकास आयोजना 

१ पहाडी क्षेत्रका काष्ठर्ल तथा 
र्लरु्ल बालीको उत्पादन 
तथा उत्पादकत्व वषृि। 

२०७९/८० - 
२०८६/८७ 

३०,०० पहाडी क्षेत्रका काष्ठर्ल तथा र्लरु्ल 
बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, 
कृिकहरुको आयस्तििा वषृि भएको 
हनुे। 
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कृिकहरुको आयस्तििा 
वषृि। 

31200111 जलवाय ुप्रकोप सितु्थान 
मनिाहण आयोजना 

     

50112101 सिावेशी कृषि रुपान्तिण 
कायहक्रि 

     

कायहक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत, आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सूचक ि आमथहक विह २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे प्रिखु षक्रयाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 
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३१२०००११ कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास िन्त्रालय 

चोभाि श्चस्थत र्लरू्ल तथा 
तिकािी बजािको मनिाहण 
भइिहेको। एक गाउँ एक 
प्राषवमधक बाट स्थानीय तहिा 
कृषि प्रसािको सेवा प्रवाह 
भइिहेको। 

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

चोभाि श्चस्थत र्लरू्ल तथा तिकािी बजािको मनिाहण 
सम्पन्न गने। कृषि तथा पशपुन्छी एव ित्स्य सम्बन्धी 
ऐन मनयिावलीहरूको तयािी एवि ्परििाजहन गने। 

३१२००१०१ कृषि षवकास िणनीमत 
अनगुिन तथा सिन्वय 
कायहक्रि 

धान, गहुँ तथा उखकुो न्यूनति 
सिथहन िूल्य तोषकएको स्थानीय 
तहबाट षकसान सूचीकिणको 
कायह प्रािम्भ भएको। कृषि 
त्यांकको अध्यावमधक षवविण 
संकलन गरिएको। 

िन्त्रालय अन्तगहत नीमतगत सिन्वय 
भएको हनुे। कृषि वन कायहक्रिको 
अध्ययन गिी कृषि वन प्रणाली 
षवकास ि प्रादेश्चशक संिचना अनसुाि 
कायहक्रि लागू भएको हनुे। कृषि 
तथा पशपुन्छीका लामग िाहत तथा 

सहकािीहरूबाट न्यूनति सिथहन िूल्यिा १० लाख 
श्चक्वन्टल धान खरिद गने। दैवी प्रकोप िाहत कायहक्रि 
सञ्चालन गने। कृषि तथा पशपुन्छी त्यांक व्यवस्थापन 
कायहक्रि सञ्चालन गने। स्थानीय तहिा लागत 
सहभामगतािा Buy back mechanism स्थापना गनह खाद्य 
गोदाि घि मनिाहण सषहत अन्य पूवाहधाि सहयोग गने। 
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पनुस्थाहपना कायहक्रि सञ्चालन गिी 
जोश्चखि तथा प्रकोप व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

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

३१२००१०२ षवशेि कृषि उत्पादन 
कायहक्रि 

३ लाख ९४ हजाि िे.टन 
िासायामनक िल आयात भई २ 
लाख ६५ हजाि िे.टन िल 
कृिकलाई षवतिण गरिएको । 

७ लाख ४० हजाि िे.टन 
िासायमनक िल षवतिण भएको हनुे 
जसबाट नेपाली कृिकलाई उत्पादन 
वषृि सपुथ िूल्य, सियिा ि पयाहप्त 
िात्रािा िासायमनक िल आपूमतहको 
सेवा उपलव्ध भएको हनुे । 

२ लाख ६५ हजाि िे.टन िसायामनक िल कृिकलाई 
षवतिण गने। 

३१२००१०३ बीउ प्रविहन तथा गणु 
मनयन्त्रण कायहक्रि 

षवमभन्न ८० बालीको ७२३ 
वटा जातको उन्िोचन तथा 
दताह भएको । 

 

Digitally Enabled Seed 

Management System को 
सञ्चालन िार्ह त बीउ मबजन 
उत्पादन, आपूमतह तथा 
व्यवस्थापन मनदेश्चशका पूणहरुपिा 
कायाहन्वयनिा आएको । 

 

११९२ िे.टन बीउ परिचालन 
भएको । 

 

धान, तिकािी ि िकै 
बालीहरुको क्रिशः ७, ४ ि ४ 
गिी जम्िा १५ वटा जातहरु 

नेपालिा षवकास भएका जातहरु, 

षवदेशबाट आयामतत जातहरु तथा 
स्थानीय तथा िैथाने जातहरुको 
पञ्जीकिण (दताह) तथा उन्िोचन 
भएको हनुे । 

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

स्रोत बीउको प्रिाणीकिण िार्ह त ्
बीउ चक्र कायि हनुे । 

मनजी क्षेत्रिा जातीय षवकास तथा 
सम्बिहनको कायह प्रािम्भ भई बीउ 
मबजनको दीघहकामलन िाषिय सोच 
(सन ्२०१३–२०२५) ले 
मलएको। लक्ष्य अनसुाि मनजी 

िाषिय बीउ षवजन समिमत तथा सो समिमत अन्तगहत 
षवमभन्न उप समिमतको बैठक स्रोत बीउ खेत मनिीक्षण 
तथा प्रिाणीकिण। 

बीउ षवजन मनयािावली २०६९ को दर्ा १९ बिोश्चजि 
बीउ षवजन व्यवसाय अनिुमत पत्र तामलि गने। 

बीउ आल ुप्रिाणीकिण तथा DAS ELISA पिीक्षण 
Reagent खरिद। 

बीउ मबजन उत्पादन, आपूती तथा व्यवस्थापन 
मनदेश्चशका, २०७८ बिोश्चजि DESIS/DESES Software 

को Maintenance, Upgrading and Training सूचना 
प्रकाशन तथा वासलात मनिाहण गने। Biotechnology 

प्रयोगशालाको सदुृिीकिण गने । 

स्थानीय तथा िैथाने जातको जातीय दताह सहजीकिण 
कायहक्रि सञ्चालन गने। 

बीउ बजाि तथा एग्रोभेट अनगुिन गिी निूना संकलन, 

पिीक्षण तथा मनयिन गने। 
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दताह/उन्िोचनका लामग 
मसर्ारिस भएको। 

क्षेत्रबाट जातीय षवकास भएको  
हनुे । 

बीउ मबजन उत्पादन, आपूती तथा 
व्यवस्थापन मनदेश्चशका, २०७८ 
बिोश्चजि संचामलत बीउ मबजन 
अनदुान सम्बन्धी कायहक्रि षवद्यतुीय 
बीउ मबजन व्यवस्थापन प्रणाली 
(DESES) सफ्टेवयि िार्ह त ्सञ्चालन 
भई अनदुान व्यवस्था सदुृि भएको 
हनुे। 

३१२००१०४ प्लान्ट क्वािेन्टाइन तथा 
षविादी व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

National Agricultural Pest 

Database Software मनिाहण गिी 
िोग तथा षकिाहरूको िाषिय 
अमभलेख तयाि गने कायह सरुु 
भएको। ४ वटा बालीको शत्र ु
जीव जोश्चखि षवश्लिेणको कायह 
भएको। आयातीत प्रजनन 
सािग्रीको Commodity 

Specific Import Requirement 

तयािी भएको। Quarantine 

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

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

कानून मनयिन ि सिन्वयका साथै 
वनस्पमत एवि ्मबरुवा क्वािेश्चण्टन 
सम्बन्धी कायह, क्वािेश्चण्टन प्रषकया 
चसु्त ि व्यवश्चस्थत भएको हनुे। 

षविादी पंजीकिण प्रिाणपत्र षवतिण, 

षविादी खरुा षवके्रता इजाजतपत्र 
षवतिण ि अमभलेखीकिण भएको 
हनुे। बाली मबरुवािा आकश्चस्िक 
रूपिा देखा पने िोग कीिाहरूको 
पषहचान तथा बालीका शत्रजुीवको 
प्रवेश, स्थापना ि रै्लावटिा 
न्यूनीकिण गिी बाली संिक्षण सेवा 
प्रविहन भएको हनुे। 

१० कृषि बाली तथा ८ जमडबटुी बालीको सभे 
समभहलेन्स गने। षवमभन्न बालीहरूको शत्रजुीव जोश्चखि 
षवश्लिेण गिी प्रमतवेदन तयाि गने। खाप्रा षवटल षकिाको 
सभे समभहलेन्स गने। सनु्तला जात र्लरू्ल चीन 
मनयाहतका लामग षवमभन्न िोग तथा षकिाहरूको सभे 
समभहलेन्स गने। जीवनाशक षविादी सम्बन्धी सचेतना 
सम्बन्धी कायह गने। 
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३१२००१०५ कृषि सूचना तथा प्रश्चशक्षण 
कायहक्रि 

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

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

नेपाल टेमलमभजन तथा िेमडयो 
नेपालबाट कृषि कायहक्रि ३६५ 

ददन नै प्रसािण भएको। 

कृषि सूचना सािग्री प्रकाशन ि 
षवतिणबाट कृिक सिदुाय लगायत 
सिोकािवाला सबैको सो सािग्रीिा 
पहुँच वषृि भई ज्ञान, सीप ि 
व्यवहाििा सधुाि आएको हनुे। कृषि 
तथा पशपुन्छी क्षेत्रका प्रषवमध 
लगायतका षवषवध सेवा सषुवधा 
सम्बन्धी सूचनाहरू एकीकृत रूपिा 
प्रवाह गनह षकसान पोटहल स्थापना 
भएको हनुे। षकसान कल सेन्टिलाई 
एकद्वाि प्रणालीको रूपिा षवकास 
गदै षवज्ञसँग षकसानको प्रत्यक्ष 
सम्पकह  हनुे गिी प्राषवमधक सेवािा 
पहुँच वषृि भएको हनुे। कृषि 
सम्बन्धी षवमभन्न तामलिको 
िाध्यिबाट कृषि क्षेत्रिा संलग्न 
जनशश्चिको दक्षता अमभवषृि गिी 
कृषि प्रषवमध हस्तान्तिणिा सघाउ 
पगुेको हनुे प्रदेश स्तिबाट कृिकलाई 
आवश्यकता अनसुािका षवमभन्न 
तामलि िार्ह त दक्षता अमभवषृि 
भएको हनुे। 

१० हजाि कृषि डायिी तथा क्यालेण्डि प्रकाशन गने। 

षकसान कल सेन्टिको सञ्चालन गने। 

िेमडयो तथा टेमलमभजनिा कृषि कायहक्रि उत्पादन तथा 
प्रसािण गने। 

कृषि प्राषवमधकको क्षिता अमभवृषि तामलि सञ्चालन 
गने। 

३१२००१०६ प्रधानिन्त्री कृषि 
आधमुनकीकिण परियोजना 

षवमभन्न बालीको क्षेत्रर्ल 
षवस्ताि कायहक्रि अन्तगहत 
खाद्यान्न बाली २२३१ हेक्टि, 

र्लरू्ल खेती ३२७ हेक्टि, 

तिकािी खेती ४३५ हेक्टि ि 

१२ हजाि साना व्यावसाषयक 
उत्पादन केन्र (पकेट), १,२०० 
व्यावसाषयक उत्पादन केन्र 
(ब्लक), २४० जोन तथा १७ 
सपुिजोन स्थापना भई एकीकृत 

८५९३ हे. क्षेत्रर्लिा जोन तथा सपुिजोनको क्षेत्रर्ल 
षवस्ताि गने। 

२३४३ हे. िा षवमभन्न बालीहरूको बीज वषृि कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 
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आलखेुती २०५ हेक्टििा 
षवस्ताि भएको। 

रूपिा कायहक्रि सञ्चालन भएको 
हनुे। प्रिखु खाद्यान्न बाली, तिकािी 
तथा िाछा ि िखु्य र्लरू्ल 
बालीिा आत्िमनभहि उन्िखु भएको 
हनुे। कस्टि हायरिङ सेन्टि 
स्थापना तथा सञ्चालनबाट 
यान्त्रीकिण प्रविहन भई उत्पादन 
लागत न्यूनीकिण भएको हनुे। पोि 
हाभेि सेन्टि सञ्चालन िार्ह त कृषि 
उत्पादनको पोि हाभेि नोक्सानीिा 
किी आउने एवि ्ग्रमेडङ ि 
प्याकेश्चजङिा सधुाि भई िूल्य 
अमभवषृि भएको हनुे। ित्स्य ह्याचिी 
तथा पोखिी मनिाहण एवि ्
सदुृिीकिण िार्ह त १,००० 
हेक्टििा नयाँ ित्स्य पोखिी क्षेत्र 
षवस्ताि भई िाछा उत्पादन वषृि 
भएको हनुे। 

२९८  पटक जोन/ सपुिजोन क्षेत्रिा कृषि 
यान्त्रीकिणिा सहयोग गने। ४३ कस्टि हायरिङ्ग सेन्टि 
स्थापना गने। 

४८ प्राषवमधक श्चशक्षालयको साझेदािीिा व्यावसाषयक 
उत्पादन कायहक्रि सञ्चालन गने। 

१३८ वटा नसहिी स्रोत केन्र स्थापना सहयोग कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 

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

२८८८ मसँचाइ पूवाहधाि मनिाहण तथा ििहत सम्भाि गिी 
५७७६ हे क्षेत्रर्लिा मसँचाइ सषुवधा थप गने। 

११४४ खोि/ गाईगोठ सधुाि गने। ७ ित्स्य ह्याचिी 
मनिाहण एव सधुाि गने। करिब ४०० जना कृषि इन्टनह 
परिचालन गने। 

३१२००१०७ नेपाल लाइभस्टक सेक्टि 
इन्नोभेसन आयोजना 

१२ पश ुसेवा केन्र मनिाहण 

भइिहेको । दिकको पशपुन्छी 
हाट मनिाहण भएको, २ वटा 
पशपुन्छी बजाि मनिाहणको 
अश्चन्ति चिणिा िहेको ि २ 
वटाको ३० प्रमतशत काि 
सम्पन्न भएको। कणाहली 
प्रदेशको पशपुन्छी तामलि केन्र 
ि िाषिय पश ुप्रजनन कायाहलय 

दधु,िास ुि च्याङ्ग्ग्राको उत्पादन 
तथा उत्पादकत्विा वषृि भएको 
हनुे। 

दधु, िास ुि पश्चश्िनािा ६०० वटा पूिक अनदुान 
षवतिण गने। पामलका स्तििा ८ वटा पश ुसेवा केन्र 
मनिाहण गने। धलुो दधु कािखाना िेश्चशनिी सहयोग 
(षविाटनगि) गने। लशु्चम्बनी दगु्ध षवतिण आयोजना 
लामग Cold Room खरिद गने। ६० लाख डोज FMD 

भ्याश्चक्सन खरिद गने। र्ािह क्वािेन्टाइन सेड मनिाहण 
गने। दधु संकलनको लामग २ वटा Road Tanker खरिद 
गने। 
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पोखिािा Bull Mother Shed 

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

FMD ि PPR Vaccine को 
कोल्डचेनको व्यवस्था भएको। 
केन्रीय स्तििा ि प्रदेश स्तििा 
सातवटा cold room को मनिाहण 
गरिएको। २० वटा भेटेरिनेरि 
अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ 
केन्रिा USG िेमसन जडान, 

प्रयोगशालिा hematology 

analyzer लगायतका िेमसनेरि 
औजाि जडान गरिएको। 

३१२८१०११ कपास षवकास समिमत ३ श्चजल्लाका कपास खेती गने 
षकसानहरूको उत्पाददत कपास 
खरिद गिी प्रशोधन भएको। 

कपास खेतीको िूल्य शृंखला 
षवकासिा सहजीकिण भएको हनुे। 

६५० िे. टन कपास प्रशोधन गने। कृिकलाई कपास 
उत्पादनिा प्राषवमधक सेवा उपलब्ध गिाउने। 

३१२४११०१ कृषि अनसुन्धान कायहक्रि ३६६.२५िे.ट. धान, ६४.४३ 
िे.ट. िकै, ५०.१६ िे.ट. गहुँ, 
५.४६ िे.ट. अन्य खाद्यान्न, 

२२.६४ िे.ट. आल,ु ४.३३ 
िे.ट. दलहन, ४.७५ िे.ट. 
तेलहन, २२६.५० िे.ट. उख,ु 

१.२९ िे.ट. तिकािी, १.८० 
िे.ट. अदवुा, ३.०९ िे.ट. 
बेसाि, १.२२ िे.ट. िैंचा, 

षवमभन्न बाली वस्तकुा ३७ उन्नत 
जातहरु मसर्ारिस तथा पंजीकिण  
भएको हनुे । षकसानका लामग २६ 
वटा उपयोगी प्रमबमधहरु षवकास 
भएको हनुे। षवमभन्न भौगोमलक 
आवश्यकता ि िषहलािैत्री हनुेगरि 
४ वटा कृषियन्त्रहरु षवकासगरि 
यन्त्रीकिणिा िद्दत परु् याएको हनु।े 
स्थानीय तथा िैथाने बाली 

हावापानी सहुाउदो षवमभन्न बाली/वस्तकुो जातीय षवकास 
गने। 

बाली तथा बागवानी प्रषवमध षवकास गने। 

पशपुन्छी तथा ित्स्य प्रषवमध षवकास गने। 

जलबाय ुपरिवतहन तथा जैषवक षवषवधता संिक्षण गने। 

कृषि याश्चन्त्रकिण प्रषवमध षवकास गने। 
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०.६८ िे.ट. घाँसको बीउ गरि 
जम्िा ७५२.५७ िे.ट. श्रोत 
बीउ उत्पादन भएको। बंगिुको 
३२३, भेडाको १५६, बाख्राको 
५७१, बाछा बाछी ७८, पाडा 
पाडी ५० गरि ११७८ 
उत्पादन भएको। िाछा भिुा 
६९३७९९७ उत्पादन भएको। 
धानका ६ जातहरु 'खिुल 
बासिती १६, हददहनाथ-४, 

हददहनाथ-६, गंगा सागि-१, गंगा 
सागि-२, घैया-३ उन्िोचनका 
लामग िाषिय बीउ षवजन 
समिमतबाट पास भएको । िहि 
ि भटिासको १-१ जात 
उन्िोचनका लामग प्रस्त्तावाना 
पेश भएको । स्पि टाईपका 
स्याउका तीन वटा जातहरु : 
स्टाि क्रीिसन डेमलसीयस, 

ब्राईट एन अली ि स्टाकह  स्पि 
गोल्ड जातहरु पंजीकिणका 
लामग प्रस्तावना पेश भएको 
।चौिासे मसिीको १ जात 
दताहको लामग िाषिय बीउ 
षवजन समिमतबाट पास भएको 
।िालेपाटन षहउँदे मसिीका २ 
जातहरु दताहको लामग प्रस्तावना 
पेश भएको ।भन्टाको जात 

वस्तहुरुको संकलन ि संिक्षण तथा 
उपयोग भएको हनुे। 
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पिवानीपिु सेलेक्सन-१ 
पंजीकिणको लामग िाषिय बीउ 
षवजन समिमतबाट पास भएको 
।उखकुो पछौटे जात कोस. 
०७२५० को दताहको लामग 
प्रस्तावना पेश भएको । 

३१२००१०८ खाद्य तथा पोिण सिुक्षा 
सधुाि आयोजना 

आयोजना क्लिि इकाइहरूबाट 
४८.८२ िे.टन िूल तथा 
उन्नत बीउ (गहुँ, िसुिुो ि िङु), 
१५१.५िे. टन आलकुो बीउ, 

५१,८३० आलकुो PBS दाना, 
११.३१ िे.टन घाँसको बीउ 
तथा ५० हजाि नेषपयि धाँसको 
सेट्स ि १,३७८.६८ के.श्चज. 
षवमभन्न तिकािी वालीको बीउ 
षवतिण भएको। २५० कृिक 
तथा पशपुन्छी पाठशाला 
सञ्चालन भएका पशपुन्छी 
प्रविहन कायहक्रि सञ्चालन 
भएको। १५२ पूिक अनदुान 
कायहक्रिको छनोट सम्पन्न भई 
सम्झौताको क्रििा िहेको।  
४०० घिबािी पोिण बगैंचा, 
६४ पोिण पाठशाला 
सञ्चालनिा िहेको। १६८ साना 
अनदुान कायहक्रि छनोट भई 
सम्झौताको क्रििा िहेको। 

चािल, गहुँ, कोदो, र्ापि, तिकािी, 
कुखिुा, बाख्रा, गाई, भैंसीको 
उत्पादकत्व वषृि भई ६५ हजाि 
लाभग्राहीको आम्दानी वषृि भएको 
हनुे। आयोजनाको कायहक्षेत्रिा कृषि 
उत्पादनलाई बजािसँग जोड्ने 
प्रणाली तयाि भएको हनुे। 

२२० वटा कृिक पाठशाला  तथा ५० वटा पशपुन्छी 
पाठशाला सञ्चालन गने। 

९० वटा कृिक पाठशाला मनिन्तिता कायहक्रि, ७४ 
वटा ग्रािीण कखिुा प्रविहन कायहक्रि,  ५० वटा दगु्ध 
उत्पादन प्रविहन कायहक्रि, १५० वटा बाख्रापालन 
प्रविहन कायहक्रि, २७४ वटा पशपुन्छी प्रविहन कायहक्रि 
ि १२० वटा साना मसँचाइ कायहक्रि सञ्चालन गने। 

षकसानबाट व्यवस्थापन हनुे बोयि बाख्राको ८ वटा  
boer goat multiplier herds/units स्थापना गने। 

आयोजना लागू भएका गाँउपामलकािा १२ वटा  AI 

Unit को स्थापना गने। 

बीउ उत्पादक सिहुहरूलाइह िूल बीउिा सहयोग (धान, 

गहुँ, िकै, कोदो, र्ापि, िसिुो, मसिी, आलकुो PBS 

tubers) गने। 

कृिकहरूलाइह उन्नत बीउ (धान, गहुँ, िकै, कोदो, र्ापि, 

िसिुो, मसिी, िङु, िास, आल)ु, मसजनल तिकािी तथा 
घाँसको बीउ षवतिण गने। 

२५० वटा पूिक अनदुान ि २६० वटा साना अनदुान 
षवतिण गने। 
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१६ वटा ग्रािीण बजाि, संकलन केन्र तथा 
हाटबजािको सधुाि गने। 

२६ वटा प्रशोधन तथा व्यवस्थापन संिचनाको मनिाहणिा 
सहयोग गने। 

४०० वटा घिबािी पोिण बगैचा कायहक्रि सञ्चालन 
गने। 

३१२००१०९ कृषि क्षेत्र षवकास 
कायहक्रि 

५३० सिूह सहकािीसँग 
सहलगानी सम्झौता भएको ि 
त्यसिध्ये २६४ कृिक सिूह ि 
सहकािीलाई ३८९ षकस्ताबाट 
सम्झौता अनसुाि रु. १५ 
किोड ६ लाख भिुानी 
भएको। ५ वटा कृषि सडक ि 
३ वटा कृषि बजाि छनोट भई 
DPR तयाि भएको, ५ कृषि 
सडक मनिाहणका लामग 
सम्झौताको क्रििा िहेको। 

सम्झौता भएको ५४ वटा 
सािदुाषयक पूवाहधाि िध्य ३४ 
वटा मसँचाइ कुलो ि २० वटा 
मडषपङ टंकी मनिाहण 
भएको।मनिाहण भएका मसंचाई 
कुलोबाट २५० हेक्टि मसश्चचंत 
भएको। 

षहिाली ि पहाडी क्षेत्रका १५,००० 
कृिकका घिधिुीिा छनौट भएका 
१३ उच्च िूल्य भएका कृषिवस्तिुा 
सहलगानी गिी गरिबी घटाउने ि ती 
िध्यका १०५०० घिधिुीहरुको 
आम्दानी दईु गणुा बिेको हनुे ि 
प्रजनन उिेिका १२००० िषहलाको 
पोिण सिुक्षा समुनश्चित भएको हनुे । 
१००० हेक्टि खेती योग्य भमूििा 
विहभरि मसंचाई समुबधा उपलब्ध 
भएको हनुे । ५७ षक.मि. कृषि 
सडक पूवाहधाि मनिाहण भएको हनुे 
। स्थानीय कृषि उत्पादन मबषक्र 
षवतिणका लामग १० ओटा एकीकृत 
हाट बजाि मनिाहण भएको हनुे। 

करिब ८० वटा सहकािी 
संस्थाहरुको क्षिता अमभवषृि भई 
करिब ५० वटा सहकािी थोक 
कजाह प्रदायक षवत्तीय संस्थाबाट 
थोक कजाह कािोबाि भएको हनुे। 

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

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

५० सािदुाषयक कृषि प्रसाि सेवाकेन्र स्थापना तथा 
सञ्चालनिा सहयोग गने। 

ग्रािीण पूवाहधाि षवकास तथा मनिाहणका लामग पुजँीगत 
अनदुान ग्रािीण सडक पलु, मसँचाइ आयोजना मनिाहण 
गने। 
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५५ वटा पामलकाको कृषि/पशपुन्छी 
षवकास शाखाहरुको सेवा प्रवाह 
क्षिता अमभवषृि भएको हनुे । 

३१२००११२ नेपाल कृषि बजाि षवकास 
कायहक्रि 

कृषि बजाि षवकासका 
षक्रयाकलापहरू सञ्चालन 
भएको। पषहलो चिणबाट प्राप्त 
उपलब्धीहरुिा लाभाश्चन्वत 
५१५०० घिधिुी संख्या, 
िषहलाले नेततृ्व गिेका 
२०७५५ उत्पादक घिधिुी 
संख्या, गरिब ि षवपन्न वगहले 
नेततृ्व गिेको २१६६६ घिधिुी 
संख्या, गरिब ि षवपन्न वगहको 
लामग २०७२ नयाँ िोजगािीको 
सजृना भएको। 

१,००० नयाँ पूणहकामलन िोजगािी 
सजृना भएको हनुे। नयाँ पूणहकामलन 
िोजगािीबाट कुल वाषिहक १५ 
किोड आम्दानी तथा २०,००० 
षकसानको आम्दानीिा बषृि भएको 
हनुे । 

कृषि ब्यवसायीहरु षवशेि गरि साना तथा िझौला 
व्यवसायीहरुको कृषि वस्त ुिूल्य शंृ्रखलािा व्यापाि 
प्रविहनिा सहयोग गने । कृषि ि गैि-कृषि सेवा 
प्रदायकहरूले नवीनति उत्पादनहरु तथा सेवाहरू प्रदान 
गनह सहयोग गने।  

३१२३१०१२ िाषिय दगु्ध षवकास बोडह दधु तथा दधुजन्य पदाथह िुवानी 
गने सवािी साधनलाई मनवाहध 
रूपिा आवतजावत गनहको 
लामग लोगो मडजाइन तथा 
सावहजमनक गिी षवतिण 
गरिएको। 

दगु्ध व्यवसाय क्षेत्रको नीमतगत 
व्यवस्था ि षवकासिा सहयोग 
पगुेको हनुे, दधुको बजारिकिण 
प्रबिहन हनुे तथा गणुस्तििा वषृि 
भएको हनुे। 

दगु्ध पदाथह षवमधकिण तामलि सञ्चालन गने। 

नीमतगत सझुाव प्रदान गनहको लामग दगु्ध क्षेत्रको 
अध्ययन गने। 

दधु तथा दगु्ध पदाथहको मनयिन गनहको लामग आवश्यक 
पूवाहधाि गने। 

३१२४१०११ नेपाल पश ुश्चचषकत्सा 
परििद् 

मनयमित रूपिा पश ु
श्चचषकत्सकको आचािसंषहता 
अवलोकन भएको। 

पश ुश्चचषकत्सकको दताह ि भेटेरिनिी 
शैश्चक्षक संस्थाको मनयिन भएको 
हनुे। पश ुश्चचषकत्सा पेशा थप 
ियाहददत भएको हनुे। 

नाि दताह परिक्षा सञ्चालन गने। आचािसंषहताको 
अनगुिन गने। षवश्वषवद्यालयहरूको भेटेरिनिी श्चशक्षाको 
गणुस्ति कायि गने। 
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३१२३१०११ िाषिय श्चचया, कर्ी तथा 
अलैँची षवकास बोडह 

पोखिािा कायाहलय भवन 
मनिाहण कायह सम्पन्न भएको,  

इलाि श्चजल्लािा कर्ी प्रशोधन 
कािखाना स्थापना भैिहेको, ३ 
लाख ५० हजाि नसहिी षवरुवा 
उत्पादन भएको, ७५० िोपनीिा 
कर्ी खेती षवस्ताि भएको, 
श्चचयाको िेडिाकह  प्राप्त  
गिेको । 

श्चचया ि कर्ीको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि भएको हनुे। 

िाषिय/अन्तिाहषिय बजािीकिण भई 
मनयाहतवषृि भएको हनुे। 

नेपाली श्चचया ि कर्ीको ब्राण्ड प्रविहन गने । 

१ लाख कर्ी नसहिी षवरुवा उत्पादन हनु ेि ५५० 
िोपनीिा कर्ी षवस्ताि हनुे । 

प्राषवमधक सहयोग िार्ह त श्चचया ि कर्ीको उत्पादनिा 
वषृि हनुे । 

१०० जना यवुाहरुलाई कर्ीको उद्यिश्चशलता षवकास 
कायहक्रि िार्ह त व्यवसाय सञ्चालन गनह सहयोग गने । 

३१२००११८ ग्रािीण उद्यि तथा 
आमथहक षवकास कायहक्रि 

आयोजनाको कायहक्षेत्र (१७१ 
पालीका) मनधाहिण गरिएको । 

आयोजना सञ्चालन हनुे 
प्रदेशहरुिा कोरिडोि स्ति 
प्राषवमधक तथा सिन्वय समिमत 
बैठक सञ्चालन गरिएको । 

एकीकृत कृषि तथा पशपुन्छी 
सेवा केन्र तथा प्रादेश्चशक कृषि 
बजािको DPR तयािी । 

Intermediary Institution छनौट 

गरिएको। 

उत्पादनिूलक संगठनिा आवि 
लगभग ९४० उत्पादनिूलक 
संगठनहरु ि यसिा आवि करिब 
२४ हजाि ग्रािीण उत्पादक एवं 
साना कृिकहरु (३५% िषहला) ले 
आयोजनाको साझेदािी सहयोग 
(५०% शरुुवाती पूँजी) प्राप्त गिेका 
हनुे । आयोजनाले िध्यस्तकताह 
संस्था िार्ह त करिब १०० साना 
तथा िझौला कृषि 
उद्यिी/व्यवसायी/कृषि सूचना 
प्रषवमध प्रविहकको क्षिता षवकासिा 
सहयोग पगुेको हनुे। प्रादेश्चशक तथा 
स्थानीय तहिा मनिाहण हनुे 
संिचनाहरु, पूवाहधािहरुबाट 
सिदुायका करिब ३५०० व्यश्चिहरु 
लाभाश्चन्वत भएको हनुे । कोमभड-
१९बाट प्रभाषवत करिब ५७०० 

४०० उत्पादनिूलक संगठनहरुले आयोजनाको 
साझेदािी सहयोग (५०% शरुुवाती पूजँी) प्राप्त गिेका 
हनुे । िध्यस्तकताह संस्था िार्ह त १०० बटा साना तथा 
िझौला कृषि उद्यिी/व्यवसायी/कृषि सूचना प्रषवमध 
प्रविहकको क्षिता षवकास । आयोजना सन्चामलत 
स्थानीय तहहरुिा ५५ वटा कृषि तथा पशपुन्छी सेवा 
केन्रहरु मनिाहण । ४ वटा क्षेत्रीय बजाि मनिाहण 
शरुुवात । 
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व्यश्चिका लामग ग्रािीण िोजगािीको 
अवसि सजृना भएको हनुे । 

आयोजना कायहक्षेत्रका ८० वटा 
स्थानीय तह ि ६ वटा प्रदेशहरुिा 
संघीय संिचना अनसुाि संस्थागत 
क्षिता षवकास भएको हनुे । 

३१२०१०११ कृषि षवभाग कृषिको उत्पादन ि उत्पादकत्व 
वषृिको लामग सिन्वय तथा 
सहजीकिण गरिएको। 

करिब १ किोड २३ लाख िे.ट. 
उख ुउत्पादनको लामग प्रोत्साहन 
अनदुान षवतिण भएको हनुे । 

२ अबह ५० किोड कृषििा लगानी 
िकि सिुक्षण भएको हनु।े 
 ५० जना वाली षविा अमभकताह ि 
२५ जना वाली क्षमत िूल्याङ्कनकताह 
तयाि भएको हनुे । 

५० जना िल मनिीक्षक तयाि 
भएको हनुे । 

८५ जना कृषि स्नातक परिचालन 
भएको हनुे । 

उख ुउत्पादन प्रोत्साहन अनदुान षवतिण गने। बाली 
मबिा षप्रमियि अनदुान, नीमतगत पषृ्णपोिण तथा बाली 
मबिा अमभकताह तामलि सञ्चालन गने। 

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

बजाि िूल्य संकलन तथा प्रकाशन गने। कृषि श्चशक्षा 
अनसुन्धान ि प्रसाि वीच सिन्वय गने। प्रिखु बाली 
उत्पादन िापदण्ड तयािी गने। कायहक्रि सञ्चालनिा 
सहजीकिण तथा अनगुिन गने। 

३१२२१०११ िाषिय षकसान आयोग उत्पादक कृिक तथा कृषि 
उद्यिीको सिस्या पषहचान गिी 
सझुाव सषहतको प्रमतवेदन तयाि 
गरिएको। प्रदेश स्तििा षकसान 
संघ संगठनहरूको क्षिता 
अमभवषृि तथा अमभिखुीकिण 
कायहक्रि सञ्चालन गरिएको। 

िासायामनक िलको प्रभावकािी 
षवतिण प्रणाली सम्बन्धी 

षकसान हकषहत तथा अमधकाि 
संिक्षण एंव प्रविहन गनहका लामग 
स्थानीय/प्रादेश्चशक तहिा 
अन्तिषक्रयात्िक कायहक्रि सञ्चालन 
भएको हनुे। 

केन्र तथा प्रदेशस्तििा कृषि प्रसाि, 

अनसुन्धान, षवकास तथा षकसानहरु 
सम्बि सिसािषयक सिस्याहरुको 

षकसानहरुका हकषहत ि अमधकािहरु कायाहन्वयन भए 
नभएको सम्बन्धिा अध्ययन गने गिाउने। 

षवद्यिान नीमत, ऐन ि मनयििा षकसान अमधकाििा 
िहेको नीमतगत मभन्नता सम्वश्चन्ध अध्ययन तथा षवश्लिेण 
गिी सधुाि सझुाव तयाि गने। षवमभन्न वाली वस्तहुरुको 
षकसानले उश्चचत िलु्य पाउने उपायको वैज्ञामनक षवमध 
तय गनह अध्ययन गने। षकसानहरुको कल्याणकािी 
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अध्ययन गिी नेपाल 
सिकािलाई सझुाव उपलब्ध 
गिाइएको। 

पषहचान भएको  
हनुे । केन्र तथा प्रदेशस्तििा 
षकसान संघ संगठन संस्थाहरुको 
क्षिता अमभबषृि भएको हनुे । 

 

योजना तजुहिाका लामग छलर्ल कायहक्रि सञ्चालन 
गने। 

३१२०३१०१ खाद्य पोिण तथा प्रषवमध 
कायहक्रि 

६६०९ पटक खाद्य उद्योग, 

दाना उद्योग, बजाि, होटल, 

िेिुिेन्ट, हाटबजाि, िेला, 
िहोत्सव अनगुिन भएको खाद्य 
तथा दाना पदाथहको ३५०९ 
निनुा संकलन तथा मनयिन 
भएको। ४६४३५ आयातीत 
खाद्य तथा दाना निनुाको 
भन्साि नाकािा नै गणुस्ति 
प्रिाणीकिण भएको। ३९४७ 
खाद्य तथा दाना उद्योगको 
अनजु्ञापत्र जािी/ नवीकिण 
तथा उद्योग मसर्ारिस भएको। 

१३३२७ वटा खाद्य तथा दाना 
निनुाको प्रयोगशाला षवष्लेिण 
ि ४५१५८ वटा आयातका 
लामग प्राप्त निूनाको RBPR 

षवमधबाट षविादी अवशेि 
पिीक्षण भएको । 

खाद्य वस्तकुो षवतिण एवि ्आयात 
ि मनयाहतसम्ि शिुता कायि भई 
आि उपभोिाको हकषहत एवि ्
स्वास््य संिक्षणिा िद्दत पगुेको 
हनुे। प्रिाणीकृत एवि ्भिपदो 
षवश्लिेण सेवा प्रदान भई मनयाहत 
प्रविहनिा टेवा पगुेको हनुे। उपयिु 
खाद्य पोिण कायहक्रििार्ह त कुपोिण 
न्यूनीकिण ि खाद्य पोिण सिुक्षािा 
सघाउ पगुेको हनुे। खाद्य पदाथहिा 
षविादी अवशेि पिीक्षण, खाद्य 
स्वच्छता, गणुस्ति, पोिणबािे 
उपभोिा सचेतना कायहक्रिहरू 
सञ्चालन भएको हनुे। 

७००० पटक खाद्य उद्योग, दाना उद्योग, बजाि, होटल 
िेिुिेन्ट, हाटबजाि, िेला, िहोत्सव अनगुिन गने। 

३००० वटा ऐन विोश्चजि खाद्य तथा दाना पदाथहको 
निनुा संकलन गिी मनयिन गने। 

१५००० वटा खाद्य तथा दाना निनुाको प्रयोगशाला 
षवश् लेिण गने । 

३९००० वटा आयातीत खाद्य तथा दाना निनुाको 
भन्साि नाकािा नै गणुस्ति प्रिाणीकिण गने। 

४,५०० वटा खाद्य तथा दाना उद्योगलाई अनजु्ञापत्र 
जािी/नवीकिण, उद्योग मसर्ारिस गने ि ४०००० वटा 
आयातका लामग प्राप्त निूनाको RBPR षवमधबाट षविादी 
अवशेि पिीक्षण गने । 

३१२०११०१ िाषिय आल,ु तिकािी तथा 
िसला षवकास कायहक्रि 

संघ तथा प्रदेशका वागवानी 
र्ािहिा षवमभन्न तिकािी 
बालीको १९०० के.जी. िूल 

करिब १४०० जना प्रामबमधक तथा 
उद्यिीलाइ आल,ु तिकािी तथा 
िसलाबालीका नवीनति ्प्रषवमध 

अलैंचीको ५० हजाि तथा एभोकाडोको ४ हजाि बेनाह 
उत्पादन गने। षवमभन्न तिकािी बालीको ७.४ के.जी. 
प्रजनन बीउ ७९७ के.जी. िूल बीउ ७९६.५ के.जी. 
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तथा १६७८.५ के.जी. उन्नत 
बीउ उत्पादन भएको। 

७६१.८१ के.जी. षवमभन्न 
तिकािी बालीको स्रोत बीउ, 

२७ लाख ७५ हजाि षवमभन्न 
िौसिी तिकािी बालीका 
बेनाहहरू, ७.५८ के.जी. 
गोलभेंडाको वणहशंकि (सजृना) 
षवउ, ७ लाख ९८ हजाि 
आलंकारिक रू्लका बेनाह, ३७ 
हजाि ५ सय दाना आलकुो पवुह 
िूल बीउ (PBS), १०.७ 
के.जी. आलकुो टी.पी.एस. 
मबयाँ, १०.३३ िे.टन आलकुो 
बेमसक बीउ ि १ हजाि 
एभोकाडो (HASS ि 
ETINGER जात)को बेनाह 
उत्पादन भएको। 

सम्बश्चन्ध ज्ञान सीप अमभबषृि भएको 
हनुे । अलैचीको ५० हजाि तथा 
एभोकाडोको ४ हजाि बेनाह उत्पादन 
भएको हनुे । षवमभन्न तिकािी 
बालीको िूल बीउ उत्पादन भएको 
हनुे । आलकुो ५० हजाि दाना 
आलकुो पवुह िूल बीउ, १० के.जी. 
टी.पी.एस. दाना उत्पादन तथा १२ 
िे.टन. आलकुो श्रोत बीउ उत्पादन 
भएको हनुे। तिकािी उन्नत बीउ 
उत्पादन भएको हनुे । ३५ लाख 
वेनाह उत्पादन तथा षवक्री षवतिण 
भएको हनुे। ३०० केश्चज िलु तथा 
उन्नत षवउ उत्पादन तथा षवक्री 
षवतिण भएको हनुे। ९ के.श्चज. 
सजृना गोलभेडाको हाईषिड बीउ 
उत्पादन तथा षवषक्र षवतिण भएको 
हनुे । 

उन्नत बीउ तथा ३८ लाख ६० हजाि बेनाह उत्पादन 
तथा षवतिण गने। आलकुो ५० हजाि दाना पूवह िूल 
बीउ, १० के.जी. टी.पी.एस. दाना तथा १४ िे.टन 
आलकुो स्रोत बीउ उत्पादन गने। स्थानीय तहिा सशतह 
हस्तान्तरित कायहक्रि िार्ह त आल ुखेती षवस्ताि तथा 
उत्पादन कायहक्रि तथा प्याज गानो उत्पादन कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 

३१२०२१०४ पश ुआहािा तथा 
लाईभस्टक गणु 
व्यवस्थापन कायहक्रि 

प्रयोगशालाबाट २ हजाि ५सय 
५३ निनुा संकलन तथा 
पिीक्षण गरिएको। HPLC 

षवमधद्वािा ११५ दाना तथा 
कच्चा पदाथहको निनुा तथा 
षर्ड सश्चप्लिेन्टिा amino 

acids, vitamins, aflatoxin 

पिीक्षण, दानाको उद्योगहरुबाट 
उत्पाददत तयािी दानाको 
१४४८ घशु्चम्त श्चशषविबाट 

पशपुन्छीका दाना, दाना कच्चा 
पदाथह, Feed Additives, Feed 

Supplements, Fodder हरुको १७ 

हजाि ७०० वटा निनुा पिीक्षण 
भएको हनुे । 

प्रयोगशालाको पूवाहधाि तथा क्षिता 
अमभवषृि भएको हनुेछ । 

दाना उद्योग तथा दानाको िुवानी, मबषक्र षवतिण ि 
भण्डािणिा संलग्नहरुको अमडटका लामग आधाि तय 
गने, 

Lab Accreditation को लामग Gap Analysis ि 
आवश्यक डकुिेन्ट्स तयाि भएको हनुे लाइभस्टक गणु 
व्यवस्थापन प्रयोगशालाको SOP तयािी, ३०० HPLC 

बाट दाना तथा षर्ड सश्चप्लिेन्टिा amino acids, 

vitamins, aflatoxin पिीक्षण तथा प्रमतवेदन तयाि गने। 
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१५८ दानाहरुको निनुा 
संकलन तथा पिीक्षण 
गरिएको। ३८६ दूध, ८५ 
घाँसहरुको निनुा संकलन तथा 
पिीक्षण गरिएको। 

पशपुन्छीको आहािा सम्बश्चन्ध षवमभन्न 
िापदण्ड मनधाहिण तथा मनयिन 
भएको हनुे। 

पशजुन्य उत्पादन सािग्रीहरु जस्तै 
जिेको वीयह, प्रजननयोग्य पशहुरुको 
गणुस्ति (Phenotypic and 

genotypic characteristics) सदुृि 
भएको हनुे। 

र्ािहस्तिको पशपुन्छी जन्य 
उत्पादनको गणुस्ति सदुृि भएको 
हनुे। 

५२०० पशपुन्छी आहािा, दाना कच्चा पदाथहको निनुा 
संकलन गरि गणुस्ति पिीक्षण गने । 

३१२०२०११ पश ुसेवा षवभाग अण्डा, िास ुतथा पाउडि दूधिा 
िलुकु आत्िमनभहि घोिणा 
गरिएको। बडहफ्ल ुिोग 
मनयन्त्रण गने क्रििा ६ लाख 
भन्दा बिी पन्छी, ६२,९८५ 
के.जी. भन्दा बिी दाना तथा 
४,०८,६०७ वटा भन्दा बिी 
अण्डा सरुिक्षत तविले नि गिी 
कृिकलाई िाहत षवतिण 
गरिएको। ३,०८० वगह मिटि 
काँचो छाला,३३ िे.टन ि 
७७४ िे.टन छुपी लगायत 
पशजुन्य उत्पादन मनयाहत 
गरिएको। 

पशपुन्छी सेवाका कायहक्रिहरुको 
सहजीकिण ि सिन्वय भएको हनुे। 
दूध, अण्डा ि िासकुो उपलब्धतािा 
वषृि भएको हनुे।६ लाख पशपुन्छी 
तथा िाछाको बीिालेख जािी भएको 
हनुे । ५८ लाख ३६ हजाि िे.ट. 
दूध उत्पादन भएको हनुे। १७ लाख 
५ हजाि िे.ट. िास ुउत्पादन 
भएको हनुे । ५ अबह ६२ किोड 
५० लाख ७३ हजाि अण्डा 
उत्पादन भएको हनुे। ३ लाख ८२ 
हजाि िे.ट. िाछा उत्पादन भएको 
हनुे । 

पशपुन्छी िोग अन्वेिण तथा मनयन्त्रण कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 

पशपुन्छी, पशपुन्छीजन्य पदाथह, पश ुउत्पादन सािग्री, 
आयात मनयाहत मनयिन गने। 

आयात जोश्चखि षवश्लिेण कायह गने । 

पशपुन्छी तथा ित्स्यजन्य त्यांक व्यवस्थापन गने। 

पशपुन्छी िोगको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली षवकास  

गने । 

77



ब.उ.श्चश.नं. कायहक्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सूचक आ.व २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु षक्रयाकलाप 

३१२०२१०३ पशपुन्छी स्रोत 
ब्यवस्थापन तथा प्रविहन 
कायहक्रि 

६९ हजाि २०० ड्युअल पपोज 
कुखिुाको चल्ला एवं, ९८४ 

उन्नत पशपुन्छी (भेडा , ििुाह 
तथा जसीको पाडा पाडी, बाच्छा 
बाच्छी ि बंगिु) पाठापाठी 
उत्पादन तथा षवतिण भएको 
। १० हजाि १३० वहवुिीय 
तथा विे घाँसको सेट , बेनाह, 
गान ुतथा १८.७६ िे.ट. 
घाँसको बीउ उत्पादन तथा 
षवतिण भएको । 

उच्च प्रजनन ्क्षिता भएका िाँगो, 
साँिे ि बोकाबाट २७ लाख डोज 
जिेको वीयह उत्पादन तथा षवतिण 
गरिएको हनुे। कृमत्रि गभाहधान 
कायहको लामग आवश्यक पने ९ 
लाख ५० हजाि मलटि तिल 
नाइिोजन खिीद तथा षवतिण 
गरिएको हनुे । नेपालका ६७ 
श्चजल्लाहरूिा २४ लाख पशहुरुिा 
कृमत्रि गभाहधान गिी पश ुनश्ल सधुाि 
िार्ह त ्दूध तथा िासकुो उत्पादकत्व 
वषृि भएको हनुे। ४८०० उन्नत 
जातका पशहुरू (भेडा, ििुाह तथा 
जसीको पाडापाडी, वाच्छावाच्छी ि 
वंगिु) पाठापाठी, च्यांग्रा (पाठापाठी) 
उत्पादन, व्यवस्थापन तथा षवतिण 
भएको हनुे। 

६ लाख ५० हजाि ड्यूअल प्रपोज 
कुखिुाको चल्ला उत्पादन तथा 
षवतिण गरिएको हनुे। 

८ लाख डोज जिेको वीयह उत्पादन तथा षवतिण, ३ 

लाख मलटि तिल नाइिोजन उत्पादन ि ७ लाख ५० 

हजाि गाई भैँसीिा कृमत्रि गभाहधान गने। ८ लाख 
वहवुिीय तथा विे घाँसको सेट , बेनाह, गान ुतथा ३० 

िे.ट. घाँसको बीउ उत्पादन तथा षवतिण गने । 

१५०० उन्नत जातका पशहुरू (भेडा, ििुाह तथा जसीको 
पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी ि वंगिु) पाठापाठी, च्यांग्रा 
(पाठापाठी)उत्पादन, व्यवस्थापन तथा षवतिण गने। 

१.७५ लाख कुखिुाको चल्ला उत्पादन तथा षवतिण 
गने। स्थानीय याक, भेडा, बाख्रा, गाई, घाँसेबाली आददको 
संिक्षण गिी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृिका लामग 
नषवनति प्रषवमधको पिीक्षण तथा षवस्ताि गने। 

३१२०२१०१ ित्स्य षवकास कायहक्रि २.२४ किोड ह्याश्चच्लङ्ग, फ्राइ, 

षर्ङ्गिमलङ्ग षवतिण गरिएको। 
६९ लाख शिु नश्लको शिु 
नश्लको षर्ङ्गिमलङ्ग षवतिण 
गरिएको । १९ हजाि सौन्दयह 

थप ३ हजाि हे. ित्स्य पोखिीको 
क्षेत्रर्ल षवस्ताि, ९० किोड ित्स्य 
बीज उत्पादन तथा षवतिण गरि २ 
लाख ८० हजाि िे.टन ित्स्य 
उत्पादन भएको हनुे। ९ श्चजल्लािा 
अमभयानका रूपिा िेन्बो िाउट 
उत्पादन कायहक्रि िार्ह त िेन्बो 

५६००० हजाि िाछाका भिुा( फ्राई)उत्पादन तथा 
षवतिण, ५० हजाि सौन्दयह िाछा, २५०० शिु नश्लको 
िाउ िाछा षवतिण गने। 
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िाछा उत्पादन तथा षवतिण 
गरिएको। 

िाउटको व्यावसायीकिण भएको 
हनुे। 

३१२०२१०२ पश ुस्वास्थ िोग अन्वेिण 
सेवा तथा क्वािेन्टाईन 
कायहक्रि 

४ किोड २८ लाख डोज 
षवमभन्न षकमसिका खोप 
उत्पादन भएको। सातै प्रदेशिा 
४५ लाख १२ हजाि डोज 
मन:शलु्क षवतिण गरिएको । 

षवमभन्न षकमसिका ३ किोड 
८३ लाख ३८ हजाि डोज 
खोप मबक्री भएको । 

१७ किोड २० लाख डोज षवमभन्न 
पशपुन्छीका िोग षवरुिका खोप 
उत्पादन तथा व्यवस्थापन भएको 
हनुे । 

२ लाख ४० हजाि पशपुन्छीका 
निनुा संकलन तथा पिीक्षण गिी 
पशपुन्छीका िोगको प्रभावकािी 
मनदान भएको हनुे । 

३ लाख ४० हजाि पशपुन्छीिा 
षवश्चशिीकृत उपचाि सेवा प्रदान 
गरिएको हनुे । 

४३५० औिधी तथा खोपको 
आधमुनक प्रषवमधबाट गणुस्ति 
पिीक्षण गिी औिधी तथा खोपको 
गणुस्ति मनयिन गरिएको हनुे । 
७८०० दूध तथा िासकुो निनुा 
संकलन गिी Antibiotic Residue 

पिीक्षण गरिएको हनुे। 

िोग मनदान सेवा सञ्चालन गने ि षवमभन्न पशपुन्छीका 
िोग षवरुि खोपको प्रभावकारिता अध्ययनका लामग 
मसिोिोनीटरिंग गने । ८००० निनुाको मसिोिोमनटरिङ्ग 
ि मसिोसमभहलेन्स गने ि प्रिखु जनुोषटक िोग समभहलेन्स 
कायहक्रि (बडह फ्ल,ुToxoplasmosis, Brucellosis, 

Leptospirosis) सञ्चालन गने । 

५ हजाि खोिेत तथा सीिाषवहीन पश ुिोगको निनुा 
संकलन तथा मनदान गने ि ७५ हजाि पशपुन्छीिा िोग 
मनदान सेवा प्रदान गने। 

९० हजाि पशपुन्छीको उपचाि गने ि ४०० टेली 
भेटेरिनिी िेमडमसन सेवा प्रदान गने। षपषपआि खोप 
१०००० हजाि, िेमबज खोप १८०  हजाि, क्लामसकल 
स्वाइन षर्भि खोप १२०० हजाि, िानीखेत 
आि.टु.वी./ लासोटा खोप २५०० हजाि, िानीखेत 
आई.टु. खोप ४००० हजाि , गम्वािो/ र्ल्पक्स खोप 
१०००० हजाि ि िानीखेत एर्-१ खोप उत्पादन 
२५००० हजाि डोज, १२०० हजाि डोज एच. एस. 
मब.क्य ुखोप उत्पादन तथा िुवानी गने । 

३१२०११०५ केश्चन्रय कृषि प्रयोगशाला 
कायहक्रि 

केन्रीय कृषि प्रयोगशाखाबाट 
ऐन मनयि तथा प्रिाणीकिण 
प्रयोजनको लामग प्राप्त २६ 
निनुा पिीक्षण गरिएको। १९ 
वटा िासायमनक तथा प्रांगारिक 
िल पिीक्षण गरिएको। 

३०० वटा िाटो निनुा ि ५० वटा 
िलका निनुा पिीक्षण भएको  
हनुे । 

िाटो पिीक्षण तथा स्वायल हेल्थ काडह षवतिण गने। 

िलखाद पिीक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने। 

बीउ पिीक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने। 

बाली संिक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने। 
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बीउबीजन प्रयोगशालावाट 
१४७ बजाि तथा षवमभन्न 
प्रयोशालाको क्रस चेक निनुा 
पिीक्षण कायह सम्पन्न भएको। 

देश मभत्र उत्पाददत वाली वस्तहुरुको 
करिब २५००० निूनािा षविादीक 
अवशेि पिीक्षण भएको हनुे । 

Digital soil map तथा त्याङ्क 
अद्यावमधक भएको हनुे। 

िाटो तथा िल पिीक्षण प्रयोगशाला 
तथा वाली संिक्षण प्रयोशालाहरुको 
िापदण्ड तयाि भएको हनुे । 

षवउ षवजन प्रयोगशालाले अन्तिाषिय 
िान्यता प्राप्त भएको हनुे। 

रतु षविादी अवशेि पिीक्षण तथा जनचेतना अमभवषृि 
गने। 

३१२०११०२ िाषिय र्लरू्ल षवकास 
कायहक्रि 

र्लरू्ल मबरुवाहरूको िाग 
तथा आपूमतह (वासलात) 
सम्बन्धी सफ्टवेयि तयाि 
भएको ि सोको उपयोगबाट 
५५ नसहिी धनी तथा १०५ 
कृिक एवि ्कायाहलयहरूबाट 
र्लरू्ल मबरुवाको िाग तथा 
आपूमतहको षवविण तयाि 
भइिहेको। षहउँदे र्लरू्लको 
ब्यालेन्स मसट तयाि गिी स्रोत 
केन्र तोषकएको। सनु्तला जात 
र्लरू्लका ४० हजाि मबज ु
तथा कलिी मबरुवा उत्पादन 
भएको ि सो बालीको ५० 
हजाि रुटस्टक उत्पादन 
भएको। विे र्लरू्लका 

५० जना र्लरू्ल नसहिी मनिीक्षक 
उत्पादन भएको हनुे। सनु्तलाजात 
र्लरू्ल नसहिीको बड उड 
प्रिाणीकिणको प्रोटोकल तयाि भई 
कश्चम्तिा २ वटा र्ािह/नसहिीहरुको 
बड उड प्रिाणीकिण भई षवरुवा 
उत्पादनको सरुुवात भएको हनुे । 

६०० निूनाको 
एच.एल.बी/पी.सी.आि. निूना 
संकलन तथा पिीक्षण भई Citrus 

greening भए/नभएको पत्ता 
लगाइएको हनुे । षवमभन्न 
र्लरू्लको २०४५०० वटा षवरुवा 
उत्पादन तथा १५७७५० वटा 
षवरुवा षवषक्र षवतिण भएको हनुे । 

षवमभन्न तिकािीको १६९० के.जी. 

षवमभन्न र्लरू्लका मबरुवाको प्राषवमधक िापदण्ड तयाि 
गने। उष्ण प्रदेशीय वागवानी केन्र, सलाहहीलाई Centre 

of Excellence को रूपिा षवकास गने। षहउँदे, विे तथा 
सनु्तला जातका र्लरू्लका ३,६८,५०० मबरुवा 
उत्पादन तथा १,८७,००० मबरुवा षवमभन्न र्ािह 
केन्रबाट षवक्री षवतिण गने। स्थानीय तहिा सशतह 
हस्तान्तरित कायहक्रि िार्ह त पिुानो र्लरू्ल नसहिी 
सदुृिीकिण कायहक्रि, र्लरू्ल दशक अन्तगहत र्लरू्ल 
मबरुवा िोपण कायहक्रि, ओखि खेती षवस्ताि कायहक्रि, 

व्यावसाषयक कागती खेती कायहक्रि तथा स्याउ खेती 
षवस्ताि कायहक्रि सञ्चालन गने। 
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१,१७,११६ मबरुवा उत्पादन 
भएको आलंकारिक मबरुवा 
२६,०५० वटा उत्पादन 
भएको। 

मबउ तथा षवमभन्न तिकािीको 
५२५००० वटा वेनाह उत्पादन तथा 
षवक्री षवतिण भएको हनुे । १५ 
िे.टन. मबउ आल ुउत्पादन भई 
मबक्री षवतिण भएको हनुे । CTV ि 
HLB को पिीक्षण सरुुवात भएको 
हनुे । कर्ीको ६००० वटा षवरुवा 
उत्पादन भई १५००० वटा षवरुवा 
षवक्री षवतिण भएको हनुे । आलकुो 
३००० के.जी. बेश्चशक बीउ 
उत्पादन तथा मबक्री मबतिण भएको 
हनुे । सनु्तलाजातका ५०००० 
वटा षवरुवा उत्पादन तथा षवक्री 
षवतिण हनुे तथा बडहउड 
प्रिाणीकिण प्रषवमधबाट मबरुवा 
उत्पादन सरुु भई ८००० वटा 
षवरुवा उत्पादन भएको हनुे। 

३१२०११०६ कृषि पूवाहधाि षवकास 
तथा कृषि याश्चन्त्रकिण 
प्रविहन कायहक्रि 

आधमुनक कृषि बजाि मनिाहणका 
लामग २ वटा मडषपआि तयािी 
भएको। संघ अन्तिगत िहेको 
1 कृषि उपज थोक बजाि 
स्तिोन्नमत भएको। कागेश्विी 
िनोहिा न.पा., बिुानीलकण्ठ 
न.पा. ि िौतहटको कटहरियािा 
कृषि उपज बजािस्थल 
मनिाहणको DPR तयाि गिी 
सम्बश्चन्धत स्थानीय तहिा सशतह 

४ वटा संघीय कृषि बजािको 
स्तिउन्नमत भएको हनुे । DPR तयाि 
भएका ३ वटा कृषि उपज 
बजािहरुको मनिाहण कायह शरुुवात 
भएको हनुे । ३ वटा संघीय र्िहको 
गरुुयोजना कायाहन्वयन भएको  
हनुे । कृषि बजािको िाषिय 
गरुुयोजना तयािी भइ हाल तीनै 
तहका सिकािवाट भएका वा हनुे 
क्रििा िहेका कृषि बजाि 

संघीय कृषि बजाि (४ वटा) को स्तिोन्नमत/पूवाहधाि 
षवस्ताि गने। ३ स्थानिा आधमुनक कृषि बजाि 
पूवाहधािको DPR तयािी गने। कृषि बजािको िाषिय 
गरुुयोजना तयािी गने। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको 
सिन्वयिा साना तथा िझौला क्षिताका कोल्ड चेम्बि 
तथा वकह सप सषुवधासषहतका कस्टि हायरिङ सेन्टि 
स्थापना गने। 
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षवत्तीय हस्तान्तिण भएको। ७ 

मडप टु्यबवेल, ८ पम्प हाउस 
मनिाहण, ५ िान्सर्िहि जडान, २ 

सिकािी कायाहलयिा मडप 
षटयवुवेल मनिाहण, ८ षवद्यतुीय 
पम्प जडान ि भमूिगत नाला 
मनिाहण भएको। १२ िे.टन 
स्रोत बीउ षवतिण (धान ि 
गहुँ) भएको। 

पूवाहधािहरुको व्यवश्चस्थत षवकासिा 
टेवा पगुेको हनुे । १२ वटा मडप 
वोरिङ्ग जडान भई थप ३२५ 
हेक्टििा बिैभरि मसंचाई सषुवधा 
उपलब्ध भएको हनु।े 

३१२०११०३ व्यवसायीक कीट षवकास 
कायहक्रि 

िौिी तथा िेशि खेतीको 
षवस्ताि भएको। 

च्याउ ि िह उत्पादन तथा 
प्रशोधनको िापदण्ड स्वीकृत भई 
लागू भएको हनुे । िलुषपिी ३५ 
जातको िेशि षकिा संिक्षण हनुे ि 
प्रजनन षवउ ८० वक्स षप ३ 
तहको तथा षप २ तहको करिब 
२२०० के जी षवज कोया उत्पादन 
भएको हनुे । िेशिको करिब 
२५०० वक्स व्यवासाषयक रू्ल 
तथा करिब ५००० वक्स वणहशंकि 
रू्ल उत्पादन भएको हनुे । करिब 
५० हजाि षकम्बकुो मबरुवा 
उत्पादन भएको हनुे । करिव ६२५ 
िौिीपालक कृिकहरु िौिीजन्य 
उत्पादन िह, िैन,कुट, प्रोपोमलस, 

शाही खिुाक जस्ता उच्च िूल्यका 
वस्तहुरुको प्रशोधन तथा 
वजािीकिणको क्षिता षवकास 

िेशि खेती षवस्ताि गने। िौिी पालन व्यवसायको 
षवस्ताि गने  । 

च्याउ ि िह उत्पादन तथा प्रशोधनको िापदण्ड स्वीकृत 
तथा कायाहन्वयन गने। 
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भएको हनुे । सेिाना ५०० तथा 
िेमलरे्िा १५०० गिी २००० 
गणुस्तिीय िान ुउत्पादन भइ कृिक 
लाई षवतिण भएको हनुे । 

३१२०११०४ वाली मबकास तथा जैषवक 
षवषवधता संिक्षण 
कायहक्रि 

उन्नत बीउिा अनदुानको लामग 
३७९ स्थानीय तहिा ३२१६ 
(िकै ७९१ ि धान २४२५) 

िे.टन बीउ षवतिण गरिएको। 

सनु्दिपिुिा ५५.७ िे.टन ि 
चन्दाडाँगीिा करिब ७० िे.टन 
धानको बीउ प्रशोधन गिी 
भण्डािण गरिएको। २२.८३ ि 
११.८ हे. िा गहुँ तथा िकैको 
स्रोत बीउ उत्पादन भएको। 

चैते धानको १० िे.टन तथा 
गहुँको ३४.८ िे.टन स्रोत बीउ 
मबक्री भएको। 

१४९ िे टन धान, ३७ िे टन गहँ,ु 

२० िे टन िकै, १.५ िेटन िसिुो 
ि २ िे टन तोिीको श्रोत (िूल) 
बीउ उत्पादन भएको हनुे बीउको 
उपलब्धता सहज हनुे ि SRR िा 
वषृि भएको हनुे । करिब २६०० 
हेक्टि क्षेत्रर्लिा चैते धानको 
क्षेत्रर्ल षवस्ताि भई थप ११९२५ 
िे.टन अमतरिि धान उत्पादन 
भएको हनुे ि िमसना धान ८५ हजाि 
२०० िे.टन उत्पादन भएको हनुे 
। िकै उत्पादन प्रविहन 
कायहक्रिबाट १ लाख ५६ हजाि 
िे.टन िकै उत्पादन भएको हनुे । 

गहुँ उत्पादन प्रविहन कायहक्रि 
१२हजाि९ सय िे.टन गहुँ उत्पादन 
भएको हनुे । ग्रािीणस्तििा िैथाने 
बालीको संिक्षण, उत्पादन तथा 
बजाि प्रविहन भएको हनुे। 

बाली षवशेि (औद्योमगक बाली, िैथाने बाली, तेलहन 
बाली ि दलहन बाली) को िाषिय िणनीमत एवि ्
कायहयोजना तयािी गने। स्थानीय तहिा सशतह 
हस्तान्तरित कायहक्रि िार्ह त धान उत्पादन प्रविहन 
कायहक्रि, िकै उत्पादन प्रविहन कायहक्रि, गहुँ उत्पादन 
प्रविहन कायहक्रि, िैथाने बाली प्रविहन कायहक्रि ि स्रोत 
तथा उन्नत वीउिा अनदुान कायहक्रि सञ्चालन गने। 

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

३१२०११०७ िानी जििा कुलरिया 
मसचाई आयोजना-प्रणाली 

१५०  िे.टन क्षिताको केिा 
पकाउने चेम्बि मनिाहण ि 
११० हे. िा उन्नत खेतीको 
क्षेत्रर्ल षवस्ताि भएको। ५ 

१७५० िेटन खाद्यान्न उत्पादन 
भएको हनुे (धान, िकै, तोिी, दलहन) 
वालीको २००० िे.टन बीउ 
उत्पादन भएको हनुे । १५० 

खाद्यान्न (धान, िकै, तोिी, दलहन) बालीको क्षेत्र षवस्ताि 
गने। बीजवषृि कायहक्रि सञ्चालन गने। १ कोल्डस्टोि, 

बीउ भण्डाि घि तथा अन्य पूवाहधाि मनिाहण गने। 

केिाको षटस्यकुल्चि ल्याव स्थापना गने। गरिब तथा 
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आधमुनषककिण कृषि 
कायहक्रि 

वटा ४६० िे.टन क्षिताको 
बीउ भण्डाि गहृ मनिाहण 
भएको। २२६६ हे. िा खाद्यान्न 
बीउ उत्पादन तथा ८५५ हे. 
तिकािी उत्पादन कायहक्रि 
भएको। पश ुउत्पादन प्रषवमध 
तथा िोग व्यवस्थापन कायहक्रि 
(३० सिूहिा) भएको। 

हेक्टििा आल ुउत्पादन कायहक्रि 
सञ्चालन भएको हनुे । १३० 
हेक्टििा थप षहँउदे तिकािी ि 
बसन्ते तिकािी उत्पादन कायहक्रि 
सञ्चालन भएको हनुे । थप १८०० 
िे.टन केिा उत्पादन भएको हनुे । 

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

31201111 सिदुाय व्यवश्चस्थत सश्चञ्चत 
कृषि क्षेत्र कायहक्रि 

   

३१२०1113 पहाडी क्षेत्र काष्ठर्ल 
तथा र्लरु्ल षवकास 
आयोजना 

पहाडी क्षेत्रका काष्ठर्ल तथा 
र्लरु्ल बालीको उत्पादन 
तथा उत्पादकत्व वषृि। 

पहाडी क्षेत्रका काष्ठर्ल तथा 
र्लरु्ल बालीको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि भएको हनुे। 

पहाडी क्षेत्रका काष्ठर्ल तथा र्लरु्ल बालीको 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि गने। 

31200111 जलवाय ुप्रकोप सितु्थान 
मनिाहण आयोजना 

   

50112101 सिावेशी कृषि रुपान्तिण 
कायहक्रि 

   

९. जोश्चखि पक्ष तथा अनिुान  

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

१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संववधानिा व्यवस्था भएको सम्पत्तीको हक, खाद्य सरुक्षा र सम्रभतुाको हक, िवहलाको हक र भमूिवहन 
दमलतको हक कायाान्वयन गना तथा सन ्२०३० सम्ििा हामसल गरी सक्नपुने ददगो मिकासका लक्ष्य राप्त गना उपलब्ध सीमित 
भमूि तथा भमूि स्रोतको ददगो व्यवस्थापन गना आवश्यक  रहेको छ । भमूिको सिचुित उपयोग समुनचित गना, भमूि वगीकरण गरी 
भउूपयोग योजना तयार गना, आधमुनक रववमधको रयोग िार्ा त नापनक्सािा शदु्धता कायि गदै परम्परागत जग्गा रशासनको 
शैलीिा सिय सापेक्ष सधुार गरी भमूि व्यवस्थालाई सरुचक्षत, पारदशी, ववश्वसनीय िनाउन र सम्पूणा भमूिलाई वकत्ता नापी रणालीिा 
आवद्ध गदै भ-ूसूिना रणालीद्धारा अनलाइन सेवा रवाह तथा मिचजटल अमभलेख तयार गना आवश्यक नीमत, कानून, पूवााधार तयारी 
तथा श्रोत साधन पररिालनिा िन्रालय वियाशील रहेको छ। 

२. सिस्या तथा िनुौती  
कृवियोग्य भमूिको खण्िीकरण िढ्दै जान,ु गैह्रकृवि क्षेरिा यसको रयोग िढ्दै जान,ु सकुुम्िासी, िोही तथा गठुी वकसान, 

भमूिहीन, अव्यवचस्थत िसोिासीहरूको िसोिास सम्िन्धी उचित व्यवस्था हनु नसक्न ुर देशको कुल भ-ूभागको कररि ७० रमतशत 
क्षेर भमूि रशासनको आमधकाररक अमभलेख मभर ल्याउन नसवकन ुरिखु सिस्याका रूपिा रहेका छन।्  

भमूििा सिै नागररकको सिन्यावयक पहुुँि स्थावपत गनुा, भ-ूउपयोग योजना तयार गरी कायाान्वयन गनुा, भमूि रशासन 
रणालीलाई सियानकूुल िनाई रभावकारी सेवा रवाह गनुा, भमूि सम्िन्धी सम्पूणा अमभलेख मिचजटाइज गरी एकीकृत भ-ूसूिना 
रणाली लागू गनुा तथा नापनक्सा कायािा सियानकूुल आधमुनक रववमधको अवलम्िन र दक्ष जनशचि राप्त गरी वटकाइराख् न ुयस 
क्षेरका रिखु िनुौती हनु।्  

३. सोि  

सिन्यावयक, उत्पादनिखुी र ददगो भमूि व्यवस्था । 

४. उद्दशे्य  

1. भमूिको सिचुित उपयोग िार्ा त उत्पादन ववृद्ध र यसिाट राप् त लाभको सिन्यावयक ववतरण समुनचश् ित गनुा। 

2. योजना तजुािा, ववपद व्यवस्थापन तथा ववकास मनिााणको लामग आवश्यक शदु्ध एवं ववश् वसनीय नापनक्सा र भौगोमलक 
सूिना सवासलुभ िनाउन।ु 

3. भमूि व्यवस्थालाई आधमुनक रववमधयिु, सरल, पारदशी र पहुुँियोग्य िनाउन।ु 

५. रणनीमत  

1. भउूपयोग नीमत ििोचजि क्षिता उपयिुता र आवश्यकताको आधारिा भमूिको वगीकरण तथा उपयोग समुनचश् ित गरी 
उत्पादन ववृद्ध गने। 

2. भमूिवहन दमलत, कृिक, सकुुम्िासी, िोही तथा गठुी वकसान, अव्यवचस्थत िसोिासी लगायत सीिान्तकृत वगाको भमूििामथको 
अमधकार र पहुुँि समुनचश् ित गने। 
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3. आधमुनक रववमधिा आधाररत नापनक्साका आधारभतू पूवााधारहरु तयार गने र शदु्ध तथा मिश् वसनीय भ-ूसूिना 
व्यवस्थापन गने। 

4. भौगोमलक सूिना पूवााधारको अवधारणा ििोचजि आधारभतू भौगोमलक सूिना तथा ववमभन् न क्षेरका ववियगत सूिना तयार 
गरी उपलब्ध गराउने। 

5. वकत्तानापी हनु िाुँकी रहेका भ-ूभागिा नापनक्सा गरी सम्पूणा जमिनलाई जग्गा रशासन रणालीिा आिद्ध गने र सरकारी, 
सावाजमनक, सािदुावयक तथा गठुी जग्गाको ववस्ततृ अमभलेख तयार गरी संरक्षण गने। 

6. वैज्ञामनक सूिकका आधारिा अिल सम्पचत्तको वस्तपुरक िूल्याङ्कन गने रणाली स्थापना गने र सिै सरोकारवालाहरुले 
सोही िूल्याङ्कन रयोग गनुापने व्यवस्था गने। 

7. आधमुनक रववमधिा आधाररत भमूि सम्िन्धी अमभलेखहरुको व्यवचस्थत भण्िारण गने र जग्गा रशासन सेवालाई सहज, 

सरल, ववश् वसनीय र पारदशी िनाउने। 

६. वविय क्षरेगत नमतजा सूिक र लक्ष्य  

ि.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ 
दूर सम्वेदन ववमधिाट स्थलरुप 
नक्सा अद्यावमधक 

मसट ६१० ६८१ ० ० ० 

२ लाइिार सभेक्षण र नक्सांकन 
व.वक.मि. 
(हजारिा) 

० २० 35 ७५ ९५ 

३ 
चजयोिेवटक तथा सितलन नापी 
सभेक्षण 

वक.मि. ८०.८८ ८१.९८ ८३.०८ ८४.१८ ८५.२८ 

४ 
अनलाईन सेवा रवाह गने 
भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालय 

संख्या १२६ ० ० ० ० 

५ 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुलाई आधमुनक 
रववमधयिु कायाालयको रुपिा 
ववकास 

वटा ३० ४० ५२ ६७ ७७ 

६ 
जग्गाको खचण्िकरणको दर 
न्यूनीकरण 

रमतशत १.३ ४.२ २.१ २.0 १.५ 

७ 

आधमुनक रववमधयिु कायाालयको 
रुपिा ववकास भएका नापी 
कायाालय 

वटा १७ ४० ५० १२३ ० 

८ 
नापनक्सा तथा भमूि व्यवस्थापन 
तामलि 

जना ८२४३ ८230 ९000 ९८०० १०५००० 

९ 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुिा रहेका शे्रस्ता 
मिचजटाइजेसन 

पाना (लाख) १७५ १८२.८४ २०७.८४ २५७.८४ ३३२.८४ 
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ि.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१० 
पचव्लक एक्सेस िोिेल लाग ुगने 
भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालय 

कायाालय ५० ७४ १२६ ० ० 

११ 
स्थानीय तहको भउूपयोग नक्सा 
/िाटा तयारी  स्थानीयतह २२१ ७५३ ० ० ० 

 

७. ववियक्षरेगत खिा तथा स्रोतको मर-विीय अनिुान  

रू लाखिा 

ववमनयोजन तथा रक्षपेण स्रोत 

आमथाक ििा कुल िाल ु पुुँजीगत ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार िैदेचशक अनदुान िैदेचशक ऋण 

२०७९/८०        67,170      51,501      14,609      1,060      60,770      6,400            -    

२०८०/८१        71,991      53,912      15,853      2,226      65,991      6,000            -    

२०८१/८२        75,735      56,452      16,883      2,400      75,735         -              -    
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८. कायािि/आयोजनाको संचक्षप्त वववरण  

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

ि.उ.चश.नं. कायािि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३३६०००११ भमूि व्यवस्था सहकारी 
तथा गररिी मनवारण 
िन्रालय 

१ भमूिको सिचुित उपयोग िार्ा त उत्पादन 
ववृद्ध र यसिाट राप्त लाभको सिन्यावयक 
ववतरण समुनचश् ित गदै भमूि, सहकारी 
तथा गररिी मनवारण सम्िन्धी नीमत तथा 
कानून तजुािा गने। 

सालिसाली  नीमत तथा ऐन कानून मनिााण भएको हनुे । 

३३६००१०३ जग्गा रशासन 
सदुृढीकरण तथा 
अनौपिाररक भसूम्िन्ध 
व्यवस्थापन कायािि 

५ भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुििासी र 
अव्यवचस्थत िसोिासीको पवहिान तथा 
व्यवस्थापन गने। 

२०७५/७६ 
देचख 

२०८२/८३ 

३,६०,०० भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्िासी तथा 
अव्यवचस्थत िसोिासी व्यवस्थापन भएको हनुे 

३३६०१०११ भमूि व्यवस्थापन तथा 
अमभलेख ववभाग 

७ जग्गा रशासनलाई आधमुनक, 

गणुस्तरयिु, वस्तपुरक, रववमधिैरी िनाई 
पारदशी ववश्वसमनय भ-ूसूिना रणालीको 
ववकास गने 

सालिसाली  जग्गा रशासन कायााथा आधमुनक, रववमधयूि, 

पारदशी तथा ववश्वसमनय भ-ूसूिना रणालीिा 
िालपोत कायाालयको आिद्धता भएको हनुे। 

३३६०१०१२ भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरु 

८ भ-ूसूिना रणालीको िाध्यििाट सरल र 
सहज रूपिा सेवा रवाह गने तथा भ-ू
राजस्व संकलनिा सहयोग परु् याउने। 

-  आधमुनक रववमधलाई उपयोग गरी भ-ूसूिना 
रणालीिा आधााररत भमूि रशासन सम्िन्धी सेवा 
सरल र सहज रूपिा रवाह हनुे सवासाधारण 
जनताको सेवा, सवुवधा र आमथाक वहत कायि 
भएको हनुे। 

कायाालयिा रहेका अमभलेख तथा शे्रस्ता सरुचक्षत 
र व्यवचस्थत भएको हनुे। 

जग्गाधनी र िोहीको हकको संरक्षण भएको 
हनुे। 
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ि.उ.चश.नं. कायािि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३३६०११०१ िालपोत अमभलेख सरुक्षा 
तथा सदुृढीकरण 
कायािि 

८ वैज्ञामनक भ-ूअमभलेख रणाली स्थापना 
तथा मिचजटल अमभलेख सरुचक्षत भण्िारण 
र व्यवस्थापन गने 

सालिसाली  वैज्ञानीक भ-ूअमभलेख रणाली स्थापना गरी 
अनलाइन िार्ा त सरुचक्षत भरपदो जग्गाको 
कारोिार संिालन भएको हनुे। 

३३६०२०११ नापी ववभाग ८ नापनक्सा सम्िन्धी िापदण्ि तयारी, 
वकत्ता नापी रणाली आधनुवककरण, 

चजयोिेवटक पूवाधाारलाई सदुृवढकरण, 

नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना क्षेरको 
ववकास तथा उत्पादनिा एकरुपता 
कायि साथै अन्तराविय सीिाको 
रभावकारी व्यवस्थापन गने। 

सालिसाली  नापनक्सा सम्िन्धी िापदण्ि तयारी, मनयिन 
तथा नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना 
उत्पादनिा एकरुपता कायि भएको हनुे। 

नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना क्षेरको 
पेशागत ववकासको लामग नेततृ्वदायी भमूिका 
मनवााह भएको हनुे। 

अन्तराविय सीिाको रभावकारी व्यवस्थापनिा 
सहयोग पगुेको हनुे। 

३३६०२०१२ नापी कायाालयहरु ८ भ-ूसूिना रणालीिा आधाररत गणुस्तरीय 
सेवा रवाह गने । 

सालिसाली  पनुःनापी, ववशेि नापी तथा गाुँउ ब्लक नापी 
काया भएको हनुे। 

सेवाग्राहीलाई जग्गा रशासन सम्िन्धी कायािा 
राववमधक सहयोग भएको हनुे। 

३३६०२१०१ वकत्ता नापी तथा नापी 
कायाालय सधुार कायािि 

८ द्वन्द्विाट क्षमत भएको भमूि लगत 
पनुस्थाापना कायालाई अमभयानका रुपिा 
सञ् िाल गदै भ-ूसूिना रणालीिा 
आधारीत भएर नाप नक्सा तथा जग्गा 
रशासन क्षेरिा गणुस्तरीय सेवा रणाली 
को ववकास गने। 

सालिसाली  नापनक्साको िाध्यििाट सरकारी, सावाजमनक 
एवं व्यचिगत जग्गाहरुको भमूिलगत तयार गरी 
राज्यको जग्गा रशासन तथा व्यवस्थापन 
कायािा सहयोग पगुेको हनुे। 

वकत्तानापीका दस्तावेजहरू Microfilm, िौजा 
नक्सा, Updated Digital Data लगायतका 
अमभलेख व्यवस्थापन भएको हनुे । 

सम्पूणा नापी कायाालयिा मिचजटल रणाली 
िार्ा त नापनक्सा तथा जग्गा रशासन सम्िन्धी 
सेवा रवाह गने NeLIS रणाली लाग ुभएको 
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ि.उ.चश.नं. कायािि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

हनुे। 

३३६०२१०२ स्थलरुप नापी तथा भ-ू
उपयोग व्यवस्थापन 
कायािि 

४ आवश्यकता अनसुार ववमभन् न िाननापका 
आधार नक्सा, मिियगत नक्साहरु तयार 
गने तथा आवश्यक भौगोमलक सिुना 
उत्पादन गने। देशको अन्तरााविय 
मसिानाको सम्िन्धिा रववमधक काया 
गने। एवककृत भौगोमलक सूिना पूवााधार 
तयार गने। 

सालिसाली  भमूिको ईष्टति रयोगाथा स्थानीय तहिा का भ-ू
उपयोग (Land Use) नक्सा हस्तान्तरण भएको 
हनुे। 

सवै स्थलरुप नक्सा (Topographic Map) 

अद्यावमधक भएको हनुे । 

नेपालको अन्तरााविय सीिा व्यवस्थापन तथा 
आवश्यक सहयोग भएको हनुे। 

लाइिार रववमध िार्ा त देशका भ-ूभागका उच्ि 
शदु्धताको DEM orthophoto तयार भएको हनुे। 

एकीकृत भौगोमलक सूिना पूवााधार नीमत तथा 
सम्िचन्धत कानूनको तयार भएको हनुे। 

३३६०२१०३ खगोल तथा भ-ूिापन 
कायािि 

४ नवीनति रववमध अिलम्िन गरी ववकास 
मनिाणाको पूवाधाारका रूपिा रहेको 
चजयोिेवटक िेटि संजालको सदुृढीकरण 
गने । 

सालिसाली  देशको भ-ूभागलाई सहुाउुँदो रक्षेपण रणाली, 
चजओइि र इमलप्सोइिको पररभावित भएको 
हनुे। 

ववमभन् न मनकायहरुलाई आवश्यक पने मनयन्रण 
ववन्द,ु उिाई ववन्द ुआदद तथ्याङ्क उपलब्ध गराई 
देशको पूवााधार ववकासिा सघाउ पगुेको हनुे। 

देशभर स्थापना गररएका उच्ि दजााका मनयन्रण 
ववन्दहुरु (Control points)को सञ् जाल ववस्तार 
गने तथा तीनको सम्भार, संरक्षण तथा 
चज.एन.एस.एस. सभेक्षण भएको हनुे। चजयोिेवटक 
िेटिको अमभलेख सरुचक्षत भण्िारण भएको 
हनुे। भ-ूआकिाण नापी गरी देश मभर 
आवश्यकता अनसुार regional Geoid Model 
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ि.उ.चश.नं. कायािि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

तयार भएको हनुे। 

३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापन रचशक्षण 
केन्र 

८ नापनक्सा, भौगोमलक सूिना र भमूि 
रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेरिा 
नवीनति रववमधहरुको उपयोग गरी 
ववमभन् न तहका शैचक्षक कोिा तथा 
ववमभन् न रकारका व्यावसावयक तामलिहरु 
सञ् िालन गरी दक्ष जनशचि 
उत्पादन/क्षिता अमभववृद्ध गने। 

सालिसाली  नापनक्सा तथा भमूि व्यवस्थापन क्षेरिा दक्ष 
जनशचि उत्पादन/क्षिता अमभववृद्ध भएको 
हनुे। 

33651011 गररिी मनवारण कोि      

50136101 भमूि िैंक कम्पनी      
 

कायािि तथा आयोजनाको हालसम्िको रगमत चस्थमत, आगािी तीन विाको उपलचब्ध सूिक र आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे रिखु वियाकलाप तलको 
तामलकािा रस्ततु गररएको छ ।  
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३३६०००११ भमूि व्यवस्था सहकारी 
तथा गररिी मनवारण 
िन्रालय 

भउूपयोग ऐन तजुािा भई 
कायाान्वयनिा ल्याइएको । गररिी 
मनवारण नीमत तजुािा भई कायाान्वयिा 
ल्याइएको । दै्वध स्वामित्व अन्त्य 
सम्िन्धी कायािि संिालन गररएको 
। सहकारी नीमत पनुरावलोकनको 
काया अगािी िढाइएको। 

भमूि, सहकारी तथा गररिी मनवारण 
सम्िन्धी आवश्यन नीमत तथा ऐन 
कानून तयार भएको हनुे । 

दै्वध स्वामित्व अन्त्य गने । दीघाकालीन भउूपयोग योजना 
आधारपर तथा भउूपयोग कायाान्वयन कायाववमध तयार  
गने । 

 

जग्गा रशासन तथा नापनक्सा सम्िन्धी नीमत, ऐन, मनयि, 

मनदेचशका, कायाववमध तजुािा तथा संशोधन गने। 

 

गररवी मनवारण सम्िन्धी नीमत, ऐन, मनयि, मनदेचशका, 
कायाववमध तजुािा तथा संशोधन गने। 
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ववद्यिान सहकारी नीमतिा पनुरावलोकन तथा सियानकूुल 
पररिाजानका लामग राविय सहकारी नीमत, २०६९ 
पररिाजान गने। 

३३६००१०३ जग्गा रशासन 
सदुृढीकरण तथा 
अनौपिाररक भसूम्िन्ध 
व्यवस्थापन कायािि 

भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्िासी र 
अव्यवचस्थत िसोिासीलाइ जग्गा 
उपलब्ध गराउने सम्िन्धी कायाववमध, 

२०७८ स्वीकृत भएको तथा ७१ 

चजल्लािा राविय भमूि आयोगका 
चजल्ला समिमत गठन भएको। ववगतका 
आयोग, समिमत र कायादलका िाुँकी 
काि सिाप्त गने सम्िन्धी कायाववमध, 
२०७८ स्वीकृत भएको। लगत 
संकलन सम्िन्धी कायाववमध २०७८, 

पवहिान तथा रिाचणकरणको आधार र 
िापदण्ि २०७८,  स्वीकृत भएको। 

३४२ स्थानीय तहसुँग भमूिहीन दमलत, 

भमूिहीन सकुुम्िासी र अव्यवचस्थत 
िसोिासीको सिस्या सिाधान गने 
सन्दभािा सम्झौता भएको, ३२६ 

स्थानीय तहिा सूिना रकाशन 
गररएको र ६८ स्थानीय तहिा 
नापनक्सा काया शूरु भएको। 

देशभरका सम्पूणा भमूिहीन दमलत, 

भमूिहीन सकुुम्िासी तथा अव्यवचस्थत 
िसोिासी व्यवस्थापन भएको हनुे 

२०० स्थानीय तहको लगत सङ्कलन, सत्यापन र 
रिाणीकरण गने। ७० स्थानीय तहिा नाप नक्शाङ्कन 
काया सम्पन्न गने ७५ हजार जग्गा धनी रिाणपूजाा 
ववतरण गने ववगतका आयोग समिमत वा कायादल र 
जग्गा दताा समिमतले ववतरण गरेका जग्गासंग सम्िचन्धत 
८ हजार अधरुा काया सम्पन्न गने। 

३३६०१०११ भमूि व्यवस्थापन तथा 
अमभलेख ववभाग 

देशका सवै भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुिा LRIMS रणाली लाग ु
गररएको । LRIMS र Nagarik App 

िा Integration भई जग्गाधनी स्वयंले 
आफ्नो जग्गा र रोक्काको वववरण हेना 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुलाई आधमुनक रववमधयिु 
कायाालयको रुपिा ववकास गररएको 
हनुे। सेवाग्राहीले घरिाटै वा 
सम्िचन्धत स्थानीय तहिाटै वा 

देशभरीका १२६ वटै भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयिा भमूि रशासनसुँग सम्िचन्धत सेवा भअूमभलेख 
रणाली (LRIMS) िार्ा त आधमुनक अनलाईन पद्धमतिाट 
रवाह गने । 
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सवकने व्यवस्था गररएको । 

सेवाग्राहीले जनुसकैु स्थानिाट 
अनलाईन रववमध िार्ा त जग्गा 
कारोिारको मलखत सम्िन्धी काया गना 
सक्ने रणाली Public Access Model 

(PAM) को रयोगिाट िैंक, ववत्तीय 
संस्था तथा सञ् िय कोिले िालपोत 
कायाालयिा नगईकनै जग्गा रोक् का 
रु्कुवा गना सक्ने रववमध ववकास 
गररएको । 

तोवकएको मनचित स्थानिाटै Online 

िार्ा त जग्गा रशासन सम्िन्धी सेवा 
मलन देशभर web based Public 

Access Module (PAM) लाग ुभएको 
हनुे। भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयको सेवा अनलाईन िार्ा त 
रवाह हनुे तथा Online Appointment 

system लागू भएको हनुे। सावाजमनक, 

सरकारी जग्गाको संरक्षणको लामग 
त्यस्ता जग्गाहरुको चजल्लागत र 
पामलकागत वववरण सम्िचन्धत सवै 
पामलका तथा सरोकारवाला मनकायिा 
उपलब्ध गराइएको हनुे। िैंक, ववत्तीय 
संस्था तथा सञ् िय कोिले िालपोत 
कायाालयिा नगईकनै जग्गा रोक् का 
रु्कुवा गना सक्ने व्यवस्था 
मिलाइएको हनुे। 

सेवाग्राहीले घरिाटै वा सम्िचन्धत स्थानीय तहिाटै वा 
तोवकएको मनचित स्थानिाटै Online िार्ा त जग्गा 
रशासन सम्िन्धी सेवा मलन देशभर web based Public 

Access Module (PAM) लागू गरी भसेूवा केन्र संिालन 
गने । 

िालपोत तथा भमूिसधुार कायाालयहरुिा रहेका परुाना 
कागजपर, अमभलेख, मिमसल, मलखत, िोठ से्रस्ताहरू 
(Document Management System - DMS) िार्ा त 
स्क्यामनङ्ग तथा मिचजटलाइज गने । 

३५ िालपोत कायाालयहरुलाई आधमुनक सवुवधा सम्पन्न 
र रववमधयिु कायाालय वनाउने । 

३३६०१०१२ भमूिसधुार तथा 
िालपोत कायाालयहरु 

जग्गा रशासन सम्िन्धी सेवालाई 
सरल, सहज र पारदशी िनाउन 
देशभरका १२६ वटै भमूिसधुार तथा 
िालपोत कायाालयिा भमूि सम्िन्धी 
सूिना तथा व्यवस्थापन रणाली Land 
Record Information Management 
System (LRIMS) रणाली िार्ा त 
आधमुनक अनलाईन पद्धमतिाट सेवा 
रवाह भैरहेको। सेवाग्राहीले जनुसकैु 
स्थानिाट अनलाईन रववमध िार्ा त 
जग्गा कारोिारको मलखत सम्िन्धी 

सेवाग्राहीले जनुसकैु स्थानिाट 
अनलाईन रववमध िार्ा त जग्गा 
कारोिारको मलखत सम्िन्धी काया 
गना सक्न ेरणाली सवै भमूिसधुार 
तथा िालपोत कायाालयिा लाग ु
भएको हनुे। सवै भमूिसधुार तथा 
िालपोत कायाालयिा रहेका 
दस्तावेजको मिचजटल अमभलेखीकरण 
भएको हनुे । सरल, सहज, पारदशी र 
रववमधिैरी रूपिा भमूि रशासन 

जग्गाधनी र िोहीको हकको संरक्षण गने शे्रस्ता तथा 
अमभलेखहरु सरुचक्षत र व्यवचस्थत रुपिा राख् ने । 

सावाजमनक, सरकारी जग्गाको संरक्षणको लामग त्यस्ता 
जग्गाहरुको चजल्लागत र पामलकागत वववरण तयारी र 
हदिन्दीिाट राप् त जग्गाको वववरण राख् ने व्यवस्था 
मिलाउने। 
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काया गना सक्ने रणाली Public 

Access Model (PAM) ७४ वटा 
कायाालयिा लाग ुगररएको। Public 

Access Model (PAM) को रयोगिाट 
िैंक, ववत्तीय संस्था तथा सञ् िय कोिले 
िालपोत कायाालयिा उपचस्थत नभइ 
जग्गा रोक् का रु्कुवा गना सक्ने 
रववमध ववकास गररएको। 

सम्िन्धी सेवा रवाह भएको हनुे । 

३३६०११०१ िालपोत अमभलेख 
सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 
कायािि 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुिा रहेका १८३ लाख 
पाना शे्रष्ता मिचजटाइजेसन भएको। 

७४ वटा भ-ूसेवा केन्र (PAMS) 

संिालन भएको। १२६ भमूिसधुार 
तथा िालपोत कायाालयिाट Land 
Record Information Management 
system (LRIMS) रणाली िार्ा त 
जग्गाको कारोिार शरुु गररएको। १७ 
वटा भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयको भवन मनिााण सम्पन्न 
गररएको। 

सवै भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरुिा रहेका शे्रष्ता 
मिचजटाइजेसन भई सवै 
कायाालयहरुवाट अनलाइन सेवा 
रवाह भएको हनुे। नापी कायाालय र 
िालपोत कायाालय मिि Safe secure 

and interoperable software ववकास 
भएको हनुे। सेवाग्राहीले घरिाटै 
जग्गा सम्िन्धी कारोिार गना सक्ने 
रणाली पूणारुपिा सञ्चालन भएको 
हनुे। सेवा रवाहलाई थप रभावकारी 
िनाउन रणालीगत सिलीकरण 
अन्तगात हािावेयर तथा सफ्टवेयरको 
स्तरोन्नमत भएको हनुे। 

िालपोत तथा भमूिसधुार कायाालयहरुिा रहेका परुाना 
कागजपर, अमभलेख, मिमसल, मलखत, िोठ से्रस्ताहरू 
(Document Management System - DMS) िार्ा त 
स्क्यामनङ्ग तथा मिचजटलाइज र थप भ-ूसेवा केन्र (PAM 

) संिालन गने। 

३३६०२०११ नापी ववभाग नापी कायाालयिाट मिचजटल रणाली 
िार्ा त नापनक्सा तथा सेवा रवाह 
गनाको लामग “मिचजटल रणाली िार्ा त 
जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा 
रशासन सम्िन्धी सेवा रवाह मनदेचशका 

भौगोमलक सूिना पूवााधार नीमत तयार 
भएको हनुे। नेपालका िाुँकी भ-ू
भागिा लाइिार( LiDAR) सभेक्षण र 
नक्सांकन भएको हनुे। अन्तराविय 
सीिाको रभावकारी व्यवस्थापन 

पूवी नेपलाको लाइिार( LiDAR) सभेक्षण र नक्सांकन 
हनुे। भौगोमलक सूिना पूवााधार नीमत तयार हनुे। 

नापनक्सा सम्िन्धी आवश्यक िापदण्ि तयार हनुे। 
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२०७८” स्वीकृत भएको ।३७ वटा 
नापी कायाालयहरुिा NeLIS रणाली 
लाग ुगररएको। भमूिसधुार तथा 
िालपोत कायाालयद्वारा सञ् िामलत 
LRIMS र नापी कायाालयिा रयोगिा 
रहेको NeLIS रणाली िीििा आिद्धता 
कायि गरी जग्गा रशासन सम्िन्धी 
सेवािा सहजता ल्याउन Integration 

Tool ववकास गने काया भैरहेको। 

भएको हनुे। 

३३६०२०१२ नापी कायाालयहरु NeLIS कायाान्वयनका लामग पूवााधार 
ववकास गररएको। पनुःनापी, ववशेि 
नापी तथा गाुँउ ब्लक नापी १२८५२ 

हेक्टर नापी भएको। 

सवै कायाालयिा NeLIS कायाान्वयन 
भएको हनुे। भ-ूसूिना रणालीिा 
आधाररत गणुस्तरीय सेवा रवाह 
भएको हनुे। पनुःनापी, ववशेि नापी 
तथा गाुँउ ब्लक नापी काया सम्पन् न 
भएको हनुे। 

नापी कायाालयलाई आधमुनक रववमधयिु कायाालयको 
रुपिा ववकास गने। 

पनुःनापी, ववशेि नापी तथा गाुँउ ब्लक नाप-नक्सा काया 
गरी आवश्यक भमूि लगत तयार गने। 

३३६०२१०१ वकत्ता नापी तथा नापी 
कायाालय सधुार 
कायािि 

वकत्तानापी नापनक्सा गने काया 
अन्तगात ववशेि नापी १११८२ हेक्टर, 

गाउुँब्लक नापी ३०८ हेक्टर, पनु: 
नापी १३६२ हेक्टर गरी जम्िा 
१२८५२ हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न 
भएको। पनुःनापीिाट ६०१ 

गाउुँब्लकिाट १३२९९, ववशेि 
नापीिाट ९६९१ गरी जम्िा २३५९१ 

जग्गाधनी पूजाा ववतरण गररएको । 

३७ नापी कायाालयिा NeLIS रणाली 
ववस्तार भएको। 

सवै नापी कायाालयिा NeLIS रणाली 
ववस्तार भएको हनुे । नापी 
कायाालयहरुलाई आधमुनक रववमधयिु 
कायाालयको रुपिा ववकास भएको 
हनुे। 

पनुः नापी , ववशेि नापी तथा गाुँउब्लक नापी तथा 
भमूिलगत संकलन काया सञ्चालन हनुे। थप ५० नापी 
कायाालयिा NeLIS रणाली ववस्तार भएको हनुे । नापी 
कायाालयहरुलाई आधमुनक रववमधयिु कायाालयको रुपिा 
ववकास गने। NeLIS र “िेरो वकत्ता” सञ् िालनका लामग 
अमभिखुीकरण कायािि सञ् िालन गने। 
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३३६०२१०२ स्थलरुप नापी तथा भ-ू
उपयोग व्यवस्थापन 
कायािि 

लाइिार( LIght Detection and 

Ranging-LiDAR) रववमधवाट २० 

हजार व.वक.मि. क्षेरको हवाइ 
सभेक्षण सम्पन्न भएको। दूर सम्वेदन 
ववमधिाट ६०५ वटा स्थलरुप नक्सा 
(Topographic Map) मसट अद्यावमधक 
भएको। ७५३ स्थानीय तहको भ-ू
उपयोग नक्सा/िाटा तयार गरी 
स्थानीय तहिा हस्तान्तरण गररएको । 

एवककृत भौगोमलक सूिना पूवााधार 
नीमतको िस्यौदा तयार। 

देशको आवश्यक भ-ूभागको 
लाइिार( LiDAR) सभेक्षण र 
नक्सांकन भएको हनुे। सवै स्थलरुप 
नक्सा अद्यावमधक भएको हनुे। 

ववकास काया, ववपद व्यवस्थापन 
लगायतका लामग आवश्यक 
भौगोमलक सिुना उत्पादन भएको हनुे 
। नेपालको अन्तरााविय सीिा 
व्यवस्थापन भएको हनु।े एकीकृत 
भौगोमलक सूिना पूवााधार नीमत तथा 
सम्िन्धीत कानूनको मनिााण भएको 
हनुे। 

लाइिार रववमधवाट सभेक्षण र नक्सांकन भएको २० 

हजार व.वक.मि. क्षेरको Digital Elevation Model र 
Orthopoto तयार गने। 

पवुी नेपालको लाइिार( LiDAR) सभेक्षण र नक्सांकन 
काया सञ् िालन हनुे। स्थलरुप नक्सा दूर सम्वेदन 
ववमधिाट अद्यावमधक गने काया सम्पन् न हनुे। एवककृत 
भौगोमलक सूिना पूवााधार नीमत मनिााण हनुे। 

३३६०२१०३ खगोल तथा भ-ूिापन 
कायािि 

६ वटा रदेशका २४ चजल्लािा 
मनयन्रण ववन्द ुस्थापनाका लामग 
GNSS Observation सम्पन्न भएको। 

रदेश १ र िागिती रदेशको सिरुी 
सतह देचखको उिाइको सञ्जाल 
Levelling Networkका ११० 
Benchmark िा भ-ूआकिाण सभेक्षण 
(Gravity Measurement) सम्पन् न 
भएको। ४३ वकलोमिटर दूरीिा 
Levelling कायाको लामग 
Monumentation काया सम्पन् न । 

CORS Network develop गने तथा 
नेपालिा छररएर रहेका CORS 

Station हरुलाई उि networkिा 
integrate गररएको हनुे। उच्ि 
पररशदु्धताको Coordinate 
Transformation Parameter define 
भएको हनुे। National Geoid Model 

तयार भएको हनुे। रदेश अन्तगात 
नाप नक्सा हनुे स्थानहरुिा Control 

Network ववस्तार भएको हनुे। 

चजयोिेवटक िाटाको अमभलेख सरुचक्षत 
भण्िारण गररएको हनुे। 

सितलन नापी CORS Network Establish गना यन्र 
खररद गने। Control Network सदुृढीकरण गने। 

३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापन 
रचशक्षण केन्र 

आ.व २०७७/७८ सम्ि जम्िा 
८२६० जनालाई नापनक्सा तथा भमूि 
व्यवस्थापन तामलि रदान गररएको । 

नापनक्सा तथा भमूि व्यवस्थापन 
तामलि सञ् िालन भएको हनुे। 

अन्तरााविय िान्यता राप् त (ISO 

केन्रलाई अन्तरााविय िान्यता राप् त (ISO Certified 

institution) संस्थाको रुपिा ववकास गने। नापनक्सा तथा 
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यस आ.व.िा जग्गा रशासन तथा 
नापनक्सा क्षेरिा आवश्यक दक्ष 
जनशचि उत्पादन तथा क्षिता ववकास 
गना ४०० जनालाई लािो तथा छोटो 
अवमधका तामलि संिालन भएको, ४५ 
जना राववमधक किािारीहरुलाई ३० 
कायाददने सेवाकालीन तालीि सम्पन्न 
भएको, ३९ जना नवरवेशी नापी 
अमधकृतहरूका लामग सेवा रवेश 
अनचुशक्षण तामलि सम्पन्न भएको, 
१५जना भमूि व्यवस्थापन तथा 
अमभलेख ववभाग अन्तगातका 
किािारीलाई भमूि व्यवस्थापन 
सम्िन्धी तामलि तथा २० जना 
चजल्ला न्यायधीशहरुको लामग जग्गा 
रशासन तामलि रदान गररएको। 

Certified institution) संस्थाको रुपिा 
ववकास भएको हनुे। नापनक्सा तथा 
भमूि व्यवस्थापन क्षेरिा आवश्यक 
पाठ्यिि ववकास भएको हनुे। 

भमूि व्यवस्थापन सम्िन्धी तालीि रदान गने । 

33651011 गररिी मनवारण कोि    

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान  

तलुनात्िक रूपले न्यून राथमिकता राप् त भमूि रशासन सम्िन्धिा जग्गाको हदिन्दी व्यवस्थापन, दै्वध स्वामित्वको अन्त्य, िसु्त केन्रीय अमभलेख व्यवस्थापन, जग्गा 
रोक्का तथा तािेली व्यवस्थापन, स्रोत साधनको अभाव र सिन्वय हनु नसकेिा अपेचक्षत नमतजा हामसल गना नकारात्िक असर पना सक्ने देचखन्छ। 
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4.3 सहकारी तथा गररबी निवारण 

१.  पषृ्ठभनूि  

सहकारी  

साववजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभानगता र स्वतन्त्त्र ववकासिार्व त राविय अथवतन्त्त्र सदुृढ गिे िीनत 
राज्यले नलएको छ।सहकारी क्षेत्रले छररएर रहेको श्रि, सीप, प्रववनि र पूूँजीलाई एकनत्रत गरी उत्पादि, उत्पादकत्व र रोजगारी 
बवृि गरी राविय अथवतन्त्त्रिा योगदाि गिव सक्दछ। हाल देशभर ववनभन्न प्रकृनतका प्रारम्भभक सहकारी संस्था तथा म्जल्ला सहकारी 
संघ, ववषयगत म्जल्ला सहकारी संघ, ववषयगत केन्त्रीय सहकारी संघ, राविय सहकारी बैंक र राविय सहकारी िहासंघ लगायतका 
निकायहरु सहकारी क्षेत्रिा कृयाशील रहेका छि।् ववत्तीय पहुूँच अनभववृि, िवहला सशक्तीकरण, िेततृ्व ववकास तथा क्षिता 
ववकास, सािाम्जक एकीकरण, उद्यिशीलता प्रबिवि र गररबी न्त्यूिीकरणिा यस क्षेत्रको िहत्वपूणव योगदाि रहेको छ। 

गररबी निवारण  

 िेपालको संवविािले सािाम्जक सरुक्षा र सािाम्जक न्त्याय प्रदाि गदै सबै वगव नलङ्ग, क्षेत्र र सिदुायनभत्रका आनथवक 
रुपले ववपन्न वगवलाई प्राथनिकता प्रदाि गिे िीनत अंनगकार गरेको छ। िेपालिा ववगत दईु दशकदेम्ि गररबी निवारणलाई 
प्राथनिकतािा रािी कायवक्रिहरु सञ्चालि गररएको छ। गररबीलाई आय आिाररत गररबी, िािवीय गररबी तथा सिाम्जक 
वम्ञ्चनतकरण गरी िूलतः तीि आयाििा ववभाजि गररएको छ । हाल ५० भन्त्दा ववढ गररब लम्क्षत कायवक्रि सञ्चालि भइरहेका 
छि । यी कायवक्रिहरु वास्तववक लम्क्षत वगविा िात्र केम्न्त्रत हिुे सनुिम्ित गिव गररव घर पररवार पवहचाि तथा पररचय पत्र 
ववतरण कायवक्रि सञ्चालििा रहेका छि।् यसबाट िेपालीको सिग्र गररबी र िािव ववकास सूचकहरुिा उल्लेििीय सिुार 
आएको छ।    ददगो ववकास लक्ष्य हानसल गिव बहआुयािहरुलाई सभबोिि गदै गररबहरुको प्रनतव्यम्क्त आयिा बवृि गिुवका साथै 
भौगोनलक क्षेत्र, नलङ्ग र सािाम्जक सिूहहरुबीच ववद्यिाि रहेको आनथवक असिािता न्त्यूिीकरण गिव रुपान्त्तरणीय प्रयास भइरहको 
छ। त्यसैगरी गररबी न्त्यूनिकरण अन्त्तर सभबम्न्त्ित ववषय भएकाले यसका लानग सरकारी, सहकारी, सािदुावयक, निजी र 
गैरसरकारी क्षेत्र एवि ्ववकास साझेदारको एकीकृत र सिन्त्वयात्िक भनूिका अपररहायवता िहशसु गररएको छ। 

२. सिस्या तथा चिुौती  

सहकारी  

सहकारी सभबन्त्िी म्शक्षा र चेतिाको ववस्तार अपेम्क्षत रूपिा गिव िसवकि,ु सहकारी वक्रयाकलाप बचत तथा ऋणको 
कारोबारिा बढी केम्न्त्रत हिु,ु कनतपय सहकारी संस्था सशुासिको अभावले गदाव सिस्याग्रस्त अवस्थािा रहि ुयस क्षेत्रका प्रििु 
सिस्या हिु।् सहकारी संघसंस्थाको संख्यात्िक ववस्तार भन्त्दा गणुात्िक ववकास गरी सिदुायिा आिाररत र सदस्य केम्न्त्रत 
बिाउि,ु सहकारीिैत्री िीनत प्रविवि गिुव, सहकारीलाई ग्रािीण ववपन्न सिदुायसभि ववस्तार गिुव, संवविािले निददवष् ट गरे अिरुूप 
सहकारीलाई िलुकुको सिवृिको आिारको रूपिा स्थावपत गिुव । 
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गररबी निवारण  

गररब लम्क्षत कायवक्रि क्षिता ववकासभन्त्दा ववतरणििुी हिु,ु वास्तववक गररबलाई लम्क्षत गरी कायवक्रि सञ्चालि गिव 
िसक्ि,ु ववनभन्न निकायहरूबाट सञ्चानलत छररएर रहेका गररबी निवारणसूँग सभबम्न्त्ित कायवक्रिबीच सिन्त्वयको अभाव रहि,ु कृवष 
क्षेत्र निवावहििुी हिु,ु राज्यको स्रोतसािििा गररबको सहज पहुूँच परु् याउि िसक्ि,ु वैदेम्शक रोजगारीबाट प्राप्त आनथवक सािाम्जक 
ववप्रषेणको उपयोग उत्पादििूलक क्षेत्रिा लगाउि िसक्ि ु गररबी निवारणका प्रििु सिस्याका रूपिा रहेका छि।्गररबी 
न्त्यूिीकरणको प्रयासलाई तीव्रता ददूँदै भौगोनलक,  लैवङ्गक,जातीय र आय वगवबीच रहेको गररबीको गहिता र असिािता कि गिुव, 
सीप, पुूँजी र प्रववनििा गररबीको रेिाििूिी रहेका िागररकको पहुूँच सनुिम्ित गरी स्वरोजगार प्रविवि गिुव, कृवषिा आम्श्रत 
आवश्यकताभन्त्दा बढी जिसङ्खख्यालाई क्रनिक रूपलेगैरकृवष क्षेत्रिा स्थािान्त्तरण गराउि ुआदद चिुौतीका रूपिा रहेका छि।् 

३. सोच  

सहकारी  

आनथवक सिवृि र सािाम्जक रूपान्त्तरणका लानग गणुात्िक एवि ्ददगो सहकारी।  

गररबी निवारण  

सबै प्रकारको गररबीिकु्त सिाज। 

४. उद्दशे्य  

गररबी निवारण  

1. गररब पवहचाि गरी गररबलम्क्षत कायवक्रि सञ्चालि गिुव । 

2. गररब लम्क्षत सीप ववकास तथा रोजगारी नसजविा गिुव। 

3. राज्यको स्रोत, सािििा गररबको सहज पहुूँच स्थावपत गिुव। 

सहकारी  

1. सहकारीिार्व त लम्क्षत तथा ववपन्त् ि वगवलाई आनथवक तथा सािाम्जक सशक्तीकरणको प्रवक्रयािा सहभागी गराउि।ु  

2. सहकारी िूल्य र नसिान्त्तहरुको अिशुरण तथा पारस्पाररकता र स्वावलभविको संस्कार ववकास र सशुासि कायि गिुव।  

3. सहकारी संघसंस्थाहरुलाई बहउुत्पादि, प्रशोिि तथा बजारीकरणतर्व  उन्त्ििु गराउि ती संस्थाहरुको संस्थागत क्षिता 
अनभववृि गिुव। 

५. रणिीनत  

गररबी निवारण  

1. सवेक्षणिार्व त गररब घरपररवार पवहचाि गरी अद्यावनिक वववरण राख् िे।   

2. पवहचाि भएका गररब लम्क्षत गरी गररबी निवारण योजिा, कायवक्रि तथा आयोजिा तजुविा एवं कायावन्त्वयि गिे। 
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3. रोजगार तथा स्वरोजगारिूलक सीप ववकास तानलि तथा म्शक्षा कायवक्रिहरु सञ् चालि गिे। 

4. उत्पादििलुक रोजगारी तथा अवसरको अनभववृि गरी यसिा गररबको पहुूँच सनुिम्श् चत गिे। 

5. गररबी निवारण िीनत तजुविा गरी उत्पादिका श्रोत सािििा गररबहरुको पहुूँच सनुिम्श् चत गिे। 

6. आिारभतू आवश्यकताका वस्त ुतथा सेवािा गररबहरुको पहुूँच सनुिम्श् चत गिे। 

सहकारी  

1. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादिशील क्षेत्रिा केम्न्त्रत गिव प्रोत्साहि गिे। 

2. सहकारीको िाध्यिबाट गरीव तथा ववपन्त् ि वगवको संल्ितािा सञ् चालि हिुे व्यावसावयक आयोजिालाई ववत्तीय एवं 
प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गराउिे। 

3. सहकारी क्षेत्रको प्रविविका लानग िीनतगत र संस्थागत प्रवन्त्ि िजबतु बिाउिे। 

4. सहकारी संघसंस्थाको क्षिता अनभववृिका लानग सहकारी म्शक्षा, िेततृ्व ववकास एवं व्यवस्थापि तानलिलाई व्यापक 
तलु्याउिे। 

5. सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियििका लानग एकीकृत अिगुिि प्रणालीको ववकास गिे।  

6. कृवष, बायो्याूँस प्लान्त्ट स्थापिा र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पाददत वस्तकुो प्रयोगको लानग प्रोत्साहि गिे। 

६. ववषयक्षते्रगत िनतजा सूचक र लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलम्ब्ि 

२०७८/७९ को 
अििुानित 
उपलम्ब्ि 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सहकारी बजार 
स्थापिा 

संख्या 
५७ 3 5 ० ० 

२ सहकारी संघ संस्था  संख्या २९,८८६ ३1,००० ३५,००० ३७,००० ४०,००० 

३ सहकारी संघ संस्थाको 
कुल सदस्य  

लाििा 
७३ ७६ ८० ८५ ९० 

४ सहकारी संस्थाको 
कुल बचत  

रु. अबविा 
४,७७ ५,०० ५,१० ५,२० ५,५० 

५ सहकारी संस्थाको 
कुल लगािी  

रु. अबविा 
४,२३ ४,५० ४,७० ४,९० ५,०० 

६ सहकारी िार्व त 
प्रत्यक्ष रोजगारी 

जिा 
(हजारिा) 

८८.२ ९३ १,०० १,१० १,२५ 

७ सहकारीिा पहूूँच 
(घरबाट ३० 
नििेटनभत्रको पहुूँच 

प्रनतशत 

६५ ६७ ६९ ७१ ७३ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलम्ब्ि 

२०७८/७९ को 
अििुानित 
उपलम्ब्ि 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

भएको घरपररवार) 
८ सहकारी क्षेत्रबाट 

कजाव प्रवाह 

रु अबविा 
४२६ ४५० ४७० ४९० ५०० 

९ सहकारी संघ संस्थाको 
शेयर पूूँजी 

रु अबविा 
९४ ९८ १०५ ११० १२० 

१० COPOMIS प्रणाली 
सञ्चालि भएका 
सहकारी  

प्रनतशत 

२३ ३० ५० ७० १०० 

११ उत्पादि क्षेत्रिा 
वक्रयाशील 
सहकारीलाई ििूिा 
सहकारीिा ववकास 

संख्या 
(हजारिा) 

२ ५ ८ ११ १४ 

१२ सहकारी म्शत भण्डार 
नििावण 

संख्या 
१ २ ३ ४ ० 

१३ गररब घर पररवार 
पवहचाि कायवक्रि 

म्जल्ला 
२६ ६४ ७७ ० ० 

७. ववषयक्षते्रगत िचव तथा स्रोतको नत्र-वषीय  

रु लाििा 
ववनियोजि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आनथवक बषव कुल चाल ु पुूँजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

िपेाल 
सरकार 

बैदेम्शक 
अिदुाि 

बैदेम्शक 
ऋण 

२०७९/८० 4,336 4,085 251 - 4,336 - - 

२०८०/८१ 4,953 4,737 216 - 4,953 - - 

२०८१/८२ 5,088 4,771 317 - 5,088 - - 
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८. कायवक्रि/आयोजिाको संम्क्षप्त वववरण  

कायवक्रि तथा आयोजिाको ब.उ.म्श.िं., उद्देश्य, आयोजिा अवनि, लागत र अपेम्क्षत िनतजासवहतको संम्क्षप्त वववरण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ब.उ.म्श.िं. कायवक्रि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रणिीनतक 
स्तभभ 

उद्दशे्य 
आयोजिा अबनि  

(सरुु सिानप्त) 
लागत  

(रु लाििा) 
अपेम्क्षत िनतजा 

३३६००१०१ 

गररब घरपररवार पवहचाि तथा पररच
य पत्र ववतरण कायवक्रि (गररब लम्क्ष
त ववशेष कायवक्रि) 

६ 

गररब घर पररवार पवहचाि 
लम्क्षत िीनत तथा योजिा 
नििाणव,कायवक्रि सञ्चालि, 

नियिि तथा व्यवस्थापि ।  

सालबसाली 
 

देशभरका गररब घर पररवारको 
तथयांक संकलि भएको हिुे। 

देशभरका गररव घर पररवार 
पररचयपत्र ववतरण भएको हिुे। लम्क्षत 
सिूह केम्न्त्रत कायवक्रि सञ् चालि 
भएको हिुे।  

३३६००१०२ गररबसूँग ववश् वेश् वर कायवकि ६ 

पवहचाि भएका गररब 
घरपररवारको सिूह िार्तव 
जीववकोपाजिव अनभववृि 

सालबसाली 
 

गररब घरपररवारको सिूहिार्तव 
जीववकोपाजिव अनभववृि भएको हिुे। 

३३६०३०११ सहकारी ववभाग ८ 

सहकारीसभबन्त्िी सङ्घीय िीनत 
नििाणव तथा नियिििा 
सहयोग र सिन्त्वय । 

सालबसाली 
 

सहकारी सभबन्त्िी सङ्घीय िीनत नििावण तथा 
नियिििा सहयोग र सिन्त्वय हिुे  

३३६०३०१२ 
सहकारी प्रम्शक्षण तथा अिसुन्त्िाि 
केन्त्र 

८ 

सहकारीसभबन्त्िी अध्ययि, 

अिसुन्त्िाि, प्रम्शक्षण, 

व्यवस्थापि परािशव पाठ्यक्रि 
स्तरोन्त् िती । 

सालबसाली 
 

सहकारीसभबन्त्िी पाठ्यक्रि सिुार भएको 
हिुे सहकारीसभबन्त्िी अध्ययि, अिसुन्त्िाि र 
व्यवस्थापि परािशव भएको हिुे। सहकारी 
सभबन्त्िी ववम्शष्टीकृत नियिि, व्यवस्थापि र 
िेततृ्वको ववकास, अिसुन्त्िाि, सािग्री 
ववकास एवं प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण कायव 
सञ्चालि भएको हिुे।  

३३६०३१०१ 
सहकारी क्षेत्र सदुृढीकरण तथा 
प्रणाली सिुार कायवक्रि 

४ 

सङघीय तहिा सहकारी 
क्षेत्रका कायव र उपनलब्िलाई 
प्रववनििा आबिता 

सालबसाली 
 

सहकारी संस्थाहरू COPOMIS िा आबि 
भएका हिुे तथा संस्थागत क्षिता अनभववृि 
भएको हिुे ।  

३३६३१०११ राविय सहकारी ववकास बोडव ८ 

संघीय िीनत नििाणविा 
सहजीकरण गदै सहकारी 
क्षेत्रको ववकासिा सहयोग 

सालबसाली 
 

संघीय िीनत नििाणविा सहजीकरण गदै 
सहकारी क्षेत्रको ववकासिा सहयोग पगुेको 
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कायवक्रि तथा आयोजिाको हालसभिको प्रगनत म्स्थनत, आगािी तीि वषवको उपलम्ब्ि सूचक र आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रििु वक्रयाकलाप तलको तानलकािा 
प्रस्ततु गररएको छ ।  

ब.उ.म्श .िं. कायवक्रि/आयोजिा हालसभिको प्रगनत म्स्थनत आगािी तीि वषवको उपलम्ब्ि सूचक 
आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिु ेप्रििु 

वक्रयाकलाप 

३३६००१०१ 

गररब घर पररवार पवहचाि  

तथा पररचय पत्र 

 ववतरण कायवक्रि  

(गररब लम्क्षत ववशेष  

कायवक्रि) 

गररव घरपररवार पवहचाि तथा पररचय पत्र 
ववतरणको लानग गिुासो सिुवुाई दद्दशवि नििावण 
गररएको। गररव घरपररवार पवहचाि तथा पररचय 
पत्र ववतरण कायवक्रि अन्त्तगवत २३ म्जल्लाका 
२१४ स्थािीय तहहरुको गररब पररवार पवहचाि 
गरी प्रारम्भभक सूची स्थािीय तहहरुिा 
पठाईएकोिा उक्त गिुासो सिुवुाई भई 
िन्त्त्रालयिा प्राप्त वववरण स्वीकृनतका लानग 
िम्न्त्त्रपररषद् पठाउि तयारी भैरहेको। १५ 
म्जल्लाका १८३ स्थािीय तहको तथयाङ्क संकलि 
कायव सभपन्न भई तथयाङ्क ववश्लषेण गरी गररब 
पररवार पवहचाि गिे कायव भैरहेको। तथयाङ्क 
संकलि हिु बाूँकी १३ म्जल्लाका ११५ स्थािीय 
तहिा तथयाङ्क संकलिको लानग १४ वटा MTOT 

र TOT तानलि सञ्चालि गिे कायव सभपन्न 
भैसकेको र गणक, सपुरीवेक्षक नियमु्क्त तथा 
तानलि कायवक्रि सभपन्न भई गणिाको कायव 
भैरहेको।  

७७ म्जल्लाका गररव घर पररवार पवहचाि 
गरी पररचयपत्र ववतरण ।  

३८ म्जल्लाका ववगतिा संकनलत गररब घर 
पररवारसूँग सभबन्त्िी तथयांक प्रशोिि गिे।  

 

२३ म्जल्लाका गररब घर पररवार पररचयपत्र 
ववतरण प्रारभभ गिे ।  

 

पवहचाि भएका २६ म्जल्लािा 
अनभििुीकरण कायवक्रि सञ्चालि गिे। 

३३६००१०२ 
गररबसूँग ववश् वेश् वर 
कायवकि 

गररब लम्क्षत कायवक्रि सञ्चालि भई गररबी 
निवारणिा टेवा पगुेको। 

पवहचाि भएका गररब पररवारिा लम्क्षत 
कायवक्रि सञ्चालि गरी जीववकोपाजवि 
अनभववृि भएको हिुे। 

स्थािीय तह िार्तव सिूहिा आिाररत गररब 
लम्क्षत कायवक्रि सञ्चालि गिे। 

३३६०३०११ सहकारी ववभाग 

सहकारी संस्थाको प्रविवि तथा व्यवसाय 
ववस्तारका लानग िेपाल सरकारबाट प्रदाि गररिे 
अिदुािलाई सरल, पारदशी र प्रभावकारी तलु्याउि 
सहकारी संस्थालाई अिदुाि सवुविा प्रदाि गिे 

सहकारी सभबन्त्िी संघीय िीनत नििावण तथा 
नियिििा सहयोग र सिन्त्वय भएको हिुे।  

सहकारी संस्थाहरुको सघि अिगुिि । 

सिस्त सहकारी क्षेत्रको नियिि, क्षिता 
अनभववृि, सहकारीिा सशुासि प्रविवि, 

सहकारी क्षेत्रको सहभानगता तथा ववकास 
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ब.उ.म्श .िं. कायवक्रि/आयोजिा हालसभिको प्रगनत म्स्थनत आगािी तीि वषवको उपलम्ब्ि सूचक 
आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिु ेप्रििु 

वक्रयाकलाप 

कायवववनि, २०७८ स्वीकृत भएको। सहकारी 
क्षेत्रको GDP िा योगदाि यवकि गिव तथयाङ्क 
ववभागसूँगको सहकायविा अध्ययाि कायव अगानड 
बढाइएको। संघ, प्रदेश र स्थािीय तहको सहकारी 
कािूिको तलुिात्िक अध्ययिको लानग कायव 
अगाडी बढाइएको।  

िार्व त तीव्र आनथवक ववृि हानसल गदै ददगो 
आनथवक ववकास गिे लगायतका ववषय 
सिेटी सहकारी सभबन्त्िी Vision Paper 

तयार हिुे। ववद्यिाि सहकारी िीनतिा 
पिुरावलोकि तथा सियािकुुल पररिाजविका 
लानग राविय सहकारी िीनत, २०६९ 
पररिाजवि हिुे। सहकारी सभबन्त्िी 
जिचेतिािूलक कायवक्रि सञ्चालि। 

३३६०३०१२ 
सहकारी प्रम्शक्षण तथा 
अिसुन्त्िाि केन्त्र 

सहकारी िार्व त उद्यिशीलता ववकास गिव र 
स्वःरोजगारी सजृिा गिव ७६८ जिालाई व्यवसाय 
प्रविवि सभबन्त्िी ववनभन्न वकनसिका तानलि प्रदाि 
गररएको। सहकारी तथा गररबी सभबन्त्िी 
व्यबस्थापि सूचिा प्रणाली (COPOMIS) प्रणाली 
सभबन्त्िी ५ वटा MTOT. तानलि सभपन्न भएको।  

आिारभतू सहकारी तानलि सञ्चालि भएको 
हिुे । सहकारी व्यवसाय प्रविवि तानलि 
सञ्चालि भएको हिुे । सहकारी लेिा, 
ववत्तीय व्यवस्थापि तथा COPOMIS 

प्रणाली सभबन्त्िी तानलि सञ्चालि भएको 
हिु े। संघ, प्रदेश र स्थािीयस्तर सहकारी 
प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण तथा पूितावजगी तानलि 
सञ्चालि भएको हिुे । 

आिारभतू सहकारी तानलि सञ्चालि। 

प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण तानलि सञ्चालि। 

सहकारी व्यवसाय प्रविवि तानलि सञ्चालि। 

सहकारी लेिा, ववत्तीय व्यवस्थापि तथा 
COPOMIS प्रणाली सभबन्त्िी तानलि 
सञ्चालि गिे। स्थािीय तहका 
पदानिकारीबीच सहकारी नियिि तथा 
प्रबिवि ववषयक अन्त्तरवक्रया गोष्ठी आयोजिा 
गिे।  

३३६०३१०१ 

सहकारी क्षेत्र सदुृढीकरण 
तथा प्रणाली सिुार  

कायवक्रि 

COPOMIS प्रणालीिा सहकारी संस्थाहरुको 
तथयांक सभपषु्टी, प्रववष्टी तथा प्रिाणीकरण गिे 
कायव अन्त्तगवत थप ३४१३ संस्थाहरुलाई 
प्रणालीिा आबि गरी ११,४१३ परु् याइएको। 

घरबाट ३० नििेटनभत्र सहकारीिा पहुूँच भएको 
घरपररवार ६५ प्रनतशत रहेको। रु.४.२६िवव 
सहकारी क्षेत्रबाट कजाव प्रवाह गररएको । सहकरी 
संघ संस्थाको शेयर पूूँजी रु. ९४ अवव रहेको । 

साझा सहकारी संस्थाहरुको सभबन्त्ििा अध्ययि 
गरी सझुाव र सिुारका उपाय सवहतको प्रनतवेदि 
िन्त्त्रालयिा पेश गिव सहकारी ववभागका 
रम्जिारको संयोजकत्विा कायवदल गठि भई 

सहकारी संघसंस्थाबाट सभपादि हिुे सिग्र 
वक्रयाकलापको अनभलेिीकरण भएको 
हिु।े सबै सहकारी संस्था COPOMIS 

प्रणालीिा आबि भई कागजववहीि 
प्रशासनिक पररपाटी कायि भएको हिुे। 

सहकारी संस्थाबाट संचानलत व्यावसावयक 
आयोजिाबाट उत्पादि, बजारीकरण र 
रोजगारी ववृि भएको हिुे। 

सहकारी संस्थाहरुलाई COPOMIS प्रणालीिा 
आबि गिे। स्थािीय तहका पदानिकारीबीच 
सहकारी नियिि तथा प्रबिवि ववषयक 
अन्त्तरवक्रया गोष्ठी आयोजिा गिे। 

COPOMIS सभवन्त्िी किवचारीहरूलाई 
अिमु्शक्षण तानलि सञ्चालि क्षिता अनभववृि 
गिे।  
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ब.उ.म्श .िं. कायवक्रि/आयोजिा हालसभिको प्रगनत म्स्थनत आगािी तीि वषवको उपलम्ब्ि सूचक 
आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिु ेप्रििु 

वक्रयाकलाप 

अध्ययि भईरहेको। 

३३६३१०११ 
राविय सहकारी ववकास  

बोडव 

निगौल गाई गौशाला (िहोत्तरी) व्यवस्थापि 
भएको। सहकारी संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगािी 
गररएको। सहकारी संस्थाहरूको प्रविवि सभबन्त्िी 
कायव भएको। 

सहकारी सभबन्त्िी िीनत नििावण सहयोग 
पगुेको हिुे। 

संघीय िीनत नििाणविा सहजीकरण गिे। 

सहकारी संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगािी 
गिे। सहकारी संस्थाहरूको प्रविवि सभबन्त्िी 
कायव गिे। 

९. जोम्िि पक्ष तथा अििुाि  

अनिकांश सहकारीलाई उत्पादि र उद्यिशीलताका क्षेत्रिा अग्रसर गराउि, सहकारी संस्थाहरूलाई प्राङ्गाररक िेती, उत्पादि, प्रशोिि र बजारीकरणसूँग जोड्ि, सहकारी संस्थाका 
सदस्यलाई बजार िाग अिसुारको शीप र प्रववनि प्रदाि गिव,  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अिगुिि गिव एवि ्गररब पररवार पवहचाि गरी पररचयपत्रको सिमु्चत ववतरण, गररबहरूको 
क्षिता ववकास र उद्यिशीलता ववकासिा लगािी जटुाउि,ु कोनभड-१९ लगायतका िहािारीबाट गररबी दर बढि सक्ि,े संघ,प्रदेश र स्थािीय तहबाट सहकारी र गररबी न्त्यूिीकरणका 
कायवक्रििा प्रभावकारी सिन्त्वय र सहकायव आवश्यक पदवछ।  उपयुवक्त बिोम्जिका कायवहरू िभएिा अपेम्क्षत उपलम्व्ि हानसल हिु सिस्या पिवसक्िे देम्िन्त्छ । 
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4.4 वन वातावरण तथा जलवाय ुपररवततन 

१.पषृ्ठभमूि  

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

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

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

२.सिस्या तथा चनुौती  

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

उपलब्ध वन, वनस्पमत तथा जैववक ववववधताको पूणत क्षितािा सदपुयोग गनुत, वन, वन्यजन्त ुलगायत जैववक ववववधता 
संरक्षण, जलधार व्यवस्थापनका कायत र िलुकुको भौमतक एवि ्आमथतक ववकासबीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्यवस्थापन गनुत, आनवंुचशक 
स्रोतिामथ पहुुँच र सिन्यावयक बाुँिर्ाुँट गनुत प्रिखु चनुौती हरू रहेका छन।् त्यस्तैजलाधार संरक्षण गनुत, जलवाय ु पररवततनको 
असरबाट अनकूुमलत हनु,ु उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा अन्य िानवीय वक्रयाकलापहरूबाट हनुे र्ोहर तथा हररतगहृ ग्यासको 
उत्सजतनलाई न्यून गनुत, जलवाय ुववत्तिा पहुुँच बढाई नमतजािूलक कायतक्रि सञ्चालन गनुत, जलवाय ुपररवततनसम्बन्धी कायतक्रिहरूलाई 

106



जनस्तरिा नै आन्तररकीकरण गनुत र अन्तरातविय िञ्चहरूिा जलवाय ुपररवततनबाट जोचखििा परेका देशहरूको साझा आवाज स्थावपत 
गनुत सिेत यस क्षेत्रका चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच  

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

2. सर्ा, स्वच्छ र हररत वातावरण।(वातावरण) 

3. जलवाय ुउत्थानशीलसिाजको मनिातण। (जलवाय ुपररवततन) 

४. उद्दशे्य  

वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

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

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

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

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

वातावरण 

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

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

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

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

जलवाय ुपररवततन 

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

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

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

५. रणनीमत  

वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

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

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

4.  नदी प्रणालीिा आधाररत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गने। 

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

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

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

वातावरण 

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

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

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

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

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

अनसुन्धान एवि ्सरोकारवालाहरूको क्षिता अमभववृि गने। 

जलवाय ुपररवततन 

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

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

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

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

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत 
उपलचब्ध 

िवयिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ 

वन क्षेत्रबाट प्राप्त 
अनिुामनत राजस्व 
रकि 

रु. अबत ४.०६ ४.५ ५ ६ ६ 

२ 
वकृ्षारोपण गररएको 
क्षेत्रर्ल 

हेक्टर(हजारिा) २.५९ १५ २० ३० ३० 

३ 
मबरुवा उत्पादन 
(वावषतक) 

संख्या (करोििा) २.०१ २.५ ३ ३ ३ 

४ 
वनजन्य उद्यिको 
ववकास तथा प्रवितन 

संख्या १८९६ २००० २००० २००० २००० 

५ 

वैज्ञामनक वन 
व्यवस्थापन भएको 
क्षेत्रर्ल 

हेक्टर (हजारिा) ० ० ११० १२० १२० 

६ 

गैर काष्ठ वनपैदावारको 
व्यावसावयक खेती 
गररएको कुल क्षेत्रर्ल 

हेक्टर २०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

७ 
संरचक्षत क्षेत्रले 
ओगटेको क्षेत्रर्ल 

रु. अबत २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ 

८ वनजंगल घनत्व घन वर्ट (लाख) ४३० ४३० ४४० ४५० ४५० 

९ 
अनकूुलन योजना तयार 
भएका स्थानीय तह 

संख्या २४१ २५० २५० २५० २५० 

१० काठ उत्पादन घन वर्ट (लाख) १९४.२४ 250 २७५ ३०० ३०० 

११ दाउरा उत्पादन चट्टा संख्या १०५८२ ४८०० ५००० ५२०० ५२०० 

१२ 

पानी िहुान, पोखरी 
संरक्षण र मसिसार क्षेत्र 
व्यवस्थापन 

संख्या ८४८ २७५ २५० २७५ ३०० 

१३ 
गल्छी पवहरो मनयन्त्रण 
तथा रोकथाि 

संख्या २३० २४० २५० २५० २५० 

१४ 
वाय ुगणुस्तर िापन 
केन्र 

संख्या २९ ३० ३१ ३३ ३५ 

१५ 

वाय ुप्रदषुणको औसत 
िात्रा (वप वप एि 
२.५) (रत्नपाकत  वाय ु
प्रदषुण िापन केन्र) 

िाइक्रोग्राि प्रमत 
घनमिटर 

४७.२३ ४४ ४२ ४० ४० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत 
उपलचब्ध 

िवयिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१६ 

वायिुा सस्पेन्सन 
पावटतकुलेटको गाढापन 
(२४ घण्टाको 
औषत)(रत्नपाकत  वाय ु
प्रदषुण िापन केन्र) 

िाइक्रोग्राि प्रमत 
घनमिटर 

१७६.१५ १७५ १६० १५३.३ १५० 

७. ववषयक्षते्रगत खचत तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनिुान  

               रू लाखिा 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथतक बषत कुल चाल ु पुुँजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
बैदेचशक 
अनदुान 

बैदेचशक ऋण 

२०७९/८०       130,068      80,051      48,382      1,635     105,450    21,305        3,313  

२०८०/८१       146,491      91,513      53,179      1,799     121,570    17,020        7,901  

२०८१/८२       149,052      91,064      56,010      1,978     125,483    19,561        4,009  
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८. कायतक्रि/आयोजनाको संचक्षप्त वववरण  

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

ब.उ.चश .नं. कायतक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३२९०००११ वन तथा वातावरण 
िन्त्रालय 

७ 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  २७,११ वन तथा वातावरण संरक्षण 

भएको हनुे  

३2९००१०१ नेपाल जलवाय ुपररवततन 
सहयोग कायतक्रि 

७ 
जलवायू पररवततन अनकुुलनका कायतक्रि २०७४/७५ - 

२०७९/८० 

५२,००  जलवाय ुसिानकुुमलत सिाज 
मनिातण भएको हनुे । 

३2९००१०२ रेि र्रेिी तथा जलवाय ु
पररवततन कायतक्रि 

७ 
कावतन व्यापार र ददगो वन व्यवस्थापन २०७४/७५ - 

२०७८/७९ 

१४,००  ददगो वन व्यवस्थापन तथा 
कावतन व्यापार भएको हनुे । 

३2९००१०३ पहािी साना वकसानका 
लामग अनकूुलन आयोजना 

७ 
जलवाय ुजन्य सङ्ककटासन्न न्यूमनकरण 
तथा जलवाय ुअनकुुलन 

२०७३/७४ - 
२०७९/८० 

७०,००  जलवायिैुत्री वातावरण तथा 
सिाज भएको हनुे । 

३२९००१०४ रािपमत चरेु संरक्षण 
कायतक्रि 

७ 
चरेु क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन -  २,२२,५३  चरेू क्षेत्रको ददगो संरक्षण एवं 

व्यवस्थापन भएको हनुे । 

३२९००१०५ सिवृिका लामग वन 
१ 

वन क्षेत्रको उत्पादकत्वा ववृि गरी 
राविय अथततन्त्रिा योगदान 

-  ३९,०० वनको उत्पदकत्व ववृि र वन 
उद्यि प्रवितन भएको हनुे । 

३२९००१०८ जलवाय ुउत्थानशील चरेु 
कायतक्रि 

७ 
चरेु संरक्षण कायतक्रि २०७५/७६ - 

२०८३/८४ 

१७,००  जलवायिैुत्री चरेू संरक्षण 
भएको हनुे । 

३२९०१०११ वन ववभाग भ ूसंरक्षण 
ववभाग 

७ 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  २२,००  वन संरक्षणको संस्थागत 

व्यवस्थापन भएको हनुे । 

111



ब.उ.चश .नं. कायतक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३२९०१०१२ मिमभजन वन कायातलयहरू 
(वन सरुक्षा सैमनक सिेत) 

७ 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  ४४,५०  वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

भएको हनुे । 

३२९०११०१ राविय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायतक्रि १ 

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

-  ९,००  वनको ददगो व्यवस्थापन तथा 
रोजगारी सजृना भएको हनुे । 

३२९०२०११ वनस्पमत ववभाग ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  १८,००  जमिबटुीको ददगो व्यवस्थापन 

३२९०२१०१ जमिबटुी ववकास कायतक्रि 
३ 

जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
संरक्षण, प्रबिन 

-  १०,००  जमिबटुी ववकास िार्त त 
आयआजतन ववृि भएको हनुे । 

३२९०२१०३ वनस्पमत अनसुन्धान, संरक्षण 
तथा उद्यान ववकास 
कायतक्रि 

३ 

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

-  १४,००  वनस्पतीको अवययन 
अनसुन्धान भएको हनुे । 

३२९०३०११ राविय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ववभाग 

७ 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  ३०,००  वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण 

भएको हनुे । 

३२९०३०१२ राविय मनकुञ्ज सरुक्षा टोली 
(नेपाली सेना) 

७ 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  ४,१६,५०  वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षणिा 

टेवा भएको हनुे । 

३२९०३०१३ हाचत्तसारहरू 
७ 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत, हात्तीको 
हेरचाह र व्यवस्थापन 

-  २०,००  घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन 
भएको हनुे । 

३२९०३१०१ राविय मनकुञ्ज तथा आरक्ष 
आयोजना 

७ 
संरक्षण क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन -  १,४४,५०  वन्यजन्त ुतथा वासस्थान 

संरक्षण भएको हनुे । 
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क्षते्रगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबमध  
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३२९०४०११ वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
ववभाग ७ 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत -  ५,२०  वन क्षेत्रिा अवययन 
अनसुान्धान नमतजा भएको  
हनुे । 

३२९०४१०१ वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
आयोजना ७ 

वन क्षेत्रको अवययन अनसुन्धान तथा 
प्रचार प्रसार 

-  ७,५०  वन क्षेत्रिा अवययन 
अनसुान्धान नमतजा भएको हनुे 
। 

३२९०५०११ वातावरण ववभाग 

७ 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत साथै 
वातावरण, प्रदषुण सम्बन्धी 
वक्रयाकलापहरु 

-  २५,००  वातावरण सचुना व्यवस्थापन 
भएको हनुे । 

३२९०६०११ केन्रीय वन तामलि केन्र 
७ 

कितचारी तामलि तथा क्षिता अमभववृि -  १,००  कितचारीको क्षिता ववकास 
भएको हनुे । 

३२९०१106 जलाधारिा आधाररत 
जलवाय ुउत्थानशील 
जीववकोपाजतन आयोजना 

१ 

सिदुायको जलवाय ुउत्थानचशलता 
ववकास गने 

२०७५/७६ - 
२०८१/८२  

२१,०० कायतक्रि क्षेत्रिा जलवाय ु
उत्थानचशलता अमभववृि भएको 
हनुे । 

३२९००१०७ स्वच्छ वातावरण कायतक्रि 

७ 

स्वच्छ वातावरण कायि गने -  ९,००  वातावरण संरक्षण एवं 
हररयाली उद्यान मनिातण भएको 
हनुे । 

३२९०११०२ जलाधार संरक्षण तथा 
मसिसार व्यवस्थापन 
कायतक्रि 

७ 

वहृत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

-  ३७,५०  जल तथा िाटो संरक्षण 
भएको हनुे । 
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32901107 जैववक ववववधता तथा 
जलाधार ब्यवस्थापन 
कायतक्रि 

७ 

गण्िकी नदी वेमसनिा रहेका जोचखियिु 
सिदुायको जलवाय ुउत्थानशील क्षिता 
अमभववृि गने 

२०७९/८० - 
२०८३/८४ 

५९,९६ गण्िकी नदी वेमसनिा रहेका 
जोचखियिु सिदुायको 
जलवाय ुउत्थानशील क्षिता 
अमभववृि हनुे । 

32901104 प्रकृमतिा आधाररत पयतटन 
कायतक्रि 

 
    

50129101 जमिबटुी उत्पादन तथा 
कम्पनी मलमिटेि 

 
    

50129102 सिवृिका लामग वन      
 

उचल्लचखत कायतक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत चस्थमत, आगािी तीन आमथतक वषतको अपेचक्षत उपलचब्ध सूचक र आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालन 
हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप देहायबिोचजि रहेका छन ्।  

ब.उ.चश .नं. कायतक्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक आव २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

३२९०००११ वन तथा वातावरण 
िन्त्रालय 

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

३2९००१०१ नेपाल जलवाय ु
पररवततन सहयोग 
कायतक्रि 

जलवाय ुपररवततन सम्बन्धी 
लैविक तथा सािाचजक 
सिावेशीकरण रणनीमत तथा 
कायतयोजना (२०७७-२०८७) 
स्वीकृत भएको । जलवाय ु

आयोजना क्षेत्रिा अनकूुलन 
योजनाहरु संचालन हनुे 

जलवाय ुअनकुुलन सम्बन्धी  
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उत्थानशील योजना तजुतिा तथा 
बजेट ववमनयोजन मनदेचशका 
स्वीकृत भएको । 

३2९००१०२ रेि र्रेिी तथा 
जलवाय ुपररवततन 
कायतक्रि 

कावतन व्यापारका लामग 
आवश्यक तयारी परुा। ४० 
वटा स्थानीय पामलकाहरुको भ-ू
उपयोग योजना तयार भएको । 

कावतन व्यापारका लामग आवश्यक 
तयारी पूरा हनुे 

उत्सजतन न्यूनीकरण कायतक्रि लागू भएका प्रदेश तथा 
चजल्लाहरुको रेि िेस्क सदुृढीकरण वन ििेलो 
मनयन्त्रणका लामग सािाग्री खरीद क्षिता अमभववृि तथा 
अवययन अनसुन्धान तथा दस्तावेज प्रकाशन 

३2९००१०३ पहािी साना 
वकसानका लामग 
अनकूुलन आयोजना 

२०० वटा लापा कायतन्वयन । 
५५८ वटा पोखरी मनिातण र 
५९४ वटा पानी िहुान संरक्षण 
कायत सम्पन्न 

२०० वटा विा स्तरीय अनकूुलन 
योजना कायातन्वयनिा आउने 

पोखरी मनिातण, पानी िूहान संरक्षण, ववरुवा उत्पादन 
तथा ववतरण 

३२९००१०४ रािपमत चरेु संरक्षण 
कायतक्रि 

गल्छी पवहरो तथा खहरे 
रोकथािः १०८९ वटा, नदी 
तथा खोला वकनारा 
व्यवस्थापनः३३८.६३ वक.मि, 

भमूिगत जल पनुभतरण/संरक्षण 
पोखरी मनिातण तथा 
संरक्षणः५५७ गोटा, साना मसुँचाई 
तथा सहकारी मसुँचाई १३६५ 
गोटा, पानी िहुान संरक्षण तथा 
कुवा उत्खनन ५४८ गोटा, 
तारबार सवहतको बाुँस र अन्य 
प्रजाती खररद रोपणः 

६५ वटा नदी प्रणालीिा जल तथा 
भ ूसंरक्षणका एकीकृत कायतक्रि 
संचालनहनुे 

गल्छी पवहरो तथा खहरे रोकथािः१७० वटा नदी तथा 
खोला वकनारा व्यवस्थापनः२९ वक.मि ताल तलैया 
/पयतटन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन:४० वटा 
एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत ववकास कायतयोजनाः१० 
वटा १० वटा ठुला सहरहरुिा जनताको रहर हररत 
सहर कायतक्रि कायातन्वयन हनुे गण्िक नहर वकृ्षारोपण  
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१७९८.९४ हे, स्पर तथा 
चेकड्याि मनिातणः ८४६ गोटा 

३२९००१०५ सिवृिका लामग वन आयोजना कायातन्वयन 
दस्तावेजहरुको तयारी भईरहेको, 
कृवष ववकास वैंकसंग ऋण प्रवाह 
सम्बन्धिा सम्झौता सम्पन्न 
भएको 

प्रदेश २ र ५ का ५० वटा 
स्थानीय तहिा ददगो वन 
व्यवस्थापन गने र वन उद्यि 
ववकासका लामग वैंक िार्त त सरल 
कजात प्रवाहा गने 

ददगो वन व्यवस्थापन र वन उद्यिका लामग ऋण 
प्रवाह र स्थानीय तहिा हररयाली प्रविन, प्रिखु ७ 
प्रजामतको algometric equation तयारी, "जनताको रहर 
हररत सहर" कायतक्रि सञ्चालन हनुे । 

३२९००१०८ जलवाय ुउत्थानशील 
चरेु कायतक्रि 

जनचेतना अमभववृिका लामग 
पररचय पचुस्तकाको िसौदा 
तयार, वर्ल्िस्तरका 
सरोकारवालाहरुसुँग अनौपचाररक 
संचार तथा दृष्यात्िक आधार 
तथ्याङ्कका लामग कायत वववरणको 
काि प्रारम्भ भएको । २६ 
नददप्रणामलको ववस्ततृ व्यवस्थापन 
योजना तयार 

प्रदेश न.१,िधेश प्रदेश र बागिमत 
प्रदेशका २ का २६ नदी प्रणामल 
अन्तगतत जल तथा जमिनको 
संरक्षण 

वन ब्यबस्थापन संचालन योजना ववकास सशचिकरण 
तथा प्रवाहको लामग उपकरण तथा िेचशनरी औजार 
सिदुायलाई सहयोग बाुँध मनिातण ५४ वटा कृवष वन 
तथा पशपुालन ब्यबसाय संचालन गनत वकसानहरुलाई 
तामलि, नसतरी स्थापना, बायोगांस सहयोग उधिशीलता, 
रोजगारीिूलक, सशचिकरण, मसप ववकास तथा क्षिता 
अमभविृ तामलि " 

३२९०१०११ वन ववभाग भ ू
संरक्षण ववभाग 

प्रशासमनक कायत भएको । प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

३२९०१०१२ मिमभजन वन 
कायातलयहरू (वन 
सरुक्षा सैमनक सिेत) 

प्रशासमनक कायत भएको । प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

116



ब.उ.चश .नं. कायतक्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक आव २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

३२९०११०१ राविय वन ववकास 
तथा व्यवस्थापन 
कायतक्रि 

साइवटस प्रजामतको संकलन तथा 
मनकासी इजाजत जारी गरी 
ववदेश मनयाततिा टेवा पयुातएको 
स्थानीय तहहरुसंगको 
साझेदारीिा शहरी वन ववकास 
कायतक्रि संचालनका लामग ५ 
वटा स्थानीय तहहरूसुँग सम्झौता 
सम्पन्न, नीि, जािनु, बेल, कल्की, 
धपुी, कपरु, श्रीखण्ि लगायत 
ववमभन्न प्रजामतका गरर ९० हजार 
ववरुवा उत्पादन, राविय वनको 
ददगो व्यवस्थापन सम्बन्धी 
िापदण्ि सवहतको कायतववधीको 
िस्यौदा प्रमतवेदन तयारी, ववमभन्न 
प्रजामतका १२७२ के.जी. उन्नत 
वन बीउ संकलन/खरीद, ६ 
स्थानिा परुानो र्लरु्ल वगैचा, 
वीउ उत्पादन क्षेत्र तथा प्रजाती 
संरक्षण क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन 
। 

२१३ वटा वन क्षेत्र उपलब्ध 
गराइएको राविय प्राथमिकता प्राप्त 
आयोजनाको अनगुिन, स्थानीय 
तहहरुसंगको साझेदारीिा शहरी वन 
ववकास कायतक्रि, नीमत, िापदण्िहरु 
तयारी तथा पररिाजतन, ववउ 
वगैंचाहरुको व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण 
तथा ववरुवा उत्पादन 

धनषुाधाि संरचक्षत वन पयातपयतटन प्रवितन, धनषुाधाि 
संरचक्षत वन प्राणी उद्यान, गोदावरी रु्लचोकी क्षेत्रको 
वन व्यवस्थापन कायतक्रि, राविय शवहद तथा मनजािती 
पाकत  संरक्षण तथा व्यवस्थापन, गोकणत १, काठिािौ, 
स्थानीय तहहरुको सझेदारीिा शहरी वन ववकास 
कायतक्रि, लोपोन्िखु तथा वहूपयोगी प्रजामतको BSO 

स्थापना, अगरउि िेिोप्लट तथा वकृ्षारोपण क्षेत्रको 
संरक्षण, िितत संहार तथा अनगुिन  

३२९०२०११ वनस्पमत ववभाग कायातलय संचालन तथा मनयमित 
व्यवस्थापन भएको। 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

३२९०२१०१ जमिबटुी ववकास 
कायतक्रि 

जम्िा ९३७ वटा निूनाहरुको 
ववश्लषेण, प्रिाणीकरण, गणु 
मनयन्त्रण तथा मसर्ाररस कायत 

प्रयोगशाला मनिातण, सूदरुपचिि प्रदेश 
र कणातली प्रदेशिा जमिवटुी पकेट 
क्षेत्र कायतक्रि सञ्चालन ,कचम्तिा 

७ लाख ३० हजार जिीबटुीका गणुस्तरीय ववरूवा 
उत्पादन १५० वनस्पमत निनुाहरुको DNA Bar-

coding Genomic Characterization अवययन ५ 

117



ब.उ.चश .नं. कायतक्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक आव २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

गरेको । १६०००० जिीबटुी 
मबरुवा उत्पादन भएको । १२ 
सकु्ष्िजीवका प्रजामतका 
कल्चरहरु व्यवस्थापन 
गररएको। ५० हे. िा जमिवटुी 
खेती प्रवितन कायतक्रि भएको २ 
वटा प्रयोगशालाहरुको सञ्चालन 
र व्यवस्थापन  

१० वटा अनसुन्धान, सवेक्षण 
भएको हनुे । 

प्रजामतका वनस्पमतहरुको Quality Standard of 

Nepalese Medicinal Plants तयार १५०० निनुाहरुको 
जिीबटुी निनुाहरुको ववश्लषेण, प्रिाचणकरण, गणु 
मनयन्त्रण तथा मसर्ाररस सेवा (टे्रि सपोटत) सदुरु पचिि 
र कणातली क्षेत्रिा जिीबटुी पकेट प्रवितन कायतक्रि 
संचालन" 

३२९०२१०३ वनस्पमत अनसुन्धान, 

संरक्षण तथा उद्यान 
ववकास कायतक्रि 

४३प्रजामतका १२5 DNA तथा 
हवेररयि निनुाहरू DNA 

Barcoding, genomic 

characterization अवययन भएको, 
Dendrobium sp.को वटष्यकुल्चर 
प्रववमध अवययन भएको, ९ 
वानस्पमतक निूनाहरुको 
र्ाइटोकेमिक, र्िातकोलोचजकल 
र सगुचन्धत तेल अवययन 
सम्पन्न, राविय हवेररयि तथा 
वनस्पमत प्रयोगशालािा रहेका 
१,७०,००० हवेररयि 
निनुाहरुको व्यवस्थापन 
गरीएको, २२ वटा Taxa New to 

KATH को रुपिा सिावेश 
गरीएको, २२,३८० हवेररयि 
निनुाहरुको Digitization कायत 
सम्पन्न गररएको, १० वनस्पमत 

११ वटा उद्यानको ववकास 
रव्यवस्थापन भएको हनुे । 
वनस्पमतको अवययन अनसुन्धान 
तथा बजारीकरणका वक्रयाकलापहरू 
भएको हनुे 

१ वटा अत्याधमुनक हवेररयि भवन मनिातण १ वटा 
Tropical House मनिातण ११ वटा उद्यान व्यवस्थापन 
तथा संचालन १ प्रजामतको वटष्यकुल्चर प्रववमध ववकास 
१५ प्रजामतको वनस्पमतहरूको र्ाइटोकेमिकल, 

र्िातकोलोजीकल, सगुचन्धत तेल तथा वायोकेमिकल 
अवययन १ वटा जिीबटुीिा आधाररत व्यापाररक 
िहत्वका वस्त ुउत्पादन (Bio Prospecting) १ संरचना 
Seed Gene Bank संचालन तथा व्यवस्थापन १लाख 
७०हजार हवेररयि निनुाहरूको पवहचान, संरक्षण, 

हाउचजि व्यवस्थापन ३०,०००हवेररयि निनुाहरूको 
मिचजटाइजेसन कायत १६० दूलतभ लोपोन्िखु रैथाने 
वनस्पमतहरूको स्वस्थानीय तथा परस्थानीय संरक्षण 
नेपाल फ्लोरा लेखन तथा कायातन्वयन  
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उद्यानिा १,७७,७८४ वटा 
िौसिी शोभनीय रू्ल मबरुवा 
उत्पादन भएको, १० वनस्पमत 
उद्यानिा ५५,५२९ वटा 
बहवुवषतय शोभनीय मबरुवा 
उत्पादन भएको, 

३२९०३०११ राविय मनकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण 
ववभाग 

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

३२९०३०१२ राविय मनकुञ्ज सरुक्षा 
टोली (नेपाली सेना) 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत ४ 
वटा िखु्य वहिशृ्रखंलाको 
सरसर्ाई १५ वटा संयिु पोि 
भवन मनिातणामधन 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत र 
वहिाल सरसर्ाई 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत र ४ वटा वहिाल 
सरसर्ाई १५ वटा संयिु पोि भवन मनिातण सम्पन्न 
हनुे 

३२९०३०१३ हाचत्तसारहरू घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन हात्तीको हेरचाह,व्यवस्थापन तथा 
तालीि 

घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन 

३२९०३१०१ राविय मनकुञ्ज तथा 
आरक्ष आयोजना 

७७१ वक.मि. वनपथ 
मनिातण/िितत १५०० हे. घाुँसे 
िैदान मनिातण तथा व्यवस्थापन 
३३ वक.मि. िानव वन्यजन्त ु
द्वन्द न्यूमनकरणका लामग 
िेषजाली सवहत तारवार मनिातण 
र सोलार रे्न्स मनिातण ९२ वटा 
वन्यजन्तकुा पानी पोखरी मनिातण 
तथा व्यवस्थापन १५ वटा पोि 

२१ वटा संरक्षण क्षेत्रको 
व्यवस्थापन, चोरी चशकारी मनयन्त्रण, 

वन्यजन्त ुगणना,पयातपयतटन 
प्रविनका लामग संरचना मनिातण 

५० वक.मि िानव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरणका लामग 
तारबार सवहतका पूवातधार मनिातण १७०० हे. घाुँसे 
िैदान व्यवस्थापन २३९ वटा पयातपयतटन प्रबदतन ( 
काठेपलु, भ्यू-टावर, पयतटक मबश्राि स्थल,क्याम्पसाईट 
मनिातण ) ७११ वटा पयातपयतटन प्रबदतन ( काठेपलु, 

भ्यू-टावर, पयतटक मबश्राि स्थल,क्याम्पसाईट मनिातण ) 
४ वटा वन्यजन्त ुउिार केन्र मनिातण १५ वटा पोि 
भवन मनिातण 
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भवन मनिातण ११५ वटा 
पयातपयतटन प्रबदतन ( काठेपलु, 

भ्यू-टावर, पयतटक मबश्राि 
स्थल,क्याम्पसाईट मनिातण ) 

३२९०४०११ वन अनसुन्धान तथा 
सवेक्षण ववभाग 

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

३२९०४१०१ वन अनसुन्धान तथा 
सवेक्षण आयोजना 

२२०० वटा स्थायी निनुा 
प्लटहरुको िापन गररएको 
वनको जानकारी प्रकाशन १२० 
जना ववद्याथीहरुलाई इन्टनत 
गराईएको इकोटुररजिको 
आमथतक क्षेत्रिा पारेको प्रभावको 
अवययन भएकाव MRV का लामग 
५६८ वटा स्थायी निनुा 
प्लटहरुको िापन  

राविय वन स्रोत सवेक्षण िापनको 
प्रमतवेदन तयारी 

बाुँसको राविय सवेक्षण हनुे राविय वन स्रोत सवेक्षण 
िापनको प्रमतवेदन प्रकाशन १५० जना ववद्याथीहरुलाई 
इन्टनत गराईएको वनको प्रकार तथा पारीचस्थमतवकय 
प्रणालीको नक्साङ्कन गने  

३२९०५०११ वातावरण ववभाग "वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी ४० 
पटक अनगुिन एवं मनरीक्षण 
गरी निूना संकलन प्लविक 
झोला प्रमतवन्ध सम्बन्धी 
कायतयोजना २०७८ स्वीकृत 
भएको प्रयोगशाला 
स्तरोन्नतीकरण" 

" प्रदषुण मनयन्त्रण सम्बन्धी 
िापदण्ि मनिातण, वातावरणीय 
अवययन प्रमतवेदन तथा प्रदषुण 
िापदण्िहरुको कायातन्वयन 
अवस्थाका सम्बन्धिा अनगुिन, 

मनदेचशका िापदण्िहरु तजुतिा" 

"प्रदषुण िापन तथा मनयिन ३ वटा वाय ुप्रदषुण िापन 
केन्रहरुको स्थापना २९ वटा वाय ुप्रदषुण िापन 
केन्रहरुको सञ्चालन प्रचार प्रसार" 
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३२९०६०११ केन्रीय वन तामलि 
केन्र 

२ वटा सेवाकामलन तामलि र 
अन्य सेवासंग सम्बचन्धत क्षिता 
अमभववृिका तामलिहरु 

कितचारीहरुको तालीि लगायत 
क्षिता अमभववृि भएको हनुे 

क्षिता अमभववृिका कायत संचालन 

३२९०१106 जलाधारिा आधाररत 
जलवाय ुउत्थानशील 
जीववकोपाजतन 
आयोजना 

"४३ वटा संरक्षण पोखरी 
मनिातण, १३ वटा पानी िहुान 
संरक्षण, contour trenches (८.६ 
वक.मि.)" 

खोटाङ, ओखलढुिा र रािेछाप 
चजल्लाका दधुकोचश वेमसनका ८ 
वटा स्थामनय तहिा बहपु्रकोप 
(सखु्खा, बाढी,पवहरो) जलाधार 
एवककृत कायतक्रि 

२५ वक.मि. पानी श्रोत संचचमतकरणका लामग Contour 

trenches मनिातण कायत, ३० वटा संरक्षण पोखरी मनिातण, 

१५ वटा Water holes मनिातण, ३८० वटा पानी िहुान 
संरक्षण, ५ वटा पानी श्रोत व्यवस्थापन एकीकृत 
कायतक्रि, ५ स्थानिा संरक्षण खेती प्रणाली व्यवस्थापन 

३२९००१०७ स्वच्छ वातावरण 
कायतक्रि 

कुल ५२ वटा स्थानीय तहिा 
५७ वटा उद्यान मनिातण गनत 
कुल ११ करोि १० लाख 
बजेट अचख्तयारी पठाईएको । 

नारायणी नदीको जल स्वच्छता 
िापन साथै ववमभन्न १५ वट 
उद्यानहरूको मनिातण हनुे 

"ववमभन्न ४५ वटा पाकत हरु मनिातण जैववक िल उत्पादन 
गने प्लान्ट स्थापना (स्थानीय तहसंगको साझेदारीिा) 
ववद्यालय केचन्रत वातावरण संरक्षण कायतक्रिः ३५ 
वटा  

३२९०११०२ जलाधार संरक्षण 
तथा मसिसार 
व्यवस्थापन कायतक्रि 

२५ वटा गल्छी/पवहरो 
मनयन्त्रण, १६ वटा संरक्षण 
पोखरी मनिातण, १४ वटा पानी 
िूहान/श्रोत संरक्षण १७ 
स्थानिा खोला वकनारा संरक्षण, 

१३ स्थानिा मसंचाइत कुलो 
िितत/मनिातण, ५० हजार 
बहवुवषतय ववरूवा उत्पादन 

४ वटा वहृत जलाधारिा एकीकृत 
भ ूतथा जलाधार संरक्षण कायतक्रि 
संचालन हनु े

९० वटा गल्छी /पवहरो मनयन्त्रण, ३ स्थानिा 
क्षमतग्रस्त भमूि पनुरुत्थान, ११८ स्थानिा हररत पेटी 
सवहतको खोला वकनारा संरक्षण, ५३ वटा संरक्षण 
पोखरी, तालतलैया मनिातण/िितत तथा मसिसार क्षेत्र 
व्यवस्थापन, २ स्थानिा जलीय पनुभतरण वक्रयाकलाप, 

३४ वटा पानी श्रोत व्यवस्थापन तथा बहउुपयोग रे्वा 
संरचक्षत जलाधार एवककृत कायतक्रि िेलम्ची खानेपानी 
जलाधार व्यवस्थापन ववशेष कायतक्रि ६ स्थानिा कृवष 
वन प्रवितन" 
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32901107 जैववक ववववधता तथा 
जलाधार ब्यवस्थापन 
कायतक्रि 

आयोजना सरुुवातको प्रथि वषत "गण्िकी नदी वेमसनिा भ ूतथा 
जलाधार संरक्षण जलवाय ु
पररवततनले जोचखियिु सिदुायको 
लामग जीववकोपाजतनिा टेवा पयातउने 
कायतक्रिहरुको सञ्चालन भएको 
हनुे" 

"गण्िकी नदी वेमसनको लामग हाइड्रोलोचजकल िोिेलको 
मनिातण कृवष वन, घाुँसे िैदान व्यवस्थापन क्षिता 
अमभववृिका कायतक्रिहरु पानी संकलन प्रणालीको 
मनिातण तथा व्यवस्थापन ग्रामिण वन सिकिा भ ूजैववक 
प्रववमधको प्रयोग गरी संरचनागत टेवा प्रदान" 

32901104 प्रकृमतिा आधाररत 
पयतटन कायतक्रि 

   

50129101 जमिबटुी उत्पादन 
तथा कम्पनी 
मलमिटेि 

   

50129102 सिवृिका लामग वन    

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान  

पयातप्त बजेटको समुनचितता, पयातप्त जनसहभामगता, बढ्दो िानव वन्यजन्तबुीच द्वन्द्व, जलावाय ुपररवततन, वततिान िहािारीको अवस्था जस्ता जोचखि पक्ष रहेका 
छन।् 
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परिच्छेद ५ 

आर्थिक के्षत्र 

५.1 अथि  

१. पषृ्ठभरू्ि  

आर्थिक ि सािाजिक विकासको िनचाहनालाई सम्बोधन गनि सीर्ित स्रोत ि साधनको अर्धकति परिचालन गदै सिदृ्ध 
नेपाल सखुी नेपालीको िाविय आकाांक्षा साकाि पानि सिविगत आर्थिक ि वित्तीय स्थावयत्ि कायि गदै तीव्र आर्थिक िवृद्ध हार्सल 
गनुि आिश्यक छ। अर्तकि विकर्सत िािबाट भएको स्तिोन्नर्त साथिक बनाउँदै सन ्२०३० िा ददगो विकास लक्ष्य हार्सल गनि 
दोहोिो अांकको आर्थिक िवृद्ध गनुि िरुिी छ ि सोका लार्ग सिकािका नीर्त, योिना तथा कायिक्रि सोही अनरुूप र्नदेजित गनुिपने 
भएको छ। पन्ध्रौं योिनाले र्लएको लक्ष्य अनरुूप स्रोत परिचालन ि विर्नयोिन कुिलता सरु्नजित हनुे गिी नीर्त ि कायिक्रि तिुििा 
तथा कायािन्ध्ियन गनुि पिेको छ। यसैगिी सांघीय सांिचना अनरुूप तीन तहिा िािस्ि परिचालन क्षिता बढाउन ि आन्ध्तरिक ऋण 
एिि ्बाह्य सहायता िलुकुको विकासका उद्देश्य ि प्राथर्िकता अनरुूप अर्धकति प्रर्तफल प्राप्त गने गिी परिचालन गदै वित्तीय 
दायिा (fiscal space) को सदपुयोग गने सोच िाजखएको छ। बचत िवृद्ध तथा िाविय पुिँी र्निािण ि आन्ध्तरिक उत्पादन िवृद्धिाफि त 
आत्िर्नभिि, सिल ि सिनु्नत अथितन्ध्त्र र्निािण गनेतफि  केजन्ध्ित हनुेगिी कायिक्रिको प्राथर्िकीकिण गरिएको छ। कोर्भड-१९ 
िहािािीको िोजखि न्ध्यूनीकिण गनि चार्लएका कदिबाट र्सजिित असहि परिजस्थर्तले गदाि सिग्र उत्पादन, उत्पादकत्ि एिि ्आपूर्ति 
प्रणालीिा असि पिी अथितन्ध्त्रिा प्रर्तकूल प्रभाि पिेको छ। विश्व आर्थिक गर्तविर्धिा ससु्तता आई विश्वको सिग्र आर्थिक िवृद्ध, 

िोिगािी, िूल्य, अन्ध्तिािविय व्यापाि, पयिटन लगायतका क्षेत्र प्रभावित हनुे देजखएको छ। यस र्बषि परिजस्थर्तिा िनिीिन एिि ्
जििीकाको सांिक्षण, आर्थिक गर्तविर्धिा क्रिि: विस्ताि ि अथितन्ध्त्रको पनुरुत्थान गदै फिावकलो ि ददगो आर्थिक िवृद्ध हार्सल 
गनेतफि  वििेष िोड ददन िरुिी छ।  

२. सिस्या तथा चनुौती  

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

३. सोच  

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

2. सदुृढ ि प्रगर्तिील िािस्ि प्रणालीको विकास गिी सिदृ्ध अथितन्ध्त्र र्निािण। (िािस्ि) 
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3. अन्ध्तिािविय विकास सहायताको प्रभािकािी परिचालनिाफि त विकास ि सिदृ्ध अथितन्ध्त्र र्निािण।(अन्ध्तिािविय विकास 
सहायता)। 

4. सािििर्नक ऋणको प्रभािकािी परिचालन गिी सिल अथितन्ध्त्र र्निािण। (सािििर्नक ऋण) 

5. वित्तीय सांघीयतािाफि त सिदृ्ध ि सिाििादउन्ध्िखु अथितन्ध्त्र र्निािण।(अन्ध्ति-सिकािी वित्त) 

6. सिल ि प्रर्तस्पधी सािििर्नक सांस्थानिाफि त आत्िर्नभिि ि सिाििादउन्ध्िखु अथितन्ध्त्र र्निािण। (सािििर्नक सांस्थान) 

7. गर्तिील, विश्वसनीय ि उत्पादनिील िौदिक तथा वित्तीय क्षेत्र। (िौदिक तथा वित्तीय क्षेत्र) 

8. सदुृढ ि विस्तारित र्बिा सेिाबाट वित्तीय िोजखि न्ध्यूनीकिणिाफि त उत्थानिील सिाि ि अथितन्ध्त्र र्निािण। (र्बिा) 

9. स्िच्छ, प्रर्तस्पधी ि फिावकलो र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिाििाफि त िाविय पुँिी र्निािण। (पुिँी बिाि) 

४. उद्दशे्य  

अ. सािििर्नक खचि 
1. सािििर्नक खचिको विर्नयोिन दक्षता, कायािन्ध्ियन कुिलता ि वित्तीय अनिुासन कायि गने।  

आ. िािस्ि 

1. उत्पादन, लगानी, व्यिसाय तथा किदातािैत्री एिि ् स्िच्छ, तटस्थ, पािदिी ि प्रगर्तिील कि प्रणालीको विकास तथा 
स्िैजच्छक कि सहभार्गताबाट अर्धकति िािस्ि परिचालन गने। 

इ. अन्ध्तिािविय विकास सहायता 
1. अन्ध्तिािविय विकास सहायताको छनोटपूणि उपयोगिाफि त उत्पादन, उत्पादकत्ि तथा िोिगािी बढाउँदै िलुकुलाई विकास 

वित्तिा क्रििः आत्िर्नभिि उन्ध्िूख बनाउने। 

ई. सािििर्नक ऋण 

1. सािििर्नक ऋणको प्रभािकािी व्यिस्थापन गिी  िोिगािी र्सििना, िाविय पुिँी र्निािण ि आर्थिक िवृद्धिा योगदान परु् याउने। 

उ. अन्ध्ति-सिकािी वित्त 

1. सांघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको खचिको आिश्यकता सम्बोधन हनुे गिी न्ध्यायोजचत, सन्ध्तरु्लत ि परिपूिक रूपिा स्रोत उपलधध 
गिाउने। 

2. तीन तहको वित्तीय दायिा (fiscal space) िवृद्ध गने। 

 ए. सािििर्नक सांस्थान 

1. सािििर्नक सांस्थानको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन प्रणालीिा सधुाि गिी गणुस्तिीय िस्त ु  तथा सेिाको उत्पादन, 

वितिण ि उपभोगिा नागरिकको पहुँच स्थावपत गने। 

ऐ. िौदिक तथा वित्तीय क्षते्र 

1. ििुास्फीर्त र्नयन्ध्त्रण, िोधनान्ध्ति बचत एिि ्वित्तीय स्थावयत्ि हार्सल गने। 

2. वित्तीय पहुँच अर्भिवृद्ध गिी प्राथर्िकता प्राप्त क्षेत्रिा वित्तीय साधनको उपलधधता बढाउने। 

3. भकु्तानी प्रणालीलाई सिुजक्षत, स्िस्थ ि विश्वसनीय बनाउने। 
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ओ. र्बिा 
1. र्बिा क्षेत्रलाई प्रभािकािी ि ददगो बनाई दगुिि तथा न्ध्यून आय भएका िगि, सिदुाय लगायत सिािका सबै तह ि कािोबाििा 

र्बिा सेिाको पहुँच परु् याउने। 

 

औ. पुिँी बिाि 

1. र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिािलाई पहुँचयोग्य, स्िच्छ ि विश्वसनीय बनाउने। 

५. िणनीर्त  

अ. सािििर्नक खचि 

1. सांघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको सािििर्नक खचि प्रणाली सदुृढ गिी दक्षता, पािदजििता ि ििाफदेवहता कायि गिी नर्तिािूलक 
बनाउने। 

2. सािििर्नक खचिलाई आर्थिक तथा सािाजिक पुँिी र्निािणका क्षेत्रिा कुिल ि प्रभािकािी विर्नयोिन गने। 

3. सांघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको विकासको आिश्यकता सम्बोधन गने गिी न्ध्यायोजचत, सन्ध्तरु्लत ि परिपूिकरूपिा अन्ध्तिसिकािी 
वित्त व्यिस्थापन गने। 

4. सािििर्नक खचि प्रणालीलाई आधरु्नक सूचना प्रविर्धिा आधारित बनाई थप पािदिी बनाउने। 

आ. िािस्ि 

1. सबै वकर्सिका आर्थिक वक्रयाकलापलाई किको दायिािा ल्याई िािस्िको आधाि फिावकलो बनाउने। 

2. िािस्ि प्रिासनको विस्ताि तथा आधरु्नकीकिण गिी कुिल, व्यािसावयक ि स्िच्छ बनाउने। 

3. सांघीय प्रणाली अनरुूप िािस्ि प्रिासनको सांिचनागत ि प्रणालीगत सधुाि गने। 

4. आर्थिक विस्ताििा सहयोग पगु्ने गिी कि प्रणालीलाई लगानी/व्यिसायिैत्री बनाउने। 

5. कि सांिचना ि दििा सािवयक सधुाि गिी कि प्रणालीलाई सिल ि सिन्ध्यावयक बनाउने। 

इ. अन्ध्तिािविय विकास सहायता 

1. िाविय आिश्यकता, नीर्त तथा प्राथर्िकताका आधाििा अन्ध्तिािविय विकास सहायताको परिचालन गने। 

2. विकास सहायता प्रभािकारिता सम्बन्ध्धी अन्ध्तिािविय प्रर्तबद्धता एिि ्िाविय नीर्त अनरुूप विकास सहायताको परिचालन 
गने। 

3. सांघीय सांिचना बिोजिि विकास सहायता प्रणाली रूपान्ध्तिण गिी प्रादेजिक सन्ध्तलुन ि सिन्ध्यावयकताको र्सद्धान्ध्त अनरुूप 
विकास सहायता उपयोग गने। 

ई. सािििर्नक ऋण 

1. िलुकुले धान्न सक्नेगिी उच्च प्रर्तफलयकु्त क्षेत्रिा सािििर्नक ऋण परिचालन गने। 

2. सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी नीर्तगत, कानूनी ि सांिचनागत सधुाि गने। 

3. सांघीय प्रणाली अनरुूप सािििर्नक ऋण व्यिस्थापनसम्बन्ध्धी उपकिण तथा स्रोतको विविधीकिण गने। 
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उ. अन्ध्ति-सिकािी वित्त 

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

2. अन्ध्ति-सिकािी वित्त हस्तान्ध्तिणलाई पािदिी, अनिुानयोग्य ि न्ध्यायोजचत बनाउने। 

3. सांघ, प्रदेि ि स्थानीय तहिा सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी क्षिता विकास गने। 

4. सांघ, प्रदेि ि स्थानीय तहिा वित्तीय सिुासन कायि गने। 

ऊ. सािििर्नक सांस्थान 

1. आिश्यकता ि उपादेयताको आधाििा सांघीय सांिचना बिोजिि उपयकु्त ठहरिएका सािििर्नक सांस्थानको पनुसंिचना ि 
स्थापना तथा सान्ध्दर्भिक नदेजखएका सांस्थानको विर्निेि गने। 

2. कानूनी तथा सांस्थागत सधुाि ि आधरु्नकीकिण गिी सािििर्नक सांस्थानको सञ्चालन, व्यिस्थापन ि र्नयिनलाई प्रभािकािी 
बनाउने। 

ए. िौदिक तथा वित्तीय क्षते्र 

१. िौदिक तथा वित्तीय नीर्तको प्रभािकारिता अर्भिवृद्ध गने। 

२. िाविय प्राथर्िकता प्राप्त क्षेत्रिा पयािप्त वित्तीय स्रोत-साधन परिचालन गने। 

३. निीनति प्रविर्धको अिलम्बन ि वित्तीय साक्षिता िाफि त दगुिि तथा वपछर्डएका क्षेत्रसम्ि वित्तीय पहुँच विस्ताि गने। 

४. सिुजक्षत, आधरु्नक ि विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली विकास गने। 

ऐ. र्बिा 

1. र्बिा सेिालाई प्रभािकािी ि प्रर्तस्पधी बनाउन तथा बीर्ितको हकवहत सरु्नजित गनि नीर्तगत, कानूनी ि सांस्थागत सधुाि 
गने। 

2. र्बिा सम्बन्ध्धी अन्ध्तिािविय प्रचलन, अभ्यास तथा िापदण्डको आधाििा र्बिा सेिा प्रदान गने। 

3. र्बिा व्यिसायलाई सािाजिक सांिक्षणको एक िहत्िपूणि आधािस्तम्भको रूपिा विकास गने। साथै, र्बिा सेिाको विस्ताि 
गिी न्ध्यून आय भएका िगि लगायत सम्पूणि नागरिक एिि ्क्षेत्रिा पहुँच परु् याउनका लार्ग उपयकु्त सांयन्ध्त्रको विकास गने। 

ओ. पुिँी बिाि 

1. र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिािलाई स्िच्छ, प्रर्तस्पधी ि विश्वसनीय बनाउनकुा साथै यसको क्षेत्र तथा दायिा अर्भिवृद्ध 
गने। 

2. कानूनी, सांस्थागत ि सांिचनागत सधुाि गिी र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिाि सञ्चालन तथा र्नयिन प्रणालीलाई अन्ध्तिािविय 
स्तिको बनाउने। 

3. र्धतोपत्र बिाििा साना ि स्िदेिी तथा विदेिी सांस्थागत लगानीकतािको आकषिण बढाउने। 
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६. विषयके्षत्रगत नर्तिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सां. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजधध 

२०७८/७९ 
को 

अनिुार्नत 
उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ बाली सिुक्षण वप्रर्ियि 
अनदुान 

हेक्टि १२०० २१ २१.५ २२ २२.५ 

२ सािाजिक/ 

सािदुावयक कायिक्रि 

सांख्या १५० १५० १५० १५० १५० 

३ उद्यििीलता विकास 
तार्लि 

सांख्या ३०० ३५० ३५० ३५० ३५५ 

४ साना वकसान लघरु्बत्त 
वित्तीय सांस्था (विविध) 
कायिक्रि 

सांख्या ३९६ ४४५ ४५० ४५० ४५० 

५ लघ ुर्बिा सहयोग 
कायिक्रि (पि ुधन 
सिुक्षण) 

सांख्या 
(हिाििा) 

८९ ९५ १,०१ १,०७ १,१२ 

६ पिधुन तथा किाि 
सिुक्षण तार्लि 

सांख्या ६५ १,१५ १,२५ १,३६ १,४५ 

७ कृवष तथा पिपुन्ध्छी 
व्याि अनदुान 

रू 
(अबििा) 

५ ६ ७ ९ १२ 

८ लघ ुवित्त तथा विपन्न 
िगि किाि सिुक्षण 

सांख्या 
(हिाििा) 

११७८ १२९६ १४२५ १५६८ १६४८ 

९ कृवष किाि सिुक्षण सांख्या ५१४६ ५६६० ६२२६ ६८५० ७४२५ 

१० प्राविर्धक जिक्षा तथा 
िैजक्षक बेिोिगाि किाि 
सिुक्षण 

सांख्या ६ ८ १० १२ १४ 

११ र्नयाित किाि सिुक्षण सांख्या ० ५१ ५६ ६२ ७० 
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क्र.सां. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजधध 

२०७८/७९ 
को 

अनिुार्नत 
उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१२ र्नक्षेप सिुक्षण सांख्या 
(हिाििा) 

२९६५२ ३०५०० ३१५०० ३२००० ३३००० 

१३ दधु तथा िासिुन्ध्य 
पिपुालन, तिकािी खेती 
ि साना तथा िझौला 
कृवष उद्यि किाि 

सांख्या २५ २५ २५ २५ २५ 

१४ कुल गाहिस््य 
उत्पादनको अनपुातिा 
जस्थि पुिँी लगानी 

प्रर्तित २७.३ ४०.७ ३९.८ ४१.६ ४४.६ 

१५ कुल गाहिस््य 
उत्पादनको अनपुातिा 
जस्थि पुिँी लगानी - 
सिकािी 

प्रर्तित ७ १६.१ १५.६ १६.१ १८.५ 

१६ कुल गाहिस््य 
उत्पादनको अनपुातिा 
जस्थि पुिँी लगानी -
र्निी 

प्रर्तित २०.२ २२.४ २२.१ २३.३ २४.५ 

१७ कुल िाविय बचत (कुल 
गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा) 

प्रर्तित ३१.४ ४९ ४८ ४७.५ ४५.५ 

१८ कुल गाहिस््य बचत 
(कुल गाहिस््य 
उत्पादनको अनपुातिा) 

प्रर्तित ६.६ २१ २१.५ २२ २२.५ 

१९ विस्ततृ ििुा प्रदाय 
िवृद्धदि 

प्रर्तित १९ १७ १७ १७ १७ 

२० र्निी क्षेत्र तफि को किाि 
िवृद्धदि 

प्रर्तित ० २१ २० २१ २२ 
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क्र.सां. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजधध 

२०७८/७९ 
को 

अनिुार्नत 
उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२१ िनसांख्या प्रर्त बैंक तथा 
वित्तीय सांस्था िाखा 

िना २८०६ २७७० २६८२ २६०० २५०० 

 

७. विषयक्षते्रगत खचि तथा स्रोतको र्त्र-िषीय अनिुान  

रु. लाखिा 

विर्नयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आर्थिक बषि कुल चाल ु पुिँीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सिकाि बैदेजिक अनदुान बैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 
      
416,680  

   
226,784  

   
100,744    89,152     315,424    92,957        8,299  

२०८०/८१ 
      
437,095     218,122  

   
126,041    92,932     330,399   106,570          126  

२०८१/८२ 
      
477,082     218,705  

   
160,227    98,150     337,082   140,000            -    
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८. कायिक्रि/आयोिनाको सांजक्षप्त विििण  

कायिक्रि तथा आयोिनाको ब.उ.जि.नां., उद्देश्य, आयोिना अिर्ध, लागत ि अपेजक्षत नर्तिा सवहतको सांजक्षप्त विििण देहायको तार्लकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.जि.नां. कायिक्रि/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिर्ध  
(सरुु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत नर्तिा 

३०५०००११ अथि िन्ध्त्रालय  आर्थिक क्षेत्र सम्बन्ध्धी 
नीर्त तिुििा तथा सिन्ध्िय  

-  ३३,२३.५३ उच्च ि ददगो आर्थिक िवृद्ध तथा 
सिविगत आर्थिक स्थावयत्ि भएको 
हनुे । िािस्ि परिचालन ि वित्तीय 
क्षेत्र विस्ताि भएको हनुे ।  

३०५०००१२ ऋण असलुी पनुिािेदन 
न्ध्यायार्धकिण 

ऋण असलुी 
पनुिािेदन 

न्ध्यायार्धकिण 

ऋण असलुी पनुिािेदन 
तथा फैसला 

-   पनुिािेदन गने । नगरिकको 
हकको प्रत्याभरू्त भएको हनुे । 

३०५०००१३ ऋण असलुी न्ध्यायार्धकिण इ२ ऋण असलुी  -   प्रभािकािी ऋण असलुी भएको हनुे 
। 

३०५०००१४ अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता 
िलु्क अनदुान विविध 

इ१ सदस्यता िलु्क -   सदस्यता िलु्क अनदुान 
व्यिस्थापन हनुे । 

३०५००१०१ साना वकसान विकास बैंक 
(वित्तीय सांस्था) विविध 

ए२ साना वकसानको क्षिता 
विकास 

-  २०,७५ सांिचनागत, पूिािधाि ि उद्यििीलको 
विकास भएको हनुे 

३०५००१०२ लघ ुर्बिा सहयोग कायिक्रि 
(पि ुबाली स्िास््य) 

ऐ३ पि,ु बाली तथा स्िास््य 
क्षेत्रिा लघ ुर्बिाको लार्ग 
सहयोग 

-  १२,८८ पिधुन ि बाली सिुक्षण भएको हनुे 
। अर्भिखुीकिण तार्लि सांचालन 
भएको हनुे । लघ ुतथा विपन्न िगि 
किाि तथा कृवष किाि सिुक्षण 
भएको हनुे ।  
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ब.उ.जि.नां. कायिक्रि/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिर्ध  
(सरुु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत नर्तिा 

३०५००१०८ र्िर्लर्नयि च्यालेञ्ज एकाउण्ट 
नेपाल 

इ२ विद्यतु प्रसािण लाइन 
र्निािण तथा िाविय 
िाििागिको केही भाग 
आधरु्नक तििले ििित 

-  ६४ किोड ७ 
लाख ५० 
हिाि 

अिेरिकी डलि 
(करिब रू. 

७० अबि ५० 
किोड) 

३ िटा सब स्टेसन, करिब ३१५ 
वक.र्ि. प्रसािण लाइन र्निािण ि 
करिब ७७ वक.र्ि. िाविय 
िाििागिको आधरु्नक तििले ििित 
भएको हनुे । 

३०५००११३ आर्थिक पनुरुत्थान, िाहत तथा 
सहरु्लयत कायिक्रि 

ए१ िहािािी तथा विपद् 
प्रभावित व्यजक्त, सिदुाय 
तथा व्यिसायलाइि 
पनुरुत्थानको लार्ग िाहत 
तथा सहरु्लयत 

-  १४,७७,८६ सहरु्लयतपूणि ९ प्रकािका किािका 
लार्ग धयाि अनदुान प्रदान भएको 
हनुे, िीतघि भण्डाि र्निािणको 
लार्ग धयाि अनदुान प्रदान भएको 
हनुे, RPSF परियोिना सञ्चालन 
भएको हनुे ।  

३०५०१०११ िहालेखा र्नयन्ध्त्रक कायािलय अ४ सािििर्नक लेखा ि खचि 
व्यिस्थापन 

-   सियिा नै केन्ध्िीय विििण तयाि 
भएको हनुे । विदेिजस्थत ८ िटा 
नेपाली र्नयोगहरूको आ.ले.प. 
सम्पन्न भएको हनुे । तीनै तहको 
वित्तीय व्यिस्थापन कायि प्रभािकािी 
भएको हनुे । सियिा नै िोधभनाि 
प्रार्प्तिा सहयोग पगुेको हनुे । लेखा 
र्नदेजिका तयाि भई तीनै तहको 
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ब.उ.जि.नां. कायिक्रि/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिर्ध  
(सरुु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत नर्तिा 

खचि लेखाांकनिा एकरूपता आएको 
हनुे ।  

३०५०१०१२ र्निजृत्तभिण व्यिस्थापन 
कायािलय 

अ४ र्निजृत्तभिण व्यिस्थापन -   र्निजृत्तभिण सियिा नै भकु्तानी 
भएको हनुे । िािका तफि बाट 
गनुिपने पिि पूिा सियिा नै सम्पन्न 
भएको हनुे ।  

३०५०१०१३ कुिािी चोक तथा केन्ध्िीय 
तहर्सल कायािलय 

अ४ सिकािी बाँकी िकि 
असलु उपि 

-   सिकािी बाँकी िकि सियिा नै 
असलु उपि भएको हनुे । 

३०५०१०१४ कोष तथा लेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयहरू 

अ४ सािििर्नक लेखा ि खचि 
व्यिस्थापन 

-   जिल्ला जस्थत सिकािी 
कायािलयहरूको खचि िकि सियिा 
नै र्नकासा ददइएको हनुे । जिल्ला 
जस्थत सांघीय सिकािी 
कायािलयहरूको सियिै आ.ले.प. 
सम्पन्न भएको हनुे ।  

३०५०११०१ सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापन 
सधुाि कायिक्रि 

अ४ तीनै तहका सिकािको 
सािििर्नक वित्तीय 
व्यिस्थापन, खरिद प्रणाली 
ि कायिविर्ध सदुृढीकिण 

-  १,०८,५० सांघीय सिकािको पुिँीगत खचि 
प्रर्तितिा िवृद्ध भएको हनुे । तीनै 
तहको सिकािको आर्थिक विििण 
तोवकएको सिय र्भत्र पेि भएको 
हनुे । सािििर्नक खरिद सियिै 
भएको हनुे । तीनिटै तहको 
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क्षते्रगत 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिर्ध  
(सरुु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत नर्तिा 

लेखापिीक्षण अन्ध्तिािविय स्तिको 
भएको हनुे ।  

३०५०२०११ सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन 
तार्लि केन्ध्ि 

अ१ तार्लि  -   सािििर्नक विजत्तय क्षेत्रिा कायिित 
िनिजक्तको क्षिता विकास भएको 
हनुे । 

३०५०३०११ भन्ध्साि विभाग आ२ भन्ध्साि प्रिासन -   देिभिको भन्ध्साि कायािलयहरुको 
र्नयिन ि व्यिस्थापन भएको ह ु
ने । 

३०५०३०१२ भन्ध्साि कायािलयहरू आ२ भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य 
िािस्ि सांकलन 

-   भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य िािस्ि 
सांकलन प्रभािकािी भएको । 

३०५०३१०१ भन्ध्साि सधुाि कायिक्रि आ२ भन्ध्साि प्रवक्रया स्िचालन 

भौर्तक पूिािधािको सधुाि 
तथा र्निािण  

-  २१ र्िर्लयन 
अिेरिकी डलि 

ि रू. 
८१.६७ 
किोड 

भन्ध्साि प्रवक्रया स्िचालन, भौर्तक 
पूिािधािको सधुाि तथा र्निािण हनुे 
। 

३०५०४०११ आन्ध्तरिक िािस्ि विभाग आ२ आन्ध्तरिक िािस्ि प्रिासन  -   लक्ष्य अनरुूप िािस्ि सांकलन 
भएको हनुे । अन्ध्तःिलु्किन्ध्य 
पदाथि तथा जस्टकिको गणुस्तिीयता 
पिीक्षण सहि भएको हनुे । िािस्ि 
चहुािट र्नयन्ध्त्रण भएको हनुे ।  
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ब.उ.जि.नां. कायिक्रि/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिर्ध  
(सरुु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत नर्तिा 

३०५०४०१२ आन्ध्तरिक िािस्ि कायािलयहरू आ२ आन्ध्तरिक िािस्ि सांकलन -   लक्ष्य अनसुाि िािस्ि सांकलन 
भएको हनुे । 

३०५०५०११ सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन 
कायािलय 

ई२ सािििर्नक ऋण 
व्यिस्थापन 

-   नेपाल सिकािको ऋण व्यस्थापन 
एकीकृत रूपिा कुिलतापूििक 
सम्पादन भएको हनुे । 

५०१०५१०१ लगानी-विविध ई१ - -   - 

५०१०५१०२ पिपुालन (िासिुन्ध्य ि 
दगु्धिन्ध्य) किाि तथा पिधुन 
कायिक्रि 

ऐ३ िास ुतथा दधु ि 
तिकािीिन्ध्य उत्पादन 
िवृद्ध गिी आयात 
न्ध्यूनीकिण ि िोिगािी 
िवृद्धिा सहयोग 

-   िास ुतथा दगु्ध ि तिकािीिन्ध्य 
पदाथिको उत्पादन िवृद्ध भएको हनुे 
। साना वकसानहरूको कृवष 
उद्यििीलता विकासबाट कृवष 
क्षेत्रको रूपान्ध्तिणिा सघाउ पगुेको 
हनुे ।  

५०१०५१०३ सािििर्नक सांस्थान सधुाि 
कायिक्रि 

ऊ२ सािििर्नक सांस्थान सधुाि -   सािििर्नक सांस्थानको व्यिस्थापन 
सधुाि आई उत्पादकत्ि बढेको हनुे 
। 

३०५००१०५ बिेट सधुाि कायिक्रि  - -   - 
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कायिक्रि तथा आयोिनाको हालसम्िको प्रगर्त जस्थर्त, आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक ि आ.ि. २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको तार्लकािा 
प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.जि.नां. कायिक्रि/आयोिना हालसम्िको प्रगर्त जस्थर्त आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक आ.ि २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

३०५०००११ अथि िन्ध्त्रालय - उच्च आर्थिक िवृद्ध, सिविगत 
आर्थिक स्थावयत्ि कायि भएको 
हनुे। िािस्ि परिचालन ि वित्तीय 
क्षेत्रको विस्ताि भएको हनुे।  

बिेट तिुििा, िािस्ि परिचालन, सािििर्नक खचि 
व्यिस्थापन गने वित्तीय क्षेत्रको र्नयिन तथा विस्ताि गने  

३०५०००१२ ऋण असलुी 
पनुिािेदन 
न्ध्यायार्धकिण 

ऋण िा िकाि पने पक्षले 
पनुिाािेदनको अर्धकाि पाएको 
। 

पनुिािेदनको हकको प्रत्याभरु्त 
भएको  
हनुे ।  

ऋण असलुी सम्बन्ध्धी िदु्दाको पनुिािलोकन गने 

३०५०००१३ ऋण असलुी 
न्ध्यायार्धकिण 

ऋण असलुी प्रभािकािी भएको 
। 

ऋण असलुी प्रभािकािी भएको हनुे। ऋण असलुी सम्बन्ध्धी िदु्दा फैसला गने 

३०५०००१४ अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था 
सदस्यता िलु्क 
अनदुान विविध 

-अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता 
िलु्क अनदुान व्यिस्थापन 
भएको 

अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता 
िलु्क अनदुान व्यिस्थापन भएको 
हनुे। 

अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता िलु्क भकु्तानी तथा 
व्यिस्थापन गने 

३०५००१०१ साना वकसान विकास 
बैंक (वित्तीय सांस्था) 
विविध 

३०० उद्यििीलता विकास 
तार्लि, १५० सािदुावयक 
विकास ि ३०० कृवष व्यिसाय 
प्रिद्धिन सम्बन्ध्धी कायिक्रि 
भएको २६ िटा कृवष सहकािी 
अनसुिण ि सेिा विस्ताि 
कायिक्रि तथा ७० िटा 
सांस्थागत पनुसंिचना सम्बन्ध्धी 
कायिक्रि भएको  

सीप तथा क्षिता विकास, सािाजिक/ 
सािदुावयक विकास, साना वकसान 
सहकािी अनसुिण तथा सेिा विस्ताि 
ि कृवष तथा पिपुालन व्यिसाय 
प्रिद्धिनका २,८४५ वक्रयाकलाप 
सञ्चालन भएको हनुे  

३५० िटा उद्यििीलता विकास तार्लि, १५० िटा 
सािदुावयक विकास ि ३५० िटा कृवष व्यिसाय प्रिद्धिन 
सम्बन्ध्धी कायिक्रि सञ्चालन गने २५ िटा कृवष सहकािी 
अनसुिण ि सेिा विस्ताि कायिक्रि ि ७० िटा सांस्थागत 
पनुसंिचना सम्बन्ध्धी कायिक्रि कायािन्ध्ियन गने  
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३०५००१०२ लघ ुर्बिा सहयोग 
कायिक्रि (पि ुबाली 
स्िास््य) 

पिधुन सिुक्षण कायिक्रि 
अन्ध्तगित बैंक तथा वित्तीय 
सांस्थाहरूबाट पिधुन सिुक्षण 
गरिएको लघ ुतथा विपन्न िगि 
किाि सिुक्षण कायिक्रि अन्ध्तगित 
सदस्य  

करिब 3लाख 3 हिाि पिकुो 
सिुक्षण गरिएको हनुे करिब ४२ 
लाख ८९ हिाि ऋणीको किाि 
सिुक्षण गरिएको हनुे  

९५ हिाि पिधुन ि २४०० हेक्टिको बाली सिुक्षण 
गने ११५ पिधुन, बाली तथा किाि सिुक्षण सम्बन्ध्धी 
तार्लि ददने १२ लाख ९६ हिाि िनाको किाि सिुक्षण 
गने ि ५६०० िनाको कृवष किाि सिुक्षण गने । 

३०५००१०८ र्िर्लर्नयि च्यालेञ्ज 
एकाउण्ट नेपाल 

सबस्टेिन ि प्रसािण लाइनको 
विस्ततृ डाइन ि िाउवटङ भई 
बोलपत्रतयाि भएको, नेपाल 
सिकािबाट िाताििणीय प्रभाि 
िूल्याांकन स्िीकृत भएको 
िातिाटे सबस्टेिनको लार्ग 
१८९ िध्ये १७८ वकत्ता िग्गा 
प्रार्प्त भएको १७५ परििािलाई 
रू. १ अबि २६ किोड िआुधिा 
वितिण भएको ि यो कायि 
अजन्ध्ति चिणिा िहेको, विद्यतु 
र्नयिन आयोग ि सडक 
विभागसँग प्राविर्धक सहयोग 
सम्बन्ध्धी सम्झौता भएको सडक 
विभागलाई प्रयोगिाला उपकिण 
हस्तान्ध्तिण गरिएको उपकिण 
प्रयोग बािे प्रजिक्षण ि 
इजन्ध्िर्नयिलाई तार्लि ददइएको 

प्रसािण लाइन पनुिािस कायियोिना 
सांचालन प्रसािण लाइनको अर्तरिक्त 
सिेक्षण (३० वक.र्ि.) सम्पन्न, 
आयोिना प्रभावित २० प्रर्तित 
व्यजक्तलाई िआुधिा वितिण एिसीए 
नेपाल पाटिनिजिप प्रोग्रािको १० 
प्रर्तित कायि सम्पन्न, विस्ततृ सिेक्षण 
तथा र्डिाइन सम्पन्न 

सबस्टेसनहरूको ५५ प्रर्तित 
र्निािण सम्पन्न , उपकिण िडानको 
१५ प्रर्तित सम्पन्न धानखोला-लिही 
४० वक.र्ि. सडक खण्डको ििित 
सधुाि ि पनुस्थािपना सचुारू लिही- 
जििखोला ३७ वक.र्ि. सडक 
खण्डको ििित सम्भाि सचुारु भएको 
हनु,े  सपुिपेभ िफुलडेप्थ िेक्लािेसन 
प्रविर्धसँग सम्बजन्ध्धत अत्याधरु्नक 

रुख कटान ि िन िग्गाको उपयोगको लार्ग एिसीए 
नेपाल ि िन िन्ध्त्रालयबीच सम्झौता गने, गैििन भरू्ि 
हस्तान्ध्तिण प्रोटोकलका लार्ग नेपाल सिकािबाट 
प्रर्तबद्धता पत्र िािी गने, नेपाल सिकािबाट भरू्ि िग्गा 
स्थानान्ध्तिण प्रोटोकल स्िीकृत गने, एिसीए नेपाल 
पाटिनिजिप प्रोग्राि कायािन्ध्ियन गने सडक विभाग 

प्रयोगिाला िाखालाई सूपिपेभ ि फूलडेप्थ िेक्लािेसन 
प्रविर्धसँग सम्बजन्ध्धत अत्याधरु्नकउपकिण प्रदान ि 
तार्लि सञ्चालन गने। 
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सपुिपेभ आस्फाद्य्ट र्िश्रण 
र्डिाइन प्रयोगिालाको र्निािण 
सम्पन्न भएको।  

उपकिण ि तार्लि प्रदान भएको 
हनुे।  

३०५००११३ आर्थिक पनुरुत्थान, 

िाहत तथा सहरु्लयत 
कायिक्रि 

सहरु्लयतपणुि ९ प्रकािका 
किािका लार्ग धयाि अनदुान 
प्रदान भइिहेको, १२ िटा 
िीतघि भण्डािलाई धयाि 
अनदुान प्रदान भएको 
िािसेिकको १०० प्रर्तित ि 
अन्ध्यको ५० प्रर्तित कोिना 
र्बिा वप्रर्ियि भकु्तानी गरिएको, 
कोिोना प्रभावित व्यिसायीलाई 
टेिा ददन RPSF परियिोनालाई 
अनदुान ददइएको ।  

कोर्भड-१९ बाट प्रभावित 
अथितन्ध्त्रको पनुरुत्थान भएको हनुे । 

सहरु्लयतपणुि ९ प्रकािका किािका लार्ग धयाि अनदुान 
प्रदान गने । िीतघि भण्डािलाई धयाि अनदुान ददने । 

परियोिनालाई अनदुान ददने ।  

३०५०१०११ िहालेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलय 

सािििर्नक खचिको लेखाांकन 
तथा प्रर्तिेदन सम्बन्ध्धी 
प्रणालीहरू (CGAS, RIMS, 

TSA, PAMS, SuTRA) तयाि 
भई सञ्चालनिा िहेका, एकीकृत 
वित्तीय प्रर्तिेदन सियिा नै 
तयाि भएको, सािििर्नक वित्त 
व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी िाविय 
गोष्ठी सम्पन्न भई सािििर्नक 
खचि व्यिस्थापनका लार्ग 

सािििर्नक लेखा ि खचि व्यिस्थापन 
प्रभािकािी भएको हनुे । 

को.ले.र्न.का.,केन्ध्िीय र्नकाय तथा प्रदेि लेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयसँग वित्तीय विििण र्भडान तथा प्रर्तिेदन गने 
। विदेिजस्थत नेपाली र्नयोगहरूको आ.ले.प. सम्पन्न गने 
। सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन सम्िन्ध्धी िाविय गोष्ठी 
सांचालन गने । केन्ध्िीय स्तिका कायािलय ि आयोिना 
प्रिखुसँग सोधभनाि सम्बन्ध्धी अन्ध्तिवक्रया सांचालन गने । 

लेखा र्नदेजिका तयािी तथा छपाइ गने ।  
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प्रर्तबद्धता पत्र िािी भएको 
सिकािी खचिलाई विद्यतुीय 
भकु्तानी प्रणालीबाट भकु्तानी गने 
व्यिस्था भएको ।  

३०५०१०१२ र्नितृ्तभिण 
व्यिस्थापन कायािलय 

र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन भइिहेको र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन सदुृढ भएको  
हनुे । 

सेिा र्नितृ कििचािीहरूको र्निृत्तभिण भकु्तानी गने । 

िािको तफि बाट गने पिि पूिा सञ्चालन गने ।  

३०५०१०१३ कुिािी चोक तथा 
केन्ध्िीय तहर्सल 
कायािलय 

३७ हिाि बेरुि ुविििणका 
पाना िध्ये २० हिाि पाना 
प्रणालीिा प्रविि भएको,लगत 
व्यिस्थापन सफ्टिेयि र्निािण 
भएको,बेरुि ुव्यिस्थापन प्रणाली 
सढृुढीकिण भएको।  

सिकािी बाँकी िकि असलु उपि 
भएको हनुे । 

आ.ि. २०५९/६० सम्िको बेरुि ुलगत सफ्टिेयििा 
प्रविि गने । गन्ध्तव्य सिुासन पर्त्रका प्रकािन गने । 

सिकािी बाँकी असलु उपिको लगत तयाि गने । 

कुिािी पिुा सञ्चालन गने ।  

३०५०१०१४ कोष तथा लेखा 
र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयहरू 

खचि िकि सियिा नै र्नकासा 
भएको हनुे । सांघीय सिकािी 
कायािलयहरूको सियिै 
आ.ले.प. सम्पन्न भएको।  

सािििर्नक लेखा ि खचि व्यिस्थापन 
प्रभािकािी भएको हनुे 

खचि िकि र्नकासा गने । सांघीय सिकािी 
कायािलयहरूको आ.ले.प. गने ।  

३०५०११०१ सािििर्नक वित्तीय 
व्यिस्थापन सधुाि 
कायिक्रि 

सािििर्नक र्नकायको सािििर्नक 
खचि ि िािस्ि व्यिस्थापनिा 
सदुृढीकिण गनिको लार्ग खरिद 
प्रणाली ि कायिविर्ध र्निािण तथा 
वित्तीय अनिुासन कायि िाख्नको 
लार्ग सफ्टियेि र्निािण तथा 

तीनै तहिा िध्यिकालीन खचि 
सांिचना लागू भएको हनुे । िाविय 
आयोिना बैंक पूणि कायािन्ध्ियन 
भएको हनुे । एकीकृत वित्तीय 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
कायािन्ध्ियनिा आएको हनुे । 

एकीकृत सािििर्नक वित्तीय 

तीन तहको सािििर्नक खचि ि िािस्ि व्यिस्थापन 
सदुृढीकिण गने । िहालेखा पिीक्षक कायािलयको 
सांस्थागत सदुृढीकिण  
गने । सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापनका लार्ग सांस्थागत 
सिन्ध्िय गने ।  
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प्रणाली विकास सम्बन्ध्धी कायि 
भएको। 

व्यिस्थापन अध्ययन प्रर्तष्ठान 
स्थापना भई सञ्चालनिा आएको हनुे 
। तीनै तहको अजन्ध्ति लेखापिीक्षण 
अन्ध्तिािविय िापदण्ड अनरुूप भएको  
हनुे । e-GP िा सधुाि आई खरिद 
व्यिस्थापन प्रभािकािी भएको हनुे 
। सािििर्नक क्षेत्र लेखािान 
बिोजिि तीनिटै तहिा वित्तीय 
प्रर्तिेदन तयाि भएको हनुे । 

सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापनिा 
नागरिक सहभार्गता तथा सांसदीय 
र्नगिानी अर्भिवृद्ध भएको हनुे ।  

३०५०२०११ सािििर्नक वित्त 
व्यिस्थापन तार्लि 
केन्ध्ि 

- सािििर्नक वित्त सम्बन्ध्धी तार्लि 
प्रदान भएको हनुे। 

सािििर्नक वित्त सम्बन्ध्धी तार्लि हनुे । 

३०५०३०११ भन्ध्साि विभाग - भन्ध्साि प्रिासन सदुृढ भएको हनुे। भन्ध्साि प्रिासन सम्बन्ध्धी कायि गने । 

३०५०३०१२ भन्ध्साि कायािलयहरू भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य 
िािस्ि सांकलन प्रभािकािी 
भएको हनुे । 

भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य िािस्ि 
सांकलन प्रभािकािी भएको हनुे। 

भन्ध्साि प्रिासन सम्बन्ध्धी कायि गने । 

३०५०३१०१ भन्ध्साि सधुाि 
कायिक्रि 

भन्ध्साि प्रवक्रया स्िचालन हनुे । 

भौर्तक पूिािधािको सधुाि तथा 
र्निािण भएको हने । 

भन्ध्साि व्यिस्थापन सक्षि ि सदुृढ 
भएको हनुे। व्यिसाय लागत ि 

सियिा सधुाि गिी सीिापाि डइुङ 
र्बिनेस िाताििणिा सधुाि आएको 

भन्ध्साि पूिािधाि र्निािण गने । 
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हनुे। कानूनको प्रभािकािी 
कायािन्ध्ियन, स्िेजच्छक अनपुालनिा 
िवृद्ध ि चहुािट न्ध्यूनीकिण भई 
र्नकासी पैठािी हनुे िालिस्तबुाट 
भन्ध्साि िहसलु लगायतको यथाथि 
िािस्ि सङ्कलन भएको हनुे। अिैध 
व्यापाि ि हार्नकािक िस्तकुो 
ओसािपसाि र्नयन्ध्त्रण गनि गनि 
िालिस्तकुो परििहन, ढुिानीका 
साधनहरू ि ढुिानीका उपकिण 
(कन्ध्टेनि, प्यालेट्स, के्रट्स) उपि 
र्नगिानी एिि ्र्नयन्ध्त्रण भएको 
हनुे।  

३०५०४०११ आन्ध्तरिक िािस्ि 
विभाग 

आ.ि. २०७८/७९ र्भत्र 
अन्ध्तःिलु्क प्रयोगिाला र्निािण 
सम्पन्न हनुे गिी कायि भइिहेको 
। िािस्ि चहुािटको 
र्नयन्ध्त्रणको लार्ग विर्भन्न 
र्नकायबाट प्राप्त सूचना विश्लषेण 
गिी अनसुन्ध्धानात्िक काििाही 
गरिएको।  

आन्ध्तरिक िािस्ि प्रिासन 
प्रभािकािी भएको हनुे उपत्यका 
बावहि थप अन्ध्तःिलु्क जस्टकि 
भण्डािण गहृ र्निािण भएको हनुे  

कि पिीक्षण तथा अनसुन्ध्धान िोजखि विश्लषेणिा 
आधारित ि सूचनािूलक बनाउने बक्यौता असलुी सघन 
रूपिा सांचालन गने ।किदाता जिक्षालाई विकेजन्ध्ित गिी 
उपभोक्ता तहसम्ि परु् याउ नेकििचािीको क्षिता 
विकासका कायिक्रि सांचालन गने ।अन्ध्तःिलु्क जस्टकि 
गोदाि र्निािण गने ।चिुोट कािखानािा Q-R Code 

जस्टकिको scan गने । अन्ध्तःिलु्क बढी सांकलन गने 
कायािलयिा अन्ध्तःिलु्क िाखा िहने गिी सांगठनात्िक 
व्यिस्था गने ।  

३०५०४०१२ आन्ध्तरिक िािस्ि 
कायािलयहरू 

िािस्ि सेिा प्रिाह भइिहेको ।  आन्ध्तरिक िािस्ि सांकलन 
प्रभािकािी भएको हनुे 

सघन रूपिा किदाता जिक्षा सांचालन गने । कि 
पिीक्षण कायि म्यादर्भतै्र ि थप प्रभािकािी रूपिा 
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३९ िटा किदाता सेिा 
कायािलय स्थापना गिी सेिा 
प्रिाह भइिहेको  

सांचालन गने । विस्ततृ अनसुन्ध्धानको दायिा अझै 
फिावकलो बनाउने । बिाि अनगुिन खिुा तहसम्ि 
विस्ताि गने । अर्धकाांि सेिालाई सूचना प्रविर्धिा 
आिद्ध गने । चाि िटा कायािलयको भिन र्निािण 
प्रािम्भ गने ।  

३०५०५०११ सािििर्नक ऋण 
व्यिस्थापन कायािलय 

ऋण सांचालन तथा व्यिस्थापन 
प्रणाली विकास भई सोबाट बाह्य 
ऋण व्यिस्थापन भएको 
,िध्यिकालीन ऋण व्यिस्थापन 
िणनीर्तको िस्यौदा तयाि 
भएको,सािििर्नक ऋण 
व्यिस्थापन कायािलयबाट ऋण 
भकु्तानी, अर्भलेख लेखाांकन तथा 
प्रर्तिेदन कायि हनु थालेको, 
नेपाल सिकािको ऋणको 
िध्यिकालीन खाका तयाि  
भएको ।  

िध्यिकालीन ऋण व्यिस्थापन 
िणनीर्त तिुििा भई कायािन्ध्ियन 
भएको हनुे । ऋण सांचालन तथा 
व्यिस्थापन प्रणाली सांचालनिा 
आएको हनुे । आन्ध्तरिक ि बाह्य 
ऋण भकु्तानी कायि यस 
कायािलयबाट भएको हनुे । 

आन्ध्तरिक ि बाह्य ऋण लेखाांकन 
र्नदेजिका तयाि भई लागू भएको 
हनुे । नेपाल सिकािको ऋणको 
एकीकृत वहसाब ि प्रर्तिेदन यस 
कायािलयबाट तयाि भएको हनुे ।  

ऋण सांचालन तथा व्यिस्थापन प्रणाली अद्यािर्धक गने 
। ऋण व्यिस्थापन पोटिल र्डिाइन तथा र्निािण गने । 

ऋणको ददगोपना िूल्याङ्कन गने । DeMPA िूल्याङ्कन 
सम्बन्ध्धी कायि गने ।  

५०१०५१०१ लगानी-विविध - - - 

५०१०५१०२ पिपुालन (िासिुन्ध्य 
ि दगु्धिन्ध्य) किाि 
तथा पिधुन कायिक्रि 

रु. १३ अबि ७० किोड भन्ध्दा 
बढी िकि यस क्षेत्रिा लगानी 
भएको हनुे । 

६९ हिाि वकसानलाई पिपुन्ध्छी 
पालन ि ४,५०० हेक्टि िर्िनिा 
व्यािसावयक तिकािी खेती सरुु 
भएको हनुे िास ुतथा दधु ि 
तिकािीिन्ध्य उत्पादनिा िवृद्ध भएको 
हनुे ।  

१९,५०० वकसानलाई पिपुन्ध्छी पालन ि तिकािी खेती 
किाििा पहुँच कायि गने । ११० िटा साना वकसानका 
कृवष उद्यि सञ्चालनिा सहयोग परु् याउने ।  
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५०१०५१०३ सािििर्नक सांस्थान 
सधुाि कायिक्रि 

- सम्पजत्तको अर्भलेख अद्यािर्धक 
भएको हनुे । सािििर्नक सांस्थान 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (PEMIS) 

स्तिोन्नर्त भएको हनुे । 

सांस्थानहरूको वित्तीय जस्थर्त 
अध्ययन भएको हनुे । सािििर्नक 
सांस्थान सदुृढीकिणको लार्ग गोष्ठी, 
सेर्िनाि ि सम्िलेन भएको हनुे । 

र्निीकिण भएका सांस्थान ्तथा 
सािििर्नक सांस्थानको अर्भलेख 
विद्यतुीय िाध्यििा िाजखएको  
हनुे ।  

सम्पजत्तको अर्भलेख अद्यािर्धक गने । सािििर्नक 
सांस्थान व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको परििाििन तथा 
स्तिोन्नर्त गने । सािििर्नक सांस्थानको वित्तीय जस्थर्तको 
अध्ययन गने । सािििर्नक सांस्थान सदुृढीकिणको लार्ग 
विर्भन्न गोष्ठी, सेर्िनाि ि सम्िलेन गने । र्नजिकृत ि 
सािििर्नक सांस्थानको अर्भलेख विद्यतुीय िाध्यििा  
िाख्न े।  

३०५००१०५ बिेट सधुाि कायिक्रि - - - 

९. िोजखि पक्ष तथा अनिुान  

विश्वव्यापी रूपिा फैर्लएको कोर्भड-19 को िहािािीको असि ि प्रभािको न्ध्यूर्नकिण गदै अथितन्ध्त्रलाई चलायिान बनाउन थप कायिक्रि सञ्चालन गरिनेछ। पन्ध्रौं योिनाले 
र्लएका लक्ष्य तथा उद्देश्य हार्सल गनि सम्बजन्ध्धत र्नकाय बीच प्रभािकािी सिन्ध्ियिा कायिक्रि तथा आयोिना सञ्चालन गरिनेछ। कायिक्रि कायािन्ध्ियनिा सम्बजन्ध्धत र्नकाय बीच 
प्रभािकािी सिन्ध्िय, िािस्ि परिचालनिा अर्भिवृद्ध,लघ ुर्बिा कायिक्रििा नागरिक, कृषक तथा उद्यिीको सहभार्गता, सािििर्नक सांस्थानको सधुािका कायिको कायािन्ध्ियन हनुेछ। 
उक्त कायिहरू नभएिा अपेजक्षत उपलजधध हार्सल नहनुे िोजखि िहन्ध्छ। 
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5.2 उद्योग 

१. पषृ्ठभमूि  

सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लामग नेपाली श्रि, सीप र कच्चा पदार्थिा आधाररत स्िदेशी लगानीलाई प्रार्मिकता दददै 
राविय वित अनकुुल िनुे गरी विदेशी पूूँजी तर्ा प्रविमधलाई आकवषथत गरी औद्योमगक पूिाथधार विकासिा प्रोत्सािन गने नीमत मलएको 
छ। सोिी अनरुुप सिग्र उद्योग क्षेरको विकासिा मनजी क्षेरको नेततृ्िदायी भमूिका रिने र सरकारले उत्प्ररेक, मनयािक र 
सिजकताथको भमूिका मनिाथि गदै औद्योमगक उत्पादन र उत्पादकत्ि अमभिवृिका लामग तीव्र रुपिा औद्योमगकीकरण गररनेछ । 
यसका लामग तलुनात्िक लाभ र प्रमतस्पधाथत्िक क्षिता भएका क्षेरिरुिा लगानी पररचालन गरी आयात प्रमतस्र्ापन र मनयाथत 
प्रििथनको िाध्यिबाट अर्थतन्त्रलाई सदुृढ गदै विप्रषेण र आयातिा आधाररत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनिखुी र मनयाथतिूलक बनाउन ु
पने िनु्त्छ । सारै् लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्योगिरुको संरक्षण र प्रििथन गरी ठूलो िारािा रोजगारी मसजथना र गररबी न्त्यूनीकरण 
गने, लगानीिा देखखएका सिस्यािरुलाई सिजीकरण गने, औद्योमगक क्षेर औद्योमगक ग्राि, विशेष आमर्थक क्षेर, अन्त्तरदेशीय विशेष 
आमर्थक क्षेर जस्ता पूिाथधारिरुको स्र्ापना र संचालन गने गरी लगानी िैरी िातािरण मनिाथण गरी औद्योमगकीकरणलाई मतव्रता 
ददन विमभन्न ऐन, मनयििरुको पररिाजथन गनुथका सारै् औद्योमगक क्षेर, औद्योमगक कररडोर, विशेष आमर्थक क्षेर र उद्योग ग्राि 
लगायतका औद्योमगक पूिाथधारिरूको विकास गने गरी यस क्षरेका कायथक्रि कायाथन्त्ियन गररनेछ। 

२. सिस्या तर्ा चनुौती  

उद्योग क्षेरको अपेखक्षत गमतिा विकास निनु,ु उत्पादनशील क्षेर र उद्योगिरुिा पूूँजीको न्त्यून पररचालन िनु,ु औद्योमगक 
उत्पादनिरु लागत प्रमतस्पधी निनु,ु मनयाथतयोग्य िस्तिुरुको उत्पादन र विविमधकरण निनु,ु औद्योमगक िूल्य शृ्रङ्खलाको विकासिा 
सािथजमनक मनजी साझेदारी न्त्यून िनु ुउद्योग क्षेरका प्रिखु सिस्यािरु िनु ्। यस बािेक उद्योग स्र्ापना र संचालन भन्त्दा आयात 
व्यापारिा आकषथण िनु,ु खानी उत्खनन ् र औद्योमगक पूिाथधार विकास जस्ता क्षेरिा दक्ष प्राविमधक जनशखि अपयाथप्त िनु,ु 

उद्योगलाई आत्िमनभथर क्षेरिरु जस्तै कृवष, िन, खानी तर्ा खानीजन्त्य क्षेरसूँग एकीकृत र सिन्त्ियात्िक रुपिा लैजान नसक्न,ु 

औद्योमगक पूिाथधारिरुको कमि रिन ुजस्ता सिस्यािरु पमन विद्यिान छन ्। लगानीिैरी िातािरण सजृना गरी तलुनात्िक लाभ र 
प्रमतस्पधी क्षिताका क्षेरिा स्िेदेशी तर्ा विदेशी लगानी आकवषथत गनुथ, औद्योमगक पूिाथधारको वििकास गनुथ, अन्त्तराथविय िान्त्यता 
प्राप्त िनुे गरी उत्पाददत िस्त ुएिि ्सेिाको गणुस्तर कायि गनुथ, नेपाली उत्पादनका िस्तलुाई लेिमलङ र ब्राखन्त्डङको िाध्यिबाट 
मनयाथत िवृि गनुथ, बन्त्द भएका रुग्ण उद्योगको व्यिस्र्ापन गनुथ, बौविक सम्पखिको संरक्षण र प्रििथन गनुथ, व्यापारलाई लगानीसूँग 
आिि गनुथ यस क्षेरिा देखखएका प्रिखु चनुौतीिरु िनु।्  

३. सोच  

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

४. उद्दशे्य  

१. औद्योमगक उत्पादन िवृि गरी कुल गािथस्र् उत्पादनिा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउन ु।  

२. उद्योगको प्रमतस्पधाथत्िक क्षिता िवृि गरी मनयाथत प्रििथन र आयात प्रमतस्र्ापन गनुथ । 

३. लगानीिैरी िातािरण मसजथना गरी उद्योग क्षेरिा स्िदेशी तर्ा विदेशी लगानी िढाउूँदै रोजगारीका र्प अिसर मसजथना 
गनुथ ।  
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५. रणनीमत  

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

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

३. उद्योग क्षेरलाई अन्त्य उत्पादनिलुक क्षेरको अन्त्तर सम्िन्त्धको आधारिा विकास र विस्तार गने ।  

४. खानी तर्ा खानीजन्त्य उद्योगको लागत प्रभािी र तलुानात्िक लाभका आधारिा विकास गने ।  

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

६. उद्योगधन्त्दाको विकास र विस्तारको लामग क्षिता विकास, वििीय पिुूँच र प्रििथनात्िक उपायिरू अिलम्बन गने ।  

६. विषयके्षरगत नमतजा सूचक र लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलखधध 

२०७८/७९ 
को अनिुामनत 
उपलखधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ औद्योमगक क्षेर स्र्ापना  संख्या  १० १० १४ १५ १६ 

२ विशेष आमर्थक क्षेर 
स्र्ापना  

संख्या ३ ३ ४ ४ ५ 

३ ठूला, िझौला, साना, 
घरेल ुएिं लघ ुउद्यिी 
मसजथना कायथक्रिबाट 
र्प रोजगारी मसजथना 

िजारिा 
(जना) 

१४०.४ 190 220 २८० ३०० 

४ दताथ गररएका पेटेन्त्ट िटा ३ ३ ५ १० २० 

५ ठूला उद्योग दताथ  िटा  ४२ 90 120 १,२० १,५० 

६ िझौला उद्योग दताथ  िटा  ४९ 110 150 १,३० १,५० 

७ घरेल ुतर्ा साना उद्योग 
दताथ  

िटा 
िजारिा 

८३ 95 110 १,३० १,४० 

८ लघ ुउद्यिीको स्तरोन्नमत  िटा 
िजारिा  

३.३१ 37 39.5 ४७ ५० 

९ लघ ुउद्यिी मसजथना  िटा 
िजारिा 

१४.७९ 125 80 ३५ ४० 

१० खानी अन्त्िेषणको 
क्षेरफल  

वक.िी. 
िजारिा 

८०४ १२०० १२०० १२०० १२०० 

११ खानी अन्त्िेषणात्िक 
मिमलङ्ग  

मिटर १५२ १५० ३०० ३०० ३०० 

१२ खमनज अन्त्िेषणात्िक िेक्टर १०० २०० २०० २०० २०० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलखधध 

२०७८/७९ 
को अनिुामनत 
उपलखधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

सिेक्षण  

१३ कम्पनी दताथ िटा 
(िजारिा)  

२६.५ २० २५ ३० ३५ 

१४ गणुस्तर प्रयोगशालाको 
संङ्खख्या  

िटा  १२ १३ १४ १५ १६ 

१५ गणुस्तर ईजाजत पर 
प्रदान  

िटा ६७ ५५ ५५ ५५ ५५ 

१६ उत्पादनिूलक उद्योगको 
कुल गाह्रस््य 
उत्पादनिा योगदान 

प्रमतशत ५.१ ५.१ ६.१ ६.३ ६.६ 

१७ औद्योमगक ग्राि स्र्ापना 
(घोषणा) 

संख्या ४४ १०५ २८१ ३५१ ४० 

७. विषयक्षरेगत खचथ तर्ा स्रोतको मर-िषीय अनिुान  

रू लाखिा 
विमनयोजन तर्ा प्रक्षपेण स्रोत 

आमर्थक बषथ कुल चाल ु पुूँजीगत वििीय व्यिस्र्ा नपेाल सरकार बैदेखशक अनदुान बैदेखशक ऋण 

२०७९/८०        86,410      40,377      43,083      2,950      69,826      6,584      10,000  

२०८०/८१        81,803      29,949      45,658      6,196      81,803         -              -    

२०८१/८२        91,398      31,721      53,677      6,000      91,398         -              -    
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८. कायथक्रि/आयोजनाको संखक्षप्त वििरण  

कायथक्रि तर्ा आयोजनाको ब.उ.खश.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत र अपेखक्षत नमतजा सवितको संखक्षप्त वििरण देिायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कायथक्रि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेखक्षत नमतजा 

३०७०००११ उद्योग, िाखणज्य तर्ा आपूमतथ 
िन्त्रालय 

1 औद्योमगक तर्ा िाखणज्य क्षेरको 
विकासका लामग नीमतगत, 

कानूनी तर्ा संस्र्ागत सधुार 

-  - औद्योमगक तर्ा िाखणज्य क्षेरसूँग 
सम्बखन्त्धत ऐन, मनयि, मनदेखशका तर्ा 
कायथविमधको मनिाथण भई औद्योमगक 
िातािरण सदुृढ भएको िनुे  

३०७०००१४ खाद्यान्न ढुिानी कायथक्रि 
(नेपाल खाद्य व्यिस्र्ा तर्ा 
व्यापार कम्पनी) 

1 २३ िटा दगुथि खजल्लािा 
खाद्यान्न ढुिानी गने  

-  - आपूमतथ प्रणाली सिज भएको िनुे  

३०७०००१३ सैमनक सािग्री उत्पादन 
मनदेशानलय 

४ सैमनक सािग्री उत्पादन गनुथ। -  - सरुक्षा 

३०७०००१२ केन्त्रीय कारागार कारखाना 4 कैदीिन्त्दी िाफथ त उत्पादन िवृि -  - उत्पादनिा िवृि 

३०७८१०१४ घरेल ुतर्ा साना उद्योग 
प्रबिथन केन्त्र 

4 लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्यि 
प्रििथन गने। 

-  - लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्यि िाफथ त 
रोजगारी सजृना भएको िनुे 

३०७०२०११ खानी तर्ा भगूभथ विभाग 7 खानी तर्ा खमनज पदार्थको 
उत्खनन गने। 

-  - स्िदेशिा खमनज पदार्थको उत्पादन िवृि 
भएको िनुे तर्ा आयात घटेको िनुे। 

३०७०४०११ कम्पनी रखजिारको कायाथलय 8 कम्पनी प्रशासन र 
व्यिस्र्ापन। 

-  - कम्पनी अमभलेख व्यिखस्र्त र 
स्िचामलत भएको िनुे। 

३०७०३०१२ नेपाल गणुस्तर तर्ा नापतौल 
कायाथलयिरु 

1 बजार अनगुिन र उद्योगिरुिा 
गणुस्तर परीक्षण गनुथ। 

-  - गणुस्तरीय िस्तकुो उपलधधता र 
Corporate Responsibility कायि भएको 
िनुे। 

३०७००१०१ औद्योमगक पूिाथधार विकास 
कायथक्रि (विशेष आमर्थक 

1 औद्योमगक पूि्ाथधारको िापदण्ड 
मनधाथरण गनुथ। औद्योमगक प्रदषुण 

२०७४/७५ - 
२०८२/८३ 

२,००,००,०० पिुूँचयोग्य र गणुस्तरीय पूिाथधारको 
मनिाथण भएको िनुे। 
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ब.उ.खश.नं. कायथक्रि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेखक्षत नमतजा 

क्षेर सिेत) मनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीमत 
मनधाथरण।  

३०७००१०२ औद्योमगक लगानी प्रििथन 
कायथक्रि 

४ औद्योमगक लगानीिा सियोग 
गनुथ। 

-  - १. औद्योमगक बौविक सम्पखि िवृि 
भएको िनुे।  

२. आन्त्तररक तर्ा बाह्य लगानी 
प्रििथन बढेको िनुे।  

३. एकद्वार प्रणाली प्रभािकारी भएको 
िनुे।  

४. स्िदेशी उत्पादनको प्रििथन भएको 
िनुे।  

३०७०१०११ उद्योग विभाग 4 उद्योग प्रशासनलाई चसु्त दरुुस्त 
र प्रभािकारी बनाई उद्योग 
क्षेरिा स्िदेशी तर्ा विदेशी 
लगानी आकवषथत गने। 

-  - उद्योग प्रशासन सम्बन्त्धी काििा सिजता 
आई औद्योमगक लगानीको िातािरण 
सदुृढीकरण र लगानी अमभिवृि भएको 
िनुे। 

३०७६१०११ औद्योमगक व्यिसाय विकास 
प्रमतष्ठान 

4 उद्यिशीलता विकास गने। -  - औद्योमगक जनशखि तयार गने। 

३०७०२१०३ भ-ूिैज्ञामनक सभेक्षण तर्ा 
अनसुन्त्धान आयोजना 

7 Geo-Hazard र र urban-

Geology को अध्ययन गने। 

-  - नेपालको जोखखिपूणथ क्षेरको 
भईूखिमनयररङ नक्सा तयार भएको  
आिनुे ।  

३०७००१०९ ग्रािीण उद्यि तर्ा विप्रषेण 
आयोजना (सम्बवृि) 

1 स्िरोजगार सवितको तामलि 
प्रदान गने। 

-  २,८८,०० स्िरोजगर सवितको उद्यिीको विकास 
गने । 

३०७०३०११ नेपाल गणुस्तर तर्ा नापतौल 
विभाग 

8 गणुस्तर मनयिन तर्ा मनयाथत 
प्रििथन गने। 

-  - नेपालिा उत्पादन िनुे िस्तिुरूको 
गणुस्तर मनधाथरण भएको िनुे । 

३०७०२१०२ पेट्रोमलयि अन्त्िेषण 7 नेपालका विमभन्न स्र्ानिा रिेका -  - पेट्रोमलयि पदार्थको अन्त्िेषण भएको 
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ब.उ.खश.नं. कायथक्रि/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेखक्षत नमतजा 

पररयोजना पेट्रोमलयि पदार्थको अन्त्िेषण 
गनुथ। 

िनुे। 

३०७०२१०१ खमनज अन्त्िेषण तर्ा विकास 
आयोजना 

7 खमनज पदार्थको पविचान र 
उत्खनन गने। 

-  - खमनज पदार्थको पविचान तर्ा उत्खनन ्
भई फलाि, तािा लगायत धातजुन्त्य 
पदार्थको आयात घटेको  
िनुे । 

50107101 धौिादी फलाि कारखाना      
 

कायथक्रि तर्ा आयोजनाको िालसम्िको प्रगमत खस्र्मत, आगािी तीन िषथको उपलखधध सूचक र आ.ि. २०७९/८० िा सञ्चालन िनुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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३०७०००११ उद्योग, िाखणज्य 
तर्ा आपूमतथ 
िन्त्रालय 

औद्योमगक व्यिसाय ऐन, 

२०७६, सेफगाडथस,् एन्त्टी-डखम्पङ्ग 
तर्ा काउण्टरभेमलङ्ग ऐन, 

२०७६, उपभोिा संरक्षण 
मनयिािली, २०७६, स्टाण्डडथ 
नाप र तौल (िोिरबन्त्द 
प्याकेज) मनयिािली, २०७६, 

िस्तकुो प्रत्यक्ष मबक्री 
(व्यिस्र्ापन तर्ा मनयिन गने) 
मनयिािली, २०७६,  

औद्योमगक क्षेरसूँग सम्बखन्त्धत ऐन, 

मनयि, मनदेखशका तर्ा कायथविमधको 
प्रभािकारी कायाथन्त्ियन तर्ा 
आिश्यक पररिाजथन भएको िनुे  

१. राविय आपूमतथ नीमतको िस्यौदा िामर् प्रदेशस्तरिा 
छलफल/अन्त्तरवक्रया गने,  

२. औद्योमगक ग्रािको कायथविमध, २०७७ तर्ा Master 

Plan Layout को छपाई गरी वितरण  
गने ।  

३. औद्योमगक नीमत, बौविक सम्पखि नीमत, बैदेखशक 
लगानी नीमत, निप्रितथन शरुुिाती (Start-up) नीमतको 
आिश्यकता अनसुार तजुथिा िा पररिाजथन गने।  

४. औद्योमगक पूिाथधार पिुूँच (सडक विद्यतु अन्त्य)सम्बन्त्धी 
िापदण्ड/ कायथविमध तजुथिा  
गने ।  

३०७०००१४ खाद्यान्न ढुिानी 
कायथक्रि (नेपाल 
खाद्य व्यिस्र्ा तर्ा 

१. दशैं, मतिार र छठ पिथलाई 
लखक्षत गरी उपभोिालाई 
दैमनक अत्यािश्यक उपभोग्य 

 खाद्यान्न न्त्यून भएका दगुथि 
खजल्लािरूिा ८१५ िजार िेवट्रक टन 
खाद्यान्न वितरण भएको िनुे  

१. कणाथली प्रदेशका कालीकोट, िमु्ला, जमु्ला, िगु ुर 
डोल्पािा िरेक जन्त्ि र ितृ्यिुा मनिःशूल्क खाद्यान्न 
वितरण  
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व्यापार कम्पनी) खाद्य िस्तिुरु सरल, सिज र 
सिमुलयत िूल्यिा उपलव्ध 
गराउन विमभन्न स्र्ानिा 
सिमुलयत पसल सञ् चालनिा 
ल्याएको। 

२. तोवकएका २३ दगुथि 
खजल्लािरुिा ७८९६ िे.टन 
खाद्यान्न ढुिानी भएको ।  

३. राविय खाद्य सरुक्षा भण्डारण 
र साकथ  खाद्य बैङ्किा गरी 
जम्िा ३१,९३२ िेवट्रक टन 
खाद्यान्न िौज्दात रिेको।  

गने । 

२. प्रत्येक स्र्ानीय तििा सिकारी िाफथ त सिमुलयत 
िलु्यिा खाद्य िस्त ुमबक्री वितरण गने ।  

३. तोवकएका २३ खजल्लािा खाद्यान्न ढुिानी  
गने ।  

३०७०००१३ सैमनक सािग्री 
उत्पादन 
मनदेशानलय 

- - - 

३०७०००१२ केन्त्रीय कारागार 
कारखाना 

उत्पादनिा िवृि भएको उत्पादनको आकारिा िवृि गने िढुा कपडा संख्यािा िवृि गने 

३०७८१०१४ घरेल ुतर्ा साना 
उद्योग प्रबिथन 
केन्त्र 

१. लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्योग 
प्रििथन गनथ लघ,ु घरेल ुतर्ा 
साना उद्योग प्रििथन केन्त्र 
स्र्ापना गरी संचालनिा 
आएको। 

२. केन्त्रले सीप विकास र 
उद्यिशीलता विकासका 
विमभन्न तामलििरू प्रदान गने 
गरेको  

१. लघ ुउद्यि प्रििथनका लामग सीप 
विकास र उद्यिशीलता 
विकासका तामलि िाफथ त 
रोजगारी र स्िरोजगारीका अिसर 
मसजथना भएको िनुे। 

१. स्र्ानीय कच्चा पदार्थिा आधाररत लघ ुघरेल ुतर्ा 
साना उद्यिीलाई प्रविमध िस्तान्त्तरण गने निूना 
कायथक्रि सञ्चालन गने ।  

२. सीप विकास तर्ा उद्यिशीलता विकासका लामलि 
सञ्चालन गने  

३०७०२०११ खानी तर्ा भगूभथ १. धौिादी फलाि खानी ३. यरेुमनयि, सनु, तािा, म्याग्नेसाइट संचामलत चनुढुङ्गा खानीिरुको चनुढुङ्गा गणुस्तर अनगुिन 

149



ब.उ.श .नं. कायथक्रि/आयोजना िालसम्िको प्रगमत खस्र्मत आगािी तीन िषथको उपलखधध सूचक आ.ि. २०७९/८० िा सञ्चालन िनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

विभाग स्र्लसम्ि १६ वक.िी. 
सडकको ट्रयाक खलेुको। 
सडक सधुार (ग्रािेमलङ्ग, टेिा 
पखाथल, नाली , साइड कवटङ्ग) 
को कायथ भईरिेको। दोश्रो 
खानीस्र्ल सम्िको सडक 
मनिाथणको लामग तयारी सरुू 
गररएको। 

२. बैतडी फोस्फराइट 
अन्त्िेषणात्िक कायथको १५० 
िी. अन्त्िेषणात्िक मिमलङ 
कायथ सम्पन्त् न भई संकमलत 
निनुािरुको रसायमनक 
परीक्षण कायथ सम्पन्त् न भई 
अखन्त्ति प्रमतिेदन प्राप्त 
भएको।  

र फस्फोराइट खमनज पदार्थको 
अध्ययन सिेक्षण गने र कणाथली 
प्रदेश सवित िलुकुको विमभन्न 
क्षेरिा रिेको वकम्ती तर्ा 
अधथवकम्ती िििुलु्य प्र्रिरुको 
उत्खनन ्र प्रशोधन गरी मनयाथत 
गने । 

वफल्ड कायथ गने। रुिी भ्यालीिा वकम्ती तर्ा अधथवकम्ती 
पत्धरको भौगमभथक अन्त्िेषण। सखेुत देखख बडुर सम्िको 
मनयोटेक्टोमनक अध्ययन। 

३०७०४०११ कम्पनी रखजिारको 
कायाथलय 

२० िजार भन्त्दा बढी 
कम्पनीिरुको Digitization 

भएको। 

सबै कम्पनीिरुको अमभलेख 
digitization गने। 

स्िचामलत कम्पनी प्रशासन। 

३०७०३०१२ नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल 
कायाथलयिरु 

१७ िटा गणुस्तर प्रयोगशालाको 
स्र्ापना भएको। 

गणुस्तर प्रयोगशालाको संख्या िवृि 

गने। 

बजार तर्ा उद्योग अनगुिन  

३०७००१०१ औद्योमगक पूिाथधार 
विकास कायथक्रि 
(विशेष आमर्थक 
क्षेर सिेत) 

१.  भैरििा विशेष आमर्थक क्षेरिा 
प्लट विमभन्न उद्योगिरूले मलई 
सञ्चालनिा ल्याएका। 

२.  दिक औद्योमगक क्षेर, 

झापाको १७३३-१२- 

१५ िटा औद्योमगक क्षेर ५ िटा 
विशेष आमर्थक क्षेर र ३५१ िटा 
औद्योमगक ग्राि स्र्ापना भएको िनुे 
। 

१. मसिरा Block A मभर आन्त्तररक मबधतु लाइन, 

टेमलफोन लाइन तर्ा सब स्टेशन कायथ सम्पन्न गरी 
पूणथ सञ्चालनिा ल्याइने।  

२. भैरििा विशेष आमर्थक क्षेरिा ढल प्रशोधन तर्ा 
विद्यतु प्रसारण लाईन विस्तार गरी पूणथ सञ्चालनिा 
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१७.०५ विगािा जग्गा प्राप्त 
बाूँकी जग्गाको िआुधजा 
वितरण भइरिेको DPR 

प्रमतिेदन तर्ा EIA प्रमतिेदन 
स्िीकृत भई खशलान्त्यास 
भएको। 

३. िकिानपरुिा मनिाथण िनुे 
ियरुुधाप औद्योमगक क्षेरको 
विस्ततृ पररयोजना प्रमतिेदन 
स्िीकृत भएको। िातािरणीय 
प्रभाि िूल्याङ्कन (EIA) 

प्रमतिेदन िन तर्ा िातािरण 
िन्त्रालयिा पेश भएको र 
खशलान्त्यास सम्पन्न भएको 

४.  बाूँकेको नौबस्ता र 
ियरुधापिा औद्योमगक क्षेर 
मनिाथणका लामग जग्गा प्राप्त 
भएको। 

ल्याइने।  

३. पाूँचखाल विशेष आमर्थक क्षेरको प्रशासमनक भिन 
लगायत अन्त्य भिन मनिाथणकायथलाई मनरन्त्तरता ददने।  

४. िरैया विशेष आमर्थक क्षेरको कम्पाउण्ड फेखन्त्सङ्ग 
लगायत अन्त्य जग्गा विकास पूिाथधार मनिाथण गने।  

५. राजपरु विशेष आमर्थक क्षेरको मनिाथण कायथ अखघ 
राजापरु विशेष आमर्थक क्षेर स्र्ापनाका लामग विस्ततृ 
इखन्त्जमनयररङ्ग तर्ा िातािरणीय अध्ययनको कायथ 
गने।  

३०७००१०२ औद्योमगक लगानी 
प्रििथन कायथक्रि 

Doing Business िा उच्च 
सधुार।  

लघ ुउद्यिीको स्तरोन्नमत गने । साना 
तर्ा िझौला उद्योगको प्रििथन गने। 

१. निप्रितथनकारी र िैदेखशक रोजगाारिाट फकेकालाई 
व्यिसाय शरुुिात गनथ शरुुिाती पुूँजी (Startup 

Capital) उपलधध गराउन पुूँजी कोष उपलधध 
गराउने।  

२. मनजी क्षेर सिेतको सिभामगतािा 
कायथस्र्ल(apprenticeship) िा आधाररत 
तामलि/अमभिखुखकरण सञ्चालन गने।  

३०७०१०११ उद्योग विभाग १. विदेशी लगानी तर्ा प्रविमध 
िस्तान्त्तरण ऐन २०७५ जारी 

१. एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र सञ्चालन 
िाफथ त लगानीकताथले सिै 

१. मनयाथतिा नगद अनदुान कायथक्रि सञ्चालन गने,  

२. विभागका काि कारिािीलाई अटोिेशनिा लैजान 
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भएको ।  

२. Ease of Doing Business िा 
नेपालको अिस्र्ा सधुार भई 
११० स्र्ानबाट ९४ स्र्ानिा 
उखक्लएको ।  

३. उद्योग प्रशासन सम्बन्त्धी 
कािलाई सिज बनाउन 
एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र 
सञ्चालनिा आएको, सो 
केन्त्रबाट विदेशी 
लगानीकताथले रकि वफताथ 
लैजाने(Repatriation), मभसा 
स्िीकृमत, PAN दताथ, Exim 

Code प्रदान तर्ा श्रि 
स्िीकृमतको कायथ भईरिेको ।  

४. िालसम्ि २२ िटा 
उद्योगिरुलाई विदेशी लगानी 
तर्ा प्रिीमध िस्तान्त्तरण ऐन 
२०७५ को दफा २० िा 
व्यिस्र्ा भए बिोखजि लगानी 
तर्ा आखजथत रकि वफताथ 
लैजान स्िीकृमत प्रदान 
गररएको ।  

५. 2077 असार िसान्त्तसम्ि 
रु. ३८ अबथ 87 करोड ५० 
लाख िैदेखशक लगानीको 
प्रमतििता प्राप्त भएको ।  

६. उद्योग विभागको सेिा 

प्रकारका सेिा एकिारबाट प्राप्त 
गरेको  
िनुे ।  

२. उद्योग क्षेरिा िैदेखशक लगानीिा 
कखम्तिा २० प्रमतशतले िवृि 
भएको िनुे ।  

सफ्टिेयर तर्ा िाडथिेयर मनिाथण गने,  

३. उद्योग विभाग र प्रदेश मनदेशनालय तर्ा घरेल ुतर्ा 
साना उद्योग कायाथलयिरुका बीच त्याङ्कीय 
नेटिवकथ ङ गने,  

४. स्िच्छिर उत्पादन सम्बन्त्धी चेतनािूलक कायथक्रि 
सञ्चालन  
गने ।  

५. Business Incubation Centre को स्र्ापना। 
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प्रिािलाई Full Automation 

िा लैजाने कायथ अखन्त्ति 
चरणिा पगुेको।  

३०७६१०११ औद्योमगक व्यिसाय 
विकास प्रमतष्ठान 

उद्यिखशलता विकास भएको। उद्यिीको संख्यािा िवृि गने। Startup Training. 

३०७०२१०३ भ-ूिैज्ञामनक सभेक्षण 
तर्ा अनसुन्त्धान 
आयोजना 

१. रोल्पाको लखुङ्खग्रखोलािा ५० 
िेक्टर क्षेरिा भौगमभथक 
नक्साङ्कन तर्ा खजयोकेमिकल 
निनुा संकलन वफल्ड कायथ 
सम्पन्न भई संकमलत 
निनुािरुको परीक्षण कायथ 
िुूँदै। 

जोखखिपूणथ क्षेरको भईू-खिमनयररङ 
नक्सा तयार भएको िनुे। 

भौगमभथक नक्साङ्कन अपडेट (१:५०००० स्केल)  

३०७००१०९ ग्रािीण उद्यि तर्ा 
विप्रषेण आयोजना 
(सम्बवृि) 

२. ३७५७ विपन्न पररिार र 
िैदेखशक रोजगारीिा रिेका 
श्रमिकका पररिारलाई कृवष 
उत्पादनिा सियोग गरी 
मनजिरुको उत्पादनलाई 
आपूमतथ शङृ्खलािा आबि 
गररएको।  

३. ७३७४ िेरोजगार 
यिुा/यिुतीिरुलाई 
रोजगारिूलक विषयिा 
व्यिसावयक सीपिूलक तामलि 
प्रदान गरी विमभन्न 
रोजगारी/स्िरोजगारीिा 
आबि गराइएको।  

४. १९१३ श्रमिकिरुलाई 

Decent Job अन्त्तगथत ३० िजार 
जनालाई तामलि तर्ा रोजगारी र 
२४ िजार जनालाई Vocational 

तामलि प्रदान गने ।  

१. िैदेखशक रोजगारीबाट फवकथ एका तर्ा कोमभड- १९ 
बाट प्रभावित व्यखििरूलाई केखन्त्रत गरी व्यिसावयक 
तर्ा सीप विकास तामलि,  

२. कायथस्र्लिा आधाररत सीप विकास तर्ा क्षिता 
अमभिवृि तामलि संचालन गने ।  
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औद्योमगक प्रखशक्षण र सो 
पश्चात सोिी प्रमतष्ठानिा 
रोजगारीको समुनखश्चतताका 
लामग उद्योग िाखणज्य संघसूँग 
सम्झौता भई विमभन्न 
प्रमतष्ठानिरुिा औद्योमगक 
प्रखशक्षण संचालन भएको। 
सिकारी संस्र्ाका १४,३४७ 
सदस्यिरुलाई वििीय खशक्षा 
तर्ा व्यबसावयक ज्ञान प्रदान 
गररएको।  

५. कोमभड-१९ का कारण 
िैदेखशक रोजगारी गिुाएर 
स्िदेश फकेका यिुािरुको 
सीप र व्यिसावयक चािनासूँग 
सम्बखन्त्धत विषयिा अध्ययन 
सम्पन्न गररएको। 

३०७०३०११ नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल विभाग 

१.  मसिेन्त्टिा 42 र 53 ग्रडेको 
लामग नयाूँ िापदण्ड तयार 
भई िाई ग्रडेको ओ.वप.मस. 
मसिेन्त्ट नेपालिा उत्पादन गनथ 
र्ामलएको ।  

२. ५० िटा उद्योगका 
उत्पादनलाई नेपाल गणुस्तर 
ईजाजत प्रदान गररएको  

विमभन्न िस्तिुरूको गणुस्तर मनधाथरण 
भई अन्त्तराविय बजारिा नेपालिा 
उत्पाददत िस्तकुो मनयाथत बढेको िनुे 
।  

१. मनयाथत प्रबदथन तर्ा आयात प्रमतस्र्ापनका लामग 
नेपाल गणुस्तर तयार गने।  

२. १० िटा गणुस्तर तर्ा नापतौल कायाथलयिरुिा 
नापतौल टाूँचा ढुिानी।  

३. System certification(External Audit) (गणुस्तर 
पररक्षण)  

४. उद्योग तर्ा बजार अनगुिन।  

३०७०२१०२ पेट्रोमलयि अन्त्िेषण 
पररयोजना 

दैलेख खजल्लािा पेट्रोमलयि 
पदार्थको अन्त्िेषण भईरिेको। 

पेट्रोमलयि पदार्थको अन्त्िेषण भएको 
िनुे। 

दैलेख खजल्लािा पेट्रोमलयि अन्त्िेषण मिमलङ्ग कायथका 
लामग जग्गा प्रामप्त 
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३०७०२१०१ खमनज अन्त्िेषण 
तर्ा विकास 
आयोजना 

१.  धौिादी फलािखानी कम्पनी 
मलमिटेड स्र्ापना भई कायथ 
प्रारम्भ गरेको र खानीको 
प्रारखम्भक विश्लषेण सम्पन्न 
भएको, 

२. धौिादी फलाि खानीको 
फलािको िैज्ञामनक परीक्षण 
कायथ चीनिा सफलतापूिथक 
सम्पन्न भएको।  

खमनजिा आधाररत उद्योगिरुलाई 
आिश्यक पने कच्चा पदार्थिरूको 
आपूमतथ भएको िनुे । 

रुिी भ्यालीिा वकम्ती तर्ा अधथवकम्ती पत्धरको भौगमभथक 
अन्त्िेषण । Ceramics को सम्बाव्यता अध्ययन। यरेुमनयि 
अन्त्िेषण, िनाङ्ग, गोरखा । 

50107101 धौिादी फलाि 
कारखाना 

   

९. जोखखि पक्ष तर्ा अनिुान  

औद्योमगक विकासका लामग आिश्यक पूिाथधारको मनिाथण कायथिा सरोकारिाला मनकाय िीच प्रभािकारी सिन्त्िय अभाि, उद्योग स्र्ापनाका लामग पयाथप्त िारािा सवुिधा 
सवितको स्र्ान अभाि, उद्योग व्यिस्र्ापन तर्ा श्रमिक िीच सौिादथपूणथ सम्िन्त्ध अभाि, तीन तिका सरकार बीच संस्र्ागत संयन्त्रको अभाि, औद्योमगक क्षेर, उद्योग र सो 
आसपास बसोिास गने सिाज िीचको द्वन्त्द कायि रविरिन,ु औद्योमगक प्रदषुण मनयन्त्रण निनु ुजस्ता कायथिरु सिाधान नभएिा अपेखक्षत उपलखधध िामसल निनुे जोखखि रिन्त्छ । 
सारै् िाल देखखएको कोमभड−१९ कोरोना भाइरसले ल्याएको प्रभािको अध्ययन गरी सो अनसुार कायथ नगरेिा अपेखक्षत उपलखधध िामसल िनु नसक्ने जोखखि रिन्त्छ ।  
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5.3 वाणिज्य तथा आपूर्ति 

 १.पषृ्ठभरू्ि  

ववश्वव्यापीकरि र यातायात तथा सञ्चार संजालले एकीकृत तथा अन्तरर्िभिर वतििाि ववश्व अथिव्यवस्थािा तीव्र आर्थिक 
ववृि र ववकासिा वाणिज्य क्षेत्रले िहत्वपूिि भरू्िका खेल्दछ। उपलब्ध श्रि, सीप, प ुँजी र प्रववर्धको उपयोग गरी प्रर्तस्पधधी  र 

त लिात्िक लाभ भएका वस्त  तथा सेवाको उत्पादि, आन्तररक उपभोग तथा ववश्व बजारिा प्रवेश गराउि सकेिा बढ्दो व्यापार 
घाटा न्यूि गदै सबल राविय अथितन्त्र र्ििािि गिि सवकन्छ। यसका लार्ग आन्तररक रूपिा ग िस्तरय क्त वस्त  तथा सेवाको 
उत्पादि, व्यापार पूवािधारको ववकास र व्यापार तथा लगािीको सहज वातावरि एवं बाह्य रूपिा व्यापार र बजारको ववववधीकरि, 

क्षेत्रीय तथा अन्तरािविय िूल्य शंृ्रखलािा आबिता अर्भववृि गि ि, व्यापार प्रवििििा िेपालले पाएका स ववधाको अर्धकति ्उपयोग र 
व्यापाररक साझेदार रािसुँगको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बह पक्षीय व्यापार सम्झौताको कायािन्वयि ि ख्य रूपिा िहत्वप िि ह न्छि।् 
िेपालको क्षेत्रीय र अन्तरािविय व्यापार प्रिालीिा आबिता र कर्तपय देशसुँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भई बजार पह ुँचिा ववस्तार 
भए तापर्ि आन्तररक अथितन्त्रका संरचिागत अवरोधका कारि यी सम्झौताबाट र्सणजित अर्धकार र स ववधाको उपयोग गिि 
सवकएको छैि। वस्त  तथा सेवा व्यापारलाई अि शार्सत तथा ग िस्तरीय र स्वास््यप्रर्त जवाफदेही बिाउुँदै दैर्िक जीवियापििा 
अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको सहज र र्िवािध आपूर्ति स र्िणित गि ि राज्यको दावयत्व हो। साथै कालोबजारी, एकार्धकार, कृर्त्रि 
अभाव र्सजििा, प्रर्तस्पधाि र्ियन्त्रि जस्ता कायिको अन्त्य गदै राविय अथितन्त्रलाई प्रर्तस्पधधी  बिाई व्यापाररक स्वच्छता र अि शासि 
कायि गरी उपभोक्ताको हकवहत संरक्षि गि ि अपररहायि छ। 

 २.सिस्या तथा च  िौती  

उपभोग्य सािग्री र ववलार्सताका वस्त को िाग धान्ने गरी आन्तररक उत्पादि बढ्ि िसक्ि , उत्पादि शंृ्रखलािा अग्र र पषृ्ठ 
सम्बन्ध ववकास गिि िसवकि , र्ियाितजन्य त लिात्िक तथा प्रर्तस्पधधी  लाभका वस्त  तथा सेवाको अपेणक्षत ववकास र िूल्य अभववृि 
गिि िसक्ि , औद्योर्गक लगािीिा भन्दा आयात व्यापारिा व्यवसावयक आकर्िि बढ्दै जाि  प्रि ख सिस्या रहेका छि।् साथै र्ियाित 
प्रवििि गदै उच्च व्यापार घाटालाई कि गि ि, बह पक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट र्सणजित अवसरबाट अर्धकति लाभ 

र्लुँदै त्यसका िकारात्िक असर कि गदै जाि , सस्तो श्रि र कच्चा पदाथिको अर्धकति उपयोग गरी प्रर्तस्पधधी  वस्त  तथा सेवा 
उत्पादि ववृि गि ि वाणिज्य क्षेत्रका प्रि ख च  िौती ह ि।् व्यापार तथा आपूर्ति प्रिालीिा प्रर्तस्पधाि ववरोधी वियाकलाप ववद्यिाि रहि , 
र्ियर्ित र प्रभावकारी रूपिा बजारको अि गिि गरी व्यापाररक स्वच्छता र अि शासि कायि गरी प्रर्तस्पधाि कायि गि ि, खाद्य 

वस्त , अत्यावश्यक और्धी तथा स्वास््य उपकरि र पेट्रोर्लयि पदाथिको सहज आपूर्ति तथा खाद्य स रक्षाको प्रत्याभरू्त गि ि आपूर्ति 
क्षेत्रका प्रि ख च  िौती ह ि।्  

 ३. सोच  

1. आर्थिक सिवृिका लार्ग र्ियाित प्रवििि, आयात व्यवस्थापि र व्यापार सन्त लि (वाणिज्य)। 

2. प्रभावकारी, सहज, स्वचार्लत र णजम्िेवार आपूर्ति प्रिाली तथा उपभोक्ता हकको संरक्षि (आपूर्ति)। 
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४. उद्दशे्य  

1. खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका वस्त हरू तथा त  लिात्िक लाभका र्ियाितजन्य वस्त  तथा सेवाको उत्पादि ववृि गि ि 
(वाणिज्य)। 

2. आन्तररक तथा अन्तराविय व्यापार लागत कि गि ि (वाणिज्य)। 

3. िेपाली वस्त  तथा सेवाको अन्तराविय िूल्य शंृ्रखलािा आबिता अर्भववृि गि ि (वाणिज्य)। 

4. उपभोग्य वस्त , अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवा, अत्यावश्यक और्धी तथा उपकरि, पेट्रोर्लयि पदाथि लगायतका वस्त  तथा 
सेवाको देशव्यापी सविस लभ आपूर्ति स र्िणित गि ि (आपूर्ति)। 

5. बजार प्रिालीलाई स्वच्छ, प्रर्तस्पधधी  र उपभोक्ताप्रर्त णजम्िेवार बिाउि  (आपूर्ति)। 

५. रििीर्त  

       अ.    वाणिज्य 

1. खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका र त लिात्िक लाभ र प्रर्तस्पधधी  क्षिता भएका वस्त  तथा सेवाहरूको पवहचाि, 

ववकास, ववववधीकरि तथा उत्पादि र उत्पादकत्व अर्भववृि गरी आयात व्यवस्थापि तथा र्ियाित प्रवििि गिे। 

2. व्यापारजन्य प्रववर्ध र पूवािधारको ववकास र उपयोग, सूचिा प्रववर्धको प्रयोग एवं ववस्तार, स शासि र प्रभावकारी र्ियिि, 

व्यापार सहजीकरि र संस्थागत स दृढीकरि गरी आन्तररक तथा अन्तरािविय व्यापार लागत कि गिे।  

3. व्यापारसम्बि बौविक सम्पणिसम्बन्धी अर्धकारको अन्तराविय बजारिा संरक्षि र प्रवििि गिे । 

4. आर्थिक क टिीर्तलाई स दृढ त ल्याउुँदै व्यापार सम्बि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बह पक्षीय संयन्त्रको िाध्यिबाट व्यापारजन्य 
क्षिता बढाउुँदै अन्तराविय िूल्य शंृ्रखलािा आविता र िेपाली सािग्रीको बजार ववस्तार गिे। 

आ.  आपूर्ति 

1. आपूर्ति व्यवस्था, प्रर्तस्पधाि प्रवििि र उपभोक्ता वहतसुँग सम्बणन्धत िीर्त, ऐि तथा काि िहरूको प्रभावकारी कायािन्वयि 
गिे। 

2. आपूर्ति व्यवस्थािा संलग्ि संस्थािहरूको संस्थागत तथा संरचिागत स दृढीकरि गिे।  

3. आपूर्ति अि गिि प्रिालीको ववकास गरी प्रभावकारी कायािन्वयि गिे।  

4. आधारभतू आवश्यकता तथा अत्यावश्यक वस्त  लगायतका सबै वस्त  तथा सेवाको बजारिा उपलब्धता तथा ग िस्तर, 

िूल्य र आपूर्तििा पारदणशिता कायि गरी कृर्त्रि अवरोध र अभावको अन्त्य गिे। 

६. ववर्यके्षत्रगत िर्तजा सूचक र लक्ष्य  

र्स.िं.  सूचक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/७८ 
को उपलणब्ध 

 

 

२०७८/७९ 
को अि िार्ित 
उपलणब्ध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ क ल गाहिस््य 
उत्पादििा 
वस्त  
र्िकासीको 
अि पात 

प्रर्तशत २.७ ४.४ ४.७ ५.१ ५.३ 
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र्स.िं.  सूचक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/७८ 
को उपलणब्ध 

 

 

२०७८/७९ 
को अि िार्ित 
उपलणब्ध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२ वस्त  र्ियाित 
आयात अि पात 

अि पात १:1०.९ १:8.2 1:5.5 १:5.9 १:5.1 

३ क ल गाहिस््य 
उत्पादििा 
वस्त  तथा सेवा 
व्यापार घाटा 

प्रर्तशत २७.९ ३०.३ २६.९ २५ २४.४ 

४ तोवकएको द गिि 
णजल्लािा 
खाद्यान्न ढ वािी 

िे.टि 
हजारिा 

१६.६५ 18  18 १,९९,५३ २,१४,४८ 

५ राविय खाद्य 
स रक्षा 
भण्डारििा 
खाद्यान्न 
भण्डारि 

िे.टि  ६२,४५ २5 हजार २5 हजार २5 हजार २5 हजार 

६ साकि  खाद्य 
स रक्षा बैकिा 
खाद्यान्न 
िौज्दात 

िे.टि  ८ हजार ८ हजार ८ हजार ८ हजार ८ हजार 

७ तोवकएको द गिि 
णजल्लाहरूिा 
आयोर्डिय क्त 
ि ि ढ वािी 

णक्वन्टल  ८,५८,९५.५ 96 हजार 73 हजार 96 हजार 96 हजार 

 

७. ववर्यक्षते्रगत खचि तथा स्रोतको र्त्र-वर्धी य अि िाि  

रु लाखिा 
ववर्ियोजि तथा प्रक्षपेि स्रोत 

आर्थिक बर्ि क ल चाल  प ुँजीगत 
वविीय 
व्यवस्था िपेाल सरकार 

बैदेणशक 
अि दाि 

बैदेणशक ऋि 

२०७९/८० 21,330 10,643 10,687 - 13,697 1,336 6,297 

२०८०/८१ 20,524 9,400 11,124 - 14,549 700 5,275 

२०८१/८२ 17,410 10,066 7,344 - 17,410 - - 
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८. कायििि/आयोजिाको संणक्षप्त वववरि  

कायििि तथा आयोजिाको ब.उ.णश.िं., उद्देश्य, आयोजिा अवर्ध, लागत र अपेणक्षत िर्तजा सवहतको संणक्षप्त वववरि देहायको तार्लकािा प्रस्त त गररएको छ ।  

ब.उ.णश.िं. कायििि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रििीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजिा अबर्ध 
(स रु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेणक्षत िर्तजा 

३०७०५०१२ वाणिज्य, आप र्ति तथा उपभोक्ता 
संरक्षि कायािलयहरु  

8 बजार अि गिि तथा 
आपूर्ति प्रिालीलाई 
व्यवणस्थत बिाउिे 

-  - अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको आपूर्ति 
सहज भएको ह िे। कालाबजारी तथा 
िाफाखोर प्रबरृ्त हटेको ह िे। प्रर्तस्पधाित्िक 
प्रिाली ववकास भएको ह िे। 

३०७००१०४ व्यापार सूचिा तथा र्ियाित सहयोग 
आयोजिा-बह पक्षीय तथा क्षेत्रीय 
व्यापार स दृढीकरि - िन्त्रालय 

8 ग िस्तर र्ियिि तथा 
र्ियाित प्रवििि  

-  - िेपालिा उत्पादि ह िे वस्त हरूको ग िस्तर 
र्िधािरि भएको ह िे । 

30700105 िेपाल भारत क्षेर्त्रय व्यापार तथा 
पारवहि आयोजिा  

४ व्यापार जन्य पूवािधार 
ववकास र स दृढीकरि 
गिे  

-  - व्यापार पूवािधार स दृढ भई व्यापारिा 
सहजीकरि िाफि त र्ियाित प्रवििि भएको 
ह िे ।  

३०७००११० रििीर्तक सडक संजाल तथा 
व्यापार स धार आयोजिा 

2 व्यापार पूवािधार 
र्ििािि 

-  ४,२०,०० व्यापार घाटा घटेको ह िे तथा र्ियाित बढेको 
ह िे। 

३०७८१०११ व्यापार तथा र्िकासी प्रवििि केन्र ४ व्यापार सहजीकरि 
तथा र्ियाित प्रवििि। 

-  - र्ियाितिा स धार तथा व्यापार घाटाको 
अि पात घटेको ह िे। 

३०७०५०११ वाणिज्य, आप र्ति तथा उपभोक्ता 
संरक्षि ववभाग 

8 बजार अि गिि र 
आपूर््ति प्रिालीलाई 
स्वचार्लत बिाउिे। 

-  - प्रर्तस्पधधी  बजारको र्ििािि। 

३०७००१११ िेपालको णचया र्ियाित अर्भबवृििा 
द्वदगोपिा 

4 िेपालको णचया 
र्ियाितिा सहजीकरि 
तथा प्रवििि। 

-  १७,०० ववदेशिा िेपालको णचया र्ियाित बढेको ह िे। 

३०७००१०३ कण्ठरोग र्ियन्त्रि कायििि 2 िेपालका द गिि -  - सहज रुपिा आयोर्डिय क्त िूि ढ वािी 
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ब.उ.णश.िं. कायििि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रििीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजिा अबर्ध 
(स रु सिार्प्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेणक्षत िर्तजा 

(िेपाल साल्ट टे्रर्डङ्ग कपोरेशि 
र्लर्िटेड) 

क्षेत्रिा ि ि ढ वािी 
गिे। 

भएको ह िे 

कायििि तथा आयोजिाको हालसम्िको प्रगर्त णस्थर्त, आगािी तीि वर्िको उपलणब्ध सूचक र आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि ह िे प्रि ख वियाकलाप तलको 
तार्लकािा प्रस्त त गररएको छ । 

ब.उ.णश.िं. कायििि/आयोजिा हालसम्िको प्रगर्त णस्थर्त आगािी तीि वर्िको उपलणब्ध सूचक आ.व.2079/80 िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख वियाकलाप 

३०७०५०१२ वाणिज्य, आप र्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि 
कायािलयहरु  

बजार प्रिाली 
प्रर्तस्पधाित्िकतफि  उन्ि ख 
भएको। 

बजार प्रिालीलाई व्यावसावयक र 
प्रर्तस्पधधी  भएको ह िे 

बजार अि गिि 

३०७००१०४ व्यापार सूचिा तथा र्ियाित 
सहयोग आयोजिा-बह पक्षीय 
तथा क्षेत्रीय व्यापार 
स दृढीकरि - िन्त्रालय 

र्सिेन्टिा 42 र 53 ग्रडेको 
लार्ग ियाुँ िापदण्ड तयार 
भई हाई ग्रडेको ओ.वप.र्स. 
र्सिेन्ट िेपालिा उत्पादि गिि 
थार्लएको । ५० वटा 
उद्योगका उत्पादिलाई िेपाल 
ग िस्तर ईजाजत प्रदाि  
गररएको ।  

अन्तराविय बजारिा िेपालिा 
उत्पाद्वदत वस्त को र्ियाित बढेको ह िे 
।  

बजार अि गिि, उद्योग अि गिि, ग िस्तर णचन्ह प्रदाि  

30700105 िेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार 
तथा पारवहि आयोजिा  

   

३०७००११० रििीर्तक सडक संजाल 
तथा व्यापार स धार 
आयोजिा 

आयोजिा कायािन्वयि 
प्रवियािा रहेको। 

व्यापार पूवािधार र्ििािि गिे। सािाि जाुँचपास सम्बन्धी एक्स रे िेणशि खररद। 

३०७८१०११ व्यापार तथा र्िकासी प्रवििि 
केन्र 

व्यापार प्रवििि भएको। व्यापार घाटा घट्िे र्ियाित बढ्िे। र्ियाितकतािका लार्ग सहजीकरि। 
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ब.उ.णश.िं. कायििि/आयोजिा हालसम्िको प्रगर्त णस्थर्त आगािी तीि वर्िको उपलणब्ध सूचक आ.व.2079/80 िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख वियाकलाप 

३०७०५०११ वाणिज्य, आप र्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि ववभाग 

Online form Registration. बजार अि गिि र आपूर्ति 
प्रिालीलाई स दृढ बिाउिे। 

बजार अि गिि  

३०७००१११ िेपालको णचया र्ियाित 
अर्भबवृििा द्वदगोपिा 

णचयाको र्ियाितिा बढोिरी 
भएको। 

णचया र्ियाित िाफि त ववदेशी ि रा 
आजिि 

िेपाललाई स हाउुँदो णचयाको टे्रर्सर्बर्लवट र्सस्टि 
बिाउि ेउपयक्त टे्रर्सर्बर्लवट र्सस्टिकोलार्ग आवश्यक 
प्रववर्ध तथा प्राववर्धक उपकरि खररद गिे। 

३०७००१०३ कण्ठरोग र्ियन्त्रि कायििि 
(िेपाल साल्ट टे्रर्डङ्ग 
कपोरेशि र्लर्िटेड) 

र्ियर्ित रुपिा िूि ढ वािी 
भएको 

आयोर्डिय क्त ि ि ढूवािी भईरहेको 
ह िे। 

द गिि १७ णजल्लािा िूि ढ वािी गिे। 

९. जोणखि पक्ष तथा अि िाि  

पेट्रोर्लयि पदाथिको आयातिा ििशः किी आउिे, िेपाल व्यापार एकीकृत रििीर्तले पवहचाि गरेका वस्त हरूको बजारीकरि ह िे, खाद्यान्न तथा ववलार्सताका 
वस्त हरूको आयातिा किी आई व्यापार घाटा किी ह िे, सूचिा प्रववर्धिा आधाररत बजार अि गिि प्रिाली कायािन्वयि र पेट्रोर्लयि पदाथिको भण्डारि क्षिता ववृि ह िे । 
साथै हाल देणखएको कोर्भड-१९ को सियिै र्ियन्त्रि ह ि िसकेिा अपेणक्षत उपलणब्ध हार्सल ह ि िसक्िे जोणखि रहन्छ ।  
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5.4 संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न  

१. पषृ्ठभतूि  

अद्वििीर् प्राकृतिक एवि सांस्कृतिक सम्पदाको धतन देश नेपालका लातग पर्यटन क्षेत्र िलुनात्िक लाभको क्षेत्र 
हो । नेपालको संववधानिा नै पर्यटकीर् िहत्वका सम्पदाहरूको संिक्षण ि प्रवर्द्यनिार्य ि ्िाविर् अथयिन्त्त्रको आधािको रूपिा पर्यटन 
क्षेत्रको ववकास गने नीति  तलएको छ। िलुकु संघीर्िािा गएसँगै संघ, प्रदेश ि स्थानीर् तिनै िहले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथतिकिािा 
िाखेको पाईन्त्छ ।िीनै िहको प्रभावकािी सिन्त्वर् ि सहकार्यबाट द्वदगो पर्यटकीर् पूवायधाि तनिायण गदै आन्त्िरिक िथा बाह्य पर्यटन 
प्रबर्द्यनिार्य ि िोजगािीका अवसि तसजयना, गरिबी न्त्रू्नीकिण, ववदेशश िदु्रा आजयन गिी आतथयक सिवृर्द्को लक्ष्र् हातसल गनय र्ो क्षेत्र 
िहत्वपूणय भतूिका िहन्त्छ । पर्यटन सिग्र सािाशजक आतथयक रुपान्त्ििणका दृविले िहत्वपूणय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। 

देशिा िहेका सम्पूणय िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदाको संिक्षण ि ववकास गिी तिनको आतथयक उपर्ोग गने िथा 
पर्यटनलाई िलुकुको आतथयक आधािको रूपिा ग्रािीण िहसम्ि ववकास ि ववस्िाि गिी र्सको प्रतिर्ल जनजीवनको िल्लो िहसम्ि 
परु्ायउन संस्कृति ि पर्यटन क्षेत्रको ववववधीकिण, ववस्िाि ि प्रवर्द्यन गनुय आवश्र्क छ।पर्यटन क्षेत्रको ववकास ि ववस्िािसवहि 
आन्त्िरिक ि बाह्य हवाई र्ािार्ाि ववकास गिी थप सिुशक्षि, स्ििीर् ि भिपदो बनाउन आवश्र्क छ। 

२. सिस्र्ा िथा चनुौिी  

नेपालको पर्यटन ववकासिा पर्यटन उपज ि विर्ाकलापको अपेशक्षि ववकास ि ववववधीकिण हनु नसक्न,ु अन्त्ििायविर्स्िििा 
पर्यटन प्रवर्द्यन अपेशक्षिरूपिा गनय नसवकन,ु कोतभड-19 को कािण प्रतिकुल प्रभाव पिेको र्स क्षेत्रको पनुउयत्थानका लातग ठोस 
कार्यिि नआउन,ु पर्यटन पूवायधािको किी हनु,ु पर्यटन ववकासिा तनजी क्षेत्रलाई पर्ायप्त िात्रािा सहभागी गिाउन नसवकन,ु प्राशचन 
सांस्कृतिक सम्पदा ि तिनीहरुको स्वातित्विा िहेको सम्पतिको वैज्ञातनक अतभलेखीकिणको अभाव हनु,ु सम्पदािातथको अव्र्वशस्थि 
शहिीकिणिािा तसशजयि अतिििणबाट असि पनुय, िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदाको द्वदगो संिक्षण, व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन गनय 
नसवकन,ु नागरिक उड्डर्र्नको लातग आवश्र्क पने आधतुनक प्रववतध एवं पूवायधािको पर्ायप्तिा नहनु ु ,नेपाल वार्सेुवा तनगिको 
व्र्ावसावर्क कार्यकुशलिा कि  हनु,ु हवाई सेवा सिुशक्षि,  ववश्वसनीर् ि सवयसलुभ हनु नसक्न ुजस्िा प्रिखु सिस्र्ा िहेका छन।् 

ववश्व पर्यटन बजाििा नेपाललाई आकर्यक पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को रूपिा स्थावपि गनुय, पर्यटकीर् सेवा सवुवधाको गणुस्िि ववृर्द् 
गनुय, नर्ाँ गन्त्िव्र्स्थलहरुको पवहचान ि ववववधीकिण गनुय, पर्यटकीर् पूवायधाि ववकासिा तनजी क्षेत्रको लगानी आकवर्यि गनुय, िलूुकको 
कुल गाहयस््र् उत्पादनिा पर्यटन क्षेत्रको र्ोगदानिा उल्लेख्र् बवृर्द् गिी र्सलाई िोजगािी तसजयना िथा जीवनस्िि सधुािको एक 
प्रिखु िाध्र्िको रूपिा स्थावपि गनुय,  र्स क्षेत्रलाई आवश्र्क दक्ष जनशशिको पर्ायप्तिा कार्ि िाख्न,ु अन्त्ििायविर् हवाई सेवाको 
लातग नेपाल प्रवेश गनय सहज हवाई िागयहरुको ववस्िाि गनुय, सावयजतनक-तनजी साझेदािीिा वविानस्थलहरुको ववकास, ववस्िाि ि 
व्र्वस्थापन गनुय, हवाई सेवाको सिुक्षा, ववश्वसनीर्िा ि ववस्िाि गनुय, अन्त्ििायविर् िथा आन्त्िरिक वविानस्थललाई आतथयक रूपले सक्षि 
हनुे गिी सञ्चालन गनुय, नेपाली वारू्सेवा कम्पनीलाई पूणय व्र्वसावर्करुपिा सञ्चालन गिी अन्त्ििायविर् बजाििा र्सको वहस्सा 
उल्लेख्र्रूपिा बवृर्द् गनुय, िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्त्धी नीति, कानून एवं अन्त्ििायविर् िहासशन्त्धको प्रभावकािी कार्ायन्त्वर्न 
गनुय, ववश्वव्र्ापीकिणको प्रभावबाट िौतलक संस्कृतिलाई जोगाइ िाख्न,ु  सबै भार्ा ि संस्कृतिको संिक्षण ि सम्वर्द्यन गनुय, संस्कृतिलाई 
िाज्र्को प्राथतिकिािा सिावेश गिी पर्ायप्त स्रोि साधनको व्र्वस्था तिलाउन,ु कोतभड-१९ को िहािािीबाट पर्यटन क्षेत्रिा पिेको 
नकािात्िक असिबाट पनुरुत्थान गदै सबल पर्यटन क्षेत्रको ववकास गनुय आद्वद पर्यटन क्षेत्रको प्रिखु चनुौतिको रूपिा िहेका छन।् 
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३. सोच  

1. ववववधिािा गौिव गने एकिाबर्द् नेपाली सिाज (संस्कृति)। 

2. नेपाल एक आकर्यक, सिुशक्षि ि िनोिि पर्यटकीर् गन्त्िव्र्(पर्यटन)। 

3. सिुशक्षि, ववश्वसनीर् ि सवयसलुभ हवाई र्ािार्ाि सेवाको सतुनशिििा (नागरिक उड् डर्न)। 

४. उद्दशे्र्  

१. सबै जाति/सिदुार्को सँस्कृति ि पिम्पिाको जगेनाय गिी िौतलक पवहचान ि िाविर् एकिा अतभववृर्द् गनुय  
(संस्कृति) । 

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

३. भार्ा, सावहत्र्, तलवप, सङ्गीि, नाट्यकला ि लतलिकला क्षेत्रको वहृत्ति ववकास ि प्रवर्द्यन गनुय (संस्कृति) ।  

४. नेपाललाई सिुशक्षि, गणुस्ििीर् ि पर्यटनिैत्री बनाई आकर्यक पर्यटन केन्त्द्रको रुपिा ववकास गनुय (पर्यटन) । 

५. पर्यटकीर् गन्त्िव्र् स्थल िथा उपजिा ववववधीकिण गिी पर्यटन क्षेत्रको अथयिन्त्त्रिा र्ोगदान ववृर्द् गनुय (पर्यटन)। 

६. पर्यटकीर् क्षेत्रबाट प्राप्त लाभलाई सिन्त्र्ावर्क रूपले जनस्ििसम्ि परु्ाउन ु(पर्यटन) । 

७. िाविर् िथा अन्त्ििायविर् गन्त्िव्र् संजाल ववस्िाि गिी नागरिक उड्डर्र्न क्षेत्रलाई सवयसलुभ, पहुँचर्ोग्र् ि सिुशक्षि (नागरिक 
उड्डर्न) । 

 ५. िणनीति  

अ.     संस्कृति 

१.    सबै सिदुार्को सािाशजक, सांस्कृतिक ि धातियक िूल्र् िान्त्र्िाको  कदि, संिक्षण ि सम्िान गदै िाविर् एकिा प्रवर्द्यन गने 
गिी संस्कृति परिभाष्र् तनिायण गने। 

२.    धातियक, सांस्कृतिक एवि ्पिुािाशत्वक सम्पदाहरूको संिक्षण ि  क्षतिग्रस्ि संिचनाको पनुतनयिायण गनुयका साथै  प्रवर्द्यन गिी 
पर्यटकीर् उपजको रूपिा ववकास गनय सिकाि, तनजी क्षेत्र ि सिदुार्बीच सहकार्य गने। 

३.    भार्ा,  कला¸ सावहत्र्, संगीि आद्वद क्षेत्रसँग सम्बर्द् संस्थाहरूको सबलीकिण गने। 

४.    ऐतिहातसक, धातियक एवि ्पिुािाशत्वक सम्पदाहरूको अन्त्वेर्ण, उत्खनन,् संिक्षण, जगेनाय ि प्रवर्द्यनिा िहगि सिकािबीच 
सिन्त्वर् ि सहकार्य गने। 

आ.   पर्यटन 

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

२.     पर्यटनको सम्भावना बोकेका शशक्षा, स्वास््र्, खेलकूद, र्ोगा  जस्िा क्षेत्र सिेटेि एकीकृि पर्यटन ववकास गने। 

३.     स्वदेशी िथा ववदेशी लगानी प्रोत्सावहि गदै सावयजतनक-तनजी-सहकािी साझेदािीको अवधािणा अनरुूप आधतुनक पर्यटन 
पूवायधािको ववकास, बजािीकिण ि प्रवर्द्यन गने।  

४.     पर्यटन क्षेत्रलाई अथयिन्त्त्रको सम्वाहकको रूपिा ववकास गने। पर्यटकीर् गन्त्िव्र् स्थलको पवहचान, ववकास िथा 
ववववधीकिण गनय प्रदेश ि स्थानीर् िहले अग्रणी रूपिा तनजी क्षेत्रसँग सहकार्य गने। 

५.     पर्यटकीर् उपजलाई िूल्र् शृंखलािा आवर्द् गिी स्थानीर् स्ििसम्ि र्स क्षेत्रको लाभ ववििण गने। 
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इ.      नागरिक उड्डर्न 

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

२.     सिुक्षा प्रावधानसम्बन्त्धी अन्त्ििायविर् िापदण्डको अवलम्वन ि नवीन प्रववतधको उच्चिि उपर्ोग गिी हवाई सेवालाई थप 
सिुशक्षि,  गणुस्ििीर् ि ववश्वसनीर् बनाउने।  

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

४.     सेवा प्रदार्क तनकार्हरूलाई सक्षि, प्रतिस्पधी ि प्रभावकािी वनाई हवाई सेवालाई सवयसलुभ वनाउने। 

५.     हवाइय सम्झौिा ि हवाई िागय ववस्िाि ि बजाि प्रवर्द्यन गिी नेपाली वार्सेुवा कम्पनीहरूलाई अन्त्ििायविर् बजािसम्ि पहुँच 
ववृर्द् गने। 

६. ववर्र्के्षत्रगि नतिजा सूचक ि लक्ष्र्  

ि.सं. सूचक/लक्ष्र् एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलशधध 

२०७८/७९ को 
अनिुातनि 
उपलशधध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ 
लोपन्त्िखु भार्ाहरुको 
अतभलेखीकिण 

संख्र्ा ३० ३० ३२ ३४ ३७ 

२ प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण संख्र्ा २०९४ २२०० २३०० २४०० २५०० 

३ अतभलेखको तडशजटालाइजेसन संख्र्ा ११०००० १५०००० २००००० २५०००० २७५००० 

४ 
ववश्वसम्पदा सूचीिा सूचीकृि 
सम्पदा संख्र्ा १० ११ ११ ११ ११ 

५ 

प्रति पर्यटक प्रति द्वदन खचय 
(सन ्२०२० देशख २०२५ 

सम्ि ििश) 

अिेरिकन 
डलि 

६५ 68 ७० ८० १०० 

६ 

ववदेशी पर्यटकको औसि 
बसाई (सन ्२०२० देशख 
२०२५ सम्ि ििश) 

द्वदन १५.१ 14.5 17 १७ १८ 

७ पर्यटन क्षेत्रिा िोजगािी (थप)  
संख्र्ा 
हजाििा 

० 38 25 ११० १२५ 

८ 
नेपाल आउने ववदेशी वविान 
कम्पनी 

संख्र्ा २८ ३० 31 ३५ ४० 

९ 
द्विपक्षीर् हवाई सम्झौिा 
भएका िलुकु 

संख्र्ा ४१ ४२ ४५ ४७ ५० 

१० 
आन्त्िरिक उडान गने वार् ु
सेवा कम्पनी (Fixed wing) 

संख्र्ा ९ १० १० ११ १३ 
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ि.सं. सूचक/लक्ष्र् एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलशधध 

२०७८/७९ को 
अनिुातनि 
उपलशधध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

११ 
आन्त्िरिक उडान गने वार् ु
सेवा कम्पनी (Rotor wing) 

संख्र्ा ११ ११ १२ १३ १४ 

१२ 
बाहै्र िवहना सञ्चालन हनुे 
वविानस्थल 

संख्र्ा ३७ ४० 40 ४२ ४५ 

१३ 
कुल गाहयस््र् उत्पादनिा 
पर्यटनको र्ोगदान 

प्रतिशि १.६ 1.5 1.5 ४ ५ 

१४ 
पदिागय (ग्रटे वहिालर्न टे्रल 
सवहि) 

वक. ति. ५१८ ५७० ६०० ६५० ७०० 

१५ 

नेपाल आउने अन्त्ििायविर् 
वविानिा उपलधध तसट 
क्षििा 

संख्र्ा 
(लाखिा) 

९० ९१ ८० ८० ९५ 

१६ 
पर्यटकस्ििको िािे होटलिा 
उपलधध बेड संख्र्ा संख्र्ा १३९०० १५७०० १६२०० १६५०० १७००० 

१७ 
पर्यटक स्ििको िािे होटल 
(१-५) 

संख्र्ा १४२ १६२ १६५ १७० १७५ 

१८ 

पिुािाशत्वक, धातियक ि 
सांस्कृतिक सम्पदा संिक्षण/ 
पनुःतनिायण 

संख्र्ा ५५० ७०० ९०० ० ० 

१९ 

ववदेशी पर्यटक आगिन जना 
(सन ्2020 देशख 2025 सम्ि 
ििश) 

संख्र्ा 
(हजाििा) 

२३० 374.5 1000 १००० १५०० 

 

 

७. ववर्र्क्षते्रगि खचय िथा स्रोिको तत्र-वर्ीर् अनिुान  

रु. लाखिा 
ववतनर्ोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

आतथयक बर्य कुल चाल ु पुजँीगि ववत्तीर् व्र्वस्था नपेाल सिकाि बैदेशशक अनदुान बैदेशशक ऋण 

२०७९/८०       203,203      42,646  
    
38,104   122,453      94,053      2,000     107,150  

२०८०/८१        76,256      33,017  
      
8,023    35,216      55,256         -        21,000  

२०८१/८२        83,138      35,794  
      
9,092    38,252      61,088         -        22,050  
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८. कार्यिि/आर्ोजनाको संशक्षप्त ववविण  

कार्यिि िथा आर्ोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्र्, आर्ोजना अवतध, लागि ि अपेशक्षि नतिजा सवहिको संशक्षप्त ववविण देहार्को िातलकािा प्रस्ििु गरिएको छ ।  

ब.उ.शश.नं. कार्यिि/आर्ोजना 
क्षते्रगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अबतध  

(सरुु सिातप्त) 

लागि  

(रु लाखिा) 
अपेशक्षि नतिजा 

३२५०००११ संस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डडर्न 
िन्त्त्रालर् 

१ धातियक िथा सांस्कृतिक सम्पदाको 
संिक्षण सम्बर्द्यन ि ववकास गने । 

पर्यटन क्षेत्रको ववकासिार्य ि िाविर् 
अथयिन्त्त्रिा पर्यटन क्षेत्रको र्ोगदान 
अतभबवृर्द् । नीति र्ोजना िथा िापदण्ड 
तनधायिण ि ववतभन्न तनकार्हरुबीच 
सिन्त्वर् गने । 

-  १५,०० धातियक िथा सांस्कृतिक सम्पदाको 
संिक्षण सम्बर्द्यन ि ववकास गनय 
िािहिका तनकार्सँग सिन्त्वर् गने । 

पर्यटन क्षेत्रको ववकासिार्य ि िाविर् 
अथयिन्त्त्रिा पर्यटन क्षेत्रको र्ोगदान 
अतभववृर्द् गने । नीति र्ोजना िथा 
िापदण्ड तनधायिण ि ववतभन्न तनकार्बीच 
सिन्त्वर् गने । 

३२५०२०११ पिुाित्व ववभाग २ कार्ायलर् सञ्चालन िथा तनर्तिि खचय -  २०,०० तनर्तिि कार्ायलर् सञ्चालन जग्गा 
अतधग्रहण सम्बन्त्धी कार्य हनुे । 

३२५०२१०१ पिुािाशत्वक स्थल 
संिक्षण आर्ोजना 

४ देशभिी छरिएि िहेका १०० वर्य 
नाघेका ऐतिहातसक, पिुािाशत्वक, धातियक 
िथा सांस्कृतिक, िहत्वका सम्पदाहरुको 
िौतलकिा, संवेदनशीलिा ि प्रिाणीकिा 
अक्षुण्ण िाखी संिक्षण सम्वर्द्यन गदै 
पिुािाशत्वक स्थलहरुको अन्त्वेर्ण उत्खन्न 
िथा संिक्षण िथा व्र्वस्थापन गिी भावी 
पसु्िालाई हस्िान्त्ििण गदै पर्यटन 
ववकासका लातग उपर्ोगी हनुे । 

-  ४७,९० सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संिक्षण िथा 
जीणोर्द्ाि कार्यले पिम्पिागि तसप, 

प्रववतध हस्िान्त्ििण हनुे ि सम्पदा 
संिक्षणपिाि आन्त्िरिक िथा बाह ्र् 
पर्यटकको स ंख्र्ािा ववृर्द् भई िाविर् 
आर्िा टेवा पगु्ने । 

५०१२५१०२ हवाई र्ािार्ाि 
क्षििा अतभववृर्द् 
आर्ोजना 

१ तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
स्ििोन्नति गरि हवाई चाप घटाउने ।  

२०७७/७८ 
- 

२०७९/८० 

८३,००,०० तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको हवाई 
चाप घटाउने । International Apron & 

Parallel Taxiway Expansion गने  
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ब.उ.शश.नं. कार्यिि/आर्ोजना 
क्षते्रगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अबतध  

(सरुु सिातप्त) 

लागि  

(रु लाखिा) 
अपेशक्षि नतिजा 

५०१२५१०४ पोखिा क्षेत्रीर् 
अन्त्ििायविर् 
वविानस्थल 

१ पोखिा क्षेत्रीर् अन्त्ििायविर् वविानस्थल 
तनिायण कार्य सम्पन्न गिी सञ्चालनिा 
ल्र्ाउने ।  

२०७३/७४ 
- 

२०७९/८० 

२२,००,०० पोखिा क्षेत्रीर् अन्त्ििायविर् वविानस्थल 
तनिायण कार्य भएको हनुे ।  

५०१२५१०३ दशक्षण एशशर्ा पर्यटन 
पूवायधाि ववकास 
आर्ोजना 

१ गौिि वरु्द् अन्त्ििायविर् वविानस्थल 
सञ्चालनिा आउने ।  

२०७१/७२ 
- 

२०७८/७९ 

७,८९,०० अन्त्ििायविर् वविानस्थल सञ्चालनिा 
आउने  

५०१२५१०५ दोस्रो अन्त्ििायविर् 
वविानस्थल तनजगढ, 

बािा 

१ तनजगढ अन्त्ििायविर् वविानस्थल तनिायण 
गने । 

२०७९/८० 
- 

२०८२/८३ 

१,२०,००,०० तनजगढ अन्त्ििायविर् वविानस्थल तनिायण 

भई आतथयक ववृर्द् ि िोजगारि वृवर्द् हनुे। 

सिग्र हवाई क्षेत्रको ववकास हनुे ।  

५०१२५१०१ नेपाल नागरिक 
उड्डर्न प्रातधकिण 

३ नेपालभरिका आन्त्िरिक 
वविानस्थलहरुको अध्र्र्न, तनिायण, 

स्ििोन्नति गने कार्य। 

-  ३,००,०० नेपालगन्त्ज, वविाटनगि, धनगढी 
वविानस्थलहरुलाई सवुवधा सम्पन्न बनाई 
भववष्र्िा A-320 उडान अवििण गनय 
सक्ने बनाउने। नेपालका दगुयि क्षेत्रका 
वविानस्थलहरुलाई स्ििोन्नति गरि 
सञ्चालनिा ल्र्ाउने। आवश्र्किा ि 
सिकािको तनदेशन बिोशजि नर्ाँ 
वविानस्थलहरुको   सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
िथा तनिायण हनु।े 

३२५०२१०२ ववश्व सम्पदा क्षेत्र 
संिक्षण आर्ोजना 

४ काठिाण्डौ उपत्र्काको ववश्व सम्पदा 
स्थलको ७ वटा संिशक्षि स्िािक क्षेत्र 
ि १५ वटा ववश्व सम्पदाको सम्भाव्र् 
सूचीिा सिावेश भएका सम्पदा क्षेत्रको 
संिक्षण िथा व्र्वस्थापन गने । 

-  ४८ १. तिलौिाकोट कवपलवस्ि ुक्षेत्रलाई 
नेपाल सिकािबाट संिशक्षि स्िािक 
क्षेत्र घोर्णा गने ।  

२. सम्पदा प्रभाव िलु्र्ांकन (Heritage 

Impact Assessment) का लातग 
ढाँचा ि प्रकृर्ा िर्ाि गिी नेपाल 
सिकािबाट स्वीकृि गने । 
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ब.उ.शश.नं. कार्यिि/आर्ोजना 
क्षते्रगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अबतध  

(सरुु सिातप्त) 

लागि  

(रु लाखिा) 
अपेशक्षि नतिजा 

३. काठिाण्डौ उपत्र्कालाई ववश्व 
सम्पदा स्थलका लातग िर्ाि गिी 
सन ्२००७ िा लागू गरिएको 
एकीकृि व्र्वस्थापन संिचना 
(Integrated Management 

Framework) को पनुिावलोकन 
(Review ) हनुे।  

४. काठिाण्डौ उपत्र्का ववश्व सम्पदा 
स्थलको संिक्षण एवं व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धिा अध्र्र्नका लातग 
UNESCO World Heritage 

Committee को 44th Session ले 
गिेको Decision बिोशजि 
International Scientific Committee 

गठन गरिएको हनुे।  

५०१२५१०९ सासेक- हवाई 
र्ािार्ाि क्षििा 
अतभववृर्द् आर्ोजना 

१ तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थल ि 
गौििवरु्द् अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
स्ििोन्नति गरि हवाइ सिुक्षा सदुृढ गने ि 
हवाई चापलाई कि गिी सिुशक्षि 
तनर्तिि स्ििीर् ि भिपदो हवाई सेवा 
प्रदान गने । 

२०७८/७९ 
- 

२०८२/८३ 

२०,००,०० १. तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
िनवेको पूवय पट्टी Hanger Area 

Development भएको हनुे । 

२.  तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
ट्याक्सीवे ववस्िाि हनुे।  

३. गौििवरु्द् अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
Terminal -2 भवन तनिायण भएको 
हनुे । 

३२५००१०२ दशक्षण एशशर्ा पर्यटन 
पूवायधाि ववकास 
आर्ोजना 

२ लशुम्बनी िथा आसपासका क्षेत्रिा 
भौतिक िथा सािाशजक पूवायधाि तनिायण 
गने । 

-  ६४ १. ववद्यिुीर् गातड सञ्चालनिा ल्र्ाउने । 

२. चाशजयङ्ग स्टेशनको पणुय व्र्वस्थापन 
भई सञ्चालनिा आउने । 
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३२५०२०१६ क्षेत्रीर् संग्रहालर्हरु ३ िाविर् िहत्वका क्षेत्रीर् संग्रहालर्को 
संिक्षण ि सञ्चालन 

-   िाविर् िहत्वका वस्िहुरुको संकलन 

भएको हनुे । 

३२५६१०११ नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

५ होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग तबर्र्िा 
िध्र्ि िथा उच्चस्ििको जनशशि 
िर्ाि गने । 

-   होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग तबर्र्िा 
िध्र्ि िथा उच्चस्ििको जनशशि 
भएको हनुे । 

३२५२१०११ भार्ा आर्ोग ३ संकटापन्न ि लोपन्त्िखु भार्ाहरुको 
संिक्षण सम्बर्द्यन िथा अतभलेखीकिण 
गरिने । नेपालका तलवपहरुको अध्र्र्न 
गरिने । भार्ा सवेक्षण िथा नक्शाङ्कन 
गरिने । सिकािी कािकाजको भार्ा 
तनधायिणका आधािहरु िर्ाि गिी 
भार्ाको तसर्ारिस गरिने । िािभृार्ाको 
पवहचान िथा शशक्षािा प्रर्ोगको 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरिने । 

-   लोपन्त्िखु भार्ाहरुको अतभलेखीकिण 
भएको हनु ेि नेपालिा बोतलने 
िािभृार्ाको पवहचान भएको हनुे । 

३२५६१०१३ नेपाल लतलिकला 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

३ नेपाली लतलि कलाहरुको संिक्षण ि 
सम्बर्द्यन गने । 

-   नेपाली लतलि कलाहरुको संिक्षण ि 
सम्बर्द्यन भएको हनु े। 

३२५०४०११ नेपाल प्रतितलवप 
अतधकाि िशजिािको 
कार्ायलर् 

३ प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण सम्बन्त्धी 
ववतभन्न सचेिनात्िक विर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गने ।  

-   २५०० िचना दिाय digitization हनुे । 

३२५६१०१४ नेपाल संगीि िथा 
नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

३ नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको 
ववतभन्न िाध्र्िबाट जगेनाय गने । 

-   नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको 
जगेनाय भएको हनु े। 

३२५५१०११ पशपुति क्षेत्र ववकास 
कोर् 

२ गरुुर्ोजना अनरुुप पूवायधाि ववकास 
कार्यििहरु सञ्चालन गने । 

-   १. पिुािाशत्वक िथा धातियक सम्पदाको 
सम्बर्द्यन, संिक्षण ि संभाि भएको 
हनुे ।  
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२.बज्रघि संिक्षण कार्य भएको हनुे ।  

३. क्षतिग्रस्ि ववश्वरुपा िशन्त्दि तनिायण 
हनुे । 

३२५००१०५ सांस्कृतिक संस्थान ३ नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको जगेना ि 
प्रवर्द्यन गने । 

सालबसाली  नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको जगेना ि 
प्रवर्द्यन हनु े। 

३२५५१०१२ लशुम्बनी ववकास कोर् ४ भगवान बरु्द्सँग सम्बशन्त्धि पक्षहरुको 
उत्खनन, संिक्षण ि प्रबर्द्यन गनय केन्त्जो 
टाँगेिािा तनतियि गरुुर्ोजना कार्ायन्त्वर्न 
गने । 

सालबसाली  १.भगवान शाक्र्िनुी बरु्द्सँग सम्बशन्त्धि 
चर्ाय-ववर्र्हरुको उत्खनन संिक्षण 
प्रबर्द्यन भएको हनुे ।  

२. केन्त्जो टाँगेिािा तनतियि गरुुर्ोजना 
कार्ायन्त्वर्न भएको हनुे ।  

३. बावर्यक १७ लाख आन्त्िरिक िथा 
बाह्य पर्यटकहरुबाट अवलोकन 
भएको हनुे । 

३२५०२०१५ िाविर् कला 
संग्रहालर् (भिपिु) 

३ िाविर् कलाहरुको खोज, संिक्षण ि 
ववकास गने । 

सालबसाली  िाविर् कलाहरुको खोज, संिक्षण ि 
ववकास भएको हनुे । 

३२५०२०१२ िाविर् संग्राहालर् 
(छाउनी) 

२ ऐतिहातसक िथा पिुािाशत्वक वस्िहुरुको 
संिक्षण, सम्बर्द्यन ि प्रबर्द्यन गनुय । 

सालबसाली  ऐतिहातसक िथा पिुािाशत्वक वस्िहुरुको 
संिक्षण, सम्बर्द्यन ि प्रबर्द्यन भएको हनुे 
। 

३२५०२०१३ केन्त्द्रीर् सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण 
प्रर्ोगशाला 

४ देश भिका सम्पदाहरुको िसार्न 
संिक्षण गने 

सालबसाली  सम्पदाहरुको िसार्न संिक्षण भएको 
हनु े। 

३२५०२०१४ नािार्णवहटी दिबाि 
संग्रहालर् 

४ नािार्णवहटी दिबािको संिक्षण ि 
संग्रहालर् व्र्वस्थापन गने । 

सालबसाली  नािार्णवहटी दिबािको संिक्षण ि 
संग्रहालर् व्र्वस्थापन भएको हनु े। 
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३२५६१०१२ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ३ नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरुको 
प्रकाशन ि नेपाली भार्ाको प्रवर्द्यन गने 

। 

-   नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरुको 
प्रकाशन भई नेपाली भार्ाको प्रवर्द्यन 

भएको हनुे । 

३२५८१०११ बौर्द् दशयन प्रवर्द्यन 
िथा गमु्बा ववकास 
सतिति 

२ बौर्द् दशयन प्रवर्द्यन, गमु्बा संिक्षण ि 
ववकास गने । 

सालबसाली  १. गमु्बाहरुको वगीकिण भएको हनुे ।  

२. िीन सर् वर्य पिुाना वहिाली 
गमु्बाहरुको पनु:तनिायण ि संिक्षण 

भएको हनुे । 

३२५४१०११ बहृिि जनकपिु क्षेत्र 
ववकास परिर्द् 

२ बहृत्ति जनकपिु क्षेत्रको सम्पदा संिक्षण 
ि ववकास गने । 

सालबसाली  िािार्ण सवकय ट तनिायणको कार्य अगातड 
बढी वहृत्ति जनकपिु क्षेत्रको सम्पदा 
संिक्षण भएको हनुे । 

३२५०२०१९ स्िािक संिक्षण िथा 
दिबाि हेिचाह 
कार्ायलर् (भिपिु) 

२ स्िािक संिक्षण िथा दिबाि हेिचाह गने 
। 

सालबसाली  भिपिु क्षेत्रको स्िािक संिक्षण हनुकुा 
साथै पर्यटकलाई द्वदइने सेवािा सधुाि 
भएको हनुे । 

३२५०२०१७ संग्रहालर्हरु (जािीर् 
संग्रहालर् सिेि) 

३ िाविर् िहत्वका संग्रहालर्को संिक्षण ि 
सञ्चालन गने । 

सालबसाली  गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्वशस्थि , 

िदु्रा िथा धाि ुकलाको संिक्षण भई 
िाविर् िहत्वका संग्रहालर्को संिक्षण ि 
सञ्चालन प्रभावकािी भएको हनुे । 

३२५०२०१८ ऐतिहातसक दिबािहरु २ ऐतिहातसक दिबािहरुको संिक्षण ि 
व्र्वस्थापन गने । 

सालबसाली  गोिखा दिबाि, हनिुानढोका दिबाि, 

नवुाकोट दिबाि ि लतलिपिुको स्िािक 
संिक्षण भएको हनुे । 

३२५००१०३ संस्कृति प्रवर्द्यन 
कार्यिि 

२ िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदाको 
संिक्षण गने । पिुािाशत्वक सम्पदाको 
खोज, संकलन िथा संिक्षण गने । 

सालबसाली  नेपालका सबै जाति/सिदुार्हरुको 
संस्कृति ि पिम्पिाको जगेनाय भएको हनुे 
। 
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३२५०३०११ िाविर् अतभलेखालर् ३ अतभलेख संकलन, संिक्षण, व्र्वस्थापन, 

तडशजटाईजेसन, प्रकाशन गने ।  

सालबसाली  १. सािै प्रदेशिा छरिएि िहेका िाविर् 
िहत्वका अतभलेख संकलन भएको 
हनुे ।  

२.नेपाल पक्ष िाि भएका सन्त्धी 
सम्झौिाहरुको अतभलेखीकिण भएको 
हनुे ।  

३. संकतलि अतभलेखहरुको 
तडशजटाईजेशन गिी सिुशक्षि भण्डािण 
भएको हनुे ।  

४. ऐतिहातसक ग्रन्त्थहरुको अध्र्र्न 
अनसुन्त्धान सवहि प्रकाशशि भएको 
हनुे । 

५.  जीणय अतभलेखहरुको िसार्तनक िथा 
भौतिक संिक्षण गिी कालान्त्ििसम्ि 
सिुशक्षि भएको हनुे । 

३२५०११०६ पर्यटन पूवायधाि 
ववकास आर्ोजना 

३ ववश्व पर्टयन बजाििा नेपाललाई 
आकर्कय  पर्टयकीर् गन्त्िव्र्को रूपिा 
स्थावपि गनय, पर्टयकीर् सेवा सवुवधाको 
गणुस्िि वदृ्वद गनय, नर्ाँ 
गन्त्िव्र्स्थलहरुको पवहचान ि 
ववववधीकिण गनय, पर्टयकीर् 
पूवायधािहरुको ववकासिा तनजी क्षेत्रको 
लगानी आकवर्यि गने । 

पर्यटकीर् पूवायधािको ववकास ि 
तनिायणको िििा प्राकृतिक स्रोि ि 

-   १.नेपालको पदर्ात्रा पर्यटनलाई ववश्वको 
एउटा उत्कृि पर्यटकीर् सम्पदाको 
रुपिा बढी सिुशक्षि, भिपदो ि 
आकर्यक बनाईने।  

२. प्रिखु धातियक क्षेत्रहरूको प्रवधयन 
गनुयका साथै ववतभन्न धिायवलम्बीहरूका 
धातियक एवं पर्यटकीर् दृविले 
िहत्वपूणय स्थलहरूको पवहचान गिी 
धातियक पर्यटनको ववकास एवं ववस्िाि 
गरिने।  
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साधनको उपर्ोग गदाय वािाविण 
संिक्षण गदै त्र्स्िा श्रोि ि साधनको 
द्वदगो रुपिा उपर्ोग गने । 

३.ववद्यिान पर्यटकीर् स्थलहरूको 
बजािीकिण एवं नर्ाँ स्थानहरुको 
पवहचान गिी त्र्सिर्य  पर्यटक 
आकर्यण गनय पर्यटकीर् क्षेत्रको 
पूवायधाि तनिायण िथा आधतुनक सूचना 
प्रववतधको उपर्ोग गिी प्रचाि प्रसाि 
गरिने।  

३२५०१०११ पर्यटन ववभाग ४ पवयिािोहण अनिुति प्रदान िथा 
पवयिािोहण िोर्ल्टी सम्बन्त्धी कार्य गने 
। पर्यटन उद्योगको तनर्िन गने ।  

-   १. पवयिािोहण अनिुति सहजीकिण ि 
पवयिािोहण िोर्ल्टी संकलन कार्य 
प्रभावकािी भएको हनुे ।  

२.  ठुला िािे होटल िथा क्र्ातसनोको 
अनगुिन भएको हनुे। 

 

कार्यिि िथा आर्ोजनाको हालसम्िको प्रगति शस्थति, आगािी िीन वर्यको उपलशधध सूचक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे प्रिखु विर्ाकलाप िलको 
िातलकािा प्रस्ििु गरिएको छ ।  
 

ब.उ.शश .नं. कार्यिि/आर्ोजना हालसम्िको प्रगति शस्थति आगािी िीन वर्यको उपलशधध सूचक आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु विर्ाकलापहरु 

३२५०००११ स स्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न 
िन्त्त्रालर् 

धातियक िथा सांस्कृतिक 
सम्पदाको संिक्षण सम्बर्द्यन ि 
ववकास गनय िािहिका 
तनकार्हरुसँग सिन्त्वर् 
भईिहेको । पर्यटन क्षेत्रको 
ववकासिार्य ि िाविर् 
अथयिन्त्त्रिा पर्यटन क्षेत्रको 
र्ोगदान अतभबवृर्द् भएको । 

ववदेशी पर्यटक संख्र्ा १५ लाख 
परु् र्ाउने, ववदेशी पर्यटकको और्ि 
बसाई १८ द्वदन पगुेको हनुे, 
अथयिन्त्त्रिा पर्यटन क्षेत्रको र्ोगदान 
५ प्रतिशि पगुेको हनुे । 

पर्यटनसँग सम्बशन्त्धि ऐन काननुको संशोधन गने । तनर्तिि 
कार्यहरु सञ्चालन हनुे । िािहिका तनकार्हरुको 
कार्यहरुको प्रभावकािी सिन्त्वर् अनगुिन िथा िलु्र्ाङ्कन गने 
। 
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नीति र्ोजना िथा िापदण्ड 
तनधायिण ि ववतभन्न तनकार्हरु 
तबच सिन्त्वर् स्थापना 
भएको। 

३२५०२०११ पिुाित्व ववभाग हालसम्ि ३५ ववगाहा जग्गा 
ि १५ वटा घि अतधग्रहण 
भएको । 

थप ७५ ववगाहा जग्गा अतधग्रहण 
भएको हनुे  

 जग्गा अतधग्रहण सम्बन्त्धी कार्य गने । 

३२५०२१०१ पिुािाशत्वक स्थल 
संिक्षण आर्ोजना 

सखेुिशस्थि काँिे ववहािको 
संिक्षण कार्य सम्पन्न भएको। 

िोिङ्ग भेडीर्ािी पिुािाशत्वक 
स्थलको उत्खनन ्कार्य 
सम्पन्न भएको। कवपलवस्ि ु
चििादेहीको उत्खनन कार्य 
सम्पन्न भएको। वकतियपिु 
सांस्कृतिक जािीर् 
संग्रहालर्को तनिायण सम्बन्त्धी 
अध्र्र्न(DPR)लगार्िका 
कार्य सम्पन्न भएको । 

स्वगयर्द्ािी िशन्त्दि संिक्षण 
सवहि परिसििा र्ज्ञशाला 
संिक्षण कार्य सम्पन्न भएको 
। 

झापा वकचकवध पिुािाशत्वक 
स्थलको उत्खनन िथा संिक्षण कार्य 
हनुे । भेतडर्ािी पिुािाशत्वक स्थलको 
उत्खनन ्बाट प्राप्त संिचनाको 
संिक्षण हनुे। सलायही िथा 
नवलपिासी शजल्लाको उत्खननब्ाट 
प्राप्त शशव िशन्त्दिको पनुतनिायण कार्य 
सम्पन्न हनुे । प्राचीन कवपलवस्ि ु
तिलौिाकोट पिुािाशत्वक क्षेत्र ववश्व 
सम्पदा सूचीिा सूचीकिण गने 
आधािहरु िर्ाि हनुे । देवघाट 
क्षेत्रिा िहेको िणीिकुन्त्देश्वि िशन्त्दि 
परिसिको जीणय िशन्त्दिहरुको संिक्षण 
हनु े। 

भेतडर्ािी पिुािाशत्वक स्थलको उत्खनन ्गने। सलायही शजल्ला 
िूतियर्ाशस्थि उत्खनन ्बाट प्राप्त शशव िशन्त्दिको पनुतनिायण 
कार्य गने। नवलपिासी शजल्ला तसिौतलशस्थि उत्खनन ्बाट 
प्राप्त शशव िशन्त्दिको पनुतनिायण कार्य सम्पन्न हनुे । देवघाट 
क्षेत्रिा िहेको िणीिकुन्त्देश्वि िशन्त्दि परिसिको भग्न 
िशन्त्दिहरुको संिक्षण हनुे िशुिनाथ िशन्त्दि परिसिको 
ज्वालािाई िशन्त्दि संिक्षण भएको हनुे।  

५०१२५१०२ हवाई र्ािार्ाि 
क्षििा अतभववृर्द् 
आर्ोजना 

१७० घिको िआुधजा 
ववििण गरिएको। करिब ९ 
प्रतिशि तनिायण कार्य सम्पन्न 
भएको । 

International Apron & Parallel 

Taxi way को Expansion हनुे । 

करिब १०० घिको िआुधजा ववििण गरिने ।  
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५०१२५१०४ पोखिा क्षेत्रीर् 
अन्त्ििायविर् 
वविानस्थल 

९३ प्रतिशि तनिायण कार्य 
सम्पन्न भएको ।  

तनिायण कार्य सम्पन्न हनुे । 

सञ्चालनिा आउने ।  

तनिायण कार्य सम्पन्न हनुे । सञ्चालनिा आउने ।  

५०१२५१०३ दशक्षण एशशर्ा पर्यटन 
पूवायधाि ववकास 
आर्ोजना 

१०० प्रतिशि कार्य सम्पन्न  वावर्यक ७६ लाख र्ात्रलुाई सेवा 
प्रदान गने क्षििा भएको अन्त्ििाविर् 
वविानस्थल सञ्चालनिा आउने । 

गौिि बरु्द् अन्त्ििायविर् वविानस्थल सञ्चालनिा आउने । 

५०१२५१०५ दोस्रो अन्त्ििायविर् 
वविानस्थल तनजगढ, 

बािा 

Master Plan िर्ािी ९५ 
प्रतिशि सम्पन्न भएको । 

रे्शन्त्सङ सम्पन्न । नदी 
तनर्न्त्त्रण कार्य जािी । रुख 
गन्त्िी िथा छपान कार्य जािी 
िहेको ।  

वविानस्थलको २५ प्रतिशि तनिायण 
कार्य सम्पन्न भएको हनुे ।  

Master Plan सम्पन्न भएको हनुे । नदी तनर्न्त्त्रण कार्य 
सम्पन्न हनुे ।  

५०१२५१०१ नेपाल नागरिक 
उड्डर्न प्रातधकिण 

नेपालगन्त्ज, वविाटनगि 
वविानस्थलहरुिा नर्ाँ 
अत्र्ाधतुनक टतियनल भवन 
तनिायण गनयको तनतित्त 
तडजाइन िर्ाि भएको। 

ववतभन्न आन्त्िरिक 
वविानस्थलहरुको गरुुर्ोजना 
िर्ाि गरि सोवह विोशजि 
स्ििोन्नति कार्य अगातड 
बढेको। 

नेपालगन्त्ज, वविाटनगि 
वविानस्थलहरुिा नर्ाँ अत्र्ाधतुनक 
टतियनल भवन तनिायण हनुे। 

नेपालगन्त्ज, वविाटनगि, धनगढी 
वविानस्थलहरुिा भववष्र्िा A-320 

उडान अवििण गनय सक्ने गरि 
जग्गा अतधग्रहण कार्य गने। 

नेपालगन्त्ज, वविाटनगि वविानस्थलहरुको नर्ाँ टतियनल 
भवनको तनिायण कार्य सरुु हनुे। नेपालगन्त्ज, वविाटनगि, 

धनगढी वविानस्थलहरुिा भववष्र्िा A-320 उडान अवििण 
गनय सक्न ेगरि जग्गा अतधग्रहण कार्य गने। 

३२५०२१०२ ववश्व सम्पदा क्षेत्र 
संिक्षण आर्ोजना 

तिलौिाकोट कवपलवस्ि ु
क्षेत्रलाई नेपाल सिकािबाट 
संिशक्षि स्िािक क्षेत्र घोर्णा 
गरिएको । सम्पदा प्रभाव 
िलु्र्ांकन (Heritage Impact 

काठिाण्डौ उपत्र्का ववश्व सम्पदा 
स्थलतभत्रका भकूम्पबाट क्षति भएका 
स्िािकहरुको संिक्षण जीणोर्द्ाि कार्य 
सम्पन्न गरिने । तिलौिाकोट 
कवपलवस्ि ुसंिशक्षि स्िािक क्षेत्रका 

तिलौिाकोट कवपलवस्ि ुक्षेत्रलाई नेपाल सिकािबाट संिशक्षि 
स्िािक क्षेत्र घोर्णा गने । सम्पदा प्रभाव िलु्र्ांकन 
(Heritage Impact Assessment) का लातग ढाँचा ि प्रकृर्ा 
िर्ाि गने । Silk Road Nomination का लातग पूवायधाि 
िर्ाि गने सन्त्दभयिा उि क्षेत्रको एक Nodle Town को 
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Assessment) का लातग ढाँचा 
ि प्रकृर्ा िर्ाि गिी नेपाल 
सिकािबाट स्वीकृि गरिएको 
। काठिाण्डौ उपत्र्का ववश्व 
सम्पदा स्थलका लातग िर्ाि 
गिी सन ्२००७ िा लागू 
गरिएको एकीकृि व्र्वस्थापन 
संिचना (Integrated 

Management Framework) 

को पनुिावलोकन (Review ) 

गरिएको । काठिाण्डौ 
उपत्र्का ववश्व सम्पदा 
स्थलको संिक्षण एवं 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धिा 
अध्र्र्नका लातग UNESCO 

World Heritage Committee 

को 44th Session ले गिेको 
तनणयर् बिोशजि International 

Scientific Committee गठन 
गरिएको । तिलौिाकोट 
कवपलवस्िलुाई ववश्व सम्पदा 
सूचीिा सूचीकिण गने 
सन्त्दभयिा आवश्र्क तनणयर्हरु 
गनयका लातग िन्त्त्रालर्, 

पिुाित्व ववभाग, लशुम्बनी 
ववकास कोर् िथा सम्बर्द् 
स्थानीर् सिकािको 
प्रतितनतधत्व सवहिको 

लातग संिक्षण एवं तनिायण सम्बन्त्धी 
िापदण्ड (Bylaws) तनिायण गरिने । 

तिलौिाकोट कवपलवस्ि ुसंिशक्षि 
स्िािक क्षेत्रका लातग एकीकृि 
व्र्वस्थापन र्ोजना (Integrated 

Management Plan) िर्ाि गरिने । 

जनकपिुको जानकी िशन्त्दिलाई ववश्व 
सम्पदा सूचीिा सूचीकिण गने 
प्रकृर्ाका शशलशशलािा संिशक्षि 
स्िािक क्षेत्र घोर्ण गनयका लातग 
स्थानीर् सिकािसँगको तनकट 
सहकार्यिा सीिांकन तनधायिण गने । 

काठिाण्डौ उपत्र्का ववश्व सम्पदा 
स्थलतभत्र अति आवश्र्कीर् पूवायधाि 
ववकासका लातग िापदण्ड (Bylaw) 

िर्ाि गिी लागू गने ।  

ववस्ििृ अध्र्र्न गिी प्रतिवेदन िर्ाि गने काठिाण्डौ 
उपत्र्का ववश्व सम्पदा स्थलतभत्र एक संिशक्षि स्िािक 
क्षेत्रको Inventory Update गने । 
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Steering Committee गठन 
गिी कार्य प्रािम्भ गरिएको । 

५०१२५९०१ सासेक- हवाई 
र्ािार्ाि क्षििा 
अतभवरृ्द्ी आर्ोजना 

तत्रभवुन अन्त्ििायविर् 
वविानस्थलको िनवेको 
पूवयिर्य  Hanger Area 

Development को लातग ठेक्का 
सम्झौिा हनुे िििा िहेको। 

तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
िनवेको पूवयिर्य  Hanger Area 

Development हनुे । तत्रभवुन 
अन्त्ििायविर् वविानस्थलको ट्याक्सीवे 
ववस्िाि हनुे। 

तत्रभवुन अन्त्ििायविर् वविानस्थलको िनवेको पूवयिर्य  Hanger 

Area Development को तनिायण कार्य जािी िहने ।  तत्रभवुन 
अन्त्ििायविर् वविानस्थलको ट्याक्सीवे ववस्िािको तनिायण 
कार्य जािी िहने । गौििवरु्द् अन्त्ििायविर् वविानस्थलको 
Terminal -2 भवनको तनिायण कार्य जािी िहने । 

३२५००१०२ दशक्षण एशशर्ा पर्यटन 
पूवायधाि ववकास 
आर्ोजना 

सोलाि गाडी व्र्वस्थापन 
भएको । 

ववद्यिुीर् गातड सञ्चालनिा ल्र्ाउने । 

चाशजयङ्ग स्टेशनको पणुय व्र्वस्थापन 
भई सञ्चालनिा आउने । 

ववद्यिुीर् गातड सञ्चालनिा ल्र्ाउने । चाशजयङ्ग स्टेशन 
सञ्चालनिा ल्र्ाउने। 

३२५०२०१६ क्षेत्रीर् संग्रहालर्हरु िाविर् िहत्वका वस्िहुरुको 
संकलन गिी प्रदशयनीिा 
ल्र्ाईएको । 

िाविर् िहत्वका थप वस्िहुरुको 
संकलन भएको हनुे ।  

संग्रहालर् संिक्षण, संवर्द्यन िथा सञ्चालन गने । 

३२५६१०११ नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग 
तबर्र्िा िध्र्ि िथा 
उच्चस्ििको जनशशि िर्ाि 
भएको । 

सवै प्रदेशिा नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानका शाखा 
ववस्िाि सञ्चालनिा ल्र्ाउने । होटल 
िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग तबर्र्िा िध्र्ि 
िथा उच्चस्ििको थप जनशशि 
िर्ाि भएको हनुे । 

सवै प्रदेशिा नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठानका शाखा ववस्िाि सञ्चालनिा ल्र्ाउने । होटल िथा 
ट्राभल टे्रवकङ्ग तबर्र्िा िध्र्ि िथा उच्चस्ििको जनशशि 
ववकासको कार्य तनर्तिि गने । झापाको तबिायिोड 
िहोत्तिीको बद्वदयवास लगार्िका क्षेत्रिा शाखा सञ्चालनिा 
ल्र्ाउने । 

३२५२१०११ भार्ा आर्ोग सिकािी कािकाजको भार्ा 
तनधायिणका आधािहरू 
िजुयिाका लातग िहत्वपणुय 
सझुाव एंव ि्र् प्राप्त भएको 
। संकटापन्न ि लोपन्त्िखु 
भार्ाहरुको अतभलेखीकिण 
िथा भार्ा कक्षाहरु सञ्चालन 
गरिएको । शास्त्रीर् 

थप लोपोन्त्िखु भार्ाहरुको 
अतभलेखीकिण हनुे । नेपालिा 
बोतलने िािभृार्ाको संिक्षण 
,सम्बर्द्यन भएको हनुे । 

संकटापन्न ि लोपन्त्िखु भार्ाहरुको संिक्षण सम्बर्द्यन िथा 
अतभलेखीकिण गने । नेपालका तलवपहरुको अध्र्र्न, भार्ा 
सवेक्षण िथा नक्शाङ्कन गने । सिकािी कािकाजको भार्ा 
तनधायिणका आधािहरु िर्ािी  गने। िािभृार्ाको पवहचान 
िथा शशक्षािा िािभृार्ा प्रर्ोगको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गने। 
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भार्ाहरुको अध्र्र्न गरिएको 
।  

३२५६१०१३ नेपाल लतलिकला 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

लतलि कलाहरूको संिक्षण 
भईिहेको । 

नेपाली लतलि कलाहरुको संिक्षण ि 
सम्बर्द्यन भएको हनुे । 

नेपाली लतलि कलाहरुको संिक्षण गने । 

३२५०४०११ नेपाल प्रतितलवप 
अतधकाि िशजिािको 
कार्ायलर् 

प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण 
सम्बन्त्धी ववतभन्न सचेिनात्िक 
विर्ाकलापहरु सञ्चालन 
भएको । 

प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण सम्बन्त्धी 
ववतभन्न सचेिना अतभववृर्द् हनुे । 

online िचना दिाय व्र्वस्थापन भएको 
हनुे। 

प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण सम्बन्त्धी ववतभन्न सचेिनात्िक 
विर्ाकलापहरु सञ्चालन गने। िचना दिाय व्र्वस्थापन 
software तनिायण गने । 

३२५६१०१४ नेपाल संगीि िथा 
नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि 
संस्कृतिको प्रवधयन भएको । 

नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि 
संस्कृतिको जगेनाय भएको हनुे । 

नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि संस्कृति सम्बन्त्धी  ववतभन्न 
कार्यिि सञ्चालन गने । 

३२५५१०११ पशपुति क्षेत्र ववकास 
कोर् 

भौतिक पूवायधाि तनिायण ि 
पिुािाशत्वक िथा साँस्कृतिक 
सम्पदाको संिक्षण िथा 
सम्बर्द्यन गने कार्य भएको । 

पशपुतिनाथिा सनुको जलहिी 
िाख्न ेकार्य भएको । पनुतनयिायण 
प्रातधकिणबाट हस्िान्त्ििण 
भएका आर्ोजनाहरुको कार्य 
भईिहेको । 

गरुुर्ोजना अनसुाि पशपुति क्षेत्रलाई 
धातियक, सांस्कृतिक एवं पर्ायपर्यटनको 
निनुा क्षेत्रको रुपिा ववकास ि 
आन्त्िरिक िथा बाह्य पर्यटनको 
अतभबवृर्द् भएको हनुे । बज्रघि 
संिक्षण कार्य भएको हनुे । क्षतिग्रस्ि 
ववश्वरुपा िशन्त्दि तनिायण हनुे । 

सोभतनर्ि पसलको तनिायण भएको 
हनुे । वनकाली शस्थि पावकय ङ्ग 
स्थलको स्ििोन्नति भएको हनुे । 

बज्रघि संिक्षण कार्य शरुु गने । क्षतिग्रस्ि ववश्वरुपा िशन्त्दि 
तनिायण गने । सोभतनर्ि पसलको तनिायण कार्य अशघ 
बढाउन े। वनकाली शस्थि पावकय ङ्ग स्थलको स्ििोन्नति कार्य 
अशघ बढाउने । 

३२५००१०५ सांस्कृतिक संस्थान नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको 
जगेना ि प्रवर्द्यन भएको । 

नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको खोज, 

जगेना ि प्रवर्द्यन भएको हनुे । 

नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको खोज, जगेना ि प्रवर्द्यन गने । 

३२५५१०१२ लशुम्बनी ववकास कोर् लशुम्बनी गरुुर्ोजनाको ८६ 
प्रतिशि कार्य सम्पन्न । 

शाक्र् गणिाज्र् 
कवपलवस्िकुो वैज्ञातनक 

लशुम्बनी गरुुर्ोजना सम्पन्न भएको 
हनुे । िािग्राि िथा कवपलबस्िकुो 
गरुुर्ोजनाको िर्ाि भई कार्य प्रािम्भ 
भएको हनुे । 

लशुम्बनी गरुुर्ोजनाको बाँकी १४ प्रतिशि िध्रे् ७ प्रतिशि 
कार्य सम्पन्न गने । तिलौिाकोटलाई ववश्वसम्पदा सशुचिा िाख्न 
पहल गने। िािग्राि गरुुर्ोजनाको ११६  ववघा जग्गा 
खरिदकार्य सम्पन्न गरिने । 
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िरिकाबाट उत्खननको कार्य 
तनर्तिति भईिहेको ।  

३२५०२०१५ िाविर् कला 
संग्रहालर् (भिपिु) 

िाविर् कलाहरुको खोज, 

संिक्षण ि ववकास गने कार्य 
तनर्तिि भई िहेको । 

िाविर् कलाहरुको जगेनाय भएको हनुे 
।  

िाविर् कलाहरुको खोज, संिक्षण ि ववकास गने कार्यहरु 
गने । 

३२५०२०१२ िाविर् संग्राहालर् 
(छाउनी) 

संग्रहालर् भवन लगार्ि 
पूवायधािको स्ििोन्नति ि 
संग्रहालर्हरु थप व्र्वशस्थि 
भएको । 

संग्रहालर् भवन लगार्ि पूवायधािको 
तनिायण ि संग्रहालर्हरु थप 
व्र्वशस्थि भएको हनुे। 

संग्रहालर् पूवायधािको स्ििोन्नति ि संग्रहालर्हरु थप 
व्र्वशस्थि गने। 

३२५०२०१३ केन्त्द्रीर् सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण 
प्रर्ोगशाला 

पिुािाशत्वक स्थलहरुको 
िसार्न संिक्षण भईिहेको। 

३० वटा पिुािाशत्वक स्थलहरुको 
िसार्न संिक्षण भएको हनुे। 

सम्पदाहरुको िसार्न संिक्षण गने । 

३२५०२०१४ नािार्णवहटी दिबाि 
संग्रहालर् 

नािार्णवहटी दिबािको 
संिक्षण ि संग्रहालर् 
व्र्वस्थापन गने कार्य 
तनर्तिि भईिहेको । 

नािार्णवहटी दिबाि संग्रहालर्लाई 
अन्त्ििाविर् संग्रहालर्को रुपिा 
ववकास भएको हनुे। 

नािार्णवहटी दिबािको संिक्षण ि संग्रहालर् व्र्वस्थापनसँग 
सम्बशन्त्धि तनर्तिि कार्यहरु गने । 

३२५६१०१२ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली सावहत्र्का लेख 
िचनाहरुको प्रकाशन ि 
नेपाली भार्ाको प्रवर्द्यन 

तनर्तिि रुपिा भइिहेको । 

नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरुको 
प्रकाशन ि नेपाली भार्ाको प्रवर्द्यन 

भएको हनुे । 

नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरुको प्रकाशन  

३२५८१०११ बौर्द् दशयन प्रवर्द्यन 
िथा गमु्बा ववकास 
सतिति 

गमु्बाहरुको वगीकिण भएको 
। िाविर् िहत्वका 
गमु्बाहरुको तनिायण ि संिक्षण 
भएको 

गमु्बाहरुको वगीकिण भएको हनुे । 
िाविर् िहत्वका गमु्बाहरुको तनिायण 
ि संिक्षण भएको हनुे । 

गमु्बाहरुको वगीकिण गने। िाविर् िहत्वका गमु्बाहरुको 
तनिायण ि संिक्षण गने  

३२५४१०११ बहृिि जनकपिु क्षेत्र 
ववकास परिर्द् 

िािार्ण सवकय ट तनिायणको 
कार्य अगातड बढेको । वहृत्ति 

वहृत्ति जनकपिु क्षेत्रको सम्पदा 
पनुतनयिायण भएको हनुे । 

िािार्ण सवकय ट तनिायणको कार्य गने। वहृत्ति जनकपिु 
क्षेत्रको सम्पदा पनुतनयिायण गने । 
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जनकपिु क्षेत्रको सम्पदा 
पनुतनिायण भईिहेको । 

३२५०२०१९ स्िािक संिक्षण िथा 
दिबाि हेिचाह 
कार्ायलर् (भिपिु) 

भिपिु क्षेत्रको स्िािक 
संिक्षण भई पर्यटन  सेवा 
प्रदान गरििहेको । 

भिपिु क्षेत्रको स्िािक संिक्षण 
हनुकुा साथै पर्यटकलाई द्वदइने 
सेवािा उच्च ि गणुस्ििी सधुाि 
भएको हनुे । 

भिपिु क्षेत्रको स्िािक संिक्षण ि पर्यटकलाई द्वदइने सेवािा 
सधुाि गने। 

३२५०२०१७ संग्रहालर्हरु (जािीर् 
संग्रहालर् सिेि) 

गोिखा दिबाि संग्रहालर् 
व्र्वशस्थि गरिएको साथै िदु्रा 
िथा धाि ुकलाको संिक्षण 
भएको। 

गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्वशस्थि 
ि िदु्रा िथा धाि ुकलाको संिशक्षि 
भएको हनुे । 

गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्वशस्थि गने । िदु्रा िथा धाि ु
कलाको संिक्षण िथा व्र्ावस्थापन गरिने । 

३२५०२०१८ ऐतिहातसक दिबािहरु गोिखा दिबाि, हनिुानढोका 
दिबाि, नवुाकोट दिबाि ि 
लतलिपिुको स्िािक संिक्षण 

ि सेवा प्रवाह भएको । 

गोिखा दिबाि, हनिुानढोका दिबाि, 

नवुाकोट दिबाि ि लतलिपिुको 
स्िािक संिक्षण भई व्र्वशस्थि 
पर्यवटर् सेवा प्रवाह भएको हनुे । 

गोिखा दिबाि, हनिुानढोका दिबाि, नवुाकोट दिबाि ि 
लतलिपिुको स्िािक संिक्षण ि व्र्वशस्थि पर्यटकीर् सेवा 
प्रवाह गने । 

३२५००१०३ संस्कृति प्रवर्द्यन 
कार्यिि 

नेपालिा बसोाबास गने 
सम्पणुय जािजािी 
सिदुार्हरुिा िहेको अििुय 
सांस्कृतिक सम्पदाको ववविण 
िर्ाि गने सम्बशन्त्ध कार्य 
अशघ बवढिहेको । प्राचीन 
स्िािक संिक्षण ऐन 
संशोधनको प्रकृर्ा अगातड 
बढाइएको। प्रदेश ि स्थानीर् 
सिकाि सिेिको सिन्त्वर्िा 
साि वटै प्रदेशिा िहेका 
संग्रहालर्हरुको 
अतभलेखीकिण गने प्रर्ास 

१२५ जािजातिको जाति 
सिदुार्हरुिा िहेको अििुय 
सांस्कृतिक सम्पदाको ववविण िर्ाि 
गने सम्बशन्त्ध कार्य भएको हनुे । 

प्राशचन स्िािक संिक्षण ऐन संशोधन 
भएको हनुे । साि वटै प्रदेशिा 
िहेका संग्रहालर्हरुको 
अतभलेखीकिण भएको हनुे । अिूिय 
सांस्कृतिक सम्पदा संिक्षण सम्बशन्त्ध 
जनचेिना अतभबवृर्द् भएको हनुे।  

नेपालिा बसोबास गने सम्पणुय जाति सिदुार्हरुिा िहेको 
अििुय सांस्कृतिक सम्पदाको ववविण िर्ाि गने कार्य अशघ 
बढाउने । प्राचीन स्िािक संिक्षण ऐन संशोधनको प्रकृर्ा 
अगातड बढाउन े। िाविर् संस्कृति नीतिको संशोधन कार्य 
गने । संग्रहालर् ऐन ि संस्कृति ऐन तनिायण सम्बशन्त्ध 
कािबाही अशघ बढाउने । प्रदेश ि स्थातनर् सिकाि 
सिेिको सिन्त्वर्िा साि वटै प्रदेशिा िहेका 
संग्रहालर्हरुको अतभलेखीकिण गने । अिूिय सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण सम्बशन्त्ध जनचेिना अतभबवृर्द्का लातग 
अतभिखुीकिण कार्यिि सञ्चालन गने । संस्कृतिसँग 
सम्बशन्त्धि ववकास सतितिहरुको व्र्वस्थापन गने ।  
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भएको । अिूिय सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण सम्बशन्त्ध 
जनचेिना अतभबवृर्द्का लातग 
अतभिखुीकिण कार्यिि 
सञ्चालन भईिहेको।  

३२५०३०११ िाविर् अतभलेखालर् करिब दईुलाख 
अतभलेखहरुको तडशजटाईजेशन 
कार्य भएको । करिब िीस 
हजाि अतभलेखहरुको भौतिक 
संिक्षण भएको । 

६ लाख अतभलेखहरुको 
तडशजटाईजेसन भएको हनुे । एक 
लाख अतभलेखहरुको भौतिक संिक्षण 
भएको हनु।े 

अतभलेखहरुको तडशजटाईजेशन गने। संधी सम्झौिाको 
अतभलेखीकिण गने। अतभलेखहरुको िसार्तनक िथा भौतिक 
संिक्षण गने। अतभलेखहरुको सम्पादन िथा प्रकाशन गने। 

३२५०११०६ पर्यटन पूवायधाि 
ववकास आर्ोजना 

प्रत्रे्क प्रदेशिा एक एक 
वटा धातियक स्थल िथा 
पर्यटकीर् स्थलहरु 
(सन्त्दकपिु इलाि, धनरु्ाधाि 
धनरु्ा, इन्त्द्रसिोवि िकवानपिु, 

पंचासे कास्की, तनगतलहवा 
कवपलवस्ि,ु िािा िगु,ु भादा 
कैलाली) िा पवहलो चिणको 
पर्यटकीर् पूवायधाि तनिायण 
कार्य सम्पन्न भएको ।  

GHT अन्त्िगयि कन्त्चनजङ्गा 
क्षेत्र, िकाल ुक्षेत्र, च्छो 
िोल्पा क्षेत्र, शजरि सगििाथा, 
िनास्ल ुक्षेत्र, िातथल्लो 
िसु्िाङ्ग क्षेत्र िथा र्ासाय 
टे्रलको हाल सम्ि ३०० वक 
ति तनिायण सम्पन्न भएको।  

 Great Himalayan Trail अन्त्िगयि 
५०० वक.ति. तनिायण सम्पन्न 
गरिने। Cultural Trail अन्त्िगयि 
२०० वक.ति. तनिायण सम्पन्न भएको 
हनु।े ७ वटै प्रदेशको प्रिखु 
पर्यटकीर् गन्त्िव्र्हरुिा पर्यटकीर् 
पूवायधाि तनिायण भएको हनुे। 
पातथभािा, िातथल्लो िसु्िाङ्ग, 
िशुिनाथ आद्वद क्षेत्रिा Tourist 

Rescue Center तनिायण भएको हनुे। 

Great Himalayan Trail अन्त्िगयि १५० वक.ति. तनिायण 
सम्पन्न गरिने।  िातथल्लो िसु्िाङ्ग िथा खप्तड क्षेत्रिा 
Tourist Service Center तनिायण सरुु गने । साि प्रदेशको 
ववतभन्न पर्यटकीर् क्षेत्रिा पूवायधाि तनिायण गने ।  
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िशुिनाथ क्षेत्र अन्त्िगयि 
कागवेनीिा वपण्ड स्थल िथा 
िशुिनाथिा २ वटा आतन 
गहृको तनिायण कार्य सम्पन्न 
भएको ।  

पोखिा िािवैंक चोकिा 
पर्यटवकर् बस पाकय  तनिायण 
कार्य सम्पन्न भएको ।  

३२५०१०११ पर्यटन ववभाग पवयिािोहणको लातग अनिुति 
प्रदान गने कार्य तनर्तिि भई 
िहेको । क्र्ातसनोहरुले तिनय 
बाँकी बक्र्ौिा िकि असतुल 
भईिहेको । ठुला िािे होटल 
िथा क्र्ातसनोको अनगुिन 
कार्य भईिहेको । 

थप वहिालहरु आिोहणका लातग 
खलुा गरिएको हनुे । पवयिािोहण 
ववस्िाि भएको हनुे । 

पवयिािोहण अनिुति प्रदान गने कार्य तनर्तिि गने । िािे 
होटल िथा क्र्ातसनो अनगुिन कार्ायलाई िीव्रिा द्वदने । 

तनर्िानाुसािका साहतसक पर्यटकीर् कृर्ाकलापहरु 
सञ्चालनका लातग अनिुति द्वदने । 

९. जोशखि पक्ष िथा अनिुान  

कोतभड १९ बाट पर्यटन क्षेत्रिा पिेको प्रतिकुल असिबाट पर्यटन क्षेत्रको पनुरुत्थान गनय िथा पर्यटन क्षेत्रका कार्यििको प्राथतिकीकिण गिी उपिोि अनसुािको 
कार्यिि कार्ायन्त्वर्नका लातग उपर्िु वािाविणको तनिायण एवि ्आवश्र्क ववत्तीर् िथा िानवीर् श्रोि ि ववकासिैत्री वािाविण कार्ि िहने भन्ने अनिुान गरिएको छ। उि 
शस्थति निहेिा वा कार्ि हनु नसकेिा िथा सिोकािवाला तनकार्हरूको सिन्त्वर्ात्िक प्रर्ास हनु नसकेिा र्स क्षेत्रको लशक्षि उद्देश्र् हातसल नहनुे जोशखि िहन्त्छ। 
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परिच्छेद ६ 

सामाजिक के्षत्र 

६.१ जिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 

१. पषृ्ठभधूम  

नेपालको संवििानमा जिक्षालाई नागरिकको मौधलक हकको रुपमा प्रत्याभतू गिी आिािभतू जिक्षा अधनिायय तथा धनिःिलु्क 
हनुे ि माध्यधमक जिक्षा धनिःिलु्क हनुे व्यिस्था गरिएको छ । िाज्यका धनदेिक धसद्धान्त त तथा निधतहमामा जिक्षालाई नागरिकका 
आिािभतू आिश्यकताको मापमा िगीकिण गिी सबै नागरिकलाई जिक्षाको अिसि उपलब्ि गिाउने माध्यमको रुपमा परिभावित 
गिेको छ । यि पक्षहरुको कायायन्त ियन, नेपाल सिकािले अन्त तिावरयय मञ्चमा गिेका प्रधतिद्धताहरुको कायायन्त ियन, दीगो विकास 
लक्ष्यहरुको प्राधिका लाधग गणुस्तिीय जिक्षा अपरिहायय छ। सबै बालबाधलकाका लाधग गणुस्तियकु्त आिािभतू जिक्षा सधुनजित गनय 
तथा माध्यधमक जिक्षाको पहुुँच तथा गणुस्ति अधभिवृद्ध,प्राविधिक जिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलममा समािेिि ि समतामूलक पहुुँच 
विस्ताि एिम ् िैज्ञाधनक, निप्रितयनात्मक, अनसुन्त िानात्मक ि प्रविधिमैत्रि िोिगािमूलक गणुस्तिीय जिक्षाका लाधग िाज्यको लगानि 
अधभिवृद्ध गदै धनिि क्षेत्रको लगानिलाई धनयमन ि व्यिस्थापन गिी सेिामूलक बनाउने निधत अबलम्बन गिेको छ ।कोधभड-१९ 
को वििम परिजस्थधतमा जिक्षाक्षेत्रमा पिेको असिलाई मध्य निि गदै बैकजल्पक जिक्षालाई िोड ददनपुने पधन अवहलेको 
आिश्यकता िहेको छ । समग्र जिक्षा प्रणालीमा सिुािका लाधग धनिन्त ति मापमा भएका प्रयासबाट जिक्षामा समतामूलक पहुुँचको 
अधभिवृद्ध भएको, विद्याथी भनाय तथा वटकाउ दिमा िवृद्ध भएको, विद्यालयमा छात्रछात्राको सहभाधगता दिमा सममापमा पगुेको, 
जिक्षण धसकाइमा आिधुनक प्रविधिको प्रयोग हुुँदै गएको, जिक्षालाई विज्ञान प्रविधिसुँग तालमेल गिाई अनसुन्त िानमा आिारित 
जिक्षामा िोड ददइएको, जिक्षकलाई समयानकुुल ताधलमको अिसि प्राि भएको, प्राकृधतक प्रकोप प्रधतिोिि विद्यालय भौधतक सवुििा 
विस्ताि हुुँदै गएको, साक्षि घोिणा हनुे जिल्ला बढ्दै गएको, प्राविधिक उच्च जिक्षाको पहुुँच क्रधमकरुपमा विस्ताि भई िहेको वििय 

नधतिा सूचकबाट देजिएकोले जिक्षा क्षेत्रमा क्रधमकमापमा सिुाि भएको देजिन्त छ। मलुकुको विकास, समवृद्ध तथा सिुासनका लाधग 
विज्ञान ि प्रविधिको क्षेत्रको समजुचत विकास ि उपयोग आिको आिश्यकता भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लाधग निधतगत, 
काननुि, संिचनागत तथा काययक्रधमक सिुािका प्रयत्नहमा हुुँदै आएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौति  

संघियतामा विद्यालय जिक्षाको जिम्मेिािी स्थानिय तहमा िहेको सन्त दभयमा विद्यालय जिक्षाको सियसलुभ पहुुँच विस्ताि ि 
गणुस्ति सधुनजित गिी साियिधनक जिक्षाप्रधत आम सिोकाििालाको विश्वास अधभिवृद्ध गनुय ि मौधलक हकको मापमा अधनिायय ि 
धन:िलु्क जिक्षाको गणुात्मक रुपमा कायायन्त ियन गनुय प्रमिु चनुौतिको मापमा िहेको छ। हालसम्म पधन विद्यालय बावहि िहेका 
बालबाधलकालाई विद्यालयमा भनाय गिाउन,ु कक्षा छाड्ने दि िून्त यमा झािी अपेजक्षत धसकाइ उपलजब्ि हाधसल गनुय, जिक्षक दिबन्त दी 
धमलान पिात ्नपगु भएको विियगत जिक्षक दिबन्त दी व्यिस्थापन गनुय,, सबै प्रकािका विद्यालयमा पयायि भौधतक पूिायिाि सवहतको 
आकियक धसकाइ िाताििण सधुनजित गनुय, जिक्षण धसकाइ पद्धधतलाई व्यािहारिक, बालमैत्रि एिम ् प्रविधिमा आिारित बनाउन,ु 

प्राविधिक जिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलममा पहुुँच विस्ताि एिं बिािको आिश्यकतासुँग तालमेल गिी िोिगािीमा आिद्ध ताधलम 
प्राि िनिजक्त उत्पादन गनुय पधन चनुौतिपूणय छ ।विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हनुे िनिजक्तलाई अन्त तिायवरयस्तिमा समकक्षि ि 
प्रधतस्पिी बनाउन,ु प्राविधिक उच्च जिक्षाको अिसि विस्ताि गदै ज्ञानमा आिारित अथयतन्त त्र धनमायण गने नििनतम सोचको 
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व्यािहारिक कायायन्त ियन गनुय तथा जिक्षा क्षेत्रमा सिुासन, उत्तिदावयत्ि ि सहभाधगताको अधभिवृद्ध गनुय, क्षमतािान ्यिुालाई स्िदेिमै 
सेिा गने अिसिको धसियना गनुय,  िनसाज्ययक बनोट, आन्त तरिक ि बाह्य बसाइसिाइको प्रिजृत्त समेतको अध्ययन गिी िैजक्षक 
संस्थाहमाको नक्साङ्कन ि पनुवियतिण गनुय, सूचना तथा सञ्चाि प्रविधिले ल्याएका विविि अिसिहमाको सदपुयोग गनुय, िििनपययन्त त 
जिकाइका लाधग पठन संस्कृधतको विकास गने कायय पधन चनुौतिपूणय नै छ। 

पािमाणविक प्रविधि, सूचना तथा संचाि प्रविधि, नानो प्रविधि, िैविक प्रविधि आवटयविधसयल इजन्त ललिेन्त स लगायतका 
उददयमान प्रविधिहमालाई मानिवहतका लाधग सदपुयोग गनय प्रोत्सावहत गनुय, प्रदेिहमामा विज्ञान तथा प्रविधिको सन्त तधुलत विकास गनय 
आिश्यक निधतगत ि संिचनात्मक व्यिस्था गने, विज्ञान जिक्षालाई व्यािहारिक ि सियसलुभ बनाउन,े विद्यालय जिक्षामा जस्टम जिक्षा 
कायायन्त ियन गने, देिधभत्र िहेका िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक प्रधतभाहमाको क्षमतालाई सदपुयोग गिी प्रधतभा पलायन न्त यूधनकिण गने, 
अध्ययन अनसुन्त िान क्षेत्रमा थप स्रोतको व्यिस्था गिी व्यिहारिक ि नधतिामिुि बनाउने, अनसुन्त िान पिात ्विकधसत प्रविधिलाई 
उद्योग ि उद्यमििलताको विकासमा उपयोग गने  विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका वििेि चनुौतिहमा हनु।् 

गणुस्तिीय जिक्षामा सबै बालबाधलकाको पहुुँच ि सहभाधगताको सधुनजितता सवहत धसकाईमा धनिन्त तिता कायम गदै 
अपेजक्षत धसकाइ उपलजब्ि हाधसल हनु नसक्न;ुदेिको समग्र विकासमा टेिा परु् याउने गिी विज्ञान ि प्रविधिको विकास ि 
उपयोगलाई तिव्र बनाउन नसक्न;ु तहगत एिम ् विियगत मापमा सबै विद्यालयमा जिक्षक व्यिस्थापन गनय नसक्न,ु बैकजल्पक 
जिक्षालाई समय सान्त दधभयक ि व्यिजस्थत गिाउन नसक्न,ु सबै इच्छुक बालबाधलका एिं यिुाहरुलाई प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्यािसावयक ताधलमको पहुुँचको सधुनजित हनु नसक्न,ु प्राविधिक जिक्षालाई िोिगाि उन्त मिु ि बिािको आिश्यकता अनकुुल 
विकास गनय नसक्न;ु, विश्वविद्यालय जिक्षालाई अनसुन्त िानमा आिारित बनाई ज्ञानमा आिारित अथयतन्त त्रमा टेिा परु् याउन सक्न े
िनिजक्त उत्पादनमा केजन्त ित गनय नसवकन,ु जिक्षा प्रणालीको कुिलता अपेजक्षत स्तिमा पयुायउन नसक्न,ुउत्पाददत िनिजक्तले 
योग्यता अनसुािको िोिगािी प्राि गनय नसक्न,ु पठन संस्कृधतको विकास तथा िििनपययन्त त धसकाइ लाधग सामदुावयक धसकाइ 
केन्त िसुँग आबद्ध गिी साियिधनक पसु्तकालय प्रणालीको विकास नहनु,ु जिक्षा क्षेत्रका सबै तहमा सिुासनको प्रत्याभधूत अपेजक्षत 
मापमा हनु नसक्न,ु साियिधनक ि धनिि लगानिका िैजक्षक संस्थाको उजचत व्यिस्थापन गनय नसक्न,ु देिधभतै्र उपलब्ि दक्ष विज्ञ 
िनिजक्तलाई प्रयोग गिी प्रधतभा पलायनलाई न्त यधुनकिण गनय नसक्न,ु समय-समयमा हनुे प्राकृधतक प्रकोपिन्त य घटना तथा 
महामािीबाट उत्पन्न हनुे िैजक्षक क्षधत परिपूिणका लाधग िैकजल्पक सेिा प्रिाह गने भिपदो प्रणाली व्यिस्था भई  नसक्न ुिस्ता 
समस्याहमा यस क्षेत्रमा विद्यमान छन।् 

मलुकुको समग्र विकासको लाधग देिधभत्र ि बावहि छरिएि िहेका  यिुा िनिजक्त ि प्रधतभाहमाको ज्ञान, सिप, अनभुि ि 
क्षमतालाई उपयोग हनुे िाताििण धनमायण गनय नसक्न,ु अन्त तिसिकाि/अन्त तिधनकाय बिच प्रभािकािी समन्त िय, सहकायय ि 
साझेदािीका  लाधग ससु्पष्ट निधतगत, काननुि, संिचना ि काययगत व्यिस्थाको कमि हनु,ु विज्ञान ि प्रविधिको समजुचत विकास ि 
उपयोगका लाधग यस क्षेत्रमा िाज्यको लगानि सिधमत हनु,ु दक्ष िनिजक्त उत्पादन तथा परिचालन गने ददगो ि प्रभािकािी िणनिधत 
तयाि गनय नसक्न,ु, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रधतिल आम नागरिकसमक्ष परु् याउन प्रभािकािी संयन्त त्रहमाको विकास गनय नसक्न,ु 
विज्ञान ि प्रविधिको क्षेत्रमा विधभन्न धनयकाहमाबाट गरिने लगानि उपलजब्िमूलक बनाउन े प्रयास अपयायि हनु ु िस्ता समस्याहमा 
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा छन।् 

३. सोच  

1 सामाजिक आधथयक मापान्त तिणका लाधग मानि संसािनको विकास (जिक्षा)। 

2 समािसुँग विज्ञान ि उत्पादनसुँग प्रविधि तथा निप्रियतन (विज्ञान तथा प्रविधि)। 
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४. उद्दशे्य  

अ. जिक्षा 

1. सबै बालबाधलकालाई प्रािजम्भक बालजिक्षाको अनभुिसवहत आिािभतू जिक्षा अधनिायय तथा धनिःिलु्कि माध्यधमक जिक्षामा 
धनिःिलु्क पहुुँच सधुनजित गिी जिक्षालाई गणुस्तिीय, िििनोपयोगि ि प्रविधिमैत्रि बनाउन।ु 

2. प्राविधिक जिक्षा तथा व्यािसावयक धसप विकासमा समािेिि ि समतामूलक पहुुँच विस्ताि ि गणुस्ति सधुनजित गनुय। 

3. पहुुँच ि गणुस्ति अधभिवृद्ध गिी उच्च जिक्षालाई िैज्ञाधनक, निप्रितयनात्मक, अनसुन्त िानात्मक, प्रविधिमैत्रि,  िोिगािमूलक 
बनाउ Fदै ज्ञानमा आिारित समाि ि अथयतन्त त्र धनमायण गनुय। 

4. सबै नागरिकका लाधग िििनपययन्त त जिक्षाको अिसि सधुनजित गनुय। 

5. संघिय संिचना अनमुाप सबै तहका िैजक्षक-प्रिासधनक धनकाय ि जिक्षण संस्थामा सिुासन कायम गनुय। 

आ. विज्ञान तथा प्रविधि 

१. िनताको गणुस्तिीय िििन प्राधि ि विज्ञानमा आिारित सोच धनमायण ि विश्लिेण गनय विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम 
उपयोग गनुय। 

२. विज्ञान जिक्षालाई व्यािहारिक बनाउुँदै नििनतम ् विज्ञानको उन्नयन ि उदीयमान प्रविधिहमाको अंगिकाि गदै धतनलाई 
आिािभतू सेिा प्रिाहमा उपयोग गनुय। 

३. उत्पादन िवृद्ध तथा औद्योधगक विकासका लाधग प्रकृधत प्रदत्त स्रोत एबं पिम्पिागत प्रविधि तथा नि-प्रबतयनको उपयोग एबं 
विकास गनुय। 

५. िणनिधत  

अ. जिक्षा 

१. प्रािजम्भक बाल विकास तथा जिक्षा काययक्रमलाई विद्यालय जिक्षाको अधभन्न अङ्गको मापमा विकास गिी यसलाई सबै 
बालबाधलकाका लाधग अधनिायय गने।  

२. अधनिायय तथा धनिःिलु्क जिक्षाको मापदण्डको आिािमा विद्यालय जिक्षामा समतामूलक पहुुँच सधुनजित गनय सिकािका 
सबै तहलाई क्षमतािान ि ििािदेही बनाउने। 

३. विद्यालय जिक्षामा गणुस्ति मापदण्ड ि प्रत्यायन प्रणाली (Accreditation System) विकास गिी विद्यालयमा समान 
गणुस्ति कायम गने। 

४. मानि संसािन, पूिायिाि तथा प्रविधिको विकास ि िििनोपयोगि ज्ञान ि सिपमा आिारित पाठ्यक्रम मािय त ्सबै तहको 
जिक्षामा गणुस्ति सधुनजित गने। 

५. धनिि लगानिका विद्यालयको प्रभािकािी धनयमन गने व्यिस्था धमलाई नािामूलकबाट सेिामूलकमामापान्त तिण गने। 

आ. विज्ञान तथा प्रविधि 

1. समािमा िैज्ञाधनक चेतनाको अधभिवृद्ध गदै विज्ञानसम्मत विश्लिेण गने संस्कािको विकास गने।  
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2. विज्ञान तथा प्रविधिका लाभ तथा उपलजब्िहमालाई आम िनमानसमा पयुायई गणुस्तिीय िििन हाधसल गनय सघाउने।    

3. उदीयमान प्रविधिहमाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन ि प्रिद्धयन गदै निप्रितयनलाई ददगो विकासका लक्ष्यहमासुँग तादात्म्यता   
कायम  गने। 

4. देिमा उपलब्ि प्राकृधतक स्रोतहमाको प्रयोग ि अधिमूल्यनका लाधग आिश्यक पूिायिाि तथा प्राविधिक िनिजक्त तयाि 
गने।  

६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ प्रािजम्भक बालजिक्षा तथा 
विकास/पूिय प्राथधमक 
जिक्षामा कुल भनाय दि 

प्रधतित ८७.६ ८९.६ ९१.२ १०० १०० 

२ प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा 
विकास/पूिय प्राथधमक 
जिक्षामा अनभुि भएका 
कक्षा १ मा निप्रिेिि 

प्रधतित ७०.२ ७४.९ 78.4 १०० १०० 

३ आिािभतू तह (कक्षा १-८) 
को िदु भनायदि 

प्रधतित ९४.७ ९५.१ 95.5 ९९ ९९.५ 

४ माध्यधमक तह ( कक्षा ९-
१२) को िदु भनायदि 

प्रधतित ५१.२ ५४.३ 55.8 ६५ ६६.५ 

५ उच्च जिक्षाको कुल भनाय दि प्रधतित १४.४ १८ 22 २२ २४ 

६ साक्षिता दि (१५ ििय 
माधथ) 

प्रधतित ५७ ६२.२ ९५ ९५ ९६ 

७ साक्षिता दि (५ ििय माधथ) प्रधतित ७८ ७८ 80 ९६ ९७ 

८ आिािभतू जिक्षा ( कक्षा १-
८) को लैवङ्गक समता 
सूचकाकं (विद्यालय जिक्षाको 
िदु भनायदिमा) 

अनपुात ०.९८ ०.९९ ०.९९ ०.९९ ०.९९ 

९ माध्यधमक जिक्षा (कक्षा ९-
१२) को लैवङ्गक समता 
सूचकांक (विद्यालय जिक्षाको 
िदु भनाय दिमा) 

अनपुात १.१ १.०१ १.०१ १.०१ १.०१ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१० उच्च जिक्षाको कुल 
भनायदिमा लैवङ्गक समता 
सूचकाङ्क 

अनपुात १.११ १.०७ १ १ १ 

११ आिािभतू तह (कक्षा१-
८)को वटकाउ दि 

प्रधतित ८२.२ ८३.५ ८४.९ ८६.४ ८७.९ 

१२ माध्यधमक तह (कक्षा ९-
१२) को वटकाउदि 

प्रधतित २९.२ ३३.१ ३४.८ ३६.६ ३८.५ 

१३ आिािभतू तह (कक्षा १-८) 
को विद्यालय छाड्ने दि  

प्रधतित ३.४ ३ १.५ १ १ 

१४ माध्यधमक तह (कक्षा ९-
१२) को विद्यालय छाड्ने 
दि 

प्रधतित २.१ १.८ १ ०.५ ०.५ 

१५ गणुस्ति सधुनजितता तथा 
प्रत्यायन प्राि क्याम्पसहमाको 
संयया 

संयया ५७ ६४ १,६० २,१० २,५० 

१६ गजणत विियमा कक्षा ८ को 
धनजम्त धसकाई उपलजब्ि 
(औसत) 

प्रधतित ४२ ४६.३ ६० ६३ ६५ 

१७ नेपाली विियमा कक्षा ८ को 
धनजम्त धसकाई उपलजब्ि 
(औसत) 

प्रधतित ५१ ५७ ६२ ६६ ६७.५ 

१८ अंग्रिेि विियमा कक्षा ८ को 
धनजम्त धसकाई उपलजब्ि 
(औसत) 

प्रधतित ४८ ५५ ६० ६३ ६४.५ 

१९ विज्ञान विियमा कक्षा ८ को 
धनजम्त धसकाई उपलजब्ि 
(औसत) 

प्रधतित ५२ ५५ ६० ६३ ६४.५ 

२० काम गने उमेि समूहका 
प्राविधिक ि व्यािसावयक 

प्रधतित ३५ ३८ ४५ ५० ५२ 

187



क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

क्षेत्रमा ताधलम प्राि 
िनसंयया 

२१ आिािभतू तह (कक्षा १-८)  
प्रधत विद्याथी सिकािी िचय 

रु 
हिाि 

१६.२६ १८ २४ २४ २५ 

२२ माध्यधमक तह (कक्षा ९-
१२) को प्रधत विद्याथी 
सिकािी िचय 

प्रधतित ९ ११ १५ १७ १८ 

२३ आिािभतू तह (कक्षा १-८) 
को जिक्षक विद्याथी अनपुात 

अनपुात १.३१ १.२९ १.३ १.३ १.३ 

२४ माध्यधमक तह (कक्षा ९-
१२)को जिक्षक विद्याथी 
अनपुात 

अनपुात १.३५ १.३२ १.३ १.३ १.३ 

२५ आिािभतू तह (कक्षा १-८) 
मा पेिागत ताधलम प्राि 
जिक्षक 

प्रधतित ८१ ९१ ९७ ९९ ९९ 

२६ माध्यधमक तह (कक्षा ९-
१२) मा पेिागत ताधलम 
प्राि जिक्षक 

प्रधतित ८१ ८६ ९७ ९९ ९९ 

२७ माध्यधमक तहमा छात्रिजृत्त 
पाउने विद्याथी (९-१२) 

प्रधतित २० १२ २४ २५ २५ 

२८ स्िच्छ पानि तथा सिसिाई 
सवुििा सवहत िौचालय 
धनमायण भएका विद्यालय 

प्रधतित ६५ ७१.६ ८५ ९२ ९२.५ 

२९ इन्त टिनेट सवुििा पगुेको 
विद्यालय 

प्रधतित ५१.२५ 51.25 54 ९५ ९५ 

३० माध्यधमक जिक्षामा प्राविधिक 
विियको अध्ययन गने 
विद्याथीको अनपुात 

प्रधतित १५ १६ २२ ३० ३२.५ 

३१ उच्च जिक्षामा प्राविधिक प्रधतित २३ २५ ३१ ३३ ३५ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

विियको अध्ययन गने 
विद्याथीको अनपुात 

३२ विज्ञान अध्ययन केन्त ि 
स्थापना (िावियक) 

संयया १ १ १ ३ १ 

३३ वििय क्षेत्रगत िैज्ञाधनक 
अध्ययन/अनसुन्त िान 

संयया १०,५० १०,६४ १२,५० १४,०० १५,५० 

३४ धडएनए डाटाबेस संयया ९,६५ ९,६५ १०,२५ १०,५० १०,९० 

३५ अनसुन्त िान िजृत्त उपलब्िता संयया १,०० १,२० १,५० १,७० १,८० 

३६ यिुा साक्षिता दि  
(१५-२४ ििय) 

प्रधतित ८८ ८८.६ 89.7 ९९ ९९ 

७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय अनमुान  

                मा लािमा 

विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 700,533 603,333 97,200 - 566,697 42,163 91,673 

२०८०/८१ 599,662 595,009 4,653 - 559,772 13,857 26,033 

२०८१/८२ 519,933 515,154 4,779 - 478,660 13,236 28,037 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.जि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अबधि  

(सरुु समाधि) 

लागत    
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

३५००००११ जिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 
मन्त त्रालय, िावरय विधि 
विज्ञान प्रयोगिाला, विवप 
कोइिाला मेमोरियल 
प्लानेटोरियम 
अब्ििभेटिी ि विज्ञान 
संग्रहालय 

१,२,६,८ सबै बालबाधलकाको जिक्षामा पहुुँचको 
विस्ताि गने जिक्षालाई गणुस्तिीय, 

िििनोपयोगि, सिपमूलक, िोिगाि 
उन्त मिु बनाउन ेसमाबेिि ि 
समतामलुक जिक्षा प्रणालीको विकास 
गिी प्रणालीलाई थप दक्ष, प्रभािकािी 
ि ििािदेही बनाउने बिािको 
आिश्यकताका आिािमा थप 
उिायििल एिं उच्च सिपयकु्त 
प्राविधिक यिुा िनिजक्तको विकास ि 
उपयोग गने गणुस्तिीय, 

निप्रितयनात्मक ि उद्यमििलतामा 
आिारित प्राविधिक तथा व्यािसावयक 
जिक्षा ि सिप विकास गने उच्च 
जिक्षालाई थप िैज्ञाधनक, प्रितयनात्मक, 

अनसुन्त िानमिुि एिम ्प्रविधिमैत्रि ि 
िोिगािमिुि बनाउने विज्ञान तथा 
प्रविधिमैत्रि जिक्षाको माध्यमद्वािा 
पािमाणविक, अन्त तरिक्ष, 

-  १,६८,०० सबै तहको जिक्षा गणुस्तिीय, िििनोपयोगि, 
सिपमूलक, िोिगािमिुि एिम ्समसामवयक, 

समािेिि ि समतामूलक भएको हनुे। उच्च 
जिक्षा िैज्ञाधनक, प्रितयनात्मक, 

अनसुन्त िानमिुि एिम ्प्रविधिमैत्रि ि 
िोिगािमूलक भएको हनुे। 

वक्रधमनालीस्टीक, ब्यालेस्टीक ि कम्प्यूटि 
िोिेन्त सिक लगायतका थप सेिा विस्ताि 
भई अपिाि अनसुन्त िान तथा न्त याय धनमापण 
प्रवक्रयामा विधिविज्ञान सेिाको उपयोगमा 
थप अधभिवृद्ध भएको हनुे। िनमानसमा 
िैज्ञाधनक चेतना तथा संस्कािको प्रादभुायि 
भएको हनुे। विज्ञान तथा प्रविधिमैत्रि 
जिक्षाको माध्यमद्वािा पािमाणविक, 

अन्त तरिक्ष, िैविकलगायतका प्रविधिको 
विकास, विस्ताि ि उपयोगमा विविििकिण 
तथा क्षमताको अधभिवृद्ध गिी विज्ञान 
जिक्षालाई थप व्यािहारिक भएको हनुे।  
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अबधि  

(सरुु समाधि) 

लागत    
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

िैविकलगायतका प्रविधिको विकास, 

विस्ताि ि उपयोगमा विविििकिण 
तथा क्षमताको अधभिवृद्ध गिी विज्ञान 
जिक्षालाई थप व्यािहारिक बनाउने 
जिक्षा ि विज्ञान तथा प्रविधिको 
क्षेत्रमा सिकािको सबै तह ि 
धनकायमा सिुासन, ििािदेवहता ि 
पािदजियता उपलब्ि स्रोत सािनका 
आिािमा विधिविज्ञानका विधभन्न 
विियगत सेिा विस्ताि ि सियसलुभ, 

धछटोछरितो विश्वसधनय िाय 
नतििाबाट न्त याय सम्पादनमा सहयोग 

अन्त तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिमा 
भएका ज्ञान एिम ्प्रविधि आत्मसाथ 
गदै अन्त तरिक्ष तथा आकाििय 
वपण्डहमाको अध्ययन अनसुन्त िान 

सियसािािण तथा यस क्षेत्रमा काययित 
व्यजक्तलाई आकाििय मानजचत्र तथा 
ग्रह, तािाहमा एिम ्आकाििय 
वपण्डहमाको िानकािी प्रदान गि ि 
धसकको धसद्धान्त त अनमुाप विज्ञान 
क्षेत्रमा गणुस्तिीय िनिजक्त तयाि  
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अबधि  

(सरुु समाधि) 

लागत    
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

३५००००१२ धडल्लीिमण पसु्तकालय, 

नेपाल िावरय 
पसु्तकालय, केिि 
पसु्तकालय 

१,२ संकधलत एिम ्उपलब्ि 
पसु्तकहमाको सिुक्षात्मक प्रबन्त ि, 
दैधनक, सािावहक तथा माधसक 
पत्रपधत्रकाहमा संग्रह तथा 
व्यिस्थापन,  

सियसािािणको धनधमत्त पसु्तकालय 
सेिा, अन्त य साियिधनक एिम ्िावरय 
तथा अन्त तिावरय पसु्तकालयहमासुँग 
सम्बन्त ि एिम ्समन्त िय कायम  

-  १३,८१ संकधलत एिम ्उपलब्ि पसु्तकहमाको 
सिुक्षात्मक प्रबन्त ि भएको हनुे। दैधनक, 

सािावहक तथा माधसक पत्रपधत्रकाहमा 
संग्रवहत तथा व्यिजस्थत भएका हनुे। 

सियसािािणको धनधमत्त पसु्तकालय तथा 
आिधुनक व्यिस्थापन पद्धधत अिलम्बन 
भएको हनुे। अन्त य साियिधनक एिम ्िावरय 
तथा अन्त तिावरय पसु्तकालयहमासुँग सम्बन्त ि 
एिम ्समन्त िय कायम भएको हनुे।  

३५०००१०१ जिक्षाको लाधग िाद्य 
काययक्रम परियोिना 

२,६ विद्याथी भनायदि तथा दैधनक हाजििी 
प्रधतितमा िवृद्ध कक्षा छाड्ने दिमा 
कमि विद्याथीहमाको अध्ययन क्षमता 
अधभिवृद्ध विद्याथीहमाको पोिण एिम ्
स्िास््य जस्थधतमा सिुाि  

-  ४२,५० सदुिु पजिम प्रदेिका ४ जिल्लामा 
आिािभतू तहका विद्यालयका 
विद्याथीहरुलाई ददिा िािा काययक्रमिाट 
विद्याथी भनाय ि वटकाउदिमा सहयोग 
पगुेको हनुे। विद्याथीहमाको पोिण एिम ्
स्िास््य जस्थधतमा सिुाि हनुे।  

३५०००१०२ सबैका लाधग जिि ु
विकास काययक्रम 

१, २ सिमान्त तकृत समूहका बालबाधलकामा 
बालविकास काययक्रमहमाको पहुुँच 
विस्ताि विद्यालय बावहि िहेका 
बालबाधलकाको भनायमा अधभिवृद्ध  

-  २,६७ सिमान्त तकृत समूहका बालबाधलकामा बाल 
विकास काययक्रमहमाको पहुुँच विस्ताि 
भएको हनुे। विद्यालय बावहि िहेका 
बालबाधलकाको भनाय अधभिवृद्ध भएको हनुे।  

३५०००१०३ व्यािसावयक जिक्षा तथा १, २, ४ सिपयकु्त तथा िोिगािउन्त मिु २०७४/७५ २,४३,०० व्यािसावयक जिक्षा तथा ताधलमको क्षेत्रमा 
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अबधि  

(सरुु समाधि) 

लागत    
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

ताधलम अधभिवृद्ध 
परियोिना दोस्रो 

िनिजक्तको आपूधतय बढाउन 
गणुस्तिीय ताधलमको पहुुँचमा 
अधभिवृद्ध, िावरय तथा अन्त तिायवरय 
श्रमबिािमा िपत हनु सक्ने 
उत्पादनििल ि सिपयकु्त िनिजक्त 
उत्पादनमा सहयोग प्राविधिक तथा 
व्यािसावयक जिक्षा तथा ताधलम 
पद्धधतको सदुृढीकिण  

- 
२०७८/७९ 

सिुाि आएको हनुे। प्राविधिक जिक्षामा 
विपन्न िगयका बालबाधलकाको पहुुँचमा िवृद्ध 
हनुे । प्राविधिक विद्यालय/जिक्षालयहमाको 
िैजक्षक तथा भौधतक गणुस्तिमा सिुाि 
आएको  

हनुे ।  

35000108 विद्यालय क्षेत्र विकास 
काययक्रम 

     

३५००१०११ जिक्षा तथा मानि स्रोत 
विकास केन्त ि 

२ विद्यालय जिक्षामा सबैको पहुुँच 
बढाउन ि गणुस्तिीय जिक्षाको 
विकास ि विस्ताि गनय स्थानिय 
तहलाई नै जिम्मेिाि ि उत्तिदायि 
िनाई उनिहमाको भधूमकालाई 
सिलीकिणको लाधग समन्त िय ि 
सहििकिण 

-  १,३५,५० तिनै तहका सिकािििच समन्त िय ि 
सहकायय कायम हनुे । स्थानिय तह 
जिम्मेिाि ि उत्तिदायि भई उनिहमाको 
भधूमका सबल भएको हनुे। विद्यालय 
जिक्षामा पहुुँच अधभिवृद्ध भएको हनुे। सिै 
तहमा गणुस्तिीय ि समािेिि जिक्षाको 
सधुनजचचतता हनुे ।  

३५००१०१३ जिक्षा विकास तथा 
समन्त िय इकाई 

     

३५००२०११ पाठ्यक्रम विकास केन्त ि २ विद्यालय तहका पाठ्यक्रम तथा -  ६,४३ विद्यालय तहका पाठ्यक्रम तथा 
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अबधि  

(सरुु समाधि) 

लागत    
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

पाठ्यपसु्तक विकास, परिमाियन तथा 
अद्यािधिक विद्यालय तहको पाठ्यक्रम 
तथा पाठ्यक्रम सम्बद्ध सामग्रिहमाको 
विकास तथा प्रबोििकिण विद्यालय 
जिक्षाको गणुस्ति मानक धनिायिण 

विद्याथी मूल्याङ्कन सम्बन्त िि ढाुँचा, 
स्िमाप तथा नमनुा धनिायिण ि 
कायायन्त ियन विद्यालय जिक्षा, पाठ्यक्रम 
तथा पाठ्यपसु्तक सम्बन्त िि 
अनसुन्त िान  

पाठ्यपसु्तक विकास, परिमाियन तथा 
अद्यािधिक भएको हनुे एिम ्सो सम्बद्ध 
सामग्रि विकास तथा प्रबोििकिण भएको 
हनुे। विद्यालय जिक्षाको गणुस्ति मानक 
धनिायिण भएको हनुे। विद्याथी मूल्याङ्कन 
सम्बन्त िि ढाुँचा, स्िमाप तथा नमनुा धनिायिण 
ि कायायन्त ियन भएको हनुे। प्रदेि ि 
स्थानिय तहमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यक्रम सम्बद्ध सामग्रि विकासका लाधग 
क्षमता विकास भएको हनुे। विद्यालय 
जिक्षा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक सम्बन्त िि 
अनसुन्त िान भएको हनुे।  

३५००३०११ िैजक्षक गणुस्ति पिीक्षण 
केन्त ि 

२, ८ आिधिक मापमा विद्याथीको धसकाइ 
उपलजब्ि पिीक्षण गिी िैजक्षक निधत 
तथा काययक्रम तिुयमाका लाधग 
मन्त त्रालय तथा अन्त य सम्बद्ध 
धनकायलाइय पषृ्ठपोिण िैजक्षक धनकाय, 

विद्यालय ि बाल विकास केन्त िहमाको 
काययसम्पादन स्ति पिीक्षण गिी 
गणुस्ति सिुािका धनजम्त सम्बद्ध 
धनकायलाई प्रमाणमा आिारित 

-  २,५२ िैजक्षक व्यिस्थापन सेिाप्रदायक संस्थाको 
काययसम्पादन पिीक्षण गिी सिुािका लाधग 
सझुाि प्रदान गने पद्धधत स्थापना भई 
कायायन्त ियन भएको हनुे। गणुस्तिीय 
जिक्षासुँग सम्बजन्त ित धबियमा अध्ययन 
अनसुन्त िान गिी जिक्षामा समता ि गणुस्ति 
अधभिवृद्ध भएको हनुे।  
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पषृ्ठपोिण जिक्षा क्षेत्रका समसामवयक 
मदु्दाहमामा अध्ययन अनसुन्त िान  

३५००४०११ िावरय वकताबिाना 
(जिक्षक) 

२ साियिधनक विद्यालयका जिक्षकहरुको 
अधभलेि व्यिस्थापन गने,  

सेिा धनितृ्त जिक्षकलाई धनितृ्तभिण, 

उपदान लगायतका सेिा, सवुििा 
उपलव्ि गिाउने,  

साियिधनक विद्यालयका जिक्षकहरुको 
सम्पजत्त विििणको अधभलेि 
व्यिस्थापन गने,  

साियिधनक विद्यालयका जिक्षकहरुको 
तलवि प्रधतिेदन पारित गने,  

जिक्षकहरुको िैयजक्तक विििण 
Digitalized गिी Online मािय त 
सेिाधनितृ्त सवुििा यवकन गने ।  

-  ३,५२ साियिधनक विद्यालयका जिक्षकहमाको 
सम्पजत्त विििण, िैयजक्तक विििण 
लगायतको अधभलेि व्यिस्थापन भएको 
हनुे। सेिा धनितृ्त जिक्षकलाई धनितृ्तभिण, 

उपदान लगायतका सेिा, सवुििा उपलब्ि 
भएको हनुे।  

३५००४०१२ सेिा धनितृ्त जिक्षक 
सवुििा 

५,८ सेिा धनितृ्त जिक्षकहमाको 
धनिजृत्तभिण, सजञ्चत विदा, अिक्तिजृत्त 
ि औिधि उपचािको िकम प्रदान, 

सेिा धनिजृत्त स्थायि/अस्थायि 
जिक्षकको उपदान प्रदान  

-  १८,५६,०० सेिा धनितृ्त जिक्षकहमाको लाधग नेपाल 
सिकािबाट उपलब्ि हनुे सेिा सवुििा 
सहि मापमा वितिण भएको हनुे। 
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३५००२१०११ विश्वविद्यालय अनदुान 
आयोग 

२,६ विश्वविद्यालयहमाको सञ्चालन तथा 
विकासको लाधग विधभन्न क्षेत्रबाट प्राि 
अनदुानको िकम समजुचत तििले 
वितिण तथा विश्वविद्यालयको 
िैजक्षकस्ति धनिायिण गिी 
गणुस्तियकु्त जिक्षा प्रदान गनय  

प्रोत्साहन । 

-  १८,१८,६२ बह-ुविश्वविद्यालयका अििािणा अनसुाि 
विश्वविद्यालयहरु थवपदै गएको अिस्थामा 
सबै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हनुे 
िनिजक्त्तलाई अन्त तिावरय स्तिमा समकक्षि 
ि प्रधतचपिी भएको हनुे। उच्च जिक्षाको 
अिसि विस्ताि गिी ज्ञान ि प्रविधिमा 
आिारित अथयतन्त त्र प्रिद्धयन गने नििन 
सोचलाई िास्तविकतामा उतानय तथा जिक्षा 
क्षेत्रमा सिुासन, उत्तिदावयत्ि ि 
सहभाधगताको अधभिवृद्ध गनय, अध्ययन ि 
काम सुँगसुँगै लैिाने गिी क्षमतािान ्
यिुाहरुलाई स्िदेिमै सेिा गने अिसिको 
धसियना गनय, िैजक्षक प्रिासनको समयसापेक्ष 
पनु:संिचना, िनसाज्ययक बनोट, आन्त तरिक 
ि बाह्य बसाइसिाइको प्रिजृत्त समेतको 
अध्ययन गिी िैजक्षक संस्थाहरुको 
नक्साङ्कनलाई अध्यािधिक भएको हनुे।  

३५०२१०१२ जिक्षक सेिा आयोग ८ सामदुावयक विद्यालयमा स्ििकृत 
दिबन्त दीको रिक्त तहगत तथा 
विियगत जिक्षक पदमा बढुिा तथा 
प्रधतयोधगतातमक पिीक्षा सञ्चालन 

-  १७,६० सामदुावयक विद्यालयका रिक्त दिबन्त दीमा 
िढुिा, िलुा, आन्त तरिक तिय  जिक्षक 
पदपूधतयका लाधग पिीक्षा सञ्चालन तथा 
धनयजुक्तका लाधग धसिारिि भएको हनुे। 
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तथा उम्मेदिािको धनयजुक्त धसिारिि 
कायय जिक्षक अध्यापन अनमुधत पत्र 

सम्बन्त त्रि कायय ।  

जिक्षक अध्यापन अनमुधत पत्र सम्बन्त िि 
कायय भएको हनुे।  

३५०२१०१३ यनुेस्कोका धनधमत्त नेपाल 
िावरय आयोग 

१, ३ िैजक्षक, िैज्ञाधनक तथा सांस्कृधतक 
काययक्रमहमाको माध्यमद्वािा नेपाली 
िनताको आधथयक, सामाजिक एिम ्
बौवद्धक विकास जिक्षा, संस्कृधत, विज्ञान, 

आमसञ्चाि तथा सामाजिक क्षेत्रमा 
अध्ययन अनसुन्त िान, ताधलम, गोष्ठि, 
सभा, सम्मेलन नेपालको गौििमय 
संस्कृधतको िैभिलाई अन्त य िारमा 
प्रचािप्रसाि तथा यनुेस्कोबाट 
सञ्चाधलत काययक्रममा सहयोग 

यनुेस्कोको उद्देश्य एिम ्
काययक्रमहमाको प्रचाि प्रसाि गिी 
िनतासम्म विस्ताि  

-  १,८६ िैजक्षक, िैज्ञाधनक तथा सांस्कृधतक 
काययक्रमहमाको माध्यमद्वािा नेपाली 
िनताको आधथयक, सामाजिक एिम ्बौवद्धक 
विकास हनुे। जिक्षा, संस्कृधत, विज्ञान, 

आमसञ्चाि तथा सामाजिक क्षेत्रमा अध्ययन 
अनसुन्त िान, ताधलम, गोष्ठि, सभा, सम्मेलन 
भएको हनुे। यनुेस्कोको उद्देश्य एिम ्
काययक्रमहमाको प्रचाि प्रसाि गिी 
सियसािािण िनता समक्ष पगुेको हनुे। 

अन्त तिायवरय एिम ्क्षेत्रिय स्तिमा 
यनुेस्कोबाट सञ्चाधलत काययक्रममा सघाउ 
पगुेको हनुे।  

35021101 उच्च जिक्षा सिुाि 
परियोिना 

     

३५०२१०१४ जचवकत्सा जिक्षा आयोग 

 

२,५ जचवकत्सा जिक्षालाई नेपालको िावरय 
आिश्यकता अनरुुप विकास गने,  

-  १,५४,०० जचवकत्सा जिक्षा सम्बन्त िि जिक्षण संस्थाको 
स्थापना ि सञ्चालन सम्बन्त िि कायय 
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जचवकत्सा जिक्षा सम्बन्त िि जिक्षण 
संस्थाको स्थापना ि सञ्चालन 
सम्िन्त िि कायय व्यिजस्थत गने,  

जचवकत्सा जिक्षामा एकीकृत धनयमन 
प्रणाली स्थापना  

जचवकत्सा जिक्षाको एकीकृत प्रिेि 
पिीक्षा सञ्चालन गने,  

जचवकत्सा जिक्षामा िाज्यको लगानि 
बढाउदै िाने ।  

व्यिजस्थत भएको हनुे। जचवकत्सा जिक्षामा 
एकीकृत धनयमन प्रणाली स्थापना भएको 
हनुे। जचवकत्सा जिक्षाको एकीकृत प्रिेि 
पिीक्षा सञ्चालन भएको हनुे। जचवकत्सा 
जिक्षामा सियसाििणमा पहूुँच विस्ताि भएको 
हनुे।  

35021101 उच्च जिक्षा सिुाि 
परियोिना 

     

३५०३१०११ िावरय पिीक्षा बोडय २ कक्षा १२ को पिीक्षा सञ्चालन , 

व्यिस्थापन ि उन्नयन तथा 
माध्यधमक जिक्षा पिीक्षाको नधतिा 
प्रकािन, प्रमाणिकिण ि 
अधभलेििकिण  

-  ३१,१९ माध्यधमक जिक्षा अन्त तगयत कक्षा १० ि 
१२ को पिीक्षा व्यिजस्थत मापमा सञ्चालन 
भई नधतिा प्रकािन हनुे। स्तिीकृत पिीक्षा 
सञ्चालनका लाधग आईटम धनमायण सम्बन्त िि 
ताधलम सञ्चालन भएको हनुे।  

३५०४१०११ प्रविधिक जिक्षा तथा 
व्यािसावयक ताधलम 
परििद् 

६,७ देिको आधथयक उन्नधतका लाधग 
योग्य, सक्षम, प्रधतस्पिी ि 
उत्पादनििल िनिजक्त उत्पादन 

िोिगािी क्षमता धसियना गनय 

-  १,२८,६३ देिको आधथयक उन्नधतका लाधग योग्य, 

सक्षम, प्रधतस्पिी ि उत्पादनििल िनिजक्त 
तयाि गनय ि सबैका धनजम्त िोिगािी क्षमता 
धसियना गनय प्राविधिक जिक्षा तथा 
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प्राविधिक जिक्षा तथा व्यािसावयक 
ताधलमका अिसि विस्ताि साियिधनक, 

सहकािी ि औद्योधगक तथा धनिि 
क्षेत्रसुँग सहकायय गिी काययस्थलको 
धसकाइसवहत िोिगाि सधुनजित गनय 
औद्योधगक प्रजिक्षाथी काययक्रम 
(Apprenticeship) विस्ताि  

व्यािसावयक ताधलमका अिसि विस्ताि भई 
नागरिकको समािेिि ि समतामूलक पहुुँच 
स्थापना भएको हनुे। धनयधमत रुपमा सिप 
पिीक्षण तथा प्रमाणिकिण भएको हनुे। 

साियिधनक, सहकािी ि औद्योधगक तथा 
धनिि क्षेत्रसुँग सहकायय गिी काययस्थलको 
धसकाइसवहत िोिगाि सधुनजित गनय 
औद्योधगक प्रजिक्षाथी काययक्रम 
(Apprenticeship) विस्ताि भएको हनुे ।  

३५०६१०११ नेपाल विज्ञान तथा 
प्रविधि प्रज्ञा- प्रधतष्ठान ्

१,२ विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गनुय, 
गिाउन,ु स्िदेिि प्रविधिको संिक्षण ि 
आिधुनकीकिण गनुय गिाउन,ु अध्ययन, 

अनसुन्त िान गनुय गिाउन,ु उपयकु्त 
प्रविधि पवहचान गिी हस्तान्त तिण गनुय, 
गिाउनकुा साथै िैज्ञाधनक, 

प्राविधिकहरुलाई प्रोत्साहन ि कदि 
गदै विज्ञान प्रविधिको प्रिियन ।  

-  ४३,०० विज्ञान प्रविधिको विकास, अनसुन्त िान एिम ्
प्रिद्धयन भएको हनुे।  

३५०००१०९ िारपधत िैजक्षक सिुाि 
काययक्रम 

२ सामदुावयक विद्यालयका कक्षा कोठा, 
प्रयोगिाला, पसु्तकालय, िानेपानि 
तथा िौचालय लगायत िैकजल्पक 
धसकाइ विधि अनकूुलका भिन तथा 

-  ८,८९,३२ सामदुावयक विद्यालयका कक्षा कोठा, 
प्रयोगिाला, पसु्तकालय, िानेपानि तथा 
िौचालय लगायत िैकजल्पक धसकाइ विधि 
अनकूुलका भिन तथा पूिायिाि धनमायण 
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पूिायिाि धनमायण । भएको हनुे । 

35001101 विद्यालय जिक्षा क्षेत्र 
योिना 

 पहुुँच, सहभाधगता तथा धसकाइ 
उपलजब्िका दृवष्टले पछाधड पिेका 
समूहकाबिच हनुे विभेदलाई न्त यून गिी 
समािेिि ि समतामूलक जिक्षा 
प्रणालीको सधुनजितता। धसकाइ 
िाताििण, पाठ्यक्रम, जिक्षण धसकाइ 
सामग्रि, विधि, मूल्याङ्कन एिम ्
पिीक्षाको सान्त दधभयकता तथा 
गणुस्तिीयतामाा सिुाि गिी 
विद्याथीको धसकाइ अधभिवृद्ध । 

धसकाइ िाताििण तथा जिक्षण 
धसकाइ पद्घधतका न्त यूनतम ि 
सियस्ििकायय मापदण्ड स्थावपत गिी 
सिुासन तथा व्यिस्थापकीय 
प्रणालीको सदुृढीकिणबाट स्थानिय 
सिकािप्रधत उत्तिदायि विद्यालय 
प्रणाली स्थापना ।  

-  १,४३,०० विद्यालय जिक्षामा सबै बालबाधलकाको 
सहि पहुुँच ि सहभाधगता सधुनजित भएको 
हनुे। विद्यालय जिक्षाको गणुस्तिमा सिुाि 
तथा सान्त दधभयकतामा िवृद्ध भएको हनुे। 

विद्यालय जिक्षा समतामूलक ि समािेिि 
भएको हनुे। िैजक्षक सिुासन तथा 
उत्तिदावयत्त्ि अधभिवृद्ध भएको हनुे। विपद 
िोजिम न्त यूनिकिण ि उत्थानििलता 
अधभिजृध्द भएको हनुे । संघियताको 
अििािणा-बमोजिम संघिय, प्रादेजिक तथा 
स्थानिय तह बिच लागत साझेदािीको 
अििािणा अनमुाप ददगो ि सदुृढ आधथयक 
व्यिस्थापन भएको हनुे ।  

35021102 उच्च जिक्षामा उत्कृष्टता 
प्रिद्धयन काययक्रम 

 उच्च जिक्षामा सहकायायत्मक तथा 
निप्रितयनात्मक अनसुन्त िान ि श्रम 
बिािमा सान्त दधभयक तथा गणुस्तियकु्त 

-  १५००० उच्च जिक्षामा सहकायायत्मक तथा 
निप्रितयनात्मक अनसुन्त िान ि श्रम बिािमा 
सान्त दधभयक तथा गणुस्तियकु्त उच्च जिक्षा 
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उच्च जिक्षा प्रिाहमा सदुृढीकिण 
तथा समतामूलक पहुुँचमा विस्ताि 

प्रिाहमा सदुृढीकिण तथा समतामूलक 
पहुुँचमा विस्ताि भएको हनुे।  

काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि.2079/80 मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

३५००००११ जिक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविधि मन्त त्रालय 

िैजक्षक सत्र २०७८ मा आिािभतू 
तह कक्षा १-५ ि कक्षा १-८ मा 
िदु भनायदि क्रमििः ९६.९ ि 
95.1 प्रधतित पगुेको। िैजक्षक 
सत्र २०७८ मा कक्षा १ मा िदु 
प्रिेिदि ९६.३ प्रधतित पगुेको। 
विद्यालय तहमा अध्ययन ३२ लाि 
८८ हिाि ९ सय २४ िना 
विद्याथीहमालाई विपन्न लजक्षत 
लगायत विधभन्न प्रकािका आिसिय 
तथा गैिआिासिय छात्रिजृत्त प्रदान 
गने काययक्रम िहेको। साियिधनक 
विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै 
बालबाधलका (२९ लाि ९३ हिाि 
९ सय ३३ िना) ददिा िािा 
काययक्रमबाट लाभाजन्त ित भएका। 

संघिय जिक्षा ऐन तथा धनयमािली 
तिुयमा भई कायायन्त ियन भएको हनुे। 
जिक्षा क्षेत्रको १० ििे योिना 
स्ििकृत भई कायायन्त ियन भएको हनुे। 
विद्यालय जिक्षा, उच्च जिक्षा ि 
प्राविधिक तथा व्यािसावयक जिक्षा 
एिम ्अनौपचारिक तथा धनिन्त ति 
जिक्षामा िावरय योग्यता प्रामाप तथा 
व्यािसावयक योग्यता प्रामाप 
कायायन्त ियन भएको हनुे। छात्रिजृत्त 
प्राि गिी प्राविधिक विियहरुमा उच्च 
जिक्षामा अध्ययनित विद्याथीहरुकाो 
इन्त टनय सिप । प्रत्येक प्रदेिमा 
अत्यािधुनक उपकिण सवहतको 
प्रयोगिाला स्थापना भएको हनुे। 
विज्ञान स्ग्रहालय मािय त विद्याथी, 

प्राविधिक जिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलमको अन्त ति 
मन्त त्रालय एकीकृत सूचना व्यिस्थापन प्रणाली 
व्यिजस्थत गने सम्िन्त िि त्यांक तथा सूचना संकलन, 

प्रविष्टि ि प्रयोग गनय एकीकृत डाटािेस सफ्टिेयि 
विकास ि कायायन्त ियनरु िैजक्षक निधत कायायन्त ियन 
अिस्था ि प्रभािको विश्लिेण तथा प्रधतिेदन तयाि गने। 
विदेिि विश्वविद्यालयको सम्बन्त िनमा सञ्चाधलत जिक्षण 
संस्थाको अनलाइन धडजिटल प्रोिाइल तयाि गने। 
कोधभड १९ को सन्त दभयमा िैकजल्पक विधििाट जिक्षण 
धसकाइको धनिन्त तिता ि धसकाइ मूल्यांकनका लाधग 
सहििकिण गने। विद्यालय जिक्षा, उच्च जिक्षा ि 
प्राविधिक तथा व्यािसावयक जिक्षा तथा अनौपचारिक 
तथा धनिन्त ति जिक्षामा िावरय पाठ्यक्रम प्रामाप 
कायायन्त ियन गने। िेधडयोिमी पदाथयको सिुजक्षत प्रयोग 
गनय धनयमनकािी धनकाय तथा पािमाणविक अनसुन्त िान 
केन्त ि स्थापना गने। उददयमान प्रविधि (Nano 
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सबै तह ि विियको जिक्षामा समान 
पहुुँच विस्ताि भएको हनुे। िारपधत 
िैजक्षक सिुाि काययक्रम 
कायायन्त ियनको लाधग ६ हिाि ३६ 
विद्यालयमा परियोिना सञ् चालन 
हनुे गिी स्थानिय तहमा वित्तिय 
हस्तान्त तिण भएको। कोधभड- १९ 
का कािण बालबाधलकाको 
धसकाइमा क्षधत हनु नददन ि 
अिमाद्ध धसकाइमा धनिन्त तिताको 
लाधग विद्याथी धसकाइ सहििकिण 
धनदेजिका, २०७७, विद्यालय जिक्षा 
सम्बन्त िि आकजस्मक कायययोिना, 
२०७७, विद्यालय सञ् चालन 
सम्बन्त िि काययढाुँचा, २०७७, 

पाठ्यिस्त ुसमायोिन ढाुँचा २०७७ 
िािी भई कायायन्त ियन गरिएको। 
प्राविधिक जिक्षालयहमाको संस्थागत 
पहुुँच नपगुेका स्थानिय तह 
पवहचानको कायय सम्पन्त  न भएको। 
६ सय ३५ स्थानिय तहमा 
प्राविधिक िािको पठनपाठन 
सञ् चालन भएको। िेधडयोिमी 
पदाथयको धनयमनका लाधग 

जिक्षक तथा िनमानसमा िैज्ञाधनक 
चेतना तथा संस्कािको प्रादुयभाि भएको 
हनुे। िेधडयोिमी पदाथयको धनयमनका 
लाधग धनयमनकािी धनकायको स्थापना 
भएको हनुे ।  

Technology, Biotechnology, अन्त तिीक्ष विज्ञान) 
सम्बन्त िि विश्वविद्यालय तथा अनसुन्त िान संस्थासुँगको 
सहकाययमा उच्च मूल्यका िनस्पधतिन्त य िस्त ु
उत्पादनको लाधग प्रविधि विकास गने। छात्रिजृत्त प्राि 
गिी प्राविधिक विियहरुमा उच्च जिक्षामा अध्ययनित 
विद्याथीहरुकाो इन्त टनयसिप । विधि विज्ञान प्रयोगिाला 
प्रदेि तहमा विस्ताि 
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धनयमनकािी धनकायको स्थापना ।  

३५००००१२ धडल्लीिमण 
पसु्तकालय, नेपाल 
िावरय पसु्तकालय, 

केिि पसु्तकालय 

नेपाल िावरय पसु्तकालयको 
गमुायोिना स्ििकृत भई विस्ततृ 
परियोिना प्रधतिेदन तयाि भएको। 
पिुाना पसु्तकहमा धडजिटाइिेिनको 
कायय भईिहेको। धनयधमत मापमा 
पसु्तकालय सेिा प्रदान भईिहेको।  

पिुाना पसु्तकहमाको धडजिटाइिेिन 
तथा पसु्तकको अकायइभ व्यिस्थापन 
भएको हनुे। पसु्तकालय सम्बन्त िि 
िनचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन 
भएको हनुे। पिुाना तथा नयाुँ वििय 
ि ज्ञानका क्षेत्र सम्बन्त िि विियमा 
पाठकहमाका लाधग सहि मापमा 
सवुििा उपलब्ि भई अध्ययन संस्काि 
विकास भएको हनुे। नेपाल िावरय 
पसु्तकालयको भिन धनमायण भई सेिा 
सचुारु भएको हनुे।  

पसु्तक धडजिटाइिेिन गने। पसु्तकको अकायईभ 
व्यिस्थापन गने। पसु्तक व्याजन्त डङ गने । पसु्तकालय 
सम्बन्त िि िनचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन गने। 
पाठकहमालाई धनयधमत मापमा पसु्तकालय सेिा प्रदान 
गने। नेपाल िावरय पसु्तकालय भिन धनमायण सम्बन्त िि 
कायय गने।  

३५०००१०१ जिक्षाको लाधग िाद्य 
काययक्रम परियोिना 

विश्व िाद्य काययक्रमको सहयोगमा 
६ जिल्लाका २ लाि ४१ हिाि 
६ सय २१ विद्याथीहरुलाई ददिा 
िािा उपलब्ि गिाइएको। 
२२९७ विद्यालयहरुमा 
विद्याथीहरुका लाधग स्िास््य 
जस्थतिमा सिुाि ल्याउन WASH 

सामाग्रि वितिण गरिएको । ६ 
जिल्लामा विद्यालय परििाि ि 
समदुायको संयकु्त लैवङ्गक भेदभाि 
हटाउन विधभन्न सचेतना काययक्रम 
आयोिना गरिएको।  

बालिाधलकाहमाको पोिण ि स्िास््य 
जस्थधतमा सिुाि भएको हनुे। विद्याथी 
भनायदि तथा दैधनक हाजििी प्रधतितमा 
िवृद्ध भएको हनुे। विद्यालयबाट कक्षा 
छाडि िाने दिमा कमि आएको हनुे। 
विद्याथीहमाको अध्ययन क्षमतामा िवृद्ध 
भएको हनुे, विद्याथीहमाको पोिण एिम ्
स्िास््य जस्थधतमा सिुाि भएको हनुे। 
सामाजिक विकृधतको मापमा िहेको 
छुिाछुतको भािना हटाउन मद्दत 
पगुेको हनुे। विद्यालय परििाि ि 
समदुायको संयकु्त प्रयासमा लैवङ्गक 

सदुिु पजिम प्रदेिका ४ जिल्लामा आिािभतू तहका 
विद्यालयका १५६६७७ िालिाधलकालाई ददिा िािा 
काययक्रम उपलब्ि गिाउने। १५०६ विद्यालयहरुमा 
विद्याथीहरुका लाधग स्िास््य जस्थतिमा सिुाि ल्याउन 
WASH सामाग्रि वितिण गिाउने । ४ जिल्लामा 
विद्यालय, परििाि ि समदुायको संयकु्त सहभाधगतामा 
लैवङ्गक भेदभाि हटाउन सचेतना काययक्रम आयोिना 
गने।  
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भेदभाि हटाई काययक्रममा मवहला 
सहभाधगतामा िवृद्ध भएको हनुे।  

३५०००१०२ सबैका लाधग जिि ु
विकास काययक्रम 

जिक्षामा सबै बालबाधलकाको पहुुँच 
परु् याउने लक्ष्य अनसुाि १२६ 
स्थानिय तहमा आिािभतू तह 
विद्यालय उमेिसमूह (५-१२ ििय) 
का बालबाधलका विद्यालय बावहि 
निहेको घोिणा भएको। समािेिि 
जिक्षाको अििािणा पत्र छपाई ि 
विकास गरिएको। प्रािजम्भक िाल 
विकास पाठ्यक्रम परिमाियन 
गरिएको।  

समािेिि जिक्षाको अििािणा पत्र 
छपाई ि विकास भएको हनुे। 
प्रािजम्भक िाल विकास पाठ्यक्रम 
परिमाियन भएको हनुे।  

ELDS मा आिारित मूल्याङ्कन तथा बालविकासको 
काययसम्पादन पिीक्षण गने। दृवष्टविहीन, श्रिणविहीन ि 
बौवद्धक अपाङ्ग भएका धसकारुका लाधग प्रािजम्भक 
बालविकास तथा जिक्षाको पाठ्यक्रम अनकूुलन 
बनाउने। अनौपचारिक जिक्षा तिय  तह १,२ ि ३ का 
नमनुा धसकाइ सामग्रिहमाको पिीक्षण ि प्रबोििकिण 
(प्रदेि नं. २, कणायली ि सदुिु पजिम) गने। अधभभािक 
जिक्षा ताधलम सामग्रि परिमाियन ि प्रजिक्षक प्रजिक्षण 
सञ्चालन गने।  

३५०००१०३ व्यािसावयक जिक्षा 
तथा ताधलम 
अधभिवृद्ध परियोिना 
दोस्रो 

विधभन्न िालका तह १ ि २ का 
छोटो अिधिको ताधलम ६३३८२ 
िनाले प्राि गिेका। एप्रजेन्त टधसप 
ताधलम ६० िनाले धलएका। 
व्यिस्थापन तथा नेततृ्ि ताधलम 
३८३ िनाले धलएका। प्रजिक्षकका 
लाधग Occupational ToT ७९१ 
िना Skill Test Assessors Training 

७९९ िना RPL Skill Test 

२४,३५१ िनाले धलएका। २० 
िटा विियको पाठ्यक्रम धनमायण 
तथा परिमाियन गरिएको QIG 

परियोिना अिधिमा १ लाि १५ 
हिाि िनाले छोटो अिधिको ताधलम 
धलने लक्ष्य िहेकोमा बाुँकी १७५०० 
िना १६ देजि ४० ििय उमेिका 
बेिोिगाि/ गरिि यिुाले धनिःिलु्क 
ताधलम प्राि गिेका हनुे। थप ४ िटा 
पाठ्यक्रम विकास तथा परिमाियन 
(CTEVT को सहयोगमा ) भएका हनुे। 
TSLC- २२९८ िना विद्याथीहमाले 
दोस्रो वकस्ता छात्रिजृत्त प्राि गिेका 
हनुे। Diploma तहका ९४२ 
विद्याथीले क्रमागत छात्रिजृत्त प्राि 

क्रमागत रुपमा आ.ि. २०७७/७८ समूहका 
३६,८२० िना ि आ.ि. २०७७/७८ समूहका 
१७,५०० िना १६ देजि ४० ििय उमेिका बेिोिगाि 
गरिब यिुाहमालाई छोटो अिधिको धनिःिलु्क ताधलम 
प्रदान गने । ६० िनाले क्रमागत Apprenticeship 

Model (औिोधगक अनभुि सवहत) ि १४४० िनाले 
OJT को प्रजिक्षण ताधलम प्राि गिेको हनुे। थप ४ िटा 
पाठ्यक्रम विकास तथा परिमाियन गने। TSLC तथा 
Diploma तहका विद्याथीलाई क्रमागत छात्रिजृत्त प्रदान 
गने। ५०० िनाको लाधग दगुयम लजक्षत छोटो 
अिधिको ताधलम सञ्चालन ।  
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अनदुान ६० विद्यालयलाई प्रदान 
गरिएको। विपन्न लजक्षत छात्रिृजत्त 
६,३६५ विद्याथीले प्राि गिेका। 
९९ िटा सामदुावयक प्राविधिक 
विद्यालयले ICT Support प्राि  
गिेका ।  

गिेको हनुे। थप २० िनाले नेततृ्ि 
विकास तथा व्यिस्थापन ताधलम प्राि 
गिेका हनुे। थप ५६५० िनाले RPL 

Skill Test गिेको हनुे । ६० िनाले 
क्रमागत Apprenticeship Model 

(औिोधगक अनभुि सवहत) ि १४४० 
िनाले OJT को प्रजिक्षण ताधलम प्राि 
गिेको हनुे।  

३५००१०११ जिक्षा तथा मानि 
स्रोत विकास केन्त ि 

एकमषु्ट अनदुान प्राि गने ६० 
विद्यालयमा वित्तिय हस्तान्त तिण ि 
काययक्रम अधभमूििकिण साक्षि 
नेपाल अधभयान अन्त तगयत साक्षि 
नेपाल ििय काययक्रम सञ्चालन 
गनयको लाधग स्थानिय तह ि जिक्षा 
विकास तथा समन्त िय इकाईमा 
वित्तिय हस्तान्त तिण विध्यालय 
तहको लाधग सिै विियका श्रव्य ि 
श्रव्यदृचय पाठ उत्पादन भई 
प्रिािण भई िहेको । बेरुि ु
िछययौट तथा सम्पिीक्षणका लाधग 
सहजिकिण काययक्रम बेरुि ु
िछययौट तथा सम्पिीक्षणका लाधग 
सहजिकिण काययक्रम विद्यालयका 
प्रिानाध्यापक ि लेिा कमयचािीका 

प्रािजम्भक बालविकास तथा जिक्षाको 
िावरय मापदण्ड परिमाियन, 

अधभमिुिकिण एिम ्कायायन्त ियन 
भएको हनुे। साियिधनक विद्यालयमा 
धनिःिलु्क ब्रोडब्याण्ड इन्त टिनेट सवुििा 
िडान ि उपयोगका लाधग अनदुान 
वितिण भएको हनुे। सबै 
बालबाधलकालाई विद्यालयमा “ल्याउने, 
धसकाउने ि वटकाउने”, अधभयान 
सञ्चालन भएको हनुे। साक्षि नेपाल 
अधभयान काययक्रम मािय त िाुँकी 
जिल्ला साक्षि घोिणा भएको हनुे। 
कक्षा १ देजि कक्षा १२ सम्मका 
श्रव्य तथा श्रव्य दृचय पाठहमा 
उत्पादन ि प्रसािण हनुे ।  

निसाक्षिका लाधग धनिन्त ति जिक्षाका नमनुा सामग्रि 
विकास िावरय योग्यता प्रारुप (NQF) िमोजिम 
अनौपचारिक एिम ्अरिधतक माध्यमबाट धसवकएका 
ज्ञान,धसपको पिीक्षण प्रमाजणकिण ि समकक्षि िैजक्षक 
उपाधि वितिण िैजक्षक िेधडयो काययक्रम उत्पादन तथा 
प्रसािण िचय साक्षि नेपाल ििय सञ्चालन काययक्रम 
अन्त तिावरय साक्षिता ददिस समािोह व्यिस्थापन 
आिािभतु तथा माध्यधमक तहको जिक्षकको लाधग 
नपगु हनु सक्ने तलि भत्ता जिक्षक तलि भत्ता को 
िकम दिबन्त दी धमलान प्रयोिनका पधछ बाुँडिाुँड हने 
गरि स्थाधनय तहमा हस्तान्त तिण हनुे साक्षि नेपाल 
अधभयान सञ्चालनका लाधग स्थानिय तहका लाधग 
साझेदािीमा आिारित प्रोत्साहन अनदुान  
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लाधग School Accounting Software 

Training सञ्चालन  

३५००१०१३ जिक्षा विकास तथा 
समन्त िय इकाई 

   

३५००२०११ पाठ्यक्रम विकास 
केन्त ि 

व्यािहारिक अभ्यास काययविधि 
धनदेजिका, २०७३ ि विद्यालय 
जिक्षामा अक्षिाङ्कन पद्धधत 
कायायन्त ियन काययविधि, २०७२ 
परिमाियन भएका। पाठ्यक्रममा 
अन्त तिधनवहत विियगत सिमा 
हटाउन ि समय सापेक्ष तलु्याउन 
आिािभतू तह कक्षा 1-3 को 
एकीकृत पाठ्यक्रम िैजक्षक सत्र 
२०७७ बाट कक्षा १ मा देिभि 
लागू गरिएको। बहभुाविक जिक्षा 
निधत कायायन्त ियन गनय २६ िटा 
मातभृािाका पाठ्यक्रम तथा 
पाठ्यपसु्तक तयाि भएका। कक्षा 
४ को पाठ्यपसु्तको मस्यौदा तयाि 
भई लेआउट धडिाइन भई िहेको ि 
कक्षा ७, ९ ि १२ को मस्यौदा 
विकासको क्रममा िहेको। कक्षा 
१० का १,७४८ ि कक्षा १२ का 
३,०३६ िना गिी िम्मा ४,७८४ 

स्ििकृत िावरय पाठ्यक्रम प्रामाप 
अनसुाि पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक अन्त य 
पाठ्यसामग्रिको परिमाियन एिम ्
विकास भएको हनुे। धडजिटल धसकाई 
सामग्रि विकास भएको हनुे, धनिन्त ति 
विद्याथी मूल्याङ्कनको कायायन्त ियनका 
लाधग Standardrized Tools सवहतको 
मूल्याङ्कन सहयोग सामग्रि तयाि 
भएको हनुे। प्रदेि ि स्थानिय 
पाठ्यक्रम विकासका लाधग स्थानिय 
तहको क्षमता विकास भएको हनुे। 
थप पाठ्यसामग्रिको मूल्याङ्कन तथा 
स्ििकृधत भएको हनुे।  

कक्षा ४, ७ ि ९ का संस्कृत विियका पाठ्यपसु्तक 
विकास गने ि पाठ्यपसु्तक कायायन्त ियन सम्बन्त िमा 
मयुय प्रजिक्षक तयाि गने। कक्षा १-३ को पाठ्यक्रम 
तथा पाठ्यपसु्तक ि जिक्षक धनदेजिकाको लैवङ्गक 
पिीक्षण गने। परिमाजियत पाठ्यक्रम अनसुाि कक्षा ९ 
को ऐजच्छक विज्ञान विियको पाठ्यपसु्तक विकास 
गने। कक्षा १० ि १२ को मान्त यता तथा समकक्षता 
धनिायिण सम्बन्त िि काययक्रम गने। थप पाठ्यसामग्रिको 
मूल्याङ्कन तथा स्ििकृत गने।  
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िनालाई समकक्षता प्रदान 
गरिएको।  

३५००३०११ िैजक्षक गणुस्ति 
पिीक्षण केन्त ि 

आ.ि. २०७६/७७ मा भएको 
विद्याथी उपलजब्ि िावरय पिीक्षण 
कक्षा ८ को प्रधतिेदन तयाि 
भएको। आ.ि. २०७६/७७ मा 
सम्पन्न विद्यालय काययसम्पादन 
पिीक्षणको स्थानिय तहगत ि 
एकीकृत प्रधतिेदन तयािी ि छपाइ 
गरिएको। ५६१ सामदुावयक 
माध्यधमक विद्यालयको 
काययसम्पादन पिीक्षण गरिएको। 
प्रधतिेदन प्रबोििकिण ि 
काययसम्पादन पिीक्षण भएका 
विद्यालयहमामा िलोअप ि सिुाि 
योिनाको अभ्यास भएको। कक्षा 
५ ि १० का विद्याथीको 
उपलजब्िको िावरय पिीक्षणका 
लाधग पिुयपिीक्षण ि प्रश्नािली बैक 
अद्यािधिक भएको।  

कक्षा ५, ८ ि १० मा विद्याथी 
उपलजब्ि पिीक्षण भएको हनुे। 
िैजक्षक व्यिस्थापन सेिा प्रदायक 
संस्थाको काययसम्पादन पिीक्षण गिी 
सिुािका लाधग सझुाि प्रदान गने 
पद्धधत स्थापना भई कायायन्त ियन भएको 
हनुे। सबै सामदुावयक विद्यालयहमाको 
काययसम्पादन पिीक्षण गिी संघ, प्रदेि 
ि स्थानिय तहमा पषृ्ठपोिण भएको 
हनुे। गणुस्तिीय जिक्षासुँग सम्बजन्त ित 
धबियमा अध्ययन अनसुन्त िान गिी 
जिक्षामा समता ि गणुस्ति 
अधभिवृद्धका लाधग सझुाि प्राि भएको 
हनुे।  

विद्याथीको उपलजब्िको िावरय पिीक्षण सन्त चालन गने। 
जिक्षाको लाधग िाद्य काययक्रम, नमनुा विद्यालय विकास 
काययक्रम ि प्राविधिक िाि सञ्चालन भएका 
काययक्रम/आयोिनाको कायय सम्पादन पिीक्षण गने। 
प्रधतिेदन प्रबोििकिण ि काययसम्पादन पिीक्षण भएका 
विद्यालयहमामा िलोअप ि सिुाि योिनाको अभ्यास 
गने। कक्षा १० का विद्याथीको उपलजब्िको िावरय 
पिीक्षणका लाधग पूियपिीक्षण ि प्रश्नािली बैक 
अद्यािधिक गने।  

३५००४०११ िावरय वकताबिाना 
(जिक्षक) 

चाल ुआ.ि.मा पेि भएका 
जिक्षकहमाको व्यजक्तगत विििण 
धसटिोल अद्यािधिक, पाधलकागत 
मापमा तलिि प्रधतिेदन पारित तथा 

जिक्षकहरुको धसटिोल तथा िायल 
व्यिस्थापन अध्यािधिक भएको हनुे 
। धनितृ भिण अधिकाि पत्र प्राि 
गनय सहि ि प्रभािकािी हनुे ि 

जिक्षकको सम्पधत विििण, धसटिोल व्यिस्थापन गने। 
जिक्षकको िावियक तलबि प्रधतिेदन पारित गने। 
जिक्षकहमालाई धनिजृत्तभिण उपदान लगायतका सेिा 
प्रदान तथा विििण अद्यािधिक गने। सेिाग्राही 
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सम्पजत्त विििण अधभलेि 
व्यिस्थापन गरिएको। अिकाि 
प्राि जिक्षकहमाको उपदान, औििि 
उपचाि वििामि विदा िकम िकम 
भकु्तानि गरिएको।  

धनितृ्तभिण प्राि गने सयया िवृद्ध हनुे 
। जिक्षकहरुको अधभलेि तथा 
सम्पजत्त विििण व्यिजस्थत भएको हनुे 
। तलिि प्रधतिेदन प्रमाजणत गिेि 
मात्र तलि भत्ता भकु्तानि गदाय आधथयक 
िसुासन कायम हनुे । सेिा प्रबाह 
धछटो छरितो हनुे ि E–Governance 

लक्ष्य प्राि हनुे ।  

प्रधतक्षालय धनमायण । काययसम्पादन अधभमिुिकिण 
काययक्रम । 

३५००४०१२ सेिा धनितृ्त जिक्षक 
सवुििा 

सेिा धनितृ जिक्षकहमाको 
धनिजृत्तभिण, सेिाबाट अिकाि 
पाएका जिक्षकहमाको उपदान तथा 
औििि उपचाि ि सजञ्चत धबिामि 
विदाको िकम भकु्तानि भएको।  

सेिा धनितृ्त जिक्षकहमाको लाधग 
नेपाल सिकािबाट उपलब्ि हनुे सेिा 
सवुििा सहि मापमा वितिण भएको 
हनुे। 

७०० जिक्षकका लाधग उपदान, ५००० जिक्षकका 
लाधग औिधि उपचाि तथा सजञ्चत विदा िापतको िकम 
उपलब्ि गिाउने। २६४ िना द्धन्त द्ध वपधडत तथा 
५०० िना अस्थायि जिक्षकहरुको उपदान, औिधि 
उपचाि तथा सजञ्चत विदा िापतको िकम उपलब्ि 
गिाउने। 

३५००२१०१
१ 

विश्वविद्यालय 
अनदुान आयोग 

देिभिका ४५८ सामदुावयक 
क्याम्पसलाई धनयधमत अनदुान ि 
१४६ सामदुावयक क्यापसलाई 
भौधतक विकास अनदुान प्रदान 
गरिएको। विज्ञान ि प्रविधि 
काययक्रम सञ्चालन मा िहेका 
क्याम्पसहमामा प्रयोगिालामा 
काययित कमयचािीका लाधग क्षमता 
विकास ताधलम सञ्चालन का लाधग 
११ िटा उच्च िैजक्षक 

विश्वविद्यालय तथा उच्च िैजक्षक 
संस्था स्थापना गने सम्बन्त िमा 
सम्बन्त िमा मापदण्ड तथा नक्िांकनमा 
आिारित भई नेपाल सिकािलाई 
पिामिय ददइएको हनुे। विधभन्न 
क्षेत्रबाट प्राि अनदुानको िकम 
विश्वविद्यालयहमालाई प्रदान गने 
सम्बन्त िमा निधत धनिायिण गिी 
मापदण्ड तथा नधतिामा आिारित 
भएको हनुे। विश्वविद्यालयहमामा 

विश्वविद्यालय क्याम्पस Centre of excellence को रुपमा 
विकास सम्पूणय उच्च िैजक्षक संस्थालाई ददइने 
अनदुानको मोडाधलटीमा सिुाि गने, सिकाि मािय त 
प्रिाह हनुे अनदुान नधतिामा आिारित गरि लगानि िवृद्ध 
गिीने उच्च जिक्षामा गणुस्ति सिुाि गनय िैजक्षक पदमा 
प्रिेि गने व्यिस्थाका लाधग National Eligibility Test 

को सचालन गरिने । हालको विश्वव्यापि महामािी 
कोधभड १९ ि त्यसवपछ धसियना भएको ि हनुसक्ने 
आधथयक तथा सामाजिक असिहरुका बािेमा अध्ययन 
अनसुन्त िान गरिने साथै अध्ययन अध्यापन काययलाई 
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संस्थाहमालाइ काययक्रम सञ्चालन  
गनय अनदुान प्रदान गरिएको। 
जिक्षण धसकाइय अन्त तिगत 
विश्वविद्यालयका २४ िटा विएस्सि 
ि एमएस्सि पठनपाठन हनुे आंधगक 
क्याम्पसका प्रयोगिाला सिुाि 
गरिएको । िैजक्षक नेततृ्ि 
गरििहेका ६० िना क्याम्पस 
प्रमिुहरुका लाधग िैजक्षक योिना 
तथा प्रिासन सम्बन्त िि ताधलम 
सञ्चालन  गरिएको । काययक्रम 
कायायन्त ियनका लाधग आिश्यक पने 
काययक्रम कायायन्त ियन पजुस्तका 
स्िकृत हनुकुो साथै अन्त य ७ िटा 
काययविधि तयाि भएका ।  

सञ्चालन गरिने िैजक्षक काययक्रमको 
गणुस्ति िवृद्ध (कुल भनाय दि, 

उजत्तणयता दि, गणुस्ति प्रत्यायन, िेन्त डि 
प्यारिटी, आदद) भई स्तियकु्त भएको 
हनुे। विश्वविद्यालयहमा बिच समन्त िय 
(के्रधडट, जिक्षक, विद्याथी, पसु्तकालय, 

प्रयोगिाला आदद) कायम भएको 
हनुे। देि धभत्र तथा बावहिका उच्च 
िैजक्षक संस्थाहमा बिच छात्रिजृत्त, 

विद्वत्िजृत्त आदद आदान प्रदान भएको 
हनुे। लागत साझेदािीमा कृवि, 

इजन्त िधनयरिङ ि िनविज्ञानका थप 
२५२ प्राविधिक विियका िनिक्ति 
उत्पादन गरिने ।  

भौधतक उवपजस्थधतका साथै सूचना, सञ्चाि तथा प्रविधिको 
अधिकतम प्रयोग गिी (Blended mode of learning) 

धनयधमत गरिने । विश्वविद्यालयका अनसुन्त िान 
केन्त िहरुसंगको सहकाययमा मलुकुलाई आिश्यक पने 
तथा िावरय प्राथधमकता प्राि क्षेत्रमा अनसुन्त िान गरिने ि 
यस काययमा निजिक्षेत्र समेतको सहकाययमा हनुे । उच्च 
िैजक्षक संस्थाहरुको संस्थागत सदुृवढकिण गिी गणुस्ति 
सधुनितता तथा प्रत्यायनलाई सिल ि क्रमि अधनिायय 
गरिने । उच्च जिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान विधभन्न 
छात्रिजृत्तहरुलाई एकीकृत गने ि अन्त य स्रोतहरुको 
पवहचान गरि विविि प्रकृधतका छात्रिजृत्त लजक्षत िगय 
समदुायका लाधग प्रभािकािी ढंगले सहि पहुुँच बढाउने 
। क्याम्पस तथा मेधडकल कलेिको पिुायिाि विकास 
। धत्रभिुन विश्वविद्यालयका अनसुन्त िान केन्त िहरु (सेडा, 
सेरिड, धसनास, रिकास्ट) लगायतका अन्त य 
विश्वविद्यालयका अनसुन्त िान केन्त िहरु मािय त हनुे 
अन्त िेिण तथा अनसुन्त िान । नयाुँ मेधडकल कलेि 
स्थापनाका लाधग सम्भाव्यता अध्ययन । धत्रविवि धत्र 
चन्त ि कलेि ि अन्त य २५ िटा कलेिको पिुायिाि 
धनमायणको लाधग सम्भाव्यता अध्ययन ।  

३५०२१०१२ जिक्षक सेिा आयोग प्रधतयोधगतात्मक प्रधतश्पिायको 
माध्यमिाट जिक्षक छनौटका लाधग 
पाठ्यक्रम विकास तथा परिमाियन। 
जिक्षक अध्यापन अनमुधत सम्िन्त िि 

जिक्षकको सेिा ितय सवुििा 
सम्बन्त िमा नेपाल सिकाि तथा जिक्षा 
मन्त त्रालयलाई सझुाि तथा िाय 
पिामिय प्रदान भएको हनुे। 

नधतिा सम्बन्त िि अधभलेि धडजिटाइिेिन कायय। 
अनलाईन प्रणाली मािय त दििास्त संकलन कायय । 
अध्यापन अनमुधतपत्र विज्ञापन, दििास्त संकलन, पश्र 
पत्र धनमायण, पिीक्षा सञ्चालन, पिीक्षण, नधतिा प्रकािन । 

209



ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि.2079/80 मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

पाठ्यक्रम धनम्ायण पिीक्षा सञ्चालन 
तथा नधतिा प्रकािन ि अनमुति 
पत्र वितिण िस्तगुत प्रश्नपत्र 
पिीक्षणका लाधग आिश्यक पने 
ओएमआि मेधसन िरिद गरिएको 
। भिन धनमायणको लाधग धडवपआि 
तयाि गरिएको। जिक्षक छनोटको 
प्रधतस्पिायत्मक पिीक्षा सञ्चालन 
नधतिा प्रकािन तथा धसिारिि ।  

प्रधतयोधगतात्मक प्रधतश्पिायको 
माध्यमिाट जिक्षक छनौटका लाधग 
पाठ्यक्रम विकास तथा परिमाियन 
भएको हनुे। जिक्षक अध्यापन 
अनमुधत सम्िन्त िि पाठ्यक्रम धनम्ायण 
पिीक्षा सञ्चालन तथा नधतिा प्रकािन 
ि अनमुति पत्र वितिण कायय भएको 
हनुे। भिन धनमायणको लाधग धडवपआि 
तयाि भई  धनमायण कायय सशु्र भएको 
हनुे। जिक्षक छनोटको 
प्रधतस्पिायत्मक पिीक्षा सञ्चालन नधतिा 
प्रकािन तथा धसिारिि भएको हनुे। 

विधभन्न तहमा रिक्त जिक्षक दििन्त दी (िलुा, आन्त तरिक 
तथा िढुिा) विज्ञापन, दििास्त संकलन, पश्रपत्र धनमायण, 

पिीक्षा सञ्चालन, पिीक्षण, नधतिा, प्रकािन, धसिारिि तथा 
अधभलेििकिण गने। आयोगको भिन धनमायण कायय ।  

३५०२१०१३ यनुेस्कोका धनधमत्त 
नेपाल िावरय आयोग 

यनुेस्कोबाट भएका निप्रितयन 
काययको प्रचािात्मक कायय सञ्चालन 
भएको। ददगो विकास लक्ष्य नं ४ 
अन्त तगयत काययक्रम सञ्चालन । 
विज्ञान तथा प्रविधिसुँग सम्िजन्त ित 
बाल प्रधतभा िोिि काययक्रम 
सञ्चालन भएको। यनुेस्कोको ४१ 
औ सभामा नेपालको सहभागि तथा 
सम्िोिन । यनुेस्को ग्रामको 
गरुुयोिना धनमायण । 

यूनेस्को सदस्य िारका हैधसयतले 
अन्त तिावरय मञ्चमा नेपालको 
सहभाधगता अधभिवृद्ध भएको हनुे। 
िैजक्षक ि सांस्कृधतक विकासका 
काययहमामा सिकािी ि गैिसिकािी 
क्षेत्रको भधूमका अधभिवृद्ध भएको हनुे। 
िनमानससम्म यनुेस्कोको आदिय 
पगुेको हनुे। काठमाडौंको िगडोलमा 
यनुेस्को ग्रामको स्थापना भएको हनुे।  

यनुेस्कोको अन्त तिावरय महासभामा सहभागि । यनुेस्को 
सम्िद्ध ५ िटा विियगत क्षेत्रमा वक्रयाकलाप सञ्चालन 
। यनुेस्को ग्राम विकास ।  

३५०२१०१४ जचवकत्सा जिक्षा 
आयोग 

जचवकत्सा जिक्षा आयोग कोि 
सञ्चालन काययविधि २०७७ 

नेपालको आिश्यकता अनरुुपको 
जचवकत्सा जिक्षा निधत तिुयमा भई  

आयोगको भिन धनमायण ।  

जचवकत्सा जिक्षा ऐन २०७५ अनसुाि छात्रिजृत्तका लाधग 
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स्ििकृधत गिी कायायन्त ियनमा 
ल्याएको ।  

जचवकत्सा जिक्षा अध्यापन गने 
विश्वविद्यालय, प्रधतष्ठान ि जिक्षण 
संस्थाको गणुस्ति मूल्याङ्कन 
काययविधि २०७७ तथा Standard 

Format for Institutional 

Inspection Report तयाि गिी 
कायायन्त ियनमा ल्याइएको ।  

नेिनल िोडय अि मेधडकल 
स्पेधसयाधलवटि कायय सञ्चालन 
धनदेजिका २०७७ िािी गिी 
कायायन्त ियनमा ल्याइएको ।  

Self Appraisal software विकास 
गिी जचवकत्सा जिक्षा क्षेत्रको 
िैजक्षक संस्थाहरुबाट Online मािय त 
स्ि:मूल्याङ्कन प्रधतिेदन पेि गनय 
सक्ने प्रणालीको विकास गरिएको  

कायायन्त ियनमा आएको हनुे ।  

जचवकत्सा जिक्षा अध्ययनका लाधग 
स्नातक तह ि स्नातकोत्ति तहको 
एकीकृत प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन भएको 
हनुे ।  

स्िास््य क्षेत्रको िनिजक्त प्रक्षेपण भई  
सो अनरुुप िनिजक्तको माग ि 
आपूधतय बिचमा तादात्म्यता कायम 
भएको हनुे । 

 साियिधनक जिक्षण संस्थामा स्तातक 
तहमा जचवकत्सा जिक्षा अध्ययन गने 
विद्याथीहरुलाई कुल धसट संययाको 
७५ प्रधतित धसटमा धन:िलु्क 
छात्रिजृत्त उपलव्ि भएको हनुे ।  

जचवकत्सा जिक्षामा न्त यूनतम मापदण्ड 
धनिायिण भएको हनुे। 

 जचवकत्सा जिक्षामा िैकजल्पक 
उपाििका काययक्रमहरु सञ्चालन 
भएको हनुे ।  

सक्षमतामा आिारित पाठ्यक्रम प्रारुप 
तयाि हनुे ।  

साियिधनक िैजक्षक संस्थाहरुलाई अनदुान िकम 
उपलव्ि गिाउने ।  

३५०३१०११ िावरय पिीक्षा बोडय माध्यधमक जिक्षा अन्त तगयत कक्षा 
१० ि १२ को पिीक्षा व्यिजस्थत 

माध्यधमक जिक्षा पिीक्षाको स्तिीकृत 
प्रश्नपत्र तयाि गिी पिीक्षा सञ्चालन 

कक्षा १० ि १२ को Standardized Test का लाधग 
जिक्षक ताधलम सञ्चालन । कक्षा १२ को Item Bank 
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मापमा सञ्चालन भई नधतिा 
प्रकािन  

नधतिा प्रकािन प्रमाणिकिण तथा 
अधभलेििकिण भएको हनुे। 

धनमायण । कक्षा १० को प्रश्नपत्र धनमायण तथा पिीक्षा 
सञ्चालन, उत्तिपजुस्तका ढुिानि पिीक्षण, नधतिा प्रकािन 
प्रमाणपत्र वितिण । प्रयोगात्मक पिीक्षा तथा OJT 

अधभमिुिकिण तथा अनगुमन ।  

३५०४१०११ प्रविधिक जिक्षा तथा 
व्यािसावयक ताधलम 
परििद् 

प्राविधिक जिक्षाको संस्थागत पहुुँच 
नपगुेका थप ५० स्थानिय तहमा 
प्राविधिक जिक्षाको पठनपाठनका 
लाधग अनमुधत प्रदान गिी ६३५ 
स्थानिय तहमा प्राविधिक जिक्षा 
काययक्रमको संस्थागत पहुुँच 
पिुाइएको। छोटो अिधिको 
सिपमूलक ताधलम सञ्चालन 
काययविधि, २०७७ स्ििकृत गिी 
प्रदेि तहबाट २१ हिाि िनालाई 
ि ENSSURE परियोिना मािय त 
काययस्थलमा आिारित ताधलम, 

औद्योधगक प्रजिक्षाथी, OJT सवहतको 
ताधलम सञ्चालन गरिएको। ८४८ 
प्रजिक्षकलाई क्षमता अधभिवृद्ध 
ताधलम उपलब्ि गिाइएको। वििेि 
छात्रिधृत तिय का ५६० िनालाई 
धडप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा ि 
वप्र-धडप्लोमा तहमा प्रजिक्षण गनयका 
लाधग काययक्रम, संस्था ि कोटा 

बावियक 83,289 यिुाले (आवङ्गक 
जिक्षालय 61, साझेदािी जिक्षालय 
38, सामदुावयक विद्यालयमा प्राविधिक 
जिक्षा (टेक्स) 572, धनिि ४२९ 
जिक्षालय एिम ्विद्यालय मािय त) 
प्राविधिक जिक्षा हाधसल गिेको हनुे। 

िावियक ४० हिाि बेिोिगाि यिुाले 
सिपमूलक व्यािसावयक ताधलम प्राि 
गिेका हनुे। प्राविधिक जिक्षाको पहुुँच 
नपगुेका स्थानिय तहमा प्राविधिक 
तथा व्यािसावयक जिक्षा एिम ्
ताधलमको पहुुँच विस्ताि भएको हनुे। 

सिपमूलक ताधलम प्राि गने सबैको 
सिप प्रमाणिकिण भएको हनुे। 

प्राविधिक तथा व्यािसावयक जिक्षा 
एिम ्ताधलम क्षेत्रमा काययित १२ 
हिाि प्रजिक्षक, कमयचािी तथा 
व्यिस्थापकहमाको क्षमता अधभिवृद्ध 
हनुे। १८,९०० िना (औद्योधगक 
प्रजिक्षाथी ताधलम-२१००, 

िैकजल्पक विधिबाट प्रजिक्षण गनय इ-लधनयङ्ग 
पूिायिािहमाको व्यिस्था गने। नमनुा प्राविधिक जिक्षालय 
ि निस्थावपत प्राविधिक जिक्षालयहमाको भौधतक 
पूिायिाि विकास गने। लामो तथा छोटो अिधिको 
ताधलमको सिप पिीक्षण तथा प्रमाणिकिण गने। 

काययस्थलको धसकाइका लाधग औद्योधगक प्रजिक्षाथी, 
कामदािहमाको क्षमता अधभबवृद्ध, OJT सवहतको ताधलम ि 
Out reach काययक्रम सञ्चालन गने। उद्योगमा काययित 
कामदािहरुलाई सिप स्तिोनति ताधलम सञ्चालन  
धनिन्त तिता । निस्थावपत आुँधगक जिक्षालयहमाको लाधग 
िग्गा प्राधि, डिपिआि, ड्रइङ्ग, धडिाइनको काम, िैदेजिक 
िोिगािीबाट िवकय एका तथा देिधभतै्र अनौपचारिक 
क्षेत्रमा काम गने कामदािहमाको पूिय धसकाइको 
मान्त यता विधिद्वािा दक्षता मूल्याङ्कनका लाधग सहयोग  
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धनिायिणको कायय सम्पन्न गरिएको। 

िैदजिक िोिगािीबाट िवकय एका 
तथा स्िदेिमै िहेका बेिोिगाि 
१४,५०० यिुाको सिप पिीक्षण 
गरिएको। परििदबाट सम्बन्त िन 
स्ििकृधत प्राि धनिि जिक्षण 
संस्थाहमाको अनलाइन प्रणालीबाट 
नििकिण गनय सरुुिात गरिएको।  

काययस्थलको धसकाइ-६०००, 

कामदािको क्षमता अधभिवृद्ध ताधलम 
१०,८०० िना) यिुा प्रजिक्षाथी 
काययक्रममा सहभागि भएको हनुे। 

परििद्को मानि संसािन योिना, 
िणनिधतक योिना तथा गणुस्ति 
सधुनजितता प्रामाप तयाि भएको हनुे। 

िावरय व्यािसावयक योग्यताको प्रामाप 
तयािी गिी कायायन्त ियन भएको हनुे।  

३५०६१०११ नेपाल विज्ञान तथा 
प्रविधि प्रज्ञा- 
प्रधतष्ठान ्

िाद्य िल १३ िटा ि विरुिा ९ 
िटा नमूनाहरुमा पोिणको मात्रा ि 
एजन्त टअजक्सडेन्त ट क्षमता पिीक्षण 
गनयका लाधग प्रिोिन गिेको । 

च्याउका १९ िटा नयाुँ डाटाहरु 
डाटािेसमा इन्त री गिी अद्यािधिक 
गरिएको । 

१३७ िटा च्याउ तथा ढुसिको 
नमूनाको DNA Isolationतथा PCR 

गिेको ि ५ िटा िैथाने िंगली 
च्याउको िमयप्लाज्मलाई 
प्रयोगिालामा संिक्षण गरिएको ।  

िल तथा िूलहरुका प्रडक्ट एिं 
क्यान्त डि, िाम, िेली तथा िसुहरुका 
प्रडक्टहरु उत्पादन तथा क्िाधलटी 

विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन हनुे।  

निप्रितयनको काययक्रम सञ्चालन मा  
िहने ।  

अन्त तरिक्ष अनसुन्त िान केन्त ि सञ्चालन 
भएको हनुे। 

स्माटयनास्ट, साईन्त स िहि, साईन्त स पाकय  
तयाि भएकोहनुे।  

नेपालीअनसुन्त िानकताय परिचय (Nepali 

Researchers' Identity)तयाि भएको 
हनुे। 

िैज्ञाधनक अनसुन्त िान प्रिद्धयन, प्रज्ञाको 
लाधग प्राज्ञ, Brain Pooling, 

यिुािैज्ञाधनक ताधलम काययक्रम 
सञ्चालन भई िहने। 

मोधलक्यलुि बायोटेक्नोलोिि सम्बन्त िि अध्यययन 
अनसुन्त िान िाताििण तथा विउ वििन सम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िान िैज्ञाधनक गाउुँ काययक्रम पदाथय विज्ञान तथा 
नानोटेक्नोिोली अध्ययन िैज्ञाधनक अनसुन्त िानका लाधग 
िैज्ञाधनक उपकिणहरु(NMR, FE SEM, ICPOES, Flow 

Cyto meter, Bio safety Cabinet II, Spectro photo 

meter)व्यिस्थापन गने। िैज्ञाधनक अनसुन्त िानप्रिद्धयन, 

प्रज्ञाकोलाधगप्राज्ञ, Brain Pooling, 

यिुा/मवहलािैज्ञाधनककाययक्रम सञ्चालन  गने । 

नििनतम अनसुन्त िान, प्रविधिहस्तान्त तिण एिं समदृ्दिका 
लाधग निप्रितयन केन्त ि काययक्रम सञ्चालन गने ।  

विद्यािारिधि िोििजृत्त, अनसुन्त िान अनदुान, अनसुन्त िान 
सहायक िजृत्त, वििेि प्रधतभा प्रिद्धयन, पिुस्काि, आधथयक 
सहयोग गने। भकूम्प सम्बन्त िि पूिय सूचना केन्त िको 
स्थापना गने।  
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पिीक्षण गिेको ।  

िन िंगलबाट ९ प्रिाधतका ििउ 
वििन संकलन गिेको ।  

िासायधनक विधिबाट संश्लवेित २ 
िटा धथन विल्मको गणुहरुको 
परिक्षण गिी उपयोधगताको अध्ययन 
भई िहेको । 

स्याटेलाईट सम्बन्त िि िनिागिण ि 
प्रजिक्षण सञ्चालन  गने कायय भई 
िहेको ।  

५५३िटापानि पिीक्षण गरिएको।  

३५०िटा सनु्त तलाहमाको HLB 
िोगपिीक्षणगरिएको।  

१५ िटा िाद्यिस्तमुा (मकै, 

बदामआदद) Fumonisin को विश्लिेण 
गिेको ।  

नेपाल फ्लोिा सम्बन्त िि 
Ethnopharmacology of Wild 

Plants पसु्तकप्रकाजितगरिएको। 

५ िनालाई विद्यािारििि िोििजृत्त 
प्रदान गरिएको ।  

१० िनालाई अनसुन्त िान अनदुान 
प्रदान गरिएको । 

Who is Who in STI प्रकािन भई समय 
समयमा अद्यािधिक हनुे।  

नेपालका संकटापन्न, िैथाने महत्िपूणय 
िधडबटुीको DNA ar Code तयाि 
भएकोहनुे।  

विश्लिेणात्मक सेिा (पानि, धडएनए, 

िसायनआदद) सञ्चालन  भई िहने ।  

विद्या िारिधि िोििजृत्त, 

अनसुन्त िानअनदुान, 

अनसुन्त िानसहायकिजृत्त, वििेि 
प्रधतभाप्रिद्धयन, पिुस्काि, आधथयक 
सहयोग प्रदान काययक्रम सञ्चालन भई 
िहने । 

प्रविधि प्रयोगिाला भिनमा अनसुन्त िान 
तथा िैज्ञाधनक अन्त िेिण प्रयोगिालाको 
प्रयोिनका उपकिण तथा मेधसन 
औिािको व्यिस्था भएको हनुे।  

Secondary Standard Dosimetry 

Laboratory स्थापनाका लाधग 
िेधडयोिमी स्रोत िाख्न बंकि धनमायण 
भएको हनुे। 

Animal House धनमायण गने।  

७ िटै प्रदेिमा विजिष्टकृत अनसुन्त िान 
केन्त ि स्थापनाभई सञ्चालन भएको  

Animal House धनमायण गने।  

Secondary Standard Dosemetry Laboratory 

स्थापनाका लाधग िेधडयोिमी स्रोत िाख्न बंकि धनमायण 
गने।  
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२२ िनालाई स्नातकोत्ति िोि 
अनदुान प्रदान गरिएको ।   

७ िनालाई अनसुन्त िान सहायक 
िजृत्त प्रदान गिेको । 

हनुे । 

िाद्य हरियाली िहि काययक्रम विस्ताि 
हनुे।  

३५०००१०९ िारपधत िैजक्षक 
सिुाि काययक्रम 

िारपधत िैजक्षक सिुाि काययक्रमका 
लाधग धनदेिक सधमधतको 
धनणययबमोजिम विद्यालयबाट 
स्थानिय तहमािय त माग गिेको 
प्रस्तािहमा धनदेिक सधमधतबाट 
२१२२ विद्यालयहमामा IT Lab 

स्थापना,  ९७२ विद्यालयमा २ 
कोठे भिन ि १००९ विद्यालयमा 
४ कोठे भिन छनौट भई वित्तिय 
हस्तान्त तिण भएको । िारपधत 
िैजक्षक सिुाि काययक्रम अन्त तगयत 
पढ्दै कमाउुँदै काययक्रमका लाधग 
प्राि प्रस्तािहमामध्येबाट१४०िटा 
विद्यालय छनौट भएको । िारपधत 
िैजक्षक सिुाि काययक्रमको PIM 

78-79  विकास भएको । Digital 

Learning Center को काययविधि 
स्ििकृत भई  प्रदेिमा वित्तिय 
हस्तान्त तिणको प्रवक्रया भएको ।  

१० हिाि कक्षाकोठा धनमायण भएको 
हनुे। ३ हिाि विद्यालयमा सूचना 
प्रविधि विस्ताि भएको हनुे। ३६०० 
विद्यालयमा IT ल्याि तथा पसु्तकालय 
व्यिस्थापन भएको हनुे। प्रदेि तहमा 
धडजिटल केन्त िको स्थापना भई 
सञ्चालन हनुे। ५०० विद्यालयमा पढदै 
कमाउदै काययक्रम सञ्चालन हनुे 

१२७३ कक्षाकोठा धनमायण गने। १००६ विद्यालयमा 
सूचना प्रविधि ल्याि विज्ञान प्रयोगिाला ल्याि तथा 
पसु्तकालय व्यिस्थापन गने। २५ िटा स्थानिय तहमा 
प्राविधिक जिक्षाको पहूुँच विस्ताि । १०० िटा 
विद्यालयमा पढद्दै कमाउदै काययक्रम सञ्चालन ।  
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३५००१९०२ विद्यालय जिक्षा क्षेत्र 
योिना 

कोधभड-१९ का कािण विद्यालय 
सञ्चालन हनु नसकेको अिस्थामा 
िैकजल्पक धसकाइ सहििकिण 
धनदेजिका, २०७७ िािी गिी सबै 
विद्याथीलाई धसकाइ प्रवक्रयामा 
समेलने गिी काययक्रम अजघ 
िढाइएको। विद्यालय सञ्चालन 
प्रवक्रयालाई व्यिजस्थत ि सिुजक्षत 
बनाउन विद्यालय सञ्चालन सम्बन्त िि 
काययढाुँचा, २०७७ स्ििकृत भई 
कायायन्त ियनमा आएको। विद्यालय 
तहका करिब २६ लाि छात्रछात्रा 
लाभाजन्त ित हनुे गिी छात्रिजृत्त प्रदान 
गनय स्थानिय तहमा वित्तिय 
हस्तान्त तिण गरिएको। विद्याथीको 
सिायङ्गिण विकासका लाधग अधत 
आिश्यक पोिण ि िाद्य उपलब्ि 
गिाउने क्रममा ७१ जिल्लाका 
२७,५३,१२७ बालबाधलकालाई 
ददिा िािा उपलब्ि गिाउन सितय 
अनदुानको मापमा स्थानिय तहमा 
वित्तिय  

सिै कक्षाका विियगत श्रव्यदृचय पाठ 
उत्पादन भई  asynchronous mode 

मा virtual learning को िाताििण 
भएको हनुे । Learning Portal को 
प्रयोगबाट विद्याथी तथा 
अधभभािकहमामा धसकाइको सहि 
पहुुँच स्थावपत भएको हनुे । 

टेधलसेन्त टि स्थापना भई  धसकाइमा 
थप सहि हनुे । विपन्न लजक्षत 
छात्रिजृत्तको माध्यमबाट विध्यालय 
जिक्षामा लजक्षत िगयको पहुुँच पगुेको 
हनुे । सिै माध्यधमक विध्यालयमा 
School Accounting Software को 
प्रयोग भएको हनुे । पूणय मापमा 
देिभरि जिक्षक दिबन्त दी धमलान 
भएको हनुे ।  

नयाुँ पाठ्यक्रम कायायन्त ियनका लाधग जिक्षकलाई 
सहििकिण । 

विपन्न लजक्षत छात्रिजृत्त वितिण ।  

वहमाली आिासिय तथा विजिष्टिकृत विद्यालय सञ्चालन  

अंग्रिेि गजणत ि विज्ञान वििय जिक्षक दििन्त दी नभएका 
सामदुावयक माध्यधमक विद्यालयमा अन्त तवक्रय यात्मक 
भच ुयअल कक्षा सञ्चालन ।  

STEM Education कायायन्त ियनमा सहििकिण  

विद्यालय जिक्षामा विपत व्यिस्थापनका लाधग िैजक्षक 
काययक्रम सञ्चालन ।  

सचुना तथा सञ्चाि प्रविधिको वटवपडि ताधलम सञ्चालन 
गनय प्रजिक्षक प्रजिक्षण  

३५०००९०३ उच्च जिक्षामा 
उत्कृष्टता प्रिद्धयन 

काययक्रम कायायन्त ियनका लाधग 
आिश्यक पने काययक्रम 

बिािमिुि िैजक्षक काययक्रमहमाको 
विकास तथा विस्ताि, उद्यमििलताको 

गणुस्ति सधुनजितता तथा प्रत्यायन/गणुस्ति अधभिवृद्धमा 
संलग्न उच्च िैजक्षक संस्थालाई अनदुान प्रदान गने। 
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काययक्रम कायायन्त ियन पजुस्तका स्ििकृत हनुकुो 
साथै अन्त य ७ िटा काययविधि तयाि 
भएको ।  

विकास तथा कायायन्त ियनका ि 
निप्रितयनात्मक अनसुन्त िान भएको 
हनुे। उजल्लजित विियका िैजक्षक 
संस्थामा काययित जिक्षक तथा नेततृ्ि 
तहमा काययित प्राध्यापकहमाको 
क्षमता अधभिवृद्ध भएको हनुे। गणुस्ति 
सधुनितता तथा प्रत्यायनकृत िैजक्षक 
संस्थाको संययामा िवृद्ध भएको हनुे। 

विपन्नतामा आिारित विद्याथी छात्रिजृत्त 
संयया बढेको हनुे ि उच्च जिक्षाको 
पहुुँच विस्ताि भएको हनुे। उच्च 
िैजक्षक संस्थाहमामा सूचना तथा 
प्रविधिमा आिारित िैजक्षक 
काययक्रमहमाको विकास तथा 
कायायन्त ियन भएको हनुे।  

विपन्न विद्याथीहमाका लाधग पिएमटीमा आिारित 
छात्रिजृत्त वितिण गने। उच्च िैजक्षक संस्थालाई सूचना 
तथा प्रविधिमा आिारित िेजक्षक काययक्रमहमाको 
विकास, प्राजज्ञक उत्कृष्टता तथा अनसुन्त िान अनदुान 
प्रदान गने।  

३५०००९०२ िावरय पनुधनयमायण 
प्राधिकिणबाट 
हस्तान्त तिण भएका 
काययक्रमका लाधग 

६६५८ विद्यालय भिनमा 
४६३४६ कक्षाकोठा धनमायण  
भएको ।  

२३८४ बालमैत्रि िौचालय धनमायण 
भएको ।  

१२७१ बालमैत्रि िानेपानि 
सवुििाको व्यिस्था भएको ।  

१४१ विद्यालयको प्रिधलकिण  

भकूम्प अधत प्रभावित १४ जिल्लामा 
DRSP बाट १४१ विद्यालयको 
प्रिधलकिण भएको हनुे ।  

भकूम्प अधत प्रभावित १४ जिल्लामा 
DRSP बाट १५० िटा विद्यालय भिन 
धनमायण भएको हनुे ।  

भाितिय अनदुान सहयोगबाट ७ 
जिल्लामा ७० विद्यालय १ पसु्तकालय 
धनमायण भएको हनुे ।  

भकूम्प अधत प्रभावित १४ जिल्लामा DRSP बाट १४१ 
विद्यालयको प्रिलीकिण काययक्रमलाई धनिन्त तिता ददने 
।  

भकूम्प अधत प्रभावित १४ जिल्लामा DRSP बाट बाुँवक 
१५० िटा विद्यालय भिन धनमायण काययलाई धनिन्त तिता  
ददने । 

भाितिय अनदुान सहयोगबाट ७ जिल्लामा ७० 
विद्यालय १ पसु्तकालय धनमायण गने । 

साउदी िण्डको सहयोगमा भकुम्पबाट क्षधत भएका 
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भईिहेको ।  साउदी िण्डको सहयोगमा भकुम्पबाट 
क्षधत भएका २५ मध्ये २१ 
विद्यालयको पूनधनयमायण भएको हनुे   
(४ सम्पन्न भई सकेको)।  

२१ विद्यालयको पूनधनयमायण गने ।  

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

संघिय जिक्षा ऐनको तिुयमा भई तदनमुाप प्रदेि ि स्थानिय तहमा काननु धनमायण, कायय जिम्मेिािी सवहतको संिचना धनमायण, व्यिजस्थत ि भिपदो िैजक्षक त्याङ्क  
व्यिस्थापन एिम ्प्रधतिेदन प्रणालीको विकास ि प्रयोग, आिश्यक दक्ष िनिजक्तको उजचत व्यिस्थापन, दात ृधनकायबाट प्राि हनुे स्रोतको प्रयािता, विपद िोजिम व्यिस्थापन, 
िनिजक्तको क्षमता विकास ि परिचालन, नििनतम प्रविधिहमाको उपयोग, जिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसुँग सम्बद्ध पेिाकमीहमाको िचनात्मक सहयोग ि सहकायय एिम ्
तिन तहका सिकाि ििचको समन्त िय, सहकायय ि साझेदािीको िाताििण विकास िस्ता पक्षमा समयमै ध्यान परु् याउन सकेमा लक्ष्य पूिा हनुे देजिन्त छ। 
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६.२ स्िास््य तथा िनसंयया  

१. पषृ्ठभधूम  

नेपालको संवििानले प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट आिािभतू स्िास््य सेिा धनिःिलु्क प्रदान गने मौधलक हकको व्यिस्था 
गिेको छ । देि विकासमा स्िस्थ ि उत्पादनििल नागरिकको महत्िलाई दृवष्टगत गिी यस क्षेत्रमा लगानि िवृद्धमािय त गणुस्तिीय 
तथा सियसलुभ स्िास््य सेिामा समतामूलक पहुुँच सधुनजित गनुय िाज्यको दावयत्ि हो । यसै सन्त दभयमा लोककल्याणकािी िाज्यको 
अििािणा अनरुुप स्िास््य क्षेत्रलाई नािामूलकबाट क्रमििः सेिामूलक क्षेत्रमा रुपान्त तिण गदै लैिानपुने आिश्यकता छ । 
स्िास््य क्षेत्रमा कायायन्त ियन गरिएका विधभन्न काययक्रमको परिणामस्िमाप मातमृतृ्य ुअनपुात २३९ प्रधतलाि ििवित िन्त म, नििात 
जिि ुमतृ्यदुि १६ प्रधतहिाि ििवित िन्त म,  पाुँच बिय मूनिका बाल मतृ्यदुि २८ प्रधतहिाि ििवित िन्त ममा झिेको ि िन्त मदाको 
अपेजक्षत उमेि ७०.८ बिय भएको छ । चाल ुआ.ि.को बैिाि मसान्त तसम्म लजक्षत िनसंययाको करिि ९६ प्रधतितलाई पवहलो ि 
८५ प्रधतितलाई कोधभड-१९ विरुद्ध पूणय िोप लगाइएको छ ।   

दीगो विकास लक्ष्यलाई विकास योिनामा आन्त तरिकीकिण गने क्रममा पन्त रौं योिनाका नधतिा सूचकका रुपमा ददगो 
विकास लक्ष्य सूचकलाई धलइएको छ । नागरिकलाई स्िस््य बनाउन आिधुनक, आयिेुददक, प्राकृधतक, होधमयोपेधथक जचवकत्सा, 
स्िास््य सिुासन ि अनसुन्त िान, विश्वव्यापि महामािीको रुपमा िैधलएको कोधभड-१९ िस्ता िोगहरुको पवहचान तथा धनयन्त त्रणको 
लाधग धनिोिात्मक, प्रििायनात्मक  ि उपचािात्मक काययक्रममािय त गणुस्तिीय, समतामूलक ि न्त यायोजचत स्िास््य सेिा तथा सवुििा 
उपलब्ि गिाउन आिधिक योिना, मध्यकालीन िचय संिचना ि िावियक विकास काययक्रमबिच तादाम्यता कायम गरिएको छ । 

२.समस्या तथा चनुौति  

िनताको अपेक्षाअनरुुप गणुस्तिीय स्िास््य सेिाको पहुुँच ि एकरुपता कायम हनु नसक्न,ु सेिामूलक तथा िनस्िास््य 
प्रधत उत्तिदायि िनिजक्त पयायि विकास गनय नसवकन,ु सिकािी स्िास््य संस्थामा आिश्यकता अनसुािको िनिजक्त उत्पादन ि 
उपयकु्त तथा आिधुनक उपकिण एिं वििेिज्ञ जचवकत्सकहरुको बिचको सामाञ्जस्यता हनु नसक्न,ु सने तथा नसने िोगहरु, कुपोिण, 

दघुयटना तथा विपद्िन्त य स्िास््य समस्या विद्यमान िहन ु ि विश्वव्यापिकिणसुँगै िानपान तथा िििनिैलीमा आएको परिितयनले 
नसने िोगहमाको भाि तथा मानधसक स्िास््य समस्याहरु बढ्दै िान ुस्िास््य तथा पोिण सम्बन्त िि प्रमिु समस्याका रुपमा देिा 
पिेका छन ् | यसैगिी गरिबि, अजिक्षा, भौगोधलक विकटता, अव्यिजस्थत िहिीकिण, बसोबास ि बसाइयसिाइय तथा आप्रिासन ि 
सामाजिक कुिीधतले िनसंयया ि विकासबिच असन्त तलुन हनु,ु विस्ततृ एिं िजण्डकृत त्यांक सवहतको िनसंयया व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली व्यिस्थापन हनु नसक्न ु ि िनसांजययक लाभको मापमा िहेको उत्पादनििल िनिजक्तलाई समग्र विकासमा पवहचान गनय 
नसक्न ुिनसंयया तथा बसाइुँसिाइ सम्बन्त िि प्रमिु समस्याको मापमा िहेका छन।् 

स्िास््यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको समतामलुक पहुुँच स्थावपत गनुय, िावरय स्िास््य  वित्त िणनिधत स्ििकृत 
गिी कायायन्त ियन गनुय, गणुस्तिीय आिािभतू स्िास््य सेिालाई सबै स्थानिय तहबाट धनिःिलु्क रुपमा उपलब्ि गिाउन,ु स्िास््य 
उपचािमा विद्यमान उच्चदिको व्यजक्तगत िचय घटाउन,ु स्िास््य बिमामािय त गणुस्तिीय उपचािात्मक सेिामा िनताको सियसलुभ 
पहुुँच सधुनजित गनुय, स्िास््य क्षेत्रमा धनिि तथा गैिसिकािी क्षेत्रको भधूमका थप सेिामूलक बनाउन,ु स्िास््य सेिा ि सामाजिक 
उत्तिदावयत्ि िहन गने सिप धमजश्रत दक्ष िनिजक्त व्यिस्थापन गनुय, औिधि उत्पादनमा आत्मधनभयिताको अधभिवृद्ध गिी औििि तथा 
औिधििन्त य सामग्रिको प्रभािकािी व्यिस्थापन तथा धनयमन गनुय, िलिाय ु परिितयन ि बढ्दो सहिीकिणसुँगै धसियना भएका 
िििनिैलीसुँग सम्बजन्त ित स्िास््य समस्याको समािान गनुय, स्िास््य सूचना प्रणालीलाई यथोजचत व्यिस्थापन गनुय प्रमिु चनुौधतको 
मापमा िहेका छन ् । साथै, उत्पादनििल िनिजक्तलाई क्षमतामा आिारित िोिगािीको सधुनजितता गनुय, बढ्दो आप्रिासनलाइय 
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समजुचत व्यिस्थापन गनुय, मतृ्यकुो कािणको अधभलेि िाख्न ेपद्धधतको विकास ि धनयधमत अनसुन्त िान गनुय, उच्चदिमा बढ्दो ज्येष्ठ 
नागरिकहमामा िहेको अनभुि, ज्ञान ि सिपलाई अन्त तिपसु्ता हस्तान्त तिण गने प्रभािकािी व्यिस्था गनुय, िनसांजययक सूचना बैंकको 
धनमायण ि विस्ताि गिी समग्र स्िास््य तथा िनसंयया क्षेत्रमा सिुासन कायम गनुय िस्ता थप चनुौति िहेका छन ्। 

३. सोच  

1. स्िस्थ, उत्पादनििल, जिम्मेिाि ि सिुि नागरिक (स्िास््य तथा पोिण)।  

2. उत्पादनििल िनसांजययक स्रोत (िनसंयया तथा बसाइुँसिाइ)। 

४. उद्दशे्य  

1. संघ, प्रदेि ि स्थानिय तहमा सबै वकधसमका स्िास््य सेिाहमाको सन्त तधुलत विकास ि विस्ताि गनुय।(स्िास््य तथा पोिण) 

2. सियसलुभ ि गणुस्तिीय स्िास््य सेिाको लाधग सिकािको उत्तिदावयत्ि ि प्रभािकािी धनयमन अधभिवृद्ध गदै नािामूलक 
स्िास््य क्षेत्रलाई सेिामूलक क्षेत्रको रुपमा क्रमििः मापान्त तिण गनुय।(स्िास््य तथा पोिण) 

3. बहकु्षेत्रिय समन्त िय तथा साझेदािी सवहत स्िास््य सेिामा नागरिकको पहुुँच तथा उपभोग बढाई सेिा प्रदायक ि 
सेिाग्राहीलाई थप जिम्मेिाि बनाउदै स्िस्थ िििनिैली प्रिद्धयन गनुय।(स्िास््य तथा पोिण) 

4. सबै नागरिकलाइय स्िस्थ, सिल ि सवक्रय बनाई औसत आयमुा िवृद्ध गनुय।(िनसंयया तथा बसाइुँ-सिाइ) 

5. बसाइुँसिाई तथा सहिीकिणको व्यिस्थापन ि िनसांजययक लाभांिको सदपुयोग गनुय।(िनसंयया तथा बसाइुँ-सिाइ) 

6. िनसंयया सम्बन्त िि अध्ययन तथा अनसुन्त िानलाइय संस्थागत गनुय।(िनसंयया तथा बसाइुँ-सिाइ) 

 ५. िणनिधत   

आ. िनसंयया तथा बसाइुँसिाइ  

1. वकिोिवकिोिी तथा यिुाहरुको सिुजक्षत यौन तथा प्रिनन ्स्िास््य, परििाि धनयोिन, सिुजक्षत माततृ्ि ि सिुजक्षत गभयपतन 
लगायतका सेिालाई अधिकािमिुि काययक्रमको रुपमा विकास गने। 

2. िनसांजययक लाभांि सदपुयोग गनय ज्ञान ि सिपमा आिारित िोिगािीका अिसिहमा धसियना गने। 

3. अधिकािमा आिारित लैंधगक समानता ि समािेििकिणको माध्यमबाट िनस्यया ि विकासमा मूलप्रिाहीकिण गने निधत 
धलंदै विद्यमान काननु तथा संस्थागत व्यिस्थामा सिुाि गने। 

4. ग्रामिण तथा दगुयम क्षेत्रमा एकीकृत बस्ति विकासको माध्यमबाट आन्त तरिक बसाइुँसिाई ि िहिीकिणलाइय व्यिजस्थत 
गने। 

5. िनसंयया तथा बसाइुँसिाई सम्बन्त िि त्याङ्क व्यिस्थापनलाई गणुस्तिीय तथा प्रविधिमैत्रि बनाइय अध्ययन, अनसुन्त िान, 

सिेक्षण, प्रक्षेपण, विश्लिेण गिी िनसंयया सूचनालाई व्यिजस्थत गने। 

अ. स्िास््य तथा पोिण  

1. प्रधतकािात्मक, प्रबद्धयनात्मक, उपचािात्मक, पनुस्थायपनात्मक तथा प्रिामक (Palliative Care) लगायतका आिािभतूदेजि 
विजिवष्टकृत ि गणुस्तिीय स्िास््य सेिामा सबै नागरिकको पुँहचु सधुनजित गने। 

2. आयिेुद, प्राकृधतक जचवकत्सा तथा अन्त य जचवकत्सा पद्धधतहमाको योिनािद्ध विकास ि विस्ताि गने। 

220



3. िििनपथको अििािणा (Life Course Approach) अनरुुप सबै उमेि समूहका नागरिकहमाको स्िास््य आिश्यकतालाई 
सम्िोिन गिी मातजृिि,ु बालबाधलका ि वकिोिवकिोिीको सिायङ्गगिण विकास ि परििाि व्यिस्थापन सेिालाई थप सिुाि 
तथा विस्ताि गने। 

4. िनसंययाको वितिण, भौगोधलक अिजस्थधत एिम ् आिश्यकताको आिािमा संघ, प्रदेि ि स्थानिय तहमा अस्पताल ि 
स्िास््य संस्थाहमा तथा सिप-धमजश्रत सामाजिक उत्तिदावयत्ि बहन गनय सक्ने दक्ष िनिजक्तको धबकास तथा धबस्ताि 
गने। 

5.  स्िास््यमा िावरय लगानि िवृद्ध गदै ददगो स्िास््य वित्तिय प्रणालीको विकास गने| 

6.  स्िास््य सेिामा सिकािको नेततृ्िदायि भधूमका सधुनजित गदै सिकािी, धनिि तथा गैिसिकािी क्षेत्रबिचको सहकायय तथा 
साझेदािीलाई व्यिस्थापन तथा धनयमन गने। 

7.  नयाुँ प्रविधििन्त य स्िास््य सामग्रिहमाका साथै औिधि तथा औिधििन्त य सामाग्रिको  उत्पादन, आयात, भण्डािण, वितिण तथा 
प्रयोगको धनयमन तथा व्यिस्थापन गने। 

8.  सने तथा नसने िोग धनयन्त त्रण तथा िनस्िास््य विपद् व्यिस्थापन पूियतयािी तथा प्रधतकाययका लाधग सामदुावयक स्िास््य 
प्रणाली सवहतको एकीकृत उपाय अिलम्बन गने। 

9.  स्िास््य सूचना प्रणालीलाई थप व्यिजस्थत, एकीकृत ि प्रविधि मैत्रि बनाउुँदै सबै तहको स्िास््य सूचनाको मागलाई 
यथोजचत सम्बोिन गिी अनगुमन, मूल्याङ्कन, समिक्षा, निधत धनमायण तथा धनणयय प्रवकयामा त्याङ्कको प्रयोग बढाउने। 

10. नेपाल स्िास््य अनसुन्त िान परििद्को काययक्षेत्रलाई समयानकुुल परिमाियन गदै प्रदेिस्तिसम्म विकास ि विस्ताि गने। 

11. आप्रिास प्रवक्रयाबाट िन स्िास््यमा हनुसक्ने िोजिमलाई न्त यूनिकिण गने व्यिस्था धमलाउने। 

12. बहकु्षेत्रिय पोिण योिनाको समन्त िय ि साझेदािी मािय त प्रभािकािी रुपमा कायायन्त ियन गने।  

13. बहकु्षेत्रिय समन्त िय मािय त सबै निधतमा स्िास््यलाई समािेि गने। 

६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ स्िास््य उपचािमा 
व्यजक्तगत िचयको अनपुात 

प्रधतित ५७.७ ५० ४२ ४० ३८ 

२ ५ ििय मूनिको बाल 
मतृ्यदुि (प्रधत हिाि ििवित 
िन्त ममा) 

िना २८ २८ २६ २४ २२ 

३ मात ृमतृ्यदुि (प्रधत लाि 
ििवित िन्त ममा) 

िना २३९ १५० १२५ ९९ ९५ 

४ नििात जिि ुमतृ्यदुि 
(प्रधतहिाि ििवित िन्त ममा) 

िना १६ १६ १५ १४ १३ 

५ कुल प्रिनन दि प्रधत २.० २.० २.० २.० २.० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

मवहला 

६ वकिोिी अिस्थाको प्रिनन 
(१९ ििय मूधन ििवित 
िन्त ममा) 

प्रधतित ६.३ ६.३ ६.० ५.५ ५.० 

७ ३० िियदेजि ७० ििय उमेि 
समूहका माधनसहमामा 
काधडययोभास्कुलि िोग, 

क्यान्त सि, मिमेुह िा 
स्िासप्रश्वाससम्बन्त िि 
दीघयकालीन िोगहमाबाट हनुे 
मतृ्यदुि 

प्रधत 
हिाि 

२.८ २.८ २.३५ २.३ २.२५ 

८ ५ िियभन्त दा मूनिका 
बालबाधलकामा भएको 
पडु्कोपन (उमेिअनसुाि 
उचाई कम) 

प्रधतित ३१.५ ३१.५ २९.० २०.० २०.० 

९ ५ ििय मूनिका कम तौल 
भएका बालबाधलका 

प्रधतित २४.३ २४.३ १८.० १५.० १५.० 

१० िन्त मेको एक घण्टाधभत्र 
स्तनपान गिेका 
बालबाधलका 

प्रधतित ६२ ६५ ६७ ७० ७२ 

११ प्रोटोकल अनसुाि चाि 
पटकसम्म गभयिति िाुँच 
गने मवहला 

प्रधतित ५५.४ 73 ७५ ८१ ९० 

१२ स्िास््य संस्था मािय त 
प्रसूधत सेिा धलने मवहला 

प्रधतित ७७.५ 72 74 ८२ ८५ 

१३ दक्ष स्िास््यकमीको 
उपजस्थधतमा सतु्केिी भएका 
मवहला (ििवित िन्त ममा) 

प्रधतित ७० 71 73 ७९ ८० 

१४ प्रोटोकल अनसुाि बच्चाको 
िन्त मपधछ तिन पटक सेिा 

प्रधतित ६० ७० ७५ ८१ ८५ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

प्राि गने मवहला 

१५ धभटाधमन ए प्राि गने 
सतु्केिी मवहला 

प्रधतित ६१.२ 77 ८० ८५ ९० 

१६ पाठेघिको मिुको 
क्यान्त सिको स्कृधनङ 
गरिएको ३० देिि ४९ ििय 
उमेि समूहका मवहला 

प्रधतित ८ ८ ४७ ५५ ६३ 

१७ परििाि धनयोिनको 
आिधुनक सािन प्रयोग दि 

प्रधतित ४१ 52 ५३ ५३ ५३ 

१८ धडपिटी हेप िोप तेस्रो प्राि 
गने बालबाधलका 

प्रधतित ८७.३ ८९ ९५ ९५ ९५ 

१९ दादिुा िोप प्राि गने 
बालबाधलका 

प्रधतित ८०.९ ८१ ९५ ९५ ९५ 

२० पूणय िोप प्राि गने 
बालबाधलका 

प्रधतित ८१ ८१ ९५ ९५ ९५ 

२१ क्षयिोग लाग्ने दि 
(Incidence Rate) 

प्रधत एक 
लाि 

िनसंयया 

९१.१ ९० ६७ ६४ ६२ 

२२ पवहचान भएका 
क्षयिोगिमध्ये उपचािको 
सिलता दि 

प्रधतित ९१.३ ९५ ९५ ९५ ९५ 

२३ औलो िोगबाट संक्रधमत 
व्यजक्त (इन्त डोिेनस संक्रमण 
मात्र) 

संयया ६६ १,५० २५ २० १५ 

२४ औलोज्ििो प्रधत 
हिाि 

िनसंयया 

० ०.०१ ०.०४ ०.०२ ०.०२ 

२५ प्रिनन उमेि समूहका 
मवहलामा िक्तअल्पता 

प्रधतित ४१ ४१ २४ २३ २२ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२६ ३० धमनेटको दिुीमा 
स्िास््य संस्थामा पहुुँच 
भएको घिपरििाि 

प्रधतित ६१.८ ६५ ९५ १,०० १,०० 

२७ विगत १२ मवहनामा 
िािीरिक, मानधसक िा यौन 
वहंसा पिधडत मवहला 

प्रधतित १३.५ १३.५ ७ ६ ५.५ 

२८ एक्टीभ रकोमा संयया ० ० ७३ ६९ ६१ 

२९ डेङ्ग ु संयया २,२३,८२ १५,०० ३,६४ ३,२५ २,८८ 

३० गभयिति मवहला मध्ये पि 
एम टी सि टी सेिा पाएका 
मवहला 

प्रधतित ५७.८ ६५ ९० ९५ ९६ 

३१ एचआइधभबाट नयाुँ संक्रधमत 
व्यजक्त 

प्रधत लाि ९.७ १० ०.०२ ०.०२ ०.०२ 

३२ अपेजक्षत आय ु(िन्त म 
हुुँदाको) 

ििय ७०.८ ७०.८ ७१ ७२ ७२.५ 

३३ स्िास््यमा सिकािी िचय 
(कुल िावरय बिेटमा) 

प्रधतित ४.८२ ६.५ ८ ९ १० 

३४ प्रधत लाि िनसंययामा 
डाक्टिको संयया 

संयया ९७ १,०० १,०० १,०० १,०० 

३५ प्रधत लाि िनसंययामा 
स्िास््यकमीको संयया 

संयया ३,०८ ४,०० ४,४५ ४,४५ ४,४५ 

३६ स्िास््य धबमामा आिद्ध 
भएको िनसंयया 

प्रधतित १८.८५ २७ ६० ६० ६० 

३७ िििन कालमा िािीरिक, 

मानधसक िा यौन वहंसा 
पिधडत मवहला 

प्रधतित २३.४ २३.४ १५ १३ १२ 

३८ १४ ििय िा माधथका 
व्यजक्तहमाको सधुतय 
सेिन/िमु्रपान 

प्रधतित २८.९ २८.९ २४.३ २१.६ २० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

३९ कालािािको संक्रमण 
भएका व्यजक्त 

प्रधत दि 
हिाि 

िनसंयया 

०.०७ ०.०८ ०.०७ ०.०६ ०.०५ 

४० हात्तिपाइले िोगको प्रभाि 
दि 

प्रधत लाि 
िनसंयया 

१,५५ १,६१ १,०० ९० ५० 

 

७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय अनमुान  

मा लािमा 

विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 693,802 548,428 145,374 - 495,123 40,409 158,270 

२०८०/८१ 582,491 415,708 166,783 - 501,390 36,101 45,000 

२०८१/८२ 596,112 429,133 166,979 - 584,509 11,603 - 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.जि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिधि  

(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३७००००११ स्िास््य तथा िनसंयया 
मन्त त्रालय 

१,९ स्िास््य तथा िनसंयया सम्बन्त िि निधत, 

िणनिधत तिुयमा, काययक्रम ब्यबस्थापन 
तथा धनयमन 

-  - स्िास््य तथा िनसंयया सम्बन्त िि आबश्यक 
कानून तथा निधत, िणनिधत तिुयमा भई 
कायायन्त ियन भएको हनुे 

३७००००१३ पिपुधत होधमयो 
जचवकत्सालय ि यनुानि 
औििालय 

२, ९ बैकजल्पक जचवकत्सा सेिाको प्रिाह -  - िैकजल्पक जचवकत्सा सेिाको विस्ताि ि 
प्रिद्धयन भएको हनुे । 

३७०००१०१ काजन्त त बाल अस्पताल 3  वििेिज्ञ बाल स्िास््य सेिा प्रिाह -  -  बालबाधलकाको गणुस्तिीय स्िास््य सेिाको 
पहुुँचमा िवृद्ध भएको हनुे 

३७०००१०२ िकु्रिाि रवपकल 
अस्पताल 

८ रवपकल तथा सरुिा िोगको वििेिज्ञ 
सेिा प्रिाह ि िेविि ि सपयदंि 
उपचािको लाधग विजिवष्टकृत सेिा 
प्रिाह  

-  - कोधभड-१९ िस्ता माहामािीिन्त य सरुिा 
िोगहरु ि रवपकल िोगहरु कालिाि, डेंग,ु 

वटटानस आददको गणुस्तिीय स्िास््य सेिा 
पगुेको हनुे । 

िेविि, सपयदंि लगायतको िनाििको 
टोकाईबाट हनुे िोगहरुको प्रभािकािी 
उपचाि प्रदान भएको हनुे ।  

३७०००१०३ पिोपकाि प्रसतुि 
अस्पताल 

३ वििेिज्ञ प्रिनन,् प्रसधुत तथा स्त्रििोग 
सेिा प्रिाह 

-  - वििेिज्ञ प्रिनन,् प्रसधुत तथा स्त्रििोगको 
गणुस्तिीय सेिाको पहुुँचमा िवृद्ध भएको हनुे 

३७०००१०४ नेपाल आुँिा अस्पताल ८ आुँिा उपचाि िल्य जचवकत्सा तथा 
अन्त य विजिष्ट सेिा प्रदान गने । 

आुँिा उपचािका लाधग आिश्यक 
िनिक्ति उत्पादन गने ।  

नेपाल सिकािको सम्बजन्त ित 

-  - १. विजिष्ट प्रकािका उपचाि सेिाहरु 
सञ्चालन भएको हनुे ।  

२. नेत्रिोग सम्बन्त िि अध्ययन अनसुन्त िान, 

ताधलम एिं वििेि सेिाहरु सञ्चालन 
भएका हनुे। 

226



ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिधि  

(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

धनकायबाट स्ििकृत गिाइ आुँिा 
सपचािमा नेपाललाइ आत्मधनभयि 
बनाउन सहयोग पयुायउने ।  

आुँिा स्िास््य तथा जचवकत्सा सम्बन्त िि 
उपकिण तथा मेजिनिी आिाि िरिद 
गिी उच्च स्तिको सेिा उपलब्ि 
गिाउने ।  

 ३. नेत्रिोग सम्बन्त िि सिकािी तथा 
गैह्रसिकािी संस्थाहरुसुँग अिश्यक 
समन्त िय गिी काम गने ।  

४. विधभन्न स्थानमा धभिन सेन्त टिको 
स्थापना गरिएको हनुे |  

५. दगुयम तथा विकट स्थानहरुमा आुँिा 
िल्यकृया जिविि सञ्चालन भएको हनुे 
।  

३७०००१०५ बि.पि. कोईिाला 
मेमोरियल क्यान्त सि 
अस्पताल 

८ क्यान्त सि सम्िजन्त ि धबिेिज्ञ सेिा प्रदान -  - सलुभ ि गणुस्तिीय क्यानसि उपचाि सेिा 
तथा सचेतना प्रदान भएको हनुे । 

३७०००१०६ मनमोहन 
काधडययोथेिाधसक 
भस्कुलि तथा 
रान्त स्प्लान्त ट केन्त ि, 

महािािगंि 

८,९ मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलका 
धबिामिहरुलाई न्त यनुतम सेिािलु्कमा 
स्तिीय एिं सलुभरुपमा धबजिष्ठ उपचाि 
सेिा उपलब्ि गिाउने, धबिेिज्ञ तथा 
धबिािारिधि तहका दक्ष धबिेिज्ञ 
जचवकत्सक तथा स्िास््यकमी उत्पादन 
गने तथा धबियगत अध्ययन 
अनसुन्त िान गने गिाउने  

-  - १. मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलका 
धबिामिहरुको उपचािको लाधग 
अत्यािश्यक नेपालकै पवहलो हाइधब्रड 
अप्रसेन धथयटि सञ्चालनको लाधग 
आिश्यक उपकिण उपलब्ि भई  
अत्यािधुनक िल्यवक्रया सेिा विस्ताि 
भएको हनुे,  

२. उपचािमा नविनतम प्रविधि थवपएको 
हनु,े बालबाधलकाको मटुुिोग उपचाि 
तथा आकजस्मक सेिाको विस्ताि तथा 
गणुस्ति िवृद्ध भएको हनुे  

३. मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलका 
धबिामिहरुलाई न्त यनुतम सेिािलु्कमा 
स्तिीय एिं सलुभरुपमा धबजिस्ट उपचाि 
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिधि  

(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

सेिा उपलब्ि भएको हनुे  

४. विपन्न नागरिक तथा स्िास््य बिमा 
काययक्रममा आबद्द धबिामिहरुले मटुु, 

िोक्सो तथा िक्तनधलको स्तिीय एिं 
धबजिस्ट उपचाि सेिा प्राि गिेका हनुे  

५. मटुु, िोक्सो तथा िक्तानाधलको उपचाि 
सम्बन्त िि थप अध्ययन अनसुन्त िान 
भएको हनुे ६. मटुु, िोक्सो तथा 
िक्तानाधल धबियमा धबिेिज्ञ तथा 
धबिािारिधि तहका जचवकत्सक हरुलाइ 
प्रदान गने ताधलमको क्षेत्र, क्षमता ि 
गणुस्ति बदृद्द भएको हनुे तथा दक्ष 
धबिेिज्ञ जचवकत्सक तथा स्िास््यकमी 
उत्पादन भएको हनुे  

३७०००१०७ िवहद गंगालाल ह्रदय 
केन्त ि 

८ मटुुिोग सम्िन्त िि धबिेिज्ञ सेिा प्रदान -  ० मटुुका िोगिहमालाई धन:िलु्क रुपमा स्तिीय 
एिं सलुभ जचवकत्सा सेिा उपलब्ि भएको 
हनुे 

३७०००१०८ धत्र. वि.जिक्षण अस्पताल 
(सिेुि िाग्ले स्मधृत 
क्यान्त सि केन्त द समेत) 

८,९ िैजक्षक, अध्ययन अनसुन्त िान तथा 
क्यान्त सि वििामिहरुको उपचाि, धनदान 
एिं धनयन्त त्रण 

-  - क्यान्त सि सम्िन्त िि िोगको अध्ययन 
अनसुन्त िानमा सवक्रय हनु सवकने,क्यान्त सि 
िोगको उपचािमा गणुस्तिीय एिं प्रभािकािी 
सेिा प्रदान गनय सवकन,े स्िदेिमै क्यान्त सि 
वििामिहरुको उपचािमा िैज्ञाधनक पद्धधत 
अिलम्िन गदै वििामिहरुको सेिामा 
सधुनजितता कायम गनय प्रभािकािी भधूमका 
िेल्न सक्ने  
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिधि  

(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३७०००१०९ स्िास््य कि कोिबाट 
सञ्चाधलत काययक्रमहरु 

१,४ उपचाि सेिा प्रिाह तथा िोग 
धनयन्त त्रणमा सहयोग 

-  - सतुििन्त य, मददिािन्त य, िसायधनक पदाथय, 
वििादी तथा अिाद्य पदाथयको प्रयोगमा कमि 
आएको हनुे 

३७०००११० आयिेुद जचवकत्सालय, 

निदेिि 
२ आयिेुद सेिा प्रिाह -  - आयुयिेद जचवकत्सा सेिा को उपलब्ितामा 

नागरिकको पहुुँच िवृद्ध भएको हनुे । 

३७०००१११ धसहंदिबाि िैद्यिाना २ आयुयिेद औयिधिको उत्पादन तथा 
धबतिण 

-  - गणुस्तिीय आयिेुददक औिधि तथा 
उपचािको सेिामा िवृद्ध भएको हनुे । 

३७०००११२ बि.पि. कोईिाला 
लायन्त स नेत्र अध्ययन 
केन्त ि 

८ आुँिा सम्िन्त िि धबिेिज्ञ सेिा प्रदान -  - वपछधडएको तथा विपन्न नागरिकले दक्ष 
जचवकत्सकको माध्यमबाट धन:िलु्क उपचाि 
सेिा प्राि गिेका हनुे । 

३७०००११३ नेपाल नेत्र ज्योधत संघ २ आुँिा सम्बन्त िि िोगहरुको उपचाि 
प्रदान गिी आुँिा सम्बन्त िि समस्यामा 
न्त यूनिकिण 

-  - आुँिा सम्बन्त िि िोगहरुको धनदान तथा 
उपचािमा प्रभािकारिता िवृद्ध भएको हनुे, 
मोधतयाधबन्त दकुो सल्यवक्रया गिी किीि 
२१७५ िनाको धनिःिलु्क सेिा प्रदान 
भएको हनुे, १००० िना विपन्न 
नागरिकलाई मोधतयाधबन्त द ुिल्यवक्रयामा 
सहयोग पगुेको हनुे| 

३७०००११४ स्िास््य क्षेत्र सिुाि 
काययक्रम 

२, ५, १० स्िास््यमा पूिायिाि धनमायण ि धबस्ताि 
गदै स्िास््य सेिामा नागरिकको पहुुँच 
तथा उपभोगको बदृ्धि  

-  - सबै संघिय अस्पतालहमामा धबजिवष्टकृत 
सेिाको लाधग पूिायिाि तयाि भई सञ्चालन 
भएको हनुे, ६० प्रधतित िनसंयया ३० 
धमनेटको दिुीमा स्िास््य संस्थाको पहुुँचमा 
पगुेको हनुे, स्िास््यमा सझेदािीको विकास 
हनुे 

३७०००११५ मानि अंग प्रत्यािोपण 
केन्त ि 

२, ५ अंग प्रत्यािोपण सम्बन्त िि वििेिज्ञ सेिा 
प्रिाह 

-  - मगृौला तथा कलेिो लगायतका महत्िपूणय 
अंगहरु सिुजक्षत िाख्नने सम्िन्त िमा सबै 
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नागरिकमा िनचेतना अधभिवृद्ध भएको  
हनुे ।  

३७०००११६ एकीकृत स्िास््य 
पूिायिाि विकास 
काययक्रम 

२ स्िास््य पूिायिाि विकास तथा विस्ताि -  - स्िास््य पूिायिाि धनमायणको कायय सञ्चालन 
तथा विस्ताि भएको हनुे ।  

चालू आ.ि. मा धनमायणाििन आयोिनाहरु 
मध्ये ७० िटा आयोिनाहरुको धनमायण 
कायय सम्पन्न भएको हनुे|  

३७०००११८ कोधभड-१९ िोकथाम 
तथा धनयन्त त्रण काययक्रम 

२ कोिोना महामािी िोकथाम तथा 
धनयन्त त्रण 

-  - कोधभड १९ महामािीको धनयन्त त्रणको लाधग 
िोपको उजचत प्रिन्त ि ि व्यिस्थापन भएको 
हनुे । 

३७००१०११ स्िास््य सेिा विभाग २, ९ समन्त िय  -  - कोधभड १९ तथा अन्त य िोप तथा पोिण 
प्रिद्धयन काययक्रम धनयधमत रुपमा सञ्चालन 
भएका हनुे ।  

३७००११०१ क्षयिोग धनयन्त त्रण २ क्षयिोगको संक्रमण धनयन्त त्रण तथा 
सेिा प्रिाह 

-  - क्षयिोग उपचाि सिलता दि ९५ प्रधतित 
भन्त दा बवढ भएको हनुे । क्षयिोगिहरुको 
उपचािमा गणुस्तिीय सेिा प्रदान भएको  
हनुे । 

३७००११०२ एड्स तथा यौन िोग 
धनयन्त त्रण 

२ कुल अनमुाधनत एच.आइ.भि. 
संक्रधमतको ९५ प्रधतितमा 
एच.आइ.भि.को अिस्था पवहचान गने, 

एच.आइ.भि. धनदान भएका मध्ये ९५ 
प्रधतित व्यजक्तहमालाई उपचािमा 
ल्याउने तथा एच.आइ.भि.को 
उपचािमा िहेका मध्ये ९५प्रधतित 
व्यजक्तहमामा भाइिसको भाि 

-  - एच.आइ.भि. संक्रधमत ब्यजक्तहमाको स्िास््य 
सम्बन्त िि परिमाणमा सिुाि भएको हनुे, 
एच.आइ.भि. संक्रमण दिमा कमि आएको 
हनुे , नागरिकको स्िास्थ िििन ििउने 
प्रात्याभतू सवहत आधथयक मापमा सिल 
बनाउन सहयोग पगुेको हनु|े  
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न्त यूनिकिण गने (˂१००० 
कवप/धम.धल.) । 

३७००११०३ परििाि कल्याण 
काययक्रम 

२ मवहला स्िास््य, बाल स्िास््य तथा 
प्रिनन ्स्िास््यमा सिुाि 

-  - आिधुनक परििाि धनयोिन सािनको 
प्रयोगको दि ५२ प्रधतित, स्िास््य संस्थामा 
प्रसूधत हनुे दि ७४ प्रधतित, पूणय िोप 
पाएका बच्चा ९५ प्रधतित पगुेको हनुे ।  

३७००११०५ महामािी िोग धनयन्त त्रण 
काययक्रम 

२ संक्रमण िोग धनयन्त त्रण तथा महामािी 
ब्यबस्थापन 

-  - कोधभड-19 लगायतका महामािी िन्त य 
िोगहरुको िोकथाम भएको हनुे ।  

सक्रामक िोगहरुको प्रकोप तथा िैलािट 
न्त यधुनकिण भएको हनुे ।  

विपद व्यिस्थापनको पिुय तयािी तथा 
प्रधतकाययका लाधग सामदुावयक प्रणाली 
सवहतका एकीकृत उपाय अिलम्िन भएको 
हनुे । 

िोगहरुको महामािी तथा प्रकोप धनयन्त त्रणका 
लाधग महामािी तथा िोग धनयन्त त्रण 
महािािाले गनय आिश्यक पने सहजिकिण 
तथा समन्त िय भएको हनुे ।  

३७००११०७ स्िास््य ब्यिस्थापन 
काययक्रम 

२ स्िास््य व्यिस्थापन सूचना प्रणालीलाई 
व्यिजस्थत गने,  

िाताििणिय तथा स्िास््यिन्त य 
िोहिमैलाको व्यिस्थापन गने,  

औिधि ि उपकिणको सधुनजितता गने 
ि स्िास््य पूिायिाि धबकास गने,  

-  - देि भिको सबै स्िास््य संस्थामा परिमाजियत 
HMIS Tools लाग ुभइय आबश्यकता 
अनसुािको स्िास््यका सूचकहमा प्राि 
भएको हनुे ।  

सबै औिधि, भ्याजक्सन तथा औिाि 
उपकिणको उपलब्ितामा प्रयािता भएको 
हनुे 
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३७००११०९ िावरय स्िास््य जिक्षा, 
सूचना तथा संचाि केन्त ि 

२ स्िास््य प्रिद्धयन तथा व्यिहाि 
परिितयनको माध्यमबाट आम 
नागरिकको स्िास््यमा सिुाि ल्याउने  

-  - स्िास््य सेिामा करिब ८० % नागरिकको 
पंहचु पगुेको हनुे| 

३७००१११० िावरय स्िास््य ताधलम 
काययक्रम 

२ दक्ष िनिजक्त उत्पादन गिी गणुस्तिीय 
स्िास््य सेिा प्रिाह  

-  - दक्ष िनिजक्त उत्पादन, धसपमलुक ताधलम 
साइटहरुको स्थापना, ताधलमको गणुस्ति 
सिुाि भएको हनुे|  

३७००११११ वकटिन्त य िोग धनयन्त त्रण 
अनसुन्त िान तथा ताधलम 
केन्त ि 

२ वकटिन्त य िोग धनदानमा योगदान -  - वकटिन्त य िोगहरुको पवहचान तथा 
अनसुन्त िानको काययमा जिल्लागत सूचना प्राि 
भई धनयन्त त्रणमा सघाउ पगुेको  
हनुे । 

३७००१११२ िावरय िनस्िास््य 
प्रयोगिाला 

२ प्रयोगिाला सेिाको सदुृढीकिण -  - कोधभड-१९ िस्ता महामािीिन्त य िोगको 
पिीक्षण, धनयन्त त्रण ि उपचाििस्ता सेिा 
सहि रुपमा उपलब्ि भएको हनुे। 

३७००१११५ उपचािात्मक सेिा 
काययक्रम 

२ उपचाि सेिाको व्यिस्थापन सहि भई  
गणुस्तिीय स्िास््य सेिा प्रिाह हनुे  

-  - आिािभतू स्िास््य सेिा आम िनताले सिय 
सलुभ तरिकाले प्राि भएको हनुे|  

धडजिटल प्रविधिको माध्यमबाट स्िास््य 
सेिा प्रदान भई  नागरिकलाई स्िास््य 
सेिाको पहुुँच अधभिवृद्ध भएको हनुे |  

३७००१११६ नधसयङ तथा सामािवक 
सिुक्षा सेिा काययक्रम 

२, ५ नधसयङ्ग सेिाको व्यिस्थापन, गणुस्तिीय 
सेिाको धबस्ताि तथा सामाजिक 
स्िास््य सिुक्षा सेिा प्रदान गने 

-  - गणुस्तिीय नधसयङ्ग सेिा स्िास््य संस्था तथा 
समदुाय स्तिमा धबस्ताि गने  

लैंधगक वहंसाबाट प्रभावितहरुको 
व्यिस्थापनमा पहुुँच हनुे  

मवहला स्िास््य स्ियम ्सेविका मािय त 
समदुायमा प्रिादायनात्मक सेिा , 

प्रधतकािात्मक सेिाको प्रिाभकारितामा बवृद्ध 
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हनुे  

मिडिाईफ़रि जिक्षा ि सेिाको धबस्ताि गरि 
गणुस्तिीय सेिाको प्रत्याभतू हनुे, सामाजिक 
सेिा ईकाई, िेस्ठ नागरिक काययक्रम बाट 
लजक्षत िगयका सेिाग्राहीहमा लाभाजन्त ित हनुे 

३७००२०११ औिधि व्यिस्था विभाग २ औिधि व्यिस्थापन तथा धनयमन -  - सबै नागरिकको लाधग धन:िलु्क तथा 
गणुस्तिीय औिधिको उपलब्ितामा िवृद्ध 
भएको हनुे ।  

३७००३०११ आयिेुद सेिा काययक्रम २ आयिेुद,प्राकृधतक तथा अन्त य जचवकत्सा 
पद्धधतको विकास ि विस्ताि गने। 

-  - स्िस््य िििनिैली प्रिियन भई नसने 
िोगको न्त यधुनकिण भएको हनुे| औििििन्त य 
िधडिवुट अनसुन्त िान भएको हनुेछ। आयिेुद 
स्िास््य सेिाको थप विकास ि विस्तािका 
लाधग O & M Survey भएको हनुे। आयिेुद 
सूचना प्रणाली एकीकृत तथा व्यिजस्थत 
भएको 
हनुे । 

३७०३११०१ स्िास््य ििमा बोडय २, ५ स्िास््य सेिाको सियव्यापि पहुुँच ि 
गणुस्तिीय स्िास््य सेिो उपयोगमा 
सिुाि ल्याइय स्िास््य बिमाको 
आिािमा सबैका लाधग स्िास््य सेिा 
सधुनजित गने  

-  - स्िास््य बिमामा काययक्रममा ५० प्रधतित 
नागरिक आबद्ध भएको हनुेछन ् 

धबपन्न नाधगिकलाई ददइदै आएको कडा 
िोग उपचाि स्िास््य बिमा मािय त सञ्चालन 
भएको हनुे, 
िैदेजिक िोिगािमा िाने व्यजत्तहरुको 
परििाि धबमामा आबद्द भएको हनुे  

सेिा प्रदायक संस्थाको क्षमता अधभिवृद्ध 
भएको हनुेछ|  
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३७०४१०११ स्िास््य अनसुन्त िान 
परििद् 

२ स्िास््य सम्बन्त िि विियमा अध्ययन 
अनसुन्त िान गने, गिाउने ि समवष्टगत 
स्िास््य क्षेत्रको विकास ि विस्ताि 
गनयको लाधग अनसुन्त िानको माध्याम 
व्दािा सहजिकिणको भधूमका धनिायह 
गने । स्िास््य सम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िानलाई बढी उपयोगि बनाउन 
पिामिय तथा सूचना सम्बन्त िि काययहमा 
सञ्चालन गने ।  

-  - स्िास््य क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनसुन्त िानका 
प्रधतिेदनहरुको निधत तिुयमा तथा धनणयय 
प्रवकयामा उपयोग भएको  
हनुे । 

३७०६१०११ केजन्त िय अस्पताल तथा 
प्रधतष्ठान 

२, ९ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त 
उत्पादन 

-  - वििेिज्ञ िनिजक्तको माध्यमबाट वििेिज्ञ 
सेिाको उपलब्िता भएको हनुे । 

३७०६१०१२ जचवकत्सा विज्ञान िावरय 
प्रधतष्ठान ( ििि 
अस्पताल समेत) 

२ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त 
उत्पादन 

-  - ४२५००० िना धबिामिहरुलाई स्िास््य 
सेिा उपलब्ि भएको हनुे  

३३२ िना वििेिज्ञ सिप, धसियनििलता तथा 
प्रावििक ज्ञान अधभिवृद्ध भएको हनुे  

३७०६१०१३ बि.पि कोईिाला स्िास््य 
विज्ञान प्रधतष्ठान 

२ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त 
उत्पादन 

-  - वििेिज्ञ सिप, धसियनजिलता तथा प्राविधिक 
ज्ञान अधभिवृद्ध भएको हनुे । 

३७०६१०१४ कणायली स्िास््य विज्ञान 
प्रधतष्ठान 

२ विजिष्टकृत स्िास््य सेिा,  
MD/MS, MBBS लगायतका िैजक्षक 
काययक्रम सञ्चालन,  

दगुयमका विधभन्न जिल्लामा वििेिज्ञ 
स्िास््य सेिा सञ्चालन  

-  - विजिष्टकृत स्िास््य सेिा तथा स्िास््य 
जिक्षामा नागरिको पहुुँचमा िवृद्ध ।  

३७०६१०१५ पाटन स्िास््य विज्ञान 
प्रधतष्ठान 

२ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त 
उत्पादन  

-  - वििेिज्ञ सिप, धसियनजिलता तथा प्रावििक 
ज्ञान अधभिवृद्ध भएको हनुे । 

३७०६१०१६ िािि स्िास््य विज्ञान २ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त -  - वििेिज्ञ सिप, धसियनजिलता तथा प्रावििक 
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिधि  

(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

प्रजचतठान उत्पादन  ज्ञान अधभिवृद्ध भएको हनुे ।  

३७०६१०१७ पोििा स्िास््य विज्ञान 
प्रजचतठान 

२ वििेिज्ञ सेिा प्रिाह तथा िनिजक्त 
उत्पादन  

-  - वििेिज्ञ सिप, धसियनजिलता तथा प्रावििक 
ज्ञान अधभिवृद्ध भएको हनुे ।  

काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  
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३७००००११ स्िास््य तथा 
िनसंयया मन्त त्रालय 

िावरय प्रत्यायन प्राधिकिण, सेन्त टि 
िि धडजिि कन्त रोलको मस्यौदा 
तयाि भईिहेको ि िावरय स्िास्थ 
वित्त िणनिधतको मस्यौदा तयाि 
भएको| 

संघिय संिचना अनरुुप िावरय निधत, 

िणनिधत, मापदण्ड तथा धनदेजिकाहरु 
कायायन्त ियन गिी धनयमन तथा 
व्यिस्थापकीय प्रणाली सदुृढ भई 
समग्र स्िास््य सेिा प्रिाहमा 
प्रभािकारिता बढेको हनुे। 

िावरय प्रत्यायन प्राधिकिण ि सेन्त टि िि धडजिि 
कन्त रोलको धबिेयक तयाि हनुे,  

३७००००१३ पिपुधत होधमयो 
जचवकत्सालय ि 
यनुानि औििालय 

होधमयोपेथि ि यनुानि जचवकत्सा सेिा 
प्रदान गरिएको । 

होधमयो जचवकत्सा ि यनुानि सम्बन्त िि 
गणुस्तिीय स्िास््य सेिा प्रिाह 
भएको हनुे। 

होधमयोपेथि ि यनुानि जचवकत्सा सम्िन्त िि उपचाि गने ि 
विधभन्न क्षेत्रमा जिविि सञ्चालन गने । 

३७०००१०१ काजन्त त बाल 
अस्पताल 

बवहिंग, अन्त तिंग, आइधसय,ु 

विििष्टिकृत सेिा, िामेसि । 
स्याटेलाइटजक्लधनक ि इ. एच. एस. 
सेिा स़ञ्चालन भएको।  

धबपन्न बगयका १००० 
बालबाधलकाकोधनिलु्क उपचाि 

 विजिष्ट स्िास््य उपचािको पहचुमा 
िवृद्ध भएको हनुे । 

बवहिंग, अन्त तिंग, आइधसय,ु विििष्टिकृत सेिा, िामेसि, 
स्याटेलाइट जक्लधनक तथा इ. एच. एस. सेिा ।  

धनिःिलु्क उपचाि सेिा प्रदान गने ।  

स्नातक नधसयङ जिक्षाको पठन पाठन धनयधमत गने |  

Institute of Child Health (ICH) को गरुु योिनाको DPR 
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भएको ।  

स्नातक नधसयङ जिक्षाको पठन 
पाठन सरुुिात गिेको | 

Institute of Child Health (ICH) को 
गरुु योिनाको DPR िरुु गिेको |  

कोधभड -१९ मा ५०२ िना 
बालबाधलकहरु लाई भनाय गिेि 
उपचाि गिेको |  

पिुा गने |  

३७०००१०२ िकु्रिाि रवपकल 
अस्पताल 

कोधभड-१९ को करिि २००० 
िनालाई भनाय गिेि उपचाि 
गरिएको,   

विगत १ िियमा PLHA, TB, Kalazar, 

Snake Bite, Rabbies, LRTI 

लगायतका रवपकल िोगहरुका 
२००० को संययामा उपचाि 
गरिएको,   

विगत ३ िियमा ६०००० िना 
भन्त दा बवढलाई िेविि िोप सेिा 
प्रदान गरिएको,  

रवपकल ि सरुिा िोग पवहचान ि 
िोकथामको लाधग अनसुन्त िानमूलक 
कायय थालनि गरिएको, 

आईधसय ु३ िैय्याबाट २४ िैय्यामा 
विस्ताि गरिएको,   

िेविि िोगको मतृ्यूदिमा कधम  

आउने ।  

Neglected Tropical Diseases मा 
स्िास््य सेिा पगुेको हनुे ।  

सरुिा िोगको आपतकाधलन 
व्यिस्थापनको लाधग व्यिस्था  

हनुे । 

रवपकल तथा सरुिा िोगको वििेिज्ञ 
सेिा प्रिाह हनुे ।  

धनिलु्क स्िास््य सेिा विस्ताि गने । 

सामाजिक सिुक्षालाई प्रभािकािी बनाउने । 

िेविि ि सपयदंि उपचािको लाधग विजिवष्टकृत सेिा प्रिाह 
गने । 

STD ि HIV/AIDS को उपचािमा विजिवष्टकृत सेिा ददने ।  
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CT Scan, Oxyzen Plan, Liquid 

Oxyzen Plant लगायतको भौधतक 
संिचना विस्ताि गरिएको । 

३७०००१०३ पिोपकाि प्रसतुि 
अस्पताल 

प्रसधुत तथा स्त्रििोगसम्बन्त िि सेिा 
प्रिाह,  

विपन्न बगयलाइय धनिलु्क सेिा 
सञ्चालन, 

आमा सिुक्षा काययक्रम धनिन्त तिता, 

नधसयङ जिक्षाको पठन पाठनको 
लाधग पूिायिाि तयाि ।  

आई.धभ.एि. सेिा विस्ताि, 

विजिवष्टकृत प्रसधुत तथा स्त्रििोग 
सेिामा िवृद्ध  

आई.धभ.एि. सेिा विस्ताि, विजिवष्टकृत प्रसधुत तथा 
स्त्रििोग सेिा सञ्चालन 

३७०००१०४ नेपाल आुँिा 
अस्पताल 

अन्त य अस्पतालमा नभएका 
िवटल/विजिष्ट प्रकािका उपचाि 
सेिाहरु सञ्चालन ।  

नेत्रिोग सम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िान ताधलम एिं वििेि 
सेिाहरु सञ्चालन  

नेत्रिोग सम्बन्त िि सिकािी तथा 
गैह्रसिकािी संस्थाहरुसुँग आिश्यक 
समन्त िय गिी काम गने 

विधभन्न स्थानमा धभिन सेन्त टिको 
स्थापना 

दगुयम तथा विकट स्थानहरुमा 
आुँिा िल्यकृया जिविि मािय त 

िावियक १२०००० वििामिको आुँिा 
पिीक्षण,  

५००० आुँिाको िल्यकया,   

११०० िना गरिि वििामिको 
धनिलु्क/सहधुलयत दिमा आुँिा 
िल्यकृया,  

१६ िटा धनिलु्क आुँिा िल्यकृया 
जिविि,  

२० िटा आुँिा जस्क्रधनङ् जिविि,   

अत्यािश्यक मेजिनिी औिािको 
व्यिस्था,  

पूनतायिगि ताधलमको व्यिस्था ।  

अध्ययन अनसुन्त िानको लाधग Research Wing स्थापना  
गने ।  

थप धभिन सेन्त टि स्थापना गने । 

वििामिलाइ अत्यािधुनक प्रविधिबाट उपचाि गने । 

नेत्र वििेिज्ञहरुलाइ पनुतायिधग तथा Fellowship ताधलम 
प्रदान गने । 

अत्यािधुनक प्रविधिका मेजिनिी औिाि थप गने ।  
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गणुस्तिीय आुँिा उपचाि सेिामा 
नागरिकको पहुुँच पयुायउने । 

३७०००१०५ बि.पि. कोईिाला 
मेमोरियल क्यान्त सि 
अस्पताल 

समदुायस्तिमा क्यान्त सि िोगको 
उपचाि ि सचेतनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन गरिएको । 

समदुायस्तिमा क्यान्त सि िोगको 
उपचाि ि सचेतनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन गरिएको । देिधभत्र सलुभ 
ि गणुस्तिीय क्यान्त सि उपचाि सेिा 
उपलब्ि भएको हनुे। 

समदुायस्तिमा क्यान्त सि िोगको उपचाि ि सचेतनामूलक 
कायक्रम सञ्चालन गने,  

मवहलाहरुमा बढ्दो क्रममा िहेको स्तन क्यान्त सि ि 
सभायइकल क्यान्त सि िस्ता िोगहरुको धनिःिलु्क परिक्षण 
गने व्यिस्थालाई प्राथधमकताका साथ कायायन्त ियन गने। 

३७०००१०६ मनमोहन 
काधडययोथेिाधसक 
भस्कुलि तथा 
रान्त स्प्लान्त ट केन्त ि, 

महािािगंि 

धबस्तारित आकजस्मक सेिाबाट मटुु, 

िोक्सो तथा िक्तनधलका 
धबिामिहरुलाई सेिा उपलब्ि 
भएको, ओवपडि तथा ननइन्त भेधसब 
परिक्षण सेिाको क्षमता विस्ताि तथा 
गणुस्ति िवृद्ध गरिएको  

बावियकरुपमा बवहिंग सेिातिय  ७० 
हिाि, आकजस्मक सेिा तिय  ६ 
हिाि, अन्त तिंग तिय  ३ हिाि भन्त दा 
बढी िनालाई मटुु, िोक्सो तथा 
िक्तनधलको विजिष्ट स्िास््य सेिा 
प्रदान गरिएको 

िल्यवक्रया तिय  बावियक २ 
हिाििटा िवटल प्रकािका ओपन 
हाटय सियिी, िोक्सोको भ्यालस 
लगायतका सियिी, िक्तनलीका 
वट.इ.भि.ए.आि. िस्ता भास्कुलि 

मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलका 
धबिामिहरुको धबजिवष्टकृत सेिा 
विस्ताि  

बालबाधलकाको मटुुिोग उपचाि तथा 
आकजस्मक सेिाको विस्ताि मटुु, 

िोक्सो तथा िक्तानाधलको उपचाि 
सम्बन्त िि थप अध्ययन अनसुन्त िान  

मटुु तथा िक्तनधलका धबिामिहरुको उपचािको लाधग 
अत्याबश्यक अप्रसेन धथयटि सञ्चालनको लाधग आिश्यक 
उपकिण व्यिस्था गिी अत्यािधुनक िल्यवक्रया सेिा 
विस्ताि गने, बालबाधलकाको मटुुिोग उपचाि तथा 
आकजस्मक सेिाको विस्ताि तथा गणुस्ति िवृद्ध गने  

मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलका धबिामिहरुलाई न्त यनुतम 
सेिािलु्कमा स्तिीय एिं सलुभरुपमा धबजिस्ट उपचाि 
सेिा उपलब्ि गिाउने  

धबपन्न नागरिक तथा स्िास््य बिमा काययक्रममा आबद्द 
धबिामिहरुले मटुु, िोक्सो तथा िक्तानाधलको स्तिीय एिं 
धबजिस्ट उपचाि सेिा प्रदान गने  

मटुु, िोक्सो तथा िक्तानाधलको उपचाि सम्बन्त िि थप 
अध्ययन अनसुन्त िान गने 

 मटुु, िोक्सो तथा िक्तानाधलको उपचािको लाधग 
आिस्यक उपकिणहरु थप, धलजक्िड अजक्सिन धसस्टम 
ि धबिामि बोक्ने धलफ्ट आदद िडान गरि अस्पतालको 
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तथा इन्त डोभास्कुलि सियिी, १ हिाि 
५ सय िटा एजन्त ियोप्लाजस्ट 
लगायतका क्याथल्याब सेिा तथा 
२४ घन्त टे िामेसि सेिा प्रदान 
गरिएको, 

सामाजिक सेिा इकाई मािय त 
७४१ िना धबपन्न, ३०० िना ७५ 
बिय माधथका बदृ्ध-बदृ्धा, २०० िना 
१५ बिय मूनिका बाल बाधलका तथा 
२०० िना मटुुका बाथिोगि, ५०० 
िनालाइ धनिलु्क आकजस्मक सेिा 
समेत गरि १९४१ िनालाइ 
धनिलु्क तथा सहधुलयत उपचाि 
सेिा प्रदान गरिएको  

मटुु, िोक्सो तथा िक्तनधलको 
उपचाि सम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िान गरि िावरय अन्त तिायवरय 
संस्था मािय त प्रकािन गरिएको 

 ५ िना धबिािारिधि तहका मटुु, 

िोक्सो तथा िक्तनली विियका 
धबिेिज्ञ जचवकत्सकहरु तयाि 
गरिएको  

सेिालाई थप सदुिढ़ गने  

मटुु, िोक्सो तथा िक्तानाधल धबियमा धबिेिज्ञ तथा 
धबिािारिधि तहका जचवकत्सक हरुलाइ प्रदान गने 
ताधलमको क्षेत्र, क्षमता ि गणुस्ति बदृ्दि भएको हनुे तथा 
दक्ष धबिेिज्ञ जचवकत्सक तथा स्िास््यकमी उत्पादन गने 

३७०००१०७ िवहद गंगालाल 
ह्रदय केन्त ि 

मटुुका बवहिंग सेिा, िल्यवक्रया ि 
क्याथल्याब माितय उपचाि सेिा 

मटुुका िोगिहमालाई न्त यूनतम सेिा 
िलु्कमा स्तिीय एिम ्सलुभ 

मटुुका बवहिंग सेिा, िल्यवक्रया, क्याथल्याब मािय त 
उपचाि, एन्त िियोप्लावष्टक सेिा प्रदान गने, मटुुिोग 
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प्रदान गरिएको जचवकत्सा सेिा उपलब्ि भएको हनुे सम्बन्त िि धनिःिलु्क स्िास््य जिविि सञ्चालन गने, नसने 
तथा दीघय िोगिहमाको िोकथाम, धनयन्त त्रण तथा उपचाि 
सेिालाई प्रभािकािी मापमा कायायन्त ियन गनय बहकु्षेत्रिय 
समन्त िय गने । गणुस्तिीय उपचाि सेिाका लाधग 
भौधतक पूिायिाि विकास ि उपकिणको व्यिस्थापन 
गने ।  

३७०००१०८ धत्र. वि.जिक्षण 
अस्पताल (सिेुि 
िाग्ले स्मधृत क्यान्त सि 
केन्त द समेत) 

सलुभ ि गणुस्तिीय सेिाका लाधग 
आिश्यक उपकिण ि िनिजक्त 
व्यिस्थापन गरिएको 

धत्र.वि. जिक्षण अस्पतालमा 
क्यान्त सिका धबिामिलाई उपचाि सेिा 
उपलव्ि भएको हनुे। 

गणुस्तिीय उपचाि सेिाका लाधग भौधतक पूिायिाि विकास 
ि उपकिणको व्यिस्थापन गने । 

३७०००१०९ स्िास््य कि 
कोिबाट सञ्चाधलत 
काययक्रमहरु 

स्िास््यमा प्रधतकुल असि पाने 
सतुििन्त य, मददिािन्त य, िसायधनक 
पदाथय, वििादी तथा अिाद्य पदाथयको 
प्रयोगलाई धनयन्त त्रण तथा धनयमन 
गने कायक्रम सञ्चालन गरिएको । 

िमु्रपानले हनुे क्यान्त सि, मटुुिन्त य िोग 
धनयन्त त्रणमा तथा उपचािमा थप 
सहयोग पगुेको हनुे। 

िनस्िास््य समस्या सम्िोिन गनय “सबै निधतमा 
स्िास््यको अििािणालाई” कायायन्त ियनमा ल्याउनको 
लाधग सिोकाििालासुँग समन्त िय ि सहकायय गने । 
स्िास््यलाई प्रधतकुल असि पाने िस्तहुरुको धमसािट ि 
प्रयोगलाई धनयन्त त्रण ि धनयमन गने काययलाई िोड  
ददने । िनस्िास््यमा हानि गने प्रिोधित तथा तयािी 
िाद्य पदायथयहरु प्रियद्धन गने िालका त्यहीन ि भ्रमपूणय 
सन्त देि एिम ्विज्ञापनलाई धनरुत्सावहत ि धनयन्त त्रण गनय 
स्िास््य सम्िन्त िि सन्त देि ि सामग्रि उत्पादन, प्रसािण ि 
सम्प्रिेणलाई िैज्ञाधनक ि व्यिजस्थत बनाउने ।  

३७०००११० आयिेुद 
जचवकत्सालय, निदेिि 

निदेिि अस्पतालबाट आयुयिेद 
जचवकत्सा सेिा धनिन्त ति प्रदान  
भएको । 

अस्पतालहमा स्थापना ि सदुृढ भई 
िनतालाई गणुस्तिीय आयिेुद सेिा 
उपलब्ि भएको हनुे। 

स्थानिय स्तिमा उपलब्ि औिधििन्त य िडिबटुी, िधनि 
एिम ्िान्त तब िव्यको पवहचान, संकलन, संिक्षण ि 
प्रिद्धयन गने संिचनाहरु धनमायण गने । आयिेुद सेिाको 
विकास ि विस्तािबाट स्िास््य पययटन प्रिद्धन गने । 
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३७०००१११ धसहंदिबाि िैद्यिाना आयिेुददक उपचािको लाधग मेजिन 
तथा उपकिण व्यिस्था गरिएको । 

गणुस्तिीय आयिेुद औिधिहमा सलुभ 
मापमा उपलब्ि भएको हनुे। 

औिधििन्त य िडिबटुी, िधनि एिम ्िान्त तब िव्यको 
पवहचान, संकलन, संिक्षण ि प्रिद्धयन गने काययक्रमको 
साथै सहि वितिणमा िोड ददने । धसंहदििाि िैद्य 
िानाको संस्थागत सवक्रयता िवृद्ध गदे आयिेुद सेिाको 
विकास ि विस्तािबाट स्िास््य पययटन प्रिद्धन गने । 

३७०००११२ बि.पि. कोईिाला 
लायन्त स नेत्र अध्ययन 
केन्त ि 

दक्ष नेत्र वििेिज्ञ जचवकत्सा जिक्षा 
प्रदान तथा विपन्न समदुायमा धनिकु 
जिििि सञ्चालन गरिएको । 

दक्ष नेत्र वििेिज्ञ उत्पादन भई 
स्तिीय आुँिा स्िास््य सेिा उपलब्ि 
भएको हनुे। 

आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु सम्िन्त िि स्िास््य 
सेिालाई एकीकृत तथा विजििटीकृत रुपमा सबै तहमा 
विकास ि विस्ताि गने ।, विपन्न समदुाय तथा क्षेत्रको 
पवहचान गिी आुँिा सम्िन्त िि धन:िलु्क जिििि सञ्चालनमा 
धनिन्त तिता ददने । 

३७०००११३ नेपाल नेत्र ज्योधत 
संघ 

विधभन्न समदुायमा मोधतविन्त द ु
िल्यावक्रया ि धन:िलु्क आुँिा 
जिविि सञ्चालन भएको । 

मोधतधबन्त दकुो िल्यवक्रया संयया, 
आुँिा सम्बन्त िि दक्ष िनिजक्त 
उत्पादन,  

समदुायमा धन:िलु्क आुँिा िाुँच काययक्रम सञ्चालन गने, 

आुँिा, नाक, कान, घाटी तथा मिु सम्िन्त िि स्िास््य 
सेिालाई एकीकृत तथा विजिवष्टकृत रुपमा सबै तहमा 
विकास ि विस्ताि गने, विपन्न समदुाय तथा क्षेत्रको 
पवहचान गिी आुँिा सम्िन्त िि धन:िलु्क जिििि सञ्चालनमा 
धनिन्त तिता ददने ।  

३७०००११४ स्िास््य क्षेत्र सिुाि 
काययक्रम 

स्िास््य संस्था नभएका २६२६ 
स्थानिय तहमा आिािभतू स्िास््य 
सेिा केन्त ि स्थापना, साविकका 
जिल्ला, अञ्चल तथा क्षेत्रिय 
अस्पतालहमाको स्तिोन्नति, स्थानिय 
तहमा आिािभतू अस्पताल धनमायण| 

सबै संघिय अस्पतालहमामा 
धबजिवष्टकृत सेिा सञ्चालन हनुे । 
७५ प्रधतित िनसंयया ३० 
धमनेटको दिुीमा स्िास््य संस्थाको 
पहुुँचमा हनुे 

धबधभन्न सिकािी तथा सामदुावयक अस्पतालहमामा अनदुान 
प्रदान गिी स्िास््यको गणुस्ति सिुाि 

३७०००११५ मानि अंग मगृौला तथा कलेिो प्रत्यािोपण स्िदेिमै अंग प्रत्यािोपणको सेिा मगृौला ि कलेिो प्रत्यािोपण, मटुु तथा अन्त य िोगको 
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प्रत्यािोपण केन्त ि सेिा प्रदानका साथि ्अंगहरु 
िेलहनुबाट िोगाउन ि अंगदान 
तथा अंग प्रत्यािोपण सम्िन्त िमा 
िनचेतना काययक्रम सञ्चालन 
गरिएको। 

उपलव्ि हनुकुा साथै मटुु, मगृौला, 
कलेिो लगायतमा सलुभ उपचाि 
सेिा प्रिाह भएको हनुे| 

उपचािको लाधग आिश्यक पूिायिाि ि दक्ष िनिजक्त 
व्यिस्थापन गने, देिका विधभन्न स्थानमा धन:िलु्क 
स्िास््य जिविि सञ्चालन गने,  

३७०००११६ एकीकृत स्िास््य 
पूिायिाि विकास 
काययक्रम 

आ.ि. २०६१/०६२ देजि 
२०७७/०७८ सम्म प्राि २०८२ 
आयोिनाहरु मध्ये १,८९० 
आयोिनाहरुको धनमायण कायय  

सम्पन्न ।  

चालू आ.ि. मा धनमायणाििन 
आयोिनाहरु मध्ये हालसम्म ३४ 
िटा आयोिनाहरुको धनमायण कायय 
सम्पन्न ।  

स्िास््य पूिायिािको धनमायण भई 
यसको माध्ययमबाट सेिा प्रिाहको 
गणुस्तिीयतामा सिुाि भएको हनुे । 

अस्पताल तथा स्िास््य संस्थाहमाको पूिायिािको 
स्तिोन्नधत तथा पूिायिािहरुको धनमायण विकास गने ।  

३७०००११८ कोधभड-१९ िोकथाम 
तथा धनयन्त त्रण 
काययक्रम 

कोधभड १९ को पवहलो लहि 
धनयन्त त्रण तथा व्यिस्थापनको कायय 
भएको, हाल सम्म कोधभड धबमाद्धको 
िोप पवहलो मात्रा १,८८,५२,८५७ 
िना, दोस्रो मात्रा १९३७५१७९ 
िना ि थप मात्रा २४५६२३६ 
िनाले लगाएको । 

कोिोना महामािी िोकथाम तथा 
धनयन्त त्रण भएको हनुे । 

कोिोना संिक्षण परिक्षण, कोधभड िोप प्रदान तथा औिधि 
उपकिणको पयायि व्यिस्थापन गने ।, सबै नागरिकले 
“मेिो स्िास््य, मेिो जिम्मेिािीको अििािणलाई आत्मसाथ 
गिी लाग ुगने । 

३७००१०११ स्िास््य सेिा विभाग विधभन्न िोप तथा पोिण प्रिद्धयनका 
काययक्रम धनयधमत सञ्चालन  

पोिण तथा स्िास््य सम्बन्त िि 
काययक्रममा अन्त तितह ि धनकायबिच 
समन्त िय भई गणुस्तिीय सेिा 

बहकु्षेत्रिय पोिण योिनाको प्रभािकािी कायायन्त ियन गनय 
पोिण वििेि ि पोिण संिेदनििल काययक्रम मािय त 
मवहला, बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिीको पोिण 

242



ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. 2079/80 मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

भएका ।  प्रिाहमा भएको हनुे। अिस्थामा थप सिुाि गने ।कोधभड १९को िोप 
लगायतका अन्त य िोपहरुको उपलब्िता ि पयायिता िवृद्ध 
गिी सबै नागरिकलाई आिश्ययक िोप समयमै ि चसु्त 
रुपमा वितिण गने ।  

३७००११०१ क्षयिोग धनयन्त त्रण क्षयिोग मकु्त अधभयान सञ्चालन 
प्रािम्भ, धनयधमत उपचाि तथा 
ब्यबस्थापन 

उपचािात्मक तथा प्रिद्धयनात्मक सेिा 
प्रदान गिी क्षयिोगिहमाको संययामा 
कमि आएको हनुे। 

क्षयिोग मकु्त अधभयान सञ्चालन, क्षयिोग सम्िन्त िि 
िनचेतना तथा मनोसामाजिक काययक्रम सञ्चालन गने । 
सतुीिन्त य, मददिािन्त य, िासायधनक पदाथय, वििादी ि अिाद्य 
पदाथयको धनयन्त त्रणमा समन्त िय गने । 

३७००११०२ एड्स तथा यौन िोग 
धनयन्त त्रण 

कुल अनमुाधनत एच.आइ.भि.. 
संक्रधमत मध्ये ८३% लाई आफ्नो 
अस्िस्थता थाहा भएको, ८२% लाई 
औिधि उपचािमा आबद्ध भएको 
तथा ३०% लाई मात्र भाईिोलोड़ 
परिक्षण गरिएको छ l आमाबाट 
बच्चामा हनु सक्ने संक्रमणबाट 
िोक्नको लाधग अनमुाधनत गभयिति 
मवहलाहरु मध्ये ५४% एच.आइ.भि. 
परिक्षण गिी एच.आइ.भि. धनदान 
भएकोहरुलाई ित प्रधतित उपचाि 
गरिएको|  

िावरय एच.आइ.भि. िणनिधतक 
योिना धनदेजिका २०२१-२०२६ 
ले ९५ प्रधतितमा एच.आइ.धभ.को 
अिस्था पवहचान गने, एच.आइ.धभ. 
धनदान भएका मध्ये ९५ प्रधतित 
व्यजक्तलाई उपचािमा ल्याउने तथा 
एच.आइ.धभ.को उपचािमा िहेका 
मध्ये ९५ प्रधतित व्यजक्तमा 
भाइिसको भाि न्त यूनिकिण गने 
(˂१००० कवप/धम.धल.) ।  

"ए. आि. भि. . वट. , आइ., ओ. आइ. ि हेपाटाइवटस 
धस को लाधग औिधि िरिद धस.धड.िोि भाइिल लोड 
तथा एच सि भि भाइिोलोड़ लगायतका रिएिेन्त ट ि 
एचआईभि धनदानको लाधग आिश्यक टेस्ट वकटहरु तथा 
यससुँग सम्बजन्त ित सामानहरु िरिद िोिगािका लाधग 
विदेि िाने व्यजक्तहरु तथा उनिहरुको परििािको लाधग 
वट.वि तथा एच.आई.धभ. को सेिामा पहुुँच बढाउने ि 
त्यस सम्बन्त िमा हनुे लान्त छना तथा भेदभाि न्त यूधनकिण 
गिाउने कायायक्रम सञ्चालन गने  

३७००११०३ परििाि कल्याण 
काययक्रम 

संस्थागत प्रसूधत सेिा ६५ प्रधतित, 

आिधुनक परििाि धनयोिनका सािन 
प्रयोग दि ४३  प्रधतित, DPT3-

Hep3-Hib3 ८७.३ प्रधतित  

परििाि धनयोिनका सािनको प्रयोग 
दि िढने, मवहलाको आङ िस्ने 
समस्यामा कमि आउने, गभयिति 
मवहलाको प्रसूधत िाुँच िढन,े स्िास््य 

आमा सिुक्षा काययक्रम मािय त धनिलु्क प्रसूधत सेिा, मात ृ
तथा पेरिनेटल मतृ्य ुधनगिानि तथा प्रधतकायय काययक्रम, 

परििाि धनयोिन सेिा, िावष्टय िोप काययक्रम, पोिण 
काययक्रम 
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संस्थामा प्रसधुत गिाउनेको संयया 
िवृद्ध भई मवहलाको स्िास््यमा सिुाि 
आउने, नििात जििकुो मतृ्यदुि तथा 
जिि ुमतृ्यदुिमा कमि आएको हनुे। 

३७००११०५ महामािी िोग 
धनयन्त त्रण काययक्रम 

कोधभड-१९ का प्रथम दोश्रो तथा 
तेश्रो िेभलाइ सिलापूियक 
न्त यूनिकिण गरिएको   

समय समयमा िैधलएका 
माहािीहरुको कवपलिस्तमुा 
िैधलएको (Cholera) संक्रामक 
िोगहरुको िैलािट धनयन्त त्रण तथा 
िोपको व्यिस्था भएको।  

विपद व्यिस्थापनको पिुय तयािी 
तथा प्रधतकाययका लाधग सामदुावयक 
प्रणाली सवहतका एकीकृत उपाय 
अिलम्िन गरिएको CICT को धनमायण 
मािय त।  

सने तथा नसने िोगहरुको अध्ययन 
अनसुन्त िान तथा धनगिानि गरिएको।  

औलो िोगबाट संक्रधमत व्यजक्त 
(इन्त डोिेनस संक्रमण मात्र) सन ्
२०२२ को अन्त त्यसम्म िून्त यमा 
झाने ।  

कालािािबाट संक्रधमत व्यजक्त प्रधत 
दि हिाि िनसंययामा १ भन्त दा 
कममा िाख्न ेिा झाने । 

हाजत्त पाइले िोगको प्रभािदि (प्रधत 
दि हिाि िनसंयया) १भन्त दा कममा 
िाख्न े।  

प्रधत हिाि िनसंययामा औलो ज्ििो 
०.०१ मा झाने । 

कुष्ठिोग वििामि ि अपाङ्कता भएको 
व्यजक्तले प्रभािकािी उपचाि सेिा 
प्राि गिेको हनुे । 

अन्त तिावरय सिमा नाकाका हेल्थ डेस्कहकरुको 
कमयचािीलाइ क्षमता अधभबवृद्ध 

महामािीको सूचनाको आिािमा कल सेन्त टि धमधडया 
धनगिानि तथा अििाह व्यिस्थापन सतकय ता तथा 
प्रधतकायय प्रणाली (Alert and response system) को 
थालनि तथा महामािी व्यिस्थापन ।  

महामािी तथा विपदिन्त य घटनाहरुको व्यिस्थापनका 
लाधग IHR को मापदण्ड अनरुुप JEE लाइ सघाउ पयुायउने 
गिी देिको क्षमता मलु्यांकन गने ।  

महामािी, विपदिन्त य घटनाको समयमा अस्पताललाई 
तयािी अिस्थामा िाख्न अस्पताल महामािी/ विपद 
व्यिस्थापन योिना तयाि गिी स्ििकृत गिाउने (Hub 

तथा स्याटेलाइट अस्पतालहरु)  

हि यात्रिहरुको लाधग आिश्यक भ्याजक्सन िरिद । 
स्थल सिमा नाकाका हेल्थ डेस्कहरुमा तापक्रम मापनका 
लाधग टनेल सवहतको थमयल स्क्यानि िरिद (६ िटा 
स्थल नाकाका लाधग) 

३७००११०७ स्िास््य ब्यिस्थापन 
काययक्रम 

HMIS Tools परिमाियन भइय छपाइको 
प्रवक्रयामा गएको  

HMIS त्यांकको आिािमा योिना 
तिुयमा हनुे स्थानिय तह,  

परिमाजियत HMIS Tools देिभि लागू हनुे,  

पूिायिाि विकास काययक्रम. 
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औिधि, भ्याजक्सन तथा औिाि 
उपकिणको उपलब्िता 

स्िास््य संस्थाहमामा समयमा नै 
औिधि ि उपकिणहमा उपलब्ि भई 
सेिा प्रिाभकािी भएको हनुेछ  

िाताििणिय स्िास््य तथा स्िास््यिन्त य िोहिमैला 
व्यिस्थापन काययक्रम ि  

आपूती व्यिस्थापन काययक्रम 

३७००११०९ िावरय स्िास््य 
जिक्षा, सूचना तथा 
संचाि केन्त ि 

व्यजक्तहरुमा सूचना प्रबाह भई 
उनिहरुको ज्ञान ि ब्यबहािमा 
सकािात्मक परिितयन भएको। 

सचुनामलुक संदेि प्रबाह गदाय समय 
को िपत हनुकुासाथै 
आमनागरिकसम्म सवह सचुना प्रिाह 
भएको। 

कुनै पधन प्रकािको रुग्णताको दि ि 
त्यसबाट हनुसक्ने मतृ्यदुिमा कधम 
आएको।  

कजम्तमा १० स्थानिय तहमा 
सतुीिन्त य पदाथयको सेिन धनििे 
भएको हनुे।  

स्िास््य जिक्षा तथा स्िास््य प्रबियन 
सम्बन्त िि सूचकांकहरु तयाि गनय 
formative research गरि एच एम 
आइ एस मा िाख्न े 

स्िास््य प्रबियनका लाधग Digital प्रविधिको विकास गने, 

(२) Formative Research गने  

वटधभधस स्िास््य सन्त देिहरु सांकेतवक भािामा समेत 
अध्यािधिक गने  

स्िास््य प्रिियन विद्यालय िणधनधत विकास गिी 
कायायन्त ियन गने  

पेिागत स्िास््य िणनिधत धबकास गिी कायायन्त ियन गने 

३७००१११० िावरय स्िास््य 
ताधलम काययक्रम 

९३ बवढ ताधलम समाग्रि उत्पाददत, 

५० हिािलाई ताधलम प्रदान ि 
६३ धसपमलुक ताधलम साइट 
स्थापना गरिएको 

११० ताधलम समाग्रि उत्पादन हनुे, 
७० हिाि बवढ स्िास््यकमीहरुलाई 
तालीम प्रदान गरिएको हनुेछ ि ७० 
भन्त दा बढी जक्लधनकल तालीम 
साइटको विकास भएको हनुेछ  

धसप विकासका काययक्रम १८ िटा, ५ नया ताधलम 
सामाग्रि उत्पादन तथा ६ िटा परिमाियन, ७ िटा तालीम 
साइट विकास तथा विस्ताि ि ७ िटा जिल्लामा तालीम 
पिातको िलोअप तथा सहयोग 

३७००११११ वकटिन्त य िोग 
धनयन्त त्रण अनसुन्त िान 
तथा ताधलम केन्त ि 

वकटिन्त य िोग प्रभावित जिल्लाहरुमा 
एकीकृत सपुिीिेक्षण तथा 
स्िास््यकमीहरुलाई ताधलम प्रदान 
गरिएको । 

मलेरिया, हात्तिपाइले, िापाधनि 
इन्त सेिलाइवटस, कालािािलगायतका 
कीटिन्त य िोगहमाबािे अनसुन्त िान भई 
िोग धनदानमा योगदान भएको हनुे। 

वकटिन्त य िोगहरुको अध्ययन तथा अनसुन्त िान गिी 
जिल्लागत विििण प्राि गने । त्यस्ता िोगहरुबाट 
प्रभावित जिल्लाहरुका स्िास््यकमीहरुलाई ताधलम प्रदान 
गने । िोगहरुको धनदान प्रवकयालाई चसु्त बनाउन 
मौसमि योिना बनाई काययन्त ियन गने । 
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३७००१११२ िावरय िनस्िास््य 
प्रयोगिाला 

प्रयोगिाला भिन धनमायण तथा 
मेजिन उपकिण िरिद भई 
नेपालबाट गणुस्तिीय प्रयोगिाला 
सेिा उपलब्ि भएको । 

प्राथधमक स्िास््य केन्त िसम्म 
िनस्िास््य प्रयोगिालाहमा सदुृढ 
तथा व्यिजस्थत भई व्याक्टेरियोलोिि, 
िायोकेमेवर सेिा उपलब्ि भएको 
हनुे। कोधभड-१९ िस्ता 
महामािीिन्त य िोगको पिीक्षण, 

धनयन्त त्रण ि उपचाििस्ता सेिा 
उपलब्ि भएको हनुे। 

स्िास््य पूिायिािको विकाससुँगै प्रयोगिाला सेिाको पधन 
सबै तहमा विस्ताि तथा विकास गने। कोधभड १९ 
िस्ता महामािीिन्त य िोगहरुको पिीक्षणलाई सियसलुभ ि 
धन:िलु्क परिक्षण गनय सक्ने गिी उच्चस्ति ि आिधुनक 
प्रविधियकु्त प्रोगिालाको व्यिस्थापन गने । 

३७००१११५ उपचािात्मक सेिा 
काययक्रम 

आिािभतू स्िास््य सेिाको स्तिीय 
उपचाि पद्धधत (BHS STP) तयाि भई  
प्रदेि स्तिीय अधभमिुिकिण सम्पन्न 
भएको  

EHR को लाधग SOFTWARE तयाि 
भएको  

दूि जचवकत्सा सेिाको लाधग 
Software तथा धनदेजिका तयाि भई  
केवह प्रदेिहरुमा अधभमिुिकिण 
सम्पन्न भएको  

संिैिाधनक व्यिस्था अनसुाि 
आमिनतालाइ आिािभतू स्िास््य 
सेिा धनिलु्करुपमा प्राि हनुे  

अस्पतालहरुमा धडजिटल प्रविधिको 
माध्यमबाट सम्पूणय उपचाि 
व्यिस्थापन हनुे ३. दूिदिािमा 
भएका नागरिकले धबिेिज्ञ सेिा प्राि 
गने  

आिािभतू स्िास््य सेिाको अनगुमन Framework तयाि 
गने  

केवह अस्पतालमा EHR प्रणाली िरुु गने  

दूि जचवकत्सा सेिाको विस्ताि  

३७००१११६ नधसयङ तथा 
सामािवक सिुक्षा 
सेिा काययक्रम 

दईुिटा जिल्लामा सामदुावयक नधसयङ्ग 
काययक्रम सञ्चाधलत  

नधसयङ्ग कमयचािीहरुको क्षमता 
धबकासको लाधग कोजचङ्ग, मेण्टरिङ्ग, 

नेततृ्ि विकास ताधलम सञ्चालन 

१५ िटा स्थानिय तहमा सामदुावयक 
नसयहरु परिचालन भएको हनुे, ५० 
िना नधसयङ्ग कमयचािीहरुलाई कोजचङ्ग 
मेन्त टरिङ्ग प्रजिक्षक प्रजिक्षण ताधलम 
प्रदान गरिने,  

स्थानिय तहहरुमा सामदुावयक नधसयङ्ग काययक्रम धबस्ताि  

नधसयङ्ग कमयचािीहरुको सिप धबकासको लाधग कोजचङ्ग 
मेण्टरिङ्ग गनय प्रजिक्षण प्रजिक्षक ताधलमको सञ्चालन  

मवहला सामदुावयक स्िास््य स्ियंसेविकाले सन्त दभय 
पजुस्तकाको प्रयोग गरि स्िास््य आमा समहुमा प्रत्येक 
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गरिएको  

स्नातक उत्तिणय धमडिाईफ़हरुलाई 
प्रसधुतसेिा प्रदान हनुे संघ 
अन्त तगयतका अस्पतालहरुमा 
परिचालन गरिएको  

स्िास््य प्रिादायनात्मक, 

प्रधतकािात्मक सेिा प्रदान गने 
सम्बन्त िि मवहला स्िास््य 
स्ियंसेविकाको लाधग सन्त दभय 
पजुस्तका धनमायण गिी अधभमिुिकिण 
भएको, २८ िटा जिल्लामा ९९ 
िटा स्िास््य संस्थाहरु मािय त 
धबपन्न नागरिक  

औिधि उपचाि काययक्रम, ५२ िटा 
जिल्लामा ५८ िटा स्िास््य 
संस्थाहरुमा SSU सञ्चालन, ४३ िटा 
जिल्लामा ४९ िटा स्िस््य 
संस्थाहरुमा िेष्ठ नागरिक काययक्रम 
ि ७७ िटा जिल्लामा ८8 िटा 
OCMC संचलान गरिएको|  

स्िास््य संस्थाहरुको १००० िना 
नधसयङ्ग कमयचािीहरुलाई कोजचङ्ग 
मेन्त टरिंग गरिएको हनुे,  

३४० िना धमडिाईफ़हरु (प्रमाण 
पत्र तह ि स्नातक तह) उत्पादन ि 
परिचालन हनुे,  

७५३ िटै स्थानिय तह अन्त तगयतका 
मवहला सामदुावयक स्िास््य 
स्ियंसेविकाहरुले सन्त दभय पजुस्तकाको 
प्रयोग गरि स्िास््य आमा समहुमा 
छलिल गिेको प्रधतबेदन प्राि 
हनुेछ।  

सामाजिक स्िास््य सिुक्षा 
अन्त तगयतका काययक्रमहरु ७७ िटै 
जिल्लाको स्िास््य संस्थाहरुमा 
सञ्चालन भएको हनुेछ।  

मवहना छलिल गिेको प्रधतबेदन प्राि हनुे  

३७००२०११ औिधि व्यिस्था 
विभाग 

िेनेरिक तथा अन्त य औिधिको 
आयात तथा उत्पादन ि आपूयधतयमा 
सबै तहको सहकायय ि समन्त िय 
भएको । 

औिधिको उत्पादन तथा पैठािीमा 
प्रभािकािी धनयमनमािय त ्गणुस्तिीय 
औिधिमा सियसािािणको पहुुँच 
बढेको हनुे। 

िेनेरिक प्रजेस्क्रपसनको कायायन्त ियन, औिधिको मूल्य तथा 
गणुस्ति धनयन्त त्रण, धनिायिण, प्रधतिैविक प्रधतिोिको 
न्त यनुिकिण, एजन्त टबायोवटक दरुुपयोगको धनयन्त त्रण ि 
औिधिको अनसुन्त िान लगायतका विियलाई प्रभािकािी 
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बनाउन धनयमनको उजचत व्यिस्थापन गने । 

३७००३०११ आयिेुद सेिा 
काययक्रम 

नागरिक आिोग्य काययक्रम सञ्चालन 
धनदेजिका तथा कायायन्त ियन 
कायययोिना स्ििकृत भई 
काययन्त ियनको क्रममा िहेको, 
देिघाट,पिपुधत ि काजस्क जिल्लाका 
िदृ्धाश्रमहमामा धनयधमत मापमा िोग 
प्रधतिोिात्क औििि वितिण 
भईिहेको , औिििय िधडबवुटको 
सम्िन्त िमा अनसुन्त िानमूलक कायय 
भईिहेका, िैकजल्पक जचवकत्साका 
सिैपक्षका सेिाहमाको िािेमा 
त्यांक संकलन लगायतका कायय 
भईिहेका । 

७७ जिल्ला आयिेुद संस्थाको o&m 

Survey गिी सो अनसुाि समयमै गरि 
स्तिोन्नति भएको हनुे, १० िटा 
िोगको Protocal धनमायण भएको हनुे, 
३ िटा तहका आयिेुद संस्थाको ४ 
िटा न्त यनुतम सेिा मापदण्ड धनमायण, 

२३ प्रकािका आयिेुद औिधिको 
उपलब्िता हनुे, २५०० नागरिक 
आिोग्य समहु गठन भई अधभयान 
सञ्चालन भएको हनुे,  ७ प्रदेिमा 
नागरिक आिोग्य अधभयानका लाधग 
३०० िना प्रजिक्षण प्रजिक्षक तयाि 
भएको हनुे । 

नागरिकको िििनिैली सिुाि लगायतका स्िास््य 
प्रिद्धयनात्क काययक्रम 

औिधि/औिधििन्त य िनस्पधत/सेिा अध्ययन अनसुन्त िान 
३. िैकजल्पक जचवकत्सा 
सेिा(होधमयोप्याथि,अकुपञ्चि,प्राकृधतक,सोिारिक्पा सेिा 
प्रिियन,आयिेुद सूचना प्रणाली व्यिस्थापन सम्िन्त िमा 
ताधलम तथा system Upgrade  

प्रभािकािी आयिेुद सेिा प्रिाहका लाधग आिश्यक 
धनदेजिका ,मागयदियन, काययविधिहमाको धनमायण 

३७०३११०१ स्िास््य ििमा बोडय स्िास््य विमा काययक्रम ७७ 
जिल्लाको ७४४ स्थानिय तहमा 
धबस्ताि भएको,   

स्िास््य बिमामा आबद्धता िनसयया 
१९.१० प्रधतित (५२६४९५१ 
िना) पगुेको,  

स्िास््य बिमामा आबद्धता परििाि 
२९.८० प्रधतित 
(१६१५६२९िना), ४. सिकािी 
३९० ि धनिि ५३ गिी िम्मा 

कुल िनसंययाको ६० प्रधतित 
नाधगिकलाई स्िास््य बिमा 
काययक्रममा आबद्धता गने  

नयाुँ आबद्धता तथा नििकिणको संययामा िवृद्ध,  

दाबि तथा िििािक प्रवक्रयालाई सिलीकिण तथा 
समयानकुल सिुाि गने,  

सचेतना काययक्रम, ताधलम,  

ऐन, धनयमािली, काययविधि, धनदेजिकाहमाको परिमाियन तथा 
नयाुँ काययविधिको धनमाणय  
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४४३ िटा सेिा प्रदायक स्िास््य 
संस्था बोडयमा सूजचकृत भएका  

३७०४१०११ स्िास््य अनसुन्त िान 
परििद् 

स्िास््य क्षेत्रमा अध्ययन तथा 
अनसुन्त िानका काययहरु भएका । 

स्िास््य क्षेत्रमा आिश्यक 
अनसुन्त िान भइय स्िास््य सेिालाई 
थप प्रभािकािी बनाउने उपाय 
पवहचान भएको हनुे। 

नेपाल स्िास््य अनसुन्त िान परििद्को काययक्षेत्रलाई संघिय 
िासन प्रणाली अनसुाि प्रदेितहसम्म विस्तािसुँगै विकास 
गने। 

त्यमा आिारित स्िास््य निधत तथा योिन तिुयमा गनय 
स्िास््य अनसुन्त िानलाई विश्ववििाय तथा प्राजज्ञक क्षेत्रसुँग 
सहकायय गने । 

३७०६१०११ केजन्त िय अस्पताल 
तथा प्रधतष्ठान 

वििेिज्ञ िनिजक्तको उत्पादनमा 
लगानि भएको । 

वििेिज्ञ सेिा प्रिाह हनुकुा साथै 
िनिजक्त उत्पादन भई सेिा प्रिाहमा 
सिुाि भएको हनुे। 

विजिष्ट तथा अधत विजिष्ट प्रकािका सेिाको प्रिद्धनसुँगै 
वििेिज्ञ िनिजक्तको उत्पादन गने । 

३७०६१०१२ जचवकत्सा विज्ञान 
िावरय प्रधतष्ठान  
( ििि अस्पताल 
समेत) 

१९९५ िना िनिजक्तको क्षमता 
अधभिवृद्ध  

५०० िैयाको सजियकल भिनको 
धनमायण कायय सम्पन भएको ३. 
२४८८४१ िना धबिामिको उपचाि 
भएको  

४४०४ िना धबिामिको सिल 
िल्यवक्रया भएको  

नधसयङ्ग क्याम्पसको आफ्नै भिन 
धनमाणय सम्पन्न भई PCL/BN/MN 

सम्बन्त िि अध्ययन अध्यापन गने 
कायय िरुु भएको  

थालेधसधमया ि हेमोविधलयाका 
वििाधमहरुलाई धन:िलु्क उपचाि सेिा 
सञ्चालन  

ICU तथा Ventilator सेिा थप  

मटुु िोग सम्बन्त िि थप सेिा सञ्चालन  

४१२२५० िना धबमािीहरुलाई स्िास््य सेिा प्रदान गने 
जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका २७५ िना 
िनिजक्तको वििेिज्ञ सिप, नििनता, धसियनििलता ि 
क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान अधभिवृद्धका काययक्रम 
सञ्चालन गने"  

249



ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. 2079/80 मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

३७०६१०१३ बि.पि कोईिाला 
स्िास््य विज्ञान 
प्रधतष्ठान 

िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध ि 
पिुायिाि विकासका काययहरु  

भएका । 

गणुस्तिीय वििेिज्ञ स्िास््य सेिा 
उपलव्ि हनुकुा साथै थप िनिजक्त 
उत्पादन भएको हनुे। 

जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका िनिजक्तको वििेिज्ञ 
सिप, नविनत्ता, धसियनजिलता ि क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान 
अधभिवृद्धका काययक्रम सञ्चालन गने । 

३७०६१०१४ कणायली स्िास््य 
विज्ञान प्रधतष्ठान 

िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध ि 
पिुायिाि विकासका काययहरु  

भएका । 

गणुस्तिीय वििेिज्ञ स्िास््य सेिा 
उपलव्ि हनुकुा साथै थप िनिजक्त 
उत्पादन भएको हनुे।  

जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका िनिजक्तको वििेिज्ञ 
सिप, नविनत्ता, धसियनजिलता ि क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान 
अधभिवृद्धका काययक्रम सञ्चालन गने । 

३७०६१०१५ पाटन स्िास््य 
विज्ञान प्रधतष्ठान 

िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध ि 
पिुायिाि विकासका काययहरु  

भएका । 

गणुस्तिीय वििेिज्ञ स्िास््य सेिा 
उपलव्ि हनुकुा साथै थप िनिजक्त 
उत्पादन भएको हनुे। 

जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका िनिजक्तको वििेिज्ञ 
सिप, नविनत्ता, धसियनजिलता ि क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान 
अधभिवृद्धका काययक्रम सञ्चालन गने । 

३७०६१०१६ िािि स्िास््य विज्ञान 
प्रजचतठान 

िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध ि 
पिुायिाि विकासका काययहरु  

भएका ।  

गणुस्तिीय स्िास््य िनिजक्त तथा 
सेिा उत्पादन ि सेिा वितिण भएको 
हनुे।  

जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका िनिजक्तको वििेिज्ञ 
सिप, नविनत्ता, धसियनजिलता ि क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान 
अधभिवृद्धका काययक्रम सञ्चालन गने ।  

३७०६१०१७ पोििा स्िास््य 
विज्ञान प्रजचतठान 

िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध ि 
पिुायिाि विकासका काययहरु  

भएका ।  

गणुस्तिीय वििेिज्ञ स्िास््य सेिा 
उपलव्ि हनुकुा साथै थप िनिजक्त 
उत्पादन भएको हनुे।  

जचवकत्सक तथा स्िास््य क्षेत्रका िनिजक्तको वििेिज्ञ 
सिप, नविनत्ता, धसियनजिलता ि क्षमता तथा प्रावििक ज्ञान 
अधभिवृद्धका काययक्रम सञ्चालन गने ।  

३७०६१९०१ मेधडकल 
स्पेधसयाधलटी तथा 
डायग्नोस्टीक सेन्त टि 

धत्र वि परिसिमा िग्गा प्राि भई  
सकेको छ ।  

प्रािजम्भक design तयाि भई  
इजन्त िनियरिङ परिक्षण ि िाताििणिय 
प्रभाि मूल्यांकनको कायय प्रिम्भ 
भएको छ ।  

परियोिना व्यिस्थापन 
पिामियदाताको छनौट कायय अगाधड 

परियोिना व्यिस्थापन 
पिामियदाताको छनौट कायय गिी 
अस्पताल ि अध्ययन अध्यापनका 
लाधग आिश्यक इजन्त िनियरिङ 
design का काम सम्पन्न गरि 
अस्पतालका संिचनाहरु धनमायणको 
अजन्त तम चिणमा िहका छन ्। 

अस्पतालका उपकिणहरु िरिद गने 

परियोिना व्यिस्थापन पिामसयदाता छनौट गरि धनमायण 
व्यिसायि समेत छनौट गरि सम्झौता गने  
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ब.उ.जि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. 2079/80 मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

बढेको छ ।  प्रवक्रया सरुु छ । 

केन्त ि सन्त चालनका लाधग काययधबधि 
तयाि गरिने छ ।  

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

स्िास््य सम्बन्त िि संवििानप्रदत्त हकहमाको स्िस्िूतय कायायन्त ियन गनयतथा संघिय व्यिस्थानकुुल तिनै तहका सिकािको समन्त ियात्मक ि सहकायायत्मक प्रयत्नबाट आम 
नागरिकको स्िास््य सेिा तथा सवुििामा गणुस्तिीय ि समतामलुक पहुुँच स्थावपत गिी पन्त रौ योिनाका लक्ष्य हाधसलमा सघाउ परु्यायउन मध्यमकलीन िचय संिचनाले योगदान 
पयुायउने छ| प्रस्तावित काययक्रमको लाधग संस्थागता सबलता,पयायि स्रोत विधनयोिन, स्िास््य सामाग्रिको उपलब्िता,िनिजक्त व्यिस्थापन, अन्त तिसिकािी समन्त ियहनु नसकेको 
अिस्थामा कायायन्त ियनमा िवटलता ि अपेक्षाकृत नधतिामा ह्रास आउन सक्छ। त्यसैगिी सबै प्रदेिमा समािा िोग पिीक्षण तथा धनयन्त त्रणको लाधग अत्यािधुनक स्िास््य पूिायिाि, 

प्रयोगिाला, औिधि व्यिस्थापन लगायत सम्पूणय सिोकाििाला पक्षको परिचालन गनय सवकएमा स्िास्थ सेिा प्रणालीलाई नागरिकमैत्रि ि गणुस्तिीय बनाउन सवकनेछ|
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६.3 िानपेानि  

१. पषृ्ठभधूम  

िानेपानि िििनको लाधग अपरिहायय आिश्यकता हो।नेपालको संवििानले नागरिकको स्िच्छ िाताििणमा बाुँच्न पाउने 
हक ि िानेपानि तथा सिसिाईको पहुुँचलाई मौधलक हककोमापमा व्यिस्था गिेको छ।यस्तैं, ददगो विकासको लक्ष्य ६ मा सन ्
२०३० सम्म सबैका लाधग सिुजक्षत ि व्यहोनय सवकने िानेपानिको सियव्यापि ि समतामूलक पहुुँच परु् याउनपुने व्यहोिा उजल्लजित 
छ। िानेपानि तथा सिसिाई अन्त तगयत िावरय िल योिना २००५, िावरय िानेपानि गणुस्ति मापदण्ड २०६३, िावरय सिसिाई 
गमुायोिना २०६८, पन्त रौं योिना, नेपाल सिकािको िावियक निधत तथा काययक्रमलाई समेत दृवष्टगत गदै यथाििघ्र सबै 
नागरिकलाई आिािभतूस्तिको िानेपानि तथा सिसिाई सवुििा उपलब्ि गिाउने लक्ष्य धलइएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौति  

ददन प्रधतददन बढ्दै गएको िानेपानि तथा सिसिाईको अत्याधिक मागकाबिच धनमायणाििन आयोिना समयमै सम्पन्न गनय 
नसवकन,ु सम्पन्न भएका आयोिनाको उजचत ममयतसम्भाि तथा पनुस्थायपना गनय नसक्न,ु िानेपानि तथा सिसिाई क्षेत्रको ददगो 
विकास लक्ष्य हाधसल हनुे गिी आिश्यक बिेट तथा काययक्रम तिुयमा गनय नसवकन ुप्रमिु समस्याका मापमा िहेका छन।् यसैगिी 
प्राकृधतक, मानििय तथा अन्त य कािणले पानिका महुानहमा सकु्दै िान,ु बढ्दो िहिी क्षेत्रमा पानिको माग पूिा गनय अत्यधिक चाप 
पनुय ि उत्सजियत िोहोि पानिको उजचत व्यिस्थापन हनु नसकी नदीनाला, तालतलैया एिम ्िलािय प्रदूवित बन्त दै िान ुयस क्षेत्रका 
प्रमिु चनुौतिका मापमा िहेका छन।् 

३. सोच  

स्िच्छ, सिुजक्षत, सियसलुभ ि ददगो िानेपानि तथा सिसिाई सेिा। 

४. उद्दशे्य  

1. िानेपानि ि सिसिाई सेिाको पयायि, सिुजक्षत ि सियसलुभमापमा उपलब्िताबाट िनस्िास््यमा सिुाि गनुय । 

2. सबै नागरिकलाई आिािभतूस्तिको  िानेपानि सेिामा पहुुँच तथा मानि मलमूत्र ि िोहोि पानिको उजचत व्यिस्थापन गिी 
िाताििणिय स्िच्छता कायम गिाउन।ु 

3. िलिाय ुपरिितयन अनकूुल तथा विपद् व्यिस्थापनमैत्रि िानेपानि तथा सिसिाई सेिा सधुनजित गनुय। 

4. िानेपानि तथा सिसिाईको ददगो सेिा प्रिाहमा संघिय, प्रादेजिक ि स्थानिय तहको भधूमका सबलीकिण गदै क्षमता 
अधभिवृद्ध गनुय। 

५. िणनिधत  

1. आिािभतू िानेपानि तथा सिसिाई सेिाबाट िजञ्चत िहेका समदुायको सहभाधगतामा िानेपानि तथा सिसिाई सेिा 
परु् याउने। 

2. आयोिना समयमै धनमायण सम्पन्न गने तथा सेिा सञ्चालनमा समस्या भएका आयोिनाको उजचत ममयतसम्भाि, पनुस्थायपना 
तथा समयसापेक्ष सेिाको स्ति अधभिवृद्ध गदै िाने। 
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3. सिुारिएको िानेपानि सेिा विस्तािको लाधग मागको आिािमा सहलगानि, लागत साझेदािी, लागत उठ्तिको धसद्धान्त त 
अनमुाप िानेपानि आयोिना सञ्चालन गने। 

4. िोहोि पानिको उत्सियन कम गने ि उत्पाददत िोहोि पानिको प्रिोिन तथा व्यिस्थापन गने। 

5. मानििन्त य िोहोि पानि प्रिोिन सवहत व्यिस्थापन तथा ददसािन्त य लेदो व्यिस्थापन गदै नदी-नाला, िलािय, िलािाि 
तथा ताल-तलैयाको पयायििणिय स्िच्छता कायम गने। 

6. िानेपानि तथा सिसिाई आयोिनाहमालाई िलिाय ुअनकूुलन तथा विपद् िोजिम न्त यूनिकिण हनुेगिी ददगोपना कायम 
गने। 

7. िानेपानिका स्रोत तथा िलािाि क्षेत्रको पवहचान ि संिक्षण, भधूमगत पानिको पनुभयिण तथा िलस्रोतको बह ु उपयोग, 

एकीकृत उपयोग तथा पनुमापयोगलाई प्रोत्साहन ि प्रिद्धयन गने। 

8. िानेपानि तथा सिसिाई सेिा प्रदायक धनकायहमाको समयानकुुल सिुाि, सदुृढीकिण तथा समायोिन गने।  

६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ को 
अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आिािभतूस्तिको 
िानेपानि सेिाबाट 
लाभाजन्त ित िनसंयया 

प्रधतित ९३ ९५ ९७ ९९ १०० 

२ उच्च मध्यमस्तिको 
िानेपानि सेिाबाट 
लाभाजन्त ित िनसंयया 

प्रधतित २४.६५ २७ ३० ४० ५० 

३ आिािभतूस्तिको 
सिसिाई सवुििाबाट 
लाभाजन्त ित िनसंयया 

प्रधतित १०० १०० १०० १०० १०० 

४ प्रिोिन सवहतको ढल 
सवुििाबाट लाभाजन्त ित 
िनसंयया 

प्रधतित २.१ ४ ४.५ १० २० 
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७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय अनमुान  

                 रु लािमा 

विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 301,353 9,478 191,605 100,270 199,245 18,774 83,334 

२०८०/८१ 477,250 9,754 312,987 154,509 314,475 24,900 137,875 

२०८१/८२ 506,180 10,117 332,364 163,699 380,599 10,481 115,100 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.िि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

३१३०००११ िानेपानि मन्त त्रालय ८ िानेपानि तथा सिसिाई सम्बन्त िि 
क्षेत्रगत निधत, ऐन, धनयमािली तिुयमा, 
अनगुमन तथा मूल्यांकन 

-  ३४,६७ िानेपानि तथा सिसिाई सम्बन्त िि क्षेत्रगत 
निधत, ऐन, धनयमािली तिुयमा भई आयोिना 
धनमायण तथा सञ्चालन  प्रवक्रया सहि 
भएको हनुे। 

३१३००१०१ मेलम्चि िानेपानि 
आयोिना 

३ मेलम्चि िोलाको पानि काठमाडौं 
उपत्यकामा पथान्त तिण गिी उपत्यकाको 
िानेपानि समस्या समािान (प्रथम 
चिण) 

२०५६/५७ - 
२०८०/८१ 

३१,३६,१३ काठमाडौं उपत्यकामा सिुजक्षत 
िानेपानिको सहि आपूधतय भई िानेपानि 
समस्या समािान भएको हनुे। 

३१३००१०२ काठमाडौं उपत्यका 
थोक िानेपानि 
प्रसािण आयोिना 
(मेलम्चि दोस्रो) 

३ धसन्त िपुाल्चोक जस्थत या्ग्रि ि लाके 
िोलाको पानि काठमाडौं उपत्यकामा 
पथान्त तिण गिी उपत्यकाको िानेपानि 
व्यिस्थापनलाई थप सहििकिण गने 
(दोस्रो चिण) 

२०७९/८० - 
२०८२/८३ 

३४,८१,३२ काठमाडौं उपत्यकामा सिुजक्षत 
िानेपानिको सहि आपूधतय भई िानेपानि 
समस्या समािान भएको हनुे। 

३१३०१०११ िानेपानि विभाग १,२,३ संघियस्तिका आयोिना सञ्चालन तथा 
प्रदेि ि स्थानिय तहसुँग समन्त िय तथा 
सहििकिण 

-  ६०,४० संघिय स्तिका आयोिना प्रभािकािी 
मापमा सञ्चालन  भएको हनुे।  

३१३०१०१२ िनसािन विकास 
काययक्रम 

८ स्रोत केन्त िको मापमा निधत धनमायता, 
विश्वविद्यालय ि व्यािसावयक संघ 
संस्थासुँगको समन्त ियमा 

-  १३,७७ िानेपानि तथा सिसिाई सम्बन्त िि दक्षता 
अधभिवृद्ध ताधलम मािय त क्षेत्रगत दक्षता 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

अनसुन्त िानमूलक कायय सञ्चालन  अधभिवृद्धमा टेिा पगुेको हनुे। 

३१३०११०१ िावरय सूचना 
व्यिस्थापन तथा 
अनगुमन आयोिना 

१,२ िावरय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोिना 

-  ३०,७८ ित प्रधतित त्याङ्क अद्यािधिक भएको 
हनुे।  

३१३०१०१३ संघिय िानेपानि तथा 
ढल ब्यिस्थापन 
आयोिनाहमा 

१,२,३,६ िानेपानि तथा ढल व्यिस्थापन विभाग 
मातहतका आयोिनाको कायायन्त ियन ि 
प्रादेजिक मन्त त्रालय तथा स्थानिय 
तहसुँग समन्त िय गिी संघिय िानेपानि 
आयोिनाहरु कायायन्त ियन गने ।  

-  ९८,२३ सञ्चाधलत सालबसाली तथा विधभन्न 
आयोिनाहरुको कायायन्त ियन मािय त 

धनिायरित लक्ष अनरुुप प्रगधत हाधसल हनुे 

३१३०११०२ िानेपानि सेिा विस्ताि 
तथा पनुस्थायपना 
काययक्रम 

१ विगतमा सम्पन्न भएका आयोिनाहमाको 
सम्पजत्त व्यिस्थापन, सेिा सञ्चालन लाई 
सचुारु, सेिा विस्ताि तथा पनुस्थायपना 
कायय एिम ्उपभोक्ता सधमधतहमाको 
प्राविधिक एिम ्आधथयक क्षमता 
अधभिवृद्घ गने । 

-  ९,१३,०० विविि कािणले सञ्चालन मा निहेका 
आयोिनाहरुको ममयत तथा पनुस्थायपना 
भई आयोिनाहरु सञ्चालन  भएको हनुे ।  

३१३०११०३ िानेपानि गणुस्ति 
सिुाि काययक्रम 

२,६ सम्पन्न भएका ठूला िानेपानि 
आयोिनामा गणुस्ति सिुािका लाधग 
संिचना धनमायण गिी सेिाकोस्ति िवृद्ध, 

आसेधनक प्रदिुणको अध्ययन 
अनसुन्त िान, िानेपानि गणुस्ति सम्बन्त िि 
मापदण्ड ि धनदेजिकाको कायायन्त ियन ि 

-  २,२६,२४ उच्च तथा मध्यमस्तिको िानेपानि सेिामा 
लक्ष्य अनरुुप नागरिकको पहुुँच स्थावपत 
भई पन्त रौ योिनाको लक्ष्य पूिा गनय 
सहयोग गने ।  
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अनगुमन गने 

31301104 तेस्रो साना िहिी 
िानेपानि तथा 
सिसिाई आयोिना 

     

३१३०११०५ िलिाय ुअनकूुधलत 
बहृत िानेपानि 
आयोिना 

१,६ सयुिा बस्तिमा उच्च ि मध्यम स्तिका 
िानेपानि सेिा उपलब्ि गिाउने बहृत 
पजम्पङ प्रणालीका आयोिना धनमायण, 

अन्त ति प्रादेजिक थोक वितिण प्रणाली, 
िलािययकु्त िानेपानि आयोिनाहमाको 
अध्ययन ि धनमायण िलिाय ुपरिितयन 
न्त यूनिकिण सम्बन्त िि क्षमता अधभिवृद्ध 
उपयकु्त प्रविधि विकासको लाधग 
धनदेजिका तिुयमा गने । 

-  ११,१७,४५ सयुिा क्षेत्रमा उच्च तथा मध्यम स्तिका 
िानेपानि सेिा उपलब्ि हनुे 

३१३०११०६ ढल धनमायण तथा 
प्रिोिन काययक्रम 

४,५  उच्च िनघनत्ि भएका जिल्ला 
सदिमकुाम, तथा नगिोन्त मिु बस्तिमा 
ढल धनमायण तथा प्रिोिन आयोिना 
कायायन्त ियन गने । ढल धनमायणसम्बन्त िि 
मापदण्ड तयािी तथा अद्यािधिक गने 
। ढल प्रणाली व्यिस्थापनसम्बन्त िि 
प्रविधि अध्ययन, विकास, अनसुन्त िान तथा 
सूचना व्यिस्थापन गने ।  

-  १०,५०,९१ प्रिोिन सवहतको ढल सवुििाबाट लक्ष 
अनरुुप नागरिकको पहुुँच स्थावपत हनुे । 
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३१३०११०७ िानेपानि तथा 
सिसिाई सहलगानि 
आयोिना 

१,२,३ १. िहिी तथा अियिहिी क्षेत्रहमामा 
िानेपानि तथा सिसिाई सम्बन्त िि 
संिचना धनमायण 

२. उपभोक्ताहमाको ३० प्रधतित लागत 
सहभाधगतामा िानेपानि तथा सिसिाई 
आयोिना धनमायण गिी उच्च तथा 
मध्यमस्तिको िानेपानि सेिा उपलब्िता  

-  ७,८५,१७ लागत साझेदािीमा उच्च तथा 
मध्यमस्तिको िानेपानि सेिाको पहुुँच 
स्थापना हनुे ।  

३१३०११०८ िहिी िानेपानि तथा 
सिसिाई (क्षेत्रगत) 
आयोिना 

२,३ िहिी तथा अियिहिी क्षेत्रहमामा 
उपभोक्ताको ३० प्रधतित लागत 
साझेदािीमा िानेपानि तथा सिसिाई 
सम्बन्त िि संिचना धनमायण िानेपानि तथा 
सिसिाई सेिाको सेिास्ति ि गणुस्ति 
िवृद्ध गिी िििनयापनमा आएको 
परिितयन सापेक्ष उपभोक्तालाई धछटो 
मापमा सिुजक्षत, विश्वसनिय, पयायि ि 
ददगो सेिाको उपलव्िता हनुे । 

२०७५/७६ - 
२०८०/८१ 

१२,७८,५० लागत साझेदािीमा लक्ष अनरुुप उच्च 
मध्यमस्तिको िानेपानि तथा सिसिाई 
सेिा प्राि हनुे 

३१३०१११३ केन्त िीय िानेपानि 
आयोिना  

२,३ मौिदुा काययक्रमहमाले नसमेलने 
प्रकृधतका ग्रामिण, अिय िहिी तथा िहिी 
क्षेत्रमा ३० प्रधतित लागत साझेदािी 
िटुाउन नसवकने, सयुिा क्षेत्रमा नपने ि 
धलफ्ट प्रणाली नभएका आयोिना, 
सामान्त य सेिा क्षेत्र विस्ताि गनुयपने 

-  ९,९३,३० िहिी/अियसहिी गाुँपाधलका सदिमकुाममा 
प्रिोिनयकु्त िानेपानि आयोिनाहरु 
सञ्चालन  भई उच्च तथा मध्यमस्ति 
िानेपानि सेिामा पहुुँच परु् याइने ।  
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बाहेक संघिय िानेपानि आयोिनाको 
मापदण्डमा पने नयाुँ आयोिना ि 
पनुस्थापना ि पनुधनमायण, सेिास्ति 
सदुृढीकण गनुयपने प्रकृधतका आयोिना 
धनमायण गने । 

३१३०१११४ एकीकृत िानेपानि 
तथा ढल व्यिस्थापन 
आयोिना 

२,३,४,५ प्रादेजिक िाििानि लगायतका १० िटा 
िहिमा एकीकृत बहृत ्िानेपानि तथा 
ढल प्रिोिन आयोिना एकीकृतमापमा 
कायायन्त ियन गने । 

-  ४,३३,०८ ठुला िहि तथा प्रादेजिक िाििानिमा 
एकीकृतरुपमा िानेपानि तथा ढल 
प्रिोिन प्रणालीको सेिा प्राि हनुे 

३१३०१११५ कोधभड-१९ िेस्पोन्त स 
आयोिना 

१,६ स्थानिय तहको परिचालनद्वािा कोधभड-
१९ महामािीबाट धसजियत समस्या 
सामना गनय स्थानिय तहको क्षमता 
अधभिवृद्ध विश्वव्यापि कोधभड-१९ 
महामािीको साथै अन्त य िनस्िास््य 
आपतकालको सामना गनय िानपेानि 
तथा ढल व्यिस्थापन विभागको 
सदुृढीकिण  

२०७८/७९ - 
२०८२/८३ 

६९,१५ आिश्यक साियिधनक सेिा ि सवुििाको 
उपलब्िताबाट कोधभड-१९ को संभावित 
अन्त तिव्यजक्त संक्रमण धनयन्त त्रण भएको हनुे 
। समदुाय स्तिमा कोधभड-१९ संक्रमण 
तथा िोकथाम सम्बन्त िि िनचेतना 
अधभिवृद्ध तथा लैंधगक समानता एिम ्
सामाजिक समािेजिता सम्बन्त िि 
अििािणाको विकास भएको हनुे । धनजित 
स्थानिय तहको कोधभड-१९ महामािी 
िोकथाम तथा धनयन्त त्रण सम्बन्त िि क्षमता 
सिलीकिण भएको हनुे ।  

३१३०१११६ ददगो सिसिाई 
आयोिना 

१ िानेपानि, सिसिाई ि स्िच्छता क्षेत्रमा 
सबैको समान पहुुँच स्थापना गनय 

२०७८/७९ - 
२०८२/८३ 

२,००,४७ कणायली प्रदेि अन्त तगयतको स्थानिय तहको 
सहकाययमा लजक्षत उपभोक्तामा सिुजक्षत ि 
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स्थानिय तहको क्षमता अधभिवृद्ध हनुे ।  ददगो िानेपानि तथा पयायि सिसिाई सेिा 
पगुेको हनुे । िोजिम समहुमा िहेका 
संकटासन्न मवहलाको परिचकृत स्िच्छता 
अभ्यास ि मयायददत मवहनािािी समेतमा 
समान पहचु स्थावपत भएको हनुे ।  

३१३०१११७ िानेपानि सिुासन 
तथा पूिायिाि प्रिद्धयन 
काययक्रम 

८ िहिी तथा ग्राधमण क्षेत्रका छनौट 
भएका स्थानिय तहमा ददगो विकास 
लक्ष्य अन्त तगयतको लक्ष्य हाधसल गनय 
िानेपानि विकास पूिायिाि तथा 
िानेपानि क्षेत्रमा सिुासन प्रिियन गने 
।  

२०७८/७९ - 
२०८२/८३ 

५,८६,०५ कणायली तथा सदुिुपजिम अन्त तगयतका 
िानेपानि सेिा नपगुेको क्षेत्रमा सेिा 
स्थावपत गने । विद्यमान सेिा प्रिाह स्ति 
सिुाि गने । सेिा सञ्चालन  प्रभािकािी 
संस्थागत सदुृढीकिण तथा क्षमता विकाता 
विकास गने ।  

३१३५१०११ ग्रामिण िानेपानि तथा 
सिसिाई कोि 

१ मागमा आिारित सहभाधगतामूलक 
विकास अििािणा अनमुाप ग्रामिण 
िनतालाई सिुजक्षत िानेपानि तथा 
सिसिाई सवुििा उपलव्ि हनुे । 

२०७०/७१ - 
२०७९/८० 

५०,०० ग्रामिण िनतालाई सिुजक्षत िानेपानि तथा 
सिसिाई सवुििा उपलव्ि हनुे  

५०११३१०१ िानेपानि उत्पादन 
िवृद्ध काययक्रम 

१,२ सेिा क्षेत्रधभत्र पानि उत्पादन, भण्डािण 
तथा प्रिोिन क्षमता िवृद्ध हनुे । 

-  ५,०५,७६ संस्थानको काययक्षेत्रधभत्र पानि उत्पादन, 

भण्डािण तथा प्रिोिन क्षमता िवृद्ध भएको 
हनुे । 

५०११३१०२ िानेपानि तथा ढल 
धनकास काययक्रम 

१,४ सेिा क्षेत्रधभत्र पाइपलाइन विस्ताि तथा 
िािा िडान हनुे । 

-  ४,८२,९० पोििा तथा वििाटनगिजस्थत िानेपानि 
सेिाको सिुाि भएको हनुे ।  

५०११३१०३ काठमाडौं उपत्यका ७ काठमाडौं िासि उपभोक्ताहमालाई -  ५,५०,५० काठमाडौं िासि उपभोक्ताहमालाई 
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िानेपानि व्यिस्थापन 
बोडय 

िानेपानि तथा ढल धनकासको सलुभ 
तथा भिपदो सेिा उपलव्ि गिाउने । 
विपदको अिस्थामा पधन िानेपानि तथा 
सिसिाई सेिा सधुनित गने। 

िानेपानि तथा ढल धनकासको सलुभ तथा 
भिपदो सेिा उपलव्ि हनुे 

५०११३१०७ ढल प्रिोिन केन्त ि ४ ढल प्रिोिन केन्त िको लाधग िग्गा 
िरिद गने ।  

-  ४५,०० आिश्यक िग्गा प्रािि पिात ढल प्रिोिन 
केन्त ि धनमायणमा सहि हनुे 

५०११३१०५ काठमाडौं उपत्यका 
िानेपानि सिुाि 
आयोिना 

२,३  थोक वितिण प्रणाली, वितिण संिालको 
धनमायण, पानि पोििीको धनमायण 
लगायतका संिचनाको पनुस्थायपना तथा 
विस्तािमािय त काठमाण्डौं उपत्यका 
धभत्र िानेपानि संिचना धनमायण गने । 

२०७०/७१ - 
२०८१/८२  

११,३५,२४ मेलम्चिबाट प्राि पानि काठमाण्डौंका 
उपभोक्ताहरुमा समजुचत ि सहि वितिण 
भएको हनुे 

५०११३१०६ काठमाडौं उपत्यका 
ढल व्यिस्थापन 
आयोिना 

४,५ िोहोि पानि प्रिोिन प्रणाली तथा 
इन्त टिसेप् टि ढल धनमायण गने । 

२०६९/७० - 
२०८०/८१ 

९,१५,६४ िोहोि पानि प्रिोिन प्रणाली तथा 
इन्त टिसेप् टि ढल धनमायण कायय मािय त 
प्रिोिन सवहतको ढल प्रणालीमा 
नागरिकको पहुुँच स्थावपत गनय मद्दत पगु्ने 

५०११३१०८ काठमाडौं उपत्यका 
िानेपानि सिुाि 
आयोिना-दोस्रो 

२,३ भक्तपिु न.पा., मध्यपिु दठमि नपा, 
िोिपाटी उत्ति, बौद्ध, िोिपाटी दजक्षण, 

चाबवहल कीधतयपिु नपा क्षेत्रमा िानेपानि 
वितिण प्रणाली सिुाि गने 

२०७८/७९ - 
२०८५/८६ 

८,४०,७६ भक्तपिु न.पा., मध्यपिु दठमि नपा,िोिपाटी 
उत्ति, बौद्ध, िोिपाटी दजक्षण, चाबवहल 
कीधतयपिु न.पा. क्षेत्रमा िानेपानि वितिण 
प्रणाली सिुाि गनयको गनय को लाधग 
आिश्यक संिचनाहमा पानि पोििी, थोक 
वितिण प्रणाली, वितिण पाइपलाइन, 
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क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  
(रु लािमा) 

अपेजक्षत नधतिा 

भल्भहमा, िायि हाइड्रान्त ट, हाउस कनेक्सन 
धनमायण गिी गणुस्ति यकु्त, ददगो ि पयायि 
िानेपानि आपूधतय गने । 

काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

३१३०००११ िानेपानि मन्त त्रालय िानेपानि तथा सिसिाई वििेयक 
तयाि भई संघिय संसदमा विचािाििन 
िहेको। िानेपानि, सिसिाई तथा 
स्िच्छता योिना (WASH Plan) 

धनदेजिका तयाि भएको। िानेपानि 
विभागको व्यािसावयक योिना तयाि 
भएको।  

निधतगत तथा धनयमनकािी भधूमका 
पूणय मापमा धनिायह भएको हनुे। 

िानेपानि तथा सिसिाई वििेयक संसदबाट पारित भए 
पिात धनयमािली तिुयमा गने। अन्त य आिश्यक निधत 
एिम ्धनदेजिका तयाि गने। एकीकृत िानेपानि, सिसिाई 
तथा स्िच्छता निधतको मस्यौदा तयाि भई  सिोकाििाला 
धनकायहरुबिच छलिल भई सझुाि संकलन भईिहेको ।  

३१३००१०१ मेलम्चि िानेपानि 
आयोिना 

1. हालसम्म ९८.९० प्रधतित कायय 
सम्पन्न भई काठमाडौं 
उपत्यकामा २०७७ चैत्र देजि 
२०७८ िेष्ठ सम्म पानि वितिण 
गरिएको । 

2. बाढी ि पवहिोका कािण 
प्रिेिमागय तथा पक्कि पलुहरु बधग 
गएकोले हेडिक्सय सम्मको पहुुँच 

प्रथम चिणको कायय सम्पन्न भई 
काठमाडौं उपत्यकामा िानेपानि 
वितिण भएको हनुे ।  

1. हेडिक्सयको बाुँकी काम सम्पन्न गिी स्थायि मापले 
पानि सञ्चालन गने। 

2. पानि प्रिोिन केन्त ि भाग १ तथा भाग २ (दैधनक 
क्षमता १७ किोड धलटि) सञ्चालन गने। 

3. आयोिना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान काययक्रम 
अन्त तगयत पूिायिाि विकास, जिक्षा, स्िास््य तथा आय 
आियन सम्बन्त िि थप काययक्रम सञ्चालन गने। 
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नभएकोले बैकजल्पक सडकको 
पवहचान गरिएको हेलम्ब ु
गाउपाधलकाको सहयोगमा ट्र्याक 
िोधलएको।  

3. हेलम्ब ुगाुँउपाधलकासुँगको 
समन्त ियमा अस्थाई रुपमा 
हेडिक्सय सम्मको पहुुँचका लाधग 
अस्थाई पलु तथा सडक ट्र्याक 
िोधलएको।  

4. क्षधतग्रस्त Site क्याम्पको 
पनुधनयमायणको कायय सरुु गरिएको, 
क्याम्पमा िानेपानि, धबद्यतु सचुारु 
गने कायय गरिएको ।  

5. २०७८ चैत्र मसान्त तसम्म 
अस्थायि रुपमा काठमाडौं 
उपत्यकामा पानि ल्याउने गिी 
क्षधतग्रस्त मेलम्चि िानेपानि 
आयोिनाको पनुधनयमायण 
कायययोिना तयाि गिी धनमायणको 
काम भईिहेको ि पानिप्रिोिन 
केन्त िको सञ्चालन  तथा धनयधमत 
िेिदेि भईिहेको।  

4. दोस्रो चिणको प्रिेि मागय स्तिोन्नधत तथा नयाुँ धनमायण 
काययलाई धनिन्त तिता ददने। 

5. बाढीबाट क्षधतग्रस्त संिचनाहरु -हेडिक्सय तथा अन्त य 
संिचना पनुधनयमायण काययका लाधग धनमायण व्यिसायि 
परिचालन गिी स्थायि रुपमा मेलम्चिको पानि 
काठमाडौंमा पथान्त तिण गने ।  

३१३००१०२ काठमाडौं उपत्यका दोस्रो चिण अन्त तगयत आयोिनाको दोस्रो चिण धनमायणाििन िहेको हनुे। दोस्रो चिण अन्त तगयत सरुुङ तथा हेडिक्सयको धनमायण सरुु 

263



ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

थोक िानेपानि 
प्रसािण आयोिना 
(मेलम्चि दोस्रो) 

विस्ततृ आयोिना प्रधतिेदन तयाि 
भई पहुुँच मागय धनमायण सरुु भएको। 

गने। 

३१३०१०११ िानेपानि विभाग संघिय स्तिका आयोिना प्रभािकािी 
मापमा सञ्चालन  गनय नेततृ्िदायि 
भधूमका धनिायह गिेको। 

काययक्रम व्यिस्थापन पूणय मापमा 
धनिायह भएको हनुे। 

संघियस्तिका आयोिना सञ्चालन तथा प्रदेि ि स्थानिय 
तहसुँग समन्त िय तथा सहििकिण गने। 

३१३०१०१२ िनसािन विकास 
काययक्रम 

िानेपानि तथा सिसिाईको दक्षता 
िवृद्ध गनय विधभन्न ताधलम सञ्चालन 
भएको। 

२,६०० िनाको लाधग ताधलम 
सञ्चालन गिी क्षमता अधभिवृद्ध 
गरिएको हनुे। 

िानेपानि तथा सिसिाईको दक्षता िवृद्ध ताधलम सञ्चालन 
गने। ताधलम परिसिमा पाइप तथा िानेपानिको धनमायण 
सामग्रिको गणुस्ति पिीक्षण सरुु गने। लेिनाथ िानेपानि 
परिसिमा धनधमयत स्रोत केन्त ि उपयोगमा ल्याउने।  

३१३०११०१ िावरय सूचना 
व्यिस्थापन तथा 
अनगुमन आयोिना 

३८२ िटा स्थानिय तहमा NWASH 

प्रणालीबाट त्याङ्क संकलन, प्रविवष्ट 
तथा WASH Plan तयािी िरुु 
भएको। 

ित प्रधतित त्याङ्क अद्यािधिक 
भएको हनुे। 

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप सञ्चालन  
हनुे ।  

३१३०१०१३ संघिय िानेपानि 
तथा ढल 
ब्यिस्थापन 
आयोिनाहमा 

थप ५ आयोिना कायायलय समेत 
कूल २० आयोिना कायायलय 
सञ्चालन मा िहेको। हालसम्म 
वित्तिय प्रगति ४५.२ ि भौधतक 
प्रगधत ६१.८ प्रधतित सम्पन्न भएको 
।  

कायायलय व्यिस्थापन तथा 
आयोिनाको प्रभािकािी कायायन्त ियन 
भएको हनुे। 

सालबसाली काययक्रम अनसुािका 
वक्रयाकलाप/आयोिनाहरु सञ्चालन  हनुे ।  

३१३०११०२ िानेपानि सेिा 
विस्ताि तथा 
पनुस्थायपना 

हालसम्मको वित्तिय प्रगधत १३.४ 

प्रधतित ि भौधतक प्रगधत २५.३ 

सम्पन्न आयोिनाहमाको पनुधनमायण, 

पनुस्थापना, सेिा विस्ताि, सेिा स्ति 
सिुाि भई थप ४५०००० िनसंयया 

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप 
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काययक्रम प्रधतित भएको ।  लाभाजन्त ित हनुे। 

३१३०११०३ िानेपानि गणुस्ति 
सिुाि काययक्रम 

१३ िटा िानेपानि गणुस्ति 
आयोिनाहरु सम्पन्न हनुे, 
हालसम्मको वित्तिय प्रगधत ११.२ 
प्रधतित ि भौधतक प्रगधत २३ 

प्रधतित िहेको ।  

हाल क्रमागत िहेका ५५ आयोिाना 
सम्पन्न गनुयका साथै थप २० िटा 
आयोिना सम्पन्न भएको हनुे। थप 
४२ िटा आयोिना कायायन्त ियन 
भएको हनुे। थप ४ लाि ८० हिाि 
िनसंयया सिुजक्षत िानेपानि सेिाबाट 
लाभाजन्त ित भएको हनुे।  

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप १५ िटा 
िानेपानि गणुस्ति आयोिनाहरु सम्पन्न हनुे  

31301104 तेस्रो साना सहिी 
िानेपानि तथा 
सिसिाइ 
आयोिना 

   

३१३०११०५ िलिाय ुअनकूुधलत 
बहृत िानेपानि 
आयोिना 

हालसम्मको वित्तिय प्रगधत २३.१ 

प्रधतित िहेको ि ३४.८ भौधतक 
प्रगधत भएको ।  

२५ आयोिना सम्पन्न भई ४ लाि 
७० हिाि िनसंयया लाभाजन्त ित 
हनुे।  

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप 

३१३०११०६ ढल धनमायण तथा 
प्रिोिन काययक्रम 

हालसम्म वित्तिय प्रगति १३.३ ि 
भौधतक प्रगधत २७.९ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

२२ िटा ढल धनमायण तथा प्रिोिन 
आयोिना सम्पन्न भई २,७४,००० 
िनसंयया लाभाजन्त ित भएको हनुे। ८ 
िटा ददसािन्त य लेदो व्यिस्थापन 
आयोिना सम्पन्न भई ४,००,००० 
िनसंयया लाभाजन्त ित भएको हनुे।  

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप सञ्चालन  
हनुे ।  

३१३०११०७ िानेपानि तथा 
सिसिाई 

हालसम्मको वित्तिय प्रगधत १६.७ ि 
भौधतक प्रगधत २७.२ प्रधतित िहेको, 

३१ िटा आयोिना सम्पन्न भई  ३ 
लाि ३३ हिाि िनसंयया उच्च 

५८ िटा आयोिना सञ्चालन मा िहेको, १३ िटा सम्पन्न 
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सहलगानि 
आयोिना 

५ िटा आयोिनाको धनमायण कायय 
सम्पन्न भएको  

तथा मध्यम स्तिको िानेपानि सेिा 
बाटा लाभाजन्त ित भएको हनुे। 

हनुे 

३१३०११०८ िहिी िानेपानि 
तथा सिसिाई 
(क्षेत्रगत) 
आयोिना 

हालसम्मको वित्तिय प्रगधत २५.६ 

भौधतक प्रगधत ४४.५ प्रधतित िहेको 
१७ िानेपानि आयोिना, ३ डे्रनेि ि 
२ ढल आयोिना सम्पन्न 
हनु।े३,२०,००० िनसंयया उच्च 
तथा मध्यम स्तिको िानेपानि सेिा 
बाट लाभाजन्त ित हनुे। २०८७० 
िनसंयया प्रिोिन सवहतको ढल 
सवुििाबाट िनसंयया लाभाजन्त ित 
हनुे।  

सालबसाली काययक्रम अनसुािका ७ िटा आयोिनाको 
प्रथम चिणको धनमायण कायय सम्पन्न हनुे, ५ िटा 
आयोिनामा SCADA िडान कायय िरुु हनु े 

३१३०१११३ केन्त िीय िानेपानि 
आयोिना  

३० िटा आयोिनाको लागत 
अनमुान स्ििकृत भएको, हालसम्म 
वित्तिय प्रगति १८.५ ि भौधतक 
प्रगधत २८.७ प्रधतित सम्पन्न भएको 
।  

२१५ आयोिना सम्पन्न भएको 
हनुे। ५४५ सञ्चालन मा िहने।  

सालबसाली काययक्रम अनसुािका वक्रयाकलाप 

३१३०१११४ एकीकृत िानेपानि 
तथा ढल 
व्यिस्थापन 
आयोिना 

१२ िटा आयोिनाको लागत 
अनमुान तयािीको कायय भई  िहेको 
हालसम्म वित्तिय प्रगति २.३ ि 
भौधतक प्रगधत १७.३ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

प्रादेजिक िाििानि तथा ठुला 
सहिहमामा १७ िटा एकीकृत 
िानेपानि तथा ढल धनमायण ि 
प्रिोिन आयोिना सञ्चालन  भएको 
हनुे।  

एकीकृतरुपमा िानेपानि तथा ढल प्रिोिन प्रणाली सैिा 
सञ्चालन का लाधग तयाि कायय सम्पन्न गिी िानेपानि तथा 
ढल प्रिोिन कायय सरुु गने ।  

३१३०१११५ कोधभड-१९ 
िेस्पोन्त स आयोिना 

५ िटा प्रमिु तथा १० िटा साना 
सहि छनौट भई कायय अजघ बढेको 
।  

कोधभड-१९ संक्रमण तथा िोकथाम 
सम्बन्त िि सचेतना िवृद्ध भएको हनुे । 

हालसम्म वित्तिय प्रगति २.१ ि 

मवहला परुुि दिैुको लाधग अलग अलग हात िनुे स्टेिन 
स्थापना गने । उपयकु्त स्थानमा िेष्ठ नागरिक, 

बालबाधलका तथा अपांगता भएका व्यजक्तमैत्रि आश्रयस्थल 
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भौधतक प्रगधत ४०.३ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

धनमायण गिी क्िािेजन्त टनकोरुपमा प्रयोगमा ल्याउने । 

आिािभतू स्िास््य सामग्रि तथा स्िास््य उपकिण 
उपलब्ि गिाउने । ५ प्रमिु िहिमा ि धनजित 
िा.पा.उ.स.का कायायलयमा स्िास््य सहायता कक्ष 
स्थापना गने । ५ िहिमा आपतकाधलन योिना तयाि 
गने । स्थापना भएका पूिायिािको सञ्चालन  तथा ममयतको 
लाधग समदुायस्तिमा क्षमता अधभिवृद्ध गने ।  

३१३०१११६ ददगो सिसिाई 
आयोिना 

आयोिना कायायन्त ियन गने ३० िटा 
स्थानिय तह छनौटको कायय  
भईिहेको ।  

िलिाय ुअनकुुलन, सिुजक्षत ि 
काययसिल िानेपानि सेिा मािय त २ 
लाि िनसंयया लाभाजन्त ित हनुे ।  

छनौटमा पिेका ३० िटा स्थानिय तहमा ददगो िानेपानि, 
सिसिाई ि स्िच्छता एिं लैधगक समानता तथा 
सामाजिक समािेजिता सम्बन्त िि काययक्रम सञ्चालन  गने 
।  

३१३०१११७ िानेपानि सिुासन 
तथा पूिायिाि 
प्रिद्धयन काययक्रम 

सिेुतको िििेन्त िनगिको िानेपानि 
सेिा सिुािको लाधग अध्ययन 
भईिहेको । हालसम्म वित्तिय प्रगति 
६ ि भौधतक प्रगधत ६ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

िहिी क्षेत्रमा कम्तिमा ३ िटा ि 
ग्राधमण क्षेत्रमा कम्तिमा १० िटा 
स्थानिय तहमा काययक्रम सञ्चालन  
हनुे ।  

स्थानिय तहलाई ग्राधमण िानेपानिको सेिा सञ्चालन , 

ममयत ि आयोिना धनमायणमा आधथयक तथा प्राविधिक 
सहयोग गने । िििेन्त िनगि िानेपानि आयोिना धनमायणको 
कायय अगाधड बढाउने । ढल प्रिोिन आयोिनाको 
अध्ययन सम्पन्न गने ।  

३१३५१०११ ग्रामिण िानेपानि 
तथा सिसिाई 
कोि 

१०६ िटा आयोिना सम्पन्न । 

हालसम्म वित्तिय प्रगति ५५.९ ि 
भौधतक प्रगधत ६१.३ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

ब्याच ९ ि १० का ८५४ 
आयोिना सम्पन्न हनुे। 

दिौं समूहका आयोिनाहमामा िानेपानिको गणुस्ति 
अध्ययन गिी आिश्यक आयोिनाहमामा १० िटा 
वरटमेन्त ट प्लान्त ट धनमायण गने 

५०११३१०१ िानेपानि उत्पादन 
िवृद्ध काययक्रम 

थप ५ एम.एल.धड. भधूमगत 
िानेपानि उत्पादन । बटुिल 
नगिक्षेत्रको िानेपानि प्रणाली सिुाि 

पानि उत्पादन तिय  बटुिलको ३२ 
एम.एल.धड, नेपालगञ्जको २५ 
एम.एल. धड समेत ६० लाि धलटि 

पानि उत्पादन, नयाुँ िेल धनमायण तथा सञ्चालन  ि पानि 
प्रिोिन केन्त िको धनमायण गने । पानि भण्डािण क्षमता 
िवृद्ध, सोलािको धनमायण, महुान बचाउने कायय गने ।  
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भईिहेको । नेपालगंि िानेपानि 
सिुािको लाधग िािि नदीबाट 
उत्पादन हनुे पानिको कायय सम्पन्न 
गिी ३० एम.एल.धड. सतहगत पानि 
उत्पादन एक घि एक िािा वितिण 
कायय भईिहेको । हालसम्म वित्तिय 
प्रगति १६.९ ि भौधतक प्रगधत 
६३.४ प्रधतित सम्पन्न भएको ।  

भधूमगत पानि उत्पादन तथा वितिण 
भएको हनुे। मातहतका सबै िािा 
कायायलयहमा अन्त तिगत एक घि एक 
िािा वितिण गने गिी िानेपानि 
प्रणालीको विस्ताि गने।  

५०११३१०२ िानेपानि तथा ढल 
धनकास काययक्रम 

४५ वक.मि. पाइपलाइन वितिण 
प्रणालीमा विस्ताि भई थप ७००० 
नयाुँ िािा वितिण गिी िानेपानि 
आपूतीको व्यिस्था सहि भएको ।  

पोििाको पानि प्रिोिन केन्त िको 
धनमायण सम्पन्न भई ६० वक.धम. 
पाइपलाइन विस्ताि हनुे। ३५ 
वक.मि. पाइपलाइन वितिण 
प्रणालीमा विस्ताि भई थप नयाुँ िािा 
वितिण गिी िानेपानिको आपतुी 
व्यिस्था सिुाि भएको।  

विधभन्न साइिका पाइप िरिद तथा िडान काययलाई 
धनिन्त तिता दददै थप सहिी िनतालाई िानेपानि सेिा 
उपलब्ि गिाउने तथा संस्थानको आयस्रोतमा िवृद्ध गने ।  

५०११३१०३ काठमाडौं उपत्यका 
िानेपानि 
व्यिस्थापन बोडय 

२७ स्थानमा ििायतको पानि 
संकलनमा आिारित प्रविधि िडान 
भएको । २४ िटा ट्याङ्किलाई 
स्टीकि प्रदान गरिएको । १६ 
स्थानमा Water ATM िडान गरिएको 
। २७ वक.मि. िानेपानि पाइप ि ४ 
वक.मि. ढल लाइन विस्ति गरिएको 
। २७७५ चहुािट धनयन्त त्रण सम्पन्न 
। हालसम्म वित्तिय प्रगति ४५.४ ि 

काठमाडौं उपत्यकाबासिहमा 
आिािभतू िानेपानि तथा सिसिाई 
सेिाको लाभाजन्त ित हनुेछन।् 
मानििन्त य िोहिपानि प्रिोिन सवहत 
व्यिस्थापन तथा ददिािन्त य लेदो 
व्यिस्थापन गदै नदीनाला, ताल 
िलािय तथा ताल तलैयाको 
पयायििणिय स्िच्छता तथा सौन्त दयता 

साियिधनक िग्गा तथा अन्त य सम्पति सिुक्षा, िानेपानि 
उत्पादन वितिण, गणुस्ति तथा चहुािट धनयन्त त्रण कायय, 
अध्ययन अनसुन्त िान, धनदेजिका धनमायण गने ।  
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भौधतक प्रगधत ८२.८ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

कायम हनुेछ । 

५०११३१०७ ढल प्रिोिन केन्त ि कायय प्रवक्रया अजघ बढेको । 

हालसम्म भौधतक प्रगधत २० प्रधतित 
सम्पन्न भएको ।  

िग्गा प्राि भई संिचना धनमायण 
काययको िरुुिात हनुे। 

िग्गा प्राधिको कायय सरुु हनुे ।  

५०११३१०५ काठमाडौं उपत्यका 
िानेपानि सिुाि 
आयोिना 

करिि १०१० वक.धम. थोक वितिण 
प्रणाली विस्तािको कायय सम्पन्न । 

हालसम्म वित्तिय प्रगति ४४.५ ि 
भौधतक प्रगधत ७४.६ प्रधतित सम्पन्न 
भएको ।  

सम्पन्न भएको धबतिण प्रणाधलको 
testing commissioning को कायय 
आ.ि. ०७८-७९ धभत्र पूिा भई धत 
स्थानहमामा के.यू.के.एल. को पिुानो 
धबतिण प्रणाली विस्थावपत गिी नयाुँ 
प्रणालीबाट मेलम्चिको पानि सञ्चालन 
भएको हनुे । नेपाल सिकािको पूणय 
लगानिको योिनाबाट ८०० वक.धम. 
धबतिण प्रणाली धनमायण भई पानि 
सञ्चालन भएको हनुे। काठमाण्डौं 
उपत्यका िानेपानि सिुाि आयोिना 
दोश्रो चिण अन्त तगयत चक्रपथ बावहि 
िरिपिीका थप क्षेत्रहरुमा मेलम्चि 
िानेपानि वितिणको लाधग पाइप 
लाइन विच्याउने कायय सरुु हनुे ।  

BDS-5, DNI-7b, 7c अन्त तगयत १९० वक.धम. थोक वितिण 
प्रणाली विस्ताि हनुे 

५०११३१०६ काठमाडौं उपत्यका 
ढल व्यिस्थापन 
आयोिना 

काठमाण्डौं उपत्यकाका विधभन्त म 
स्थानमा इन्त टिसेप्टि ढल धनमायण 
कायय तथा ढल प्रिोिन केन्त िको 

सल्लाघािी, िोधबघाट तथा कोड्कु 
ढल प्रिोिन केन्त ि धनमायण कायय 
सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हनुे। 

बालिुाटािमा १.७ वकधम ढल धनमायण, Interceptor ढल 
धनमायण, गहेुश्विी ढल प्रसोिन केन्त िको सञ्चालन  कायय हनुे 
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कायय भई िहेको । हालसम्म वित्तिय 
प्रगति २८.५ ि भौधतक प्रगधत 
७३.२ प्रधतित सम्पन्न भएको ।  

पाटन मंगलबिािबाट कृचणमजन्त दि 
हुुँदै िंिमूल सम्म ढल धनमायण कायय 
सम्पन्न हनुे। काठमाण्डौंको गोकणय ि 
भक्तपिुको हनमुानघाट विकेन्त िीत 
िोहोिपानि प्रिोिन केन्त ि 
धनमायणाििन हनुे। 

५०११३१०८ काठमाडौं उपत्यका 
िानेपानि सिुाि 
आयोिना-दोस्रो 

आ.ि. ०७८।७९ मा िावियक 
विकास काययक्रममा समािेि गिी 
िमुा गरिएको लगत ईवष्टमेट तथा 
टेण्डि डकुमेन्त ट तयािी ADB सुँग 
सम्झौताको चिणमा िहेको ।  

िानेपानि वितिण प्रणाली सिुाि 
गनयको गनयको लाधग आिश्यक 
संिचनाहमा पानि पोििी, थोक 
वितिण प्रणाली, वितिण पाइपलाइन, 

भल्भहमा, िायि हाइड्रान्त ट, हाउस 
कनेक्सन धनमायण गिी गणुस्ति यकु्त, 

ददगो ि पयायि िानेपानि आपूधतय  
गने । 

िानेपानि वितिण प्रणाली सिुाि गनयको गनयको लाधग 
आिश्यक संिचनाहमा पानिपोििी, थोक वितिण प्रणाली, 
वितिण पाइपलाइन, भल्भहमा, िायि हाइड्रान्त ट, हाउस 
कनेक्सन धनमायण कायय सरुु गने ।  

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

मध्यमकालीन िचय संिचनाले प्रक्षेपण गिे अनसुािको बिेट सधुनजितता भएमा लक्ष्य अनसुािको उपलजब्ि हाधसल हनुे देजिन्त छ। यद्यवप, ठेक्का प्रवक्रयामा वढलाई हनु 
सक्ने, प्राकृधतक प्रकोप ि भौधतक धनमायण काययमा हनुे समन्त ियको कमिले गदाय पानिका स्रोतमा असि पनय गई पानिको मात्रा ि गणुस्तिमा कमि हनु सक्न े ि काययक्रम 
व्यिस्थापकको सेिा धनिन्त तिता हनु नसक्ने िस्ता पक्षलाई अपेजक्षत उपलजब्ि हाधसल गनयमा व्यििान परु् याउने िोजिमका मापमा आकलन गरिएको छ ।
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६.४ यिुा तथा िेलकुद  

१. पषृ्ठभधूम  

यिुा तथा िेलकुदको विकास ि विस्ताि गदै सम्िदृ्ध िार धनमायणका लाधग यिुा परिचालन गनय, िेलकुदको माध्यमबाट 
नागरिकको स्िास््य तथा तन्त दरुुस्ति अधभिवृद्धमा मद्दत गदै िावरय गौिि बढाउन यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालयले काययक्रमहमा 
सञ्चालन गदै आएको छ।नेपालको ददगो विकासका लक्ष्यहमा प्राधिका लाधग यिुा ि िेलकुदको विकास गिी गरिबि न्त यूनिकिण, 
स्िस्थ समाि धनमायण ि आधथयक िवृद्धका लाधग यिुाको परिचालन गनुय अपरिहायय भएको छ। िावरय यिुा निधत, िावरय िेलकुद 
निधत ि ददगो विकासका लक्ष्य प्राधिलाई मध्यनिि गदै यिुाको क्षमता विकास गिी परिचालन गने, यिुालाई िोिगाि ि स्ििोिगाि 
बन्न मद्दत गने, सबैलाई िेलकुद अभ्यासको अिसि धसियना गने, िेलकुदका पूिायिािहमाको विकास गने ि िेलकुदका िावरय तथा 
अन्त तिायवरय प्रधतयोधगताहमा आयोिना गने काययलाई िोड ददइनेछ। 

२. समस्या तथा चनुौति  

यिुाको विकास ि परिचालनका लाधग प्रदेि, जिल्ला ि स्थानियस्तिमा उपयकु्त संगठन संिचना स्थावपत हनु नसक्न,ु 
उद्यमजिलता ि िोिगािीका अिसिहमा सिधमत हनु,ु यिुा स्ििोिगािका लाधग वित्तिय स्रोत अभाि हनु,ु समग्र मानि स्रोतका साथै 
यिुा विकासको ठोस योिना नहनु,ु यिुा वििेि त्याङ्किय आिाि (Database) नहनु,ु यिुा विकासका प्रमिु समस्याको मापमा िहेका 
छन।् प्रधतभािान यिुालाई विदेि पलायन हनुबाट िोक्न,ु यिुा लजक्षत िििनपयोगि, प्राविधिक ि व्यिसावयक जिक्षा सियसलुभमापमा 
उपलब्ि गिाउन,ु स्िदेिमा िोिगािीका अिसिहमा िवृद्ध गनुय, यिुामा सकािात्मक सोचको विकास ि श्रमको सम्मान गने संस्कृधतको 
विकास गनुय, वित्तिय स्रोतमा यिुाको सहि पहुुँच सधुनजित गनुय ि यिुामा स्ियंसेिकीय संस्कृधतको विकास गनुय आदद यिुा विकासका 
प्रमिु चनुौति हनु।् 
 

िेलकुद विकासका लाधग विद्यमान पूिायिािहमा आिधुनक ि सवुििायकु्त नहनु;ु िेलाडि तथा प्रजिक्षकहमालाई धनयधमत ि 
आिधुनक प्रजिक्षण नहनु;ु िेलकुदका संघ संगठनहमामा वििाद धसियना हनु;ु िेलकुदका पूिायिाि विकास तथा प्रधतयोधगता 
आयोिनामा धनिि तथा अन्त तिायवरय लगानि आकवियत गनय नसक्न;ु पियतिय, पययटकीय ि साहधसक िेलकुद गधतविधि पयायि मात्रामा 
सञ्चालन गनय नसक्न ु प्रमिु समस्याका मापमा िहेका छन।् संघ, प्रदेि ि स्थानिय तहमा िावरय तथा अन्त तिायवरय मापदण्ड 
अनकूुलका सवुििा सम्पन्न भौधतक पूिायिािहमाको धनमायण गनुय; समयसापेक्ष िावरय तथा अन्त तिायवरयस्तिको अध्ययन, अनसुन्त िान, 
प्रजिक्षण तथा प्रधतयोधगताको व्यिस्था गिी स्िच्छ िेलाडि (Clean Athlete) को विकास, प्रोत्साहन तथा सम्िद्धयन गनुय; िेलकुद 
प्रजिक्षण तथा प्रधतयोधगताहमामा नयाुँ जिल्प (Technique) ि विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गनुय; िेलकुदको विकासमा साियिधनक लगानि 
अधभिवृद्ध गनुय; गैिसिकािी ि धनििक्षेत्रको लगानि आकवियत गनुय; िेलकुदलाई िििनको अधभन्न अङ्गको मापमा स्थावपत गदै व्यिसाय 

(Profession) ि िोिगािीको मापमा विकास गनुय; िेलकुद सम्बद्ध धनकायहमामा िासकीय, व्यिस्थापकीय ि संस्थागत क्षमता 
अधभिवृद्ध गनुय िेलकुद विकासका प्रमिु चनुौति िहेका छन।् 

३. सोच  

1. यिुाको सिायङ्गगिण विकास िार धनमायणको प्रमिु आिाि (यिुा)। 

2. स्िच्छ, व्यिसावयक तथा प्रविधिमैत्रि िेलकुद अधभिवृद्ध (िेलकुद)। 
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४. उद्दशे्य  

अ. यिुा 

१.      यिुाको दक्षता ि क्षमताको विकास गनुय। 

२.      यिुालाई उद्यमििल, िोिगाि ि स्ििोिगाि बनाउन।ु 

३.      िासकीय प्रवक्रया, सामाजिक, सांस्कृधतक ि आधथयक मापान्त तिणमा यिुाको साथयक सहभाधगता अधभिवृद्ध गनुय।  

४.      यिुालाई आत्मधनभयि, स्िािलम्बि ि चरित्रिान बनाउन।ु 

आ.      िेलकुद 

१.      िेलकुद पूिायिािको विकास, विस्ताि ि स्तिोन्नधत गनुय। 

२.      िेलकुद क्षेत्रलाई प्रधतचपिी ि व्यिसावयक बनाउन।ु 

३.      सबै क्षेत्रमा िेलकुदलाई मूलप्रिाहीकिण गनुय। 

५. िणनिधत  

अ. यिुा 

१.      प्राविधिक तथा व्यिसावयक जिक्षा ि सिप विकासका अिसि विस्ताि गने। 

२.      यिुालाई उद्यम ि व्यिसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गने। 

३.      यिुाद्वािा सञ्चाधलत उद्यम, व्यिसाय तथा उद्योगको प्रिद्धयन गने। 

४.      वित्तिय स्रोत सािनमा यिुाको पहुुँच विस्ताि गने। 

५.      तिन तहमा निधत धनमायणदेजि कायायन्त ियनसम्म यिुाको समािेिि ि साथयक सहभाधगता सधुनजित गने। 

६.      यिुा स्ियंसेिि संस्कृधतको विकास गने। 

७.      स्काउट संिचनालाई विकास ि विस्ताि गने। 

आ. िेलकुद 

१.  सबै तहसुँगको समन्त िय ि सहकाययमा िेलकुद पूिायिािको धनमायण, संिक्षण ि स्तिोन्नधत गने। 

२.  िेलकुद पूिायिािको विकास, व्यिस्थापन ि गधतविधि सञ्चालनमा धनिि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने। 

३.  िेलकुद विकासमा आिद्ध संघ संस्थाहमाको क्षमता विकास तथा संस्थाहमामा सिुासन प्रिद्धयन गने। 

४.  प्रधतभािान िेलाडिको पवहचान, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनको व्यिस्था गने। 

५.  समािमा िेलकुदको महत्ि स्थावपत गदै सबैलाई िेलकुदमा सहभागि हनुे अिसि धसियना गने। 

६.  आधथयक तथा सामाजिक विकासका लाधग िेलकुद गधतविधिलाई प्राथधमकता ददने। 
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६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ स्ििोिगाि किाय प्राि गिी 
सञ्चालन भएका 
व्यिसायमा िोिगाि प्राि 
गने यिुा 

िना 
(हिाि) 

४.३७ १०.८५ २२.८५ ४८ ६० 

२ विपद व्यिस्थापन तथा 
स्ियं सेिामा सहभागि यिुा 

िना 
(हिाि) 

१०.८५ २२.८५ ४८ ६० ७२ 

३ निप्रितयन केन्त ि ( 
िावियक) 

संयया १ २ १ १ १ 

४ निप्रितयन केन्त िबाट 
प्रजिक्षण प्राि गने यिुा 

िना ५० ११४ १००० १२५० १५०० 

५ यिुा क्लबमािय त नेततृ्ि 
अभ्यास गने यिुा 

िना 
(हिाि) 

३० ४० ९१ १,१० १,२० 

६ स्ििोिगाि कोि मािय त 
किाय प्राि गिी स्ििोिगाि 
भएका यिुा 

िना 
(हिाि) 

७९.४ 12 12 १२८ १४० 

७ िेलकुद क्षेत्रको पूिायिाि 
धनमायण काययमा िोिगाि 
प्राि गने यिुा 

िना 
(हिाि) 

३.८ ३ १२.२ १६.२ २० 

८ िेलकुदको आिािभतू 
ताधलम प्राि गने िेलाडि 
(िावियक) 

िना 
(हिाि) 

१२.८ ७७ ७८ ८० ८० 

९ िावरय तथा अन्त तिायवरय 
प्रजिक्षण प्राि गने िेलाडि 

िना 
(हिाि) 

१८ २९.८ ४२ ५४ ६४ 

१० अन्त तिायवरय िेलकुद 
परिसि 

संयया ० ० ५ ६ १ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

११ प्रदेिमा अन्त तिायवरयस्तिको 
सवुििा सम्पन्न िङ्गिाला 

संयया १ १ ४ ७ ७ 

१२ वक्रकेट िङ्गिाला संयया १ १ २ ४ ४ 

१३ उच्च ििातलीय िेलकुद 
ताधलम केन्त ि 

संयया ० ० २ २ २ 

१४ िेलग्राम संयया ० ० ८० १२० १२० 

 

७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय अनमुान  

                    मा. लािमा  

विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 24,550 15,622 8,928 - 22,550 - 2,000 

२०८०/८१ 22,864 17,084 5,780 - 22,864 - - 

२०८१/८२ 24,481 18,271 6,210 - 24,481 - - 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.िि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिासवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
आयोिना अिधि 
(सरुु ि समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३४३००१०२ िेलकुद विकास 
काययक्रम 

३,४,५,६ िेलकुद सम्बन्त िि निधत धनयम तिुयमा, 
िेलकुद सम्बन्त िि ऐन, कानून, काययविधि, 

धनदेजिका ि मापदण्डहरु तिुयमा, िेलकुद 
सम्बन्त िि विियमा िावरय तथा 
अन्त तिायवरय समन्त िय ि सहििकिण, 

िेलकुद सम्बन्त िि अध्ययन अनसुन्त िान, 

प्रधतभािान िेलाडिको िोिि ि सम्मान 
गने।  

-  - िेलकुद सम्बन्त िि निधत एिम ्कानूनको 
परिमाियन एिम ्संिोिन भएको हनुे। 
िेलकुद सम्बन्त िि काययक्रम सञ्चालनको 
लाधग काययविधिहमा धनमायण तथा संिोिन 
भएको हनुे। िेलकुद संघहमाको 
संस्थागत क्षमता अधभिवृद्ध भएको हनुे। 
िेलकुद सम्बन्त िि अध्ययन अनसुन्त िान 
भएको हनुे। िेलकुद क्षेत्रमा प्रगधत तथा 
विकास भएको हनुे।  

३४३००१०३ नेपाल स्काउट ७ नेपाल स्काउट विकास, विस्ताि ि 
सञ् चालन ि स्काउट ताधलम एिम ्
स्काउट परिचालन सम्बन्त िि कायय 
सञ्चालन गने  

-  - स्काउट मािय त विद्याथीहमामा सामाजिक 
भािनाको विकास एिम ्सिप तथा क्षमता 
अधभिवृद्ध भएको हनुे। 

३४३४१०१२ िावरय यिुा परििद २,५ यिुाको क्षमता विकास, यिुा परिचालन ि 
यिुासम्बन्त िि विियहरुमा समन्त िय ि 
सहििकिण गने।  

-  - प्रभािकािी रुपमा यिुा परिचालन मािय त ्
समवृद्धमा योगदान पगुेको हनुे। यिुा 
िनिजक्तको सिप तथा दक्षता अधभिवृद्ध 
भएको हनुे।  

३४३४१०११ िावरय िेलकुद 
परििद 

१,२,५ िेलाडि तथा प्रजिक्षकलाई प्रजिक्षण, 

प्रोत्साहन तथा पिुस्काि वितिण, िेलकुद 

-  - िेलकुद क्षेत्रमा सिुासन कायम भएको 
हनुे। िेलकुद मािय त ्मलुकुो प्रधतष्ठा 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
आयोिना अिधि 
(सरुु ि समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

प्रधतयोधगताहरुको आयोिना ि 
सहभाधगता, िेलकुदको संघ संस्थाहरुको 
विकास ि परिचालन ि िेलकुद पूिायिाि 
धनमायण तथा स्तिोन्नधत गने।  

अधभिवृद्ध भएको हनुे।  

३४३००१०१ िावरय यिुा 
परिचालन काययक्रम 

१,५,६ यिुा सम्बन्त िि निधत धनयम तिुयमा, यिुा 
सम्बन्त िि ऐन, कानून, काययविधि, धनदेजिका 
ि मापदण्डहरु तिुयमा, यिुासम्बन्त िि 
विियमा िावरय तथा अन्त तिायवरय 
समन्त िय ि सहििकिण, यिुासम्बन्त िि 
अध्ययन अनसुन्त िान, प्रधतभािान यिुाको 
िोिि ि सम्मान ि यिुा विकास ि 
परिचालन गने।  

-  - यिुासम्बन्त िि निधत एिम ्कानूनको 
परिमाियन एिम ्संिोिन भएको हनुे। 
यिुा सम्बन्त िि काययक्रम सञ्चालनको लाधग 
काययविधि धनमायण/संिोिन भएको हनुे। 
यिुा तथा िेलकुदको त्याङ्क अध्यािधिक 
िाख्न ेप्रणाली धनमायण भएको हनुे। यिुा 
विकास प्रिद्धयनसम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िान भएको हनुे। काययक्रम 
प्रभािकािी कायायन्त ियन भई यिुा विकास 
भएको हनुे।  

३४३५१०११ यिुा स्ििोिगाि 
काययक्रम 

१,२,४ कोिको परिचालन गिी स्ििोिगाि 
धसियना गने। 

-  - कोिको प्रभािकािी परिचालन मािय त यिुा 
स्ििोिगाि अधभिवृद्ध भएको हनुे। 

३४३०००११ यिुा तथा िेलकुद 
मन्त त्रालय 

 यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालय सञ् चालन 
िचय 

-   यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालय सञ् चालन  
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काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  
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३४३००१०२ िेलकुद विकास 
काययक्रम 

माजल्दभ्समा आयोजित साि 
च्याजम्पयनसिप प्रधतयोधगता दद्वतिय 
स्थान हाधसल गिेका नेपाली िुटबल 
टोलीका २३ िना िेलाडिलाई िनही 
रु. ५ लाि ि ३ िना प्रजिक्षकलाई 
िनही रु. ३ लाि गिी िम्मा रु १ 
किोड २४ लाि नगद पिुस्कािसवहत 
सम्मान गरिएको। ४ िना 
अविधसयललाई सम्मानपत्रद्वािा सम्मान 
गरिएको। िंगबन्त ि ुसेन्त रल िोन 
भधलबल प्रधतयोधगता बंगलादेिमा 
नेपाली मवहला टोलीले स्िणय पदक 
हाधसल गिेकोले उक्त टोलीमा १२ 
िना िेलाडि ि ३ िना अविधसयल 
गिी १५ िनालाई िम्मा रु. ६८ 
लाि नगद पिुस्काि प्रदान गरिएको। 
९ िना िेलाडि ि प्रजिक्षकलाई िनही 
रु. १ लाि नगदसवहत िेलकुदको 
िावरय प्रधतभा सम्मान प्रदान 
गरिएको। १० िना िेलकुद 

९०० िना िेलाडि ि प्रजिक्षकलाई 
िेलकुदमा प्रधतबजन्त ित औिधि सेिन 
विरुद्धको सचेतना प्रदान गरिएको हनुे। 
िेलकुदमा लैंधगक वहंसा विरुद्ध 
सचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन 
गरिएको हनुे। ३० िना प्रधतभािान 
िेलाडिलाई िेलकुदको िावरय प्रधतभा 
सम्मान गरिएको हनुे। ५० िटा 
िेलकुद संघहमाको संस्थागत क्षमता 
अधभिवृद्ध गरिएको हनुे। अन्त तिायवरय 
िेलकुद प्रधतयोधगतामा पदक प्राि गने 
िेलाडिलाई पिुस्काि वितिण गरिएको 
हनुे। िेलकुद सम्बन्त िि अध्ययन 
अनसुन्त िान भएको हनुे। विद्यालयका 
६० िना िेलकुद जिक्षकलाई ताधलम 
प्रदान गरिएको हनुे।  

िेलकुदको िावरय प्रधतभा सम्मान काययक्रम 
िेलकुदमा प्रधतबजन्त ित औिधि सेिन विरुद्धको 
सचेतना काययक्रम िेलकुद संघहमाको संस्थागत 
क्षमता अधभिवृद्ध काययक्रम सञ्चालन गने। 
िेलकुदमा लैंधगक वहंसा विरुद्ध सचेतना अन्त तिायवरय 
िेलकुद प्रधतयोधगतामा पदक प्राि िेलाडिलाई 
पिुस्काि वितिण गने। िेलकुदमा अध्ययन 
अनसुन्त िानका काययहमा गने। िेलकुद जिक्षक 
ताधलम काययक्रम  

277



ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि.2089/80 सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

पत्रकािलाई प्रमाणपत्र सवहत नगद 
पिुस्काि वितिण गरिएको। ४५ िटा 
िेलकुद संस्थाहरुको लाधग क्षमता 
अधभिवृद्ध काययक्रम सञ्चालन गरिएको। 
१५० िना िेलाडिलाई िेलकुदमा 
प्रधतिजन्त ित औििि सेिन विरुद्धको 
सचेतना काययक्रम सम्पन्न भएको। 
१२० िना िेलाडिहरुलाई िेलकुदमा 
लैंधगक वहंसा विरुद्ध सचेतना काययक्रम 
सञ् चालन गरिएको। १२० िना 
िेलाडिहरु ि १० िना अन्त तिायवरय 
पदक वििेता िेलाडि ििच अन्त तवक्रय या 
काययक्रम सम्पन्न गरिएको। िेलकुद 
विश्वविद्यालयको स्थापनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन कायय भई िहेको हालसम्म 
५० प्रधतित कायय सम्पन्न भएको।  

३४३००१०३ नेपाल स्काउट हालसम्म ५८,२१९ िना स्काउट 
स्ियम्सेिक परिचालन ।३२ िना 
स्काउटिहरुलाई Boys Scout एडभान्त स 
ताधलम प्रदान । ८४२ िनालाई 
धब.वट.सि, वप.वट.सि ताधलम प्रदान । 
अन्त तिावरय ददिसहरुमा ३,८५० 
स्काउट परिचालन ।७० िना 

१,५०,००० िना स्काउट स्ियम्सेिक 
परिचालन गरिनेछ ।२५०० िनालाई 
धब.वट.सि, वप.वट.सि ताधलम प्रदान 
गरिनेछ ।२१० िना स्काउटलाई 
विपद व्यिस्थापन ताधलम प्रदान गरिनेछ 
। स्काउट बालबाधलकासुँग प्रिानमन्त त्रि 
काययक्रम तिन बियमा तिन पटक 

स्काउट स्ियम्सेिक परिचालन । नेपाल स्काउट 
ताधलम ।स्काउटलाई विपद व्यिस्थापन ताधलम । 
स्काउट बालबाधलकासुँग प्रिानमन्त त्रि काययक्रम । 
सातै प्रदेि अन्त तगयत ७० सामदुावयक स्काउट 
यधुनटहरुलाई पोिाक तथा स्काउट औिाि वितिण 
।  

278



ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि.2089/80 सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

स्काउटलाई विपद व्यिस्थापन ताधलम 
प्रदान गरिएको । ककनिजस्थत 
अन्त तिावरय ताधलम केन्त िको 
स्तिोन्नधतको लाधग लगत संकलन तथा 
लागत अनमुान तयाि गिी बोलपत्र 
आब्हिानको सूचना प्रकािन गरिएको 
।  

सञ्चालन गरिनेछ ।सातै प्रदेि अन्त तगयत 
२१० सामदुावयक स्काउट 
यधुनटहरुलाई पोिाक तथा स्काउट 
औिाि वितिण गरिनेछ । 

३४३४१०१२ िावरय यिुा परििद चाल ुआ.ि.मा हालसम्म ४६० िना 
यिुालाई सहधुलयतपूणय किाय 
सहििकिणको लाधग वित्तिय साक्षिता 
ताधलम प्रदान गरिएको ११३१ िना 
यिुालाई उद्यम पिामिय तथा मागयदियन 
प्रदान गरिएको हालसम्म एक िैजक्षक 
संस्था एक उद्यम काययक्रम अन्त तगयत 
५ िटा विद्यालयहरु छनौट गिी उद्यम 
सञ्चालनको लाधग अनदुान प्रदान 
गरिएको १२ िटा संघसंस्थाहरु 
मािय त यिुा लजक्षत विकासका 
काययक्रमहरु सञ्चालन गरिएको 
निप्रितयन तथा इन्त क्यिेुिन केन्त ि 
सञ्चालनको कायय िरुु गरिएको १२० 
िना यिुालाई Innovation Incubation 

promotional program सञ्चालन भएको 

यिुा सम्बन्त िि संघ संस्थाहमासुँग यिुा 
विकासका लाधग समन्त िय ि सहकायय 
भएको हनुे सामाजिक िागिण, 

मापान्त तिण ि समवृद्धका लाधग यिुा 
परिचालन गरिने यिुा 
इन्त कुबेसन/इनोभेसन सेन्त टि स्थापना ि 
सञ्चालन गरिने यिुा पिामिय तथा 
मागयदियन काययक्रम सञ्चालन गरिने 
सहधुलयतपूणय किाय सहििकिणका लाधग 
वित्तिय साक्षिता ताधलम ि उद्यम 
पिामिय काययक्रम सञ्चालन गरिने यिुाको 
नेततृ्ि क्षमता विकासका लाधग स्थानिय 
तहदेजि नै नमनुा संसद अभ्यासका 
काययक्रमहरु सञ्चालन गरिने । विधभन्न 
क्षेत्रका यिुाहरुको सञ्जालहरु गठन ि 
परिचालन गिी यिुा लजक्षत काययक्रम 

सहधुलयतपूणय किाय सहििकिणका लाधग वित्तिय 
साक्षिता ताधलम, एक जिक्षणसंस्था एक उद्यम 
काययक्रम, यिुाका लाधग उद्यम पिामिय लगायत 
मागमा आिारित पिामिय काययक्रम, यिुा सञ्जाल 
गठन तथा परिचालन, घमु्तिकोिमा आिारित यिुा 
उद्यम काययक्रम, यिुा विकासका लाधग 
सञ्चािमाध्यमसुँगको समन्त िय ि सहकायय, यिुा 
निप्रितयन तथा इन्त क्यिेुसन सेन्त टि सञ्चालन, 

यिुाक्लि गठन तथा नमनुा यिुा संसद अभ्यास 
काययक्रम, िोजिम अबस्थामा िहेका यिुाका लाधग 
पनुस्थापना काययक्रम, िवहद व्यपत्ता तथा द्वन्त द 
प्रभावित यिुा लजक्षत काययक्रम, कला सावहत्य ि 
संधगत क्षेत्रको यिुा प्रोत्साहन काययक्रम, यिुाका 
लाधग अनसुन्त िान प्रिद्धयन काययक्रम, यिुा 
प्रधतभाहरुको िोिि तथा प्रोत्साहन काययक्रम, विज्ञान 
तथा प्रविधिमा यिुा सम्मेलन 
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यिुाको नेततृ्ि क्षमता विकासका लाधग 
नमनुा यिुा संसद अभ्यासको काययक्रम 
सञ्चालनका लाधग प्रजिक्षक प्रजिक्षण 
मािय त प्रजिक्षकहरु उत्पादन गरिएको 
यिुाका लाधग विज्ञान प्रविधि प्रबियन 
काययक्रममािय त अनसुन्त िान सहयोगको 
काययक्रम गरिएको स्थानिय तह प्रदेि 
तह संगको समन्त ियमा यिुा प्रधतभा 
पवहचान ि प्रोत्साहनका काययक्रमहरु 
भएका  

सञ्चालन गरिने यिुाका लाधग विज्ञान 
तथा प्रविधि प्रबियन काययक्रम ि यिुा 
प्रधतभा पवहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रम 
सञ्चालन गरिने साकय स्तिीय यिुा 
सञ्जालको गठन ि परिचालन गिी 
यिुाको अन्त तिायवरय पहुुँचमा बवृद्ध गने 
द्वन्त दवपधडत तथा लजक्षतिगय समदुायको 
यिुाका लाधग वििेि काययक्रमहरु 
सञ्चालन गने घमु्तिकोिमा आिारित 
विनाब्याि विनाधितोमा यिुा उद्यम 
काययक्रम सञ्चालन गने । 
िैजक्षकसंस्थाहरुमा उद्यम सञ्चालनका 
लाधग प्रोत्साहनका काययक्रम सञ्चालन 
गने  

३४३४१०११ िावरय िेलकुद 
परििद 

१ लाि १० हिाि िेलाडिलाई 
स्थानियस्तिमा आिािभतू िेलकुद 
प्रजिक्षण भई िहेको।७ हिाि २ सय 
िेलाडिहरुलाई धनिन्त ति रुपमा 
िावरयस्तिको िेलकुद प्रजिक्षण भई 
िहेको।िेलकुदका विधभन्न वििागत 
रुपमा ३६ िटा िावरयस्तिको 
प्रधतयोधगता आयोिना गरिएको।विधभन्न 
१६ िटा अन्त तिायवरयस्तिको िेलकुद 

िावियक ७७ हिाि िना िेलाडिहरुलाई 
जिल्लास्तिमा िेलकुदको धनयधमत 
प्रजिक्षण प्रदान गरिएको हनुे।िावियक 
१० हिाि िना िेलाडिलाई िावरय तथा 
अन्त तिायवरयस्तिको प्रजिक्षण प्रदान 
गरिएको हनुे।२४ िना िेलकुद 
प्रजिक्षकलाई िैदेजिक प्रजिक्षण धडप्लोमा 
तथा मास्टि कोियको ताधलम ददइएको 
हनुे।गण्डकी प्रदेिमा निौं ि कणायली 

धनयधमत िेलाडि प्रजिक्षण तथा िावरय वटम तयािी 
प्रजिक्षण िेलकुद प्रजिक्षकलाई िैदेजिक प्रजिक्षण 
धडप्लोमा तथा मास्टि कोियको ताधलमको िावरय 
िेलकुद प्रधतयोधगता आयोिना सबैका लाधग 
िेलकुद प्रधतयोधगताको आयोिना अन्त तिायवरय 
स्तिको प्रधतयोधगता आयोिना ि सोमा सहभाधगता 
िेलाडिलाई माधसक सम्मान भत्ता वितिण 
अन्त तिायवरय िेलकुद प्रधतयोधगताका पदक वििेता 
िेलाडिलाई नगद पिुस्काि वितिण इटहिी िंगिाला 
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प्रधतयोधगतामा सहभागि भएको। ४ 
अन्त तिायवरयस्तिको िेलकुद प्रधतयोधगता 
आयोिना गरिएको।डब्लटुी प्रधेसडेण्ट 
कप एजिया रििन पािा 
तेक्िान्त दोइटहिी िङ्गिालामा िेलमैदान, 

ग्राण्ड स्ट्याण्ड ि विल्डिङ्ग धनमायण 
सम्पन्न भएकोनािायणि िङ्गिाला 
धनमायण पसायको पिुानो प्यािावपट 
भत्काई ८७ धमटि लामो प्यािावपटको 
स्रक्चि धनमायणको कायय भई 
िहेको।िामिानकी िङ्गिाला 
िनकपिुमा गाडय हाउस ि बाउण्ड्रििाल 
धनमायण भई िहेको।नेपालगञ् ि 
िङ्गिाला बाुँकेमा िेलमैदान ि ग्राण्ड 
स्ट्याण्ड धनमायण भएको।सिेुत 
िङ्गिाला धनमायण सिेुतमा बाउण्ड्रििाल 
धनमायण कायय भई िहेको।पोििा 
िङ्गिाला कास्कीमा सेन्त थेवटक 
ट्याकसवहतको िेलमैदान ि १६ 
हिाि ५ सय दियक क्षमताको ग्राण्ड 
स्ट्याण्ड प्यािावपट धनमायण 
भएको।दििथ िङ्गिाला काठमाण्डौमा 
िेलमैदान, सेन्त थेवटक रयाक, कुची 
िडान ि प्यािावपटहरु धनमायण सम्पन्न 

प्रदेिमा दिौं िावरय िेलकुद 
प्रधतयोधगता आयोिना भएको 
हनुे।१९औ ंएजियाली िेलकुद तथा 
१४औ दजक्षण एजियाली िेलकुदमा 
सहभागि भएको हनुे ।िेलकुदको ९० 
िटा िावरयस्तिको प्रधतयोधगता ि २७ 
िटा अन्त तिायवरय स्तिको प्रधतयोधगता 
आयोिना हनुे ।ओलजम्पक िेलमा 
सहभागि िेलाडि, एजियाली िेलकुदमा 
पदक वििेता ि दजक्षण एजियाली 
िेलकुद प्रधतयोधगतामा स्िणय पदक 
वििेता िेलाडिलाई सम्मान भत्ता वितिण 
गरिएको हनुे ।अन्त तिायवरय िेलकुद 
प्रधतयोधगताका पदक वििेता िेलाडिलाई 
नगद पिुस्काि प्रदान गरिएको हनुे । 
इटहिी िङ्गिालामा सेन्त थेवटक ट्याक ि 
फ्लड लाइट िडान गरिएको 
हनु।ेनािायणि िङ्गिाला धनमायण पसायमा 
प्यािावपट धनमायण भएको 
हनुे।िामिानकी िङ्गिाला िनकपिुमा 
डे्रन, िेजन्त सङ्गसवहत िेलमैदान ि 
बाउण्ड्रििाल धनमायण भएको 
हनुे।नेपालगञ् ि िङ्गिाला बाुँकेमा 
सेन्त थेवटक रयाक तथा फ्लड लाइट 

धनमायण, सनुसिीिामिानकी प्रादेजिक िंगिाला धनमायण, 

िनकपिुनािायणि िंगिाला धनमायण, पसायनेपालगञ्ज 
िङ्गिाला बाुँकेसिेुत प्रादेजिक िंगिाला धनमायण, 

सिेुत पोििा िंगिाला, कास्कीदििथ िंगिाला, 
काठमाण्डौिनगढी िंगिाला धनमायण, कैलालीविददम 
िङ्गिाला धनमायण पाुँचथििवहद लिन थापा िङ्गिाला 
गलु्मि धसमिा िङ्गिाला बािाििान िङ्गिाला धनमायण 
सनुसिीदाङ्ग ट्याक एण्ड विल्ड, दाङ्गच्यासल 
िंगिाला, लधलतपिुमलुपानि वक्रकेट एकेडेमि धनमायण, 

काठमाण्डौंकोहलपिु वक्रकेट िंगिाला धनमायण, 

बाुँकेभईिहिा वक्रकेट मैदान धनमायण रुपन्त देही 
महेन्त िनगि वक्रकेट िंगिाला धनमायण, कन्त चनपिु 
हाइअजल्टटू्यड रेधनङ सेन्त टि धनमायण, नािायणि 
कभडयहल धनमायण, पसाय िनगढी कभडयहल धनमायण, 

कैलाली कभडयहल धनमायण  
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भई फ्लड लाइट ि स्कोि बोडय समेन 
िडान भएको।िनगढी िङ्गिाला 
कैलालीमा िेलमैदान धभआइपि 
प्यािावपट ि आंजिक रुपमा िनिल 
प्यािावपट धनमायण सम्पन्न 
भएको।विददम िङ्गिाला पाुँचथिमा 
िेलमैदान ि रिटेधनङ्ग स्रक्चिको कायय 
सम्पन्न भएको।िवहद लिन थापा 
िङ्गिाला गलु्मिमा िेलमैदान धनमायण 
सम्पन्न भएको।धसमिा िङ्गिाला बािा 
ि ििान िङ्गिाला सनुसिीमा 
प्यािावपटको आंजिक भाग धनमायण 
भएको।दाङ्गमा सेन्त थेवटक रयाकसवहत 
िेलमैदान ि ४५० दियक क्षमताको 
grand stand धनमायण सम्पन्न 
भएको।लधलतपिुको च्यासल 
िङ्गिालामा िेलमैदान, प्यािावपट 
धनमायण ि ६ हिाि ५ सय कुची 
िडान सम्पन्न भएको।काठमाडौंको 
मूलपानि वक्रकेट िङ्गिालामा २ ब्लक 
प्यािावपट, िेलमैदान ि डे्रन धनमायण 
सम्पन्न भएको।बाुँकेको कोहलपिु 
वक्रकेट िङ्गिालामा डे्रन ि 
बाउण्ड्रििाल धनमायण सम्पन्न 

िडान भएको हनुे।सिेुत िङ्गिाला 
धनमायण सिेुतमा सेन्त थेवटक 
रयाकसवहतको िेलमैदान ि ग्राण्ड 
स्ट्याण्डको प्यािावपटको धनमायण भएको 
हनुे।पोििा िङ्गिाला कास्कीमा 
छानासवहतको प्यािावपट तथा फ्लड 
लाइट िडान गरिएको हनुे।दििथ 
िङ्गिाला काठमाण्डौको थप स्तिोन्नधतको 
कायय भएको हनुे।िनगढी िङ्गिाला 
कैलालीमा सेन्त थेवटक रयाकसवहतको 
िेलमैदान ि िनिल प्यािावपट धनमायण 
गरिएको हनुे।विददम िङ्गिाला 
पाुँचथिमा डे्रन, मजल्टपपोि धबजल्डङ्ग 
एडधमन विजल्डङ्ग धनमायण भएको 
हनुे।िवहद लिन थापा िङ्गिाला 
गलु्मिमा डे्रन, िेजन्त सङ्ग ि प्यािावपट 
धनमायण भएको हनुे।धसमिा िङ्गिाला 
बािा ि ििान िङ्गिाला सनुसिीमा थप 
प्यािावपटहरु धनमायण सम्पन्न भएको 
हनुे।दाङ्ग िङ्गिलामा थप प्यािावपट 
धनमायण गरिएको हनुे।लधलतपिुको 
च्यासल िङ्गिालामा फ्लड लाइट िडान 
गरिएको हनुे।काठमाडौंको मूलपानि 
वक्रकेट िङ्गिालामा थप प्यािावपट 
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भएको।रुपन्त देहीको भईिहिा वक्रकेट 
िङ्गिालामा डे्रन, िेजन्त सङ्ग सवहत 
िेलमैदान ि प्याधभधलयन धनमायण 
सम्पन्न भएको।कन्त चनपिुको 
महेन्त िनगि वक्रकेट िङ्गिालामा विल्ड 
धनमायणका लाधग माटो भिान कायय भई 
िहेको।मनाङ्ग,िमु्ला, मसु्ताङ्ग, हेलम्ब ुि 
लकु्लामा हाइअजल्टच्यूट रेधनङ्ग सेन्त टि 
धनमायण कायय भई िहेको।पसाय, िनगढी 
ि झापाको दमकमा कभडयहल धनमायण 
कायय चालू िहेको। 

धनमायण गरिएको हनुे।बाुँकेको कोहलपिु 
वक्रकेट िङ्गिालामा िेन्त सिङ्ग तथा 
प्यािावपटहरु धनमायण गरिएको 
हनुे।रुपन्त देहीको भईिहिा वक्रकेट 
िङ्गिालामा थप प्यािावपट धनमायण 
गरिएको हनुे।कन्त चनपिुको महेन्त िनगि 
वक्रकेट िङ्गिालामा िेजन्त सङ्गसवहत 
िेलमैदान, डे्रन ि प्यािावपट धनमायण 
गरिएको हनुे।मनाङ्ग ि िमु्लामा 
हाइअजल्टच्यूट रेधनङ्ग सेन्त टिका लाधग 
कभडयहल ि िेलमैदान धनमायण गरिएको 
हनुे।पसाय, िनगढी ि झापाको 
दमकलगायत देिका विधभन्न 
जिल्लाहरुमा कभडयहल धनमायण कायय 
सम्पन्न भएको हनुे। 

३४३००१०१ िावरय यिुा 
परिचालन काययक्रम 

मानिता प्रिद्धयनका लाधग २२० िना 
विद्याथीलाई सचेतनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन भएको यिुा तथा 
िेलकुदसम्बन्त िि कानूनहरुको संगालो 
छपाई गरिएको। यिुा विकास तथा 
प्रिद्धयनसम्बन्त िि अध्ययन अनसुन्त िानका 
लाधग पिामियदातासुँग सम्झौता भई 
कायय अगाडि बढेको। िावरय 

आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक 
यिुा निधत २०६७ पनुिािलोकन भएको 
हनुे । ३० िना प्रधतभािान यिुा 
पिुस्कृत भएको हनुे। ३०० िना 
यिुाले एक अको देिको भ्रमण गिी 
अनभुि आदानप्रदान गिेको हनुे। १ 
हिाि िना यिुालाई मानिता प्रिद्धयन 
सम्बन्त िि सचेतना काययक्रम सञ् चालन 

यिुा निधत पनुिािलोकन िावरय यिुा प्रधतभािान 
सम्मान काययक्रम अन्त तिायवरय यिुा अनभुि 
आदानप्रदान काययक्रम मानिता प्रिद्धयनका लाधग 
यिुा सचेतना यिुा सञ्चाि काययक्रम उत्पादन तथा 
प्रसािण यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालयको ितृ्तजचत्र 
धनमायण यिुाको क्षमता विकास काययक्रमको 
प्रभािकािीता मूल्याङ्कन  
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स्ियंसेिक निधतको मस्यौदामा 
सिोकाििालाहरुसुँग छलिल 
गरिएको। १२ िना प्रधतभािान यिुा 
ि ४ िना यिुाका क्षेत्रमा काययित 
पत्रकािलाई नगद पिुस्कािसवहत 
सम्मान गरिएको। यिुाका लाधग 
प्रिेणादायि काययक्रम धनमायण तथा 
प्रिािणका लाधग नेपाल टेधलधभिनसुँग 
समंझौता भई सािावहक काययक्रम 
प्रिािण भएको।  

गरिएको हनुे। टेधलधभिनबाट यिुाका 
लाधग प्रिेणादायि काययक्रमहमा प्रसािण 
भएको हनुे। यिुा तथा िेलकुद 
मन्त त्रालयको ितृ्तजचत्र धनमायण भएको 
हनुे। यिुासम्बन्त िि काययक्रमको 
प्रभािकािीता मूल्याङ्कन भएको हनुे।  

३४३५१०११ यिुा स्ििोिगाि 
काययक्रम 

चालू आ.ब.मा ४८३३ िनालाई 
स्ििोिगाि बनाएको, हालसम्म 
८४३३७ िना स्ििोिगाि भएको । 

आगामि तिन बियमा ३६००० िनालाई 
स्ििोिगाि बनाउने 

स्ििोिगाि धसियनाका लाधग किाय लगानि गने। 
स्ििोिगाि विमा काययक्रम सञ्चालन गने। व्याि 
अनदुान ददने।  

३४३०००११ यिुा तथा िेलकुद 
मन्त त्रालय 

यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालय सञ् चालन 
भएको 

यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालय सञ्चालन 
हनु े

यिुा तथा िेलकुद मन्त त्रालय सञ् चालन 

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

काययक्रम कायायन्त ियनका लाधग पयायि बिेट व्यिस्था ि अन्त तगयत धनकायको संगठन संिचना सदुृढीकिण ि िनिजक्तको क्षमता अधभिवृद्ध नभएमा अपेजक्षत उपलजब्ि 
हाधसल नहनुे िोजिम िहन्त छ।
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६.५ मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागरिक  

१. पषृ्ठभधूम  

नेपाल सिकाि (काययविभािन) धनयमािली, २०७४ अनसुाि यस मन्त त्रालयको काययक्षेत्र धभत्र  मवहला , बालबाधलका‚ ज्येष्ठ 
नागरिक‚ अपाङ्गता भएका व्यजक्त‚ सामदुावयक तथा  गैि सिकािी संस्था, बदृ्धाश्रम  सम्बन्त िि निधत, काननु ि मापदण्ड धनमायण;  मवहला 
वहंसा, मानि बेचधबिन तथा ओसािपसाि धनयन्त त्रण, ज्येष्ठ नागरिक, बालबाधलका ि अपाङ्गता भएका व्यजक्त‚ मवहला हक एिं 
सिजक्तकिण तथा लैवङ्गक समानताका विियमा अध्ययन, अनसुन्त िान;  बालकल्याण, सडक बालबाधलका तथा बेिारििे िेला पिेका 
बालबाधलकाको उद्धाि तथा पनुयस्थापना गैिसिकािी संस्थाको धनयमन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ि मन्त त्रालयसुँग सम्बजन्त ित िावरय, 
अन्त तिायवरय संघ संस्थासुँग सजन्त ि, सम्झौता, अधभसजन्त ि, सम्पकय  ि समन्त िय गने लगायत विियहमा िहेका छन ्। 

मन्त त्रालयले आफ्ना काययक्रमहमा स्ियं ि प्रदेि तथा  स्थानिय तहबाट सञ्चालन गदै आएको छ।नेपालले मवहला विरुद्ध 
हनुे सबै प्रकािका भेदभाि उन्त मूलन गने सम्बन्त िि महासन्त िि, १९७९ को अनमुोदन गिी सोहीअनरुुप निधत तथा काययक्रमहरु 
कायायन्त ियन गदै आएको छ । त्यसैगिी, ददगो विकास लक्ष्यमा िहेको लैवङ्गक समानता तथा बाधलका सिजक्तकिणको विियलाई 
आत्मसात गिी तद्अनरुुप काययक्रम सञ्चालन गदै आएको छ ।सोही सन्त दभयमा आधथयक ििय २०७९/८० को मध्यमकालीन िचय 
संिचनालाई िावियक विकास काययक्रमसवहत पन्त रौं योिनाको कायायन्त ियनमा मद्दत पगु्ने गिी तयाि गरिएको छ।  

२. समस्या तथा चनुौति  

1. संघ, प्रदेि ि स्थानिय तहबाट सञ्चाधलत काययक्रमहरु बिच तादाम्यता तथा समन्त िय गिी अधनिायय दावयत्िका काययक्रम 
सम्बजन्त ित तहबाट सम्बोिन हनु नसक्न,ु 

2. मन्त त्रालयबाट प्रदेि ि स्थानिय तहमा पठाइएको सितय अनदुानको प्रभािकािी कायायन्त ियन नहनु,ु  

3. यौधनक तथा अल्पसंययकहमामाधथ हनुे व्यिहािगत विभेद हलन नसक्न,ु 

4. साियिधनक स्थल, सिािी सािन लगायतका सेिालाई मवहलामैत्रि ि अपाङ्गमैत्रि बनाउन नसक्न,ु देिभरिका सडक 
बालबाधलकाहमाको व्यिस्थापनमा समस्या हनु,ु 

5. मानधसकरुपमा विजक्षि मवहला तथा ज्येष्ठ नागरिकहमालाई समयमा नै उद्धाि तथा पनुयस्थापना गनय नसक्न,ु 

6. छोिा, छोिी बिचको विभेद अझै कायम िहन,ु 

7. िालवििाह, बोक्सिको आिोप, छाउपडि िस्ता कुरितिहमा विद्यमान हनु,ु बढ्दो लैवङ्गक वहंसाका घटना सम्बोिन गनय नसक्न ु
यस क्षेत्रको समस्या िहेको छ । 

 त्यसैगिी लजक्षत मवहलाहमाको आधथयक, सामाजिक ि िािनिधतक सिक्तिकिण गनुय, संघिय मन्त त्रालयका लैंधगक सम्पकय  
व्यजक्तका कायय क्षेत्रगत ितय अनरुुप सम्बजन्त ित मन्त त्रालयका ििेट तथा काययक्रममा मवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता 
भएका व्याजक्त तथा लैवङ्गक तथा यौधनक अल्पसंययकको वहतलाई प्रिियन गनेगिी तत ् मन्त त्रालयमा आन्त तरिकीकिण 
गनुय,  मन्त त्रालयको काययप्रकृधत अनसुाि संघ प्रदेि ि स्थानिय तह बिच सहकायय तथा समन्त ियात्मक रुपमा कायय हनुे कायय िाताििण 
धनमायण गनुय िस्ता यस क्षेत्रका चनुौति िहेका छन।् 

३. सोच  

1. लैवङ्गक समानतामूलक िार (लैवङ्गक समानता तथा मवहला सिक्तिकिण) 
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2. बाल अधिकाि सधुनजित भएको बालमैत्रि समाि (बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिी) 

3. ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सम्माधनत िििनको प्रत्याभधूत (ज्येष्ठ नागरिक) 

4. अपाङ्गता भएका व्यजक्तको मयायददत ि आत्मधनभयि िििन (अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरु) 

5. मानि बेचधबिन तथा ओसािपसािमकु्त मयायददत समाि (मानि बेचधबिन तथा ओसािपसाि धनयन्त त्रण) 

6. व्यिसावयक, ििािदेही ि पािदिी सामदुावयक तथा गैिसिकािी संघसंस्था (सामदुावयक ि गैिसिकािी संस्था) 

४. उद्दशे्य  

अ. लैवङ्गक समानता तथा मवहला सिजक्तकिण 

1. लैवङ्गक उत्तिदायि िासन व्यिस्थालाई संस्थागत गदै मवहलाको सम्माधनत िििनयापनको िाताििण सधुनजित गनुय । 

2. मवहला विरुद्ध हनुे सबै प्रकािका भेदभाि वहंसा ि िोिणको अन्त त्य गनुय ।   

3. आधथयक समवृद्ध ि ददगो विकासका लाधग मवहलाको समान अग्रसिता ि नेततृ्िदायि भधूमका स्थावपत गदै स्रोत, सािन, 

अिसि तथा लाभमा मवहलाको समान पहुुँच सधुनजित गनुय । 

आ. बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिी 
1. बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिी अधिकािको संिक्षण ि प्रिद्धयन गनुय । 

2. बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिीमैत्रि िाताििण सिृना गनुय । 

3. बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिी विरुद्ध हनुे िािीरिक ि मानधसक लगायत सबै प्रकािका वहंसा, विभेद, दवु्ययिहाि, िोिण 
ि उपेक्षाको अन्त त्य गनुय । 

इ. ज्येष्ठ नागरिक 

1. पारििारिक, आधथयक ि काननुि संिक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकािको संिक्षण ि प्रिद्धयन गनुय । 

2. ज्येष्ठ नागरिकलाई आिश्यक सेिा सवुििा उपलब्ि गिाउन ु। 

3. ज्येष्ठ नागरिकले आियन गिेको ज्ञान, सिप ि अनभुिलाई आधथयक-सामाजिक रुपान्त तिण ि विकासमा उपयोग गनुय । 

ई. अपाङ्गता भएका व्यजक्त  

1. अपाङ्गता भएका व्यजक्तको आधथयक तथा सामाजिक सिजक्तकिण गनुय । 

2. सबै प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यजक्तको सहि िििनयापनको लाधग पनुयस्थापना, स्िास््योपचाि ि सहायक सामग्रिको 
व्यिस्था गनुय । 

3. भौधतक संिचना, यातायात, सेिा सवुििा, सािन स्रोत तथा संचाि ि प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यजक्तको सहि पहुुँच 
सधुनजित गनुय । 

उ. मानि बेचधबिन तथा ओसाि-पसाि 

1. मानि बेचधबिन तथा ओसाि-पसािको िोजिममा िहेका समूह/समदुायको आधथयक-सामाजिक सिजक्तकिण गनुय । 

2. धनिोिात्मक अधभयान मािय त मानि बेचधबिन तथा ओसाि-पसाि धनयन्त त्रण गनुय । 

3. मानि बेचधबिन तथा ओसािपसािबाट पिधडत तथा प्रभावितको उद्धाि, संिक्षण, न्त यायमा पहुुँच ि पनुयस्थापना सेिालाई 
प्रभािकािी बनाउन ु। 
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ऊ. सामदुावयक ि गैिसिकािी संस्था 
1. िावरय प्राथधमकताको क्षेत्रमा संघ संस्थाको परिचालन, व्यिस्थापन ि धनयमन गनुय । 

2. िावरय तथा अन्त तिायवरय गैिसिकािी संस्थाहरुबाट प्राि हनुे स्रोतको उपयोगलाई ििािदेही ि पािदिी बनाउुँदै मलुकुको 
सामाजिक तथा आधथयक विकास गनुय । 

५. िणनिधत  

अ. लैवङ्गक समानता तथा मवहला सिजक्तकिण 

1. िाज्यका सबै तह ि क्षेत्रले लैवङ्गक समानता सम्बन्त िि क्षेत्रगत निधत, काननु तथा काययक्रम तिुयमा गने । 

2. िाज्यका सबै तहको सिकाि‚ क्षेत्र तथा धनकायहमामा लैवङ्गक उत्तिदायि िासन पद्धधत अिलम्बन गने । 

3. लैवङ्गक समानता तथा सिजक्तकिण मापन गने त्याङ्क प्रणालीको विकास गने । 

4. मवहला विरुद्ध हनुे सबै प्रकािका वहंसा‚ िोिण ि भेदभाि अन्त त्यका लाधग धनिोिात्मक उपायद्वािा न्त यायमा पहुुँच अधभिवृद्ध 
गने। 

आ. बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिी 
1. बाल स्िास््यमा सिुाि गिी बाल मतृ्यदुि घटाउने । 

2. असहाय‚ अनाथ‚ बेिारिसे बालबाधलका तथा वकिोिवकिोिीलाई िाज्यबाट संिक्षण ि सम्बद्धयन गने। 

3. विद्यमान बालगहृको संस्थागत आिासिय संिक्षणलाई धनरुत्सावहत तथा धनसंस्थाकिण गदै अजन्त तम विकल्पको रुपमा मात्र 
संिक्षण गने गिी अन्त य िैकजल्पक हेिचाहलाई प्रिद्धयन गने ।   

इ. ज्येष्ठ नागरिक 

1. असहाय,  असक्त,  एकल ि िोजिममा पिेका ज्येष्ठ नागरिकको वििेि संिक्षण ि सिुक्षाको काननुि तथा संस्थागत व्यिस्था 
गने । 

2. ज्येष्ठ नागरिकको सिुक्षा ि सहिताको लाधग सामाजिक सिुक्षाका सेिालाई िवृद्ध गने । 

ई. अपाङ्गता भएका व्यजक्तहमा 

1. भौधतक संिचना अपाङ्गमैत्रि बनाई अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई साियिधनक सेिामा सहि पहुुँच प्राधि ि अिसिको धसियना 
गने। 

2. अपाङ्गता भएका व्यजक्तको लाधग सबै प्रकािको सवुििासवहतको पनुयस्थापना सेिाको व्यिस्था गने । 

उ. मानि बेचधबिन तथा ओसािपसाि धनयन्त त्रण  

1. मानि बेचधबिन तथा ओसािपसािको िोजिममा िहेका समूह/समदुायको पवहचान गिी आधथयक तथा सामाजिक 
सिजक्तकिण गदै  सो काययलाई धनरुत्सावहत गने निधत अिलम्बन गने । 

2. मानि बेचधबिन तथा ओसाि-पसाि धनयन्त त्रणका लाधग प्रभािकािी िौिदािी न्त याय प्रणाली ि कानूनि एिम ्संस्थागत 
संिचनाको माध्यमबाट पिधडत/प्रभावितको न्त यायमा पहुुँच अधभिृवद्ध गने । 

ऊ. सामदुावयक ि गैिसिकािी संस्था 
1. िावरय तथा अन्त तिायवरय गैिसिकािी संस्थाहमाको परिचालनमा सहििकिण गने धनकायलाई सक्षम, सदुृढ, जिम्मेिाि ि 

उत्तिदायि बनाउुँदै अनगुमन ि मूल्याङ्कनको काययलाई प्रभािकािी बनाउने । 
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2. िावरय तथा अन्त तिायवरय गैिसिकािी संस्थाहमाको पािदजियता‚ ििािदेवहता सधुनजित गदै सहििकिण‚ परिचालन‚ अनगुमन 
ि मूल्याङ्कनलाई प्रभािकािी बनाउने । 

 ६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ लैवङ्गक विकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.९३ ०.८९ ०.९६ ०.९६ ०.९७ 

२ लैवङ्गक असमानता सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.४५ ०.४८ ०.४१ ०.३९ ०.३७ 

३ मवहलाहमाको नाममा 
घििग्गा िहेका परििाि 

प्रधतित २८ ३३.९३ ३१ ३२ ३३ 

४ लैवङ्गक सिजक्तकिण 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क ०.५६ ०.६२ ०.६३ ०.६४ ०.६५ 

५ मवहलाले घिायसि काममा 
िचेको औसत समय 

घण्टा 
प्रधतददन 

१३ ७ ११ १० ९ 

६ प्रत्यक्ष लैवङ्गक उत्तिदायि 
बिेट विधनयोिन अनपुात 

प्रधतित ३८.१६ ३९.४९ ४२.५ ४३ ४३.५ 

७ प्रिनन स्िास््य सम्बन्त िि 
हकबािे धनणयय गने मवहला 
(१५ देजि ४९ ििय उमेि 
समूह) को अनपुात 

प्रधतित ६८ ५७.५ ७७ ८० ८३ 

८ मवहला तथा 
वकिोिवकिोिीहमाको 
बेचधबिन न्त यूनिकिण 

संयया १३३१ ११०० ७२५ ६५० ५५० 

९ दगुयम क्षेत्रमा ज्यान 
िोजिममा पिेका गभयिति 
तथा सतु्केिी 
मवहलाकोहिाई उद्धाि 

िना १०३ १५० १५० १५० १५० 

१० ििविकोपाियन सिुाि 
काययक्रमबाट सिप विकास 
ताधलम तथा टेिा पुुँिि 
प्राि मवहला 

िना १५०० ४००० ६००० ७००० ७००० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

११ बालबाधलका िोितलास 
नं.१०४ नेपाल सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन 

सेिाकेन्त ि 
संयया 

७६ ७६ ७७ ७७ ७७ 

१२ बेिारिस िेला पिेका 
बालबाधलकाको उद्धाि 

िना १०६ १५० २०० २०० २०० 

१३ बाल हेल्पलाईन नं. 
१०९८ नेपाल सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन 

जिल्ला/ 
स्थान 

१८ २५ ३० ३५ ४० 

१४ अविभािक भएका 
बालबाधलका बालगहृबाट 
परििािमा पनुधमयलन 

िना ७३ ४५० ५०० ४५० ४०० 

१५ सडक बालबाधलकाको 
उद्धाि संिक्षण तथा 
व्यिस्थापन 

िना ३५५ १५० १५० १०० १०० 

१६ ज्येष्ठ नागरिक ददिा सेिा 
केन्त ि, तथा धमलन केन्त ि 

संयया २११ २२५ २३५ २५० २६५ 

१७ अपाङ्ग सहायक सामग्रि 
उत्पादन तथा वितिण 

िना २०४३ ३००० ३२०० ३५०० ४००० 

१८ मानि बेचवििन पिधडत 
प्रभावितहमाका लाधग 
पनुस्थायपना केन्त ि सञ्चालन 
भएका जिल्ला 

संयया १० १० १० १० १० 

१९ अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरुको दीघयकाधलन 
पनुस्थायपना  

िना १९५३ ६२ ७५ ९० १२० 

२० हिाएका मध्ये िेला पिेका 
बालबाधलकाको पारििारिक 
पनुधमयलन 

िना १७७१ ९१० ३००० ३००० ३००० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२१ १५ देजि १९ ििय उमेि 
समूहका वििावहत वकिोिी 

प्रधतित १९.३ १३ ११ १० ९ 

२२ िोजिमपूणय अिस्थामा 
िहेका बालबाधलकाको 
आपत्कालीन उद्धाि तथा 
संिक्षण व्यिस्थापन 

िना १०३६६ ११००० १२००० १२००० १२००० 

२३ िदृ्धाश्रमबाट पनुस्थायपना 
सेिा प्रदान गरिएकाज्येष्ठ 
नागरिक 

संयया १७०५ २५०० २५५० २६०० २६५० 

२४ बेिािीस तथा अनाथ 
बालबाधलकाको बालगहृमा 
पनु स्थापना भएको हनुे । 

िना ९१ १५० २०० २०० २०० 

७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय  

                मा लािमा  

विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 14,693 11,078 3,615 - 10,993 3,700 - 

२०८०/८१ 15,035 11,848 3,187 - 10,950 4,085 - 

२०८१/८२ 16,131 12,848 3,283 - 11,635 4,496 - 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.िि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३४००००११ मवहला बालबाधलका 
तथा ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त त्रालय 

१, ५ मवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ 
नागरिक तथा अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त ि समािकल्याणका 
क्षेत्रमा निधतगत व्यिस्था, 
समन्त िय ि सहििकिण 

-  १,०० १.सितय अनदुानमा पठाइएको काययक्रमको 
प्रभािकािी अनगुमन भएको हनुे,  

२. लैवङ्गक तथा यौधनक अल्पसंययकहमाको 
बािेमा समािमा िहेको भ्रम धनिाकिण 
भएको हनुे।  

३४००००१२ पिपुधत िदृ्धाश्रम  २,५ असहाय परित्यक्त एिम ्
बेिारिसे ज्येष्ठ नागरिकलाई 
आश्रय ि िििनिक्षाको लाधग 
िदृ्धाश्रम सञ्चालन  

-    असहाय, परित्यक्त एिम ्बेिारिसे ज्येष्ठ 
नागरिकहमाले आश्रय पाएको हनुे । 

३४०००१०१ लैंधगक वहंसा धनिािण 
तथा मानि बेचवििन 
धनयन्त त्रण काययक्रम 

६ लैवङ्गक वहंसा पिधडतलाई 
पनुयस्थापना ि िाहतको 
व्यिस्थाका साथै मानि 
बेचधबिन धनयन्त त्रण एिम ्
पिधडतहमाको पनुयस्थापना। 

-   १.लैवङ्गक समानता निधत, २०७७ को 
कायायन्त ियनका लाधग कायययोिना तयाि गिी 
तिनै तहका सिकािसुँगको समन्त िय ि 
साझेदािीमा कायायन्त ियन भएको हनुे ,  

२. लैवङ्गक वहंसा पिधडत मानधसक समस्या 
भएका मवहला तथा वकिोिीको पनुस्थायपना 
भएको हनुे ,  

३. Male Leader Network बनाई लैवङ्गक वहंसा 
विरुद्धको अधभयानको रुपमा काययक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे।  
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३४०००१०२ सामाजिक विकास 
काययक्रम 

१,२,३,४,५, १. ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता 
भएका व्यजक्तका सम्बन्त िमा 
निधत, धनयम तिुयमा तथा 
धतनिहरुको हक अधिकािको 
संिक्षण,  

१. क्षेत्रमा कामका साथै 
अन्त तिायवरय तथा िावरय 
गैिसिकािी संस्थाहमाको 
धनयमन ि परिचालन । 

-   १.काठमाण्डौको गोठाटािमा ४५ िटा िेडको 
अस्पताल सवहत िृद्धाश्रम भिन धनमायण 
भएको हनुे, 

२. संघ ि प्रदेिको साझेदािीमा सात िटै 
प्रदेिमा अपाङ्गता ग्राम/पनुयस्थापना केन्त ि 
धनमायणको थालनि भएको हनुे,  

३. अपाङ्गतामैत्रि नेपाल घोिणाको लाधग सूचक 
तयाि भएको हनुे, - िावरय ज्येष्ठ नागरिक 
निधत तिुयमा भएको हनुे ।  

३४०००१०३ बाल विकास काययक्रम ३, ४, ८  बालबाधलकाको हक अधिकाि 
ि सो सम्बन्त िि निधत धनमायण 

-   १.तनहुुँको ढकालटािमा सवुििासम्पन्न 
एकीकृत बाल सिुाि गहृ धनमायण कायय 
भएको हनुे  

२. हाल सञ्चालनमा िहेका ८ िटा बाल सिुाि 
गहृको स्तिोन्नधत भएको हनुे।  

३४०००१०५ िारपधत मवहला 
सिजक्तकिण परियोिना  

५ उद्यमििलता विकास, 

सिजक्तकिण, अधभयानमूलक 
काययक्रम मािय त मवहलाको 
आधथयक, सामाजिक रुपान्त तण । 

-   १. हिाई उद्धािको काययक्रम थप व्यिजस्थत ि 
प्रभािकािी भएको हनुे,  

२.उद्यमििलताको माध्यमबाट मवहलाको 
आधथयक पहुुँचमा विस्ताि भएको हनुे,  

३. मवहलाहमाको नेततृ्ि, क्षमता विकास तथा 
ििविकोपाियनमा सिुाि आएको हनुे।  

३४००११०१ मवहला तथा 
बालबाधलका विभाग 

१, ४, ५, ६  मवहला विकास तथा बाल 
संिक्षण सम्बन्त िि 

-   १.विभागको िनिजक्त व्यिस्थापन भएको हनुे  

२.लैवङ्गक मूलप्रिाहीकिण,मनोसामाजिक 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

काययक्रमहरुको सहििकिण 
समन्त िय ि अनगुमन 

पिामिय, वहंसा धनिािण तथा बाल संिक्षण 
सम्बन्त िि ताधलम सञ्चालन भएको हनुे ।  

३४०४१०११ समाि कल्याण परििद्  १, २ िावरय ि अन्त तिायवरय गैि 
सिकािी संस्थाहरुको काम 
काििाहीमा समन्त िय ि धनयमन 

-   १. गैि सिकािी संस्था दताय, नविकिण, सम्पजत्त 
विििण, स्रोत परिचालन, काययसम्पादन 
लगायत समेलने गिी एकीकृत सूचना 
प्रणाली तयाि भएको हनुे , 

२. िावरय ि अन्त तिायवरय गैि सिकािी 
संस्थाहरुको उत्तिदायि एिम ्पािदिी 
रुपमा कायय सञ्चालन भएको हनुे ।  

३४०८१०११ िावरय बालअधिकाि 
परििद् 

३, ४, ८ बालबाधलकाको अधिकाि तथा 
हक वहतको संिक्षण ि 
सम्बद्धयन गनुय ।  

-   १. बालबाधलकाको हक वहत संिक्षण तथा 
सम्िियन भएको हनुे ,  

२. तिनै तहमा बाल संिक्षण प्रणालीको 
स्थापना/ सञ्चालनमा सहयोग भएको हनुे ,  

३. वििेि संिक्षणको आिश्यकता भएका 
अनाथ, बेिारिस तथा सडक बालबाधलकाको 
उद्धाि, संिक्षण, व्यिस्थापन तथा आिश्यक 
सेिा प्रिाह सहि रुपमा भएको हनुे,  

४. बाब-ुआमा भएका बालबाधलका बाल 
गहृबाट परििािमा पनुधमयलन भई 
बालबाधलकाको धनिःसंस्थाकिण भएको हनुे,  

५. बालबाधलका िोितलास नं. १०४ ि बाल 
हेल्पलाइन नं. १०९८ नेपालको सेिा 
धनिन्त ति सञ्चालन तथा विस्ताि भएको हनुे 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

, 

६. बाल गहृ तथा अस्थायि संिक्षण सेिा 
केन्त िको सेिा प्रिाह अधभिवृद्ध भएको हनुे 
तथा धनयमन ि सहििकिण प्रणाली सदुृढ 
भएको हनुे ।  

34000106 मवहला समतु्थान 
काययक्रम 

५ लैंधगक वहंसा पिधडत तथा 
प्रभावितहमाका लाधग प्रदान 
गरिने सेिालाई गणुस्तिीय 
बनाउन ु। 

२०७९/८० - 
२०८२/८३ 

३८,५१ भक्तपिुमा मंगला सहाना दीघयकाधलन 
पनुस्थायपना केन्त ि, मिेि प्रदेि, लजुम्बनि प्रदेि 
ि सूदिुपजिम प्रदेिमा सेिा केन्त िको भिन 
धनमायण भएको हनुे , क्षमता विकासका 
काययक्रम सञ्चालन भएको हनुे । 

काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

३४००००११ मवहला 
बालबाधलका तथा 
ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त त्रालय 

 संस्थागत अनदुान सम्बन्त िि 
मापदण्ड, २०७७ लाई परिमाियन 
गरिएको,  

 मन्त त्रालयको काययक्षेत्र समेलने 
गिी एकीकृत सूचना व्यिस्थापन 
प्रणाली बनाउने काययलाई अगाधड 
बढाईएको।  

 क्षेत्रगत निधत तथा काययक्रमगत 
समन्त िय, िनिजक्त व्यिस्थापन तथा 
प्रभािकािी सेिा प्रिाह भएको हनुे,  

 लैवङ्गक तथा यौधनक 
अल्पसंययकहमाको बािेमा समािमा 
िहेको भ्रम घटेि गएको हनुे।  

 निधत काययक्रम धनमायण ि समन्त िय सम्बन्त िि काययक्रम 
गने,  

 यौधनक तथा लैवङ्गक अल्पसंययक सम्बन्त िि सचेतना 
काययक्रम सञ्चालन गने।  

३४००००१२ पिपुधत िदृ्धाश्रम  १०२ िना ज्येष्ठ नागरिकहरु 
(६५ िना मवहला ि ३७ िना 
परुुि) लाई आिास, भिणपोिण, 

 १६५ िना बेिारिस ज्येष्ठ 
नागरिकहमाले गणुस्तिीय संिक्षण 
प्राि गिेको हनुे । 

 िदृ्धाश्रमको सवुििाको स्तिोन्नति गने  

 ज्येष्ठ नागरिकहमालाई आिास, भिणपोिण, स्िास््य 
उपचाि सेिा उपलब्ि गिाउने । 
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स्िास््य उपचाि सेिा उपलब्ि 
गिाइएको।  

३४०००१०१ लैंधगक वहंसा 
धनिािण तथा 
मानि बेचवििन 
धनयन्त त्रण काययक्रम 
P1 

 लैवङ्गक समानता निधत, २०७७ 
को कायायन्त ियन कायययोिनामा 
िाय सझुाि संकलनको कायय 
भईिहेको ,  

 ४ िटा प्रदेिमा सामाजिक 
कुिीधत विरुद्धको अधभयान 
काययक्रम सञ्चालन भएको,  

 Male leader network 

पनुयगठनका लाधग सचुना आव्हान 
गिी सजुच तयािीको क्रममा 
िहेको ।  

 लैवङ्गक वहंसा वपधडत, मानधसक 
समस्या भएका मवहला तथा 
वकिोिीको पनुस्थायपना भएको हनुे , 

 लैवङ्गक समानता निधत, २०७७ को 
कायायन्त ियन कायययोिना धनमायण भई 
कायायन्त ियन भएको हनुे, 

 लैवङ्गक वहंसा मकु्त क्षेत्र घोिणा गने 
सूचकहमा धनिायिण भएको हनुे, - 
Male Leader Network गठन भई 
लैवङ्गक वहंसा विरुद्धको अधभयान 
काययक्रम सञ्चालन भएको हनुे। 

 अनलाइनबाट हनु सक्ने बेचवििनबाट िोधगन साइबि 
क्राइम सम्बन्त िि िानकािी तथा मानि िेचवििन 
विरुद्ध अधभयान काययक्रम सञ्चालन गने,  

 मानि बेचवििन तथा ओसािपसाि पिधडत/ 
प्रभावितहमाका लाधग िोिगािमूलक तालीम सञ्चालन 
गने,  

 Male Leaders Network गठन गिी लैवङ्गक वहंसा 
धनिािणको क्षेत्रमा परिचालन गने,  

 लैवङ्गक वहंसा मकु्त क्षेत्र घोिणा गने सूचक धनमायणका 
लाधग अध्ययन अनसुन्त िान गने,  

 िावरय लैवङ्गक समानता निधत कायायन्त ियन 
कायययोिनाको अधभमजुिकिण काययक्रम सञ्चालन 
गने।  

३४०००१०२ सामाजिक विकास 
काययक्रम 

 काठमाण्डौको गोठाटािमा ४५ 
बेडको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल 
सवहतको १६५ िना क्षमताको 
िदृ्धाश्रम भिन धनमायण 
काययक्रमको लाधग िहिी विकास 
तथा भिन धनमायण विभागमा 
वित्तिय हस्तान्त तिण गिी कायय 
अगाधड बढाइएको,  

 मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ 
नागरिक मन्त त्रालयालाई 
अपाङ्गतामैत्रि धनकायको रुपमा 
विकास गने काययका लाधग 

 ज्येष्ठ नागरिक ददिा सेिा केन्त ि 
तथा धमलन केन्त ि ७५३ स्थानिय 
तह सम्म पगुेको हनुेछ ,  

 काठमाण्डौको गोठाटािमा ४५ 
बेडको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल 
सवहतको १६५ िना क्षमताको 
िदृ्धाश्रम भिन धनमायण भएको हनुे,  

 अन्त तिपसु्ता सिप हस्तान्त तिण 
काययक्रम सञ्चालन भई िेष्ठ 
नागरिकको ज्ञान, अनभुि ि सिपको 
उपयोग भएको  

 स्थानिय तहको समन्त िय ि सहकाययमा न्त यूनतम 
सवुििासवहत ज्येष्ठ नागरिक धमलन केन्त ि ि ददिा सेिा 
सञ्चालन गने, 

 संघ ि प्रदेिको साझेदािीमा सात िटै प्रदेिमा 
अपाङ्गताग्राम/पनुयस्थापना केन्त ि धनमायण तथा सञ्चालन 
गने,  

 अपाङ्गता मैत्रि नेपाल घोिणाका सूचक तयाि गने,  

 सितय अनदुान ददएका संघ संस्थाहमा ि अन्त य 
सम्बजन्त ित संस्थाहमाद्वािा सञ्चाधलत काययक्रमको 
अनगुमन गने,  

 िावरय ज्येष्ठ नागरिक निधत तिुयमा गने, - सबै प्रदेिमा 
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संघिय सजचिालय धनमायण तथा 
व्यिस्थापन कायायलय मािय त 
धड.पि.आि. तयाि गरिएको,  

 सहायक सामाग्रि उत्पादन गिी 
वितिण गने ७ प्रदेिका ७ िटा 
गैि सिकािी संस्थालाई सितय 
अनदुान उपलव्ि गिाइएको ।  

हनुे । 

 संघ ि प्रदेिको साझेदािीमा सात 
िटै प्रदेिमा 
अपाङ्गताग्राम/पनुयस्थापना केन्त ि 
धनमायण तथा सञ्चालन भएको हनुे, 

 िावरय ज्येष्ठ नागरिक निधत धनमायण 
भई कायायन्त ियन भएको हनुे, 

 सबै प्रदेिमा सञ्चाधलत ज्येष्ठ 
नागरिक धमलन केन्त िमा 
सहिकतायको व्यिस्था भएको हनुे 
। 

२/२ िटा धमलन केन्त िमा सहिकतायको व्यिस्था गिी 
ज्येष्ठ नागरिकलाई थप सेिा सवुििा प्रदान गने,  

 गोठाटािमा १६५ िना क्षमताको िदृ्धाश्रम भिन 
धनमायण िरुु गने,  

 गोठाटािमा ४५ बेडको अस्पताल धनमायण िरुु गने ।  

३४०००१०३ बाल विकास 
काययक्रम  

 तनहुुँ जिल्लाको आििैुिेनि 
गाउुँपाधलका िडानं. ५ , 

ढकालटािमा बाल सिुाि 
गहृभिन धनमायणका लाधग िहिी 
विकास तथा भिन धनमायण 
विभाग, संघिय आयोिना 
कायायन्त ियन इकाई कास्की 
माितय कायायन्त ियन गनय 
अजयतयािी ददई बोलपत्र आह्वान 
भएको,  

 बाल अधिकािसम्बन्त िि 
अन्त तिायवरय महासजन्त ि १९८९ 
(CRC) को छैठौं/ सातौं आिधिक 
प्रधतिेदन तयाि गिी स्ििकृधतका 
लाधग नेपाल सिकाि (म.प.) मा 
पेि गरिएको।  

 तनहुुँको ढकालटािमा ४०० िना 
कानूनको वििादमा पिेका 
बालबाधलका िाय न सक्ने क्षमताको 
सवुििासम्पन्न बाल सिुाि गहृ 
धनमायण कायय ८० प्रधतित सम्पन्न 
भएको हनुे,  

 नेपाल सडकमा आजश्रत 
बालबाधलका मकु्त िार भएको हनुे 
, 

 सातै प्रदेिमा ददिा जिि ुस्याहाि 
केन्त िहमा स्थापना भई सञ्चालन 
भएको  
हनुे,  

 मौिदुा ८ िटा बाल सिुाि 
गहृहमाको पूिायिाि सिुाि धनमायण 
एिम ्स्तिोन्नधत भएको हनुे । 

 तनहुुँको ढकालटािमा बालसिुाि गहृ धनमायण गने,  

 सातै प्रदेिमा ददिा जिि ुस्याहाि केन्त िहमा स्थापना 
तथा सञ्चालन गने,  

 विद्यमान बालसिुाि गहृहमाको भौधतक पिुायिाि सिुाि 
गने। 
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३४०००१०५ िारपधत मवहला 
सिजक्तकिण 
परियोिना 

 मंगला-साहना दीघयकालीन 
पनुस्थायपना केन्त िको DPR तयािी 
ि धनमायणका लाधग सूययविनायक 
न.पा. भक्तपिुमा प्राि िग्गामा 
धड.पि.आि. तयाि गनय सघन 
सहिी तथा भिन धनमायण 
आयोिनामा रु.४० लाि बिेट 
पठाइएको,  

 हालसम्म दगुयम क्षेत्रमा ज्यान 
िोजिममा पिेका ३०८ िना 
गभयिति तथा सतु्केिीको उद्धाि 
गरिएको,  

 हालसम्म ६५ स्थानिय तहमा 
मवहला उद्यमजिलता सहििकिण 
केन्त िको स्थापना गरिएको,  

 जिविकोपाियन सिुाि 
काययक्रमबाट २२०० िनालाई 
सिप विकास ताधलम तथा 
टेिापुुँिि प्रदान गरिएको ।  

 मानि विकास सचुकांकमा पछाधड 
पिेका स्थानिय तहमा 
ििविकोपाियन सिुाि काययक्रम 
मािय त ४५०० िनाले सिप 
विकास ताधलम तथा टेिापुुँिि प्राि 
गिेको हनुे,  

 २ मवहलाहमाको घिेल ुकामको 
मूल्य धनिायिण सम्बन्त िि अध्ययन 
भएको हनुे,  

 िैविक स्याधनटिी प्याड उत्पादन 
गने उद्योगिलाई प्रोत्साहन अनदुान 
उपलब्ि गिाइएको हनुे,  

 ७५३ स्थानिय तहमा मवहला 
उद्यमििलता विकास सहििकिण 
केन्त ि सञ्चालनमा आएको हनुे।  

 मवहलाहमाको घिेल ुकामको मूल्य धनिायिण सम्बन्त िि 
अध्ययन गने,  

 बहआुयधमक नमूना बस्तिका दधलत, अल्पसंययक, 

अधतधसमान्त तकृत, धसमान्त तकृत समदुायका मवहला ि 
वकिोिीहमाका लाधग िोिगािमूलक काययक्रम सञ्चालन 
गने,  

 दगुयम क्षेत्रमा ज्यान िोजिममा पिेका गभयिति तथा 
सतु्केिीको हिाइ उद्धाि काययक्रम धनिन्त ति रुपमा 
सञ्चालन गने,  

 उिमििलता प्रिद्धयनको लाधग वित्तिय पहुुँच, टेिा पूुँिि 
ि प्रविधि सहयोग काययक्रम सञ्चालन गने,  

 मानि विकास सचुकांकमा पछाधड पिेका स्थानिय 
तहमा ििविकोपाियन सिुाि काययक्रम सञ्चालन गने।  

३४००११०१ मवहला तथा 
बालबाधलका विभाग 

 नेपालगंि बाुँकेमा सिुाि गहृको 
भिन धनमायण भईिहेको, 

  सामाजिक कुिीधत तथा 
हाधनकािक अभ्यास विरुद्ध 
सचेतना काययक्रम मोिङ, िौतहट. 
ि दाङ जिल्लामा सञ्चालन 
गरिएको, - विद्यालयस्तिका 
बालबाधलकालाई लाग ुऔिि 

  नेपालगञ्ज बाल सिुाि गहृ भिन 
धनमायण भएको हनुे,  

 २१ िटा सेिा केन्त िहमाको 
व्यिस्थापन भएको हनुे,  

 

 लैवङ्गक 
मूलप्रिाहीकिण,मनोसामाजिक 
पिामिय, वहंसा धनिािण तथा बाल 

 विद्यालयस्तिका बालबाधलकालाई लागऔुिि दवु्ययसधन,  

साइबि क्राइम तथा बालवििाह धनयन्त त्रण सम्बन्त िि 
सचेतनामलुक अधभमजुिकिण काययक्रम सञ्चालन गने,  

 सामाजिक कुिीधत तथा हाधनकािक अभ्यास विरुद्ध 
सचेतना काययक्रम सञ्चालन गने,  

 स्थानिय तहका िनप्रधतधनधि, कमयचािी, िाधमयक अगिुा, 
िामिझांक्री, समदुायका ज्येष्ठ मवहला/परुुि, 

जिक्षक/जिजक्षका, पत्रकाि लगायत सिोकाििालाबिच 
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दवु्ययसन तथा बालवििाह 
धनयन्त त्रण सम्बन्त िि सचेतना 
अधभमिुिकिण काययक्रम 
महोत्तिी, धसन्त िलुी, म्याग्दी , 

पाुँचथि जिल्लामा सञ्चालन  

गरिएको |  

संिक्षण सम्बन्त िि ताधलम सञ्चालन 
भएको हनुे ।  

छाउपडि प्रथा विरुद्ध िनचेतना मूलक अन्त तिवक्रया 
सञ्चालन,  

 िादी, कमलिी, कमैया, चेपाङ्ग, मसुहि, िाउटे लगायत 
िजञ्चतिमा पिेका सबै समदुायका मवहला तथा 
वकिोिीहरुका लाधग सचेतना मूलक अधभमजुिकिण 
काययक्रम सञ्चालन  
गने । 

३४०४१०११ समाि कल्याण 
परििद् 

 Government -Integrated Data 

center बाट Space प्राि गरिएको 
ि सामाजिक व्यिस्थापन सूचना 
सफ्टिेयि धनमायणका लाधग 
सफ्टिेयि धनमायतासुँग सम्झौता 
भई कायय प्रािम्भ भएको,  

 अन्त तिायवरय गैि सिकािी 
संस्थाका स्ििकृत परियोिना ११ 
िटा िावरय गैि सिकािी 
संस्थाका स्ििकृत परियोिना ५० 
िटाको अनगुमन मूल्याङ्कन कायय 
सम्पन्न भएको ।  

 एकीकृत सामाजिक विकास ऐन 
धनमायण भएको हनुे,  

 अन्त तिायवरय गैससका स्ििकृत 
परियोिनाको प्रभािकािी अनगुमन 
ि मूल्याङ्कन गरिएको हनुे,  

 संघ संस्थाको दताय, नविकिण, 

सम्पधतको विििण, वक्रयाकलाप 
समेत िलु्नेगिी एकीकृत सामाजिक 
व्यिस्थापन सचुना (SMIS) 

सफ्टिेयि धनमायण भई कायय प्रािम्भ 
भएको हनुे ।  

 एकीकृत सामाजिक विकास ऐन धनमायण गने, 

 गैि सिकािी क्षेत्रको काययक्रमलाई िावरय प्राथधमकता 
अनकुुल बनाउन विियगत तथा भौगोधलक क्षेत्रको 
प्राथधमवककिण गने, 

 अनगुमन मलु्याङ्कनलाई प्रभािकािी बनाउने कायय गने 
।  

३४०८१०११ िावरय 
बालअधिकाि 
परििद् 

 आधथयक ििय २०७८/७९ को 
िागनु मसान्त तसम्म हिाएका ३४ 
हिाि ६७३ बालबाधलका मध्ये 
िोितलास गिी २१ हिाि 
१८७ िना बालबाधलका िेला 
पािी परििािमा पनुधमयलन 
गिाइएको। 

 सडक बालबाधलकामकु्त िार 

 बालबाधलका िोितलास नं. १०४ 
को सेिा प्रभािकािी भई किीब 
१० हिाि बालबाधलकाको 
पारििारिक पनुधमयलन तथा 
पनुस्थायपना भई बालबाधलकाको 
िेला पने दि ८२ बाट ९० 
प्रधतितमा पगुेको हनुे,  

 सडक बालबाधलका मकु्त िार 

 बालबाधलका िोितलास नं. १०४ ि बाल हेल्पलाइन 
नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने,  

 सडक बालबाधलका उद्धाि, संिक्षण, पनुधमयलन तथा 
व्यिस्थापन गने,  

 बाल गहृ अनगुमन तथा धनयमन सहििकिण ४. वहंसा 
तथा दवु्ययिहािमा पिेका बालबाधलकाको उद्धाि तथा 
संिक्षण व्यिस्थापन,  

 बालगहृ अनगुमन तथा कानून विपिीत सञ्चालनमा 
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धनमायणका लाधग आिाि तयाि 
गरिएको ि हाल सम्म १ हिाि 
९३७ िना सडक 
बालबाधलकाको उद्धाि गिी 
संिक्षण तथा व्यिस्थापन 
गरिएको,  

 बाल गहृ सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्त िि मापदण्ड 
पूिा नगिेका ८३ िटा बाल 
गहृहमा सञ्चालन बन्त द गिी सो 
गहृहमामा िहेका १ हिाि ९७ 
िना बालबाधलकाको उद्धाि गिी 
पारििारिक पनुधमयलन तथा 
पनु:स्थापना गरिएको ,  

 िोजिममा पिेका २३ हिाि 
८३९ बालबाधलकाको 
आपत्कालीन उद्धाि गिी िाहत, 

मनोविमिय, पनुधमयलन तथा 
पनुस्थायपना भएको ,  

 वहंसा तथा दवु्ययिहािमा पिेका 
एिम ्वििेि संिक्षणको 
आिश्यकता भएका 
बालबाधलकाको आपत्कालीन 
उद्धाि, िाहत, अस्थायि संिक्षण, 

मनोविमिय एिम ्पारििारिक 
पनुधमयलन तथा पनुस्थायपनाका 
लाधग बाल हेल्पलाइन नं. 
१०९८ सेिा १८ स्थानबाट 

घोिणा भएको हनुे, 
 बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ को 

सेिा विस्ताि भई ४० स्थानमा 
सञ्चालन भएको ि िोजिममा पिेका 
बावियक १५ हिािका दिले ४५ 
हिाि बालबधलका लाभाजन्त ित 
भएको हनुे, 

  कानून तथा मापदण्ड विपिीत 
सञ्चाधलत बालगहृमा िहेका तिन 
हिाि बालबाधलकाको पारििारिक 
पधुनधमयलन तथा पनुिःस्थापना भएको 
हनुे,  

 सातै प्रदेि तथा स्थानिय तहबाट 
बाल अधिकाि सम्बन्त िि सूचनाहरु 
एकीकृत ि अद्यािधि भएको हनुे,  

 ७५३ िटै स्थानिय तहमा 
बालबाधलका सम्बन्त िि ऐन, २०७५ 
को व्यिस्था कायायन्त ियन भई 
स्थानिय बाल अधिकाि सधमधत, 

बाल कल्याण अधिकािी, बाल कोि 
लगायतका स्थानिय बाल अधिकाि 
संिक्षण प्रणाली तथा संयन्त त्र 
वक्रयाििल भएका हनुे ।  

िहेका बालगहृहमाबाट बालबाधलकाको उद्धाि गिी 
पारििारिक पनुधमयलन तथा पनुिःस्थापना, 

 सडक बालबाधलकाको उद्धाि, अस्थायि संिक्षण, लागू 
पदाथय दवु्ययसनि उपचाि, सिपमूलक तालीम तथा 
उद्यमििलता काययक्रम सञ्चालन ।  
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सञ्चालन गिी िावियक रुपमा 
किीब १० हिाि िना 
बालबाधलकालाई सेिा प्रदान भई 
िहेको,  

 बालबाधलका सम्बन्त िि िजण्डकृत 
सूचना संकलन तथा 
व्यिस्थापनका लाधग एकीकृत 
सूचना प्रणालीको धनमायण 
गरिएको।  

३४०००९०१ मवहला समतु्थान 
काययक्रम 

 नयाुँ काययक्रम  बाग्मति प्रदेि, मिेस प्रदेि , 

लजुम्बनि प्रदेि ि सूदिु पजिम 
प्रदेिमा वहंसा पिधडत मवहला तथा 
वकिोिीलाई िाय न सेिा केन्त ि 
धनमायण भएको हनुे । 

 सेिा केन्त ि धनमायणको कायय थालनि गने। 

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

यस मन्त त्रालयको काययक्षेत्रधभत्र मवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहमा ि लैवङ्गक तथा यौधनक अल्पसंययकहमाको अधिकािको संिक्षणको साथै 
उनिहमाको सिक्तिकिण गिी देि विकासमा समजुचत उपयोग गनुय िहेको छ। मवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, लैवङ्गक तथा यौधनक अल्पसंययक, मानि 
िेचवििनमा पिेका मवहला तथा वकिोिीको वहत प्रिद्धयन गने वििय बह ुधनकायको सिोकािको वििय भएको हुुँदा तिनै तहका सिकािको सम्बद्ध धनकायको अपनत्ि हनु िमािी 
िहेको छ ।  तसथय सबै तहमा िहेका लैवङ्गक सम्पकय  व्यजक्तले यस विियमा सम्बजन्त ित तह तथा धनकायमा पैििि गिी आ-आफ्नो धनकायको बिेट तथा काययक्रममा 
आन्त तरिकीकिण गनुय आिश्यक छ । तिनिटै तहका सम्बजन्त ित धनकायहमाले आ-आफ्नो काययक्रममा उल्लेजित िगयको वहत प्रिद्धयन हनुेगिी मवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागरिकको 
अधिकािको उजचत सम्मान गदै तद्अनसुाि काययक्रमहमा सञ्चालन गने, प्रदेि ि स्थानिय तहले संघबाट प्राि गने अनदुानका काययक्रममा दोहोिो नपने गिी काययक्रमहमा सञ्चालन 
गने ि संघिय तथा प्रदेिका धनकाय ि स्थानिय तहहमाले काययक्रमको उपलजब्िका बािेमा धनयधमत रुपमा प्रगधत विििण यस मन्त त्रालयमा उपलब्ि गिाएमा काययक्रमहमाको 
प्रभािकािी कायायन्त ियन भई पेजक्षत उपलजब्ि प्राि हनुेछ।त्यसैगिी िावरय तथा अन्त तििावरय गैि सिकािी संस्थाहमाले सञ्चालन गने विधभन्न काययक्रमको धनयधमत अनगुमन तथा 
सपुिीिेक्षण गनय नसकेमा िाज्यले धलएका निधत तथा प्राििान विपरित वक्रयाकलापहरु सञ्चालन हनु सक्ने िोजिम िहन सक्दछ ।  
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६.६ श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सिुक्षा 

१. पषृ्ठभधूम  

नेपालको संवििानले िोिगािी ि श्रमको हकलाई मौधलक हकको रुपमा स्थावपत गिेको छ। लोककल्याणकािी िाज्यको 
अििािणा अनमुाप सबै नागरिकको गणुस्तिीय िििन सधुनजितताका लाधग िाज्यले सामाजिक सिुक्षा ि कमिोि, विपन्न एिं 
िोजिममा िहेका लजक्षत िगयको संिक्षण गने निधत अबलम्िन गिेको छ ।  

श्रमको मयायददत ि सिुजक्षत व्यिस्थापन, व्यिसायिन्त य स्िास््य ि सिुक्षाको प्रिद्धयन, बालश्रम धनिािण, िोिगािीको 
अिसिको सिृना, व्यािसावयक तथा सिप विकास ताधलम, योगदानमा आिारित सामाजिक सिुक्षा योिनामा सबैको आिद्धता िढाउन ु
मन्त त्रालयको मयुय उद्देश्य िहेका छन ्। श्रम, िोिगाि ि सामाजिक सिुक्षा क्षेत्रका िावरय निधत, योिना ि काययक्रमहरुको तिुयमा 
ि कायायन्त ियन गिी वििेित: आन्त तरिक श्रम व्यिस्थापनका माध्यमबाट सकािात्मक औद्योधगक श्रम सम्बन्त िको स्थापना, आन्त तरिक 
िोिगािीका अिसिको विस्ताि ि सामाजिक सिुक्षाको प्रत्याभधूत गनुय मन्त त्रालयको काययक्षेत्र अन्त तगयत िहेको छ। 

२. समस्या तथा चनुौति  

श्रम बिािमा उपलब्ि श्रधमकको सिप, दक्षता ि बिािमा माग भएको श्रमबिच तादात्म्यता कायम हनु नसक्न,ु कोिाना 
भाइिस महामािीको कािणबाट आन्त तरिक ि िैदेजिक िोिगािीको क्षेत्रमा देजिएको िोजिम व्यिस्थापन गनय कदठन हनु,ु श्रमको 
सम्मान गने संस्कृधतको विकास हनु नसक्न,ु अपेजक्षत रुपमा उद्यमििलता विकास ि िोिगािीको सिृना हनु नसक्न,ु िैदेजिक 
िोिगािीबाट प्राि सिप ि पूुँििको उत्पादनििल क्षेत्रमा परिचालन नहनु,ु विधभन्न प्रयासका बाििदु बालश्रम पूणयरुपमा धनिािण हनु 
नसक्न,ु बालश्रममा िहेका बालिाधलकाहरुको उद्दाि, पनुस्थायपना, िाहत तथा पनुधमयलन काययक्रमहरुको न्त यूनता िहन,ु  सकािात्मक 
श्रम सम्बन्त ि ि िोिगािमैत्रि लगानि अपेजक्षत रुपमा िवृद्ध हनु नसक्न ुिस्ता समस्याहरु यस क्षेत्रमा विद्यमान िहेका छन ्। 

त्यसैगिी, अनौपचारिक क्षेत्रको िोिगािीलाई औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्त तिण गनुय, श्रम तथा िोिगािीको हकको पूणयरुपमा 
कायायन्त ियन गनुय, बिािको मागबमोजिम सिपयकु्त िनिजक्तको विकास गनुय, असल श्रम सम्बन्त िको विकास ि श्रमको उत्पादकत्ि 
िवृद्धमािय त आधथयक विकासका सम्भािनाहरुलाई ििावकलो बनाउन,ु िैदेजिक िोिगािीबाट धसजियत िोजिमहरुको न्त यूनिकिण गदै 
यसबाट प्राि पूुँिि, प्रविधि, ज्ञान, सिप ि अनभुिको अधिकतम उपयोग गिी आन्त तरिक िोिगािी तथा उद्यमििलताको विकास गने, 

योगदानमा आिारित सामाजिक सिुक्षाको दायिालाई विस्ताि गिी सामाजिक सिुक्षा योिनामा आबद्ध हनुे िोिगािदाता ि श्रधमकको 
संययामा अपेजक्षत रुपमा िवृद्ध गने चनुौतिहरु िहेका छन ्।  

श्रम, सामाजिक सिुक्षा ि िोिगािी सम्बन्त िि नयाुँ काननुहमा िािी हनु,ु प्राविधिक जिक्षा तथा सिपमूलक ताधलमलाई 
प्राथधमकता ददईन,ु न्त यूनतम पारिश्रधमकको कानूनि व्यिस्था हनु,ु िैजक्षक बेिोिगाि तथा िैदेजिक िोिगािबाट िकेका व्यजक्तलाई 
ऋण सवुििा उपलब्ि हनु,ु बालश्रम धनिािण गमुायोिना कायायन्त ियनमा आई बालश्रम मकु्त स्थानिय तह घोिणाको प्रवक्रया अगाधड 
बढ्न,ु आन्त तरिक िोिगािी प्रिद्धयन गने उद्देश्यले प्रिानमन्त त्रि िोिगाि काययक्रम सञ्चालन भई िहनलुाई अिसिको रुपमा धलन 
सवकन्त छ ।  

३. सोच  

सबै नागरिकलाई मयायददत ि उत्पादनििल िोिगािीका अिसिको उपलब्िता । 
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४. उद्दशे्य  

1. देिधभत्र उत्पादनििल ि मयायददत िोिगािीका अिसिहमा विस्ताि गनुय । 

2. असल औद्योधगक ि श्रम सम्बन्त िको विकास गनुय। 

3. बालश्रम लगायत सबै प्रकािका श्रमिोिण अन्त त्य गनुय । 

4. िैदेजिक िोिगािीलाई सिुजक्षत, मयायददत ि व्यिजस्थत गनुय । 

५. िणनिधत  

1. स्थानिय तहदेजि िोिगाि काययक्रमलाई विस्ताि गिी न्त यूनतम िोिगािीको प्रत्याभधूत गने । 

2. विद्यमान श्रम तथा िोिगाि सम्बन्त िि कानूनहरुको प्रभािकािी कायायन्त ियन ि सामाजिक संिादको माध्यमबाट असल 
औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त िको विकास गने । 

3. िावरय आिश्यकताका आिािमा ताधलम ि सिप विकासद्धािा श्रधमकको दक्षता अधभिवृद्ध गने । 

4. तिन तहका  सिकािबिच िोिगािी सिृना ि श्रम व्यिस्थापनमा प्रभािकािी समन्त िय गने । 

5. िैदेजिक िोिगािका चिणलाई सिुजक्षत, िोिणमकु्त मयायददत ि अधिकतम प्रधतिलदायक बनाउने । 

6. िोिगािी शृ्रिना गनय एिम ् विधभन्न धनकायसुँग समन्त िय तथा िोिगािीसम्बन्त िि काययको धनयमन गनय अधिकािसम्पन्न 
उच्चस्तिीय िावरय िोिगाि प्राधिकिण गठन गने । 

६. विियके्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ को 
अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सामाजिक सिुक्षा 
कोिमा सूजचकृत भएका 
श्रधमकहरुको संयया 

िना २२७७२० ४००००० ५००००० ६००००० ७००००० 

२ बालश्रम मकु्त स्थानिय 
तह 

संयया ० 10 ७० १५० ३०० 

३ व्यािसावयक सिपमूलक 
ताधलम धलने संयया 

िना 
हिािमा 

३.५ २० ३० ४० ५० 

४ आप्रिासि स्रोत केन्त ि 
स्थापना ि व्यिस्थापन 

जिल्ला ३८ ३८ ३८ ३८ ३८ 

५ बालश्रम धनिीक्षण 
(प्रधतििय) 

प्रधतष्ठान 
संयया 

१७६२ २००० २५०० ३००० ३५०० 

६ श्रम अधडट प्रधतिेदन 
संयया 

१६५३ ३००० ५००० ६००० ७००० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलजब्ि 

२०७८/७९ को 
अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

७ योगदानमा आिारित 
सामाजिक सिुक्षामा 
आबद्ध प्रधतष्ठान संबद्ध 
श्रधमक 

संयया १४९७० १७५०० २०००० ३०००० ५०००० 

८ प्रधतष्ठान धनिीक्षण (श्रम 
कानूनको परिपालना , 

OSH समेत) 

संयया १५०१ २००० २५०० ३००० ३५०० 

९ प्रिानमन्त त्रि िोिगाि 
काययक्रम मािय त 
िोिगािी धसियना  
(िावियक) 

िना १६९७२५ १९०००० २००००० २५०००० ३००००० 

७. विियक्षते्रगत िचय तथा स्रोतको धत्र-ििीय अनमुान  

                मा लािमा 
विधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आधथयक बिय कुल चाल ु पुुँििगत वित्तिय व्यिस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७९/८० 20,803 19,497 1,306 - 9,986 5,188 5,629 

२०८०/८१ 98,223 96,919 1,304 - 70,785 7,438 20,000 

२०८१/८२ 100,576 99,240 1,336 - 90,823 2,253 7,500 
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८. काययक्रम/आयोिनाको संजक्षि विििण  

काययक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.िि.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षि विििण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३७१०००११ श्रम, िोिगाि तथा 
सामाजिक सिुक्षा 
मन्त त्रालय 

१ -६  श्रम, िोिगाि, सामाजिक सिुक्षा तथा 
िैदेजिक िोिगािसम्बन्त िि निधत, 

कानून, मापदण्ड तिुयमा गने ि 
धनयमन गने ।  

 औद्योधगक वििाद समािान, 

व्यिसायिन्त य सिुक्षाको प्रत्याभधूत  

गने । 

 िोिगािसम्बन्त िि त्याङ्क, अध्ययन ि 
अनसुन्त िान गने, गिाउने । 

 सिपमूलक एिं व्यािसावयक ताधलम, 

रेड यधुनयनसम्बन्त िि एकीकृत कानून 
ि धनयमन गने, गिाउने । 

 विदेििहरुका लाधग श्रम स्ििकृधत 
तथा श्रम सहचािी सम्बन्त िि 
वक्रयाकलापको व्यिस्थापन गने, 

गिाउने ।  

-   श्रम, िोिगाि, सामाजिक सिुक्षा तथा 
िैदेजिक िोिगािसम्बन्त िि निधत, कानून, 

मापदण्डहरुको सिुाि भएको हनुे । 

मयायददत िोिगािी ि असल श्रम सम्बन्त ि 
,औद्योधगक वििाद समािान, व्यिसायिन्त य 
सिुक्षाको प्रत्याभधूत भएको हनुे । 

श्रधमक,िोिगाि, सामाजिक सिुक्षा तथा 
िैदेजिक िोिगािसम्बन्त िि अध्ययन ि 
अनसुन्त िान, त्याङ्कहरु उपलब्िता भएको 
हनुे ।  

३७१०००१२ िैदेजिक िोिगाि 
न्त याधिकिण 

५ िैदेजिक िोिगाि व्यिस्थापन सम्बन्त िमा 
पिेका उििुीहरुको सनुिुाई तथा 
काििाही, न्त याय प्रदान गने। 

-   िैदेजिक िोिगाि सम्बन्त िि ठगिका 
उििुीहरुको ियौट भएको हनुे । 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

३७१००१०१ िोिगाि प्रिद्धयन 
काययक्रम 

३ १. िोिगाि तथा स्ििोिगाि प्रिद्धयनका 
लाधग समन्त िय, सहकायय तथा 
धनयमन ि व्यिस्थापन गने । 

 २. िैदेजिक िोिगािीलाई सिुजक्षत, 

मयायददत ि िििनोपयोगि बनाउन 
पिामिय तथा वित्तिय साक्षिता 
काययक्रम सञ्चालन  गने ।  

-   सिुजक्षत आप्रिासन परियोिना तेश्रो चिण 
अिधिभि ५ लाि िनालाई िैदेजिक 
िोिगािीको सम्बन्त िमा सूचना तथा 
पिामिय प्रदान गरिएको हनुे । १५ हिाि 
िनालाई िैदेजिक िोिगािीको सम्बन्त िमा 
कानूनि सहायता तथा गन्त तब्य मलुकुमा 
सहििकिण सेिा प्राि गिेको हनुे । ७ 
हिाि िनालाई सिपमूलक ताधलम ि २२ 
हिाि िनालाई वित्तिय साक्षिता ताधलम 
प्राि गिेको हनुे । २८ हिाि िनालाई 
मनोसामाजिक पिामिय सेिा प्राि गिेको 
हनुे । 

३७१०१०११ श्रम तथा 
व्यिसायिन्त य सिुक्षा 
विभाग 

२ श्रधमक िगयको हक वहत संिद्धयन गिी 
सिुजक्षत एिं स्िस्थ ि मयायददत कायय 
िाताििण धसियना गने । श्रमिजक्तको 
विकास ि सदपुयोग गिी उत्पादकत्ि 
अधभिवृद्ध गनय समुििु औद्योधगक एिं 
श्रम सम्बन्त ि कायम गने । काययस्थलमा 
सिुजक्षत एिं स्िस्थय िाताििण प्रिद्धयन 
गिी दघुयटना एिं व्यिसायिन्त य िोग 
न्त यूधनकिण गने ।  

-   श्रधमक िगयको हक वहत संिद्धयन गिी 
सिुजक्षत एिं स्िस्थ ि मयायददत कायय 
िाताििण धसियना भएको हनुे श्रमिजक्तको 
विकास ि सदपुयोग गिी उत्पादकत्ि 
अधभिवृद्ध गनय समुििु औद्योधगक एिं श्रम 
सम्बन्त ि कायम हनुे, काययस्थलमा सिुजक्षत 
एिं स्िस्थ िाताििण प्रिद्धयन गिी दघुयटना 
एिं व्यिसायिन्त य िोग न्त यूनिकिण भएको 
हनुे  

३७१०१००१२ श्रम तथा िोिगाि २ श्रमिजक्तको विकास ि सदपुयोग गिी -   औिोधगक वििाद समािान भएको हनुे । 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

कायायलयहरु उत्पादकत्ि अधभिवृद्ध गनय समुििु 
औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त ि कायम 
गनयका लाधग औधिधगक वििाद समािान 
गने । प्रधतष्ठान धनिीक्षणमािय त श्रम 
कानूनको पालना भए नभएको अनगुमन 
गने । 

प्रधतष्ठान धनिीक्षण मािय त श्रम कानूनको 
पालना भए नभएको अनगुमनको 
माध्यमबाट श्रमिजक्तको विकास ि 
सदपुयोग गिी उत्पादकत्ि अधभिवृद्ध गनय 
समुििु औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त ि 
कायम भएको हनुे । 

३७१०११०२ ब्यिसायिन्त य सिुक्षा 
तथा स्िास््य केन्त ि 

२ व्यिसायिन्त य सिुक्षा ि स्िास््यसम्िन्त िि 
निधत, काननु कायायन्त ियनको क्षमता 
विकास गने । 

-   काययस्थलमा सिुजक्षत एिं स्िस्थय 
िाताििण प्रिद्धयन भई दघुयटना एिं 
व्यिसायिन्त य िोग न्त यूनिकिण भएको हनुे 

३७१०२०११ िैदेजिक िोिगाि 
विभाग 

५ िैदेजिक िोिगािीलाई ब्यबजस्थत, 

सिुजक्षत,मयायददत हनुे गिी व्यिस्थापन 
गने । 

-   िैदेजिक िोिगािीलाई ब्यबजस्थत, 

सिुजक्षत,मयायददत ि कम िजचयलो हनुे गिी 
ब्यबजस्थत भएको हनुे । िैदेजिक 
िोिगािीमा हनुे ठगि सम्बन्त िि सचेतना, 
ठगि धनयन्त त्रणमा अनगुमन भएको हनुे । 

िैदेजिक िोिगािीबाट िकेका ि िान 
चाहने परििािको उद्ममििलता ि वित्तिय 
साक्षितामा बजृध्द भएको हनुे । 

३७१०३०११ व्यािसावयक तथा 
सिप विकास ताधलम 
प्रधतष्ठान  

३ िोिगािउन्त मिु व्यािसावयक तथा सिप 
विकास ताधलम व्यिस्थापन तथा 
सञ्चालन गने । 

-   बिािको माग अनसुािका व्यािसावयक 
तथा सिपमूलक ताधलम सञ्चालन  गिी 
व्यािसावयक तथा सिपमलुक तालीम प्राि 
िनिजक्तलाई पूुँिि, प्रविधि, उद्यमििलता ि 
बिािसुँग आिद्ध गने गिी संस्थागत 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

समन्त िय गिी िावरय ि अन्त तिायवरय माग ि 
आिश्यकता अनसुाि प्रधतस्पिाय गनय सक्न े
गिी सिपयकु्त िनिजक्तको विकास हनुे ।  

३७१००१०२ प्रिानमन्त त्रि िोिगाि 
काययक्रम 

५ िोिगािीको प्रत्याभधूतमािय त नागरिकको 
िििनस्तिमा सिुाि ल्याउने लक्ष्यका 
साथ न्त यूनतम िोिगािीको सधुनजितता 
तथा उत्पादनििल िोिगािीको अधभिवृद्ध 
गने उदे्धश्य अनरुुप प्रत्येक स्थानिय 
तहमा सूचिकृत बेिोिगाि व्यजक्त तथा 
िोिगािदाताहरुको विििण तथा सूचना 
व्यिस्थापन ि सामाजिक सिुक्षाको 
रुपमा न्त यूनतम िोिगािी प्रत्याभधूत  
गने । 

-   न्त यूनतम िोिगािीको प्रत्याभधूतमािय त 
सूचिकृत अधत विपन्न बेिोिगािहरुलाई 
एक सय ददनको नयूनतम िोिगािी 
सधुनजितता भएको हनुे । न्त यूनतम 
िोिगािीको प्रत्याभधूतमािय त अधत विपन्न 
बेिोिगािहरुको संयया क्रमि: घलदै 
गएको हनुे । हिेक श्रमलाई सम्मान गने 
संस्कािको विकास गिी स्िदेिमा नै 
िोिगािी तथा स्ििोिगािी अधभिवृद्ध 
भएको हनुे । िोिगाि व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली प्रभािकािी रुपमा सञ्चालन  
भएको हनुे । प्रिानमन्त त्रि िोिगाि 
काययक्रम प्रधत अपनत्ि बवृद्ध भई हिेक 
प्रदेि तथा स्थानिय तहहरुमा 
काययक्रमहरु सञ्चालन  भएको हनुे ।  

३७१००१०३ यिुा िोिगािीका 
लाधग रुपान्त तिण 
पहल आयोिना 

१ यिुा लजक्षत िोिगािीका अिसिको 
धसियना, सिप तथा क्षमता अधभिवृद्ध ि 
िोिगाि सेिाको विस्ताि मािय त श्रम 
बिािको परिमाणमा सिुाि ल्याउने । 

२०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

१२० 

धमधलधनयम 
अमेिेकी 
डलि 

दताय गिेको १ िियधभत्र ताधलम, अस्थायि 
काम अथिा िोिगािको अिसि पाई 
आयोिनाद्वािा सहयोग प्राि गिेका 
व्यजक्तहरु (धलङ्ग ि उमेि समूहका 
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ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

िोिगािीका ितयमान सेिा ि सवुििा 
प्रणालीमा विकास तथा विस्ताि गिी  
िोिगािीमा पहुुँच अधभिवृद्ध गने । 

अल्पकाधलन िोिगािीका अिसिको 
धसियना गने । िोिगाि सेिाको प्रिियन 
मािय त बेिोिगािीको समस्यालाई 
न्त यूनिकिण गने।  

आिािमा) को संयया ४० प्रधतित पगुेको 
हनुे । ७५३स्थानिय तहमा िोिगाि सेिा 
केन्त ि परिचालन भएको हनुे ि 
आयोिनाका कुल यिुा लाभग्राही ६० 
प्रधतित पगुेको हनुे । िावरय िोिगाि 
ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीको धनमायण तथा 
सञ्चालन  भएको हनुे । अस्थायि 
काययक्रम मािय त कुल १ किोड 
िोिगािीको ददन धसियना भएको हनुे । 

कुल ५९५०० िनाले कायय स्थलमा 
आिारित ताधलम तथा िििन उपयोगि 
सिप विकास ताधलम प्राि गिेको 
हनुे।कुल ६० हिाि मवहलाहरु 
सामाजिक सिुक्षा काययक्रमबाट लाभाजन्त ित 
भएको हनु।े  

३७१००१०4 िैदजिक िोिगािबाट 
िवकय एको 

     

३७१३१०११ िैदेजिक िोिगाि 
बोडय 

५ िैदेजिक िोिगाि ब्यबसायलाई सिुजक्षत 
ब्यिजस्थत ि मयायददत बनाउने, िैदेजिक 
िोिगािीमा िाने ि विदेिमा काययित 
कामदािहरुको वहत, सामाजिक सिुक्षा 
तथा संिक्षण गने , श्रम स्ििकृधत धलई 

-   िैदेजिक िोिगाि ब्यबसायलाई सिुजक्षत 
ब्यिजस्थत ि मयायददत हनुे . िैदेजिक 
िोिगािीमा िाने ि विदेिमा काययित 
कामदािहरुको वहत, सामाजिक सिुक्षा 
तथा संिक्षण गने , श्रम स्ििकृधत धलई 

308



ब.उ.िि.नं. काययक्रम/आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनिधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अिधि 
(सरुु समाधि) 

लागत  

(रु लािमा) 
अपेजक्षत नधतिा 

िैदेजिक िोिगािी गएि अलपत्र पिेका 
तथा मतृ्य ुभएका ब्यजक्तको िाहत ि 
उद्धाि लगायतका कल्याणकािी कायय 
सम्पादन ।  

िैदेजिक िोिगािी गएि अलपत्र पिेका 
तथा मतृ्य ुभएका ब्यजक्तहरुको िाहत ि 
उद्धाि भएको हनुे । िोिगािीको क्रममा 
विदेिमा िहुँदा किािनामा बमोजिम सेिा, 
ितय ि सवुििा लाग ुभए नभएको धनयधमत 
अनगुमन, गनुासा सनुिुाई, उद्धाि कायय, 
िोिगािमा संलग्न कामदािहरुको त्याङ्क 
अधभलेििकिण भएको हनुे । 

काययक्रम तथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.िि .नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

३७१०००११ श्रम, िोिगाि तथा 
सामाजिक सिुक्षा 
मन्त त्रालय 

थप ४० िटा स्थानिय तहिाट 
बालश्रम मकु्त स्थानिय तह 
घोिणाका लाधग प्रस्ताि प्राि भई 
घोिणा सम्बन्त िि कायय प्रवक्रयामा 
िहेको । सूचना प्रविधिको प्रयोग 
सम्बन्त िि ३ ििे कायययोिना 
स्ििकृत भई कायायन्त ियनका 
लाधग सम्बन्त िि धनकायमा 
पठाईएको । मन्त त्रालयको 
तत्काल सिुाि कायययोिना तयाि 

श्रम,िोिगाि तथा सामाजिक सिुक्षा 
सम्बन्त िि निधत ,कानून ,मापदण्ड ि 
धनयमन तथा त्यांकीय आिाि  
तयाि ।  

श्रधमक तथा कामदािको सामाजिक सिुक्षा ि सामाजिक 
सिुक्षा सञ्चालन कोि सञ्चालन सम्बन्त िि निधत, कानून, 

मापदण्ड धनमायण, परिमाियन । असंगदठत क्षेत्र, सिकािी 
तथा साियिधनक संस्थामा िहेका अस्थायि तथा ज्यालादाि 
श्रधमकलाई सामाजिक सिुक्षाको दायिामा ल्याउन 
आिश्यक निधत तिुयमा । िोिगािउन्त मिु सिपमूलक एिं 
व्यािसावयक ताधलम निधत तिुयमा । बालश्रम मकु्त 
स्थानिय तह घोिणा काययक्रम सञ्चालन  । नेपालले 
कायायन्त ियनमा ल्याएका श्रम सम्झौताहरुको प्रभािकािीता 
अध्ययन । श्रम आप्रिासनका क्षेत्रमा नेपालले गिेका 

309
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भएको । सामाजिक सिुक्षा कोि 
लगानि काययविधि,, बालश्रम मकु्त 
स्थानिय तह घोिणा काययविधि 
काययविधिहरु िािी भएको । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा िहेका 
वकसान, श्रधमक तथा 
स्ििोिगािीमा िहेका 
ब्यजक्तहरुलाई सामाजिक 
सिुक्षाको दायिामा ल्याउने 
सम्बन्त िमा गठीत काययदलले पेि 
गिेको प्रधतिेदन उपि छलिल 
भई िहेको ।  

प्रधतबद्दताहरुको कायायन्त ियन गनय िावरय िणनिधतपत्र तयाि 
गने । बेिोिगाि सम्बन्त िि एकीकृत त्याङ्क व्यिस्थापन, 

अध्ययन ि अनसुन्त िान । मन्त त्रालय सम्बन्त िि िावरय 
अन्त तिायवरय संघसंस्थासुँग सजन्त ि, सम्झौता, अधभसजन्त ि, 

सम्पकय  ि समन्त िय ।  

३७१०००१२ िैदेजिक िोिगाि 
न्त याधिकिण 

िैदेजिक िोिगाि सम्बन्त िि 
ठगिका उििुीहरु ियौट 
भएको ि केही उििुीहरुमा 
सनुिुाई भई िहेको । 

िैदेजिक िोिगाि सम्बन्त िि कसिुका 
उििुी धलने, उििुीहरु ियौट हनुे ि 
सामाजिक न्त याय प्रदान गरिने । 

िैदेजिक िोिगाि सम्बन्त िि कसिुका उििुी धलने , सनुिाइ 
गने, उििुीहरु ियौट गने ि सामाजिक न्त याय प्रदान 
गने। 

३७१००१०१ िोिगाि प्रिद्धयन 
काययक्रम 

सिुजक्षत आप्रिासन परियोिना 
तेश्रो चिण अिधिभि ५ लाि 
िनालाई िैदेजिक िोिगािीको 
सम्बन्त िमा सूचना तथा पिामिय 
प्रदान गरिएको । १५ हिाि 
िनालाइ िैदेजिक िोिगािीको 
सम्बन्त िमा कानूनि सहायता तथा 

सिुजक्षत आप्रिासन परियोिना तेश्रो 
चिण अिधिभि ५ लाि िनालाई 
िैदेजिक िोिगािीको सम्बन्त िमा सूचना 
तथा पिामिय प्रदान । १५ हिाि 
िनालाई िैदेजिक िोिगािीको 
सम्बन्त िमा कानूनि सहायता तथा 
गन्त तब्य मलुकुमा सहििकिण सेिा 

िैदेजिक िोिगािीलाई सिुजक्षत, मयायददत ि िििनोपयोगि 
बनाउन पिामिय तथा वित्तिय साक्षिता काययक्रम सञ्चालन  
गने । आिािभतू तथा एड्भान्त स व्यािसावयक तथा 
सिपमूलक ताधलम सञ्चालन  गने । 
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गन्त तब्य मलुकुमा सहििकिण 
सेिा प्राि गिेको । ७ हिाि 
िनालाई सिपमूलक ताधलम ि 
२२ हिाि िनालाई वितिय 
साक्षिता ताधलम प्राि गिेको । 

२८ हिाि िनालाई 
मनोसामाजिक पिामिय सेिा प्राि 
गिेको । 

प्राि । ७ हिाि िनालाई सिपमलुक 
ताधलम ि २२ हिाि िनालाई वित्तिय 
साक्षिता ताधलम प्राि । २८ हिाि 
िनालाई मनोसामाजिक पिामिय सेिा 
प्रदान । 

३७१०१०११ श्रम तथा 
व्यिसायिन्त य सिुक्षा 
विभाग 

गैि नेपाली नागरिकलाई श्रम 
स्ििकृधतिः १०६८९ िना ि गैि 
नेपाली नागरिकको श्रम स्ििकृधत 
नविकिणिः ७८३७ िना श्रम 
कानूनको पालना भए नभएको 
धनिीक्षणिः १२२५६ प्रधतष्ठान ि 
बालश्रम धनिीक्षणिः ८१५५ 
प्रधतष्ठान श्रम अधडट प्रधतिेदन 
संकलनिः ६६७३ िटा प्रधतष्टान 

श्रधमक आपूधतयकताय ईिाितपत्र 
नविकिणिः ८५८ ि श्रधमक 
आपूधतयकताय ईिाितपत्र प्रदानिः 
६१९ श्रधमक आपूधतयकताय 
कम्पधनको अनगुमनिः ३७५ िटा 
प्रधतच ठान िविदेिि श्रधमकले श्रम 

श्रम व्यिस्थापन तथा समुििु 
औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त िको 
विकास भएको  
हनुे । श्रधमकिगयको हक वहत 
सम्िद्धयन भई सिुजक्षत एिं स्िस्थ ि 
मयायददत कायय िाताििण धसियना 
भएको हनुे  

व्यिसायिन्त य सिुक्षा तथा स्िास््यसुँग सम्बजन्त ित 
िोगहरुको िगीकिण एिं विश्लिेण सम्बन्त िि अध्ययन । 

प्रधतष्ठानहरुमा बालश्रम धनिीक्षण, न्त यूनतम पारिश्रधमकको 
अनगुमन, OSH अनगुमन ि श्रधमक आपधुतयकताय 
कम्पधनहरुको अनगुमन । धत्रपक्षिय श्रम सम्िन्त ि सिुाि 
सधमधतबाट श्रम वििादहरुको व्यिस्थापन । बालश्रम 
धनिािण सम्िन्त िि सिोकाििालासुँग अन्त तवक्रय या काययक्रम 
। श्रम ऐन कायायन्त ियन सम्िन्त िि चेतनामूलक जिङ्गल तथा 
TVC धनमायण ि श्रम सम्िन्त िि एकीकृत सफ्टिेि धनमायण ।  
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स्ििकृधत धलए नधलएको 
सम्िन्त िमा अनगुमनिः ९६ िटा 
प्रधतष्ठान  

३७१०१००१
२ 

श्रम तथा िोिगाि 
कायायलयहरु 

श्रम व्यिस्थापन तथा समुििु 
औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त िको 
विकास भएको । श्रधमकिगयको 
हक वहत सम्िद्धयन भई सिुजक्षत 
एिं स्िस्थ ि मयायददत कायय 
िाताििण धसियना भएको  

श्रम व्यिस्थापन तथा समुििु 
औद्योधगक एिं श्रम सम्बन्त िको 
विकास भएको  
हनुे । श्रधमकिगयको हक वहत संिद्धयन 
भई  सिुजक्षत एिं स्िस्थ ि मयायददत 
कायय िाताििण धसियना भएको हनुे  

प्रधतष्ठानहरुमा िालश्रम धनिीक्षण, न्त यूनतम पारिश्रधमकको 
अनगुमन, OSH अनगुमन ि श्रधमक आपधुतयकताय 
कम्पधनहरुको अनगुमन धत्रपक्षिय श्रम सम्िन्त ि सिुाि 
सधमधत  
(जिल्ला स्ति) बाट श्रम वििादहरुको व्यिस्थापन। 

औद्योधगक करिडोिमा काययित श्रधमकका लाधग धनिःिलु्क 
स्िास््य जिविि सञ्चालन। 

३७१०११०२ ब्यिसायिन्त य सिुक्षा 
तथा स्िास््य केन्त ि 

क्षेत्रगतरुपमा ब्यिसायिन्त य 
सिुक्षा तथा स्िास््य सम्बन्त िि 
सचेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन  
गरिएको । प्रसेि भेसेल तथा 
ब्िायलि सिुक्षा सम्बन्त िि ७ ददने 
दक्षता अधभिवृद्ध प्रजिक्षण 
सञ्चालन गरिएको । 

व्यािसायिन्त य सिुक्षा तथा 
स्िास््य सम्बन्त िि दक्षता 
अधभबवृद्ध सम्बन्त िमा १४ ददने 
प्रजिक्षण काययक्रम । 

काययस्थलमा हाधनकािक तत्िको 
नमूना संकलन तथा विश्लिेण । 

काययस्थलमा सिुजक्षत एिं स्िस्थ 
िाताििण प्रिद्धयन भई  दघुयटना एिं 
व्यिसायिन्त य िोग न्त यूनिकिण भएको 
हनुे ।  

क्षेत्रगतरुपमा ब्यिसायिन्त य सिुक्षा तथा स्िास््य सम्बन्त िि 
सचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन  तथा प्रसेि भेसेल तथा 
ब्िायलि सिुक्षा सम्बन्त िि ७ ददने दक्षता अधभिवृद्ध 
प्रजिक्षण । उद्योग िा प्रधतष्ठानको काययस्थलको िोजिम 
पवहचान, विश्लिेण, न्त यूनिकिण गने उपाय सम्बन्त िि अध्ययन 
। व्यिसायिन्त य सिुक्षा तथा स्िास््य सम्बन्त िि दक्षता 
अधभबवृद्ध सम्बन्त िमा १४ ददने प्रजिक्षण काययक्रम । 

काययस्थलमा हाधनकािक तत्िको नमूना संकलन तथा 
विश्लिेण । काययस्थलमा ितिाको पवहचान तथा 
िोजिमको मूल्यांकन सम्बन्त िि ४ ददने दक्षता अधभिवृद्ध 
प्रजिक्षण ।  
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काययस्थलमा ितिाको पवहचान 
तथा िोजिमको मूल्यांकन 
सम्बन्त िि ४ ददने दक्षता अधभिवृद्ध 
प्रजिक्षण ।  

३७१०२०११ िैदेजिक िोिगाि 
विभाग 

िैदेजिक िोिगािको लाधग श्रम 
स्ििकृधत ददने कायय पूणयरुपमा 
अनलाइन प्रणालीमािय त िरुुिात 
भएको । िैदेजिक िोिगाि 
ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली 
(FEIMS) को स्तिोन्नधत गिी 
अध्यागमन विभागसुँग आिद्ध 
गरिएको । िैदेजिक िोिगािीका 
लाधग ४७९२१५२ िनालाई 
श्रम स्ििकृत प्रदान गरिएको । 

िैदेजिक िोिगािीलाई ब्यबजस्थत, 

सिुजक्षत,मयायददत हनुे गिी ब्यबजस्थत 
भएको हनुे । 

िैदेजिक िोिगािीको लाधग श्रम स्ििकृधत प्रदान गने । 

िैदेजिक िोिगाि ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली (FEIMS) 
को स्तिोन्नधत गने ।िैदेजिक िोिगािीसुँग सम्बजन्त ित 
ठगिका उििुीहरुको सनुिुाई गिी आिश्यक काििाही 
गने नेपाली कामदाि पठाउन इिाित पत्र प्राि 
ब्यिसावयसुँग समन्त िय, अन्त तिसम्बाद ि धनिन्त ति 
अनगुमन। नेपाली कामदाि िाने प्रमिु गन्त तव्य 
मलुकुहरुमा िहेका नेपाली दतुािास ि कुटनिधतक 
धनयोगहरुसुँग श्रम सम्बन्त िि सूचना आदान–प्रदान ि 
िैदेजिक िोिगाि व्यिस्थापनमा समन्त िय।  

३७१०३०११ व्यािसावयक तथा 
सिप विकास ताधलम 
प्रधतष्ठान  

६१९० िनालाई सिपमूलक 
ताधलम  
ददइएको ।  

िोिगािमूलक ताधलम प्राि गने 
व्यजक्तको संययात्मक ि गणुात्मक 

िवृद्ध हनुे। 

बिािको माग अनसुािका व्यिसावयक तथा सिपमूलक 
ताधलम सञ्चालन  गने । साियिधनक निजि साझेदािीमा 
ताधलम सञ्चालन व्यिसावयक तथा सिपमलुक तालीम प्राि 
िनिजक्तलाई पूुँिि, प्रविधि, उद्यमििलता ि बिािसुँग 
आिद्ध गनेगिी संस्थागत समन्त िय िावरय ि अन्त तिायवरय 
माग ि आिश्यकता अनसुाि प्रधतस्पिाय गनय सक्ने गिी 
नयाुँ रेडहरुको पवहचान ।  

३७१००१०२ प्रिानमन्त त्रि िोिगाि स्थानिय तहबाट िोिगािमूलक मलुकु धभत्र थप िोिगािीका अिसि बेिोिगाि व्यजक्तको विििण िोिगाि ब्यिस्थापन सचुना 
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काययक्रम आयोिना सञ्चालन गिी न्त यूनतम 
िोिगािी उपलब्ि गिाउन रु 
१२ अबय ०४ किोड 
(प्रिासधनक िचय समेत) ७५३ 
स्थानिय तहमा हस्तान्त तिण 
भएको । प्रिानमन्त त्रि िोिगाि 
काययक्रम सञ्चालन धनदेजिका, 
२०७५ दोस्रो संिोिनको 
प्रस्ताि मजन्त त्रपरििद् को बैठकबाट 
स्ििकृत भएको । िावरय ििमा 
कम्पनिसुँग िोिगािीमा संलग्न 
हनुे श्रधमक ि संलग्न 
कमयचािीको सामूवहक बिमा 
सम्पन्त  न भएको । २६,०८,२९४ 
िना बेिोिगािको विििण 
िोिगाि ब्यिस्थापन सचुना 
प्रणालीमा सूचिकृत भएको । 

५,२०,८९९ िना बेिोिगािलाई 

िोिगाि उपलब्ि गिाईएको । 

धसियना भई िैदेजिक िोिगािीमा 
िानेहरुको संयया न्त यूनिकिण भएको 
। श्रधमकहरुको सामाजिक सिुक्षाको 
प्रत्याभधूत भएको हनुे ।  

प्रणालीमा सूचिकिण । प्रिानमन्त त्रि िोिगाि काययक्रम 
मािय त थप १ लाि ५० हिाि िोिगािी धसियना गने । 

स्थानिय तहको िोिगाि िणनिधत धनमायण गने । 

िोिगािमूलक आयोिना छनौट ि सञ्चालनको लाधग 
मापदण्ड धनमायण । िोिगािीको लाधग सम्िाद मञ्च तथा 
गोष्ठि/काययिाला । श्रमको सम्मान िारको अधभयान 
काययक्रम सञ्चालन । िावरय िोिगाि व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीको धनमायण ।  

३७१००१०३ यिुा िोिगािीका 
लाधग रुपान्त तिण 
पहल आयोिना 

सूजचकृत बेिोिगािका लाधग 
प्रदान गरिने काययस्थल ि िििन 
उपयोगि ताधलम प्रदान गनयका 
लाधग पाठ् यक्रम ि मो्ुलको 

मलुकु धभत्र बेिोिगाि यिुा 
िनिजक्तको लाधग थप िोिगािीका 
अिसि धसियना भई िैदेजिक 
िोिगािीमा िाने यिुाहरुको संयया 

यिुा लजक्षत िोिगािी धसियना श्रमको सम्मान िारको 
अधभयान काययक्रम िावरय िोिगाि व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीको धनमायण स्थानिय तहको िोिगाि िणनिधत धनमायण 
गने काययस्थलमा आिारित प्राविधिक सिप विकास ि 
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स्ििकृत भएको । िावरय िोिगाि 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली 
(श्रधमक सूचना बैंक समेत) 
धनमायणको लाधग काययक्षत्रगत सतय 
तयाि भई सूचना प्रकािनको 
चिणमा िहेको । मध्याििि 
मूल्याङ्कन गने काययका लाधग 
इच्छपत्र (EOI) को सूचना धमधत 
२०७८/१२/२३ मा प्रकािन 
भई प्राि आिेदनको मूल्याङ्कन 
भई िहेको । स्थानिय िोिगाि 
िणनिधतको नमूना तयाि गनयका 
लाधग पिामियदातासंग धमधत 
२०७८/१२/१७ मा सम्झौता 
भई कायायिम्भ भएको ।  

न्त यूनिकिण भएको हनुे ि 
श्रधमकहरुको सामाजिक सिुक्षाको 
प्रत्याभधूत भएको हनुे ।  

जििनोपयोगि ताधलम नमूना िोिगाि सेिा केन्त ि सञ्चालन 
गिी श्रम मन्त त्रालय मातहतका वक्रयाकलापलाई प्रिाह 
हनुे, िोिगाि विधनमय सेिा प्रदान हनुे ि धनिि क्षेत्रसंगको 
समन्त ियमा उत्पादनििल िोिगािी सिृना गने  

३७१३१०११ िैदेजिक िोिगाि 
बोडय 

विदेिमा मतृ्य ुभएका ५४५ िना 
कामदािको िि व्यिस्थापन 
गरिएको।  

८८१ िना मतृकको परििािलाई 
रु ४८ किोड २६ लाि 
क्षधतपूधतय प्रदान  
गरिएको ।  

 विदेिमा अलपत्र पिेका २१७ 

िैदेजिक िोिगाि सम्बन्त िि 
कल्याणकािी काययहरु स्थानिय 
तहसम्म पगुेको हनुे । िाहत ि 
उद्धािका कायय अनलाईन प्रणालीबाट 
सम्पादन भएको हनुे । िैदेजिक 
िोिगाि ब्यबसायलाई सिुजक्षत 
ब्यिजस्थत ि मयायददत भएको हनुे . 
िैदेजिक िोिगािी गएि अलपत्र पने 

िैदेजिक िोिगािीबाट िकेकाहरुलाई लजक्षत गिी पनु: 

एकीकिण काययक्रमको सञ्चालन,िोिगािीको क्रममा 
विदेिमा िहुँदा किािनामा बमोजिम सेिा, ितय ि सवुििा 
लाग ुभए नभएको धनयधमत अनगुमन,गनुासा सनुिुाई, 

उद्धाि कायय, िोिगािमा संलग्न कामदािहरुको त्याङ्क 
अधभलेििकिण।  
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ब.उ.िि .नं. काययक्रम/आयोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामि तिन िियको उपलजब्ि सूचक आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

िना श्रधमकलाई कल्याणकािी 
कोिको िकमिाट उद्धाि 
गरिएको  

 ७३६० िनाको सिपमूलक 
ताधलम सञ्चालन  भई िहेको ।  

तथा मतृ्य ुहनुे अबस्थामा कमि 
आएको हनुे । िैदेजिक िोिगािीको 
क्रममा किािनामा बमोजिम सेिा, ितय 
ि सवुििा लाग ुनगने ि ठगिने 
अबस्थामा कमि आएको हनुे । िाहत 
ि उद्धाि कायय, गनुासा सनुिुाई, 

िोिगािमा संलग्न कामदािहरुको 
त्याङ्क online System मा 
अधभलेििकिण भएको हनुे । 

९. िोजिम पक्ष तथा अनमुान  

श्रम, िोिगाि तथा योगदानमा आिारित सामाजिक सिुक्षाको विद्यमान काननुि तथा संस्थागत व्यिस्थाको सदुृढीकिण गदै ससंुस्कृत औद्योधगक सम्बन्त ि विकास गनय, 
आन्त तरिक िोिगािीको प्रबद्धयन गनय, िैदेजिक िोिगािीलाई सिुजक्षत, मयायददत ि व्यिजस्थत बनाउन साथै योगदानमा आिारित सामाजिक सिुक्षाको प्रबद्धयन गनय श्रम बिािको माग ि 
िनिजक्त विकासका काययक्रमबिच तादाम्त्यता तथा स्िस्थ श्रम सम्बन्त िको विकास, सिुजक्षत तथा भिपदो िैदेजिक िोिगािी, औपचारिक माध्यमबाट विप्रिेणको प्राधि ि यसको सही 
सदपुयोगको सधुनजितता हनु सकेमा अपेजक्षत प्रधतिल हाधसल हनुेछन।् सामाजिक सिुक्षा कोि अन्त तगयत सामाजिक सिुक्षाका विधभन्न स्कीमहमा सञ्चालन  हनुेछन ्। कृवि, उद्योग, 
पययटन तथा पूिायिािका क्षेत्रहमामा पधन उत्पादनमूलक िोिगािी सिृना ि िवृद्ध गदै स्िदेिमा नै यिुा िनिजक्तको लाधग िोिगािीका अिसिहमा उपलब्ि हनुेछन।्  
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परिच्छेद ७ 

पूर्वाधवि के्षत्र 
७.१ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव स िँचवइ 

७.१.१ ऊर्वा 

१. पषृ्ठभसूि  

र्लवर्द्यतु आसथाक र्वृि ि आसथाक रूपवन्तिणको एक िहत्र्पूणा  वधन हो। नेपवलको वर्द्यतु वर्कव को यवत्रव वर्. ं. 
१९६८ देखि  रुु भएको भएतव पसन वर्त्तीय उत्रिेणव  वहतको लगवनी नीसतको रभवर्कविी  िन्र्य ि सनिवाण क्षितवको अभवर्ले 
 म्भववर्त क्षितवको न्यून िवत्रविव उत्पवदन  म्भर् हनु  केको छ। आ.र्. २०७७/७८  म्ििव कुल वर्द्यतु र्डवन क्षितव 
१५२७ िेगवर्वट पगुेको छ। वर्द्यतु सिडिव र्न ंख्यवको पहुिँच ९० रसतशत छ। वर्द्यतु र विण लवइनको ६६ के.भी. र्व  ो 
भन्दव िवसथको कुल लम्बवइ ४,६४०  वका ट वकलोसिटि पगुेको छ। ७०७ स्थवनीय तहिव वर्द्यतु पूर्वाधवि पगुेको छ।  वथै, 
रसतव्यखि वर्द्यतु िपत उपभोग २६० वकलोर्वट घण्टव िहेको छ। हवल १७.१८ रसतशत िहेको वर्द्यतु चहुवर्टलवई न्यूनीकिण 
गदै लैर्वन ुआर्श्यक छ।  वथै, िवविय वर्द्यतु र विण लवइन पु यवउन कन न भएकव ि छरिएि िहेकव वर्कट िविीण बस्तीहरूिव 
ऊर्वाको पहुिँच तथव  िुक्षव  सुनखिततव गदै नदगो वर्कव  लक्ष्य बिोखर्ि  बैकव लवसग नदगो ऊर्वाको अर्धविणव, र्लर्वय ु
परिर्तानको अ ि न्यूनीकिण, लैविक  िवनतव लगवयतकव अन्तिवाविय रसतर्ितव कवयवान्र्यन गना ि हरित अथातन्त्रलवई रर्िान गदै 
र्वतवर्िणीय  न्तलुन स्थववपत गना नर्ीकिणीय ऊर्वा क्षेत्रको तीव्र वर्कव  हनु ु आर्श्यक छ। हवल म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको 
स्रोतबवट वर्द्यतु र्डवन क्षितव ७६ िेगवर्वट पगुेको छ। रै्कखपपक ऊर्वाको िवध्यिबवट करिब ३ रसतशत र्नतविव वर्द्यतुको 
पहुिँच पगु्नकुव  वथै करिब ३० हर्वि िोर्गविी स र्ानव भएको छ।  

२.  िस्यव तथव चनुौती  

र्लवर्द्यतु आयोर्नव रवकृसतक नदी रणवलीिव आधवरित िहन,ु  खु्िव यवििव वर्द्यतुको िवग पूिव हनु न क्न,ु वर्द्यतु आपूसता 
भिपदो ि गणुस्तिीय नहनु, र्वतवर्िणीय रभवर् िूपयवंकनको रभवर्कविी कवयवान्र्यन नहनु,ु र्ग्गव रवसि  म्बन्धी कन नवइले 
आयोर्नव कवयवान्र्यनिव विलवइ हनु,ु र विण लवइन सनिवाणकव लवसग आर्श्यक सनर्ी र्ग्गव रवसि तथव र्न क्षेत्रिव सनिवाण कवयािव 
विलवइ ि व्यर्स्थवपनिव कन नवइ हनु,ु आयोर्नव व्यर्स्थवपनकव पूर्ा चिणिव गने कवया  ियिै  म्पन्न हनु न क्न,ु आयोर्नवको 
लवगतिव बिोत्तिी हनु ुि र्लवर्द्यतु आयोर्नव सनिवाणिैत्री पूर्वाधविको किी हनु ुय  क्षेत्रकव रििु  िस्यव िहेकव छन।्  

शहिीकिण तथव आसथाक गसतवर्सधको वर्स्तविकव कविण बढ्दै गएको वर्द्यतुको िवग पूिव गनुा,  ूलव र्लवशययिु वर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको वर्कव  गनुा, आयोर्नव सनधवारित  िय ि लवगतिव  म्पन्न गनुा, र विण तथव वर्तिण रणवली वर्स्तवि ि  दुृिीकिण 
गनुा, र्लवर्द्यतु उत्पवदनिव पयवाि िवत्रविव रै्देखशक ि सनर्ी क्षेत्रको लगवनी आकवषात गनुा, पिम्पिवगत ऊर्वाकव स्रोतलवई स्र्च्छ, 

वकफवयती तथव आधसुनक ऊर्वाले रसतस्थवपन गनुा, ऊर्वा  िुक्षव तथव ऊर्वा दक्षतव असभर्वृिको लवसग सिखित ऊर्वा रणवलीको नीसत 
अर्लम्बन गनुा, ऊर्वाको पहुिँच नपगुेकव र्वस्तवर्क लखक्षत र्गा तथव क्षेत्रिव पहुिँच पु यवउन ुय  क्षेत्रकव चनुौती िहेकव  छन ्। 

३.  ोच  

1. र्लवर्द्यतुको नदगो ि भिपदो वर्कव  िवफा त िलुकुको  िवृििव योगदवन। (र्लवर्द्यतु) 
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2. रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको रर्िान, वर्स्तवि ि दक्षतव िवफा त आधसुनक ऊर्वाको नदगो वर्कव । (रै्कखपपक ऊर्वा) 

४. उद्दशे्य  

र्लवर्द्यतु 

1. र्लवर्द्यतुको उत्पवदनिव र्वृि गदै स्र्च्छ ऊर्वाको उपल्धतव  सुनखित गनुा। 

2. ऊर्वा दक्षतव वहत गणुस्तियिु, भिपदो ि  लुभ रूपिव  बै घि परिर्वि ि उत्पवदनशील क्षेत्रिव वर्द्यतु  ेर्वको पहुिँचिव 
वर्स्तवि गिी वर्द्यतु िपतिव र्वृि गनुा। 

3. क्षेत्रीय ऊर्वा सनयवात व्यवपवि असभर्वृि ि पेट्रोसलयि पदवथाको आयवत क्रिशः रसतस्थवपन गदै भिुवनी  न्तलुनलवई 
अनकूुल बनवउन योगदवन पु यवउन।ु  

रै्कखपपक ऊर्वा 

1. िवविय र विण रणवलीको पहुिँच बववहिकव क्षेत्रिव  िेत र्वतवर्िणिैत्री, नदगो, भिपदो,  र्ा लुभ, वकफवयती ि गणुस्तिीय 
आधसुनक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गनुा। 

2. ऊर्वाको दक्ष उपयोगबवट ऊर्वा िपत घनत्र् (Energy Intensity) घटवई उत्पवदकत्र् बिवउन।ु 

५. िणनीसत  

अ. र्लवर्द्यतु 

1. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह य क्षेत्रको लगवनी आकषाण गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।  

2. आन्तरिक ि अन्तिदेशीय वर्द्यतु र विणलवई  दुृि तथव वर्स्तवि गिी वर्द्यतु आपूसता रणवलीलवई रभवर्कविी ि भिपदो 
बनवउने। 

3. ऊर्वा दक्षतव बिवउन वर्तिण रणवलीलवई रभवर्कविी एर्ि ्भिपदो बनवउने तथव वर्द्यतु पहुिँच र्वृि गिी िपत बिवउने।  

4. र्लवर्द्यतु उत्पवदन  वहत  बै रकविकव ऊर्वाको  सििण ि क्षेत्रीय ऊर्वा व्यवपविको िवध्यिबवट ऊर्वा  िुक्षव कवयि 
गने।  

5. र्लवर्द्यतु क्षेत्रको  ंस्थवगत  ंिचनवको  दुृिीकिण गने। 

6. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह्य क्षेत्रको लगवनी र्वृि गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।  

आ. रै्कखपपक ऊर्वा 

1. रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको वर्स्तवि गिी ऊर्वा आपूसता रणवलीको िहत्र्पूणा अंशको रूपिव वर्कव  ि बहउुपयोग 
रर्िान गने। 

2. रदेश ि स्थवनीय तहिव  िोकविर्वलव िँगको  हकवयािव लैविक  िवनतव तथव  विवखर्क  िवरे्शीकिणलवई रवथसिकतव 
नदिँदै आधसुनक, भिपदो ि पयवाि ऊर्वा  ेर्व उपल्ध नभएकव क्षेत्र म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गने। 

3. नर्ीनति, नदगो तथव ऊर्वा दक्ष रवर्सधहरूको रयोगिव र्ोड नदने।  
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4. रै्कखपपक ऊर्वाको क्षेत्रिव बैंवकङ तथव वर्त्तीय क्षेत्रको  ंलग्नतव र्वृि गने तथव रै्कखपपक ऊर्वा रवर्सधहरूलवई उपयिु 
कवर्ान परियोर्नव तथव कवयाक्रिको रूपिव सबकव  गिी अन्तिवाविय कवबान बर्विको  वथै आन्तरिक कवबान बर्वि  ंयन्त्र 
स्थवपनव गने। 

5. कृवष तथव पशपुन्छी पवलनिव  ंलग्न कृषक, व्यवर् ववयक  िूह, फविा ि  हकविी  ंघ ंस्थव  िेतको  हकवयािव  ूलव 
क्षितवकव बवयोग्यव  प्लवन्ट स्थवपनव गिी एल.पी. ग्यव को रयोगलवई न्यूनीकिण गनुाकव  वथै बवयोस्लिीबवट रविवरिक 
िल उत्पवदन गने। 

६. वर्षयके्षत्रगत नसतर्व  ूचक ि लक्ष्य  

क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ 
को उपलख्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुवसनत 
उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ वर्द्यतु र्सडत क्षितव िेगवर्वट १५२७ २200 ३005 ३८०७ ४३६६ 

२ र्लवर्द्यतु, थिाल, सिड 
 ोलवि 

िेगवर्वट १४५१ २३०१ ३००६ ३७१२ ४२६४ 

३ रै्कखपपक ऊर्वा िेगवर्वट ७६ ८० ८८ ९५ १०२ 

४ र विण लवइन (६६ 
के.सभ. तथव  ो भन्दव 
िवसथकव) 

वक.सि. ४६४० ४९४० ५५३३ ६१३३ ६७८३ 

५ वर्तिण लवइन (३३ 
के.सभ.) 

वक.सि. ६०४८ ६२४८ ६५४८ ६८७३ ७२२३ 

६ वर्द्यतु सिडिव 
र्न ंख्यवको पहुिँच 

रसतशत ९० ९३ ९८ १०० १०० 

७ रसत व्यखि वर्द्यतु 
िपत 

वकलोर्वट 
घण्टव 

३२५ 330 400 ४८० ५८० 

८ वर्द्यतु चहुवर्ट रसतशत १७.१८ १५.५ १४.५ १३.५ १३ 

९ लघ ुतथव  वनव 
र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवबवट वर्द्यतु 
उत्पवदन 

िेगवर्वट ३५.९८ ३६.३ ४० ४३ ४६ 

१०  ौया ऊर्वाबवट वर्द्यतु 
उत्पवदन 

िेगवर्वट ४० ४४ ४८ ५२ ५६ 

११  धुवरिएको पवनी घट्ट 
र्डवन 

 ंख्यव ११०२२ १११२२ 11150 ११४९३ ११५९३ 
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क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ 
को उपलख्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुवसनत 
उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१२  धुवरिएको चलुो 
र्डवन 

 ंख्यव 
(हर्वििव) 

१३३.४४ १४२ १६८ ३६५ ४५० 

१३ घिवय ी बवयोग्यव  
प्लवन्ट र्डवन 

 ंख्यव 
(हर्वििव) 

४३२.९२ ४४4 ४६० ४८० ५०० 

१४  ंस्थवगत,  विदुववयक 
ि व्यवर् ववयक 
बवयोग्यव  प्लवन्ट 
र्डवन 

 ंख्यव ३३९ ३५९ ४०० ४६० ५२० 

 

७. वर्षयक्षते्रगत िचा तथव स्रोतको सत्र-र्षीय अनिुवन  

रु. लवििव 

वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 

आसथाक बषा कुल चवल ु पुिँर्ीगत 
वर्त्तीय 
व्यर्स्थव 

नपेवल 
 िकवि 

बैदेखशक 
अनदुवन 

बैदेखशक ऋण 

२०७९/८०       737,142      31,579    110,041   595,522   253,983    49,380   433,779  

२०८०/८१       980,058      41,259    119,267   819,532   312,211    22,078   645,769  

२०८१/८२     1,023,299      41,906     90,102   891,291   289,829    24,185   709,285  
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८. कवयाक्रि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण  

कवयाक्रि तथव आयोर्नवको ब.उ.खश.नं., उद्देश्य, आयोर्नव अर्सध, लवगत ि अपेखक्षत नसतर्व  वहतको  ंखक्षि  वर्र्िण देहवयको तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव 
स ंचवइ िन्त्रवलय 

१,४ र्लस्रोत ि ऊर्वाको नदगो 
वर्कव ,  ंिक्षण, उपयोग ि 
पवनीको बविँडफविँट  म्बन्धी नीसत, 

कवनून, िवपदण्ड ि सनयिन ।  

-  आर्श्यक नीसत, कवनून, िवपदण्ड सनिवाण ि 
सनयिन कवयाहरू भएको हनुे।  

३०८००१०१ बिुी गण्डकी 
र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,४ १,२०० िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव सनिवाण  

२०६९/७० - 
२०८६/८७ 

२,८३,५७,०० िआु्र्व वर्तिण  म्पन्न, सनिवाण कवया  रुु भएको 
हनुे। 

३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  
दशक  म्बन्धी 
कवयायोर्नव 

१,४ दीघाकवलीन रूपिव नदगो वर्द्यतुीय 
ऊर्वा वर्कव को िवध्यिद्वविव 
एक दशक सभत्र नेपवलिव ऊर्वा 
 िुक्षवको रत्यवभसूत गने । 

र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि 
 ंचवलन गने । 

-  स ंहदिबवि सभत्र चखर्ान स्टे नहरु र्डवन गने । 

र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि अन्तगातकव 
आयोर्नवको शेयि वर्तिण भएको हनुे। 

३०८००१०३ रै्कखपपक उर्वा 
रर्िान केन्र 

१,४ नर्ीकिणीय ऊर्वा रर्िान तथव 
वर्कव , अध्ययन, अन ुन्धवन, 

रवर्सध हस्तवन्तिण, क्षितव 
असभर्वृि ि  ेर्वको गणुस्तििव 
र्वृि गिी ऊर्वाको पहुिँच िवफा त 
सनर्विणिव  हयोग ि ऊर्वा 
दक्षतव असभर्वृि । 

-  नर्ीकिणीय ऊर्वा रवर्सध र्स्तै, लघ ु तथव  वनव 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव,  ौया रणवली, बवयोग्यव , 

 धुवरिएको चलुो,र्वय ुऊर्वा लगवयतकव रवर्सधको 
रयोगिव सबस्तवि भएको हनुे। 

३०८००१०४ िवविय िविीण तथव 
नर्ीकिणीय उर्वा 

१,४ नर्ीकिणीय ऊर्वा रर्िान तथव 
वर्कव  गिी ऊर्वाको पहुिँच तथव 

-  नर्ीकिणीय ऊर्वा रवर्सध र्स्तै, लघ ु तथव  वनव 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव,  ौया रणवली, बवयोग्यव , 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

कवयाक्रि ऊर्वा दक्षतव िवफा त गरिबी 
सनर्विणिव  हयोग 

 धुवरिएको चलुो,र्वय ुऊर्वा लगवयतकव रवर्सधको 
रयोगिव सबस्तवि भएको हनुे। 

३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  
वर्भवग 

१,४ सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान 
ि  हर्ीकिण, र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय अध्ययन, अनगुिन ि 
सनयिन गने ।  

-  सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि  हर्ीकिण, 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय अध्ययन, अनगुिन ि सनयिन भएको 
हनुे।  

३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव िव 
सनर्ी क्षेत्रको 
रर्िान 

१,४ र्ल वर्द्यतु आयोर्नवहरुको 
अध्ययन, सनिवाण तथव  ंचवलनको 
लवसग सनर्ी क्षेत्रको रर्िान गने 

-  सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रबधान ि  हर्ीकिण, 

वर्द्यतु आयोर्नवहरुको  म्भवव्यतव तथव 
बवतवर्िणीय अध्ययन, अनगुिन, सनयिन हनुे । 

३०८०११०२  िकोशी 
बहउुिेश्यीय 
आयोर्नव 

१,४  िकोशी बहउुिेश्यीय 
आयोर्नवको सनिवाण 
दईुपक्षीयरुपिव  म्पन्न गिी 
३४५० िेगवर्वट सबर्लुी 
उत्पवदन तथव नेपवलको पूर्ी 
क्षेत्रिव स ंचवई  सुबधव उपल्ध 
हनु े 

-   िकोशी बहउुिेश्यीय आयोर्नवको सनिवाण 
दईुपक्षीय रुपिव  म्पन्न गिी ३४५० िे.र्व. 
सबर्लुी उत्पवदन तथव नेपवलको पूर्ी क्षेत्रिव 
स ंचवई  सुबधव उपल्ध हनुे  

३०८०११०३ पंचेश्वि 
बहउुिेश्यीय 
आयोर्नव 

१,४ पञ्चेश्वि बहउुद्देश्यीय आयोर्नव 
सनिवाण 

-  पञ्चेश्वि बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको सनिवाण भएको 
हनुे। 

30801104 र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव अध्ययन  

     

३०८०११०६ बिुीगंगव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,४ २० िेगवर्वट क्षितवको वपवकङ 
आयोर्नव सनिवाण गिी िवविय 

२०७८/७९ - 
२०८२/८३ 

१०,००,०० र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव अध्ययन तथव 
र्वतवर्िणीय अध्ययन गिी आयोर्नव बैंक तयवि 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

वर्द्यतु रणवलीिव आबितव भएको हनुे। 

30801108 नौििेु बहउुिेश्य 
आयोर्नव 

१,४     

३०८२१०१२ र्ल तथव ऊर्वा 
आयोग 

१,४ वर्द्यिवन र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको 
 रे्क्षण ि अन्रे्षण,;र्ल तथव 
ऊर्वा वर्कव   म्बन्धी 
दीघाकवलीन र्व अपपकवलीन 
नीसत तर्ुािव गने  

-  र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  रे्क्षण ि अन्रे्षण 
भएको हनुे। 

३०८२१०१३ ननद बेस न योर्नव 
तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुुयोर्नव 
तर्ुािव आयोर्नव 

१,४ र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  
एर्ि ्व्यर्स्थवपन  

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

६८,०० नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  
गरुूयोर्नव तर्ुािव भएको हनुे। 

५०१०८१०१ १३२ के.भी. तथव 
अन्य र विण 
लवइन वर्स्तवि 

१, ४ १३२ के.सभ. तथव अन्य र विण 
लवइन वर्स्तवि 

-  र विण लवइनको लम्बवइ ६,७८२ वक.सि. भएको 
हनुे। 

५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउं-
भिपिु १३२ 
के.भी 

१,४ थवनकोट-चवपवगवउिँ-भिपिु 
१३२ के.सभ. र विण लवइन 
सनिवाण 

२०५५/५६ - 
२०७९/८० 

१,८७,०० २८ वक.सि. र विण लवइन सनिवाण भएको हनुे। 

५०१०८१०३ अन्य ३३ के.भई 
तथव  र्-स्टेशन 

१,४ वर्तिण लवइन तथव वर्तिण  ब-
स्टे न सनिवाण तथव स्तिोन्नसत 

-  ३३ के.सभ. ि  ो भन्दव िवसथको वर्तिण लवइन 
७,२२३ वक.सि. भएको हनुे। 

५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु 
 दुृिीकिण 
आयोर्नव 

१,४ नेपवल वर्द्यतु रवसधकिण अन्तगात 
िहेकव र्लवर्द्यतु केन्रहरू 
आर्सधक रूपिव ििात  म्भवि 
एर्ि ् दुृिीकिण । 

-  ििात  ंभवि एर्ि ् दुृिीकिण भएको हनुे। 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

५०१०८१०५  विदुववयक तथव 
अन्य िविीण 
वर्द्यतुीकिण 

१,४ वर्द्यतु ऊर्वाको पहुिँच वर्स्तवि 

गने। 

-  पूणा वर्द्यतुीकिण भएको हनुे। 

५०१०८१०६ कुलेिवनी तेस्रो 
र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (१४ 
िे.र्व.) 

१,४ १४ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आबितव । 

-  १४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको। 

५०१०८१०७ चिेसलयवगवड र्ल 
वर्द्यतु आयोर्नव 
(३० िे.र्व.) 

१,४ ३० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आबितव गने । 

-  ३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको। 

५०१०८१०८ र्लवशययिु 
आयोर्नवहरुको 
छनौट तथव 
 ंभवव्यतव अध्ययन 

१,४ र्लवशययिु आयोर्नवहरूको 
छनौट तथव  म्भवव्यतव अध्ययन 
गने । 

-  वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भएको हनुे। 

५०१०८१०९  ुलव तथव िझौलव 
र्लवर्द्यतु अध्ययन 
आयोर्नव 

१,४  ूलव तथव िझौलव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको अध्ययन गने । 

-  आयोर्नवको सनिवाण कवया  म्पन्न गरि िवविय 
रशविण िीडिव आबि गने। 

50108110 िवसथपलो 
तविवकोशी 
र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,४     

५०१०८१११ िवसथपलो सत्रशलुी 
(३ए) र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (६० 

१,४ ६० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आबितव गने । 

-  ६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको। 
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क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

िे.र्व.) 

५०१०८११२ िवहघुवट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (२७ 
िे.र्व. ) 

१,४ ४० िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 
गने । 

२०७४/७५ - 
२०८०/८१ 

९,१७,०० ४० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११३ तनहुिँ र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (१४० 
िे.र्व.) 

१,४ १४० िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 
गने । 

२०७३/७४ - 
२०८२/८३ 

५१,५८,०० १४० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११४ िवसथपलो िोदी र्ल 
वर्द्यतु आयोर्नव 

१,४ १८ िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 
गने । 

२०६७/६८ - 

२०८२/८३ 

१३,९६,०० १८ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११५ नेपवल भवित वर्द्यतु 

रशविण 

१,४ ३०  .वक.सि. र विण लवइन 
सनिवाण गने । 

२०६६/६७ - 

२०७९/८० 

१७,८२,०० ३०  .वक.सि. र विण लवइन सनिवाण भएको 
हनुे। 

५०१०८११६ पनुानवर्किणीय तथव 
क्षितव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

१,४ नर्ीकिणीय ऊर्वा उत्पवदन ि 
ऊर्वा दक्षतव असभर्वृि गने । 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

२१,००,०० २५ िे.र्व.  ौया वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११७ तविवकोशी पवचौँ 
र्लसबद्यतु 
आयोर्नव 

१,४ १०० िेगवर्वट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव सनिवाण गिी िवविय 
वर्द्यतु रणवलीिव आबितव गने  

२०७५/७६ - 
२०८३/८४ 

२१,९५,०० १०० िेगवर्वट र्लवर्द्यतु उत्पवदन हनुे । 

५०१०८१२२ अपि अरुण 
र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव कम्पनी 

१,४ १,०६१ िे.र्व. िवसथपलो अरूण 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव ि इिरु्व 
िोलव र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

२०६६/६७ - 

२०८४/८५ 

१,८४,६९,०० र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे ि पहुिँचिवगा तथव 
अन्य स सभल सनिवाण कवया भएको हनुे। 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

सलसिटेड सनिवाण गने । 

५०१०८१२३ पवर्ि  ेक्टि रिफा ि 
ऐण्ड  स्टेनबल 
हवईड्रोपवर्ि 
डेभलपिेन्ट रोरे्क्ट 

१,४ र्लवर्द्यतु आयोर्नव तथव 
र विण लवइन अध्ययन गने । 

२०७३/७४ - 
२०७९/८० 

९१,४१,०० नेपवल वर्द्यतु रवसधकिणको Asset Evaluation 

कवया  म्पन्न हनुे, दइुर्टव रशविण लवइनको 
वर्स्ततृ  म्भवव्यतव अध्ययन कवया  म्पन्न गने। 

५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  
दशक कवयायोर्नव 

१,४ दीघाकवलीन रूपिव नदगो वर्द्यतुीय 
ऊर्वा वर्कव को िध्यिद्वविव एक 
दशक सभत्र नेपवलिव ऊर्वा 
 िुक्षवको रत्यवभसूत गने । 

-  स्िवटा सिटि तथव चवखर्ाङ स्टेशनहरू सनिवाण 
भएको हनुे। 

५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु 
र विण तथव 
वर्तिण रणवली 
 दुृिीकिण 
आयोर्नव 

१,४ वर्द्यतु र विण तथव वर्तिण 
रणवली  दुृिीकिण गने । 

२०७७/७८ - 
२०८३/८४ 

१३,३४,०० उच्च भोपटेर्को रशविण लवइन तथव  ब 
स्टे नहरू सनिवाण भएको हनुे। 

५०१०८१२९ वर्तिण रणवली 
स्तिोन्नसत तथव 
वर्स्तवि आयोर्नव 

१,४ लखुम्बनी रदेश, कणवाली रदेश ि 
 दूुिपखिि रदेशिव पूणा 
वर्द्यतुीकिण गने । 

२०७६/७७ - 
२०८१/८२ 

२६,७८,०० कूल ३१ र्टव  ् टेशन (१६० एि.भी.ए), 
करिब ४,५०० वक.सि. वर्तिण लवइन सनिवाण 
भएको हनुे। 

५०१०८१३० दधुकोशी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,४ ६३५ िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु आयोर्नव सनिवाण 
गने । 

२०६८/६९ - 

२०८६/८७ 

२,१९,००,०० ६३५ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन गने । 

५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन 
कम्पनी सलसिटेड 

१,४ र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको 
 रे्क्षण, सनिवाण, उत्पवदन, 

 ञ्चवलन ि व्यर्स्थवपन गने । 

-  र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरु वर्कव  भएको हनुे  

५०१०८१२१ िवविय रशविण िीड १,४ आन्तरिक तथव सनयवातको लवसग -  रशविण लवइन आयोर्नवहरु वर्कव  भएको हनुे 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

कम्पनी सलसिटेड उच्च भोपटेर्को र विण लवइन 
सिड सनिवाण गने । 

। 

५०१०८१२४ नलगवड 
हवइड्रोपवर्ि कम्पनी 
सलसिटेड 

१,४ ४१० िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु आयोर्नव सनिवाण 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आबितव गने । 

२०६४/६५ - 

२०८५/८६ 

१५,४६,०० र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे। पहुिँचिवगा ि अन्य 
स सभल सनिवाण कवया भएको हनुे।  

 उखपलखित कवयाक्रि तथव आयोर्नवको हवल म्िको रगसत खस्थसत, आगविी तीन आसथाक र्षाको अपेखक्षत उपलख्ध  ूचक ि आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनुे रििु 
वक्रयवकलवप देहवयबिोखर्ि िहेकव छन ्।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आर् २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव 
स ंचवइ िन्त्रवलय 

आर्श्यक नीसत, कवनून, िवपदण्ड 
सनिवाण ि सनयिन कवयाहरू 
भइिहेको ।  

र्लस्रोत ि ऊर्वाको नदगो वर्कव , 

 ंिक्षण, उपयोग ि पवनीको बविँडफविँट 
 म्बन्धी नीसत, कवनून, िवपदण्ड 
सनिवाण ि सनयिन भएको हनुे। 

नीसत, कवनून, िवपदण्ड सनिवाण ि सनयिन कवयाहरू गने। 

३०८००१०१ बिुी गण्डकी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

गोििव ि धवनदङ खर्पलव तफा को 
गिी हवल म्ि ४८,९८८ िोपसन 
र्ग्गवको िआुव्र्व र्वपत रु ३४ 
अर्ा ९ किोड ९४ लवि वर्तिण 
गने कवया  म्पन्न भएको। 

र्ग्गव रवसि, पनुबवा  तथव पनुस्थवापनव 
 म्पन्न भएको हनुे। आयोर्नव 
सनिवाणवधीन अर्स्थविव िहेको हनुे।  

िआु्र्व तथव क्षसतपसुता वर्तिण  म्पन्न गने। पनुबवा  
तथव पनुस्थवापनव  म्बन्धी कवया  रुु गने। सनिवाण 
रवक्रयव  रुु गने।  

३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 

ऊर्वा दक्षतव कवयाक्रि, र्नतवको 
र्लवर्द्यतु कवयाक्रि  ंचवलन 
भइिहेको। 

र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि िवफा त 

र्नतवलवई शेयि वर्तिण भएको 
हनुे। आयोर्नवहरूको अनगुिन तथव 
िूपयवंकन भएको हनुे।  

आयोर्नवहरूको अनगुिन, र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि 
अन्तगातकव आयोर्नवहरूको शेयि वर्तिण गने। 

३०८००१०३ रै्कखपपक उर्वा रर्िान ३६ िेगवर्वट लघ ुतथव  वनव लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु,  धुवरिएको पवनीघट्ट,  ौया 
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केन्र र्लवर्द्यतु ि ४१.६ िेगवर्वट  ौया 
वर्द्यतु र्डवन भएको। 

आयोर्नवबवट थप ९ िेगवर्वट,  ौया 
वर्द्यतुबवट १२ िेगवर्वट वर्द्यतु 
उत्पवदन भएको हनुे। ३ लवि १० 
हर्वि  धुवरिएको चलुो, ५६ हर्वि 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट ि १६० 
 ंस्थवगत, शहिी ि व्यवर् ववयक 
बवयोग्यव  प्लवन्ट र्डवन भई िवनव 
पकवउने स्र्च्छ ऊर्वाको पहुिँच 
पगुेको हनुे । ४० हर्वि रत्यक्ष ि 
अरत्यक्ष िोर्गविीको अर् ि स र्ानव 
भएको हनुे।  

वर्द्यतु, र्वय ुऊर्वा,  धुवरिएको चलुो, वर्द्यसुतय चलुो, 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट,  ंस्थवगत,  विदुववयक ि 
व्यवर् ववयक बवयोग्यव , कवबान आयोर्नवको व्यर्स्थवपन 
ि व्यवपवि, हरित र्लर्वय ुकोष िँग  म्बन्धीत कवयाक्रि 
 ंचवलन गने। 

३०८००१०४ िवविय िविीण तथव 
नर्ीकिणीय उर्वा 
कवयाक्रि 

३६ िेगवर्वट लघ ुतथव  वनव 
र्लवर्द्यतु ि ४१.६ िेगवर्वट  ौया 
वर्द्यतु र्डवन भएको। 

लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवबवट थप ९ िेगवर्वट,  ौया 
वर्द्यतुबवट १२ िेगवर्वट वर्द्यतु 
उत्पवदन भएको हनुे। ३ लवि १० 
हर्वि  धुवरिएको चलुो, ५६ हर्वि 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट ि १६० 
 ंस्थवगत, शहिी ि व्यवर् ववयक 
बवयोग्यव  प्लवन्ट र्डवन भई िवनव 
पकवउने स्र्च्छ ऊर्वाको पहुिँच 
पगुेको हनुे । ४० हर्वि रत्यक्ष ि 
अरत्यक्ष िोर्गविीको अर् ि स र्ानव 
भएको हनुे।  

लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु,  धुवरिएको पवनीघट्ट,  ौया 
वर्द्यतु, र्वय ुऊर्वा,  धुवरिएको चलुो, वर्द्यसुतय चलुो, 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट,  ंस्थवगत,  विदुववयक ि 
व्यवर् ववयक बवयोग्यव , कवबान आयोर्नवको व्यर्स्थवपन 
ि व्यवपवि, हरित र्लर्वय ुकोष िँग  म्बन्धीत कवयाक्रि 
 ंचवलन गने। 

३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  वर्भवग  रे्क्षण अनिुसतपत्र, उत्पवदन 
अनिुसतपत्र, र विण लवइन 
अनिुसतपत्र रदवन गिेको सनर्ी 
क्षेत्रलवई रर्िान गिेको।  

सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि 
 हर्ीकिण भएको हनुे। र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय अध्ययन  म्पन्न भई 
सनिवाणको लवसग तयवि भएको हनुे।  

 रे्क्षण अनिुसतपत्र, उत्पवदन अनिुसतपत्र, र विण लवइन 
अनिुसतपत्र रदवन गने।  म्भवव्यतव अध्ययन, 

र्वतवर्िणीय अध्ययन गने। सनर्ी क्षेत्रलवई रर्िान 
गने।  
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३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव िव सनर्ी 
क्षेत्रको रर्िान 

वर्द्यतु आयोर्नवहरुको अध्ययन, 

सनिवाण तथव  ंचवलनको लवसग सनर्ी 
क्षेत्र लवई अनिुसतपत्र रदवन गने, 

बवतवर्िणीय अध्ययन रसतबेदनको 
रस्ततुीकिण गिी स्र्ीकृसतको लवसग 
स फवरि  गरिएको 

र्ल वर्द्यतु आयोर्नवहरुको अध्ययन, 

सनिवाण तथव  ंचवलकहरु िँग 
अन्तिवक्रयव, अनिुसतपत्र वर्तिण तथव 
पेश हनु आएकव रसतबेदनिव 
आर्श्यक  हर्ीकिण, खस्र्कृतीको 
लवसग स फवरि  भएको हनुे 

1. वर्द्यतु आयोर्नवहरुको अध्ययन, सनिवाण तथव 
 ंचवलनको लवसग सनर्ी क्षेत्र लवई अनिुसतपत्र रदवन 
गने  

2. बवतवर्िणीय अध्ययन रसतबेदनको रस्ततुीकिण गिी 
स्र्ीकृसतको लवसग स फवरि  गने  

3. सनखर् क्षेत्र िँग  िय  ियिव अन्तिवक्रयव गिी 
िविेको, वर्भवगबवट रवसबसधक टोली बनवई  ंचवलनिव 
िहेकव आयोर्नवहरुको रभवर्किी अनगुिन कवया 
गने  

4. रसतस्पधवाकव आधवििव र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुको 
वर्तिण तथव वर्कव  गरिने  

३०८०११०२  िकोशी बहउुिेश्यीय 
आयोर्नव 

स्थवनीयहरुको अबिोधकव कविण 
सनधवारित  ियिव अन्रे्षण कवया 
 म्पन्न हनु न केको 

आयोर्नवको अध्ययन  म्पन्न हनुे 1. आयोर्नव िँग  म्बन्धीत  िोकविर्वलवहरु िँग 
 िन्र्य गिी drilling को कवया अखघ बिवईन े२. 
नेपवली भभूवग तफा को र्वतवर्िणीय रभवर् िपुयवंकन 
 म्बन्धी कवया अखघ बिवईने  

2. आयोर्नवबवट रभववर्तहरुलवई स पिलुक तवसलि 
रदवन गने  

३०८०११०३ पंचेश्वि बहउुिेश्यीय 
आयोर्नव 

आयोर्नवको वर्स्ततृ र्वतवर्िणीय 
व्यर्स्थवपन योर्नव  म्पन्न भएको। 

पञ्चेश्वि वर्कव  रवसधकिण िवफा त 
कवया अखघ बिेको हनुे। 

1. पूर्ा स्थवपनव भएको meteorological Site, Guage 

Site (Tower automatic) ि Discharge cable way 

site लवई Upgrade-Refurbishment-Renovation  

2. भर्न ििात  म्भवि ३. १० वकिी बवटो सनिवाण 
पिँहचु  डक ट्रयवक सनिवाण गने  

30801104 र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
अध्ययन  

  3.  

३०८०११०६ बिुीगंगव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

1. आयोर्नवको वर्स्ततृ 
ईखन्र्खर्यरिङ सडर्वईन/अध्ययन 

बिुीगंगव र्.वर्.आ.को सनिवाण 
भईिहेको हनुे। 

1. आयोर्नवको स सभल सनिवाण कवया अन्तगात dam, 

tunnel तथव powerhouse सनिवाणको कवया हनुे । 
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तथव र्वतवर्िणीय रभवर् 
िूपयवङ्कन  म्पन्न भई  केको। 

2.  र्ग्गव असधिहण/ पहुिँच िवगा 
सनिवण लगवयतकव पूर्ा 
सनिवाणकव कवयाहरु अखन्ति 
चिणिव पगुेको  

3. Civil and Hydromechanical 
Works तथव Construction 

Supervision Consultant को 
छनौट कवया भईिहेको।  

2. Transmission Line तथव Electromechanical Works 

अन्तगात सनिवाण कम्पनी छनौट भई Tranmission 

Line, Substation तथव Electromechanical  म्बन्धी 
सनिवाण कवया  रुु हनुे।  

30801108 नौििेु बहउुिेश्य 
आयोर्नव 

   

३०८२१०१२ र्ल तथव ऊर्वा 
आयोग 

र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  रे्क्षण ि 
अन्रे्षण, र्ल तथव ऊर्वा वर्कव  
 म्बन्धी कवया भइिहेको। 

नेपवलको कुल  म्भवव्य र्लवर्द्यतु 
उत्पवदन क्षितवको िूपयवंकन तथव 
आकलन  म्बन्धी अध्ययन  म्पन्न 
भएको हनुे। 

ऊर्वा असडट, ऊर्वा िपत अध्ययन ि इनर्ी स नोखप्   
तयवि गने। 

३०८२१०१३ ननद बेस न योर्नव 
तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  
गरुुयोर्नव तर्ुािव 
आयोर्नव 

नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुूयोर्नव तर्ुािव अखन्ति 
चिणिव पगुेको। 

र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  एर्ि ्

व्यर्स्थवपनकव लवसग कणवाली, 
गण्डकी, पखिि िविी ि बबई नदी 
एकीकृत योर्नव तर्ुािव भएको हनुे।  

नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  गरुूयोर्नव 
तर्ुािव  म्पन्न गने। 

५०१०८१०१ १३२ के.भी. तथव 
अन्य र विण लवइन 
वर्स्तवि 

४,९२४.४७  .वक.सि. र विण 
लवइन सनिवाण  म्पन्न भएको.। 

गरुूयोर्नव अन ुवि १३२ के.सभ. 
तथव अन्य र विण लवइन तथव  ब-
स्टे न सनिवाण भएको हनुे।रशविण 
लवइनको कूल लम्बवइ ६७८२.६ 

 वका ट वक.सि को सनिवाण कवया 
 म्पन्न गने। 

कवयाक्रि अन्तगातकव ८९ आयोर्नवको अध्ययन तथव 
सनिवाणलवई सनिन्तितव नदने। ५९३  वका ट वक.सि को 
सनिवाण कवया  म्पन्न गने। 

५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउं- ७५ रसतशत सनिवाण  म्पन्न र विण लवइन सनिवाण  म्पन्न भएको सनिवाण  म्पन्न गने। 
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भिपिु १३२ के.भी भएको।  हनुे।  

५०१०८१०३ अन्य ३३ के.भी तथव 
 र्-स्टेशन 

६,१४८ वक.सि र विण लवइन 
सनिवाण  म्पन्न भएको।  

वर्तिण रणवलीिव  धुवि भएको 
हनुे।  

कवयाक्रि अन्तगातकव ९४ आयोर्नवको अध्ययन तथव 
सनिवाण कवयालवई सनिन्तितव नदने । 

५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु  दुृिीकिण 
आयोर्नव 

र्लवर्द्यतु केन्रहरूको आर्सधक 
रूपिव ििात  ंभवि एर्ि ्
 दुृिीकिण भइिहेको।  

र्लवर्द्यतु केन्रहरूको आर्सधक 
रूपिव ििात  ंभवि एर्ि ् दुृिीकिण 
भएको हनुे।  

१३ र्लवर्द्यतु केन्रहरूको ििात  ंभवि एर्ि ्
 दुृिीकिण गने। 

५०१०८१०५  विदुववयक तथव अन्य 
िविीण वर्द्यतुीकिण 

िविीण र्न ंख्यविव वर्द्यतु पहुिँच 
पगुेको। 

िवग बिोखर्ि  बैलवई वर्द्यतु 
ऊर्वाको पहुिँच पगुेको हनुे। 

अधिुो िविीण वर्द्यतुीकिण, अन्य िसिण वर्द्यतुीकिण, 

 विदुववयक तथव अन्य िविीण वर्द्यतुीकिण ि स िँचवइ 
रयोर्नकव लवसग वर्द्यतुीकिणकव कवयाक्रि  ञ्चवलन 
गने। 

५०१०८१०६ कुलेिवनी तेस्रो 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
(१४ िे.र्व.) 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन 
भइिहेको। १४ िे.र्व. वर्द्यतु 
उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव सबलहरू 
भिुवनी भएको हनुे। १४ िे.र्व. 
वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी गने। 

१४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव 
बविँकी िहेकव सबलहरू भिुवनी भएको 
हनुे।  

१४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव सबलहरू 
भिुवनी गने। 

५०१०८१०७ चिेसलयवगवड र्ल 
वर्द्यतु आयोर्नव (३० 
िे.र्व.) 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन 
भइिहेको। 

३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव 
बविँकी िहेकव सबल भिुवनी भएको 
हनु।े 

३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव सबलहरू 
भिुवनी गने। 

५०१०८१०८ र्लवशययिु 
आयोर्नवहरुको छनौट 
तथव  ंभवव्यतव 
अध्ययन 

उत्तिगंगव र्लवशययिु आयोर्नव, 
आिँधीिोलव र्लवशययिु आयोर्नव 
ि रे्गनव  रुपव पम्प स्टोिेर्, 

कुलेिवनी स स्नेिी पम्प स्टोिेर्, 

अरूण ४ र्लवर्द्यतु आयोर्नवको 
 म्भवव्यतव अध्ययन भइिहेको। 

अध्ययन भइिहेकव र्लवशययिु 
आयोर्नवको वर्स्ततृ आयोर्नव 
रसतरे्दन तयवि भएको हनुे 

वर्स्ततृ आयोर्नव अध्ययन गने। 

५०१०८१०९  ुलव तथव िझौलव वर्स्ततृ इखन्र्सनयरिङ अध्ययन चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु आयोर्नवको चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु आयोर्नवको र्ग्गव असधिहणको 

331



ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आर् २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

र्लवर्द्यतु अध्ययन 
आयोर्नव 

(DPR) कवयाको लवगी 
पिविशादवतवबवट आयोर्नवको Final 

Updated DPR रवि भएको ि EPC 

Tender Documents  म्बन्धी 
छलफल भइिहेको। 

िूख्य सनिवाण कवया शरुू भएको 
हनुे। 

कवया  म्पन्न गने। ररे्शिवगा सनिवाण कवया  म्पन्न गने, 

असडट टनेल तथव क्यवम्प सनिवाण कवया शरुू भएको 
हनुे। 

50108110 िवसथपलो तविवकोशी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

   

५०१०८१११ िवसथपलो सत्रशलुी 
(३ए) र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (६० 
िे.र्व.) 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन 
भइिहेको। 

६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव 
बविँकी िहेकव सबलहरू भिुवनी भएको 
हनुे। 

६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव सबलहरू 
भिुवनी गने। 

५०१०८११२ िवहघुवट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव  

(२७ िे.र्व. ) 

पवर्ि हवउ  िन्ने तथव स्लोप 
रोटेक्न कवया  म्पन्न। असडट 
टनेल,  र्ा  वप्ट िन्ने कवया 
 म्पन्न। िूख्य  रुूङ ६२७० सि. 
िध्ये २९०० सि.  म्पन्न। 
हेडर्क् ा कवयाको िवइट व्यवङक 
रोटेक् न कवया अखन्ति चिणिव 
िहेको। 

सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबि भएको हनुे। 

िखु्य स सभल  ंिचनव, इलेक्ट्रोिेकवसनकल, 

हवइड्रोिेकवसनकल, पिविशा  ेर्व  म्बन्धी कवया गने। 

५०१०८११३ तनहुिँ र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव (१४० 
िे.र्व.) 

प्यवकेर् १ अन्तगात हेडर्क् ा 
कवयाको िरिद  म्झौतव  म्पत्र भइ 
क्यवम्प सनिवाण, डवइभ ान टनेल 
सनिवाण कवया भइिहेको। प्यवकेर् 
२ अन्तगात पवर्िहवउ , हेडिे  
टनेल,  र्ा टयवङ्क ि टेलिे  िन्ने 
कवया भइिहेको। प्यवकेर् ३ 
अन्तगात दिौली भितपिु दोिो 

सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबि भएको हनुे। 

हेडर्क् ा, र्िहवउ , हेडिे  टनेल,  र्ा टयवङ्क ि टेलिे  
िन्ने कवया गने। दिौली भितपिु दोिो  वका ट रशविण 
लवइन सनिवाण कवया गने। 
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 वका ट रशविण लवइन अन्तगात 
९४ (३४ वक.िी) र्टव टवर्ि िध्ये 
४२ र्टव टवर्ि फवउन्डेशन तथव 
२२ र्टव टवर्ि इिेक् न  म्पन्न। 

५०१०८११४ िवसथपलो िोदी र्ल 
वर्द्यतु आयोर्नव 

वर्स्ततृ इखिसनयरिङ सडर्वइन 
अन्तिवविय पिविशादवतव िवफा त 
तयवि भई केको। ८० रसतशत 
सनखर् र्ग्गव असधिहण भइ केको ि 
बविँकी ५१ िोपसन र्ग्गवको 
िूआ्र्व सनधवािण भइ वर्तिण 
भइिहेको ।क्यवम्प सनिवाण कवया 
भइिहेको। आयोर्नव सनिवाणको 
लवगी िोतको  सुनखिततव भएिव 
बोलपत्र आह्ववन गना  वकने गरि 
तयविी अर्स्थविव िहेको।  

िूख्य सनिवाण कवयालवइ सनिन्तितव 
नदने।  

क्यवम्प सनिवाण कवया  म्पन्न गने। िोतको  सुनखिततव 
गिी िूख्य सनिवाण कवया शरुू भएको हनुे। 

५०१०८११५ नेपवल भवित वर्द्यतु 

रशविण 

७९२ टवर्ि िध्ये ६९३ टवर्िको 
फवउन्डे न ि ६७० स्थवनिव टवर्ि 
इिेक् न कवया  म्पन्न भएको। 

सनिवाण  म्पन्न भई  ंचवलनिव 
आएको हनुे। 

टवर्ि फवउन्डे न, टवर्ि इिेक् न कवया तथव तवि तवन्ने 
कवयाहरू गने। 

५०१०८११६ पनुानवर्किणीय तथव 
क्षितव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

२५ िे.र्व. िध्ये १९.६२ िे.र्व. 
 ोलवि सिडिव र्ोसडएको। 

२५ िेगवर्वटको  ौया वर्द्यतु िवविय 
वर्द्यतु रणवलीिव आबि भएको हनुे। 

२५ िेगवर्वटको  ौया वर्द्यतुको सनिवाण  म्पन्न गने। 

५०१०८११७ तविवकोशी पवचौँ 
र्लसबद्यतु आयोर्नव 

पिविशादवतव Lahmeyer 

Interanational GmbH बवट 
आयोर्नवको Final Detail 

Engineering Design  म्पन्न। 
आयोर्नव सनिवाणको लवसग किाचविी 
 ञ्चय कोष  िँग MOU  म्पन्न। 

िूख्य सनिवाण कवयालवइ सनिन्तितव 
नदने। 

क्यवम्प सनिवाण कवया  म्पन्न गने। Construction 

Supervision कवयाको लवगी पिविशादवतव न्यूिी गने। 
लगवनी िोडवसलवट तय गिी सनिवाण कवया शरुू गने। 
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Camp सनिवाण  म्बन्धी कवया 
भइिहेको। 

५०१०८१२२ अपि अरुण र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव कम्पनी 
सलसिटेड 

पहचुिवगा सनिवाणको लवगी 
पिविशादवतवबवट वर्स्ततृ अध्ययन 
रसतरे्दन ि Bidding Document 

रवि भइ Review कवया भइिहेको। 
आयोर्नव सनिवाणको लवगी र्ग्गव 
असधिहण  म्बन्धी रविखम्भक कवया 
 म्पन्न गरि  ूचनव रकवखशत 
गरिएको। 

ररे्शिवगा सनिवाण कवया  म्पन्न 
भएको हनुे। लगवनी िोडवसलवट तय 
भई िूख्य सनिवाण  रुु भएको हनुे। 

नयव पिविशादवतव चयन गरि र्ोलपत्र तयवि तयविी कवया 
गने। र्ग्गव असधिह्णण  म्पन्न गिी ररे्शिवगा सनिवाण 
शरुू गने।लगवनी िोडवसलवट तय गने। 

५०१०८१२३ पवर्ि  ेक्टि रिफा ि 
ऐण्ड  स्टेनबल 
हवईड्रोपवर्ि 
डेभलपिेन्ट रोरे्क्ट 

पिविशादवतवबवट ७ र्टव वर्द्यतु 
उत्पवदन प्लवन्ट, १२ र्टव रशविण 
 ् टेशन ि २ र्टव वर्तिण 
केन्रहरूको भौसतक रिवणीकिण 
कवया  म्पन्न भएको। रशविण 
लवइन आयोर्नवको वर्स्ततृ 
अध्ययन कवयाकोलवगी पिविशादवतव 
छनोट भइ अध्ययन  म्बन्धी कवया 
भइिहेको। 

नेपवल वर्द्यतु रवसधकिणको Asset 

Evaluation कवया  म्पन्न भएको हनु,े 

दइुर्टव रशविण लवइनको वर्स्ततृ 
 म्भवव्यतव अध्ययन  म्पन्न भएको 
हनु े 

नेपवल वर्द्यतु रवसधकिणको Asset Evaluation कवया 
 म्पन्न हनुे, दइुर्टव रशविण लवइनको वर्स्ततृ 
 म्भवव्यतव अध्ययन कवया  म्पन्न गने। 

५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
कवयायोर्नव 

९५ हर्वि थवन स्िवटा सिटि र्डवन 
भएको। 

स्िवटा सिटिहरू सनिवाण भएको 
हनुे।चवखर्ाङ स्टेशनहरू सनिवाण 
भएको हनुे। 

स्िवटा सिटि र्डवन तथव चवखर्ाङ स्टेशनहरू सनिवाण 
गने। 

५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु र विण 
तथव वर्तिण रणवली 
 दुृिीकिण आयोर्नव 

४०० के.सभ.  ब स्टे न 
वर्स्तवि/सनिवाणको लवसग  ेक्कव 
 म्झौतव भई सनिवाण कवया 
भइिहेको। 

उच्च भोपटेर्  ब स्टे नहरूको 
सनिवाण  म्पन्न भएको हनुे। 

४०० के.सभ.  ब स्टे न वर्स्तवि/सनिवाण  म्बन्धी 
कवयाहरू गने। 

५०१०८१२९ वर्तिण रणवली आयोर्नवको DPR लगवयत कवयाको ४,५०० वक.सि वर्तिण लवइन तथव र्ग्गव असधिहणको कवया  म्पन्न गने। वर्तिण 
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स्तिोन्नसत तथव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

पिविशा  ेर्व  म्पन्न भएको। 
 विवखर्क/र्वतवर्िणीय अध्ययन 
२०%  म्पन्न भएको। र्ग्गव 
रवसिको कवया ८० रसतशत 
 म्पन्न। 

३२ र्टव  ्स्टेशनहरू (१६० 
एि.भी.ए) को सनिवाण भएको हनुे। 

लवइनहरू तथव  र्स्टेशन सनिवाण  म्बन्धी कवयाहरू 
गने। 

५०१०८१३० दधुकोशी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

Detail Design Report िव PoE, 

ADB ि ने.वर्.रव. बवट रवि 
िवय/ झुवर्हरु  िवरे्श गिी 
Detailed Design Report Finalize 
गने क्रििव िहेको। आयोर्नव 
सनिवाणको लवगी EIB बवट Letter 

of Interest रवि भएको। 

र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे। 
स सभल सनिवाण कवया  रुु भई 
सनिवाणवधीन अर्स्थव भएको हनुे। 

वर्स्ततृ अध्ययन कवया  म्पन्न गने। र्ग्गव असधिहण 
कवया  म्पन्न हनुे। लगवनी िोडवसलवट तय गने। 

५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन 
कम्पनी सलसिटेड 

फुकोट कणवाली अधा र्लवशययिु 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव ि र्ग्दपुलव 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवको  म्भवव्यतव अध्ययन 
 म्पन्न भएको। 

अध्ययन भइिहेकव आयोर्नवहरूको 
वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन तयवि 
भई सनिवाण  रुु भएको हनुे। 

लगवनी िोडवसलवट तय गिी फुकोट कणवाली अधा 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु आयोर्नव ि र्ग्दपुलव 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु आयोर्नवको सनिवाण  रुु गने। 

५०१०८१२१ िवविय रशविण िीड 
कम्पनी सलसिटेड 

कणवाली कोरिडोि, भेिी कोरिडोि, 

अरुण कोरिडोि र विण लवइन 
आयोर्नवहरूको अध्ययन 
भइिहेको। 

अध्ययन भइिहेको आयोर्नवहरूको 
वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन तयवि 
भई सनिवाण  रुु भएको हनुे। 

र विण लवइनहरूको अध्ययन तथव सनिवाण गने। 

५०१०८१२४ नलगवड हवइड्रोपवर्ि 
कम्पनी सलसिटेड 

डबुवन क्षेत्रिव पने र्ग्गवको िआु्र्व 
वर्तिण भईिहेको  

सनिवाणवधीन अर्स्थविव भएको हनुे। र्ग्गव रवसि  म्पन्न तथव सनिवाण तथव लगवनी िोडवसलवट 
तय भई सनिवाण  रुु गने। 

९. र्ोखिि पक्ष तथव अनिुवन  

र्लवर्द्यतु क्षेत्रिव लगवनीको लवसग पुिँर्ी बर्वि असभररेित हनुे, वर्द्यतु  ेर्व उपल्ध गिवउनकव लवसग पयवाि पूर्वाधविको  सुनखिततव िहने, एकीकृत िआु्र्व वर्तिण नीसत 
तयवि हनुे, आयोर्नव सनिवाण कवया, र विण लवइन तथव वर्तिण लवईन सनिवाण गने कवया  ियिै  म्पन्न हनुे ि  म्बन्धीत सनकवय,  िोकविर्वलव तथव र्नतव बीच रभवर्कविी 
 िन्र्य कवयि भएको हनुेछ। उि कवयाहरू उखचत  ियिव व्यर्स्थवपन गना न वकएिव अपेखक्षत उपलख्ध हवस ल हनु न क्ने र्ोखिि िहनेछ। 
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७.१.२ र्लस्रोत 

१. पषृ्ठभसूि  

र्लस्रोतको  िखुचत व्यर्स्थवपन ि वर्कव  तथव बहउुपयोग रर्िानले िलुकुको वर्कव  ि  िवृििव िहत्त्र्पूणा योगदवन 
पु यवउिँदछ।र्लस्रोतको उपयोग गिी र्लवर्द्यतु, स िँचवइ, िवनेपवनी र्स्तव वर्कव  कवयालवई नदगो बनवउन र्लस्रोतकव िहुवन, 
र्लरर्वह, भसूिगत र्लस्रोत, वहिनदी ि वहितवल  म्बन्धी अध्ययन अन ुन्धवन  वहत तथ्यवङ्कको  ूक्ष्ि वर्श्लषेण गनुा आर्श्यक छ। 
र्ल उत्पन्न वर्पद् न्यूनीकिण गना रै्ज्ञवसनक अध्ययन अन ुन्धवन गिी नर्ीन रवर्सधको वर्कव  ि वर्स्तवि गनुा अपरिहवया िहेको छ। 
र्लस्रोतको गणुस्ति  ंिक्षण गदै य को व्यर्स्थवपन ि बहउुपयोगकव लवसग नीसतगत िवगादशान गना एकीकृत र्लस्रोत नीसतको 
आर्श्यकतव िहेको छ।  वथै, र्लस्रोतको  िखुचत वर्कव  तथव उपयोगकव लवसग  ंघ, रदेश ि स्थवनीय तहको  वक्रयतव,  िन्र्य 
एर्ि ् हकवयाको आर्श्यकतव िहेको छ। 

२.  िस्यव तथव चनुौती  

र्लर्वय ुपरिर्तान तथव रवकृसतक रकोपबवट  खृर्त अ िकव कविण पवनीको उपल्धतविव आएको असनखिततव, अव्यर्खस्थत 
भउूपयोग ि  डक  िवलको सनिवाण तथव वर्स्तविले गदवा पवहिो तथव भकू्षयिव र्वृि भई नदीको बहवर्िव परिर्तान तथव नदीको 
वपिँधको  तह (रिभि रे्ड) िव घटबि भई बविीर्न्य  िस्यव आउन ुि र्लस्रोतको उपयोगिव नकविवत्िक अ ि पनुा, िोलवनवलवको 
रवकृसतक बहवर्िव असतक्रिण भई तिवइ, सभत्री िधेश तथव पहवडी क्षेत्रकव शहिी बस्ती बविी तथव डबुवनको र्ोखिििव पनुा, एकीकृत 
र्लस्रोत नीसत तथव नदी बेस न गरुूयोर्नवको अद्यवर्सधक हनु न क्दव र्लवर्द्यतु, स िँचवइ, िवनेपवनी लगवयतकव क्षेत्रिव र्लस्रोतको 
एकीकृत तथव  िन्र्यवत्िक व्यर्स्थवपन तथव उपयोग नहनु ु ि वर्सभन्न वकस िकव र्लस्रोतको परििवण तथव गणुस्ति म्बन्धी 
तथ्यवंक  ंकलन तथव व्यर्स्थवपन पयवाि नभएको कविण अध्ययन अन ुन्धवन तथव योर्नव कवयवान्र्यन रभवर्कविी हनु न क्न ुय  
क्षेत्रकव रििु  िस्यवको रूपिव िहेकव छन।्  

उपल्ध र्लस्रोतको  िखुचत, बहआुयवसिक ि  िन्र्यवत्िक उपयोग  वहत एकीकृत र्लवधवि व्यर्स्थवपन गनुा, र्लर्वय ु
परिर्तानको अ िलवई ध्यवनिव िविी र्लस्रोतको  िखुचत उपयोग गनुा, र्लर्वय ु परिर्तानकव नकविवत्िक अ ि न्यूनीकिण गने 
उपवय  ियिै अर्लम्बन गिी र्ोखिि व्यर्स्थवपन गनुा, र्लउत्पन्न वर्पद् बवट स खर्ात क्षसतलवई न्यूनीकिण गनुा, र्लवधवि क्षेत्रको 
बढ्दो क्षयीकिणकव कविण गेिवन बहवर् अत्यसधक हनु गई नदीको वपिँधको  तह बढ्दै र्वने क्रिलवई िोकथवि गनुा, नदी 
वकनविवलवई  ंिक्षण गना िेिवङ्कन गिी र्ोसनङ गनुा तथव र्ोखिियिु स्थवनको पवहचवन गिी नदगो व्यर्स्थवपन गनुा, अध्ययन 
अन ुन्धवनको लवसग आर्श्यक र्नशखि ि पूर्वाधविको वर्कव  गनुा नै रििु चनुौती हनु।् 

३.  ोच  

र्लस्रोतको नदगो उपयोगबवट  ििृ नेपवल सनिवाणिव योगदवन। 

४. उद्दशे्य  

1. र्लस्रोतको बहआुयवसिक तथव  िन्यववयक उपयोग िवफा त आसथाक,  विवखर्क ि र्वतवर्िणीय क्षेत्रको वर्कव  गनुा। 

2. र्लवधवि व्यर्स्थवपन तथव र्लउत्पन्न वर्पद न्यूनीकिण एर्ि ्व्यर्स्थवपनबवट आसथाक तथव  विवखर्क क्षसत न्यूनीकिण 
गनुा। 
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५. िणनीसत  

1. र्लस्रोतको बहआुयवसिक तथव  िन्र्यवत्िक वर्कव को लवसग नीसतगत तथव  ंिचनवगत  धुवि गने। 

2. अन्तिदेशीय नदीको नद्वपक्षीय लवभ हनुे गिी व्यर्स्थवपनिव र्ोड नदने। 

3. र्लस्रोत  म्बन्धी अन ुन्धवन ि वर्कव लवई गसतशील बनवउन आर्श्यक पने पूर्वाधवि ि क्षितवको वर्कव  ि वर्सभन्न 
अन ुन्धवनिूलक  ंस्थव ि वर्श्ववर्द्यवलय िँग  हकवया गदै य  क्षेत्रको अध्ययन अन ुन्धवन कवयालवई रभवर्कविी बनवउने। 

4. र्लवधवि व्यर्स्थवपनलवई रभवर्कविी बनवउनकुो  वथै डबुवन तथव बविी पवहिोर्न्य वर्पदको नदगो एर्ि ्भिपदो 
व्यर्स्थवपनकव लवसग  ंिचनवगत तथव गैि ंिचनवगत रवर्सधको उपयोग ि र्नचेतनव असभर्वृिकव कवया गने। 

६. वर्षयके्षत्रगत नसतर्व  ूचक ि लक्ष्य  

क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ को 

उपलख्ध 

२०७८/७९ को अनिुवसनत 
उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ निनुव पिीक्षण र्टव ११ ३ ८ १० १२ 

२ तवसलि  ंचवलन र्टव १७ १० १६ २० २५ 

३ अध्ययन अन ुन्धवन र्टव ६८ २६ २१ ४५ ५० 

४ तटबन्ध सनिवाण वक.सि. १२०९ ५३ ५५ ५५ ६० 

५ 
 ूलव पवहिो 
व्यर्स्थवपन 

र्टव ४२ ६ ६ ६ ६ 

६ र्ग्गव उकव  हेक्टि १२००५ 250 630 ३२० ३२० 

७. वर्षयक्षते्रगत िचा तथव स्रोतको सत्र-र्षीय अनिुवन  

                रू लवििव 
वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 

आसथाक बषा कुल चवल ु पुिँर्ीगत वर्त्तीय व्यर्स्थव नपेवल  िकवि बैदेखशक अनदुवन बैदेखशक ऋण 

२०७९/८० 47,373 3,039 44,334 - 43,069 3,034 1,270 

२०८०/८१ 74,302 3,065 71,237 - 70,860 2,045 1,397 

२०८१/८२ 80,188 3,184 77,004 - 74,416 4,235 1,537 
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८. कवयाक्रि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण  

कवयाक्रि तथव आयोर्नवको ब.उ.खश.नं., उद्देश्य, आयोर्नव अर्सध, लवगत ि अपेखक्षत नसतर्व  वहतको  ंखक्षि वर्र्िण देहवयको तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

३०८०३१०६ नदी सनयन्त्रण २,४ भौसतक पूर्वाधवि, िवनर् बस्ती, 
िेतीयोग्य र्सिनको कटवनको 
िोकथविकव लवसग  ंिचनव 
सनिवाण 

 ूलव रकृसतकव पवहिो िोकथवि 

२०६२/६३ - 

२०८१/८२ 

२,०९,२०,५६ तटबन्ध ि  ंिचनव सनिवाण भएको हनुे 

३०८०३१०७ र्ल उत्पन्न रकोप 
सनयन्त्रण रवर्सध 
परियोर्नव 

२,४ र्ल उत्पन्न रकोप न्यूनीकिण 
तथव सनयन्त्रण  म्बन्धी 
र्नचेतनव असभर्वृि  

र्लवधवि तथव उप-र्लवधवि 
क्षेत्रबवट बगेि र्वने गेिवन 
र्हवब न्यूनीकिण 

२०६४/६५ - 

२०८१/८२ 

२०,०० र्लवधवि  िक्षणकव  ंिचनव सनिवाण ि क्षितव 
असभर्वृि भएको हनुे 

३०८०३१०८ भवितीय अनदुवन 
 हयोगिव  ंचवसलत 
नदी सनयन्त्रण 
आयोर्नवहरु 

२,४ तटबन्ध सनिवाण गिी र्नधनको 
क्षसत न्यूनीकिण 

र्ग्गव उकव  

२०६६/६७ - 

२०८१/८२ 

१९,२९,१० तटबन्ध सनिवाण तथव  ंिचनव वर्कव  भएको 
हनु े

३०८०३११८ टवि - बर्वि  ंिक्षण 
कवयाक्रि (इन्रवर्ती 
बगि कोरिडोि  िेत) 

२,४ भौसतक पूर्वाधवि  ंिचनव, िवनर् 
बस्ती, िेती योग्य र्सिनको 
 ंिक्षण 

पिुवतवखत्र्क स्थवन  ंिक्षण तथव 
व्यर्स्थवपन 

२०६६/६७ - 

२०८१/८२ 

३,३४,०० तटबन्ध सनिवाण तथव  ंिचनव वर्कव  भएको 
हनु े
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

३०८०३१२१ रवथसिकतव रवि बविी 
र्ोखिि ्यर्स्थवपन 

आयोर्नव 
(PRBFRMP) 

२,४ बविीर्न्य रकोपबवट हनुे क्षसत 
न्यूनीकिण 

बविीको पूर्ा  ूचनव रणवलीको 
(Early Warning System) 

वर्कव  तथव  ंचवलन 

२०७७/७८ - 
२०८३/८४ 

७,५६,०० वर्सभन्न र्लवधवििव बविीर्न्य रकोपको 
न्यूनीकिण भएको हनुे 

३०८०३१२६ नयविँ रवर्सधिव आधवरित 
ननद सनयन्त्रण कवयाक्रि 

२,४ नदी सनयन्त्रण लगवयत र्ल 
उत्पन्न वर्पद व्यर्स्थवपनबवट 
िवनर्ीय, भौसतक तथव आसथाक 
हवसन नोक् वनी न्यूनीकिण 

उपयिु रवर्सध पवहचवनकव 
लवसग अन ुन्धवनवत्िक तथव 
 ंस्थवगत वर्कव  

२०७५/७६ - 
२०८१/८२ 

३,५०,०० उपयिु रवर्सधिव आधवरित व्यर्खस्थत नदी 
सनयन्त्रण तटबन्ध तथव  ंिचनव सनिवाण भएको 
हनु े

३०८०३१४८ परु्ी िविी लोथि- 
 ौिवहव कखरक्रट डवइक 
सनिवाण आयोर्नव 

२,४ पूर्ी िविी नदीको पक्की तटबन्ध 
सनिवाण गिी पयाटन िवगाको 
वर्कव  

र्ग्गव  ंिक्षण तथव िोर्गविी 
स र्ानव 

२०७६/७७ - 
२०८१/८२ 

१८,६३,३१ तटबन्ध सनिवाण गिी पयाटन िवगाको वर्कव  
भएको हनुे 

३०८०३१५४ र्लस्रोत  ंिक्षण 
आयोर्नव 

२,४ तवल तलैयव  ंिक्षण गिी रै्वर्क 
वर्वर्धतव असभर्वृि गनुा,  ंिखक्षत 
िोतको स ंचवइ लगवयत 
बहआुयवसिक उपयोग गनुा। 

२०७८/७९ - 
२०८३/८४ 

१०,००,०० र्लस्रोत  ंिक्षण भई र्वतवर्िण स्तिोन्नसत 
भएको हनुे, उपयोगबवट रसतफल रवि भएको 
हनुे। 

३०८०४१०१ र्लस्रोत अन ुन्धवन ३ र्लस्रोतको वर्कव ,उपयोग ि - २०,०० र्लस्रोत, स ंचवइ तथव र्ल उत्पन्न वर्पद 

339



ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

तथव वर्कव  केन्र व्यर्स्थवपनकव लवसग 
अन ुन्धवन, रवर्सधको िोर् ि 
वर्कव  रववर्सधक र्नशखिको 
क्षितव वर्कव  

व्यर्स्थवपन  म्बन्धी अध्ययन अन ुन्धवन तथव 
नर्रर्तनशील रवर्सधको वर्कव  गरिएको  

हनुे ।  

पहवसड क्षेत्रिव Mountain Aquifer Drilling 

कवया  म्पन्न भएको हनुे 

अन ुन्धवनवत्िक कवयािव अध्ययन  ंस्थवहरु िँग 
 हकवया भएको हनुे | र्लस्रोत वर्ज्ञवनिव 
रोरे्क्ट/थेस   इन्टना तथव शोधकतवा 
परिचवलन हनुे 

र्लस्रोत क्षेत्रिव कवयाित रववर्सधक र्नशखिको 
वर्वर्ध वर्षयिव क्षितव असभर्वृि भएको हनुे ।  

र्लस्रोत  म्बन्धी एकीकृत डवटवबे को रणवली 
तयवि भएको हनुे |  नवर्न उपकिण तथव 
 फ्टरे्यि  वहत रयोगशवलवको स्तिोन्नसत भई 
सनिवाण  वििीको गणुस्ति परिक्षण गने क्षितव 
वर्कव  भएको हनुे तथव Physical modeling 

बवट अध्ययन/ अन ुन्धवनिव टेर्व पगुेको हनुे 

30881011 भसूिगत र्लस्रोत 
वर्कव   सिसत 
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उखपलखित कवयाक्रि तथव आयोर्नवको हवल म्िको रगसत खस्थसत, आगविी तीन आसथाक र्षाको अपेखक्षत उपलख्ध  ूचक ि आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनुे रििु 
वक्रयवकलवप देहवयबिोखर्ि िहेकव छन ्।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आ.र्. 2079/80 िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

३०८०३१०६ नदी सनयन्त्रण िहवकवली - दवच ुालव, 
कणवाली, नविवयणी, बबई-
भवदव-औिही, िविँडो, सत्रयगुव, 
कोशी, बक्रवहव नदी 
सनयन्त्रण आयोर्नवहरू 
कवयवान्र्यनबवट ७०५.८१ 

वक.सि. ि िेची, वर्रिङ, 

कन्कवई, ितरु्व िवर्व, 
किल, िवतो, औिही, ििवहव, 
बविँके, झीि, लिनदेही, पूर्ी 
िविी, सतनवउ, दवनर्, कञ्चन, 

पखिि िविी, बबई, िोहनव, 
िवुटयव, दोधव, िहवकवली 
लगवयत र्नतवको तटबन्ध 
कवयाक्रिबवट २७६.१३ 

वक.सि. गिी र्म्िव 
९८०.९४ वक.सि. तटबन्ध 
सनिवाण भएको 

 ूलव तथव िझौलव नदीिव १७० 
वक.सि तटबन्ध सनिवाण, १०२० हे. 
र्ग्गव उकव  भएको हनुे 

 िहवकवली - दवच ुालव, कणवाली, नविवयणी, बबई-भवदव-
औिही, िविँडो, सत्रयगुव, कोशी, बक्रवहव, किलव, बवगिती, 
लवलबकैयव नदी सनयन्त्रण आयोर्नवहरू कवयवान्र्यनबवट 
बस्ती, पूर्वाधवि  ंिचनव तथव िेती योग्य र्सिनको 
कटवनको िोकथविकव लवसग नदी वकनवििव तटबन्ध, 

रिभेटिेन्ट, स्पि, टेर्व पिवाल आनद  ंिचनव सनिवाण गने 

तिवइ क्षेत्रकव २१ नदीहरू िेची, वर्रिङ, कन्कवई, ितरु्व 
िवर्व, किल, िवतो, औिही, ििवहव, बविँके, झीि, लिनदेही, 
पूर्ी िविी, सतनवउ, दवनर्, कञ्चन, िोवहणी , पखिि िविी, 
बबई, िोहनव, िवुटयव, दोधव, िहवकवलीिव नदी वकनवििव 
तटबन्ध, रिभेटिेन्ट, स्पि आनद नदी सनयन्त्रण 
 ंिचनवहरूको सनिवाण सनिन्तितव नदने • ३३ वक.सि. 
तटबन्ध सनिवाण तथव २०० हे. र्सिन उकव  हनु े•  ूलव 
नदी ि सतनकव पवहलो  हवयक नदीहरू सनयन्त्रणको 
कवया  रुु गना अध्ययन गने  

३०८०३१०७ र्ल उत्पन्न रकोप 
सनयन्त्रण रवर्सध 
परियोर्नव 

र्ल उत्पन्न रकोप 
न्यूनीकिण तथव सनयन्त्रण 
 म्बन्धी र्नचेतनव 

८ र्टव र्लवधवि क्षेत्रिव र्ल उत्पन्न 
रकोप न्यूनीकिण तथव व्यर्स्थवपन 
भइ गेिवन बहवब िोकथवि भएको 

र्ल उत्पन्न रकोप न्यूनीकिण तथव सनयन्त्रण  म्बन्धी 
र्नचेतनव असभर्वृि गना तवसलि ि गोष्ठीहरू गने 

 वर्सभन्न र्लवधवि तथव उप-र्लवधवि क्षेत्रबवट बगेि र्वने 
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असभर्वृि गना वर्सभन्न 
तवसलि ि गोष्ठी  म्पन्न 
भएको  

र्लवधवि तथव उप-र्लवधवि 
क्षेत्रबवट बगेि र्वने गेिवन 
र्हवर्लवई न्यूनीकिण गना 
 वबो ड्यवि, चेक ड्यवि, 

 फे  तथव  ब  फे  
डे्रनेर्, बवयोइखन्र्सनयरिङ 
कवया, क्यवस्केड ड्रप, 

टोर्वल, रिटेसनङ र्वल 
लगवयतकव वर्सभन्न  ंिचनव 
सनिवाण भएको  

िखुग्लन-नविवयणघवट, 

स न्धलुी-बनदार्व , अिसनको 
िवर्िवगा, पव वि पहवि ु
िवर्िवगा ि पथृ्र्ी 
िवर्िवगािव ट्रववफक 
व्यर्स्थवपन  हर् बनवउन 
गेिवन बहवर् ि पवहिो 
सनयन्त्रणकव कवया भएको  

२० र्लवधवि क्षेत्र,  वबो 
ड्यवि ि चेक ड्यवि गिी 

हनुे। 

 िखुग्लन-नविवयणघवट, स न्धलुी-
बनदार्व , अिसनको िवर्िवगा, पव वङ 
पहवि ुिवर्िवगा ि पथृ्र्ी िवर्िवगािव 
गेिवन बहवर् ि पवहिो न्यूनीकिण 
भएको हनुे।  

गेिवन र्हवर् लवइा न्यूनीकिण ि  ंिक्षण कवयाहरू गने  

िखुग्लन-नविवयणघवट, स न्धलुी-बनदार्व , अिसनको िवर्िवगा, 
पव वङ पहवि ुिवर्िवगा ि पथृ्र्ी िवर्िवगािव गेिवन बहवर् 
ि पवहिो न्यूनीकिण तथव सनयन्त्रणकव कवयािव वर्सभन्न 
रवर्सध रयोग गिी सनयन्त्रण कवयालवई सनिन्तितव नदने  
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५२५ र्टव ि रिभेटिेन्ट 
६.२९ वक. सि. सनिवाण 
भएको  

३०८०३१०८ भवितीय अनदुवन 
 हयोगिव  ंचवसलत 
नदी सनयन्त्रण 
आयोर्नवहरु 

छै ौं JSTC बै किव 
कवयवान्र्यन  हिसतको 
सनणाय भएको ि DPR 

अद्यवर्सधक गिी 
स्र्ीकृसतको लवसग भवित 
प वइएको  

किलव, र्वगिती ि 
लवलबकैयव नदीहरूिव नदी 
सनयन्त्रणकव कवयाहरू गिी 
१६५ वक.सि. तटबन्ध 
सनिवाण गरिएको  

िवडो, बवणगिव, पखिि िविी नदी 
सनयन्त्रण योर्नव  ंचवलनबवट ३९ 
वक.सि तटबन्ध सनिवाण, २१० हे. 
र्ग्गव उकव  भएको हनुे तथव 
र्नधनको क्षसत न्यूनीकिण भएको 
हनु े

िवडो, बवणगिव, पखिि िविी नदी सनयन्त्रण योर्नव 
 ंचवलनबवट तटबन्ध सनिवाण, र्ग्गव उकव कव कवया गने 

८ वक.सि. तटबन्ध सनिवाण तथव ९० हे. र्सिन उकव  
हनु े

३०८०३११८ टवि - बर्वि  ंिक्षण 
कवयाक्रि (इन्रवर्ती 
बगि कोरिडोि  िेत) 

खर्पलव  दििकुवि तथव 
िहत्र्पूणा शहिी बस्तीहरू 
भरपिु(झवपव), बेनी 
(म्यवग्दी, पर्ात), चैनपिु 
(बझवङ) ि दनैु (डोपपव) 
को DPR तयवि भई  ोको 
आधवििव नदी वकनवि 
 ंिक्षण,  दुृिीकिण तथव 
व्यर्स्थवपन कवयाहरूलवई 

१० वक.सि. तटबन्ध सनिवाण भएको 
हनु े 

भौसतक पूर्वाधवि/  ंिचनव, िवनर् 
बस्ती, िेतीयोग्य र्सिनको  ंिक्षण 
एर्ि ्र्ल उत्पन्न वर्पद न्यूनीकिण 
भई िवनर्ीय, भौसतक तथव आसथाक 
हवसन नोक् वनी न्यूनीकिण भएको हनुे  

भरपिु(झवपव), बेनी (म्यवग्दी, पर्ात), चैनपिु (बझवङ) ि 
दनैु (डोपपव), िसु्तवङ को क्रिवगत र्ोखिि न्यूनीकिणकव 
लवसग २ वक.सि. तटबन्ध सनिवाण तथव ३० हे. र्सिन 
उकव  भइ भौसतक पूर्वाधवि/ ंिचनव, बस्ती, िेतीयोग्य 
र्सिन  ंिक्षण कवयाहरूलवई सनिन्तितव नदने  

थप  दििकुवि ि बस्ती, टवि  ंिक्षण,  दुृिीकिण तथव 
व्यर्स्थवपन कवया  रुु गना अध्ययन गने  
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सनिन्तितव नदइएको  

RCC रिभेटिेन्ट १,४८९ 
सि., Gabion रिभेटिेन्ट 
८.४९ वक. सि. तटबन्ध 
सनिवाण भएको ि र्ग्गव 
बचवर्ट २९५ हे. भएको  

३०८०३१२१
(स चवई) 

रवथसिकतव रवि बविी 
र्ोखिि ्यर्स्थवपन 

आयोर्नव 
(PRBFRMP) 

िवर्व ितरु्व तथव िोहनव 
िटुीयव नदीिव तटबन्ध 
सनिवाणको लवसग  ेक्कव 
 म्झौतव भई सनिवाण कवया 
शरुु भै केको । बक्रवहव, 
लिनदेही ि पखिि िविी 
नदीको Detailed 
Engineering Design 
अखन्ति चिणिव िहेको । 
Flood Forecasting and 
Early Warning System को 
कवयाको लवसग अन्तिवाविय 
कन्यवक्टि छनौट भई 
 म्झौतवको चिणिव िहेको 
।  

Project Implementation 

Consultant  िँग  म्झौतव 
गिी  ेर्व  चुवरु  

िवर्व ितरु्व, िोहनव िटुीयव, बक्रवहव, 
लिन्देही, पूर्ी िविी तथव पखिि िविी 
नदीिव ३६ वक.सि. तटबन्ध सनिवाण, 

तथव ४३० र्टव स्पि सनिवाण, 

२३०० हे. र्ग्गव  िक्षण भएको 
हनुे। 

िवर्व ितरु्व तथव िोहनव िटुीयव नदीहरूिव सनिवाण 
कवयाहरू गने । 

बक्रवहव, लिन्देही तथव पखिि िविी नदीहरूिव गरिने 
सनिवाण कवयाहरूको Detailed Engineering Design एर्ि ्
िरिद कवया गने । 

१२ वक.सि. तटबन्ध सनिवाण तथव ६० हे. र्सिन 
उकव  हनुे  
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भएको ।  

३०८०३१२६ नयविँ रवर्सधिव 
आधवरित ननद 
सनयन्त्रण कवयाक्रि 

उपयिु रवर्सधको 
रयोगबवट वर्सभन्न नदीकव 
८.१५ वक.सि. लम्बवइिव 
 ंिक्षण कवयाहरू भएको 

उपयिु रवर्सधको रयोगबवट वर्सभन्न 
नदीकव १८ वक.सि. लम्बवइिव र्ल 
उत्पन्न वर्पद् र्न्य र्ोखिि न्यूनीकिण 
भएको हनुे  

उपयिु रवर्सधको पवहचवन गिी र्ल उत्पन्न वर्पद् र्न्य 
र्ोखिि न्यूनीकिण गने  

र्वयो इखन्र्सनयरिङ रवर्सधको रयोग गने 

र्नचेतनव असभर्वृिकव वक्रयवकलवप  ंचवलन गने 

उपयिु रवर्सध पवहचवनकव लवसग अन्य सनकवय िँग 
 हकवया गिी अन ुन्धवनवत्िक तथव  ंस्थवगत वर्कव को 
कवया  रुु गने  

३०८०३१४८ परु्ी िविी लोथि-
 ौिवहव कखरक्रट 
डवइक सनिवाण 
आयोर्नव 

DPR तयवि भई सनिवाण 
कवया  रुु भएको हवल म्ि 
३०० सि तटबन्ध सनिवाण 
भएको 

तटबन्ध सनिवाण गिी पयाटन िवगाको 
वर्कव  भएको हनुे  

पयाटन क्षेत्रको वर्कव  तथव  ंिक्षण 
तथव भएको हनुे तथव िोर्गविी स र्ानव 
भएको हनुे।  

Spur, Revetment, Embankment सनिवाण कवयाहरू अगवसड 
बिवउन े

३०८०३१५४ र्लस्रोत  ंिक्षण 
आयोर्नव 

रूपवतवलिव बविँध सनिवाण 
पिवत तवलले ओगट्ने 
१८३ हेक्टि र्सिन िध्ये 
१,४७२ िोपनी असधिहण 
गनुापनेिव ६४८ िोपनी 
र्सिन असधिहण भ केको 
तथव ३४७ िोपनी र्सिन 
असधिहण गने रवकयविव 

र्सिन असधिहण भएको हनुे तथव 
नवगिती लगवयत अन्य बविँध 
सनिवाणको कवया भएको हनुे 

र्सिनको िेिविकिण भई  ो र्सिन असधिहण ि 
िआु्र्व वर्तिण गने 

तवल  ंिक्षणको लवसग बविँध तथव अन्य  ंिचनव सनिवाण 
गने 
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िहेको 

३०८०४१०१ र्लस्रोत अन ुन्धवन 
तथव वर्कव  केन्र 

र्लस्रोत वर्कव  तथव 
व्यर्स्थवपन  म्र्न्धी 
वर्सभन्न रववर्सधक पक्षिव 
अध्ययन, अन ुन्धवन तथव 
अन्रे्शणको कवया गने 
खशलखशलविव दोलिव, 
धवनदङ ि कवस्की 
खर्पलवकव ३ र्टव 
स्थवनहरु पवहचवन गिी 
भवटाकल तथव होरिर्न्टल 
सड्रसलङ गिी पहवडी 
भभूवगिव अर्खस्थत भसूिगत 
र्लस्रोतको नदगो िूल तथव 
पनुभािण हनुे अर्स्थव 
अध्ययन गरिएको छ । 
 वथै ७० र्टव वर्सभन्न 
र्लस्रोत  ंर्खन्ध 
अध्ययन/अन ुन्धवन 

गरिएको छ । त्य ैगिी 
क्षितव वर्कव  तफा  ऊर्वा, 
र्लस्रोत तथव स ंचवइ 
िन्त्रवलय ि अन्त्तगातकव 

र्लस्रोत, स िँचवइ तथव र्ल वर्पद 
व्यर्स्थवपन  म्बन्धी अध्ययन, 

अन ुन्धवन, अन्रे्षण भएको हनुे। 

नर्रर्तानशील रवर्सधको वर्कव  तथव 
र्लस्रोत क्षेत्रिव कवयाित रववर्सधक 
र्नशखिको क्षितव असभर्वृि भएको 
हनुे। अत्यवधसुनक नवर्न उपकिण 
तथव  फ्टरे्यि  वहत रयोगशवलवको 
स्तिोन्नसत भएको हनुे, र्लस्रोत 
आयोर्नवकव लवसग आर्श्यक परिक्षण 
 म्बन्धी One-door Lab service 

उपल्धतवको थवलनी हनुे, सनिवाण 
 वििीको गणुस्ति परिक्षण हनुे तथव 
परिक्षणको रिवणीकिण हनुे, Physical 

modeling को अध्ययन/अन ुन्धवनिव 
टेर्व पगु्ने ।  

र्लस्रोत वर्कव  तथव व्यर्स्थवपन  म्र्न्धी वर्सभन्न 
रववर्सधक पक्ष  म्बन्धी २१ र्टव अध्ययन अन ुन्धवन 
तथव ८ र्टव नर्रर्तनशील रवर्सधको वर्कव  गरिएको 
हनुे ।  

पहवसड क्षेत्रकव ३ स्थवनहरुिव Mountain Aquifer 

Drilling कवया  म्पन्न भएको हनुे  

अन ुन्धवनवत्िक कवयािव अध्ययन  ंस्थवहरु िँग  हकवया 
भएको हनुे | र्लस्रोत वर्ज्ञवनिव रोरे्क्ट/थेस   इन्टना 
तथव शोधकतवा परिचवलन हनुे  

र्लस्रोत क्षेत्रिव कवयाित रववर्सधक र्नशखिको १६ 
वर्वर्ध वर्षयिव क्षितव असभर्वृि भएको हनुे । 

 र्लस्रोत  म्बन्धी एकीकृत डवटवबे को लवसग रणवली 
तयवि भएको हनुे | 

 नवर्न उपकिण तथव  फ्टरे्यि  वहत रयोगशवलवको 
स्तिोन्नसत भई सनिवाण  वििीको गणुस्ति परिक्षण गने 
क्षितव वर्कव  भएको हनुे तथव Physical modeling बवट 
अध्ययन/अन ुन्धवनिव टेर्व पगुेको हनुेछ ।  
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सनकवयहरुिव कवयाित 
रववर्सधक किाचविीहरुलवई 
१६ र्टव वर्सभन्न पेशवगत 
तथव पनुतवार्गी तवसलिहरु 
नदईएकोछ । स चवइ 
आयोर्नविव  ोलवि रवर्सध 
र्डवन गरि िोडल 
रोरे्क्टको रुपिव वर्कव  
गरिएको तथव नदीिव 
गेिवन/ ेडीिेन्ट 
िोसनटोरिंगको लवसग 
 ंिचनव सनिवाण गिीएको, 
स पेर् सनयन्त्रण रवर्सध 
वर्कव  ि Ram Pump 

रयोग गिी रवर्सध वर्कव  
गिीएको छ ।  

30881011 भसूिगत र्लस्रोत 
वर्कव   सिसत 

   

९. र्ोखिि पक्ष तथव अनिुवन  

र्लस्रोत  म्बन्धी अध्ययन, अन ुन्धवन, अन्रे्षण, रवर्सध वर्कव  तथव वर्स्तवि  म्बन्धी कवयाक्रि, नर्ीनति निनुव रवर्सध वर्कव  गने क्रििव लवगत बढ्न  क्न ेतथव 
नसतर्व गलत पसन आउन  क्ने र्ोखिि िहेको छ। 
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7.१.३ स ंचवइ 

१. पषृ्ठभसूि  

कृवषयोग्य भसूििव बवहै्र िवहनव स िँचवइ  वुर्धव पु यवई कृवषको उत्पवदकत्र् बिवउन स िँचवइको नदगो व्यर्स्थव गनुा आर्श्यक 
छ। पिम्पिवगत स िँचवइ रणवलीकव  वथै नयविँ रवर्सधिव आधवरित स िँचवइ रणवलीको िवध्यिबवट  िेत स िँखचत कृवष क्षेत्रको वर्स्तवि 
गना ध्यवन नदन ुर्रुिी छ। स िँचवइको थप पूर्वाधवि सनिवाणिव िणनीसतक िहत्र्कव  ूलव स िँचवइ आयोर्नव  ंघ, िझौलव स िँचवइ 
आयोर्नव रदेश ि  वनव स िँचवइ आयोर्नविव स्थवनीय तहबवट लगवनी परिचवलन गने व्यर्स्थव सिलवउन आर्श्यक छ। स िँचवइ 

रणवलीको सनिवाण पसछको ििात- म्भवि, व्यर्स्थवपन एर्ि ् ञ्चवलनिव उपभोिव  िदुवयको  वक्रय  हभवसगतवलवई थप  दुृि गनुापने 
आर्श्यकतव िहेको छ। 

२.  िस्यव तथव चनुौती  

असधकवंश स िँचवइ आयोर्नव रवकृसतक नदी रणवली (िन अफ द रिभि) अर्धविणविव सनिवाण गरिएकोले र्षै भरि एकैनव ले 

स िँचवइको भिपदो  ेर्व पु यवउन न वकन,ु सनिवाण  म्पन्न भइ केकव स िँचवइ रणवलीको पयवाि ििात- म्भवि हनु न क्न,ु स िँचवइ 

 वुर्धव पगुेको र्व पगु्न  क्ने भसूििव िण्डीकिण ि अव्यर्खस्थत शहिीकिण हनु,ु  तह स िँचवइ ि भसूिगत स िँचवइको  ंयोर्नवत्िक 
उपयोग नहनु,ु रवकृसतक िूल तथव िहुवनहरू  कु्दै र्वन,ु उपल्ध पवनीको स्रोत िवसथको चवप बढ्न,ु स िँचवइ तथव र्ल उपयोग 
दक्षतव न्यून हनु,ु नदीर्न्य सनिवाण  वििीको अत्यसधक दोहन हनु गई नदीको बेड लेभल घट्दैर्वन ु ि  ूलव तथव बहउुद्देश्यीय 
आयोर्नविव पयवाि लगवनी हनु न क्न ुय  क्षेत्रकव रििु  िस्यवकव रूपिव िहेकव छन।्  

देशको  म्पूणा कृवषयोग्य भसूििव स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध गिवउने गिी सनिवाणवधीन आयोर्नव  ियिै  म्पन्न गनुा, स िँचवइ 
पूर्वधवाि वर्कव कव लवसग  ंघ, रदेश ि स्थवनीय तहले लगवनीको रवथसिकतव तय गनुा, उपयिु तथव गणुस्तिीय रवर्सधको वर्कव  
एर्ि ्छनोट गनुा, सनिवाण  म्पन्न भएकव स िँचवइ रणवलीको सनयसित रूपिव ििात- म्भवि गनुा, स िँचवइ रणवलीबवट बवहै्र िवहनव स िँचवइ 
 ेर्व उपल्ध गिवउने गिी दीघाकवलीन रूपिव  ूलव नदीहरूको र्ल स्थवनवन्तिण तथव र्लवशययिु आयोर्नव सनिवाण गनुा, स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएकव र्व सनकट भवर्ष्यिव उपल्ध हनुे कृवष भसूि कृवष क्षेत्रकव लवसग  ंिक्षण गनुा, र्लर्वय ुपरिर्तानबवट पवनीको 
उपल्धतविव हनु क्ने रसतकूल अ िलवई न्यूनीकिण गने उपवय  ियिै अर्लम्बन गिी र्ोखिि व्यर्स्थवपन गनुा ि उपल्ध 
र्लस्रोतको  ंिक्षण गदै स िँचवइ  वहतको बहआुयसिक उपयोग गनुा य  क्षेत्रकव रििु चनुौती हनु।् 

३.  ोच  

नदगो एर्ि ्भिपदो स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध गिवई कृवष उत्पवदन ि उत्पवदकत्र् र्वृििव योगदवन। 

४. उद्दशे्य  

1. उपयिु रवर्सधिवफा तथप कृवषयोग्य भसूििव स िँचवइ  ेर्व वर्स्तवि गनुा। 

2.  ूलव, र्लवशययिु तथव र्लस्थवनवन्तिण बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको वर्कव  गिी कृवषयोग्य भसूििव र्षै भरि भिपदो रूपिव 
स िँचवइ वुर्धव उपल्ध गिवउन।ु 

3.  म्पन्न स िँचवइ रणलीको ििात- म्भवि एर्ि ्व्यर्स्थवपनलवई  दुृि तपुयवई नदगोपन बिवउन।ु 
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५. िणनीसत  

1. स िँचवइ वर्कव को गरुूयोर्नव ि कृवष वर्कव  िणनीसत अन ुवि र्लर्वय ु परिर्तान अनकूुलन हनुे गिी स िँचवइ 
आयोर्नवहरूको वर्कव  एर्ि ्वर्स्तवि गने। 

2. नयविँ रवर्सधिव आधवरित स िँचवइको वर्कव  गनुाकव  वथै स िँचवइदक्षतव र्वृि गने। 

3.  ंघ, रदेश ि स्थवनीय तहको  िन्र्य ि  हकवयािव स िँचवइरणवलीको वर्कव  गने तथव बवहै्र िवहनव स िँचवइ  ेर्व उपल्ध 
गिवउनकव लवसग  ूलव बहउुद्देश्यीय, अन्तिर्लवधवि ि र्लवशययिु आयोर्नवलवई रवथसिकतवकव  वथ अखघ बिवउने। 

4. भसूिगत स िँचवइ योर्नवको वर्स्तवि  वहत उपयोगिव र्ोड नदने। 

5. स िँचवइ रणवलीको ििात म्भवि एर्ि ्नदगो व्यर्स्थवपनकव लवसग स्रोत  वहत उपभोिव  हभवसगतव  सुनखित गने। 

6. नीसतगत  धुवि एर्ि ्वर्द्यिवन  ंस्थवगत  ंिचनवको क्षितव ि र्नशखिको दक्षतव असभर्वृि गने। 

६. वर्षयके्षत्रगत नसतर्व  ूचक ि लक्ष्य  

क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ को 

उपलख्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुवसनत 
उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ 

 तह स िँचवइ 
आयोर्नवहरूबवट स िँखचत 
क्षेत्रफल वर्स्तवि 

हेक्टि १०१३१९७ ७९६२ ६००० ४५०० ८००० 

२ 

भसूिगत स िँचवइ 
आयोर्नवहरूबवट स िँखचत 
क्षेत्रफल सबस्तवि 

हेक्टि ४९४९३१ १९८६० १५६०० १६००० १८००० 

३ 

नयविँ रवर्सध / सलफ्ट 
स िँचवई कवयाक्रिबवट स िँखचत 
क्षेत्रफल वर्स्तवि 

हेक्टि १२९९ १५९० ६०० १००० २००० 

४ 
 िकवि व्यर्खस्थत स िँचवइ 
रणवली  ंचवलन 

हेक्टि २६१९०९ २६१९०९ २६१९०९ २६१९०९ २६१९०९ 

७. वर्षयक्षते्रगत िचा तथव स्रोतको सत्र-र्षीय अनिुवन  

           रू लवििव 

वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 
आसथाक बषा कुल चवल ु पुिँर्ीगत वर्त्तीय व्यर्स्थव नपेवल  िकवि बैदेखशक अनदुवन बैदेखशक ऋण 

२०७९/८० 209,402 7,410 201,992 - 161,868 1,966 45,568 

२०८०/८१ 553,509 8,351 545,158 - 513,692 - 39,817 

२०८१/८२ 593,961 8,677 585,285 - 573,106 - 20,855 
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८. कवयाक्रि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण  

कवयाक्रि तथव आयोर्नवको ब.उ.खश.नं., उद्देश्य, आयोर्नव अर्सध, लवगत ि अपेखक्षत नसतर्व  वहतको  ंखक्षि वर्र्िण देहवयको तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

३०८०३०११ र्लस्रोत तथव स ंचवइ 
वर्भवग 

१,६ र्लस्रोत तथव स िँचवइ 
 म्बन्धी नीसत कवयवान्र्यन, 

आयोर्नव कवयवान्र्यन 
 िन्र्य तथव सनयिन 

-   नीसत कवयवान्र्यन, आयोर्नव कवयवान्र्यन  िन्र्य तथव 
सनयिन भएको हनुे। 

30803012 स ंचवइ व्यर्स्थवपन 
सडसभर्न 

1,2 र्लस्रोत तथव स िँचवइ 
 म्बन्धी आयोर्नव  
कवयवान्र्यन 

 वलब वली  र्लस्रोत तथव स िँचवइ  म्बन्धी आयोर्नव  
कवयवान्र्यन भएको हनुे ।  

30803013 यखन्त्रक कवयवालय 2,5 र्लस्रोत तथव स िँचवइ 
 म्बन्धी आयोर्नव  
कवयवान्र्यन 

 वलब वली  र्लस्रोत तथव स िँचवइ  म्बन्धी आयोर्नव  
कवयवान्र्यन भएको हनुे ।  

30803118 टवि बर्वि  ंिक्षण 
कवयाक्रि  

2,5     

३०८०३१०१ स ंचवइ  ंस्थवगत वर्कव  
कवयाक्रि 

६ स िँचवइ वर्भवगको  ंस्थवगत 
वर्कव  

-   स िँचवइ वर्भवगको  ंस्थवगत वर्कव  भएको हनुे। 

३०८०३१०२ स ंचवइ तथव र्लस्रोत 
व्यर्स्थवपन आयोर्नव 
(स ंचवइ ) 

१  वसबकको पखििवञ्चल, िध्य 
पखििवञ्चल ि  दूुि 
पखििवञ्चलकव कृषक 
कुलोहरूको पनु:स्थवापनव ि 

-   तवल तलैयवहरुको र्लिोत  ंिक्षण कवया भएको 
हनुे। 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

तवल तलैयवहरुको र्लिोत 
 ंिक्षण कवया 

३०८०३१०३ स ंचवइ  ंभवव्यतव 
अध्ययन तथव सनिवाण 
गणुस्ति कवयाक्रि 

१  ूलव बहउुद्देश्यीय 
आयोर्नवको अध्ययन 
 म्भवव्य आयोर्नवको 
पवहचवन एर्ि ्वर्स्ततृ 
 म्भवव्यतव अध्ययन  

-   केही  ूलव बहउुद्देश्यीय आयोर्नव सनिवाणको 
रवक्रयविव लैर्वनको लवसग अध्ययन भएको हनुे। थप 
स िँचवइ क्षेत्र वर्कव को लवसग  म्भवव्य आयोर्नवको 
पवहचवन एर्ि ्वर्स्ततृ  म्भवव्यतव अध्ययन रसतरे्दन 
तयवि भएको हनुे।  

३०८०३१०४ यवखन्त्रक व्यर्स्थवपन 
कवयाक्रि 

६ यवखन्त्रक उपकिण ििात 
एर्ि ् ंचवलन 

-   स ंचवइ िँग  म्बन्धीत यवखन्त्रक उपकिणहरू ििता 
एर्ि् ंचवलन भई स ंचवइको लवसग पवनी  ंचवलनिव 
 हयोग पगु्ने। 

३०८०३१०५  िदुवय व्यर्खस्थत 
स ंखचत कृवष क्षेत्र 
आयोर्नव 

१ कृषक व्यर्खस्थत स िँचवइ 
रणवली तथव अन्य 
व्यर्खस्थत स िँचवइ 
आयोर्नवको पनुस्थवापनव 
कवया गिी व्यर्खस्थत 
स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव 

२०७१/७२ - 
२०७८/७९ 

८,७५,०० रदेश नं. १, रदेश नं. २ ि बवगिती रदेश क्षेत्रकव 
१६३ कृषक व्यर्खस्थत स िँचवइ रणवलीिव पनुस्थवापनव 
कवया गिी २१,१८१ हेक्टि र्सिनिव व्यर्खस्थत 
स िँचवइ  ेर्व उपल्ध भएको हनुे। गण्डकी, 
 दुिुपखिि ि कणवाली रदेशिव िहेकव नेपवल  िकवि 
व्यर्खस्थत ६ स िँचवइ आयोर्नवको पनुास्थवपनव कवया 
गिी ५,४६५ हेक्टि र्सिनिव व्यर्खस्थत स िँचवइ  ेर्व 
उपल्ध हनुे गिी कृषकलवई व्यर्स्थवपन हस्तवन्तिण 
भएको हनुे।  

३०८०३१०९ ििात  ंभवि 
आयोर्नवहरु 

१  ूलव स िँचवइ आयोर्नवको 
आर्श्यकतव अन ुवि ििात 

-    म्पन्न भइ केकव वर्सभन्न स िँचवइ रणवलीको 
आर्श्यकतव अन ुवि ििात म्भवि भई कृषकलवई 
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ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

 ंभवि  व्यर्खस्थत स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध भएको हनुे। 

३०८०३११० बहृत  िकविी स ंचवई 
योर्नवको पनुस्थवापनव 
तथव व्यर्स्थवपन 
हस्तवन्तिण 

१ पिुवनव एर्ि ्बहृत ् िकविी 
स िँचवइ आयोर्नवकव 
 ंिचनव पनुस्थवापनव तथव 
पनुसनािवाण  

२०६१/६२ - 
२०८०/८१ 

१०,२४,०० धेिै पिुवनव बहृत ् िकविी स िँचवइ आयोर्नवकव 
 ंिचनव पनुस्थवापनव तथव पनुसनािवाण गिी  ंचवलन भई 
९८,५०० हेक्टििव स िँचवइ  ेर्व पगुेको हनुे। 

३०८०३१११ बवगिती स ंचवइ 
आयोर्नव 

१  लवाही ि िौतहट खर्पलविव 
भिपदो स िँचवइ उपल्धतव 

-    लवाही ि िौटहट खर्पलवको ४५,६०० हेक्टि 
र्सिनिव भिपदो स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध भएको 
हनुे। 

३०८०३११२ बबई स ंचवइ आयोर्नव १ बनदायव खर्पलविव बबई 
नदीबवट िेतीयोग्य 
र्िीनिव स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्धतव  

२०५१/५२ - 
२०८२/८३ 

१८,९६,३० बनदायव खर्पलवको ३६ हर्वि हेक्टि (बबई नदी 
पूर्ातफा  २१ हर्वि ि पखिितफा  १५ हर्वि) 
कृवषयोग्य र्सिनिव बवहै्र िवहनव भिपदो स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएको हनुे।  

३०८०३११३ िहवकवली स ंचवइ 
आयोर्नव (कन्चनपिु) 

१ कैलवली ि कञ्चनपिु 
खर्पलविव िहवकवली 
नदीबवट थप स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्धतव  

२०६३/६४ - 

२०८७/८८ 

३५,००,०० कैलवली ि कञ्चचनपिु खर्पलवको ३३,५२० हेक्टि 
क्षेत्रिव स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध भएको हनुे।  

३०८०३११४  नु् िी िोिङ स ंचवइ 
आयोर्नव (तेस्रो) 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव -    नु िी ि िोिङ खर्पलवको ६८,००० हेक्टि 
किवण्ड क्षेत्रिव बषैभिी ्यर्खस्थत स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे। 

३०८०३११५ रगन्नव तथव बड्कवपथ 

स ंचवइ आयोर्नव, दवङ 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव २०६८/६९ - 

२०७९/८० 

३,७६,०० रगन्नव स िँचवइ आयोर्नवबवट देउििुी उपत्यकव 
सभत्रकव चैलवही,  ोनपिु, स  सनयव ि लवलिवटयवकव 
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उद्दशे्य 
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(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

५,८०० हेक्टि र्ग्गविव र्षैभरि स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे। बड्कवपथ स िँचवइ आयोर्नवबवट 
देउििुी उपत्यकव िविी पविीको गिर्व, गंगव पिस्पिु 
ि गोबिसडहविव ४,००० हेक्टि र्सिनिव र्षाभरि 
स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध भएको हनुे।  

३०८०३११६ स क्टव स ंचवइ आयोर्नव १ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव २०५९/६० - 
२०८४/८५ 

२५,०२,०० बविँके खर्पलवको ४२,७६६ हेक्टि र्सिनिव थप तथव 
व्यर्खस्थत स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध भएको हनुे। 

३०८०३११७ पवलङुटवि- कुण्डटुवि 
स ंचवइ आयोर्नव 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव २०६६/६७ - 

२०८०/८१ 

१,५९,०० पवलङुटवि स िँचवइ आयोर्नवबवट गोििव खर्पलवको 
पवलिुटवि न.पव. ि स िवनचोक गव.पव. को २,००० 
हेक्टि र्सिनिव र्षैभरि स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध 
भएको हनुे। कुण्डटुवि स िँचवइ आयोर्नवबवट गोििव 
न.पव. को ४५० हेक्टि र्सिनिव र्षैभरि स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएको हनुे। आयोर्नव क्षेत्रिव 
स िँचवइ तथव नदी सनयन्त्रणकव कवयाक्रि तथव 
एकीकृत उर्वा तथव स ंचवई वर्षशे कवयाक्रि तफा  बवट 
उपभोिव वक वनको आयआर्ानिव र्वृि भएको हनुे।  

३०८०३११९ िवनी र्ििव कुलरियव 
स ंचवइ आयोर्नव ( 
रणवली आधसुनकीकिण 
 िेत) 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव २०६८/६९ - 

२०८०/८१ 

२७,७०,२४ कैलवली खर्पलवको २०,३०० हेक्टििव ्यर्खस्थत 
स िँचवइ  ेर्व उपल्ध भएको हनुे, िवनी, र्ििव ि 
कुलरियव नहि रणवलीहरूको १४,३०० हेक्टि 
आधसुनकीकिण भई रणवलीको दक्षतविव र्वृि भएको 
हनुे ४.७१ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे  
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३०८०३१२० भेिी - र्र्ई डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय आयोर्नव 

१ स िँचवइ  ेर्व ि वर्द्यतु ्
उत्पवदन 

२०६८/६९ - 

२०७९/८० 

३६,८०,७७ भेिी नदीको पवनी  रुुङ िवफा त बबई नदीिव ि वली 
बविँके ि बनदायव खर्पलवको करिब ५१,००० हेक्टि 
र्सिनिव बवहै्र िवहनव स िँचवइ उपल्ध भएको हनुे। 

४६.८ िे.र्व. र्लवर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। भेिी 
कोरिडोि स िँचवइ वर्कव  आयोर्नव  ंचवलनबवट 
करिब १६,००० हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे।  

३०८०३१२२ स ंचवइ पनुस्थवापनव 
आयोर्नव (कुरे्त फण्ड) 

१ स िँचवइ आयोर्नवहरूको 
पनुसनािवाण गिी व्यर्खस्थत 
स िँचवइ उपल्धतव  

२०७२/७३ - 
२०७९/८० 

२,०५,०० ६६ र्टव आयोर्नव पनुसनािवाण भई ८८९३ हेक्टि 
र्सिनिव स िँचवइ  वुर्धव पगुेको हनुे। 

३०८०३१२३  ििृ तिवई िधे  
स ंचवइ वर्शेष कवयाक्रि 

१ भसूिगत स्यवलो तथव सडप 
युबरे्ल, तवल तलैयव, 
इनविको सनिवाण वर्द्यिवन 
स िँचवइ रणवलीको 
पनुास्थवपनव तथव  धुवि  

२०७३/७४ - 
२०७७/७८ 

२४,८०,०० तिवइ तथव सभत्री िधे िव  बै रकविकव रवर्सध रयोग 
गिी स िँचवइ वुर्धव उपल्ध गिवई कृवष उत्पवदनिव 
र्वृि भएको हनुे 

३०८०३१२४  नुकोशी िरिन 
डवईभ ान बहउुद्देखशय 
आयोर्नव 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव ि 
वर्द्यतु ्उत्पवदन 

२०७३/७४ - 
२०८०/८१ 

४६,१९,०० बविव, िौतहट,  लवाही, िहोत्तिी ि धनषुव खर्पलवकव १ 
लवि २२ हर्वि हेक्टि िेतीयोग्य र्सिनिव पूणा 
रूपले स िँचवइ भएको हनुे। ३१ िेगवर्वट वर्द्यतु 
उत्पवदन भएको हनुे।  

३०८०३१२५ बहृद् दवङ उपत्यकव 
स ंचवई आयोर्नव 

१ स िँचवइ  ेर्व उपल्धतव  २०७४/७५ - 
२०८३/८४ 

४०,००,०० दवङ उपत्यकवको करिब ५६ हर्वि हेक्टि र्सिनिव 
बवहै्र िवहनव स िँचवइ  ेर्व उपल्ध भएको हनुे। 
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३०८०३१२७ एकीकृत उर्वा तथव 
स ंचवई वर्षशे कवयाक्रि 

१ िध्य पहवडी टवि क्षेत्रिव 
सलफ्ट स िँचवइ तिवइ 
िधे िव  ौया तथव वर्धसुतय 
ऊर्वाबवट सलफ्ट स िँचवइ  

२०७५/७६ - 
२०८०/८१ 

२०,००,०० पहवडकव टवि ि तिवइिव  ौया तथव वर्धसुतय ऊर्वाको 
रयोगबवट थप र्सिनिव स िँचवइ वुर्धव उपल्ध 
भएको हनुे। 

30803133 भसूिगत श्यवलो तथव 
सडप यूर्रे्ल स ंचवइ 
आयोर्नव  

     

30803156 नवर्नति यखन्त्रक 
स ंचवइ आयोर्नव 

     

उखपलखित कवयाक्रि तथव आयोर्नवको हवल म्िको रगसत खस्थसत, आगविी तीन आसथाक र्षाको अपेखक्षत उपलख्ध  ूचक ि आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनुे रििु 
वक्रयवकलवप देहवयबिोखर्ि िहेकव छन ्।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

३०८०३०११ र्लस्रोत तथव 
स ंचवइ वर्भवग 

सनधवारित कवया भएको।  उपयिु रुपिव कवयवालय  ंचवलन हनुे कवयवालय  ंचवलन 

30803012 स ंचवइ व्यर्स्थवपन 
सडसभर्न 

सनधवारित कवया भएको।  उपयिु रुपिव कवयवालय  ंचवलन हनुे कवयवालय  ंचवलन 

30803013 यखन्त्रक कवयवालय सनधवारित कवया भएको।  उपयिु रुपिव कवयवालय  ंचवलन हनुे कवयवालय  ंचवलन 

30803118 टवि बर्वि  ंिक्षण    
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कवयाक्रि  

३०८०३१०१ स ंचवइ  ंस्थवगत 
वर्कव  कवयाक्रि 

भर्न  िुक्षव,  ि फवइ, सलफ्ट, 

िवनेपवनी, वर्द्यतुीकिण, टेसलफोन, 

पसु्तकवलय व्यर्स्थवपन, बगैंचव 
व्यर्स्थवपन, भर्न ििात  म्भवि 
आनद कवया गिी स िँचवइ 
वर्भवगबवट  ञ्चवसलत कवयाक्रि 
 चुवरु रूपिव  ियिै  म्पन्न गना 
 ंस्थवगत वर्कव िव टेर्व 
पु यवएको 

वर्भवगको भर्न  िुक्षव,  ि फवइ, 

सलफ्ट,िवनेपवनी, वर्द्यतुीकिण, टेसलफोन, 

पसु्तकवलय व्यर्स्थवपन, बगैंचव 
व्यर्स्थवपन,भर्न ििात  म्भवि भएको 
हनुे । 

भर्न,  िुक्षव,  ि फवइ, सलफ्ट, िवनेपवनी, वर्द्यतुीकिण, 

टेसलफोन, पसु्तकवलय व्यर्स्थवपन, बगैंचव व्यर्स्थवपन, 

भर्न ििात  म्भवि लगवयत परिआएकव अन्य कवया गने। 

स िँचवइ वर्कव   म्बन्धी  फ्टरे्यि िरिद एर्ि ्वर्तिण 
गिी  ंस्थवगत वर्कव िव टेर्व पु यवउने।  

३०८०३१०२ स ंचवइ तथव 
र्लस्रोत व्यर्स्थवपन 
आयोर्नव (स ंचवइ ) 

१०२  तह तथव भसूिगत स िँचवइ 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन गिी 
१५,९२३ हेक्टि र्सिनिव 
र्षैभरि स िँचवइ  ेर्व उपल्ध 
भएको। 

४ र्टव (कन्कवइ,  नु िी िोिङ, 

नविवयणी ि िहवकवली पथिैयव) 
रणवली व्यर्स्थवपन हस्तवन्तिणकव 
लवसग असत आर्श्यक  ंिचनवको 
 धुवि, भौगोसलक ि उपभोिव 
 ंस्थवको  ंस्थवगत वर्कव  तथव 
क्षितव बिवउने कवया भई 
३९,४४५ हेक्टि र्सिनिव 

वर्सभन्न तवल तलैयवहरुको र्लिोत 
 ंिक्षण कवया हनुे।  

अको चिणको आयोर्नवको लवसग तयविी गने। रुपवतवल 
तथव अन्य तवलहरुको  ंिक्षणकव लवसग अध्ययन कवया 
गने।  
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स िँचवइ  वुर्धव पगुेको। 

ििात  धुवि उपभोिव  ंस्थवको 
 ंस्थवगत वर्कव  एर्ि ्स िँचवइ 
रणवलीहरूिव एकीकृत बवली तथव 
र्ल व्यर्स्थवपन  म्बन्धी कवया 
भएको। 

 ूचनव रणवलीिव आधवरित 
व्यर्स्थवपन  ूचनव रणवली 
 ंचवलनकव  वथै आर्श्यक 
तवसलि तथव क्षितव वर्कव  कवया 
गरिएको। 

रुपवतवलको पवनीको रयोग गरि 
हनु  क्ने स ंचवई को  म्भवर्नवको 
वर्स्ततृ अध्यवयन कवयाको Field 

Report रवि भएको छ, 

रुपवतवलको Bathymetry Survey 

कवया  म्पन भएको छ, तवल 
तलैयव  ंिक्षण अन्तगात इलवि 
खस्थत स्र्विी पवका  बविँध योर्नवको 
रविखम्भक  भेक्षण  म्पन्न भएको 
छ, कैलवली खर्पलव खस्थत कैलवही 
तवल को रविखम्भक  भेक्षणको 
क्रििव िहेको छ |  

357



ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

३०८०३१०३ स ंचवइ  ंभवव्यतव 
अध्ययन तथव 
सनिवाण गणुस्ति 
कवयाक्रि 

कवली गण्डकी- सतनवउ डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको 
 म्भवव्यतव अध्ययन भएको। 

तिोि खचस्यवंग डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको पूर्ा 
 म्भवव्यतव अध्ययन भएको । 

पविँचिवल उपत्यकवको स िँचवइ 
िवस्टि प्लवन बनवउने कवयाको 
अखन्ति चिणिव िहेको।  

तिोि खचस्यवङ डवइभ ान आयोर्नवको 
वर्स्ततृ  म्भवव्यतव अध्ययन भएको 
हनुे। िविी-कवपलर्स्त ुडवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय स िँचवइ आयोर्नवको पूर्ा 
 म्भवव्यतव अध्ययन  म्पन्न भएको हनुे 
।  नुकोशी किलव डवइभ ान 
आयोर्नव, िवड़ी दवङ डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय स िँचवइ आयोर्नवको 
वर्स्ततृ  म्भवव्यतव अध्ययन भइिहेको 
हनुे।  

तिोि-खचस्यवंग डवइभ ान बहउुद्देश्यीय आयोर्नव, िवडी-
दवङ डवइभ ान बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको वर्स्ततृ 
 म्भवव्यतव अध्ययन  रुु गने िविी-कवपलर्स्त ुडवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय आयोर्नव एर्ि ् नुकोशी किलव डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय आयोर्नवको पूर्ा  म्भवव्यतव अध्ययन  रुु 
गने, वर्सभन्न आयोर्नवको EIA/IEE कवयाहरू गने, स िँचवइ 
वर्भवगको सनिवाण िवपदण्ड अद्यवर्सधक गने सनिवाण 
कवयाको लवसग आर्श्यक स्पेस वफकेशन तयवि गने  

३०८०३१०४ यवखन्त्रक व्यर्स्थवपन 
कवयाक्रि 

हेभी इक्र्ीपिेन्टको आर्श्यक 
ििात  ंभवि  वहत  ंचवलन 
गरिएको। चवल ुिहेकव िेस न 
आकखस्िक तथव  वधविण ििात 
गिी  ञ्चवलन गरिएको।  

र्लस्रोत तथव स चवई वर्भवग 
अन्तगातकव हेभी इक्र्ीपिेन्ट, िेखशन 
तथव हलकुव  र्विी ििात भई 
 ंचवलनिव िहेकव हनुे। 

िेर्ि ििात गिी हेभी इक्र्ीपिेन्ट तयवि गने हेभी 
इक्र्ीपिेन्ट, ट्रककव  वथै वफपड भेवहकल िवइनि तथव 
आकखस्िक ििात  ंभवि गने चवल ुहेभी इक्र्ीपिेन्ट ि 
ट्रकहरूको आर्सधक ििात ि  ञ्चवलन गने हलकुव 
 र्विीहरू ििात गने  

३०८०३१०५  िदुवय व्यर्खस्थत 
स ंखचत कृवष क्षेत्र 
आयोर्नव 

१३९ स िँचवइ उप-आयोर्नव को 
ििात  म्भवि भई १८,१०३ 
हेक्टि र्सिनिव व्यर्खस्थत स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भइिहेको। थप 
८,०६१ हेक्टि र्सिनिव 
व्यर्खस्थत स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध 
गिवउने कवया भइिहेको।  

१६३ कृषक व्यर्खस्थत स िँचवइ 
आयोर्नव  म्पन्न भई २१,१८१ 
हेक्टि र्सिनिव व्यर्खस्थत स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएको हनुे।  िकवि 
व्यर्खस्थत ६ र्टव स िँचवइ रणवली 
पनुास्थवपनव कवया भएको हनुे।  

नयविँ उपयोर्नवहरु अध्ययन तथव छनोट कवया  म्पन्न गने 
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३०८०३१०९ ििात  ंभवि 
आयोर्नवहरु 

 ंयिु व्यर्स्थवपनिव िहेकव 
वर्सभन्न स िँचवइ रणवलीको करिब 
२,६१,९०९ हेक्टि किवण्ड 
क्षेत्रसभत्र स िँचवइ पु यवउन स िँचवइ 
रणवलीको सनयसित ििात- म्भवि 
तथव  ञ्चवलन गरिएको। कृषक 
व्यर्खस्थत रणवलीहरूको ििात 
गिी  ञ्चवलन गरिएको एकीकृत 
बवली तथव र्ल व्यर्स्थवपन 
 म्बन्धी कवया  ंचवलन 
भइिहेको।  

 िकवि व्यर्खस्थत २ लवि ६१ हर्वि 
९०९ हेक्टि स िँचवइ रणवलीको ििात 
 धुवि भएको हनुे। 

ििात  म्भवि कवयाक्रि अन्तगात  ंयिु व्यर्स्थवपनिव 
 ञ्चवसलत स िँचवइ रणवलीको  वलब वली सनयसित ििात 
 म्भवि गिी स िँचवइ  ेर्व व्यर्खस्थत गने। एकीकृत बवली 
तथव र्ल व्यर्स्थवपन कवयाक्रि  ञ्चवलन गने।  

३०८०३११० बहृत  िकविी 
स ंचवई योर्नवको 
पनुस्थवापनव तथव 
व्यर्स्थवपन 
हस्तवन्तिण 

नविवयणी स िँचवइ आयोर्नव, कोशी 
वर्तिण आयोर्नव, चन्रनहि 
स िँचवइ आयोर्नव, किलव, नेपवल 
पखििी नहि स िँचवइ 
आयोर्नवहरूिव पनुस्थवापनव तथव 
पनुसनािवाण कवया भइिहेको। 

९८,५०० हेक्टि र्िीनिव व्यर्खस्थत 
स िँचवइ  ेर्व उपल्ध भएको हनुे। 

नविवयणी स िँचवइ आयोर्नव, कोशी वर्तिण आयोर्नव, 
चन्रनहि स िँचवइ आयोर्नव, किलव, नेपवल पखििी नहि 
स िँचवइ आयोर्नवहरूिव पनुस्थवापनव तथव पनुसनािवाण 
कवयालवई सनिन्ततव नदने। 

३०८०३१११ बवगिती स ंचवइ 
आयोर्नव 

बवगिती नदीिव ्यविेर् सनिवाण 
भएको ४५,६०० हेक्टि िध्ये 
४२,९०२ हेक्टि किवण्ड क्षेत्र 
 ंिक्षण कवया  म्पन्न भएको िूल 
तथव शविव नहि लम््यवउने कवया 
 म्पन्न भएको १,१३० हेक्टि 

 लवाही ि िौतहट खर्पलवको ४५,६०० 
हेक्टि र्सिनिव भिपदो स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे।  नुकोशी िरिन 
डवइभ ान आयोर्नवबवट बवगिती 
नदीिव थप हनुे पवनीबवट वर्स्तवि हनुे 
७६,४०० हेक्टि  िेत गिी कूल 

किवण्ड क्षेत्र  ंिक्षण कवया गने। नहि  ंचवलन तथव 
ििात  ंभवि गिी स िँचवइ  ेर्व व्यर्खस्थत गने। ्यविेर् 
 ंचवलन तथव ििात  ंभवि गने। अगिेुन्टे न स िँचवइ 
रणवलीहरूको सनिवाण  म्बन्धी कवया गने।  सभा  िोड 
ििात तथव बचवर्ट गने। क्षसतिस्त  ंिचनवको र्ीणोिवि 
कवया गने। बवगिती स िँचवइ आयोर्नवको वर्स्ततृ अध्ययन 
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र्ग्गव असधिहण गरिएको। पूर्ी 
िूल नहि २४.२५ वक.सि., शविव 
नहि ५० वक.सि., रशविव नहि 
६७ वक.सि. तथव पखििी िूल 
नहि २८ वक.सि., शविव नहि 
६२ वक.सि., रशविव नहि 
६६.२२ वक.सि.सनिवाण भएको। 

३८,३०० हेक्टि किवण्ड क्षेत्र 
वर्कव  कवया  म्पन्न भएको। 

पखििी िूल नहििव स पट 
इरे्क्टि सनिवाण भएको।  

स ंचवइ  वुर्धव पगु्ने १ लवि २२ 
हर्वि हेक्टि स िँखचत क्षेत्रिव स िँचवइ 
पूर्वाधवि वर्कव कव लवसग वर्स्ततृ 
आयोर्नव रसतरे्दन (DPR) तयविीको 
कवया  म्पन्न हनुे।  वथै पनुःसनिवाण 
तथव पूनःस्थवपनवको कवया शरुु भएको 
हनुे।  

कवया २ प्यवकेर्िव  ञ्चवलन गने।  नुकोशी िरिन 
डवइभ ान आयोर्नवबवट बवगिती नदीिव थप हनुे 
पवनीबवट वर्स्तवि हनुे ७६,४०० हेक्टि  िेत गिी कूल 
स ंचवइ  वुर्धव पगु्ने १ लवि २२ हर्वि हेक्टि स िँखचत 
क्षेत्रिव स िँचवइ पूर्वाधवि वर्कव कव लवसग वर्स्ततृ आयोर्नव 
रसतरे्दन (DPR) तयवि भई योर्नविव सनिवाण कवया शरुु 
हनुे। लवलबकैयव स िँचवइ आयोर्नवको सनिवाण कवया  रुु 
गने।  

३०८०३११२ बबई स ंचवइ 
आयोर्नव 

४२३.४७ हेक्टिर्ग्गव असधिहण 
गरिएको स िँखचत क्षेत्र/बविीबवट 
क्षसतिस्त क्षेत्र तथव  ंिचनव 
 ंिक्षण कवया २३.७६ वक.सि. 
भएको। ७९.९० वक.सि. िूल 
नहि, २२२.०८ वक.सि., 
शविव/उपशविव नहि सनिवाण 
भएको २३,७२० हेक्टि स िँखचत 
क्षेत्र वर्कव  तथव 
वर्स्तविगरिएको। एक र्टव 
हेडर्क् ा, ८ वक.सि. डे्रनेर् ि 
३९.३७ वक.सि.  सभा  िोड 

थप ६००० हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ 
 ेर्व उपल्ध भएको हनुे। 

पखििी िूल नहि वर्स्तवि गिी थप १५०० हेक्टििव 
स िँचवइ  वुर्धव पु यवउने शविव/उपशविव नहिहरू सनिवाण 
तथव रििोडसलङ गिी व्यर्खस्थत स िँचवइ  वुर्धव पु यवउने। 

४ वक.सि. िूल नहि तथव  ंिचनव ि २५ वक.सि. 
शविव/उपशविव नहि तथव  ंिचनव सनिवाण गने। ४ 
वक.सि. स िँखचत/बविीबवट क्षसतिस्त क्षेत्र तथव  ंिचनव 
 ंिक्षण कवया गने। २० वक.सि.  सभा  िोड ि ३ वक.सि. 
डे्रनेर् सनिवाण तथव व्यर्स्थवपन गने। १८०० हेक्टि 
स िँखचत क्षेत्र वर्कव  तथव वर्स्तवि गने। ३० हेक्टि 
र्ग्गव असधिहण गने।  
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सनिवाण भएको एर्ि ् वइफन 
सनिवाण तथव बविीबवट क्षसतिस्त 
 वइफन पनुसनािवाण भएको।  

३०८०३११३ िहवकवली स ंचवइ 
आयोर्नव 
(कन्चनपिु) 

चेनेर् ०+००० देखि चेनेर् 
१२+६९०  म्ि र्म्िव १२.६९ 
वक.सि. िवटोको िूल नहि तथव 
नहिकव िखु्य  ंिचनव सनिवाण 
 म्पन्न भएको। सडस खपटङ बेस न, 

हेड िेगलेुटि तथव गेट र्डवन 
कवयाको  ेक्कव  म्झौतव गरिएको। 

१६७ हेक्टि र्ग्गव असधिहण 
गरिएको। चेनेर् २८+८०० 
 म्िको िूल नहि तथव 
 ंिचनवहरूको सनिवाण चवल ुिही 
लक्ष्य अन ुवि रगसत भएको। दश 
र्षे गरुूयोर्नव, करिब २० अबाको 
िरिद गरुूयोर्नव तयवि भएको। 

ब्रम्हदेर्, ि ेुपवनी, हवत्तीथलव, 
झलविी तथव दोधविव चविँदनीको 
किवण्ड एरियविव सडर्वइन 
पनुिवर्लोकन कवया भइिहेको। 

चेनेर् २८+८०० देखि चेनेर् 
४७+०००  म्ि  म्ि िूल 

५२०० हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ  ेर्व 
उपल्ध भएको हनुे 

चेनेर् १२+६९० देखि चेनेर् २८+८००  म्िको िूल 
नहि तथव  ंिचनवहरूको सनिवाण  म्पन्न गने। चेनेर् 
०+८०० िव सडस खपटङ बेस न सनिवाण गने। चेनेर् 
०+००० देखि चेनेर् २८+८००  म्ि २२ शविव नहि 
सनिवाणको रवक्रयव अखघ बिवउने। सत्रभरु्न बस्ती, दोधविव-
चवदनी ि िवलविेती म्ि िूल नहि लगवयत  म्पूणा 
आयोर्नवको वर्स्ततृ अध्ययन  म्पन्न गिी िरिद रवक्रयव 
अखघ बिवउने। र्ग्गव असधिहण कवयालवई सनिन्तितव 
नदने।  
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नहिको सडर्वइन रिभ्यू भइिहेको।  

३०८०३११४  नु् िी िोिङ स ंचवइ 
आयोर्नव (तेस्रो) 

नहिको सनयसित ििात- ंभवि ि 
 ञ्चवलनकव  वथै क्षसतिस्त र्ीणा 
 ंिचनवहरू ििात, पनुसनािवाण 
लगवयत तेस्रो चिण अन्तगात पने 
कवया भइिहेको। कोशी नदीिव 
स्पि ििात भएको ि ्यविेर् 
सनिवाण अध्ययनभइिहेको। 

लोहन्रव  वइफनको ८० रसतशत 
सनिवाण कवया ि Bridge को दईु 
र्टव pilecaping  म्पन्न भएको। 

Stage III िव िहेकव  नु्दि गनु्दि, 

शिु ेनव तथव हहुुारियव शविवको 
वर्स्ततृ अध्ययन  रे्क्षण कवया 
भइिहेको।  

बविीबवट क्षसतिस्त लोहन्रव  वइफन 
पनुसनािवाण भई हवल स िँचवइबवट बखन्चत 
करिर् १५,००० हेक्टि  वहत 
 नु िी ि िोिङ खर्पलवकव ६८ हर्वि 
हेक्टि क्षेत्रिव व्यर्खस्थत स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएको हनुे। 

नहि  ंिचनवहरूको सनयसित ििात- ंभवि ि  ञ्चवलन 
कवयाकव  वथै क्षसतिस्तर्ीणा  ंिचनव ििात तथव 
पनुसनािवाण गने। लोहन्रव  वइफन तथव Bridge सनिवाण 
गने कोशी नदीिव २ र्टव स्पि सनिवाण गने। तेस्रो 
चिणिव िहेकव वर्सभन्न शविव तथव उपशविविध्ये  नु्दि 
गनु्दि, शिु ेनव तथव हहुुारियव शविवको स िँखचत क्षेत्र 
वर्कव  कवया गने। डे्रर्ि िेस न िरिद तथव ििात  म्भवि 
गने  

३०८०३११५ रगन्नव तथव 
बड्कवपथ स ंचवइ 
आयोर्नव, दवङ 

रगन्नव स िँचवइ आयोर्नवतफा  िविी 
नदी वकनवििव ३  वइड इन्टेक 
सनिवाण भएको नहि रणवलीिव 
 ूलव  वनव गिी ४५०  ंिचनव 
सनिवाण भएको ि किवण्ड एरियव 
बचवर्टको लवसग १०.९ वक.सि. 
तटबन्ध सनिवाण भएको। 

बड्कवपथ स िँचवइ आयोर्नवतफा  

किवण्ड क्षेत्र बचवर्टको लवसग तटबन्ध 
वर्स्तवि भएको हनुे। नहि सनिवाण तथव 
वर्स्तवि भई थप १,५२० हेक्टि 
र्सिनिव स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध 
भएको हनुे।  

-रगन्नवतफा  किवण्ड क्षेत्र बचवर्टको लवसग तटबन्ध 
वर्स्तवि तथव ििात िूल नहिको ििात  भवि गने। -

बडकवपथतफा  िूल नहिको (चेनेर् ७+३०० देखि चेनेर् 
१४+४५०  म्ि) नहि तथव  ंिचनवहरू सनिवाण कवया 
शरुु भई ५०% सनिवणा कवया  म्पन्न गने। -चेनेर् 
७,३०० देखि चेनेर् २७+०००  म्िको रुि कटवनको 
कवया  म्पन्न गने । -र्वतवर्िण  ंिक्षण तथव र्ृक्षविोपण 
एर्ि ् ंस्थवगत वर्कव कव कवया गने।  
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 वइड इनटेकको स सभल तथव 
गेट र्डवन भएको ७.३ वक.सि. 
िूल नहि, ५.३ वक.सि. नहि 
लवइसनङ, ३४  ंिचनव ि ४ 
वक.सि. तटबन्ध सनिवाण भएको।  

३०८०३११६ स क्टव स ंचवइ 
आयोर्नव 

हेडर्क् ा सनिवाण भई  ोिव गेट 
र्डवन भएको। 

पखिि िूल नहिको ४५ 
वक.सि. म्ि नहि सनिवाण भएको। 

स धनीयव शविव, अकलघिर्व 
शविव, वपडविी शविव, गोह्नर्व 
उपशविव नहि सनिवाण करिब ८० 
रसतशत  म्पन्न भएको। 

पूर्ी िूल नहितफा  य  आ.ब.िव 
४४ वक.िी.  खम्नि पवनी 
चलवउने लक्ष्य अन ुवि ८५ 
रसतशत सनिवाण  म्पन्न भएको।  

 ंिचनव वर्कव  नहुिँदै आयोर्नव ि 
कृषकको रयव बवट र्सिनिव 
स िँचवइ  वुर्धव  रुु भएको।  

थप १५,००० हेक्टि र्सिनिव 
व्यर्खस्थत स िँचवइ  ेर्व उपल्ध हनुे। 

पूर्ी िूल नहिको ४४ वक.सि. सनिवाण  म्पन्न गिी ५ 

हर्वि हेक्टििव स िँचवइ उपल्ध गिवउने। पखिि िूल 
नहितफा  ििात- म्भवि गिी सनयसित पवनी  ंचवलन गने। 

स िँखचत क्षेत्र वर्कव  कवयालवई सनिन्तितव नदने ि बचवर्ट 
कवया गने। पखिि िूल नहि अन्तगातकव गरुुर्वगवउिँ तथव 
अन्य शविवको सनिवाण गने।  

३०८०३११७ पवलङुटवि- कुण्डटुवि 
स ंचवइ आयोर्नव 

पवलङुटवि आयोर्नवको वर्स्ततृ 
 म्भवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 

थप १,४०० हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ 
 वुर्धव उपल्ध भएको हनुे। 

पवलङुटवितफा  र्वतवर्िणीय रभवर् अध्ययन कवया गने। 

पवलङुटवि स ंचवइ आयोर्नविव वर्सभन्न स्रोतहरुको 
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भएको। 

कुण्डटुवि आयोर्नवको छेपेटवि 
िण्डिव ७६३ सि. कभडा क्यवनल 
लवइसनङको सनिवाण  म्पन्न 
भएको। 

कुण्डटुविको रविखम्भक 
र्वतवर्िणीय पिीक्षण भएको। 

 कुण्डटुविको िहुवनदेखि चेनेर् ६ 
वक.सि.िव लवइसनङ ५१६ सि. ि 
आर्श्यक नहि  ंिचनव सनिवाणकव 
लवसग बोलपत्र आह्ववन गरिएको।  

 ंयोर्नवत्िक उपयोग गिी स ंचवइ  म्भवव्यतव अध्ययन 
गने। 

कुण्डटुवितफा  नहि लवइसनङ आर्श्यक नहि तथव  ंिचनव 
सनिवाण गने। एकीकृत उर्वा तथव स ंचवई वर्षशे कवयाक्रि 
तफा  वर्सभन्न योर्नव हरुको detail feasibility study गने , 

ननद सनयेंत्रण तफा  लम्र्ुंग, गोिवा तथव िनवंगिव कवया हनुे  

३०८०३११९ िवनी र्ििव कुलरियव 
स ंचवइ आयोर्नव ( 
रणवली 
आधसुनकीकिण 
 िेत) 

इन्टेकको गेट र्डवन ९० 
रसतशत  म्पन्न भएको। ८.८७५ 
वक.सि., िूल नहि सनिवाण भएको। 

िूल नहििव ९८ रसतशत  ंिचनव 
सनिवाण भएको वफडि नहििव ८५ 
रसतशत हवइड्रोपवर्ि  ंिचनव 
सनिवाण भएको। लम्की शविव 
वर्स्तवििव ६.१२५ वक.सि. नहि 
लवइसनङ  म्पन्न भएको। ४७ 
र्टव  ंिचनव सनिवाण भएको ि ६ 
र्टव  ंिचनवको सनिवाण भइिहेको 
ि ९५ रसतशत र्ग्गव रवसि कवया 

११ हर्वि हेक्टि स िँखचत क्षेत्रिव 
व्यर्खस्थत स िँचवइ भएको हनुे। 

इन्टेक तथव हवड्रोपवर्ि  ंिचनव सनिवाण  म्पन्न गने। 

लम्की वर्स्तवि अन्तगात बविँकी िूल नहि तथव  ंिचनव 
सनिवाण  म्पन्न गने। वथै शविव नहिहरूको वर्स्तविको 
लवसग र्ग्गवको िआु्र्व  म्बन्धी कवया शरुू गने । िवनी 
र्ििव कुलरियव स िँचवइ रणववलीिव २०० वर्सभन्न 
बविँडफविँट  ंिचनव सनिवाण गने। पथिैयव नदीिव १० 
वक.सि. तटबन्ध सनिवाण गने। हवइड्रोपवर्ि बवट ४.७१ 
िे.र्व. सबर्लुी उत्पन्न गने। कवन्रव िोलव  म्िको थप 
१८ हर्वि हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ  वुर्धव उपल्ध 
गिवउने कवयाको लवसग र्ग्गवको िआु्र्व  म्बन्धी कवया 
शरुू गने।  
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 म्पन्न भएको। स िँखचत क्षेत्र 
बचवर्ट कवया ४८.८ वकसि 
 म्पन्न भएको। थप स िँखचत क्षेत्र 
वर्स्तवि गना लम्की क्षेत्र ि 
पथिैयव देखि कवन्रव क्षेत्र तफा  
र्वतवर्िणीय रभवर् िूपयवङ्कन कवया 
भइिहेको।  

३०८०३१२० भेिी - र्र्ई 

डवइभ ान 
बहउुद्देश्यीय 
आयोर्नव 

 रुुङ सनिवाण  म्पन्न भएको । 

हेडर्क् ा तथव पवर्िहवउ को 
स सभल सनिवाण कवया  चुवरु 
िहेको। हवइड्रोिेकवसनकल सनिवाण 
कवयाको  म्झौतव भई सडर्वईन 
कवया शरुु भएको ि 
इलेक्ट्रोिेकवसनकल सनिवाण 
कवयाको बोलपत्र आव्हवन गिे 
र्िोखर्ि पिेकव बोलपत्रहरु 
िपुयवंकनको क्रििव िहेको। 

 विवखर्क दववयत्र् तथव 
र्वतवर्िणीय  धुवि कवयाक्रि तथव 
भेिी कोरिडोि स िँचवइ वर्कव  
आयोर्नवबवट सलफ्ट स िँचवइ तथव 
 तह स िँचवइ  म्बन्धी कवयाहरु 
 चुवरु िहेको ।  

 रुुङ, हेडर्क् ा ि पवर्ि हवउ  
लगवयतकव  म्पूणा कवया  म्पन्न भई 
आयोर्नव  न्चवलनिव आउने। 

हेडर्क् ा तथव पवर्ि हवउ को स सभल सनिवाण कवया 
 चुवरु गने। हवइड्रोिेकवसनकल ि इलेक्ट्रोिेकवसनकल 
सनिवाण गने। र्वतवर्िणीय  धुवि,  विवखर्क वर्कव  तथव 
क्षितव असभर्वृिलवई सनिन्तितव नदने। र्ग्गवको िआु्र्व 
वर्तिण गने। भेिी कोरिडोि स िँचवइ वर्कव  आयोर्नवबवट 
सलफ्ट स िँचवइ तथव  तह स िँचवइ  म्बन्धी कवयालवई 
सनिन्तितव नदने ।  
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३०८०३१२२ स ंचवइ पनुस्थवापनव 
आयोर्नव (कुरे्त 
फण्ड) 

२४ र्टव स िँचवइ आयोर्नव 
 म्पन्न भई ३,१३४ हेक्टििव 
स िँचवइ  वुर्धव पगुेको। १२ र्टव 
स िँचवइ आयोर्नवको  ेक्कव  रुु भई 
सनिवाणवधीन िहेको। एउटव स िँचवइ 
आयोर्नवको वर्स्ततृ आयोर्नव 
रसतरे्दन तयविी रवक्रयविव 
िहेको। १८ र्टव स िँचवइ 
आयोर्नव कवयवान्र्यन गना 
स्र्ीकृत भई वर्स्ततृ ड्रइङ 
सडर्वइन भएकव आयोर्नव  ेक्कव 
रवक्रयविव िहेको।  म्पन्न 
आयोर्नवको उपभोिव  सिसतको 
क्षितव असभर्वृि कवयाक्रि 
 ंचवलन गरिएको।  

स िँचवइ आयोर्नवहरूको पनुसनािवाण 
भएको हनुे। उपभोिव कृषकहरूको 
योर्नव  ंचवलन तथव व्यर्स्थवपन 
क्षितविव असभर्वृि भएको हनुे। कृवष 
उत्पवदन र्वृि तथव वर्वर्धीकिण 
 म्बन्धी तवसलि  ंचवलन भएको हनुे।  

१८ र्टव स िँचवइ आयोर्नव सनिवाण रविम्भ गने।  म्झौतव 
सिसतसभत्र  बै सनिवाणधीन आयोर्नव  म्पन्न गने। वर्सभन्न 
खर्पलवकव स िँचवइ आयोर्नवकव उपभोिवको क्षितव 
असभर्वृि कवयाक्रि  ंचवलन गने।  

३०८०३१२३  ििृ तिवई िधे  
स ंचवइ वर्शेष 
कवयाक्रि 

हवल  म्ि ४०० गोटव सडप तथव 
१५,९४० स्यवलो युबरे्ल ि 
७५ गोटव वर्तिण रणवली सनिवाण 
 म्पन्न भइ ४१ हर्वि हेक्टि 
र्सिनिव स चवइ  ेर्वको वर्स्तवि 
भएको। 

 तह तथव भसूिगत स्यवलो 
युबरे्लबवट कृवषयोग्य ४७ हर्वि 
हेक्टि र्सिनिव थप स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे। 

सनिवाण भएकव २०० गोटव सडप युब रे्लिव 
वर्द्यखुत्तकविण, पम्प, पम्पघि तथव वर्तिण रणवली सनिवाण 
गिी स ंचवइ  वुर्धव उपल्ध गिवउने । नयविँ ३६० सडप 
ि ५,००० स्यवलो युबरे्ल सनिवाण कवया गने गिी १५ 
हर्वि हेक्टि र्सिनिव स ंचवइ  वुर्धव उपल्ध गिवउने 
।  

३०८०३१२४  नुकोशी िरिन 
डवईभ ान बहउुद्देखशय 

डबुवनिव पने िविेछवप खर्पलवको 
र्ग्गव असधिहण गिी िआु्र्व 

 रुुङ, हेडर्क् ा, वर्द्यतुगहृ ि टेलिे   रुुङ सनिवाण कवया। हेडर्क् ा, पवर्िहवउ,  र्ा वफ्ट 
सनिवाण कवया। िरिन ननद सनयन्त्रण कवया । र्वतवर्िणीय 
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आयोर्नव वर्तिणको लवसग िूपयवङ्कन 
भइिहेको। स न्धलुी तफा को 
र्ग्गवको िआु्र्व वर्तिण  म्पन्न 
भएको।  रुुङ सनिवाणको  ेक्कव 
 म्झौतव भई  ेकेदवि  वइटिव 
परिचवलन भएको। हेडर्क् ा, 
पवर्िहवउ ,  र्ा वफ्ट आनदको 
सडटेल इखन्र्सनयरिङ सडर्वइन 
कवयाको रसतरे्दन पिविशादवतवबवट 
रवि भई अध्ययन भइिहेको। 

िरिन नदी सनयन्त्रण कवयाको 
लवगत अनिुवन भइिहेको।  

सनिवाण कवया भइिहेको हनुे। व्यर्स्थवपन अन्तगातकव कवयाहरु, शीप वर्कव  तथव 
 विवखर्क वर्कव  कवया, र्सिन उकव  कवया, सलफ्ट 
स ंचवइ सनिवाण कवया। र्ग्गवको िआु्र्व वर्तिण गने।  

३०८०३१२५ बहृद् दवङ उपत्यकव 
स ंचवई आयोर्नव 

८ र्टव र्लवशययिु स िँचवइ 
पोििीको सनिवाण भएको ि १५ 
र्टवको वर्स्ततृ रसतरे्दन तयवि 
भएको। २६ र्टव सलफ्ट स िँचवइ 
सनिवाण  म्पन्न भएको। २० र्टव 
सनिवाणवधीन िहेकव ि १८ र्टवको 
वर्स्ततृ रसतरे्दन स्र्ीकृसतको 
क्रििव िहेको। २५ र्टव सडप 
बोरिङ  म्पन्न हनुे चिणिव 
िहेको। थप २५ र्टव सडपबोरिङ 
२ र्टव  तह स िँचवइ रणवली 

 म्भवव्य क्षेत्रिव  ोलव िसलफ्ट 
रवर्सधबवट स िँचवइ उपल्ध भएको 
हनुे।  - वनव र्लवशययिु स िँचवइ 
रणवली सनिवाण भएको हनुे। नयविँ 
रवर्सधिव आधवरित स िँचवइ आयोर्नव 
सनिवाण भएको हनुे। थप ५,२०० 
हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ  वुर्धव 
उपल्ध भएको हनुे।  

बबई कोरिडोि एर्ि ् म्भवव्य क्षेत्रिव  ोलवि/इलेखक्ट्रक 
सलफ्ट रवर्सधबवट करिब २० ओटव सलफ्ट स िँचवइ रणवली 
सनिवाण गने। उपत्यकवसभत्र २० ओटव र्लवशययिु 
स िँचवइ रणवली सनिवाण गने। नयविँ रवर्सधिव आधवरित ७ 
स िँचवइ आयोर्नव सनिवाण गने। ग्र्वििोलव उिहिी र्स्पिु, 

डरुुर्व लगवयत १००ओटव  तह स िँचवइ रणवली 
पनुस्थवपन गने। २५ सडपबोरिङ ि २५ स्यवलोबोरिङ तथव 
वर्तिण रणवली सनिवाण गने। ग्र्वििोलव उच्च बविँध 
लगवयतकव र्लवशय, सलफ्ट,  तह स िँचवइको वर्स्ततृ 
इखन्र्सनयरिङ अध्ययन गने। िरिद गरुूयोर्नवको लवसग 
आर्श्यक वर्सभन्न कम्पोनेन्टको िवस्टिप्लवन तयवि गने। 

367



ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

सनिवाणको लवसग िरिद रवक्रयव 
 रुु गरिएको ि १० र्टव वर्तिण 
रणवलीको सनिवाण  रुु गरिएको। 

२० र्टव नयविँ रवर्सधिव आधवरित 
स िँचवइ पोििीको सनिवाण  म्पन्न 
भएको। बबई कोरिडोििव सलफ्ट 
स िँचवइ रणवली ि र्लवशय 
सनिवाणको लवसग गरुूयोर्नव तयवि 
भएको।  

उपत्यकव सभत्रकव तवलतलैयव लगवयत र्लस्रोतको  ंिक्षण 
गने।  

३०८०३१२७ एकीकृत उर्वा तथव 
स ंचवई वर्षशे 
कवयाक्रि 

६ र्टव नदी बेस नहरूको Master 

plan तयविी कवया अगवडी बिेको, 
६ र्टव नदी बेस नहरूको field 

Report रवि भएको।  

२१ र्टव सलफ्ट उप-
आयोर्नवहरूको सनिवाण कवया 
भैिहेको, ४ र्टव सलफ्ट उप-
आयोर्नवहरूको सनिवाण कवया 
 म्पन्न भएको, ४ र्टव अन्रे्षण 
युबरे्ल सनिवणा कवया  म्पन्न, २ 
र्टव अन्रे्षण युबरे्ल सनिवणा 
भैिहेको ।  

१३ र्टव नयविँ उपयोर्नव 
Appraisal भएको ि बोलपत्र 

िध्य पहवडी टवि क्षेत्रिव सलफ्टबवट 
थप ९,३०० हेक्टि र्सिनिव स िँचवइ 
उपल्ध भएको हनुे।  

६ र्टव नदी बेस न अन्तगातकव वर्सभन्न आयोर्नव सनिवाण 
कवया अखघ बिवउने। वर्सभन्न ५० र्टव आयोर्नव सनिवाण 
 म्पन्न गिी स िँचवइ  ेर्व उपल्ध गिवउने।  
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आव्हवनको तैयविी िव िहेको 
किीब ६५० उपयोर्नवहरुको 
पवहचवन तथव वर्स्ततृ  रे्क्षणकव 
लवगी पिविशादवतव सनयखुि तथव 
 म्झौतव रकृयविव िहेको। 

30803156 नवर्नति यखन्त्रक 
स ंचवइ आयोर्नव 

   

30803133 भसूिगत श्यवलो तथव 
सडप यूर्रे्ल स ंचवइ 
आयोर्नव  

   

९. र्ोखिि पक्ष तथव अनिुवन  

उपयिु रवर्सधको उपयोग ि र्ग्गव रवसििव  हर्तव, नदीर्न्य सनिवाण  वििीको उपल्धतव, वक वनको  हभवसगतव ि र्नशखि उपल्ध हनुे अनिुवन छ।  ो नभएिव 
र्व रवकृसतक वर्पद् एर्ि ्अन्य वर्वर्ध कविणले आयोर्नवगत लवगत र्वृि भएिव अपेखक्षत उलख्ध हवस ल नहनुे र्ोखिि िहन्छ। 
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७.१.४ र्ल तथव िौ ि वर्ज्ञवन  

१. पषृ्ठभसूि  

नेपवलको भौगोसलक अर्खस्थसत तथव भ-ूधिवतलकव कविण नेपवलिव वर्षि तथव वर्वर्धतवयिु र्लर्वय ुिहेको छ।िौ िी 
रसतकूलतव ि बविीकव कविण वर्सभन्न वर्पदकव घटनव हनुे गिेको ि र्लर्वय ुपरिर्तानकव कविण िौ ि तथव बविी पूर्वानिुवनिव 
र्वटलतव थवपंदै गइिहेको छ।वहिक्षेत्र तथव वहिनदीहरूिव  ंकुचन आएको छ।  वथै वहितवलहरूको आयतनिव क्रिशः र्वृि 
भईिहेकव कविण वहितवल वर्ष्फोटनको र्ोखिि बढ्दो छ। कृवष रणवली  धुवि गना, हर्वई दघुाटनव कि गना, बविी तथव िडेिी 
लगवयत अन्य र्ल तथव िौ िर्न्य रवकृसतक वर्पद्ले सनम्त्यवउन  क्न ेर्नधनको क्षसतलवई न्यून गना िौ ि पूर्वानिुवन तथव 
पूर्ा ूचनव रणवली भिपदो, वर्श्व नीय ि रभवर्कविी हनु ुआर्श्यक छ। 

२.  िस्यव तथव चनुौती  

 र्ल, िौ ि तथव र्लर्वय ुम्बन्धी गणुस्तिीय तथ्यवंक सनयसित रूपिव ि तत्कवलरवि गना न क्न,ु उच्च पहवडी तथव 
वहिवली क्षेत्रिव र्ल तथव िौ ि िवपन केन्रहरू पयवाि  ंख्यविव नहनु,ु र्ल, िौ ि तथव र्लर्वय ु ेर्वलवई व्यर्खस्थत ि सनदेखशत 
गने वर्खशष्ट कवनूनको अभवर् हुिँदव  ो िँग  म्बन्धीत कविलवई व्यर्खस्थत गना न क्न,ु अन्तिवाविय हर्वई उड्डयन  िँग नको 
िवपदण्ड बिोखर्ि उड्डयन िौ ि  ेर्वलवई रभवर्कविी रूपिव  ञ्चवलन गना न वकन,ु  िोकविर्वलव सनकवयहरूः कृवष पयाटन, 

र्लस्रोत, हर्वई उड्ययन, स्र्वस्थ्य, वर्पद् व्यर्स्थवपन आनदको िवग बिोखर्ि र्ल, िौ ि तथव र्लर्वय ु  ेर्व वर्स्तवि गना 
न वकन,ु भसूिगत र्ल भण्डविकव अलवर्व ननदहरुको सथिनेी ि तवल तलैयविव िहेको पवनीको परििवण तथव गणुस्तिको तथ्यवङ्क 
सनयसित रूपिव  ंकलन नहनु,ु बविी डबुवन क्षसत आिँकलन तथव सनिवकिण  न्दभािव अध्ययन तथव अन ुन्धवन पयवाि नहनु ुरििु 
 िस्यव िहेकव छन ्।  

िौ ि तथव र्लरबवह पूर्वानिुवन ि पूर्ा ूचनवलवई भिपदो बनवई कृवष, हर्वई उड्डयन, र्लस्रोत, स्र्वस्थ्य, पयाटन आनद 
क्षेत्रको व्यर्स्थवपनलवई रभवर्कविी बनवउन;ु देशैभिको र्लस्रोत ि िौ ि िँग  म्बन्धीत गणुस्तिीय तथ्यवङ्क तथव  ूचनव अटूट 
रूपिव  ङ्कलन गनुा; र्ल तथव िौ ि िवपन केन्रहरूको  िवलन, वर्स्तवि ि आधसुनकीकिण गनुा; वहितवल तथव वहिनदीहरूको 
 रे्क्षण गनुा; र्लर्वय ुपरिर्तानबवट हनुे र्ल तथव िौ िर्न्य बहरुकोपबवट वर्सभन्न क्षेत्रिव हनु क्ने अ िलवई न्यूनीकिण तथव 
र्ोखिि व्यर्स्थवपन गनुा; अन्तिवाविय हर्वई उड्डयन  िँग न ि वर्श्व िौ ि  िँग नले र्ल तथव िौ ि  ेर्व रर्वहकव लवसग 
सनधवािण गिेकव िवपदण्ड लवग ुगनुा; लविो अर्सध म्िको िौ ि पूर्वानिुवन  ेर्व उपल्ध गिवउन;ु र्लर्वय ुपरिर्तान  म्बन्धी 
 ियवनकूुल रै्ज्ञवसनक अध्ययन तथव अन ुन्धवन गिी क्षेत्रगत तथ्यवङ्क तथव  ूचनव  िोकविर्वलव सनकवय म्ि रभवर्कविी रूपिव 
 म्रषेण गनुा ि अध्ययन तथव अन ुन्धवनको लवसग आर्श्यक दक्ष र्नशखि उत्पवदन एर्ि ्आधसुनक रवर्सधको वर्स्तवि ि 
रभवर्कविी रयोग गनुा रििु चनुौती िहेकव छन ्। 

३.  ोच  

वर्श्व नीय ि भिपदो र्ल तथव िौ ि  ेर्व िवफा त, कृवष, पयाटन, र्लस्रोत, स्र्वस्थ्य, हर्वई उड्डयनलगवयतकव क्षेत्रको नदगो वर्कव  

एर्ि ्र्लर्वय ु िवनकूुसलत  िवर्को सनिवाण। 

४. उद्दशे्य  

1. र्ल तथव िौ ि  ेर्वलवई  ियवनकूुल वर्कव  ि वर्स्तवि गना आर्श्यक नीसत सनिवाण तथव  ंिचनवगत  धुवि गनुा। 
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2. र्ल तथव िौ िर्न्य बहरुकोपको भिपदो पूर्वानिुवन तथव पूर्ा ूचनव रर्वहबवट नवगरिकको र्ीउधनको  िुक्षव गनुा। 

3. र्ल, िौ ि तथव र्लर्वय ुपरिर्तान  म्बन्धी अध्ययन तथव अन ुन्धवन गनुा। 

५. िणनीसत  

1. वर्श्व िौ ि  िँग नको िवपदण्ड अन ुविको भिपदो, वर्श्व नीय, गणुस्तिीय र्ल तथव िौ ि  ेर्व उपल्ध गिवउन नीसत तथव कवननु 

सनिवाण गने। 

2. र्ल तथव िौ ि िवपन केन्रहरूलवई क्रिश: नर्ीनति रवर्सध  वहतको आधसुनक स्र्चवसलत केन्रहरूिव रूपवन्तिण ि आर्श्यकतव 
अन ुवि वर्स्तवि गने। 

3. नदी रे्स न योर्नव र्िोखर्ि वर्कव कव पूर्वाधविहरूको लवसग र्ल उपल्धतविव हनुे सभन्नतव, बेस नहरूको पवनीको  न्तलुन (Water 

balance), सथिनेी अध्ययन तथव आिँकलन गने। 

4. िौ ि हर्वई िौ ि तथव र्ल रर्वहको भिपदो तथव गणुस्तिीय पूर्वानिुवन गने। 

5. वर्पद् र्ोखिि न्यूनीकिण  म्बन्धी  ेन्डवई फे्रिर्का ले तय गिे अनरुूप वर्सभन्न  ंघ ंस्थव िँग  िन्र्य गिी र्ल तथव िौ िर्न्य बह-ु
रकोप पूर्ा ूचनव रणवलीको वर्कव  गने। 

6. वर्श्व िौ ि  िँग न,र्लर्वय ुपरिर्तान  म्बन्धी अन्ति  िकविी सनकवय,अन्तिवाविय हर्वई उड्डयन  िँग न ि अन्य  िोकविर्वलव  ंघ-
 ंस्थवहरू िँग  िन्र्य ि  हकवया गने। 

६. वर्षयके्षत्रगत नसतर्व  ूचक ि लक्ष्य  

क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ 
को उपलख्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुवसनत उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ 
स्र्चवसलत र्लिवपन 
केन्र स्थवपनव ि  ञ्चवलन 

र्टव १२२ १३५ १७० १९० २१० 

२ 

िौ ि िवडवि (C-

BAND) स्थवपनव ि 
 ञ्चवलन 

र्टव १ १ 2 ३ ३ 

३ 
बविी र्ोखिि नक् वंकन 
कवया 

र्टव ८ ८ १० ११ १२ 

४ 
वहितवल तथव वहिननद 
 रे्क्षण 

र्टव ३ ४ ५ ६ ७ 

५ िवडवि (X-band) स्थवपनव र्टव ० ० ० १ १ 

६ 
 ेसडिेन्ट केन्र सनिवाण 
तथव पनु:स्थवपनव 

र्टव ० ० १ ३ ५ 

७ रििु नदीहरुको र्ल र्टव ३ ३ ३ ४ ५ 
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क्र. ं.  ूचक/लक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ 
को उपलख्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुवसनत उपलख्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

िोडल वर्कव  तथव 
पनु:स्थवपनव 

८ 
पूणा स्र्चवसलत वहि केन्र 
स्थवपनव 

र्टव ० २ ४ ८ ११ 

९ 
Aviation enroute wind 
Hazard Mapping र्टव ० ० १ २ ३ 

१० 
स्र्चवसलत िौ ि िवपन 
केन्र स्थवपनव ि  ञ्चवलन 

र्टव १३३ २२२ २२३ २२५ २२७ 

११ 

बविी पूर्ा  ूचनव रणवली 
 ञ्चवलन स्थवपनव ि 
 ञ्चवलन 

र्टव १९ १९ २१ २३ २५ 

७. वर्षयक्षते्रगत िचा तथव स्रोतको सत्र-र्षीय अनिुवन  

           रू लवििव 
वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 

आसथाक बषा कुल चवल ु पुिँर्ीगत वर्त्तीय व्यर्स्थव नपेवल  िकवि बैदेखशक अनदुवन बैदेखशक ऋण 

२०७९/८० 10,051 2,619 7,432 - 10,051 - - 

२०८०/८१ 17,080 4,755 12,325 - 17,080 - - 

२०८१/८२ 11,974 2,823 9,151 - 11,974 - - 
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८. कवयाक्रि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण  

कवयाक्रि तथव आयोर्नवको ब.उ.खश.नं., उद्देश्य, आयोर्नव अर्सध, लवगत ि अपेखक्षत नसतर्व  वहतको  ंखक्षि वर्र्िण देहवयको तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव अबसध 
( रुु  िवसि) 

लवगत  
(रु लवििव) 

अपेखक्षत नसतर्व 

३०८०२०११ र्ल तथव िौ ि वर्ज्ञवन 
वर्भवग 

१ बविी तथव िौ ि पूर्वानिुवन 
कवया सनयसित गिी बविी तथव 
िौ िर्न्य रवकृसतक वर्पखत्तबवट 
हनुे र्नधनको क्षसत न्यूनीकिण 

- ५,७९,४५ र्ल तथव िौ ि तथ्यवंक  ंकलन केन्रहरू 
आधसुनकीकिण भएको हनुे र्ल तथव 
िौ िर्न्य रकोपबविे पूर्ा ूचनव रदवन गिी 
धनर्नको क्षती न्यूनीकिण भएको हनुे र्ल 
तथव र्लर्वय ु म्बन्धी अध्ययन अन नु्धवन 
भएको हनुे  

३०८०२१०१ र्ल तथव िौ ि वर्ज्ञवन 
कवयाक्रि 

१,२ देशभरिको र्ल तथव िौ िी 
तथ्यवंक  ंकलन 

- १,९४,१९ र्ल तथव िौ ि केन्रहरू सनयसित  ञ्चवलन 
ि आधसुनकीकिण हनुे 

३०८०२१०२ र्लर्वय ुरकोप  ितु्थवन 
सनिवाण आयोर्नव 

२ र्लर्वय ुपरिर्तानले कृवष 
लगवयत अन्य क्षेत्रिव पविेको 
रभवर् न्यूनीकिणकव लवसग 
वर्भवगको  ेर्व रर्वह रणवली 
आधसुनकीकिण 

२०६९/७० - 
२०७७/७८ 

८२,६३ वर्भवगको आधसुनकीकिण ि  ेर्व रर्वह 
 बलीकिण गना स्थववपत रणवलीको सनयसित 
 ंचवलन हनु े

३०८०३१२१ 
 

रवथसिकतव रवि बविी 
र्ोखिि ्यर्स्थवपन 
आयोर्नव 
(PRBFRMP)(र्ल तथव 
िौ ि) 

४ रवथसिकतव रवपत ६ र्टव ननद 
बेस निव बविी भवर्ष्यर्वणी तथव 
पूर्ा ूचनव रणवली वर्कव  

२०७७/७८ - 
२०८४/८५ 

८६५०४ चिेु ि िहवभवित क्षेत्रिव बविी र्ोखििको 
दृवष्टकोणले िहत्र्पूणा िहिे ननद बेस नहरुिव 
पूर्ा ूचनव रणवली स्थवपनव हनुे 
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कवयाक्रि तथव आयोर्नवको हवल म्िको रगसत खस्थसत, आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक ि आ.र्. २०७९/८० िव  ञ्चवलन हनु े रििु वक्रयवकलवप तलको 
तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.खश.नं. कवयाक्रि/आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलख्ध  ूचक आ.र्. 2079/80 िव  ञ्चवलन हनु ेरििु वक्रयवकलवप 

३०८०२०११ र्ल तथव िौ ि 
वर्ज्ञवन वर्भवग 

सनयसित रुपिव र्ल तथव 
िौ ि  ूचनव रर्वह 
भैिहेको 

३ र्टव िौ ि िवडवि,  ूलव ि िझौलव 
नदीहरूिव २५ र्टव बविी पूर्ा ूचनव 
रणवली स्थवपनव ि  ञ्चवलन भएको 
हनुे। १९० स्र्चवसलत र्ल िवपन 
केन्र ि २३० िौ ि केन्र स्थवपनव ि 
 ञ्चवलन भएको हनुे। २ र्टव 
िेसडयो ोण्ड केन्र  ंचवलन भएको हनुे। 

िवडविकेन्र स्थवपनव  म्पन्न हनुे, बविी तथव िौ ि 
पूर्वानिुवनकव कवि हनुे, आन्तरिक वर्िवनस्थलहरुबवट 
िौ ि पूर्वानिुवनकव कवि सनयसित हनुे तथव केन्रहरुको 
सनयसित  ंचवलनकव लवसग उपकिण िरिद तथव  ेर्व 
पिविशाकव कवयाहरु  ंचवलन हनुे 

३०८०२१०१ र्ल तथव िौ ि 
वर्ज्ञवन कवयाक्रि 

र्ल तथव िौ ि केन्रहरू 
सनयसित  ंचवलन 
आधसुनकीकिण भएको  

र्ल तथव िौ ि िवपन केन्रहरू 
सनयसित  ञ्चवलन, तथ्यवंक  ंकलन ि 
क्षेत्रगत  ेर्व रर्वह भएको हनुे। 

र्ल तथव िौ ि िवपन केन्रहरू सनयसित  ञ्चवलन, 

तथ्यवंक  ंकलन ि क्षेत्रगत  ेर्व रर्वहकव लवसग सनयसित 
ििात  ंभवि ि  वधविण आधसुनवककिणकव कवि हनुे 

३०८०२१०२ र्लर्वय ुरकोप 
 ितु्थवन सनिवाण 
आयोर्नव 

८८ िौ ि िवपन ि ७० 
र्ल िवपन केन्र स्थवपनव 
HPC server लगवयत 
पूर्वधवाि स्थवपनव भएको  

वर्भवगको आधसुनकीकिण ि  ेर्व रर्वह 
 बलीकिण गना आयोर्नवबवट स्थववपत 
रणवलीको सनयसित  ंचवलन भएको हनुे 

आयोर्नवबट स्थववपत रणवलीको सनयसित  ंचवलन ि 
 म्भवि गना स्पेयि पवटा तथव AMC कवया  ंचवलन हनु े

३०८०३१२१ रवथसिकतव रवि बविी 
र्ोखिि ्यर्स्थवपन 
आयोर्नव 
(PRBFRMP)(र्ल 
तथव िौ ि) 

२०२१ र्नअुिीिव 
आयोर्नव  रुु भई 
 म्झौतव हस्तवक्षिको 
चिणिव िहेको  

३१ र्टव स्र्चवसलत र्निवपन केन्र ि 
४३ र्टव स्र्चवसलत िौ ि िवपनकेन्र 
स्थवपनव तथव स्र्चवसलत केन्रहरुकव 
िवध्यिबवट बविीपूर्ा ूचनव रणवली 
वर्कव  हनुे 

स्र्चवसलत र्ल तथव िौ ि िवपनकेन्र स्थवपनव तथव 
बविीपूर्ा ूचनव रणवली वर्कव कव लवसग  म्झौतव 
कवयवान्र्यन हनुे 
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९. र्ोखिि पक्ष तथव अनिुवन  

वर्श्वव्यवपी िहविविी कोिोनवको चवल ु अध्ययन,  म्झौतव कवयवान्र्यनिव विलवइ नभएिव, उपयिु रवर्सधको उपयोग ि र्ग्गव रवसि  हर् भएिव, िरिद रवक्रयविव 
र्वटलतव नभएिव, रवकृसतक घटनव एर्ि ् अन्य वर्वर्ध कविणले आयोर्नवको लवगत नबिेिव उपलेखित उपलख्ध हवस ल हनुेछन।्र्लस्रोत  म्बन्धी अध्ययन, अन ुन्धवन, अन्रे्षण, 

रवर्सध वर्कव  तथव वर्स्तवि  म्बन्धी कवयाक्रि, नवर्नति निूनव रवर्सध वर्कव  गने क्रििव लवगत बढ्न  क्ने तथव नसतर्व गलत पसन आउन  क्ने र्ोखिि िहेकोछ ।  
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7.2 भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि 

१. पषृ्ठभतूि  

आतथाक र्दृ्धि र उन् नतिक  म्र्वककक  ूपपिव रककक  यविवयवि ्क्रल के भौतिक िथव मविविकक पूर्वाधवर द्धर्कवमिव 
उल् केखनीय य गदवन गदै आएक के यम ्क्रलक  द्धर्कवमिव ेगवनी मतुनि िि गनुापनआ आर्यकिव रककक  सममिर य यविवयवि 
प्रणवेीक  प्रभवर्कवरी द्धर्कवमकव ेवतग यम ्क्रलिव कनुक ेगवनी, ेगवनीक  प्रवथतिकीकरण, मरुि्ि यविवयवि मकर्व, न्यूनिि ढुर्वनी 
खिा, ददग  मंरिनव तनिवाण र य कनवबि ििाि-म्भवर कनु कूपरी सममडक मञ् कवे द्धर्तिवर, कर्वइ यविवयवि, अन्िरदकशीय रके, 

के िथव अन्य यविवयवि मिकिक  अल्पकवेीन र दीर्ाकवेीन म िकव मवथ मकक, मरुि्ि िथव गणुतिरीय यविवयवि मकर्व प्रदवन 
गनाकव ेवतग एकीकृि यविवयवि प्रणवेीक  अध्ययन िथव द्धर्कवम कनु ु अपररकवया समनकपवेक  आतथाक-मविविकक द्धर्कवमिव 
िकत्र्पूणा भतूिकव खकल्नक रणनीतिक िकत्र्कव रवद्धिय े किवगा र अन्िरदकशीय व्यवपवररक नवकव क ड्नक मडक, रकेिवगा िथव 

केिवगा तनिवाण, मञ्चवेन िथव व्यर्तथवपन ेगवयिकव कवयाक  कवयवान्र्यनिव द्धर्शकष क ड ददन आर्यक रककक  सम 

२. मितयव िथव िनुौिी  

यविवयविकव पूर्वाधवरक  अपकि्ि एकीकृि द्धर्कवम नकनु,ु िवपदण्ड द्धर्नव आय कनव पद्धकिवन िथव सनौट कनु,ु आर्यक 
पूर्ाियवरी द्धर्नव आय कनव कवयवान्र्यनिव ेैकवन,ु तनकी ्क्रलक  व्यवर्मवद्धयक ्ििविव मियवनकूुे र्दृ्धि नकनु,ु द् श्रतिक िथव 
अन्य द्धर्षयगि कनशििक  उपेब्धिविव किी रकन,ु व्यर्मवद्धयक कन्रयवक्टरक  अपयवाप्तिव र गणुतिरीय तनिवाण मविर यीकव मवथै 
नदीकन्य तनिवाण मविर यीक  मकक उपेब्धिव कनु नमक्न,ु मिवनपुवतिक बककटक  बवाँडफवाँट र मञ्चवेनिव कुशेिवक  अभवर् कनु ुर 
मंतथवगि, व्यर्तथवपकीय िथव प्रवद्धर्तधक मंशवधन ्ििविव अपक्वकृि र्दृ्धि नकनु ुयम ्क्रलकव प्रिखु मितयव कनुम्  

पूर्वाधवर तनिवाण कवयािव अपनवइनक प्रद्धर्तध, ेवगि र गणुतिरिव मन्िुे न कवयि गनुा, िनुौिीपूणा भौगतभाक-भौग तेक 
अर्तथव रकन,ु मवनव आय कनव कवयवान्र्यन गनुापनआ दर्वर्कव कवरण प्रवथतिकिव प्रवप् ि य कनव िथव रणनीतिक गूुपय कनव के पद्धकिवन 
गरककव आय कनविव िव्रल ेगवनी कक िन्िि गनुा, आय कनव बैंकक  पूर्ा ियवरीमद्धकि कवयवान्र्यनिव ेैकवन,ु िीन िककव मरकवर के 
तनिवाण गनआ मडक पूर्वाधवरकूप पररपूरक कनुक गरी तनिवाण गनुा, मंतथवगि ्ििव अतभर्दृ्धि गनुा, र्नक  कग्गव प्रवप्ती िथव व्यििगि 
कग्गवक  िआुब्कव, मन्ितुेि, मरुि्ि, ददग , र्विवर्रणिै्रली र गणुतिरीय मडक पूर्वाधवर तनिवाण गनुा प्रिखु िनुौिीकव ूपपिव रकककव 
सनम् 

३. म ि  

1. मर्न, मन्ितुेि, मुे भ, मरुि्ि, गणुतिरीय एर्ि ्ददग  मडक पूर्वाधवरक  द्धर्कवमम (मडक) 

2. भरपदो, मरुि्ि, पकुाँिय ग्य, र्विवर्रणिै्रली रके यविवयवि प्रणवेीक  द्धर्कवमम (रके यविवयवि)  

3. मुे भ र द्धकफवयिी यविवयविक  भरपदो द्धर्कल्पक  ूपपिव के यविवयविक  द्धर्कवमम (के यविवयवि) 

4. प्रतितपधी, मर्ामुे भ, मरुि्ि र र्विवर्रणिै्रली यविवयवि प्रणवेीक  द्धर्कवमम (यविवयवि व्यर्तथवपन) 

४. उद्दकय  

 मडक 

1. कुे यविवयवि खिा न्यूनिि कनुक गरी मडक मञ्जवेक  मन्ितुेि द्धर्कवम िथव द्धर्तिवर गनुाम 
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2. मडक पूर्वाधवरकूपक  उििि मंर्ण, ििाि-म्भवर र मरु्व गरी मकक मर्वरी आर्वगिन मतुनििि गनुाम 

 रके यविवयवि 

1. रके यविवयवि मदु्धर्धव द्धर्तिवर गरीअन्िरदकशीय व्यवपवर म्बन्ध पकुाँििव द्धर्तिवर बढवउाँदै आतथाक मविविकक 
एकीकरणिव य गदवन गनुाम 

2.  भौग तेक मन्िुे नर द्धर्कवमिव य गदवन पगु्नक गरी भरपदो र मरुि्ि रकेमकर्व मञ् िवेन गनुाम 

 यविवयवि व्यर्तथवपन 

 यविवयवि मकर्वेवई प्रतितपधी, मर्ामुे भ, भरपदो, मरुि्ि, मिवर्कशी र अनशुवतमि बनवई आर्वगिन र ढुर्वनीेवई मकक 

बनवउनमु 

के यविवयवि 

आन्िररक, ्क्रलीय र अन्िरवाद्धिय केिवगाक  प्रय ग गरी दकशक  उद्य ग, व्यवपवर िथव पयाटन ेगवयि रवद्धिय अथािन््रलकव 
अन्य आयवििव मकवरवत्िक य गदवन परु् यवउनमु 

५. रणनीति  

मडक 

1. प्रवदकिशक मन्िुे न मिकि कवयि कनुक गरी उच्ि ्ििवकव ििुिवगा, भतूिगि िवगा, भवयव-डक्ट ेगवयिकव आधतुनक 
मंरिनव मद्धकिक  गूुपय कनविव आधवररि मडक मञ् कवेक  द्धर्कवम गनआम 

2.  मंतथवगि ्ििवक  द्धर्कवमेवई उच्ि प्रवथतिकिव ददई आधतुनक प्रद्धर्तधक  अतधकिि उपय ग गनआम 

3. पर्परवगि मरकवरी स्र ििवतथक  तनभारिव र्टवई ेगवनीकव रै्किल्पक स्र िकूप कटुवउनकम 

4. मडकक  तडकवइन, तनिवाण, ििाि-म्भवर िथव मडक मरु्वकव ेवतग आधतुनक प्रद्धर्तधक  उपय ग िथव 
यवन््रलीकरणिव क ड ददनकम 

5. प्रवकृतिक प्रक प िथव केर्वय ु प्रतिकूेिवकव कवरण कनुमक्नक म्भवव्य अमर र्व कवनी न क्मवनीेवई न्यूनीकरण 
गनआम 

रके यविवयवि 

1. रकेिवगाक  म्भवव्यिव अध्ययन गरी रवद्धिय आर्यकिव पद्धकिवनद्धर्कवम र द्धर्तिवर गनआम

2. रके द्धर्भवगक  मंतथवगि ्ििव अतभर्दृ्धि गनआम

3. रके यविवयविक  पूर्वाधवरद्धर्कवम िथव मञ् िवेनिव ेगवनीकव भरपदो रै्किल्पक स्र ि प्रर्िान गनआम

के यविवयवि 

1. आन्िररक िथव मिनु्िम्ि पकुाँिकव ेवतग के यविवयविक  द्धर्कवम र द्धर्तिवर गनआम

2. के यविवयवि मकर्व द्धर्कवमक  ेवतग तनकी एर्ि ्अन्य ्क्रलक  ेगवनी आकद्धषाि गनआम

3. के यविवयविद्धर्कवम र मञ्चवेनिव मंतथवगिव्यर्तथवपकीय िथव प्रवद्धर्तधक ्ििवक  द्धर्कवम र अतभर्दृ्धि गनआम
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यविवयवि व्यर्तथवपन 

1. मंतथवगि मदुृढीकरण र प्रद्धियवगि मरेीकरण गदै यविवयवि ्क्रलिव मशुवमन कवयि गनआम 

2. ददग  िथव र्विवर्रणिै्रली मर्वरी मवधनक  उपय गिव क ड ददनकम 

3. मवर्ाकतनक यविवयविेवई प्र त्मवकन गदै तनकी िथव मककवरी ्क्रलक  भतूिकवेवई प्रभवर्कवरी एर्ि ्व्यर्ितथि गनआम 

4. यविवयवि व्यर्तथवपनिव प्रद्धर्तधक  प्रय ग गदै मडक दरु्ाटनव न्यूनीकरण गदै कवनकम

६. द्धर्षय क््रलगि नतिकव मूिक र ेक्ष्य  

ि.मं. मूिक/ेक्ष्य एकवइ 
२०७७/७८ 
क  उपेिब्ध 

२०७८/७९ 
क  अनिुवतनि 

उपेिब्ध 

िध्यिकवेीन ेक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ रवद्धिय रवकिवगा 
(दईु केनम्ि 
कवे प्रलक) 

द्धक.ति. ६८४७ ८१०० ११०९४ १२३०० १२५०० 

२ रवद्धिय रवकिवगा 
(दईु केनभन्दव 
िवतथ कवे प्रलक) 

द्धक.ति. १९२ ३४५ ७४५ ११७४ १२०० 

३ रवद्धिय रवकिवगा 
(नयवाँ रयवक 
तनिवाण) 

द्धक.ति. ९२ ४०० ४०० ३०० ३०० 

४ रवद्धिय रवकिवगा 
पनु:तथवपनव  िथव 
पनुतनािवाण 

द्धक.ति. ४७४ २२५ २५० २५० २५० 

५ रवद्धिय रवकिवगा 
आर्तधक ििाि 
म्भवर 

द्धक.ति. ४२४ ७५० ७७५ ८०० ८०० 

६ रवद्धिय रवकिवगा 
तनयतिि ििाि 
म्भवर 

द्धक.ति. ७१८७ ७८०० ७२२५ ७२५० ७८०० 

७ मडक पुे  तनिवाण र्टव १९२ ३०० ३५० ३५० ३०० 

८ रकेिवगा 
(तिर न्नति/ नयवाँ 
रयवक तनिवाण) 

द्धक.ति. १०५ १०६ २६० ३४८ ३६० 

९ नयवाँ मडक 
तनिवाण  

द्धक.ति. १९३७ २२०० २६०० २९०० ३२०० 
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७. द्धर्षय्क्रलगि खिा िथव स्र िक  त्रल-र्षीय अनिुवन       

(रु ेवखिव )                                                 

द्धर्तनय कन िथव प्र्कपण स्र ि 

आतथाक बषा कुे िवे ु पुाँकीगि 
द्धर्त्तीय 

व्यर्तथव 
नकपवे मरकवर 

बैदकिशक 
अनदुवन 

बैदकिशक 
ऋण 

२०७९/८०     1,615,674     101,273   1,514,401         -       593,982         -     1,021,692  

२०८०/८१     1,894,577     105,452   1,784,125      5,000   1,501,141      9,000     384,436  

२०८१/८२     2,143,125     108,688   2,029,437      5,000   1,806,559         -       336,566  
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८. कवयािि/आय कनवक  मंि्प्त द्धर्र्रण  

कवयािि िथव आय कनवक  ब.उ.िश.नं., उद्दकय, आय कनव अर्तध, ेवगि र अपकि्ि नतिकव मद्धकिक  मंि्प्त द्धर्र्रण दककवयक  िवतेकविव प्रतििु गररएक  सम  

ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

33700011 भौतिक पूर्वाधवर िथव 
यविवयवि िन््रलवेय 

     

३३७०००१२ नकपवे पवनीककवक कवयवाेय १,२,३ केयवन मंिवेन म्बन्धी 
आर्यक कवनूनी 
व्यर्तथवपन, अनगुिन िथव 
तनयिन 

-  आर्यक ऐन तनयि कवयाद्धर्तध तनदआ िशकव िकुािव 
भएक  कनुकम म्बन्धीि कवनून, मरु्व, 
र्विवर्रणीय िवपदण्ड िथव पूर्वाधवर म्बन्धिव 
व्यर्मवयी, कििवारी, आिकनिव िथव अन्य 
मर कवरर्वेव ममूुििि भएकव कनुकम 
केयवनकूपक  दिवा, आर्तधक अनगुिन 
िूल्यवंकन भएक  कनुकम 

३३७००१०१ कवठिवंडौ-िरवई िधकश फवष्ट 
रयवक 

१, ८ रवकधवनी कवठिवडौंेवई 
िरवई-िधकशमंग Asian 

Highway Design Standard 

(Primary Class A) तिरक  
मडक के क ड्नकम 

२०७३/७४ - 
२०८०/८१ 

१७५१९३
६ (िू.अ.क 
मद्धकि) 

(क) कवठिवण्डौबवट तनकगढम्िक  यव्रलव अर्तध 
कररर् एक र्ण्टव कनुक गरी िीन र्टव मरुुङ्ग िवगा 
र ८७ र्टव पूे मद्धकिक  ७२.५ द्धक.ति.े्बवई 
रककक  Asian Highway Design Standard (Class-

A) अनरुुप कनुकगरी ४ (िवर) केन (Two Way 

Double Lane) क  ििुगतिक  मडक 
(Expressway) तनिवाण भएक  कनुकम 

३३700102 के िवगा      

33701011 मडक द्धर्भवग      
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

3370101२ तडतभकन मडक कवयवाेयकरु      

3370101३ ककतभ इिक्र्प्िकन्ट तडतभकनकरु      

3370101४ िककवतनके िवतेि      

3370101५ गणुतिर अनमुन्धवन िथव 
द्धर्कवम कक न्ि 

     

३३७०१०१७ प्रदकश रवकधवनी क ड्नक 
रवकिवगा तिर न्नति कवयािि 

१ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

मवेर्मवेी  २५० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई 
कवे प्रलक भएक  कनुक  

३३७०१०१८ अरुण क ररड र १ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

मवेर्मवेी  ७० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई 
कवे प्रलक भएक  कनुक  

३३७०१०१९ बटुर्े तेंक र ड (बवइपवम) २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

मवेर्मवेी  मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई कवे प्रलक 
भएक  कनुक  

३३७०११०१ मगरिवथव रवकिवगा 
(गवईर्वट-ददिक े खण्ड) 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०५१/५२ - 

२०७९/८० 

३,४६,४८ १०१ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई 
कवे प्रलक भएक  कनुक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११०२ र्ी.पी. रवकिवगा 
(मूयाद्धर्नवयक-धतुेखके, 

धतुेखके-तमन्धुे ी- बददार्वम 

मडक आय कनव) 

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०५२/५३ - 

२०७९/८० 

२११७०० १६० द्धक.ति.मडक तनिवाण भएक म  

३३७०११०३ िकवकवेी क ररड र 
(ब्र्कदकर्-झुे वर्वट-दवि ुाे व-
द्धटङकर) 

२, ३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०६५/६६ - 

२०८०/८१ 

१८,१६,०० कञ्चनपरुक  ब्र्कदकर्दकिख दवि ुाे वक  द्धटंकरम्ि 
४१३ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण कनुकम 

३३७०११०४ कविन्ि रवकपथ १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६४/६५ - 

२०८०/८१ 

३,३३,०० ७९ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक  

३३७०११०५ गंगटक-मिनु्िटवर-
गल्फुभन््यवङ मडक 

१ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

मवेर्मवेी १६६०० ५० द्धक. ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

३३७०११०६ किकर्व-रुिपरु-मवेझण्डी-
मिन्धखका - ढ रपवटन मडक 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

मवेर्मवेी ६,५०,०० १९६ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुकम  

382



ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११०७ दिक-ििमवपवनी मडक १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०५९/६० - 

२०७८/७९ 

२,४०,०० ४४ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति भएक  
कनुक  

३३७०११०८ िदन भण्डवरी रवकिवगा 
(बवकनुडवाँगीदकिख रुपवेम्ि) 

१,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७५/७६ - 

२०८१/८२  

७५,००,०० १३९० द्धक.ति.( िध्यक ७४० द्धक.ति. िदन 
भण्डवरी तनदआशनवेय अन्िगाि ) मडक दईु केनिव 
तिर न्नति (कवे प्रलक) भएक  कनुकम  

३३७०११०९ गल्सी-त्रलशुे ी-िैेङु्ग-
तयवफु्रर्कशी-रमरु्वगढी मडक 
आय कनव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७२/७३ - 

२०८०/८१ 

१५५००० 

(िआुब्कव 
मिकि) 

८२ द्धक.ति. मडक डकतडकक टकड डबे केनिव 
तनिवाण एरं् तिर न्नति भएक  कनुकम  

३३७०१११० टनकपरु तेंक मडक १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०५९/६० - 

२०७९/८० 

६०,०० १२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११११ मडक मधुवर आय कनव १,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६३/६४ - 

२०७९/८० 

- LOC-II कव ११ र्टव मडककरुक  ३६७ 
द्धके तिटर मडक तिर न्नति एर् कवे प्रलक गररनक 
एबं एेओमी ३ कव १२ र्टव (द्धक.ति. 
७७९.२८ ) मडकक  तिर न्नति र कवे थप 
भएक  ३ र्टव मडकक  (७८ द्धक.ति) मडक 
तिर न्नतिकव ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन गररनक 

 ेवि मवाँर्-ुिढुक-िररक ट 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७२/७३ - 

२०७९/८० 

१,५३,०० ५५ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति कनुकम  

 शकीद िवगा मडक य कनव 
(र् रवकी-क केरी खण्ड) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७०/७१ - 
२०७९/८० 

५४,०० ३१.५ द्धक.ति मडक कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति 
कनुक  

 ेिु्बनी बदु्धिष्ट मद्धका ट 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

७५,४३ ४२ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  
कनुकम  

 बवेवक-ुरवनीपौर्व-ककनी-
त्रलशुे ी मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

१,२८,०० ५६ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  
कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 सकरक-द्धर्दरु मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७८/७९ 

५५,७३ ११.०० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 बल्ख-ुदि्णकवेी मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७२/७३ -  
२०७८/७९ 

३९,४४ ११.९३ द्धक.ति. मडक तनिवाण तिर न्नति भएक  
कनुकम  

 भिपरु-नगरक ट-तमपवर्वट 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७८/७९ 

५६,२४ १५.६६ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 भरिपरु-रविपरु-िकर्ौेी 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७८/७९ 

२४,१२ १२द्धक.ति. मडकतनिवाण िथव तिर न्नति भएक  
कनुक  

 कनकपरु-पररििव मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७८/७९ 

१,८२,०० ९९ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  
कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव 
मडककरु 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७२/७३ - 
२०७९/८० 

नखलु्नक LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव मडककरु 
(द्धक.ति.७७९.२८) तिर न्नति र कवे थप भएक  
३ र्टव मडकक  (७८ द्धक.ति) तिर न्नतिकव 
ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन गररनकम  

 भेंडकटवर-रद्धर्-रवाँकक  मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

३,७०,०० १००.४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  

 ेवि मवाँग-ुिविवक शी-िकरी 
(िरीक ट-िकरी खण्ड) 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१,९०,०० ५५.४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  

 मक केर्वट-रविकसवप-मवाँर्टुवर 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

१,८०,०० ४९.८१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  

 गैडवक ट -रविपरु -रव्दी 
(द्धपपेडवाँडव) मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

४,८३,०० १३१.७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 ेिकी-र् रवकी-िुे मीपरु 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१,४४,०० २८.२७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक 

 भवेबुवङ-बवर्डुे व –
तभितगठ्ठक  मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

३,००,०० ७३.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक 

 मककपरु-ब गटवन-ददपवये 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१,८८,०० ५०.०२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक 

 बददाबवम-क केश्वर मडक, 

क केश्वर, रवकद्धर्रवक, तमरकव 
शकरी मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

२,०३,०० ८९ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक 

 गण्डक नकर मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१,०७,०० ६२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक  

 बमन्िपरु-कटवकररयव-
कर्वद्धकग ठ-द्धपप्रवदी-पदि 
मडक र िेंगर्व शकरी 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

९२,०० ४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

मडक 

 गुे ररयव-ि.रव.िव. मडक र 
नकपवेगञ्ज शकरी मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१,११,०० ४८.०४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  

 िन्िौटव -कृष्णनगर मडक र 
कृष्णनगर शकरी मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७५/७६ - 
२०७९/८० 

८२,५५ २८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुकम  

 रविवयण मद्धका ट िझुकतेयव-
धनषुवधवि-धवरवपवनी 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

नखलु्नक ७८ द्धक.ति. मडक तिर न्नति िथव कवे प्रलक 
भएक  कनुकम  

३३७०१११२ ११द्धके  सकपकटवर-
भवेतुर्वरव-बवरपवक मडक 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 

१,३६,०० ४८.६द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
भएक  कनुक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०१११३ शद्धकद िवगा (र् रवकी- 
नरु्वगवउाँ- तिेव- र्तिागवउ- 
थर्वङ- ितुमक ट-िैक ट) 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६४/६५ - 

२०८४/८५ 

११४५०० १८८.५ द्धक.ति मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुक  

३३७०१११४ पषु्पेवे रवकिवगा (िध्य 
पकवडी रवकिवगा) 

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 

८४,३३,०० १८७९ द्धक.ति. मडकेवई दईु केनिव तिर न्नति 
(कवे प्रलक) गरीनक  

३३७०१११५ मखुआि-दै केखबकवर- 
िकवर्ुे कक-गवल्कक भवत्तडी, 
रिडव- नवग्ि-गिगढी-
नवक्िकेवग्नव मडक 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७०/७१ -   नवग्िव गिगढी, िगु ु९३ द्धक.ति. तनिवाण गरीनक, 
िकवब केक नवग्िव खण्ड क  ३० द्धक ति नयवाँ 
रयवक तनिवाण िथव तिरोंन्नति एरं् मडकिव 
बषैभरी मर्वरीमवधन िल्न मक्नक गरी ििाि 
म्भवर गररनकम  

३३७०१११६ भकरी कररड र (कवकरक ट-
दनैु-िररि-तिन्कक ध ) 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 

 दनैु िररि–तिन्कक–ध  मडक (ड ल्पव) कररब 
११० द्धक.ति. मडक तनिवाण | कवकरक ट दनैु 
(ड ल्पव) ११८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् 
तिर न्नतिम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०१११७ मडक ्क्रल द्धर्कवम 
आय कनव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ - 

२०७८/७९ 

५,२९,०० कररर् ६८५ द्धक.ति. मडक खण्डिव ३१ र्टव 
पूे तनिवाण, १६ द्धक.ति. मडक तिर न्नति, 

उल् केिखि मडक खण्डकव ९ र्टव ठूेव पद्धकर  
मद्धकि अन्य पद्धकर करुक  पनुातथवपनव कवया, 
मडकमरु्व म्बन्धी अध्ययन कवया, ३० थवन 
५० िी. े्बवईकव Modular Steel Bridge करु 
खररद कवया, द्धर्तभन्न ८ द्धकतमिकव Heavy 

Equipments खररद कवया भएक  कनुकम  

३३७०१११८ उत्तर दि्ण 
रवकिवगा(कणवाेी, 
कवेीगण्डकी र क शी) 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ -   - 

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कणवाेी) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ -   २६९ द्धक.ति. रयवक तनिवाण भएक  कनुकम  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी क ररड र): 
गैंडवक ट-द्धपपेडवाँडव-
रवनीर्वट-अगाे ी-ररडी-
रुिर्कनी-किीिौर-पतुिार्वट-
बवग्ेङुर्कवर खण्ड 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ -   गैंडवक ट-द्धपपेडवाँडव-रवनीर्वट-अगाे ी-ररडी-
रुिर्कनी-किीिौर-पतुिार्वट-बवग्ेङुर्कवर खण्डक  
२४५ द्धक.ति. रयवक तनिवाण एरं् तिर न्नित्त 
भएक  कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी क ररड र): 
िवेढंुगव बकनी क िम ि 
क रेव मडक खण्ड 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -  ९७५०० िवेढंुगव बकनी क िम ि क रेव मडक खण्डक  
१९९ द्धक.ति. मडक(िवेढंुगव-बकनी-क िम ि-
क रेव) कवे प्रलक तिरिव तनिवाण भएक  कनुक  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी क ररड र): 
तितिा मकिी बकनी फ केर्वम 
कुिव खण्ड 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ -   तितिा मकिी बकनी फ केर्वम कुिव खण्ड ५३ 
द्धक.ति मडक तनिवाण भएक  कनुकम  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(क शी र्मन्िपरु (खवाँदर्वरी) 
दकिख द्धकिवथवङ्कव) 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ - 
२०७९/८० 

१६२००० खवाँदबवरीदकिख द्धकिवथवङ्कव म्िक  १६२ द्धक.ति. 
मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति  

३३७०१११९ बकनीर्वट-आरुर्वट-ेवकआ  
भन््यवङ मडक 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६५/६६ - 

२०८०/८१ 

१२००० १५७ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुकम  

३३७०११२० कवठिवडौं उपत्यकव मडक 
द्धर्तिवर आय कनव 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६०/६१ -   कवठिवडौ िकल्ेव तभ्रल कररर् ४०० द्धक.ति. 
मडक एरं् २ र्टव पुे क  तनिवाण भएक  कनुक |  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११२१ डमु्रक- बकशीशकर- िविक -
िनवङ मडक 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

७५०० १०७ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति मवथै 
पद्धकर  तनयन््रलण  

३३७०११२२ तथवनीय मडक पुे  तनिवाण २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६८/६९ -   तनिवाणवधीन ४२६ र्टव िध्यक १५० पुे कूपक  
तनिवाण कवया म्पन्न कनुक  

३३७०११२३ रणनैतिक मडक पुे करुक  
द्धर्तििृ मंभवव्यिव अध्ययन 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-   िवे ुआ.र्. तभ्रल १४० पुे क  तडकवइन म्पन्न 
कनुकम  

३३७०११२४ कवठिवडौ बवद्धकरी ििपथ २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -   कवठिवण्डौ उपत्यकविव ७२ द्धक.ति. र्वद्धकरी 
ििपथ तनिवाण एरं् तिर न्नति  

३३७०११२५ िकवकवेी पुे  तनिवाण 
आय कनव 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ - 

२०७९/८० 

३२८०० ८०० ति. ेवि  पुे  ४ केनक  पुे  िथव ७.८ 
द्धक.ति. पकिु िवगा तनिवाण र ३० तिटर तपवनक  
Minor Bridge, २ र्टव ४ केनकव पुे कूप  

तनिवाण |  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११२६ मकिी े किवर्गा (द्धटकवपरु-
े डक-िैनपरु-िवक्ेवक ट) 
दि्ण खण्ड 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६६/६७ -   २४२ द्धक.ति. मडक तनिवाण  

 मकिी े किवर्गा (द्धटकवपरु-
े डक-िैनपरु-िवक्ेवक ट) 
उत्तर खण्ड 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -  ८५००० ११७ द्धक.ति. मडक तनिवाण  

३३७०११२७ िकपवङ िवगा (ठ री-भण्डवरव-
े थर-ि केख)ु 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६६/६७ -   ६२ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति कवया  

३३७०११२८ कुे वकी रवकिवगा 
(पुे करुमिकि) 

१,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६७/६८ - 

२०७९/८० 

६५२००० १८५७ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक र म  मडक 
खण्डिव पनआ पुे करु (२१९ र्टव) क  तनिवाण 
कवया म्पन्न कनुक  

 कनकपरु क केश्वर तभट्टवि ड 
मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - १८.७५ द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम 

 नर्ेपरु िेंगर्व मडक  - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - २६.५९ द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 नयवाँर ड बरकथर्व िधरु्नी 
मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - ४१ द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति भएक  
कनुकम  

 कदििौक कपिौे 
तिनकौतडयव किेव मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - ३०.५८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 बेवन किेव मडक  - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - २९ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक  

 बवाँकक  मर यविपरु मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - २२.४८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 कनकपरु बमतबटी बेर्व 
कवदी प खरतभण्ड मंर यविपरु 
मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - २२.२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 फुेक र त्रलभरु्ननगर मडक  - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २१.२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 यदकुुकव-खकरुी-िकरु्व मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ९.८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 किदक-ेगडी-गददयवनी 
मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २७ द्धक.ति. मडक तनिवाण मधुवर कवे प्रलक कनुक  

 द्धर्रकन्ि बकवर यदकूुकव 
िद्धकनवथपरु मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ३२.३५ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 कनकपरु यदकूुकव मडक  - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुकम  

 तमिेपरु-िेंगर्व-खरैयवट े 
मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४०.३७० द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुकम  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 िौतेकर्व- बकवदरुगञ्ज- 
िझन्गवकव- झुे वतनयव-दत्तपरु-
कटुर्व-द्धपपररयव बकवर-
गगुौेी- भगर्वनपरु-िरुन्िपरु 
मडक, कद्धपेर्ति ु

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ५०.५ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण िथव म  
अन्िगाि पनआ १७०.८२ ति. पुे  तनिवाण  

 ि.रव.िव. (खरकन्िपरु)  
िशिेवपरु-तभल्िी मडक, 
कद्धपेर्ति ु 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १८ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण िथव 
४१.२ ति. पुे  तनिवाण  

 ि.रव.िव. (कीिपरु) -
िौतेकर्व मडक मद्धर्ाम केन 
तनिवाण, कद्धपेर्ति ु

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ६.३ द्धक.ति. मद्धर्ाम केन तनिवाण  

 परवमी-नवरवयण ि क-
ग द्धपगंक- त्रलर्कणी मडक, 
नर्ेपरवमी  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २७.७७ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण  

 कठवकवर्व-त्रलर्कणी मडक, 

नर्ेपरवमी  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ९.१८ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 मिी-भकनी-धनगढी मडक, 

कैेवेी 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ५९ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 े्की-द्धटकवपरु-खिौेव 
मडक, कैेवेी  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २७.७१२ द्धक.ति. मडक तिर न्नति गरर 
कवे प्रलक गररनक  

 ि कनव पुे  ड कक बकवर 
बकेौरी बकेडवंगी दैकी मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ६२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 क्यव्पम ि क दकिख ि कनव 
पुे  म्िक  र्वईपवम मडक, 
धनगढी 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक 

 परु्ा-पििि रवकिवगा 
(िविवगढी)-तमिरौनगढ 
मडक, बवरव 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

   ४० द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 परु्ा-पििि रवकिवगा िवनर्ि-
केैयव-िटीअर्वा मडक, बवरव 

- -   - २७ द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 त्रलभरु्न रवकपथ (द्धर्रगञ्ज-
ठ री कुे वकी मडक मडक, 
पमवा  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ६० द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 र्रीयवरपरु पटकर्वा अरुर्व 
मडक, बवरव 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १५.९८५ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 बवगििी (बकरकर्व) फिरु्व 
िककशपरु अरुर्व, रौिकट  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १९.११ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 गढीिवइ बररयवरपरु क कर्ी 
मडक, बवरव 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १०.६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 भरिपरु िवडी ठ री 
(दकबकन्िपरु दकिख बगई बम 
पवका  खण्ड) मडक, िििर्न  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ७.७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 रवकद्धर्रवक कुनौेी मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 भवरदक कन्िनपरु रवकतबरवक 
बेवन,मप्तरी  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 ि.रव.िव. कठौनव पवि  
मडक, मप्तरी 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 ि.रव.िव. िवरआेी-िन्िगढी 
कक िनव मडक (िकिी 
रवकिवगा), झवपव 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४० द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 िकिी रिरु्व मडक, झवपव - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४८ द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 रिरु्व कक शतेयव मडक, ि रङ - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४२ द्धक.ति.मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 कक शतेयव िििडी ेौककी 
फुेि की मडक, मनुमरी 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 ि.रव.िव. कवनकप खरी-रंगकेी 
मडक, ि रङ्ग 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २५.३७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एबं तिर न्नति 
गररनक  

 गवन्धी िनि कन िवगा (पथरी 
बकवर दकिख भवरतिय तमिव 
म्ि) 

- -   - ३० द्धक. ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  

 मद्धकद िौक तभिपरु 
दकर्वनगंक मडक, मनुमरी, 
८.५ द्धक.ति. 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ८.४५ द्धक. ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 द्धर्रवटनगर-कक शतेयव मडक 
ि रङ्ग ३.५ द्धक.ति. 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

७४,४३.२४ ३.५ द्धक. ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 ईनरुर्व-कप्तवनगंक मडक 
मनुमरी २२ द्धक.ति. 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २२ द्धक. ति. मडक तनिवाण एरं् तिर न्नति गररनक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 नकपवेगञ्ज-बर्ौडव मडक, 

बवाँकक   

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

७४,४३.२४ ४४ द्धक.ति. मडक तनिवाण  

 पबुा-पििि रवकिवगा 
भरुरगवउ-गुे ररयव-ितुिायव 
मडक, बददायव 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ३६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एरं् एरं् तिर न्नति 
गररनक  

 ग ठुर्व खु् बर बकिकनी 
मडक, बवाँकक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २० द्धक.ति.मडक तनिवाण एबं तिर न्नति गररनक  

 कल्यवंक ट गढ़वर्व रवकपरु 
मडक, दवंग 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ४० द्धक.ति.मडक तनिवाण एबं तिर न्नति गररनक  

 खैरी िन्दनपरु ्िंगेपरु 
ि कदकिख उत्तर िनवउ 
पशपुतिनगर ग ेव ओखवररयव 
बवाँध मडक  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - २६.७६ द्धक.ति.मडक तनिवाण एबं तिर न्नति 
गररनक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 परु्ा-पििि रवकिवगा ेिकी-
क इेवर्वम मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - ३४ द्धक.ति.मडक तनिवाण एबं तिर न्नति गररनक  

 भरिपरु िवडी ठ री कुे वकी 
मडक, िििर्न 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १७ द्धक.ति.मडक तनिवाण एबं तिर न्नति गररनक  

 तबतभन्न मडक िथव 
पुे करुक  बकबुषीय ठक क्कवपट्टव 
ब्यबतथवपन गनआ  

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम 

  - १०० द्धक.ति. मडक तनिवाण एबं तिर न्नति िथव 
३० र्टव पुे क  तनिवाण गररनक  

३३७०११३० औद्य तगक क ररड र 
(व्यवपवरीक िवगा) द्धर्तिवर 
आय कनव 

 - २०६८/६९ -   - 

 रवनी द्धर्रवटनगर ईटकरी 
धरवन मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७२/७३ - 
२०७९/८० 

११०००० ४९ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर भएक  कनुक  

 द्धर्रगंक पथेैयव मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७२/७३ - 
२०७९/८० 

५५००० २७ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 र्केद्धकयव बटुर्े मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७१/७२ -
२०७९/८० 

५८६०० २७.५ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर  कनुक 

 कटकी-कनकपरु-ढल्कक र्र 
मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

६७५०० ४० द्धक.ति. मडक तिर न्नति  कनुक  

 िकवकवेी रवकिवगाक  
ि कनवपुे -अिररयव खण्ड, 

कैेवेी 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

२०००० १४.२ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर ३.९१ 
द्धक.ति. ४ केनिव द्धर्तिवर भएक  कनुक  

 िन्ितनगवकपूर गौर मडक - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ - 
२०८०/८१ 

 ४४ द्धक.ति. मडक ४ केनिव द्धर्तिवर कनुक 

३३७०११३२ रणनीतिक मडक पुे  
तनिवाण िथव पुे  पुे कमव 
मंर्ण 

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-  मवेर्मवेी िवे ुआ.र्. िव ७५ र्टव पुे कूपक  तनिवाण 
म्पन्न कनुक  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११३३ मवमकक र ड कनकक्टीतभटी 
प्र ककक्ट 

२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०६९/७० - 

२०७८/७९ 

७२२०० १८८ द्धक.ति. मडक तिर न्नति कनुक 

३३७०११३४ ििपथ द्धर्तिवर आय कनव २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७०/७१ -  १,६०,०० २७ द्धक.ति. ८ केन मडक तबतिवर कवया |  

३३७०११३५ नकपवे भवरि ्क्रलीय व्यवपवर 
िथव यविवयवि आय कनव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७०/७१ - 

२०७९/८० 

५३००० ३३.२ द्धक.ति. मडक खण्ड एशीयन रवकिवगाक  
िवपदण्डिव २ केनिव तिर न्नति कनुक, ४ र्टव 
पूेक  नयवाँ तनिवाण कनुक, Slope Stabilization 

म्बन्धी कवया भएक  कनुकम  

३३७०११३६ मडक िथव रवद्धफक मरु्व १ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७०/७१- 

२०७८/७९ 

२०,७३ Road Safety म्बन्धी द्धर्तभन्न अध्ययन 
अनमुन्धवन िथव Road Safety क  ेवतग मंरिनव 
तनिवाण  

३३७०११३७ मडक पूर्वाधवर द्धर्कवम 
कवयािि 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७१/७२ -   रणनैतिक दृद्धष्टक ण के िकत्र्पूणा मडककरुक  
तनिवाण/तिर न्नति गररनक   
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११३८ रवकिवगा तिर न्नति िथव 
पनु:तथवपनव  कवयािि 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७५/७६ -   ८० र्टव रवकिवगा (१४९१३ द्धक. ति.) 
मडकक  तिर न्नति िथव पनु:तथवपनव  गररनक   

३३७०११३९ नवगढुङ्गव मरुुङिवगा तनिवाण 
आय कनव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७१/७२ - 

२०८०/८१ 

२२०००० तमतनकख ेव दकिख नवगढंुगव म्ि ५.४९९ द्धक.ति. 
(Including Evacuation Tunnel) मरुुंग िवगा िथव 
२.८ द्धक.ति. एप्र ि मडकक  तनिवाण भएक  कनुक 
कनुक  

३३७०११४० मवमकक मडक मधुवर 
आय कनव 

१ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ - 

२०८०/८१ 

२५६५०० भैरकर्व-ेिु्बनी-िौतेकर्व (४२ द्धक.ति.) र 
नवरवयणर्वट-बटुर्े (११४ द्धक.ति.) मडक 
तिर न्नति भएक  कनुक  

३३७०११४१ िनवङ्ग-ितुिवङ्ग-ड ल्पव-कु् ेव 
मडक 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -   कररब ११० द्धक.ति.मडक तनिवाण/तिर न्नति 
कु् ेव अन्िगाि ४५ द्धक.ति. 

३३७०११४२ तर्णा मगरिवथव र्कृि 
ििपथ (ओखेढंुगव-म े ु
मल् केरी-ख टवङ ददिक े-
खेढंुगव) 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -   १३५ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति गनआ  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११४३ िरवई िधकम मडक परु्वाधवर 
द्धर्शकष कवयािि 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -   िरवईकव रणनैतिक दृद्धष्टक ण के िकत्र्पूणा 
मडककरुक  तनिवाण/तिर न्नति गररनक  

३३७०११४४ मवाँर्टुवर- ओखेढुङ्गव- 
कुइतभर मडक 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७३/७४ -   ९४ द्धक. िी. मडक तनिवाण/तिर न्नति  

३३७०११४५ मवमकक रवकिवगा मधुवर 
आय कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७५/७६ - 

२०८४/८५ 

२४६००० ८७ द्धक.ति.मडक ४ केनिव तिर न्नति कनुकम  

३३७०११४६ द श्र  पुे  मधुवर िथव मंभवर 
आय कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७५/७६ -   द्धर्श्व बैंकक  ऋण मकय गिव पुे  
तनिवाण/तडकवईन म्बन्धी ्ििव अतभबदृ्धि गनआ, 
१० र्टव Signature bridges क  तडकवईन गनआ 

३३७०११६७ ्क्रलीय ब्यवपवररक िवगा 
द्धर्तिवर आय कनव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

  - - 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

 नवगढंुगव-नैवद्धर्मक- ििुग्ेङ्ग 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ - 
२०८५/८६ 

२००००० नवगढंुगव नौद्धर्मक ििुग्ेङ्ग मडक खण्डक  कुे 
९५ द्धके तिटर मडकेवई २ केनक  िवपदण्ड 
कनुक गरर तनिवाण िथव तिर न्नति कनुक, शकरी 
्क्रलिव मतभाम केन िथव आर्यकिवक  
आधवरिव भवरी मर्वरी मवधनकूपक  ेवतग 
क्ेवईि्र्ङ्ग केन मिकि तनिवाण कनुक | यम 
खण्डिव पनआ नदीकूपिव २१ र्टव २ केन 
िवपदण्डकव पुे कूपक  तनिवाण िथव कवे 
भइरकककव पूेकरुक  ििािम्भवर कनुकम  

 किेव-ढल्कक र्र- पथेैयव 
मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ - 
२०८७/८८ 

५१५००० किेव ढल्कक र्र पथेैयव मडक खण्डक  कुे 
१३० द्धक.ति. मडकेवई िवर केनिव द्धर्तिवर 
एरं् तिर न्नति कनुक र म  खण्डिव पनआ ७६ र्टव 
थप नयवं प ुे कूपक  पतन तनिवाण कनुक  

३३७०११६८ मरुुङ्ग िवगा द्धर्कवम कवयािि - मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७८/७९ - 

२०८३/८४ 

१०१५०० तमिबवबव मरुुङिवगा तनिवाण कनुकमेविवबगर 
मरुुङिवगा तनिवाण कनुकम द्धर्तभन्न मरुुङ िवगाकरुक  
अध्ययन कवया कनुक 

३३७०११६९ बैकिल्पक मकवयक रवकिवगा 
द्धर्कवम कवयािि 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७६/७७ -   रणनैतिक दृद्धष्टक ण के िकत्र्पूणा मडककरुक  
तनिवाण/तिर न्नति गररनक | 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११७० मवमकक ििुग्ेङ - प खरव 
मडक य कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 

२६,००,०० ििुग्ेंग प खरव मडक ४ केनिव तिर न्नति कनुक  

३३७०११७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, पथेैयव 
नवरवयणर्वट खण्ड 
(कवकरतभट्टव इनरुर्व ेौककी 
मडक खण्ड) 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७६/७७ -  ३८,००,०० कवकरतभट्टव इनरुर्व ेौककी मडक खण्ड १२० 
द्धक. ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति  कनुक 

 कवकरतभट्टव इनरुर्व, पथेैयव 
नवरवयणर्वट खण्ड (पथेैयव 
नवरवयणर्वट मडक खण्ड) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७६/७७ -   पथेैयव नवरवयणर्वट मडक खण्ड १०६ द्धक. 
ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति  कनुक 

३३७०११७२ तििैयव कटवरी र्िुी  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ -   ७० द्धक. ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति  कनुक 

३३७०११७३ मूयाद्धर्नवयक धतुेखके र 
क टकश्वर बवनकश्वर त्रलपरुकश्वर 
मडक 

- मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ -  ९०००० क टकश्वर, बवनकश्वर, त्रलपरुकश्वरिव अन्डरपवम/ फ्ेवई 
ओभर तनिवाण कनुक िथव मयुाद्धर्नवयक धतुेखके 
मडक ६ केनिव तिर न्नति गनआ  
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७०११७४ ििरव िूेर्वट िवझीटवर 
द भवन ओेवंगि ुंगग ेव 
(िि र क ररड र) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ - 

२०८४/८५ 

 २६९ द्धक. ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति  कनुक 

३३७०११७५ कक िनव कंिनकंर्व (िकिी 
कररड र ) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ -   २३२ द्धक. ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति  कनुक 

३३७०११७६ तनर्वािन ्क्रल रणनैतिक 
मडक 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

२०७७/७८ -  कररब 

५७०० 

१६५ र्टव तनर्वािन ्क्रलक  कररब २२०० 
द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  कनुक  

३३७०२१०१ रके, िकर  रके िथव ि न  रके 
द्धर्कवम आय कनव 

१, २, ३ रकेिवगा िथव िकर रकेक  
अध्ययन िथव तनिवणा 

२०६५/६६ -  ९५५ अबा पूर्ा-पििि रकेिवगा म क  तेंक, कवठिवडौं - 
प खरव रकेिवगा, कवठिवडौं - र्ीरगंक रकेिवगा 
ेगवयवि अन्य रकेिवगा एर्ि ्िखु्य-िखु्य 
मकरकूपिव िकर रकेक  अध्ययन िथव तनिवणा 
भएक  कनुकम 

३३७०३०११ यविवयवि व्यर्तथव द्धर्भवग १,२,३,४ मिन्र्य, यविवयवि म्बन्धी 
कवयाद्धर्तध कवयवन्र्ायन  

-    प्रवदकिशक मिन्र्य, यविवयवि म्बन्धी नयवाँ 
कवयाद्धर्तधकूप कवयवन्र्ायन भएक  कनुकम यविवयवि 
व्यर्तथवपन ्क्रलिव आर्यक मिन्र्य, तनदआशन, 

तनयिन, नयवाँ प्रणवेीक  तथवपनव भएक  कनुक 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

३३७३१०११ मडक ब डा १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-  - - 

 क) मविररक मडकक  
आर्तधक ििाि  

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-    मविररक मडककव आर्तधक ििाि भएक  कनुक 

 ख) द्धर्तभन्न मडककरुक  
तनयतिि, पटकक  र अन्य 
ििाि मंभवर 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-    रवकिवगा िथव मकवयक िवर्गाकरुिव 
िखु्यि:तनयतिि, पटकक , र आकितिक ििाि 
म्भवर कवया गरी मञ्चवेन य ग्य बनवउनक  

 ग) मविररक मडकक  पनुा: 
तथवपनव र पनुा: तनिवाण 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 
उपेब्ध गरवउनकम  

-    मडकक  पनु:तथवपनव  िथव पनु:तनिवाण भएक  
कनुक 

33701177 रवप्ती े क िवगा      

33701178 पूर्ापििि एतमयवक  यविवयवि 
िथव व्यपवर  

     

33702011 रकल्र्क द्धर्भवग      

33703013 मर्वरी परर्ण कवयवाेय      
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 
आय कनव अबतध 

(मरुु मिवतप्त) 

ेवगि  

(रु ेवखिव) 
अपकि्ि नतिकव 

33703101 यविवयवि व्यर्तथव 
मदुृढीकरण आय कनव  

     

उिल्ेिखि कवयािि िथव आय कनवक  कवेम्िक  प्रगति ितथति, आगविी िीन आतथाक र्षाक  अपकि्ि उपेिब्ध मूिक र आ.र्. २०७९/८० िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 
द्धियवकेवप दककवयबि िकि रकककव सनम्  

ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक आर् २०७९/८० िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु द्धियवकेवप 

33700011 भौतिक पूर्वाधवर िथव 
यविवयवि िन््रलवेय 

   

३३७०११०३ िकवकवेी क ररड र 
(ब्र्कदकर्-झुे वर्वट-
दवि ुाे व-द्धटङकर) 

मदरिकुवि खेङ्गव दकिख ४७ 
द्धके तिटर िमुवरपवनी म्ि 
मडकक  रयवक ख ल्नक कवया 
म्पन्न भएक म िषुवरपवनी -
क ठक धवर 4 द्धके तिटर मडकक  
रयवक ख ल्नक कवयाक  ठक क्कव 
ि तडएक म डडकल्धरुव, बैिडी िथव 
दवि ुाे व िकल्ेविव कुे १८६ 
द्धके तिटर कच्िी मडक तनिवाण 
भइमकक क मअरु खण्डिव रयवक 
ख ल्न ठक क्कव भैमकक क म क ठक धवर 
बवट द्धटंकर म्िक  रयवक ख ल्नक 
कवया नकपवेी मकनविवफा ि भैरककक म 

रयवक खलु्नक कवया म्पन्न कनुक मवथै 
१०० द्धक.ति. मडक र यवभकेतिरिव 
तिर न्नति कनुक एरं् ३१ द्धक,ति, मडक 
कवे प्रलक भएक  कनुकम८ र्टव पुे करु 
तनिवाण म्पन्न कनुकम 

खेङ्गव-मनुमकरव िथव बकि- उकु -म केिी मडक 
कवे प्रलकक  प्रद्धियव अिर् बढवउनकमदवि ुाे व बैिडी 
डडकल्धरुव िथव कञ्चनपरु िकल्ेविव ३० द्धके तिटर नयवाँ 
रयवक ख ल्नकमदवि ुाे व, बैिडी, डडकल्धरुव, िथव कञ्चनपरु 
िकल्ेविव थप ५७ द्धके तिटर नयवाँ रयवक ख ल्न ठक क्कव 
प्रद्धियव अिर् बढवउनकमक ठक धवर द्धटंकर मडकक  ७८ 
द्धके तिटर मडक नकपवेी मकनविवफा ि रयवक ख ल्नक 
कवया अिर् बढवउनकमथप ६ पुे करुक  तनिवाण प्रद्धियव 
थवेनी गनआम 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक आर् २०७९/८० िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु द्धियवकेवप 

३३७०११०१ मगरिवथव रवकिवगा 
(गवईर्वट-ददिक े 
खण्ड) 

५५ द्धक. ति. मडक कवे प्रलक, 
१७ द्धक.ति. मडक र यवभके र २९ 
द्धक.ति. िवटक मडक तनिवाण म्पन्न 
भएक म 

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी १०१ 
द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम 

मनुक शी नदद िवतथ तनयतिि बकतेबकृ मंिवेन, टकर्व 
पखवाे िथव नवेी तनिवाण गरी ४६ द्धक.ति. मडक 
गवईर्वट ददिक े (िवकरुक) मडक खण्ड कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति गररनकम 

३३७०११०४ कविन्ि रवकपथ ६९ द्धक.ति.मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
खण्ड, ७९ द्धक.ति. कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

५ द्धक.ति., मडकक  पदक्क ढेवन (Rigid 

Pavement)गररनकमपद्धकर  र कथविक  कवया गनआम  

३३७०११०७ दिक-ििमवपवनी मडक ३ द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न 
भएक म ६ द्धक.ति. मब बकम 
कवया म्पन्न भएक म २८ द्धक ति 
ब्यवकद्धटङ्ग कवया म्पन्न भएक म 
टकर्व पखवाे, नवेव, द्धकिपवईप, 

ग्यवद्धर्यन कवयाकरु भईरककक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
खण्ड, ३५ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

२८ द्धक. ति. कवे प्रलकम्िक  कवया गररनकम  

३३७०११०८ िदन भण्डवरी रवकिवगा 
(बवकनुडवाँगी दकिख रुपवे 
म्ि) 

७४० द्धक.ति. िध्यक २४१ 
द्धक.ति. ( गि आ.ब. िव २८७ 
द्धक.ति. रककक िव मडकक  
रकखवंकन पररर्िान भएक  कवरण 
कवे प्रलक र्ट्न गएक ) मडक 
कवे प्रलक भएक , ७७ र्टव पुे  
तनिवाण म्पन्न भएक म  

थप १२० द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुक र ५० 
र्टव पुे  म्पन्न कनुक  

४० द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न गररनक, २५ र्टव पुे  
तनिवाण म्पन्न गररनक, बवाँकी खण्डकरुक  ठक क्कव परु्ा 
ियवरी/व्यर्तथवपन गररनकमि द्धकएक  ेक्ष्य कवतमे 
कनुेवई िवे ुआ.ब. िथव आगविी आ.ब. िव िवग 
गररएक  मकिति, थप बककट आदद मियिै उपेब्ध 
कनुपुनआ अतनर्वया शिाक  रुपिव रकनकम  

३३७०११०९ गल्सी-त्रलशुे ी-िैेङु्ग-
तयवफु्रर्कशी-रमरु्वगढी 

गल्सी-त्रलशुे ी-बक्रलवर्िी— िैेङु्ग 
(४६ द्धक.ति.) मडकेवई दईु 
र्षातभ्रल दईु केनिव तनिवाण म्पन्न 

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
मडक दईु केन कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम िैेुंग-तयवफु्रर्कशी १९ 

२१.५ द्धक.ति. अतफवल्ट कंिीट मद्धकिक  दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति भई म्पणुा खण्डक  तनिवाण 
म्पन्न कनुकम िैेुंग-तयवफु्रर्कशी १९ द्धक.ति. िैेङु्ग-
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मडक आय कनव गनआ ेक्ष्यकव मवथ कवया अगवडी 
बढीरककक िव कवेम्ि २९ 
द्धक.ति. मडक तड. तब. एि. र 
२४.५ द्धक.ति. अतफवल्ट कंिीट 
क  कवया म्पन्न भएक म यम 
मडक खण्डिव ८.३ द्धक.ति. िव 
मबोच्ि अदवेिक  तनषकधवज्ञव 
रककक म िैेुंग तयवफु्रर्कशी खण्ड 
१९ द्धक.ति. मडकिव टकर्व 
पखवाे, नवेी तनिवाण कवया 
भैरककक म तयवफु्रर्कशी रमरु्वगढी 
१७ द्धक.ति. मडक खण्ड दईु 

केनिव कवे प्रलक गनाक  ेवतग 
िीन मरकवरर्वट तनिवाण कवयाशरुु 
भएक |  

द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम 

तयवफु्रर्कशी-रमरु्वगढी १७ द्धक.ति. 
मडक दईु केन कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम 

तयवफु्रर्कशी खण्डक  १० द्धक. ति. मडक दई केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम तयवफु्रर्कशी-रमरु्वगढी 
खण्डक  िीन मरकवरबवट तिर न्नतिक  कवया कनुकम  

३३७०१११० टनकपरु तेंक मडक १२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
म्पन्न भएक म  

- - 

३३७०१११२ ११द्धके  सकपकटवर-
भवेतुर्वरव-बवरपवक 
मडक 

१६ द्धक.ति.कवे प्रलक, २० द्धक.ति. 
र यवभके, परैु रयवकिव यविवयवि 
मंिवेनिव भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
४८.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

8 द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव म्पन्न गररनकम  

३३७०१११४ िध्यपकवडी (पषु्पेवे) 
रवकिवगा  

१८७९ िध्यक ११५७ द्धक.ति. 
कवे प्रलक िथव ९२ र्टव पुे  

म्पन्न  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
१८७९ द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति गररनकम  

३३५ द्धक ति मडक कवे प्रलक गररनक, २३ र्टव पुे  
तनिवाण म्पन्न कनुक | ठक क्कव व्यर्तथवपन कनु बवाँकी ९१ 

द्धक.ति. ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी तिर न्नति कवया गररनक स 
|  
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३३७०१११७ मडक ्क्रल द्धर्कवम 
आय कनव 

पूे द्धकतमिकव Heavy 

Equipments खररद कवया र 
Modular Steel Bridge करु खररद 
कवया म्पन्न भएक  िथव २८ र्टव 
पुे कूपक  तनिवाण कवया म्पन्न, 

१० द्धक.ति. मडक तिर न्नति कवया 
एरं् पद्धकर  तनयन््रलण कवयाकूप 
म्पन्नम  

बवंकी रकककव ३ र्टव पुे कूपक  
तनिवाण, ६ द्धक.ति. मडक तिर न्नति 
कवया एरं् पद्धकर  तनयन््रलण कवयाकूप 
म्पन्न गररनकम  

बवंकी रकककव ३ र्टव पुे कूपक  तनिवाण, ६ द्धक.ति. 
मडक तिर न्नति कवया एरं् पद्धकर  तनयन््रलण कवयाकूप 
म्पन्न गररनकम  

३३७०१०१७ प्रदकश रवकधवनी क ड्नक 
रवकिवगआ तिर न्नति 
कवयािि 

आगविी आ.ब.िव शरुु कनुक  ५० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव 
तिर न्नति भई कवे प्रलक भएक  कनुक  

 

३३७०१०१८ अरुण क ररड र आगविी आ.ब.िव शरुु कनुक  २६द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव 
तिर न्नति भई कवे प्रल भएक  कनुक  

- 

३३७०१०१९ बटुर्े तेंक र ड 
(बवइपवम) 

आगविी आ.ब.िव शरुु कनुक  - - 

३३७०११०२ र्ी.पी. रवकिवगा 
(मूयाद्धर्नवयक-धतुेखके, 

धतुेखके-तमन्धुे ी- 
बददार्वम मडक 
आय कनव) 

१६० द्धक.ति. मडक खण्ड 
कवे प्रलक भएक म बददार्वम दकिख 
तमन्धुे ी म्ि ३० द्धक. ति. 
Asphalt Overlay गनआ कवयाक  
ठक क्कव ब्यबतथवपन म्पन्न भएक   

१६० द्धक.ति. मडकिव Asphalt 

Overlay गरी मडक दरुुति अर्तथविव 
रविखनकम  

धतुेखके तमन्धुे ी बददबवम मडक १६० द्धक. िी. क  
द्धर्तभन्न खण्डक  गरी ३० द्धक. ति. Asphalt Overlay 

भएक  कनुकस  

३३७०११०५ गंगटक-मिनु्िटवर-
गल्फुभन््यवङ मडक 

३० द्धक ति. कवे प्रलक मडक 
तनिवाण म्पन्न्म  

बवकी २०द्धकिी ट्यवक ख ेी मडक 
कवे प्रलक गनआम  

कवे प्रलक मडक ििाि, Drain ििाि, तेयवब कल्बडा 
ििाि गररनकम  
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३३७०११०६ किकर्व- रुिपरु- 
मवेझण्डी-मिन्धखका - 
ढ रपवटन मडक 

१९६ द्धक.ति. रयवक खुे कक , ७ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक , ६ 
र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न भएक म 
८० द्धक.ति. र यवर्के म्पन्न 
भएक म२२.५ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति गना 
ठक क्कव व्यर्तथवपन भएक म  

८० द्धक.ति. थप मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

टकर्व पखवाे िथव नवेी तनिवाण, ८ द्धक.ति. कवे प्रलक 
गररनकम  

३३७०११११ मडक मधुवर आय कनव - - - 

 ेवि मवाँर्-ुिढुक-िररक ट 
मडक 

नवेीिथव पवईप कल्भटा र 
ग्यवद्धर्यन र्वे, टकर्वपखवाे, मर्र्कश, 

३४ द्धक.ति कवे प्रलक आदद तनिवाण 
कवया म्पन्न  

भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ५५ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

३० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम 

 शकीद िवगा मडक 
य कनव (र् रवकी-क केरी 
खण्ड) 

तनिवाण म्पन्न भइ ििाि म्भवर 
अबतधिव म्बन्धीि तनिवाण 
ब्यर्मवयी के ्रलटुी नमच्यवईक के 
ठक क्कव अन्त्य गरीएक   

- उि मडकक  ठक क्कव अन्त्य गररएक  र म क  नयवाँ 
ठक क्कव व्यर्तथवपनक  ेवतग प्रयवम भैरककक   

 ेिु्बनी बदु्धिष्ट मद्धका ट 
मडक 

४२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
कवया म्पन्न एरं् नवेी, टकर्व 
पखवाे आददक  तनिवाण कवया 
भएक   

म्पणुा ४२ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

म्पन्न भएक म  

 बवेवक-ुरवनीपौर्व- एक ठक क्कविव १० द्धक.ति. मडकिव बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ५६ उि मडकक  रवनीपौर्व त्रलशुे ी खण्डक  ठक क्कव अन्त्य 
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ककनी-त्रलशुे ी मडक मर् बकम ४ द्धक. ति. बकम कवया 
म्पन्न एरं् नवेी, टकर्वपखवाे 
आददक  तनिवाण कवया भएक , 
अको ठक क्कव अन्त्य  

गररएक म  

द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

गररएक  र म क  नयवाँ ठक क्कव व्यर्तथवपन आ.र्. 
२०७८/७९ िव म्पन्न गररनक, बवेवक-ु रवनीपौर्व 
खण्ड आ.र्. २०७८/७९ िव म्पन्न कनुक  

 सकरक-द्धर्दरु मडक १०.५४ द्धक.ति. मडकिव मडक 
कवे प्रलक कवया म्पन्न एरं् नवेी, 
टकर्वपखवाे आददक  तनिवाण कवया 
भएक म  

म्पणुा ११ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

आ.र्. २०७८/७९ िव म्पन्न कनुक  

 बल्ख-ुदि्णकवेी 
मडक 

९.३६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
म्पन्न एरं् नवेी, टकर्वपखवाे 
आददक  तनिवाण म्पन्न भएक   

म्पणुा १०.९३ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

आ.र्. २०७८/७९ िव म्पन्न कनुक  

 भिपरु-नगरक ट-
तमपवर्वट मडक 

८.६४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
म्पन्न एरं् नवेी, टकर्वपखवाे 
आददक  तनिवाण कवया भएक   

म्पणुा ११ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

आ.र्. २०७८/७९ िव म्पन्न कनुक  

 भरिपरु-रविपरु-िकर्ौेी 
मडक 

१२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
कवया म्पन्न भएक म  

म्पणुा १२ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

म्पन्न भएक म  

 कनकपरु-पररििव 
मडक 

९६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
कवया म्पन्न भएक म  

म्पणुा ९९ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

आ.र्. २०७८/७९ िव म्पन्न कनुक  

 LOC-III अन्िगािकव 
१२ र्टव मडककरु 

११ र्टव ठक क्कव खरीद कवया 
म्पन्न भएक म  

- ११ र्टव ठक क्कव म्झौिव भएकव मडककरुिव तनिवाण 
कवया मंिवेनिव रककक  १ क  पनु खरीद ब्यबतथवपन 
गनुापनक मवथै अन्य थप ३ र्टव मडकक  ककिव ठक क्कव 
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व्यर्तथवपन कनुकम  

 भेंडकटवर-रद्धर्-रवंकक  मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक  मब बकम 
४ द्धक.ति. भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
१००.४ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

४० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआम  

 ेिकी-र् रवकी -
िुे मीपरु मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
४६.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

१४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 भवेबुवङ -बवर्डुे व -
तभिगीट्टक मडक 

ठक क्कव म्झौिव भइमकक क  
अर्तथविव भवरिीय कक.भी. पवटानर 
Non Performing Status भएक के 
भवरिीय प्बवट ठक क्कव अन्त्यक  
ेवतग केिख पठवएक िव ठक क्कव 
अन्त्य म्बन्धिव उच्ि अदवेििव 
द्धर्िवरवधीन अबतथविव रककक  मवथै 
उच्ि अदवेिक  आदकम अनमुवर 
पनु खररद प्रकृयव मरुु गररएक   

पनु: ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी तनिवाण 
कवया म्पन्न गररनकम  

पनु: ठक क्कव व्यर्तथवपन गररनकम  

 मक केर्वट -रविकसवप -
मवाँर्टुवर मडक 

49 द्धक ति मडकिव ढंुगव िवट क  
कवया, नवेी, टकर्व पखवाे (िकमनरी, 
ग्यतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
४९.८१ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

"नवेीिथव पवईप कल्भटा र ग्यवद्धर्यन र्वे, टकर्वपखवाे, 

मर्र्कश आदद तनिवाण कवया गनआम १५ द्धक.ति. कवे प्रलक 
गररनक"  

 गैडवक ट -रविपरु - ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ८० द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  
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रव्दी (द्धपपेडवाँडव) 
मडक 

पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म 62.65 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक म  

१३१.७ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

 ेवि मवाँग-ुिविवक शी-
िकरी (िरीक ट-िकरी 
खण्ड) मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक  ५5 द्धक.ति 
कवे प्रलक म्पन्न  

भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
५५.४४ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

िवे ुआ र् २०७८/७९ तभ्ैरल ५५ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक गनआम  

 मककपरु -ब गटवन -
ददपवये मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म ३.९० 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
५०.०२ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

१५ द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  

 बददाबवम -क केश्वर 
मडक, क केश्वर, 

रवकद्धर्रवक, तमरकव शकरी 
मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म २०.८५ 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ८९ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

३५ द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  

 गण्डक नकर मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म ६.३३ 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ६२ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

३५ द्धकति मडक कवे प्रलक गनआम  
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म्पन्न भएक म  

 बमन्िपरु-कटवकवरीयव-
कर्वद्धकग ठ-पीप्रवदी-पदि 
मडक र िेंगर्व शकरी 
मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक  १५ 

द्धक.ति. मब बकम १८ द्धक.ति. 
नवेी तनिवाण म्पन्नम  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा ४४ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

२० द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  

 गुे ररयव-ि.रव.िव. 
मडक र नकपवेगञ्ज 
शकरी मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म २९.२१ 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा 
४८.०४ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

४० द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  

 िन्िौटव -कृष्णनगर 
मडक र कृष्णनगर 
शकरी मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व 
पखवाे (िकमनरी, ग्यतबयन) आदद 
तनिवाण कवया भइरककक म ३ 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक म  

बवाँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पणुा २८ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

१४ द्धकति मडक कवे प्रलक गररनकम  

 मककपरु-ब क्टवन, 

पन्थतडकी-कटकरक-किी-
मवद्धकेटवर मडक, 

रविवयण मद्धका ट 
िझुकतेयव-धनषुवधवि-
धवरवपवनी 

द्धर्तििृ मभआ्ण िथव तडकवईन 
कवया म्पन्न भई खरीद 
ब्यबतथवपन र ठक क्कव व्यर्तथवपनक  
ियवरी भइरककक मरविवयण मद्धका ट 
िझुकतेयव-धनषुवधवि-धवरवपवनी 
मडक नकपवे मरकवर अन्िगाि 
तिर न्नति भइरककक  कुाँदव एिक्कि 

ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी म्पूणा तनिवाण 
कवया म्पन्न गररनकम  

 ठक क्कव खररद कवया म्पन्न भई तनिवाण कवया शरुु कनुक |  
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बैंकक  तेतटबवट कटवउन अनरु ध 
गरी भवरि पठवइएक   

३३७०१११३ शद्धकद िवगा (र् रवकी- 
नरु्वगवउाँ- तिेव- 
र्तिागवउ- थर्वङ- 
ितुमक ट-िैक ट) 

२०३ द्धक.ति रयवक ख तेएक िव 
१२४ द्धक.ति र यवभके,३.५ द्धक.ति. 
कवे प्रलक म्पन्न  

१२ द्धक.ति. रयवक ख ल्नक, ३० 
द्धक.ति. र यवभके िथव १५० द्धक.ति. 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति गररनकम४ 
र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुक िथव 
मवनी भकरी नदीिव पुे  तनिवाण कवया 
शरुु कनुकम  

क केरी तिेव दवरब ट मडक खण्ड ८० द्धक.ति. 
तिर न्नति भैरककक िव २५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुक 
िथव अन्य मंरिनवकरु तनिवाण कनुकम दईुख ेी खररर् ट 

१२ द्धक.ति. मडक खण्डिव मडक िौडव िथव टकर्व 
पखवाे तनिवाण कवया कनुकमरयवक ख ल्न बवाँकी १२ 
द्धक.ति. ककुवि िैक ट खण्डक  रयवक ख ल्नक कवया 
मरुु गररनकम४ र्टव पुे करुक  तनिवाण कवया शरुु कनुकम 
र्तिागवाँऊ थर्वङ्ग खण्डक  ३४ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति गना ठक क्कव व्यर्तथवपन कनुकम  

३३७०१११५ मखुआि- दै केख बकवर- 
िकवर्ुे कक- गवल्कक 
भवत्तडी, रिडव- नवग्ि- 
गिगढी- नवक्िकेवग्नव 
मडक 

रुपैतडयव नकपवेगंक मखुआि दै केख 
बकवर िकवबुे कक गवल्कक भवत्तडी, 
रिडव-नवग्िव गिगढी नवक्िकेवग्नव 
मडक (नवग्िव-गिगढी खण्ड ९३ 
द्धक.ति. िध्यक) ८३ द्धक.ति. मडक 
र यवभकतेङ्ग तटवण्डडाक  कवया म्पन्न 
भएक म िकवब केक नवग्िव 
खण्डक  मडक अन्िगाि ८ 
द्धक.ति. road way Excavation 

म्पन्न  

९३ द्धक.ति. िध्यक ६० द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम 
िकवब केक नवग्िव खण्डक  मडक 
अन्िगाि ३० द्धक.ति. मडक 
तिरउन्नति( road way Excavation and 

structure works) कनुक .( अथा 
िन््रलवेयबवट स्र ि मतुनििििव कनु 
बवाँद्धक)  

२०द्धक.ति. कवे प्रलक गररनक, ३० द्धकति व्यवक कद्धटङ, 

१० द्धक ति र यवभके िथव तटकिरक  तनिवाण गररनक ( 
अथा िन््रलवेय बवट स्र ि मतुनििििव कनु बवाँद्धक)म  

३३७०१११६ भकरी कररड र 
(कवकरक ट-दनैु-िररि-

कवकरक ट दनैु (ड ल्पव) खण्डिव 
नकपवेी मकनवर्वट १०४ द्धक.ति 
रयवक तनिवाण म्पन्न िथव खेंगव 

दनैु—िररि-तिन्कक-ध  मडकक  म्पूणा 
खण्ड रयवक तनिवाण गरी ६० द्धक.ति. 
मडक कवे प्रलक कनुकम कवकरक ट दनैु 

१) िररि-तिन्कक-ध -दनैु खण्डक  ११० द्धक.ति. िध्यक 
दनैु ेवतमक्यवप १० द्धक. ति. र यकड िथव ि ड़ मधुवर 

भएक  कनुक र ेवतमक्यवपदकिख ध म्ि ४० द्धक. ति. 
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तिन्कक ध ) रर्नव खण्डक  १६ द्धक.ति. 
मडक कवे प्रलकक  ेवतग ठक क्कव 
व्यर्तथवपन भई तनिवाण कवया 
भैरककक  र कवे म्ि मडक िौडव 
गनआ कवया म्पन्न भइ तटक्िरक  
कवया भइ रककक म  

खण्ड ११८ द्धक.ति. िध्यक ५० द्धक.ति. 
मडक दईु केन कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

िध्यक १० द्धकति रयवक ख ल्नक | पवमवगवड दकिख रर्नव 
१६ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण गररनकमरर्नव 
दकिख िल्ेबुगर ४० द्धक.ति. तिर न्नतिक  ठक क्कव प्रकृयव 
अगवतड बढवई १० द्धक.ति. र यवर्के मडक तनिवाण भएक  
कनुकम  

३३७०१११८ उत्तर दि्ण रवकिवगा 
(कणवाेी, कवेीगण्डकी 
र क शी) 

- - - 

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कणवाेी) 

२६९ द्धक.ति िध्यक २६१ द्धक. ति 
रयवक खुे कक   

२६९ द्धक.ति. नै रयवक तनिवाण 
कनुकम१०० द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

बवाँकी ८ द्धक.ति. रयवक ख तेनक र १० द्धक.ति. 
मडकखण्ड (द्धकल्मवदकिख तमतिक ट तिर) िौडवई गरी 
र यवभके गररनक र ३ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुकम 
खुे वे ुमररमल्ेव मडक खण्ड १२३ द्धक.ति. 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति गना ठक क्कव व्यर्तथवपन गनआम  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी 
क ररड र): गैंडवक ट-
द्धपपेडवाँडव-रवनीर्वट-
अगाे ी-ररडी-रुिर्कनी-
किीिौर-पतुिार्वट-
बवग्ेङुर्कवर खण्ड 

२४५ द्धक.ति. खण्डक  रयवक 
तनिवाण भई, ६४ द्धक.ति. 
कवे प्रलक, १०० द्धक,ति. र यवभके 
िथव १८ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 
भएक म  

२४५ द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम३० 
र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न भएक  कनुकम  

५५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
गररनकम५ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुक िथव १० र्टव 
पुे क  ठक क्कव व्यतथवपन गरी तनिवाण कवया मरुु गररनकम  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी 

म्पूणा १९९ द्धक.ति. खण्डक  
म्पूणा रयवक तनिवाण म्पन्न 

१०० द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति भएक  कनुक 

बवाँकी ३० द्धक.ति. कवे प्रलक, ५ र्टव पुे  तनिवाण 
म्पन्न कनुकम  
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क ररड र): िवेढंुगव 
बकनी क िम ि क रेव 
मडक खण्ड 

पिवि १३२ द्धक.ति.र यवर्के, २५ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक म्पन्न 
भएक म ४ र्टव पुे  तनिवाण 
म्पन्न भएक म  

मवथै ११० द्धक.ति. मडक 
र यवभकेतिरिव तिर न्नति भएक  कनुकम  

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी 
क ररड र): तितिा मकिी 
बकनी फ केर्वम कुिव 
खण्ड 

५२.९ द्धक.ति. रयवक 
ख तेमकक क , ३९ द्धक.ति. खण्डिव 
कवे प्रलक गनआ गरर ठक क्कव 
व्यर्तथवपन भई तनिवाण कवया तिब्र 
गतििव भईरककक म  

५३ द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुकम  

३२ द्धक.ति.मडक कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम२ 
र्टव पुे  तनिाण म्पन्न गनआम  

३३७०१११९ बकनीर्वट-आरुर्वट-ेवकआ  
भन््यवङ मडक 

१२ द्धक.ति. र यवभके, ९५ द्धक.ति. 
रयवक तनिवाण म्पन्नमनकपवेी 
मकनवबवट रयवक ख ल्नक कवया 
भैरककक म  

म्पूणा खण्ड रयवक तनिवाण गरी ४० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुकम  

१२ द्धक. ति. मडक ििाि कवया, १५ द्धक. ति. र यवबके 
गररनक र नकपवेी मकनवबवट रयवक तनिवाण कवया िवे ु
रवख्नकम  

३३७०११२० कवठिवडौं उपत्यकव 
मडक द्धर्तिवर 
आय कनव 

३०० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर एरं् 
ध र्ीख ेव पुे क  (द्धर्कुे ीबकवर) 
परुवन  पुे क  दबैुिफा  पुे क  
तनिवाण म्पन्न भएक म  

बवाँकी १०० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर 
भई ४०० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर 
म्पन्न कनुकम  

 ५० द्धक.ति. द्धर्तभन्न मडक द्धर्तिवर, फरवद्धके  िथव 
कवे प्रलक म्पन्न गररनकम  

३३७०११२१ डमु्रक- बकशीशकर- िविक -
िनवङ मडक 

डमु्रकदकिख िव्बवमम्ि ८.३ 

द्धक.ति. र बकमीशकरदकिख खदुी 
७.७ द्धक.ति मडक तिर न्नति क  
कवि ितेरककक , िव्बवम दकिख 
पवउदद म्ि ििाि कवयाक  ेवतग 
ठक क्कव ब्यबतथवपन भई तनिवाण 

८.३ द्धक.ति मडक २ केन मद्धकिक  
कवे प्रलक, ७.७ द्धक.ति िध्यि केन 
मद्धकिक  कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति 
भएक  कनुकम खरखरक ,उदीपरु ेगवएि 
िनवङ्ग र ेिकङु्ग िकल्ेवकव द्धर्तभन्न 
तथवनिव गरी १२ ओटव पद्धकर  

डमु्रकदकिख िव्बवमम्ि ८.०८ द्धक.ति. र बकमीशकरदकिख 
७.७ द्धक.ति मडकक  तनिवाण कवयाे वई तनरन्िरिव | 

१६ बटव पुे क  तनिवाण कवया मरुु गनआ, मडक सकउ िव 
भएकव िखु्य पद्धकर करु खरखरक १, खरखरक २, उदीपरु, 

क ि  पद्धकर  तनयन््रलणक  कवि गनआ मवथै रविबकवर, 
बगरसवप , धवरवपवनी ेगवएिकव द्धर्तभन्न तथवनक  
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कवया कवरर, पद्धकर करुक  तबतििृ 
अध्ययन कवया ितेरककक  
(उदीपरु, क ि ), खरखरक १ र 
खरखरक २ पद्धकर क  अध्ययन 
म्पन्न| खदुी दकिख िनवङ्ग म्ि 
गि बषाकव कवरण ्ति भएक  
तथवनेवई कक िन्िि गरर मडक क  
अर्तथव मधुवर गना टकर्व पखवाे, 

नवेी, कल्भटा तनिवाण गना ३ 
ओटव प्यवकक क िव ििाि क  ठक क्कव 
ब्यबतथवपन कदैु , िनवङ्ग िकल्ेवक  
िल्े  र िवतथल्े  तििवंग 
झरनविव तल्यवब कल्भटा तनिवाण 
म्पन्न  

तनयन््रलणक  कवयाे वई तनरन्िरिव ददनक, 
१६ ओटव पुे  तनिवाण म्पन्न गनआ, 
िव्बवम दकिख पवउदी म्िक  
तिर न्नतिक  कवि मरुु गनआ र बवाँकी 
खण्डक  तिर न्नति ेवतग प्रद्धियव 
अगवडी बढवउनक  

पद्धिकरुक  DPR गनआ |बकशीमकरदकिख िनवङ्ग म्िक  
बविवर्रणीय प्रभवब िलु्यवंकन गनआ र उि मडक 
खण्डिव तिर न्नति ठक क्कव व्यर्तथवपन प्रद्धियव शरुु गनआ  

३३७०११२२ तथवतनय मडक पुे  
तनिवाण 

िवे ुआ.ब.िव ४१ र्टव पुे क  
तनिवाण म्पन्न भएक म  

४५० र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुकम  १५० र्टव पुे  तनिवाण कवया म्पन्न कनुक |  

३३७०११२३ रणनैतिक मडक 
पुे करुक  द्धर्तििृ 
मंभवव्यिव अध्ययन 

िवे ुआ.र्. िव १४० पुे कूपक  
तडकवइन भैरककक म  

४५० पुे कूपक  तडकवइन म्पन्न 
कनुकम  

१४० पुे क  तडकवइन म्पन्न कनुकम  

३३७३१०११ मडक ब डा - - - 

३३७०११२४ कवठिवडौ बवद्धकरी 
ििपथ 

तड.द्धप.आर.ियवर भएक म  - - 
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३३७०११२५ िकवकवेी पुे  तनिवाण 
आय कनव 

िकवकवेी पुे क  Foundation र 
Superstructure तनिवाण भएक म 
२ र्टव Minor Bridge क  म्पूणा 
कवया म्पन्न | पकुाँि िवगा ७.८ 
द्धक.ति. िध्यक २.७ द्धक.ति. ४ 

केन कवे प्रलकतिरिव तनिवाण 
म्पन्नम  

८०० ति. ेवि  पुे  ४ केनक  पुे  
िथव ७.८ द्धक.ति. पकिु िवगा तनिवाण 
र ३० तिटर तपवनक  Minor Bridge, 

२ र्टव ४ केनकव पुे कूप तनिवाण 

म्पन्न भएक  कनुकम  

िकवकवेी पुे क  बवाँकी कनुक १०० तिटर 
Superstructure कवया म्पन्न कनुक मवथै ७.८ द्धक.ति. 
पकिु िवगाक  म्पणुा तनिवाण कवया म्पन्न कनुकम  

३३७०११२७ िकपवङ िवगा (ठ री-
भण्डवरव-े थर-ि केख)ु 

१८ द्धक.ति. कवे प्रलक, २० 
द्धक.ति. र यवभके, ६२ द्धक.ति. 
रयवक तनिवाण भएक म  

बवाँकी ४४ द्धक.ति. मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक िथव टकर्व पखवाे, नवेी 
तनिवाण गररनकम  

३३७०११३२ रणनीतिक मडक पुे  
तनिवाण िथव पुे  पुे कमव 
मंर्ण 

िवे ुआ.र्. िव १२ र्टव पुे कूप 
तनिवाण म्पन्न  

भैमकक क म  

२२५ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुकम  ७५ र्टव पुे  तनिवाण कवया म्पन्न कनुक |  

३३७०११३३ मवमकक र ड 
कनकक्टीतभटी प्र ककक्ट 

मबै मडककरुक  तनिवाण म्पन्न 
भएक म  

- कुनै पतन द्धियवकेवपकरु नकनुकम  

३३७०११३४ ििपथ द्धर्तिवर 
आय कनव 

क)  केंकी क टकश्वर १०.३९ द्धक.ति. 
मडक खण्ड ३ र्टव आकवमक पुे  
मद्धकि तनिवाण म्पन्न भईमकक क  | 

नकपवे मरकवरक  श्र िबवट ३ 
र्टव आकवशक पुे  तनिवाण म्पन्न 
र ३ र्टव तनिवाणतधन मवथै २ 
र्टवक  तबतििृ मर्आ्ण िथव 

बवाँकी ५ र्टव आकवशक पुे  मद्धकि 
म्पणुा खण्ड ८ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुकम केंकी बमनु्धवरव मडक खण्ड : 
८.२ द्धक. ति. मडक ८ केनिव 
द्धर्तिवर कनुकम क टकश्वर-तिेगंगव 
खण्डक  ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी म्पूणा 
तनिवाण कवया म्पन्न गररनकम  

क) केंकी-क टकश्वर मडक खण्ड: नकपवे मरकवरक  
स्र िबवट तनिवाणवधीन रककक  ३ आकवशक पुे  तनिवाण 
कवया म्पन्न गररनक र बवाँकी २ र्टव आकवमक पुे क  
तनिवाण शरुु गररनकम  

ख)   तर्य्भ ु-बमनु्धरव मडक खण्डिव नकपवे मरकवरक  
स्र िबवट ६.४ द्धक.ति. (दरैु् िफा ) service track िव 
hume pipe रवखी subbase म्ि गररनकम  
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तडकवइन कवया भईरककक म  

ख)   केंकी िकवरवकगंक ध बीख ेव 
मडक खण्ड : ११.६ द्धक. ति. 
मडकिव (२४४ ति. िकवरवकगंक 
्क्रल, तर्यभ ु्क्रल बवककक)ROW 

Clearance, Utility Relocation 

गनआ कवया अिन्िि िरणिव रककक  
तयिुवटवर-तय्भ ु१.९ द्धक.ति. 
मडकक  Service track िव hume 

pipe रवखी subbase म्पन्नम  

ग) क टकश्वर-तिेगंगव खण्डक  
तबतिवर/तिर न्नतिक  ेवतग द्धर्तििृ 
तडकवईन ियवर भएक म  

ग)  क टकश्वर-तिेगंगव खण्डक  ठक क्कव व्यर्तथवपन गररनकम  

३३७०११३५ नकपवे भवरि ्क्रलीय 
व्यवपवर िथव यविवयवि 
आय कनव 

३३.२ द्धक.ति. मडक खण्ड 
तिर न्नति कवया म्पन्नम ४ र्टव 
पूेक  तनिवाण कवया म्पन्न, पद्धकर  
तनयन््रलण कवया ३ र्टव ठक क्कवक  
कवया म्पन्न भएक , १ र्टव 
ठक क्कवक  ७०% प्रगति कवतमे 
भएक  |  

पद्धकर  तनयन््रलणक  कवया म्पन्न कनुकम  पद्धकर  तनयन््रलण म्बन्धी १ र्टव ठक क्कवक  कवयाकूप 

म्पन्न गनआम  

३३७०११३६ मडक िथव रवद्धफक 
मरु्व 

मविररक िकत्र्कव मडककरुिव 
मडक मरु्व म्बन्धी तनिवाण 
कवया भईरककक  ,अपवंगिै्रली 
फुटपवथ, द्धर्तभन्न ि ककरुिव 

Road Safety म्बन्धी द्धर्तभन्न अध्ययन, 

कवयािि िथव द्धर्तभन्न मडकिव मडक 
मरु्वक  ेवतग मरु्व मंरिनव तनिवाण 
गररनकम  

Road Safety म्बन्धी द्धर्तभन्न अध्ययन िथव द्धर्तभन्न 
मडकिव मडक मरु्वक  ेवतग मरु्व मंरिनव तनिवाण 
गररनकम  
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रवद्धफक ेवइट तनिवाण व्यतथवपन 
एबि नयव कवयाक  ेवतग ठक क्कव 
व्यर्तथवपन भएक म  

३३७०११३७ मडक पूर्वाधवर द्धर्कवम 
कवयािि 

रणनैतिक दृद्धष्टक ण के िकत्र्पूणा 
मडककरुक  तनिवाण/तिर न्नतिक  
ेवतग ठक क्कव ब्यबतथवपन गरी 
तनिवाण कवया भईरककक म  

२५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, ३०० 
द्धक.ति. मडक र यवभके िथव ३०० 
द्धक.ति. रयवक तनिवाण गररनकम  

१०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, १०० द्धक.ति. मडक 
र यवभके िथव १०० द्धक.ति. रयवक तनिवाण गररनकम  

३३७०११३८ रवकिवगा तिर न्नति िथव 
पनु:तथवपनव  कवयािि 

िवे ुआ.ब.िव १०० द्धक.ति. 
मडक तिर न्नति िथव पनु:तथवपनव  
भएक म  

रवकिवगाकव द्धर्तभन्न खण्डक  गरी 
५०० द्धक.ति. मडक मधुवर, तिर न्नति 
िथव पनु:तथवपनव  कवया गररनकम  

रवकिवगाकव द्धर्तभन्न खण्डक  गरी १५० द्धक.ति. मडक 
मधुवर, तिर न्नति िथव पनु:तथवपनव  कवया गररनकम  

३३७०११३९ नवगढुङ्गव मरुुङिवगा 
तनिवाण आय कनव 

२६१५ तिटर मरुुङ रयवक र 
१५०० तिटर पकुाँि मडकक  
रयवक तनिवाण भएक म  

मरुुङ िवगाक  म्पणुा तनिवाण कवया 
म्पन्न कनुकम  

िखु्य मरुुङ्गिवगाक  १ द्धक. ति., ईभ्यवकुएमन 
मरुुङ्गिवगाक  १ द्धक. ति. र १ र्टव फ्ेवईओर्र तनिवाण 
कवयाकूप म्पन्न गनआम  

३३७०११४० मवमकक मडक मधुवर 
आय कनव 

भैरकर्व-ेिु्बनी-िौतेकर्व मडक 
(४२ द्धक.ति.) क  तनिवाण म्पन्न 
भएक म नवरवयणर्वट-बटुर्े 
मडक य कनव (पूर्ी खण्ड) 
अन्िगाि १२० र्टव केभटा, १५ 
र्टव मवनव पुे , १० र्टव प्रिखु 
पुे , २० द्धक ति िवट  भनआ कवया 
भइरककक , ४ द्धक.ति. नवेी िथव 
नवरवयणर्वट बटुर्े मडक य कनव 
(पि िि खण्ड) अन्िगाि ११६ 

भैरकर्व- ेिु्बनी- िौतेकर्व (४२ 
द्धक.ति.) र नवरवयणर्वट-बटुर्े 
(११४ द्धक.ति.) मडक तिर न्नति 
म्पन्न कनुकम  

२१ द्धक.ति. मडक ४ केन कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति 
कनुक र २२ र्टव पुे करुक  तनिवाण कवयाकूप म्पन्न 
गनआम  
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र्टव केभटा (६६ र्टव म्पन् न), 

१३ र्टव मवनव पुे  (१० र्टव 
तल्यवर् ढेवन म्पन् न), ६ र्टव 
प्रिखु पुे क  कग (३ र्टव मर् 
तरक्िर म्पन् न), २४ द्धक.ति. 
िवट  भनआ कवया भइरककक , ११ 
द्धक.ति. नवेी तनिवाणवधीन 
अर्तथविव रककक म 

३३७०११४१ िनवङ्ग-ितुिवङ्ग-ड ल्पव-
कु् ेव मडक 

कु् ेव अन्िगाि : ७० द्धकिी 
रयवक खन्नक कवया म्पन्न, ६ 
द्धकिी र यवर्के म्पन्न, कवे ४ 
द्धकिी तिर न्नति कवया भैरककक   

५ द्धकिी मडक कवे प्रलक िथव ३० 
द्धकिी र यवर्के िथव ४ र्टव पुे , िथव 
अन्य मंरिनव तनिवाण गरर मडक 
तिर न्नति कनुक .  

५ द्धकिी मडक कवे प्रलक िथव मंरिनव तनिवाण कव 
ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया प्रवर्भ गनआ |  

३३७०११४२ तर्णा मगरिवथव र्कृि 
ििपथ (ओखेढंुगव-
म े ुमल् केरी- ख टवङ 
ददिक े-ओखेढंुगव) 

४५ द्धक. ति. रयवक तनिवाण कवया 
म्पन्न |  

म्पणुा खण्ड रयवक तनिवाण गरी ४० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुकम  

१० द्धक.ति. रयवक तनिवाण िथव आर्यक तथवनिव 
तरक्िरक  तनिवाण कवया गररनकम  

३३७०११४३ िरवई िधकम मडक 
परु्वाधवर द्धर्शकष 
कवयािि 

िरवईकव रणनैतिक दृद्धष्टक ण के 
िकत्र्पूणा मडककरुक  
तनिवाण/तिर न्नतिक  ेवतग ठक क्कव 
ब्यबतथवपन गरी तनिवाण कवया 
भईरककक म  

४०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक मडक 
तनिवाण गररनकम  

१५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक मडक तनिवाण गररनकम  

३३७०११४४ मवाँर्टुवर- ओखेढुङ्गव- 
कुइतभर मडक 

१४ द्धक.ति. मब बकम तनिवाण 
म्पन्न िथव ९ द्धक.ति. कवे प्रलक 

३० द्धक.ति. कवे प्रलक कवया िथव 
आर्यक तथवनिव तरक्िरक  तनिवाण 

१८ द्धक.ति. कवे प्रलक कवया िथव आर्यक तथवनिव 
तरक्िरक  तनिवाण गररनकम  
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कवयाक  ेवतग बकमक  कवि 
भईरककक म  

गररनकम  

३३७०११४५ मवमकक रवकिवगा मधुवर 
आय कनव 

४७ द्धक.ति. Embankment ियवर 
भैमकक क म ८७ र्टव R.C.C Box 

culvert तनिवाण कवया म्पन 
भएक म  

८७ द्धक.ति.मडक ४ र ६ केनिव 
तिर न्नति कनुकम  

किेव कञ्चनपरु खण्ड ८७ द्धक ति िध्यक ४० द्धक. 
ति. Embankment कवया, ६० द्धक ति कवे प्रलक िथव 
३६ र्टव िम ड्रक नकक तरक्िर (पुे  मिकि) तनिवाण 
गररनकम  

३३७०११४६ द श्र  पुे  मधुवर िथव 
मंभवर आय कनव 

 पुे  तनिवाण/तडकवईन म्बन्धी 
्ििव अतभबदृ्धि कवयािि 
भैईरककक   

- पुे  तनिवाण/तडकवईन म्बन्धी ्ििव अतभबदृ्धि गनआ, 
१० र्टव Signature bridges क  तडकवईन कवया अिर् 
बढवईनक |  

३३७०११६९ बैकिल्पक मकवयक 
रवकिवगा द्धर्कवम 
कवयािि 

१०० द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति 
भएक म  

२०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुकम  

मंर्िव कतिवन्िरण भएकव मडककरु िथव बैकिल्पक 
रवकिवगाकरु तनिवाण र तिवर निी कवया अिर् बढवउनक  

३३७०११७० मवमकक ििुग्ेङ-प खरव 
मडक य कनव 

तनिवाण कवया र परविशादविवक  
खररद Agreeemnt भई १००% 

द्धफल्ड मभआ म्पन्न भएक , १% 
भैतिक प्रगति भएक म  

ििुग्ेंग प खरव मडक ४ केनिव 
तिर न्नति म्पन्न कनुकम  

१० द्धक ति कवे प्रलक िथव १४ र्टव िम ड्रक नकक 
तरक्िर (पुे  मिकि) तनिवाण गररनकम मकिी र िवदी 
पुे करुक  ठक क्कव व्यर्तथवपन भै कवया शरुु कनुकम 
आबखैुरकनी ििुग्ेंग (८ द्धक.ति.) क  ठक क्कव व्यर्तथवपन 
प्रद्धिय शरुु कनुकम  

३३७०११७४ ििरव िूेर्वट 
िवझीटवर द भवन 
ओेवंगि ुंगग ेव (िि र 
क ररड र) 

२५० द्धक. ति. रयवक खुे कक , 
१५२ द्धक. ति. र यवभके कवया 
म्पन्नम  

बवाँकी २ द्धक.ति. रयवक तनिवाण गरी 
१२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुकम८० द्धक.ति. 
मडक कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

बवाँकी २ द्धक. ति रयवक ख ल्नक, ३० द्धक. ति. र यवभके 
कवया म्पन्न गररनकम१५४ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नतिक  ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन 
कनुक मवथै ६४ द्धक.ति. मडक र यवभकेतिरिव तिर न्नतिक  
ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन कनुकम  
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३३७०११७५ कक िनव कंिनकंर्व (िकिी 
कररड र) 

२० द्धक.ति. मडक खण्डिव  ठक क्कव 
व्यर्तथवपन भइ तनिवाण कवया 
भइरककक  िथव बवद्धक खण्डिव 
द्धर्तििृ मभआ, तडकवईन कवया 
भईरककक   

१०० द्धक.ति. मडक तिर न्नति म्पन्न 
कनुकम  

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुक िथव बवद्धक खण्डिव 
द्धर्तििृ मभआ, तडकवईन म्पन्न गरी पूर्ा ियवरी कवया 
म्पन्न गरी ठक क्कव ब्यबतथवपन गररनक  

३३७०११७६ तनर्वािन ्क्रल रणनैतिक 
मडक 

द्धर्तििृ मभआ, तडकवईन ेगवयि पूर्ा 
ियवरीक  कवया भैरककक  र तडकवईन 
म्पन्न भएक  मडककरु क  
तिर न्नतिक  ेवतग ठक क्कव आव्कवन 
प्रद्धियविव रककक म  

१६५ र्टव तनर्वािन ्क्रलक  कररब 
२२०० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव 
तिर न्नति म्पन्न भएक  कनुकम  

ठक क्कव व्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया शरुु कनुकम  

३३७०११२८ कुे वकी रवकिवगा 
(पुे करु मिकि) 

कुे ८१८ द्धक ति मडक 
कवे प्रलक िथव १०५ बटव पुे  
तनिवाण म्पन्न भैमकक क  स |  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

४०० द्धके तिटर मडक कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति 
िथव ३० र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न गररनकसम  

 कनकपरु क केश्वर 
तभट्टवि ड मडक  

१७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
भएक म 

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 नर्ेपरु िेंगर्व मडक  २६ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म 

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम 

- 

 नयवाँर ड बरकथर्व 
िधरु्नी मडक  

४१ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 कदििौक कपिौे 
तिनकौतडयव किेव 

२२.५ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 
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मडक  

 बेवन किेव मडक  २१. द्धक.िी बकमक  कवया भएक म  बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 बवाँकक  मर यविपरु मडक १६ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 कनकपरु बमतबटी 
बेर्व कवदी प खरतभण्ड 
मर यविपरु मडक  

१५ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 फुेक र त्रलभरु्ननगर 
मडक  

१२ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

२ द्धक.ति.भकल्की/त्रलभरु्ननगर मडक खण्डिव कवे प्रलक 
गररनक |  

 यदकुुकव-खकरुी-िकरु्व 
मडक 

Structure िथव िवट क  कवि 
भैरककक   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

९.८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 किदक-ेगडी-गददयवनी 
मडक  

इ्ब्यवक्िेंट िथव नवेवक  कवि 
भैरककक   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

२७ द्धक.ति. कवे प्रलक गररनकम  

 द्धर्रकन्ि बकवर यदकूुकव 
िद्धकनवथपरु मडक  

३२.३५ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 क केश्वर कददा मडक  २७.२ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 

 कनकपरु यदकूुकव 
मडक  

१६ द्धक ति मडक कवे प्रलक 
भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

- 
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 तमिेपरु-िेंगर्व-
खरैयवट े मडक  

िवट ,र यवर्के, र्कम िथव कल्भटाक  
तनिवाण कवया भई मकक क  कवे  
प्रलक कनुक िििव रककक   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

िवे ुआ.र्. िव म्पन्न कनुक |  

 िौतेकर्व - बकवदरुगंक 
- िझन्गवकव - झुे वतनयव 
- दत्तपरु - कटुर्व - 
द्धपपररयव बकवर - 
गगुौेी - भगर्वनपरु - 
िरुन्िपरु मडक, 

कद्धपेर्ति ु

३९.७ द्धक.ति. Embankment क  
कवया, ३६ द्धक.ति. मबर्कम क  
कवया, ११ द्धक.ति. कवे प्रलकक  
कवया १२० र्टव पुे कमव तनिवाण, 

१९ द्धक.ति. नवेी तनिवाण, ३१.२ 
ति. पुे  तनिवाण  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

३५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनक र बवाँकी १५० ति. 
पुे  तनिवाण म्पन्नम  

 ि.रव.िव. (खरकन्िपरु) - 
िशिेवपरु-तभल्िी 
मडक, कद्धपेर्ति ु 

९ द्धक.ति. Embankment क  
कवया कवे म्ि ३३ र्टव कल्भटा 
तनिवाण, ३.२ द्धक.ति. नवेी 
तनिवाण,२.०८ द्धक.ति. टकर्व पखवाे 
तनिवाण  

बवाँकी खण्डमद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

१८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनक र बवाँकी ४१.२ ति 
पुे  तनिवाण म्पन्नम  

 परवमी-नवरवयण ि क- 
ग द्धपगंक-त्रलर्कणी मडक, 

नर्ेपरवमी  

१२ द्धक.ति. कवे प्रलक भएक   बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

१५.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 कठवकवर्व-त्रलर्कणी 
मडक, नर्ेपरवमी  

८ द्धक.ति. Embankment क  
कवया, ७.५ द्धक.ति. मबर्कमक  
कवया, १५ र्टव कल्भटा तनिवाण, ४ 
द्धक.ति. पक्की नवेी तनिवाण,०.२९ 

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

९ द्धक ति कवे प्रलक गररनक |  
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द्धक.ति. टकर्व पखवाे तनिवाण  

 मिी-भकनी-धनगढी 
मडक, कैेवेी 

मडकक  म्पूणा खण्डिव 
ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

मर्र्कश, बकश , कवे प्रलक कवया 
भैरककक म१५.५ द्धक.ति. कवे प्रलक 
म्पन्नम  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

१० द्धक ति कवे प्रलक गररनक |  

 े्की-द्धटकवपरु-खिौेव 
मडक, कैेवेी  

Embankment, Structure िथव 
मर्बकम क  कवि भैरककक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 ि कनव पुे  ड कक बकवर 
बकेौरी बकेडवंगी दैकी 
मडक 

मडकक  म्पूणा खण्डिव 
ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

मर्र्कश, बकश , कवे प्रलक कवया 
भैरककक म३४ द्धक ति कवे प्रलक 
म्पन्नम  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

५ द्धक ति कवे प्रलक गररनक |  

 क्यव्पम ि क दकिख 
ि कनव पुे  म्िक  
र्वईपवम मडक, धनगढी 

६ द्धक ति कवे प्रलक म्पन्न  बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

२ र्टव पुे  म्पन्न गररनकम  

 त्रलभरु्न रवकपथ 
(द्धर्रगञ्ज- ठ री कुे वकी 
मडक, पमवा  

५४.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
भइमकक क म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

५.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलककव ेवतग ठक क्कव 
व्यर्तथवपन गररनकम  

 र्रीयवरपरु पटकर्वा अरुर्व 
मडक, बवरव 

कवे प्रलकक  म्पूणा तनिवाण कवया 
म्पन्न भइमकक क म  

Upgrading  Upgrading.  
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 गढीिवइ बररयवरपरु 
क कर्ी मडक, बवरव 

म्पन्न  बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलककव ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन 

गररनकम  

 रवकद्धर्रवक कुनौेी 
मडक 

ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

मर् र्कश, र्कश कवया म्पन्न भई 

११ द्धक. ति. DBST म्पन्न 
भईमकक क म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

यमै आ.र्. िव म्पन्न कनुक  

 भवरदक कन्िनपरु 
रवकतबरवक बेवन,मप्तरी  

ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

३१ द्धक.ति मर् र्कश, ३१ द्धक.ति 
र्कश िथव ३० द्धक.ति कवे प्रलक 
भईमकक क  र बवाँकी खण्डिव कवया 
भैरककक   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

र्वाँकी ५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 ि.रव.िव. कठौनव पवि  
मडक, मप्तरी 

ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण 
र १२ द्धक.ति.मर् र्कश र ६ 
द्धक.ति.र्कश कवया भैरककक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

बवाँकी १२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गरकर मद्धकनकम  

 ि.रव.िव. िवरआेी–
िन्िगढी कक िनव मडक 
(िकिी रवकिवगा), झवपव 

३९ द्धक ति कवे प्रलक भएक म  बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

यमै आ.र्. िव म्पन्न कनुक  

 िकिी रिरु्व मडक, झवपव भिपरु-रवकगढ खण्डक  १९ 
द्धकति कवे प्रलक, रवकगढ-रिरु्व 
खण्डिव १५ द्धकति कवे प्रलक 
भईमकक क , बवाँकी खण्डिव 
ई्बैक्िकन्ट, कल्भटा, टकर्व पखवाे 

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

बवाँकी १० द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न गररनकम  
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िथव DBM कवया भैरककक   

 रिरु्व कक शतेयव मडक, 

ि रङ 

कल्भटा, टकर्व पखवाे, नवेी, 
ई्बैक्िकन्टक  कवया भइरककक , ७ 
द्धकति बकम गरी ४.५ द्धक.ति. 
कवे प्रलक भईमकक क म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

२८ द्धक ति कवे प्रलक कवया म्पन्न गररनक  

 कक शतेयव िििडी 
ेौककी फुेि की 
मडक, मनुमरी 

नवेी, कल्भटा, मब बकम, बकम कवया 
िथव २६.५ द्धक.ति DBM र १८ 
द्धक.ति. Asphalt भईमकक क  र 
बवाँकी खण्डिव कवया भैरककक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

यमै आ.र्. िव म्पन्न कनुक  

 ि.रव.िव. कवनकप खरी-
रंगकेी मडक, ि रङ्ग 

२५ द्धक.ति. मडकक  कवे प्रलक 
म्पन्न भएक म  

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

म्पन्न भएक म  

 गवन्धी िनि कन िवगा 
(पथरीबकवरदकिख 
भवरतिय तमिव म्ि) 

नवेी, कल्भटा िथव मब बकम कवया 
भईरककक   

बवाँकी खण्डमद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

र्वाँकी २० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 मद्धकद िौक तभिपरु 
दकर्वनगञ्ज मडक, 

मनुमरी, ८.५ द्धक.ति. 

नवेी िथव कल्भटा र िवट  पनुआ 
कवया भईरककक   

बवाँकी खण्डमद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

८.४५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 द्धर्रवटनगर-कक शतेयव 
मडक ि रङ्ग ३.५ 
द्धक.ति. 

नवेी, कल्भटा िथव मब बकम कवया 
भईरककक   

बवाँकी खण्डमद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

म्पूणा ३.५ मडक म्पन्न कनुक  

 ईनरुर्व-कप्तवनगंक नवेी िथव कल्भटा कवया भईरककक   बवाँकी खण्डमद्धकि म्पणुा खण्ड १८ द्धक. ति. मडक म्पन्न कनुक  
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मडक मनुमरी २२ 
द्धक.ति. 

कवे प्रलक कनुकम  

 नकपवेगंक-बर्ौडव 
मडक, बवाँकक   

मबै े्बवइिव कवे प्रलक म्पन्न  - - 

 पबुा-पििि रवकिवगा 
भरुरगवउ-गुे ररयव-ितुिायव 
मडक, बददायव 

मबै े्बवइिव कवे प्रलक म्पन्न  - - 

 ग ठुर्व खु् बर बकिकनी 
मडक, बवाँकक  

नवेी, कल्भटा तनिवाण, मर्र्कश, बकश 

कवया भैरककक   
म्पणुा खण्ड कवे प्रलक कनुकम  १८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 कल्यवंक ट गढ़वर्व 
रवकपरु मडक, दवंग 

नवेी, कल्भटा तनिवाण, मर्र्कश, बकश 

कवया र कवे प्रलक अन्िगाि DBM 

क  कवया भैरककक   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड 
कवे प्रलक कनुकम  

२७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनकम  

 खैरी िन्दनपरु ्िंगेपरु 
ि कदकिख उत्तर िनवउ 
पशपुतिनगर ग ेव 
ओखवररयव बवाँध मडक  

मबर यकड, पखवाे, ह्यिु पवइप 
कल्भटाक  कवया कुाँदै गरकक   

म्पणुा खण्ड कवे प्रलक कनुकम  मबबकम ,बकम र कवे प्रलक कवया कनुक  

 परु्ा–पििि रवकिवगा 
ेिकी –क इेवर्वम 
मडक 

म्पन्न  - - 

 भरिपरु िवढी ठ री 
कुे वकी मडक, िििर्न 

नवेी, कल्भटा तनिवाण, मर्र्कश, बकश, 

कवे प्रलक कवया भैरककक म  

- म्पन्न  
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 तबतभन्न मडक िथव 
पुे करुक  बकबुषीय 
ठक क्कवपट्टव ब्यबतथवपन 
गनआ  

४ र्टव पुे क  ठक क्कव व्यर्तथवपन 
भएक म  

बवाँकी खण्डक  कवे प्रलक तिर न्नति र 
बवाँकी पुे क  ठक क्कव व्यर्तथवपन कनुकम 

३० र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुकम  

बवाँकी खण्डक  कवे प्रलक तिर न्नति र बवाँकी पुे क  ठक क्कव 
व्यर्तथवपन कनुकम  

३३७०११६७ ्क्रलीय ब्यवपवररक िवगा 
द्धर्तिवर आय कनव 

   

३३७०११६७ किेव-ढल्कक र्र- 
पथेैयव मडक 

उि मडकक  िवर केनिव द्धर्तिवर 
एरं् तिर न्नति कवयाक  ेवतग 
तडद्धपआर िथव र्विवर्रणीय 
अध्ययन कवयाक  ेवतग 
परविशादविव सनौटक  कवया म्पन्न 
भई तडकवइन िथव र्विवर्रणीय 
अध्ययन कवया मिुवरु रककक म  

१३० द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति म्पन्न कनुकम  

यम खण्डक  १३० द्धक.ति. ४ केनिव द्धर्तिवर एरं् 
मधुवरक  ेवतग तडकवईन र र्विवर्रणीय अध्ययन कवया 
म्पन्न गररनकम  

३३७०११६७ नवगढंुगव-नैवद्धर्मक-ििुग्ेङ्ग 
मडक  

तनिवाण कवयाक  ठक क्कव व्यर्तथवपन 
िथव तनिवाण मपुररर्क्णकव ेवतग 
परविशामकर्व खररदक  कवया मिुवूप 
रककक म  

९५ द्धक.ति. मडक तिर न्नति भएक  
कनुकम  

ठक क्कव व्यर्तथवपन म्पन्न भई तनिवाण कवया शूुप कनुक र 
टकर्व, पखवाे ेगवयि नवेी तनिवाण कवया मिुवूप रकनकम  

३३७०११३० औद्य तगक क ररड र 
(व्यवपवररक िवगा) 
द्धर्तिवर आय कनव 

   

 रवनी द्धर्रवटनगर ईटकरी 
धरवन मडक 

४२ द्धक.ति. मडकक  ठक क्कव 
व्यर्तथवपन भएक िव म  िध्यक 

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड ४९ 
द्धक.ति. िवर केन कवे प्रलकतिरिव 

ठक क्कव व्यर्तथवपन गना बवाँकी ७ द्धक.ति. िध्यक इटकरी 
धरवन खण्डक  ५ द्धक.ति. र दकुबीक  १.३ द्धक.ति. 
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३२ द्धक.ति. म्पन्न भएक  र २ 
र्टव पुे  तनिवाण िवे ुरककक म  

तिर न्नति कनुकम  मडक द्धर्तिवरक  ेवतग ठक क्कव व्यर्तथवपन भई तिर न्नति 
कवया शरुु कनुकम२ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न कनुकम  

 द्धर्रगञ्ज पथेैयव मडक ३२ द्धक. ति. िध्यक २७.७१ द्धक. 
ति. कवे प्रलक म्पन्नम  

म्पणुा ३२ द्धक.ति. मडक िवर केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

बवाँकी १ द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर म्पन्न कनुकम ििाि 
म्भवरक  कवया कनुकम  

 र्केद्धकयव बटुर्े मडक २३.२५ द्धक.ति. मडक ६ केनिव 
द्धर्तिवर भईमकक क   

बवाँकी खण्ड मद्धकि म्पणुा खण्ड िवर 
केन कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम  

४.२५ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर कनुकम  

 कटकी-कनकपरु-
ढल्कक र्र मडक 

३९.७ द्धक.ति. मडक ६ केनिव 
तबतिवर कवया/ तिर न्नति म्पन्नम  

म्पणुा खण्ड ४० द्धक.ति. ६ केनिव 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम६ र्टव 
Pedestrian Bridge तनिवाण भएक  
कनुकम  

६ र्टव Pedestrian Bridge क  ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी 
तनिवाण कवया शरुु भएक  कनुकम ४० द्धक.ति. मडकक  
ििाि म्भवर एरं् मधुवरक  कवया कनुकम  

 िकवकवेी रवकिवगाक  
ि कनवपुे -अिररयव 
खण्ड, कैेवेी 

१४.२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तनिवाण म्पन्न | २ र्टव पुे क  
ठक क्कव व्यर्तथवपन भएक  |  

म्पणुा खण्ड १४.२ द्धक.ति. ६ केनिव 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति कनुकम६ र्टव 
Pedestrian Bridge तनिवाण भएक  
कनुकम  

६ र्टव Pedestrian Bridge क  ठक क्कव व्यर्तथवपन गरी 
तनिवाण कवया शरुु भएक  कनुकम १४.२ द्धक.ति. 
मडकक  ििाि म्भवर एरं् मधुवरक  कवया कनुकम  

 िन्ितनगवकपरु गौर 

मडक 

तड.द्धप.आर. म्पन्न भएक , IEE 

क  प्रद्धियव आगवडी बद्धढरककक   
म्पणुा खण्ड िवर केन कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

ठक क्कव गनुा अिर्क  पूर्ा ियवरीकव कविकरु म्पन्न गनआम  

३३७०३०११ यविवयवि व्यर्तथव 
द्धर्भवग 

मवर्ाकतनक यविवयवि मकर्वकव 
मर्वरीेवई अनगुिन गनआ प्रणवेी 
(GPS-VTS) ३५ र्टव मर्वरीिव 
कडवन गरीएक म िििर्नक  
आाँपटवरी र िक त्तरीक  बददाबवमिव 
िौे पुे क  मञ्चवेन भएक म 

मंर् िथव प्रदकशबीि यविवयवि 
व्यर्तथवपनिव मिन्र्य र 
मककवयवत्िाक प्रणवेीक  द्धर्कवम 
भएक  कनुकम मवर्ाकातनक यविवयवि मकर्व 
भरपदो, गणुतिरीय र मकर्वर यवकीिै्रली 
भएक  कनुकम यविवयवि मकर्व प्रणवेी 

र्वद्धषाक कवयािि अन्िगाि द्धियवकेवप मञ्चवेन गनआ  
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द्धर्रगञ्ज र नवरवयणर्वट मडक 
खण्डिव Road Accident 

Management Information 

System (RAMIS) मञ्चवेनिव 
ल्यवईएक म प्रदकश नं. १ क  
ईटकरी, बवग्ििी प्रदकशक  ककटौडव र 
टककु, ेिु्बनीक  बटुबे िथव 
कैेवेीक  अत्तरीयविव मर्वरी 
मवधनक  द्धफटनकम परी्ण कक न्ि 
(VFTC) तथवपनव भई मञ्चवेनिव 
आएक म यव्रलरु्वकक मवर्ाकतनक 
यविवयवि मकर्विव अनेवईन 
द्धटकक द्धटङ प्रणवेी (OTMS) ेवग ु
गरीएक म दै केख िकल्ेव, आठतबम 
नगरपवतेकव, र्डव नं. ३, 

धौेवक टिव ररफ्रक शिकन्ट मकन्टर 
तनिवाण कवया भईरककक म मंर्ीय 
मर्वरी िथव यविवयवि व्यर्तथव 
ऐनक  ितयौदव ियवर भई 
िन््रलवेयिव पकश भएक म भौतिक 
पूर्वाधवर िथव यविवयवि मकर्व 
व्यर्तथवपन म्बन्धी मंर्ीय 
मरकवर र मबै प्रदकश मरकवरकव 
िवननीय िन््रली्यूकरुक  तिति 
२०७८/१२/०२ गिक प खरविव 

तडकटवइक भएक  कनुकम 
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भएक  मंयिु बैठकबवट यविवयवि 
मकर्व व्यर्तथवपन म्बन्धी २२ 

बुाँदक मवझव तनणाय भएक म  

३३७०२१०१ रके, िकर  रके िथव 
ि न  रके द्धर्कवम 
आय कनव 

कयनगर-कनकपरु-कुथवा रकेमकर्व 
मञ् िवेनिव भएक म बददार्वम 
तटकशनक  ेवतग कग्गव प्रवतप्तक  
कवया भइरककक म पूर्ा-पि िि 
रकेिवगा अन्िगिा बददार्वम तनकगढ 
खण्डक  कवेम्ि ५०.५ द्धक.ति. 
रवकबकड िथव ५ र्टव रकेपुे कूप 
तनिवाण भएक म कवठिवडौं 
उपत्यकविव िकर  रके अन्िगाि 
मविद बवट  िकवरवकगञ् कक  
द्धर्तििृ अध्ययनक  कवया 
भइरककक म रक्मौे-कवठिवडौं िथव 
कक ूपङ्ग-कवठिवडौं रकेिवगाक  
द्धर्तििृ पररय कनव प्रतिर्कदन ियवर 
गना ििश: भवरि िथव िीन 
मरकवरमाँग म्झौिव भएक म 

१४० द्धक.ति. रकेर्क तनिवाण कनुक बददाबवम तनकगढक  तटकशन, ितेपर, तमग्नतेङ्ग आदद 
ियवर गनआ 

३३७०१११८ उत्तर दि्ण े किवगा 
(क शी: र्मन्िपरु 
(खवाँदर्वरी) दकिख 
द्धकिवथवङ्कव) 

१४८ द्धक.ति. रयवक तनिवाण 
म्पन्न, ७२ द्धक.ति. र यवभके िथव 
६ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 
भएक म  

१०० द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति भएक  कनुकम  

१४ द्धक.ति. मडकक  रयवक ख तेनक, ८ द्धक.ति. 
र यवभके, १ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न गररनक र खवाँदबवरी-
निु खण्डिव थप ५४ द्धक.ति. ठक क्कव व्यर्तथवपन 
गररनकस भनक म द्धक खण्डक  ४९ द्धक.ति. मडक 
तिर न्नति कवरी रकनक िथव १० द्धक.ति कवे प्रलक गनआ |  
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३३७३१०११ क) मविररक मडकक  
आर्तधक ििाि  

९५ द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  
आर्वतधक ििाि भएक म  

- ८०० द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  आर्वतधक ििाि 
गररनक  

 ख) द्धर्तभन्न 
मडककरुक  तनयतिि, 

पटकक  र अन्य ििाि 
मंभवर 

७८०० द्धक.ति. रणनैतिक 
मडकक  तनयतिि ििाि भएक   

- ७८०० द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  तनयतिि ििाि 
गररनक  

 ग) मविररक मडकक  
पनु: तथवपनव र पनु: 
तनिवाण 

१०० द्धक.ति. मडकक  
पनु:तथवपनव िथव पनु:तनिवाण 
भएक म  

- ५० द्धक.ति. मडकक  पनु:तथवपनव  िथव पनु:तनिवाण 
कनुकम  

३३७०११२६ मकिी े किवगा 
(द्धटकवपरु-े डक–
िैनपरु–िवक्ेवक ट) 
दि्ण खण्ड 

द्धटकवपरु-े डक-िैनपरु खण्ड 
अन्िगाि २४२ द्धक.ति. िध्यक 
१३० द्धक.ति.रयवक खुे कक  र म  
िध्यक २७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
कवया म्पन्न भएक  |  

बवाँकी खण्ड रयवक तनिवाण गरी १०० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलकतिरिव 
तिर न्नति कनुकम  

द्धटकवपरु-ठूेी गवड खण्डक  १८ द्धक.ति. रयवक ख ेी 
१० द्धक. ति. मबबकश बकश गरी कवे प्रलक कवया शरुु 
गररनकम मवाँफक बगर-िैनपरु मडक खण्ड अन्िगाि ४ र्टव 
तनिवाँणवधीन पुे करु म्पन्न कनुक र द्धटकवपरु-े डक-
मवाँफक बगर खण्ड अन्िगाि बवाँकी पुे  िथव नयवाँ 
रयवककव ेवतग मकिति तेई ठक क्कव प्रद्धियव 
गररनकमरयवक खुे ककव मडक खण्डिव मकििी तेई 
कवे प्रलककव ेवतग प्रद्धियव अगवतड बढवईनकम  

 मकिी े किवगा  
(द्धटकवपरु-े डक-िैनपरु-
िवक्ेवक ट) उत्तर 
खण्ड 

४० द्धक.ति. रयवक खुे कक म  म्पणुा खण्ड रयवक तनिवाण गरी ४५ 

द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुकम  

िैनपरु धतुे खण्डक  ६० द्धक.ति. िध्यक बवकी रककक  
२० द्धक.ति. ट्र्यवक ख ल्न ठक क्कव ब्यबतथवपन गररनक 
|िैनपरु धतुे खण्डक  मरुु ०+००० दकिख १८+००० 
िकनकक म्ि कवे प्रलककव ेवतग प्रद्धियव अगवडी बढवइनक  

३३७०११६८ मरुुङ्ग िवगा द्धर्कवम तमिबवबव मरुुङिवगा तनिवाणकव तमिर्वर्व मरुुङ्ग य कनवक  ११२६ ति तमिर्वर्व मरुुङ्ग य कनव अन्िगाि मरुुङ्ग िवगा िथव 
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कवयािि ेवतग िविा ९ २०२२ िव 
म्झौिव भई तनिवाण ब्यर्मवयी 
मवइट ि द्धर्ेवईक भएक म 

ेविवबगर मरुुङिवगा तनिवाणकव 
ेवतग बकरु्षीय ठक क्कव 
व्यर्तथवपनक  तर्ीकृति िथव स्र ि 
मतुनििििव क  ेवतग अथा 
िन््रलवेयिव फवइे पकश भएक म 

धरवन केउिी, खदु्धटयव ददपवये र 
ग दवर्री िवनककुण्ड मरुुङ्गक  
म्भवब्यिव अध्ययन म्पन्न 

कनुकम बबइ तसन्ि ुमरुुङ्गिवगाक  
RFP आव्कवन भएक  िथव अन्य 
मरुुङ्ग िवगा करुक  म्भवब्यिव 
अध्ययनक  ेवतग EOI आकर्वन 
भएक िव िलु्यवंकन कवरी  
रककक म  

मरुुङ्ग तनिवाण कवया म्पन्न कनुकम 

ेविवबगर मरुुङिवगा तनिवाण म्पन्न 
कनुकम द्धर्तभन्न मरुुङ िवगाकरुक  
म्भवब्यिव अध्ययन म्पन्न कनुकम  

मडकक  तडकवइन म्पन्न भई मरुुङ्ग िवगा तनिवाणक  
थवेनी कनुक ेविवबगर मरुुङिवगा तनिवाणकव ेवतग ठक क्कव 
म्झौिवक  मकिति प्रवप्त भएिव तनिवाण कवयाक  ेवतग 
ठक क्कव आह्ववनक  कवया गररनक द्धर्तभन्न मरुुङ िवगाकरुक  
EOI िथव RFP िलु्यवंकन म्पन्न गरी अध्ययन कवया 
अतध र्ढवउनकम  

३३७०११७३ मूयाद्धर्नवयक धतुेखके र 
क टकश्वर बवनकश्वर 
त्रलपरुकश्वर मडक 

क टकश्वरिव अन्डरपवम/ फ्ेवई 
ओभर तनिवाणकव ेवतग पबुा 
मंभवव्यिव अध्ययन म्पन्न िथव 
मूयातबनवयवक धतुेखके मडक 
खण्डक  ठक क्कव ब्यबतथवपन प्रद्धियव 
मरुु भएक   

तनिवाण कवया मिुवरु भएक  कनुकम 

मूयाद्धर्नवयक धतुेखके मडक खण्ड ६ 

केनिव तबतिवर कनुक कवया अिन्िि 
िरणिव कनुक सम  

क टकश्वरिव अन्डरपवम/फ्ेवई ओभर क  तडकवईन 
म्पन्न गररनकसमबवनकश्वर, त्रलपरुकश्वर िथव अन्य आर्यक 
ि ककरुिव फ्ेवई ओभर / अन्डरपवम क  मंभवव्यिव 
अध्ययन गररनकसम 

मयुाद्धर्नवयक धतुेखके मडक िवर केनिव तिर न्नति गनआ 
कवयाक  ेवतग द्धर्तििृ इिन्कतनयररङ तडकवइन म्पन्न 
भइ तनिवाण कवया मरुु भएक  कनुकसम  
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३३७०११७२ तििैयव कटवरी र्िुी १० द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न 
भएक  र १० द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलकतिरिव तिर न्नति ेवतग 
ठक क्कव आव्कवन भएक म  

७० द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति 
म्पन्न कनुकम  

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुक र बवद्धक ५० द्धक.ति. 
मडक तनिवाण/तिर न्नति गनाकव ेवतग पूर्ा ियवरी कवया 
म्पन्न गरी ठक क्कव ब्यबतथवपन गररनक .  

३३७०११७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, 
पथेैयव नवरवयणर्वट 
खण्ड (कवकरतभट्टव 
इनरुर्व ेौककी मडक 
खण्ड) 

द्धर्तििृ मभआ, तडकवईन कवया 
अन्िगाि १२० द्धक.ति. Design 

म्पन्न भएक  र Draft Report 

पकश भएक म  

१२० द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति म्पन्न कनुकम  

ठक क्कव व्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया शरुु कनुकम  

 कवकरतभट्टव इनरुर्व, 
पथेैयव नवरवयणर्वट 
खण्ड (पथेैयव 
नवरवयणर्वट मडक 

खण्ड) 

द्धर्तििृ मभआ, तडकवईन कवया 
अन्िगाि १०० द्धक.ति. द्धफल्ड 
मभआ म्पन्न भएक म  

१०० द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति म्पन्न कनुकम  

ठक क्कव व्यर्तथवपन प्रद्धिय शरुु कनुकम  

३३७०११२९ उप्क्रलीय यविवयवि 
अतभर्दृ्धि आय कनव 

२१६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
कवया म्पन्नम  

- तडएेपीिव कनुक ििाि मंभवर  

३३७०००१२ नकपवे पवनीककवक 
कवयवाेय 

तन्न नददकरुक  द्धर्तभन्न खण्डिव 
केयवन मंिवेन म्बन्धी 
म्भवव्यिव अध्ययन म्पन्न 
भएक म कणवाेी नदी ( खिौेव-
िखिडी) -११५ द्धक.ति. कवेी 
गण्डकी (रव्दी-दकर्र्वट) -९५ 
द्धक.ति. क शी नदी (ििरव-

केयवन मंिवेन म्बन्धी आर्यक 
कवननुी व्यर्तथव भई, अनगुिन िथव 
तनयिन मरुु भएक  कनुकम नकपवेक  
ठूेव नदीकरुिव केयवन मंिवेन 
म्बन्धी म्भवव्यिव पद्धकिवन भएक  
कनुकम  

मनुक शी, कवेीगण्डकी, बवग्िति, िविवक शी ेगवयिकव 
नदीकरुिव केयवन मंिवेन म्बन्धी म्भवव्यिव 
अध्ययन गनआम केयवन मंिवेन म्भवव्य दकिखएकव 
नददकरुिव यव्रलकुरुक  मककिवकव ेवतग टतिानेकरु 
तनिवाणकव ेवतग द्धर्तििृ पररय कनव प्रतिर्कदन ियवर 
गनआम क शी, नवरवयणी ेगवयिकव नदीिव मरुि्ि 
केयवन मञ्चवेनकव ेवतग अर्र धकरु कटवउनकम द्धर्तििृ 
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ििु्ेङ्गटवर) -७५ द्धक.ति. 
नवरवयणी नदी (दकर्र्वट-गण्डक) -
८५ द्धक.ति. त्रलशुे ी नदी 
(दकर्र्वट-ििुग्ेङ्ग) -२२ द्धक.ति. 
मनुक शी नदी ( अरुण द भवनबवट 
िवतथ) -२२ द्धक.ति. नकपवे 
पवनीककवक (मञ्चवेन िथव 
व्यर्तथवपन) ऐनक  ितयौदव 
ियवर गररएक म मििुिव 
पवनीककवक मंिवेन म्बन्धी 
द्धर्तभन्न अन्िरवाद्धिय िकवमिन्धकरु 
अनिु दनक  प्रद्धियव अिर् 
बढवइएक म  

पररय कनव प्रतिर्कदन ियवर भएकव तथवनकरुिव टतिाने 
तनिवाणकव ेवतग र्विवर्रणीय अध्ययन गनआम  

३३७००१०१ कवठिवंडौ-िरवई िधकश 
फवष्ट रयवक 

िकवदकर्टवर, धकिक र केनडवंडविव 
मरुुङ्गिवगा तनिवाणक  कवया प्रवर्भ 

भएक   

 अन्िरवाद्धिय ब ेप्रल आव्कवन भई 
रवकदिवर-तनकगढ खण्डिव तनिवाण 
कवया मूुप भएक म  

कवे Camp Establishment, Field 

Survery िथव Field Investigation 

ेगवयिकव पूर्ा ियवरीक  कवया 
भईरककक म  

कवठिवण्डौबवट तनकगढम्िक  यव्रलव 
अर्तध कररर् एक र्ण्टव कनुक गरी िीन 
र्टव मरुुङ्ग िवगा र ८७ र्टव पूे 
मद्धकिक  ७२.५ द्धक.ति.े्बवई रककक  
Asian Highway Design Standard 

(Class-A) अनरुुप कनुक गरी ४ (िवर) 
केन (Two Way Double Lane) क  

ििुगतिक  मडक (Expressway) 

तनिवाण भएक  कनुकम 

मरुुङ्ग िवगा प्यवकक क नं.१ र २ क  मभआ, द्धफल्ड 
इन्भकद्धष्टगकमन, तडकवइन िथव ड्रइङ्ग कवया म्पन्न गरी 
तनिवाण कवया प्रवर्भ गनआम  

ििुिवगा खण्ड प्यवकक क नं.३, ४ र ५ (रवकदिवर-तनकगढ 
खण्ड) क  ब ेप्रल आब्कवन, िूल्यवङ्कन िथव म्झौिव 
गरी ि द्धर्ेवइककशन मद्धकि तनिवाण कवया प्रवर्भ गनआम  

ििुिवगा केनडवाँडवदकिख -रवकदिवर खण्ड प्यवकक क नं.६ र 
७ एरं् तमतनकरीदकिख िकवदकर्टवर खण्ड प्यवकक क नं. ८ क  
ब ेप्रल आह्ववन, िूल्यवङ्कन िथव म्झौिव गरी 
ि द्धर्ेवइककशन मद्धकिक  तनिवाण कवया प्रवर्भ गनआम  

बृ् वर पणक  ेवतग मरकवरी कग्गव प्रवप्त गरी ब ेप्रल 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक आर् २०७९/८० िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु द्धियवकेवप 

आव्कवन (१५२ ककक्टर), िलु्यवङ्कन िथव म्झौिव पिवि 
बृ् वर पण कवया प्रवर्भ गरी म्पन्न (१५२ ककक्टर 
्क्रलफेिव) गनआम 

ख कनव, फतमाड े र र्ङु्गििी मिकिकव कग्गव अतधर यकण 
(४२७-१५-२-१ र पनी) क  कवया अगवतड बढवउनक   

थप कग्गव अतधर यकण (ट े प्ेवकव, रकष्ट एररयव, 
इन्टरिकन्क िथव मतभाम रयवकक  ेवतग ) अनिुवतनि 
३६० र पनीक  कवया अगवतड बढवउनकम  

33701177 रवप्ती े क िवगा    

33701178 पूर्ापििि एतमयवक  
यविवयवि िथव व्यपवर  

   

33702011 रकल्र्क द्धर्भवग    

33703013 मर्वरी परर्ण कवयवाेय    

33703101 यविवयवि व्यर्तथव 
मदुृढीकरण आय कनव  

   

३३700102 के िवगा    

33701011 मडक द्धर्भवग    

3370101२ तडतभकन मडक 
कवयवाेयकरु 
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ब.उ.िश.नं. कवयािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक आर् २०७९/८० िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु द्धियवकेवप 

3370101३ ककतभ इिक्र्प्िकन्ट 
तडतभकनकरु 

   

3370101४ िककवतनके िवतेि    

3370101५ गणुतिर अनमुन्धवन िथव 
द्धर्कवम कक न्ि 

   

९. क िखि प् िथव अनिुवन  

मडक, रके िथव केिवगा ्क्रलिव स्र ि मवधन एर्ि ्तनिवाण मविर यी आर्यक मियिव पयवाप्त िव्रलविव उपेब्ध कनु नमक्नव के मियिै कवयािि िथव आय कनव म्पन्न कनु 
नमक्नक क िखि रकन्सम मडकेवई प्रवद्धर्तधक रुप के उििि बनवउनक र्ु् िी, ि ड, उकवे  र ओरवे  िवपदण्ड अनरुुप बनवउनक र तिनेवई पक्की बनवउन म्बिन्धि तनकवयेवई 
िक्िकर्वर बनवउनक कवया, स्र ि मवधन र कनशििकव द्धकमवब के िनुौिीपूणा सम मडक तनिवाणक  ेवतग आर्यक मविर यी तमिकन्ट, तगट्टी, िवट , अेक्रलवक  प्रय ग र प्रवकृतिक स्र ि 
मवधनक  ददग  उपय गक  क िखि रकन्सम कवयवान्र्यन व्यर्तथवपन एर्ि ्नर्ीन व्यर्तथवपकीय उपकरणकूपक  आन्िररकीकरण कनु नमकक िव आय कनवक  मिय र ेवगि बढ्नक 
क िखि रकन्सम यमबवट त्रलर्षीय खिा मंरिनव के प्र्कपण गरकक  ेक्ष्य िथव उद्दकयकूप प्रवप्त गना क िखि दकिखन्सम 
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७.३ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 

१. पषृ्ठभधूि  

नेपालको संवििानले िौधलक हक अन्तर्गत विचार तथा अधभव्यक्तिको स्ितन्रता, पूर्ग प्रसे स्ितन्रता, सञ् चारको हक, 

सूचनाको हक लर्ायत र्ोपनीयताको हकसम्बन्िी विधभन् न व्यिस्था र्रेको ।  साथ  सञ् चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्िी 
क्षेराधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहिा रहेको ।  सो सँर्  आि सञ् चारलास स्िछ।, स्िस्थ, धनष्पक्ष, ियागददत, क्तिम्िेिार र 
व्यिसावयक बनाउन आिश्यक व्यिस्था र्ने उल्लेक्तित ।   

नेपाल सरकारको दीघगकालीन सोच, २१०० ले िलुकुलास सिनु् नत, स्िािीन र सिाििादउन्ििु अथगतन्रसवहतको सिान 
अिसर प्राप्त, स्िस्थ, क्तशक्तक्षत, ियागददत र उछच िीिनस्तर भएका सिुी नार्ररक बसोबास र्ने िलुकुका रुपिा विकास र्ने सोच 
धलएको ।  उि सोच प्राधप्तका विधभन् न सम्िाहकहरु िध्ये र्रु्स्तरीय एकीकृत यातायात प्रर्ाली, सूचना प्रविधि तथा सञ् चार 
पूिागिार र िृहत सञ् िालीकरर्लास प्रििु सम्बाहकका रुपिा उल्लेि र्ररएको ।  पन् य योिना .आ.ि. २०७६/७७-
२०८०/८१) िा सञ् चार तथा सूचना प्रविधि पूिागिार क्षेरको सोचिा सूचना प्रविधियिु राट्र भ भन् ने सोच राक्तिएको । भने उि 
सोच प्राधप्तका लाधर् विधभन् न ल्य र उद्देश्यहरू तय र्ररएका ।न ् 

सूचना प्रविधिको क्षेरिा विकधसत निीन प्रविधिहरूको अधिकति उपयोर् र्दै आधथगक सिवृि हाधसल र्ने िन्रालयको 
दीघगकालीन सोच अन्तर्गत आिसञ् चार, दूरसञ् चार, सूचना प्रविधि, हलुाक सेिा, सरुक्षर् िदु्रर् र चलक्तचर िस्ता ६ िटा िहत्िपूर्ग 
क्षेरर्त सोचिा केक्तन्द्रत रहेर िन्रालयले ल्यहरू धनिागरर् र्रेको ।  

सञ् चार तथा सूचना प्रविधि क्षेर अन्तर्गत रावट्र भय प्रसारर् .एघारौं संशोिन) धनयिािली,  २०७८, रेधियो सञ् चार  
.लाइसेन्स) .पाँचौ संशोिन) धनयिािली,  २०७८, चलक्तचर .धनिागर्,  प्रदशगन तथा वितरर्) .सातौं संशोिन) धनयिािली, २०७८, 

नेपाल सरकार िक्तन्रपररषद् बाट स्िीकृत भस कायागन्ियनिा आएका ।न ् सोही सन्दभगिा नेपाल सरकारको नीधत तथा कायगरि 
तथा पन् ौं योिनाको कायागन्ियनलास िद्दत पगु्ने र्री आधथगक बषग २०७९/८० को िध्यिकालीन िचग संरचनालास बावषगक 
विकास कायगरिसवहत तयार र्ररएको ।   

२. सिस्या तथा चनुौती  

आिसञ्चार पूर्ग रूपिा  ियागददत,  क्तिम्िेिार, ििाफदेही, उत्तरदायी  र  विश्वसनीय हनु  नसक्न,ु  दूरसञ्चार सेिािा  सब  
 नार्ररकको  पहुँच  पगु्न नसक्न,ु सूचना  प्रविधिको  विकास र साइबर सरुक्षाको लाधर् पयागप्त संरचनार्त व्यिस्थाको किी  हनु,ु 

सािगिधनक सेिा  प्रिाहिा  सूचना  प्रविधिको  न्यून  उपयोर्  हनु,ु हलुाक  सेिालास  विवििीकरर्  र्नग  नसक्न,ु नेपाललास प्राप्त 
अिागइटल स्लटको  सियि   उपयोर् र्नग नसक्न,ु सरुक्षर्  िदु्रर्को पयागप्त  पूिागिार विकास नहनु,ु सूचना प्रविधि उद्योर् व्यिक्तस्थत 
नहनु,ु यस क्षेरिा अपेक्तक्षत रोिर्ारी धसिगना नहनु,ु चलक्तचर क्षेरलास उद्योर्को रूपिा विकास र्नग नसक्न ुर विज्ञापन व्यिसाय 
व्यिक्तस्थत हनु नसक्न ुयस क्षेरका िखु्य सिस्याका रूपिा रहेका ।न ् 

आिसञ्चार िाध्यििा प्रसाररत सिाचार ियागददत र विश्वसनीय बनाउन,ु भ्रािक सिाचारको धनयिन एिि ् धनयन्रर् र्नुग 
सािाक्तिक सञ्जालको िवृि सँर्  यसिा बढ्द  र्एको दरुूपयोर् धनयन्रर् र्नुग, सञ्चार तथा सूचना क्षेरिा विकधसत निीनति प्रविधि 
सिय सापेक्ष प्रयोर् र्नुग, बढ्दो साइबर अपरािको सािना र्नुग, सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योर्हरूलास प्रधतस्पिी बनास सम्बिगन 
र्नुग, परम्परार्त हलुाक सेिालास विवििीकरर् र्नुग, अनसुन्िान तथा विकासिा लर्ानी िवृि र्नुग, सरुक्षर् िदु्रर्िा रहेको परधनभगरता 
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हटाउन,ु सेिा प्रिाहको लाधर् बस्ती ।ररएर रहन,ु चलक्तचर क्षेरलास प्रधतस्पिागत्िक बनास उद्योर्को रूपिा विकास र्नुग, दूरसञ्चार 
पूिागिारिा सहप्रयोर्को अििारर्ा कायागन्ियन र्नुग यस क्षेरका चनुौतीको रुपिा रहेका ।न ् 

३. सोच  

सूचना प्रविधियिु राट्र भ  

४. उद्दशे्य  

१. सब  नार्ररकिा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहि पहुँच तथा उपयोर् विस्तार र्नुग  

२. सञ्चार र सूचना प्रविधि सेिालास सिगसलुभ, भरपदो र र्रु्स्तरीय बनाउन ु 

३. सञ्चार र सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योर्को विकास र्री रोिर्ारी िवृि र्नुग  

५. रर्नीधत  

१. सूचनािा सब  नार्ररकको पहुँच तथा उपयोर् सधुनश्चत र्ने  

२. पूर्ग प्रसे स्ितन्रताको सधुनश्चतता र्दै आि सञ्चारिा सब  नार्ररकको पहुँच विस्तार र्ने   

३. दूरसञ्चार  एिि ्ब्रोिब्याण्ि सेिाको पहुँच देशभर परु् याउने   

४. धिक्तिटाइिेसन िाफग त सािाक्तिक, आधथगक र शासकीय व्यिस्थािा सिुार र्ने   

५. हलुाक सेिालास संस्थार्त पनु:संरचना र्री स्िायत्त, प्रधतस्पिी र व्यािसावयक बनाउने   

६. चलक्तचर क्षेरको पूिागिार विकास र्री उद्योर्को रुपिा विकास तथा प्रिगिन र्ने   

७. सरुक्षर् िदु्रर्को व्यिस्था र्ने   

८. विज्ञापन बिार व्यिक्तस्थत बनाउने    

६. विषयके्षरर्त नधतिा सूचक र ल्य  

र.सं. सूचक/ल्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलक्तब्ि 

२०७८/७९ को 
अनिुाधनत 
उपलक्तब्ि 

िध्यिकालीन ल्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधिबाट रोिर्ारी 
धसिगना 

सङ्खख्या 
हिारिा 

- - ४,१४ ५,०० ५,०० 

२ सरकारी िाटा 
सेन्टर 

सङ्खख्या २ २ ५ ५ ५ 

३ इन्टरनेट एक्सचेञ्ज 
सेन्टर 

सङ्खख्या ० १ २ २ २ 

४ रेधियोको पहुँच प्रधतशत ८९ ९१ ९८ १०० १०० 

५ EMS सेिा विस्तार देश/सङ्खख्या ३९ ३९ ४८ ५१ ५१ 
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र.सं. सूचक/ल्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलक्तब्ि 

२०७८/७९ को 
अनिुाधनत 
उपलक्तब्ि 

िध्यिकालीन ल्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

६ अक्तटटकल फाइिर 
विस्तार 

वक.धि. १०५८२ १4100 14500 २५७२० २५७२० 

७ फोर िी/ 
एल.टी.स. सेिा 
विस्तार 

प्रयोर्कताग 
प्रधतशत 

२५.४६ 50 ६० ६५ ६५ 

८ Fixed ब्रोिव्याण्ि 
सेिा विस्तार 

प्रधतशत २५.०९ 33 ३५ ४३ ४३ 

९ Mobile ब्रोिव्याण्ि 
सेिा विस्तार 

प्रधतशत ७६.०३ 70 93 ५७ १०० 

१० िोबाइल टेधलफोन 
ग्राहक सङ्खख्या 

प्रधतलाि ३८९ 315 ४१७ ४२२ ४२७ 

११ टेधलधभिनको पहुँच प्रधतशत ७२ ७२ ९४ १०० १०० 

१२ अनलाइन िाफग त ्
सरकारी सेिा प्रिाह 

सङ्खख्या २२ ४२ 67 ५५ ६७ 

१३ सरुक्षर् िदु्रर् प्रसे 
स्थापना 

सङ्खख्या ० ० १ १ १ 

१४ सञ्चारग्रािको 
स्थापना 

सङ्खख्या १ १ १ ७ ७ 

१५ सूचना प्रविधि 
िनशक्ति 

हिार - - १० १० १० 

१६ धिक्तिटल साक्षरता प्रधतशत - - ८० १०० १०० 

१७ E-Government 

Development 

Index 

दशिलििा ०.४७ - ०.६५ ०.६८ ०.६८ 

१८ रावट्र भय साइबर 
सरुक्षा क्षेरर्त 
CERT 

सङ्खख्या १ १ ४ ४ ४ 

१९ रावट्र भय ज्ञानपाकग  सङ्खख्या ० ० ७ ७ ७ 

२० सूचना प्रविधि सङ्खख्या २७९६ - ३३९६ ३५६५ ३५६५ 

448



र.सं. सूचक/ल्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलक्तब्ि 

२०७८/७९ को 
अनिुाधनत 
उपलक्तब्ि 

िध्यिकालीन ल्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

सम्बन्िी उद्योर् 

२१ EMS सेिा विस्तार  क्तिल्ला ६४ ६५ ७४ ७७ ७७ 

नोट- (–) ले सचुना उपलव्ि हनु नसकेको िनाउ।   

७. विषयक्षरेर्त िचग तथा स्रोतको धर-िषीय अनिुान  

                 रू लाििा 
विधनयोिन तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

आधथगक बषग कुल चाल ु पुिँीर्त 
वित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल सरकार 
ब देक्तशक 
अनदुान 

ब देक्तशक 
ऋर् 

२०७९/८० 90,890 54,027 31,963 4,900 84,890 - 6,000 

२०८०/८१ 106,096 56,324 42,757 7,015 99,496 - 6,600 

२०८१/८२ 109,043 58,395 43,833 6,815 101,783 - 7,260 
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८. कायगरि/आयोिनाको संक्तक्षप्त वििरर्  

कायगरि तथा आयोिनाको ब.उ.क्तश.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लार्त र अपेक्तक्षत नधतिा सवहतको संक्तक्षप्त वििरर् देहायको ताधलकािा प्रस्ततु र्ररएको ।    

ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना 
क्षरेर्त 
रर्नीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अबधि 
.सरुु सिाधप्त) 

लार्त  
.रु लाििा) 

अपेक्तक्षत नधतिा 

३५८२१०११ रावट्र भय सूचना आयोर् १ सूचनाको हकको संरक्षर्, सम्ििगन र 
प्रयोर् र्नुग   

-  - आि नार्ररकलास सूचनाको हकको 
प्रत्याभधूत भएको हनुे   

३५८०१०११ िदु्रर् विभार् ७ सरुक्षर् िदु्रर् सेिा र कायगको सम्पादन 
तथा व्यिस्थापन र्ने   िदु्रर् सेिा र 
कायगलास विश्वसनीय र भरपदो बनाउने 
  िदु्रर् सेिा र कायगलास आत्िधनभगर र 
र्रु्स्तर तलु्याउने    

-  - िदु्रर् सेिा आत्ि धनभगर र र्रु्स्तरीय 
भएको हनुे   

३५८०००११ सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधि िन्रालय 

२, ३ सब  नार्ररकिा सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधिको सहि पहुँच तथा उपयोर् 
िवृि र्नुग   सञ्चार र सूचना प्रविधि 
सेिालास सिगसलुभ, भरपदो र र्रु्स्तरीय 
बनाउन ु  सञ्चार र सूचना प्रविधििा 
आिाररत उद्योर्को विकास र्री 
रोिर्ारी िवृि र्नुग   

-  - कार्िरवहत सरकारको अििारर्ा 
कायागन्ियन भएको हनुे   साइिर सरुक्षा 
सवहतको सूचना प्रविधि प्रर्ाली स्थापना 
भएको हनुे   

३५८००१०१ रावट्र भय सूचना प्रविधि 
केन्द्र 

४ आि िनतािा सूचना प्रविधिको पहुँच 
विस्तार र्नुग   रोिर्ारी धसिगना र्नुग   

ज्ञानिा आिाररत सिािको धनिागर् र्नुग 
   विद्यतुीय शासन कायागन्ियन र्नुग   

-  -  सूचना प्रविधिसँर् सम्बक्तन्ित िाटाहरु 
व्यिक्तस्थत र सरुक्तक्षत भएको हनुे   आि 
िनतािा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार 
भएको हनुे   

35800102 धिक्तिटल नेपाल      
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ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना 
क्षरेर्त 
रर्नीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अबधि 
.सरुु सिाधप्त) 

लार्त  
.रु लाििा) 

अपेक्तक्षत नधतिा 

आयोिना 

३५८८१०१४ सरुक्षर् िदु्रर् केन्द्र ७ सरुक्षर् िदु्रर् सम्बन्िी विश्वसनीय सेिा 
र र्रु्स्तरीय िस्त ुउत्पादन र्री 
सरुक्तक्षत ।पासिा विदेक्तशने रकि बचत 
र्नुग   

-  - सरुक्षर् िदु्रर्िा नेपाल आत्ि धनभगर 
भएको हनुे   

३५८०३०१४ क्तिल्ला हलुाक 
कायागलय 

५ हलुाक सेिाको पहुँच स्थानीय तहसम्ि 

बढाउन ु  

-  - सेिा प्रिाह ध।टो ।ररतो भएको हनुे   

३५८८१०११ रावट्र भय सिाचार 
सधिधत 

२ आधिकाररक, विश्वसनीय, सन्तधुलत र 
सत्यतथ्य सिाचार सािग्री संकलन तथा 
सम्प्रषेर् र्री राज्यलास सूचना – 
सिाचारका क्षेरिा सदुृढ बनाउन ु   

-  - रावट्र भय सिाचार सधिधतको सेिा थप सदुृढ 
तथा विस्तार भस राट्र भको सञ्चार 
व्यिक्तस्थत भएको हनुे  

३५८८१०१३ रेधियो प्रसार सेिा 
विकास सधिधत 

२ िनसिदुायका प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े
विषयिा कायगरि/सिाचार/।लफल र 
ररपोट सािाग्री तयार र्नुग   राज्यले 
अबलम्बन र्रेको नीधतको सम्प्रषेर्  

र्नुग   

-  - नेपालको शतप्रधतशत िनसङ्खख्यािा 
र्रु्स्तरीय प्रसारर् पहुँच परु्ेको हनुे    

३५८०५०११ प्रिाक्तर्करर् 
धनयन्रकको 
कायागलय 

४ धिक्तिटल हस्ताक्षरको कायागन्ियन र्ने 
तथा साइबर फोरेक्तन्सक ल्याब सञ्चालन 
र्ने    

-  - धिक्तिटल हस्ताक्षरको कायागन्ियन भएको 
हनुे   साइबर फोरेक्तन्सक ल्याबको 
सञ्चालन भएको हनुे    

५०१५८१०१ नेपाल 
टेधलधभिन.विक्तत्तय 

२ नेपालको साँस्कृधतक सम्पदा, प्राकृधतक 
स्रोतको संरक्षर् र रावट्र भय वहतको 

-  - िनिानसिा रावट्र भय चेतनाको अधभिवृि 
भएको हनुे    
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ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना 
क्षरेर्त 
रर्नीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अबधि 
.सरुु सिाधप्त) 

लार्त  
.रु लाििा) 

अपेक्तक्षत नधतिा 

व्यिस्था) विकास र्नग टेधलधभिन प्रसारर् र्नुग    

३५८०४०११ सूचना प्रविधि विभार् ३ सब  नार्ररकिा सञ् चार तथा सूचना 
प्रविधिको सहि पहुँच,विस्तार तथा 
उपयोर् र्नुग   सञ् चार र सूचना 
प्रविधिको सेिालास सिगसलुभ, भरपदो र 
र्रु्स्तरीय बनाउन ु  सञ् चार तथा 
सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योर्को 
विकास र्री रोिर्ारी िवृि र्नुग    

-  - सब  नार्ररकिा सञ् चार तथा सूचना 
प्रविधिको सहि पहुँच तथा उपयोर् 
विस्तार भएको हनुे   सञ् चार र सूचना 
प्रविधिको सेिा सिगसलुभ, भरपदो र 
र्रु्स्तरीय भएको हनुे  सञ् चार तथा 
सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योर्को 
विकासबाट रोिर्ारी िवृि भएको हनुे    

३५८८१०१२ न्यूनति पाररश्रधिक 
धनिागरर् सधिधत 

३ सञ्चार प्रधतष्ठानिा श्रििीिी परकारले 
पाउने न्यूनति पाररश्रधिक रकि 
धनिागरर् र्ने  पाररश्रधिक रकि 
आिश्यकताअनसुार पनुरािलोकन र्ने 
सम्बन्ििा नेपाल सरकारसिक्ष 
धसफाररश र्ने  

-  -  श्रििीिी परकारको न्यूनति पाररश्रधिक 
रकि धनिागरर् भएको हनुे    

३५८४१०११ प्रसे काउक्तन्सल ३ स्िस्थ परकाररताको विकासको लाधर् 
उपयुगि िातािरर् धसिगना र्नुग    प्रसे 
स्ितन्रताको दरुूपयोर् हनु नददन 
परकाररतासम्बन्िी आचारसंवहता 
कायागन्ियन र्राउन ु  प्रसे र नेपाल 
सरकारबीच सौहादगपूर्ग सम्बन्ि कायि 
राख् न ु   साििगधनक न धतकता र 
नार्ररकहरूको ियागदा कायि राख् न 

-  - सञ्चार िाध्यिको प्रभािकारी अनरु्िन 
भएको हनुे   परपधरकाको िर्ीकरर् 
र्री लाोककल्यार्कारी विज्ञापन 
भकु्त्तानीको आिार तयार भएको हनुे   

परकार आचारसवहंताको कायागन्ियन 
भएको हनुे   
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ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना 
क्षरेर्त 
रर्नीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अबधि 
.सरुु सिाधप्त) 

लार्त  
.रु लाििा) 

अपेक्तक्षत नधतिा 

लर्ाउन ु  प्रसे स्ितन्रता र 
परकाररताको ियागदािाधथ हस्तक्षेप हनु 
नददन प्रयत् नशील रहन ु   

३५८०३०११ हलुाक सेिा विभार् ५ नेपालिा क्तचठीपर िाफग त िबर, सूचना 
र सिाचार आदान-प्रदान र्नुग   ध।टो, 
।ररतो, प्रभािकारी, भरपदो र आिधुनक 
रुपिा सेिा प्रिाह र्नुग    

-  -  ध।टो ।ररतो प्रभािकारी भरपदो र 
आिधुनक हलुाक सेिा प्रिाह भएको  

हनुे    

३५८०३०१२ हलुाक 
धनदेशनालयहरु 

५ ध।टो ।ररतो हलुाक सेिा प्रिाह र्नुग   -  - सेिा प्रिाह ध।टो ।ररतो भएको हनुे   

३५८०३०१५ हलुाक प्रक्तशक्षर् 
केन्द्र 

५ हलुाक सेिा सम्बन्िी ताधलि सञ्चालन 
र्नुग   

-  -  हलुाक सेिाका किगचारीको क्षिता 
अधभिवृि भएको हनुे   हलुाक सेिािा 
दक्ष िनशक्ति विकास भएको हनुे   

३५८०३०१६ केन्द्रीय िनादेश 
कायागलय 

५ र्रु्स्तरीय ब विङ सेिा प्रिाह र्नुग  -  -  सब  क्तिल्लािा बचत ब ि सञ्चालन भएको 
हनुे   प्रविधििा आिाररत ABBS ब विङ 
सेिा सञ्चालन भएको हनुे   

३५८०३०१३ र्ोश्वारा हलुाक ५ नेपालिा क्तचठीपर िाफग त िबर, सूचना 
र सिाचार आदान-प्रदान र्नुग   ध।टो 
।ररतो प्रभािकारी भरपदो हलुाक सेिा 
प्रिाह र्नुग   आिधुनक हलुाक सेिा 
प्रिाह र्नुग   

-  - ध।टो ।ररतो प्रभािकारी भरपदो र 
आिधुनक हलुाक सेिा प्रिाह भएको हनुे 
  EMS लर्ायतका सेिा विस्तार एिि ्
व्यिक्तस्थत भएको हनुे   

३५८०३०१७ केन्द्रीय वटकट ५  हलुाक वटकट ।पास, प्रकाशन सम्पूधतग -  - विधभन्न प्रकारका वटकट प्रकाशन भस 
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ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना 
क्षरेर्त 
रर्नीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना अबधि 
.सरुु सिाधप्त) 

लार्त  
.रु लाििा) 

अपेक्तक्षत नधतिा 

भण्िार .वफलाटेधलक 
व्यरुो) 

र्नुग   वफलाटेधलक कायगरि प्रििगन 
र्नुग   

प्रयोर्िा आएको हनुे   

३५८०२०११ सूचना तथा प्रसारर् 
विभार् 

३ देशिा स्िस्थ, ियागददत, व्यािसावयक 
एिि ्संस्थार्त परकाररताको विकासका 
लाधर् उत्प्ररेरत र्नुग   श्रििीिी 
परकारहरूको हक, वहत र सरुक्षाको 
प्रत्याभधूत र्नुग   रेधियो तथा टेधलधभिन 
प्रसारर्को ियागददत/ व्यिक्तस्थत रुपिा 
धनयिन र्नुग   

-  - श्रििीिी परकारहरूको क्षिता विकास र 
िकृ्तत्तको सधुनक्तश्चतता भएको हनुे रेधियो, 
टेधलधभिनको प्रभािकारी धनयिन र 
अनरु्िन भएको हनुे  पूर्गत: अनलाइनिा 
आिाररत भस सेिा प्रिाह भएको हनुे    

 

कायगरि तथा आयोिनाको हालसम्िको प्रर्धत क्तस्थधत, आर्ािी तीन िषगको उपलक्तब्ि सूचक र आ.ि. २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे प्रििु वरयाकलाप तलको 
ताधलकािा प्रस्ततु र्ररएको ।    
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३५८२१०११ रावट्र भय सूचना 
आयोर् 

सूचनाको हक ससूुक्तचत र्नग 
ताधलि/अन्तवरग या /सचेधतकरर् 
कायगरि सञ्चालन र्रेको   हलुाक 
कायागलयबाट सूचनाको हकको 
अनरु्िन भएको   क्तिल्ला प्रशासन 
कायागलयबाट सूचनाको हकको 
कायागन्ियन भएको   

सूचनाको हकिा िवहला सशक्तिकरर् 
कायगरि सञ्चालन भएको हनुे   

स्थानीय तहका िनप्रधतधनधि, सिदुाय 
एिं सिहुहरुसँर् सूचनाको 
हकसम्बक्तन्ि अन्तरवरया कायगरि 

भएको हनु े  सूचनाको हकसम्बन्िी 
रावट्र भय सन्िाल िाफग त सूचनाको 
हकसम्बन्िी कायगरि सञ्चालन भएको 

सूचनाको हकिा िवहला सशक्तिकरर् कायगरि सञ्चालन 
र्ने   स्थानीय तहका िनप्रधतधनधि, सिदुाय एिि ्
सिहुहरूसँर् सूचनाको हकसम्बन्िी अन्तरवरया 
कायगरि सञ्चालन र्ने   न्यायािीश र कानून 
व्यिसायीसँर् सूचनाको हकसम्बन्िी अन्तवरग या कायगरि 
आयोिना र्ने   

454



ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना हालसम्िको प्रर्धत क्तस्थधत आर्ािी तीन िषगको उपलक्तब्ि सूचक आ.ि. 2079/80 िा सञ्चालन हनु ेप्रििु वरयाकलाप 

हनुे   

३५८०१०११ िदु्रर् विभार् भिन ििगत सम्बन्िी कायग भएको 
  रािपर प्रकाशन सम्बन्िी 
अन्तवरग या कायगरि भएको   

आिश्यकता अनसुार िेक्तशनरी 
पाटपिुाग िररद र्ररएको    

नेपाल सरकारको ।पास सम्बन्िी 
कायग र्रु्स्तरीय भस रािश्व िवृि 
भएको हनुे   फोक्तल्िङ िेक्तशन .िदु्रर् 
सम्बन्िी िेशीन तथा औिार) िररद 
भएको हनुे  सरकारका नीधत तथा 
कायगरि तथा र्ोटय कार्िातहरूको 
।पाइ भएको हनुे   

रािपर प्रकाशन सम्बन्िी कायग र्ने   र्ोटय कार्िात 
।पास सम्बन्िी कायग र्ने   ििेट ।पास सम्बन्िी कायग 
र्ने   नार्ररकता कािग ।पास सम्बन्िी कायग र्ने   

३५८०००११ सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधि िन्रालय 

िावषगक नीधत तथा कायगरि 
कायागन्ियन र्नग विद्यिान 

कानूनहरूिा सिसािवयक पररिािगन 

र्ररएको  रावट्र भय साइिर सरुक्षा 
अनरु्िन केन्द्रको 
व्यिस्थापन/सञ्चालन र्नग परािशग 
सेिा िररद भस कायग भसरहेको   

रावट्र भय साइिर सरुक्षा नीधत,२०७८ 
को िस्यौदा तयार भस नेपाल 
सरकार िक्तन्रपररषद िा पेश र्ने 

रििा रहेको    कार्िरवहत 
सरकारको अििारर्ा अन्तर्गत 
एवककृत सरकारी व्यिस्थापन 
प्रर्ाली .GIOMS) सञ्चालन 
भसरहेको    

रावट्र भय साइिर सरुक्षा केन्द्रको DPR 

तयार भएको हनुे   एकीकृत सञ्चार 
तथा सूचना प्रविधि नीधत तिुगिा 
भएको हनुे   एकीकृत सरकारी 
व्यिस्थापन प्रर्ाली .GIOMS) पूर्ग 
एिि ्प्रभािकारी रुपिा सञ्चालन 
भएको हनुे    

भ-ूउपग्रह नीधत, २०७७ अनरुुप भ-ूउपग्रह स्थापना र 
सञ् चालनको लाधर् संस्थार्त व्यिस्था र्नग परािशग सेिा 
सम्बन्िी कायग र्ने   धिक्तिटल नेपाल सिन्िय इकाइ 
व्यिस्थापन/सञ्चालन / फे्रििकग  कायागन्ियन सम्बन्िी 
अधभििुीकरर् कायगरि संचालन र्ने    विदेशी िदु्रा 
सटही धसफाररशसम्बन्िी अन्तवरग या र कायगविधि धनिागर् 
र्ने   िन्रालय अन्तर्गतका 
संस्थान/सधिधत/बोिग/प्राधिकरर् लर्ायतिा NFRS र 
Nepal Accounting Standards को कायागन्ियनसम्बन्िी 
अध्ययन कायग र्ने  िन्रालय र अन्तर्गतका १९ िटा 
धनकायहरूको िावषगक कायगसम्पादन सूचक धनिागर् र्ने    
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३५८००१०१ रावट्र भय सूचना प्रविधि 
केन्द्र 

नार्ररक एपको धनरन्तर विकास 
तथा संचालन कायग भसरहेको  हाल 
नार्ररक एप िाफग त विधभन्न 
धनकायका ३७ िटा सेिाहरू 
उपलब्ि र्राइएको   केन्द्रको 
विद्यतुीय प्रर्ाली विस्तारको लाधर् 
आिश्यक िेनेरेटर हाउस धनिागर् 
र्नग केन्द्रको पक्तश्चि पवि ४ आना 
िग्र्ा यस केन्द्रलास प्राप्त भस 
िेनेरेटर हाउस धनिागर् तथा 
िेनेरेटर िररदको लाधर् ठेक्काको 
प्रवरयािा रहेको   रावट्र भय 
भिुानीका लाधर् National 

Payment Gateway प्रर्ाली स्थापना 
भस चार िटा िाक्तर्ज्य बैंक तथा 
िहालेिा धनयन्रक कायागलयको 
Electronic fund transfer (EFT) 

प्रर्ालीसँर् आबि र्ररएको   

कोहलपरु िाटा सेन्टरका लाधर् 
भिन धनिागर् धसलान्यास भस भिन 
धनिागर्को लाधर् बोलपर आह्वान 

भएको    

कोहलपरुिा िाटा सेन्टर र 
लधलतपरुिा िाटा सेन्टर र इन्टरनेट 
एक्चेञ्ज सेन्टरको धनिागर् भएको हनुे   
नार्ररक एप िाफग त सरकारी 
धनकायका सेिाहरुलास अनलाइन 
िाफग त प्रिाह भएको हनुे   E-

Payment विस्तार Interface धनिागर् 
सम्बन्िी System Upgradation तथा 
िररद भएको हनुे    

कोहोलपरुिा िाटा सेन्टर धनिागर् र्ने  लधलतपरुिा िाटा 
सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ि सेन्टर धनिागर् र्ने  

सरकारी धनकायहरूले प्रयोर्िा ल्याएका एटसहरूलास 
एकीकृत एिि ्अन्तरआिि र्री सरकारी सेिा प्रिाहलास 
सहि र प्रविधि ि री बनाउन नार्ररक एपको विकास 
तथा संचालन र्ने  आिश्यकता अनसुार सरकारी 
धनकायको Web application धनिागर् र्ने   

35800102 धिक्तिटल नेपाल 
आयोिना 

   

456



ब.उ.क्तश.नं. कायगरि/आयोिना हालसम्िको प्रर्धत क्तस्थधत आर्ािी तीन िषगको उपलक्तब्ि सूचक आ.ि. 2079/80 िा सञ्चालन हनु ेप्रििु वरयाकलाप 

३५८८१०१४ सरुक्षर् िदु्रर् केन्द्र सरुक्तक्षत िदु्रर् ऐनको वििेयकिा 
संघीय संसदिा ।लफलको रििा 
रहेको   ३२ िटा अस्थायी 
दरबन्दी स्िीकृधतको रििा रहेको 
  २ थान सरुक्षर् िदु्रर् िेक्तशन 
ििान कायग सम्पन्न भएको   

सरुक्षर् िदु्रर्का लाधर् आिश्यक 
४ िेर्ािाट बराबरको Power 

Backup को व्यिस्था र्ररएको    

Paper Based Printing Press भिन 
धनिागर् भएको हनुे    Security 

Printing Machine (5 िटा) र 
Software िररद तथा ििान भएको 
हनुे   Procurement OF Ink/Toner 

for High Secure printing Machine 

(िदु्रर् सम्बन्िी िेशीन तथा औिार) 
िररद भएको हनुे   उछच र्रु्स्तरको 
अन्त:शलु्क स्टीकर ।पाइ कायग 
नेपाल आत्िधनभगर भएको हनुे   

 Building धनिागर् सम्बन्िी कायग र्ने   सेक्यरुरवट 
वप्रक्तन्टङ्ग िेक्तशन िररद सम्बन्िी कायग र्ने   Landscape 

and Retention Wall धनिागर् कायग सम्पन्न र्ने    

Electrical and Electro mechanical System ििान र्ने 
   

३५८०३०१४ क्तिल्ला हलुाक 
कायागलय 

िाँक ढुिानी धनयधित भसरहेको   

हलुाक प्रशासन िाफग त हनुे सेिा 
धनयधित रुपिा सञ्चालन भइरहेको 
  सम्बक्तन्ित क्तिल्ला हलुाक 
कायागलयबाट लोक कल्यार्कारी 
विज्ञापन िापतको भिुानी भएको 
   

हलुाकबाट प्रिाह हनुे सेिा आिधुनक 
व्यिक्तस्थत र प्रभािकारी भएको  

हनुे   हलुाक िाफग त E-Commerce 

सञ्चालन भएको  

हनुे   

क्तिल्लाधभरको िाँक ढुिानी व्यिक्तस्थत र्ने   हलुाक 
िाफग त E-Commerce सञ्चालन र्ने   

३५८८१०११ रावट्र भय सिाचार 
सधिधत 

राससको सिाचार सेिालास 
आिधुनक प्रविधिसँर् िोिेर थप 
प्रभािकारी बनाउने उद्देश्यले 
एकीकृत सिाचार सफ्टिेयर धनिागर् 
र्रेको   धनिागर् भएको आिधुनक 
स्टुधियोबाट धभिअुल सेिा 
सञ्चालनको काि अक्तन्ति चरर्िा 

अत्यािधुनक प्रविधिको प्रयोर्, सेिाको 
विविधिकरर्, कायगस्थलको काि र्ने 
सिुार र सेिाको र्रु्स्तर िवृि भएको 
हनुे  कायगस्थल र वफल्िको काि र्ने 
र्धतिा धतव्रता आउने, सिय र स्रोत 
िचत भएको हनुे   आफ्न  
स्िाधित्िको व्यविस्थत प्रदेश 

धभधियो सेिा सञ्चालन र्ने   सिाचार सािग्रीको 
धिक्तिटल अकागइभ र्नग सभगर र सञ्चार उपकरर् िररद 
र्ने   एकीकृत सिाचार सेिा सफ्टिेयर तयार र्ने   
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परु्ेको   भौधतक सम्पक्तत्तको 
संरक्षर् तथा सम्बिगन अन्तर्गत 
िीर्ग अिस्थािा रहेका राससका 
ििेश प्रदेश कायागलय िनकपरु, 

भद्रपरु र िीरर्ञ्जको ििगत सम्भार 
भएको   स्थापनाकालदेक्ति २०५३ 
सालसम्िको नेपाली सिाचार 
rssnepal.org.np िा धिक्तिटल 
अकागइभ र्ररएको साथ  अंग्रिेी र 
अन्तरावट्र भय सिाचार र २०५३ 
साल पध।का सिाचार र तक्तस्िर 
पधन अनलाइनिा राख्न ेकाि 
भइरहेको    

कायागलयबाट सेिा सचुारू भएको  

हनुे   

३५८८१०१३ रेधियो प्रसार सेिा 
विकास सधिधत 

९१ प्रधतशत िनसङ्खख्यािा प्रसारर् 
पहुँच परु्ेको   धिक्तिटल 
आकागइधभङ्ग तफग  हालसम्ि 
१६,५०० िटा स्पूल टेपहरूबाट 
४६,३५८ िटा श्रव्य सािग्रीहरू 

धिक्तिटासिेशन र्नुगका साथ  
४३,१६७ िटा सािग्रीको 
िेटािाटा तयार र्ररएको  DRM 

प्रविधिको धिक्तिटल रेधियो DRM 

Journaline (Wave casting) को 
पररक्षर् प्रसारर् सरुू र्ररएको   

शतप्रधतशत िनसङ्खख्यािा प्रसारर् 
पहुँच परु्ेको हनुे   DRM प्रविधिको 
धिक्तिटल रेधियो DRM Journalize 

(Wave casting) को प्रसारर् प्रारम्भ 
भएको हनुे  ितगिान धिक्तिटल 
प्रविधिको अधिकति प्रयोर् र्री संस्था 
सञ्चालन भएको हनुे   

प्रादेक्तशक प्रसारर् सदुृढीकरर्का लाधर् थप स्टुधियो 
धनिागर् र उपकरर् िररद र्ने   सिािेशी प्रसारर् 
सम्बन्िी कायग र्ने   रेधियो नेपालका परुाना अधियो 
टेपको धिक्तिटल आकागक्तइभङ्ग र्ने    
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३५८०५०११ प्रिाक्तर्करर् 
धनयन्रकको 
कायागलय 

विधभन्न क्तिल्ला 
.कास्की,तनहुँ,हेटौंिा) िा विद्यतुीय 
हस्ताक्षर सम्बन्िी सचेतना 
कायगरिहरु सचालन र्ररएको   

४ िटा सरकारी धनकायिा विद्यतुीय 
हस्ताक्षर कायागन्ियनिा ल्याइएको 
  साइबर फोरेक्तन्सक ल्याबको 
स्तरोन्नधत र्ररएको  

साइबर फोरेक्तन्सक ल्याबको स्त्ररोन्नती 
भएको हनुे  तीन तहिा विद्यतुीय 
हस्ताक्षरको पहुँच बवृि भएको  

हनुे    PKI (Public Key 

Infrastructure) धनदेक्तशका तयार 
भएको हनुे   

क्तिल्लास्तरिा विद्यतुीय हस्ताक्षर र सरुक्तक्षत विद्यतुीय 
कारोिार सम्बन्िी सचेतना कायगरि सञ्चालन  र्ने   
PKI (Public Key Infrastructure) security appliances को 
प्रयोर् र्ने   फोरेन्सीक ल्यािको अन्तरागवट्र भय िान्यता 
प्राप्त र्नग पूिागिार तयार र्ने   

५०१५८१०१ नेपाल 
टेधलधभिन.विक्तत्तय 
व्यिस्था) 

NTV World सञ्चालनको लाधर् 
उपकरर् िररदका लाधर् िोलपर 
आह्वान भएको   NTV का विधभन्न 
प्रसारर् केन्द्रहरुिा Power System 

Up gradation को काि भएको   

विधभन्न भाषाभाषीका .९ िटा भाषा) 
कायगरि धनयधित उत्पादन र 
प्रसारर् भसरहेको    

नेपालिा टेधलधभिनको भसूतही प्रसारर् 
पहुँच ९४ प्रधतशत परु्ेको हनुे   

रावट्र भय िहत्त्िका सािग्रीहरु धििीटल 
प्रविधििा रुपान्तररत भएको हनुे    
देशको िखु्य िखु्य शहरहरुिा व्यरुो 
स्थापना भएको हनुे   िनकपरु र 
पोिरािा छयानल स्थापना भएको हनुे 
   

नेपाल टेधलधभिनका छयानलहरू स्याटलाइट िाफग त 
प्रशारर् र्ने NTV world बावषगक कायगरि उत्पादन 
प्रशारर् एिि ्संचालन र्ने   प्रादेक्तशक रुपिा व्यूरो 
स्थापना र संचालन र्ने  अकागइभ धििीटाइिेशन 
सम्बन्िी कायग र्ने  

३५८०४०११ सूचना प्रविधि विभार् SMS र्ेटिे सञ्चालन भएको    
एकीकृत कायागलय व्यिस्थापन 
प्रर्ाली कायागन्ियनिा आएको   

४२ िटा सरकारी धनकायको 
Security Audit भएको    

सरकारी धनकायहरुको Website 

Template धनिागर् र्री उपलब्ि 
र्राइएको हनुे   सब  स्थानीय तहका 
लाधर् धनिागर् भएका एउट  Mobile 

App स्तरोन्नधत भस सञ्चालनिा आएको 
हनुे   Government Enterprise 

Architecture को कायागन्ियन भएको 
हनुे    

सरकारी Cloud संचालन र्ने  एवककृत कायागलय प्रर्ाली 
व्यबस्थापन धनिागर् तथा संचालन र्ने   Government 

Enterprise Architecture को कायागन्ियन र्ने  सरकारी 
धनकायका सूचना प्रर्ालीको security audit र्ने    
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३५८८१०१२ न्यूनति पाररश्रधिक 
धनिागरर् सधिधत 

 श्रििीिी परकारसँर् सम्बक्तन्ित 
उिरुीहरू उपर सम्बक्तन्ित 
सञ्चारर्हृलास पराचार र्ररएको   

सम्पादकहरूलास श्रििीिी 
परकार,किगचारी र कािदारका 
पक्षिा ऐक्यििता िनाउन आव्हान 

र्ररएको    

 श्रिक्तििी परकारहरुको पाररश्रधिक 
पनुरािलोकन भएको हनुे   विधभन्न 
धिधियाको अध्ययन अनसुन्िान र 
िनगल प्रकाशन भएको हनुे    

धिधिया सञ्चालकहरूसँर् न्यूनति पाररश्रधिक 
कायागन्ियनका लाधर् बहृत ।लफल र्ने    श्रििीिी 
परकार, सञ्चार उद्मिी र सरोकारिाला धनकायसँर् रावट्र भय 
कायगशाला र्ोष्ठी र्ने   कोरोनाको कारर् िाधर्र 
र्िुाउन ुपरेका श्रिक्तििी परकारहरूका लाधर् फेलोधसप 
कायगरि र्ने    

३५८४१०११ प्रसे काउक्तन्सल सञ्चार िाध्यिको धिक्तिटल 
अधभलेिीकरर् भएको   ज्येष्ठ 
नार्ररकि री सञ्चार धनदेक्तशका तयार 
र्री प्रकाशन र्ररएको    प्रसे 
सङ्खग्रहालयको प्रारक्तम्भक DPR 

तयार भएको   विधभन्न भाषािा 
.नेपाल भाषा, ि थेली, िोटेली ,थारु) 
परकार आचारसवहंता अनिुाद र्री 
प्रकाशन र्ररएको    

टेधलधभिन अनरु्िन ३२ छयानलबाट 
िवृिर्री ४८ छयानल परु्ेको हनुे  

प्रसे सङ्खग्रहालयको भिन धनिागर् 
भएको हनुे   परुाना परपधरकाको 
धिक्तिटल अकागइभ भएको हनुे   

साकग  स्तरीय प्रसे काउन्सील र्ठन प्रवरयालास अर्ाधि 
बढाउने   परकार आचार सवहंताका सम्बन्ििा 
क्तिल्लास्तरीय अन्तवरग या कायगरि र्ने   परुाना 
परपधरकाको धिक्तिटल अकागइभ र्ने   विधभन्न भाषािा 
.तािाङ,रास) परकार आचारसवहंता अनिुाद र्री 
प्रकाशन र्ने   

३५८०३०११ हलुाक सेिा विभार् क्तचठ्ठी पर, पासगल, हिास EMS 

लर्ायतका सेिा विस्तार भएको    
राहदानी ढुिानी ,कन्सलुर सेिाका 
कार्िपर ढुिानी भएको   हलुाक 
बचत ब ि िाफग त बचत तथा 
लर्ानी सेिा प्रिाह भएको   

हलुाक सेिा र संर्ठनको पनुसंरचना 
भएको हनुे   हलुाक सेिािा स-किशग 
सेिाको सरुुिात भएको हनुे   हलुाक 
बचत ब ि िाफग त बचत तथा लर्ानी 
सेिा व्यिक्तस्थत भएको हनुे    

हलुाक सेिािा स-किशग सेिाको सम्भाव्यता अध्ययन 
र्ने   राहदानी ढुिानी ,कन्सलुर सेिाका कार्िपर 
प्रिार्ीकरर् र्री ढुिानी सम्बन्िी कायग र्ने   

अन्तरागवट्र भय िाँक लेिाका कार्िातहरू व्यिस्थापनको 
कायग र्ने  हिास िाध्यिद्वारा EMS सेिा पाँच िटा 
क्तिल्लािा सञ्चालन र्ने   

३५८०३०१२ हलुाक िाँक ढुिानी धनयिीत भसरहेको   अन्तर क्तिल्ला िाँक ढुिानी व्यिक्तस्थत िाँक ढुिानी धनयधित, व्यिक्तस्थत र्ने   इलाका हलुाक 
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धनदेशनालयहरु क्षेराधिकार धभरका क्तिल्ला हलुाक 
कायागलहरुको अनरु्िन /धनररक्षर् 
र्ने कायग भएको   

भएको हनुे   प्रििु/प्रधतधनधि सँर् कायागशाला/अन्तरकृया कायगरि 
.र्ोवष्ठ तथा कायगशाला) सञ्चालन र्ने    

३५८०३०१५ हलुाक प्रक्तशक्षर् 
केन्द्र 

विधभन्न स्थानिा ५ प्रकारका 
ताधलि सञ्चालन र्ररएको   

 हलुाक प्रशासनिा दक्ष िनशक्ति 
तयार भएको हनुे   एकीकृत हलुाक 
भिन धनिागर् भएको हनुे   

हलुाक सेिाका किगचारीको क्षिता अधभिवृि ताधलि 
सञ्चालन र्ने   एकीकृत हलुाक भिन धनिागर् कायग शरुु 
र्ने   

३५८०३०१६ केक्तन्द्रय िनादेश 
कायागलय 

विधभन्न ६५ स्थानबाट ब विङ सेिा 
प्रिाह भइरहेको    हलुाक बचत 
ब ि सम्बक्तन्ि एकीकृत वििरर् 
तयार र्ने कायग भइरहेको   

सम्झौता भएका विदेशी राट्र भसँर् 
िनादेश सम्बन्िी कायग भइरहेको 
  

७५ क्तिल्लािा सेिा विस्तार भएको 
हनुे   प्रविधििा आिाररत ABBS 

ब विङ सेिा सञ्चालन भएको हनुे    

ब विङ सफ्टिेयरको अपग्रिे र िाटा प्रविवि सम्बन्िी 
कायग र्ने   हलुाक बचत ब ि तथा िनादेश सम्बन्िी 
कायगहरूको सम्बन्ििा िातहतका कायागलयहरूको 
अनरु्िन र्ने   

३५८०३०१३ र्ोश्वारा हलुाक  क्तचठ्ठी पर, पासगल, हिास EMS 

लर्ायतका सेिा विस्तार भएको   

राहदानी ढुिानी ,कन्सलुर सेिाका 
कार्िपर प्रिार्ीकरर् र्री ढुिानी 
भएको   हलुाक बचत ब ि िाफग त 
बचत तथा लर्ानी सेिा प्रिाह 
भएको   

हलुाक सेिा र संर्ठनको पनुसंरचना 
भएको हनुे   हलुाक सेिािा स-किशग 
सेिाको सरुुिात भएको हनुे    

 राहदानी ढुिानी र कन्सलुर सेिाका कार्िपर 
प्रिार्ीकरर् र्री ढुिानी र्ने   हिास िाध्यिद्वारा EMS 

सेिा पाँच िटा क्तिल्लािा सञ्चालन र्ने   

३५८०३०१७ केन्द्रीय वटकट 
भण्िार .वफलाटेधलक 
व्यरुो) 

वफलाटेधलक कायगरि स्िीकृत भस 
आिश्यकता अनसुारका वटकट 
प्रकाशन भस प्रयोर्िा आइरहेको  

संर्ठनात्िक पनुसंरचना भएको हनुे 
  विधभन्न प्रकारका वटकट प्रकाशन 
भएको हनुे   

हालसम्ि प्रकाक्तशत हलुाक वटकटहरुको वििरर् तथा 
आकृधत सवहतको पसु्तक प्रकाशन र्ने   िातहतका 
कायागलयको अनरु्िन र्ने   वफलाटेधलक प्रििगनात्िक 
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स्िीकृत वफलाटेधलक कायगरि 
अन्तर्गत प्रकाशन भएका हलुाक 
वटकटहरुिा टाँचा लर्ाउने कायग 
भएको   

प्रदशगनी तथा र्ोष्ठी आयोिना र्ने   

३५८०२०११ सूचना तथा प्रसारर् 
विभार् 

दरु्गि क्तिल्लाहरूिा कायगरत 
परकारहरूको क्षिता अधभिवृि 
ताधलि सञ्चालन भएको  टेधलधभिन 
लाइसेन्स िारी र्ररएको  रेधियो 
प्रसारर् तथा रेधियो यन्र विरी 
वितरर् लाइसेन्स/इिाित िारी 
र्ररएको   प्रसे प्रधतधनधि प्रिार्पर 
िारी र्ररएको   अनलाइन 
सञ्चारिाध्यि दताग र्ररएको   

र्रु्स्तरीय र िूल्य प्रभािकारी 
टेधलधभिन प्रसारर् भएको हनुे  

रािस्ि संकलनिा र्रु्ात्िक अधभिवृि 
भएको हनुे ियागददत र व्यािसावयक 
सञ्चार क्षेरको सञ्चालन भएको हनुे   

प्रसे प्रधतधनधि प्रिार्पर र अनलाइन सञ्चारिाध्यि दताग 
प्रिार्पर िारी/दताग/निीकरर् सम्बन्िी अनलाइन 
प्रर्ाली विकास र सञ्चालन र्ने   Broadcasting and 

Radio License Management System (BRLMS) प्रर्ाली 
विकास, प्रधतस्थापन र सञ्चालन .प्रसारर् सम्बन्िी 
अनलाइन सेिा) र्ने  Portable Radio Frequency 

Spectrum Monitoring System िररद र पररचालन 
.रेधियो र वट.धभ. अनरु्िन कायगको लाधर्) र्ने   
Backup Server िररद, प्रधतस्थापन र Data भण्िारर् र्ने 
  ५ िटा दरु्गि क्तिल्लाहरूिा कायगरत श्रििीिी 
परकारहरूलास क्षिता अधभिवृि ताधलि सञ्चालन र्ने   

९. िोक्तिि पक्ष तथा अनिुान  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षरेको विकास र विस्तार, सरुक्तक्षत सरुक्षर् िदु्रर्को स्थापना, संचालन, व्यिस्थापन एिि ् परम्परार्त रुपिा सञ्चाधलत हलुाक सेिालास 
आिधुनकीकरर् तथा व्यिसायीकरर् र्री सेिा प्रिाहलास व्यिक्तस्थत र प्रभािकारी बनाउन सिग्र हलुाक सेिाको पनुसंरचनाका लाधर् पयागप्त िारािा आधथगक सािन स्रोतको 
आिश्यकता रहेको ।  उि स्रोतको प्रभािकारी व्यिस्थापन तथा धिक्तिटल नेपालले धनिागरर् र्रेका उद्देश्यहरू प्राधप्तका लाधर् अन्तर िन्रालय सिन्िय, सहयोर् र सहकायग हनु 
धनतान्त आिश्यक तथा अपररहायग रहेको । तय र्ररएका ल्यहरू परुा र्नग स्रोत व्यिस्थापन, अन्तरधनकाय सिन्िय/सहिीकरर् र तीन तह बीच प्रभािकारी सिन्िय, सहकायग 
नहनु ुयस क्षेरका िोक्तिि रहेका ।न ्  पयागप्त स्रोत सािनको उपलब्िता भएिा सूचना प्रविधिका क्षेरिा सािगिधनक धनिी साझेदारी बढाउँद  तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)  
बीच सिन्िय, सहकायग र्दै धनिागरर् र्ररएका ल्यहरू प्राप्त र्नग सवकने अनिुान/अपेक्षा र्ररएको ।   
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७.४ शहरी विकास, आिास र भिन ननर्ााण 

१.पषृ्ठभनूर् 

नेपालको संविधानले राज्यको सन्तनुलत र नागररकको सर्ािेशी विकासको पररकल्पना गरै्द आिासको हकलाई 
र्ौनलकहकको रूपर्ा अङ्गीकार गरर सबै नागररकको सरुक्षित, उपयकु्त र िातािरणरै्त्री आिासको अनधकारको सम्र्ान, संरिण तथा 
पररपूनता गना तथा आिासविवहन नागररकलाई आिास सवुिधा उपलब्ध गराउन े व्यिस्था गरेको छ।संविधानले अव्यिक्षस्थत 
बसोबासलाई व्यिस्थापन गना योजनाबद्ध व्यिक्षस्थत बस्ती विकास गने नीनतगत व्यिस्था गरेको छ।नेपालको अिक्षस्थनत भकूम्प 
लगायत बहवुिपद् जोक्षिर्यकु्त रहेकोले विपद् पूिातयारी कायालाई सदुृढ गरी प्रभािकारी प्रनतकाया र पनुलााभ गना तथा पनुस्थाापना 
तथा पनुननार्ााण कायार्ा "विल्ड ब्याक बेटर" को अिधारणा अनसुार भिन ननर्ााण गनुा सरे्त आिश्यक छ।सर्दृ्ध नेपाल, सिुी 
नेपालीको राविय सोच पूरा गना आधनुनक पूिााधारयकु्त योजनािद्ध िातािरणरै्त्री विपद् प्रनतरोधी, व्यिक्षस्थत, सर्ािेशी, आनथाक रुपर्ा 
गनतशील, सरुम्य शहरहरुको ननर्ााण गनुा पर्दाछ।सबैका लानग दर्दगो र्ानि बस्ती र शहरहरुको घोषणासरे्त गनुापने छ। दर्दगो 
विकास लक्ष्य ११ ले नलएको लक्ष्य बर्ोक्षजर् शहर एिर् ्र्ानि बस्तीलाई सर्ािेशी, सरुक्षित, उत्थानशील एिर् ्दर्दगो बनाउनपुने 
छ।त्यसैगरी विपद् जोक्षिर् न्यूनीकरणका लानग विपद्को आनथाक, र्ानिीय एिर् ् पूिााधारको िनत र आधारभतु सेिार्ा अिरोध 
सारभतू रुपर्ा घटाउनपुने छ। 

तत्कानलन राविय पनुननार्ााण प्रानधकरणबाट सम्पार्दन हुुँरै्द आइरहेका कार्हरु र्ध्ये ननजी आिास तथा बस्ती विकास 
तर्ा को वित्तीय एिं प्राविनधक व्यिस्थापन सवहतका पनुननार्ााण सम्बन्धी सम्पूणा बाुँकी कायाहरु र सरकारी एिं सािाजननक 
भिन, स्िास््य संस्था र तत्कानलन केन्रीय आयोजना कायाान्ियन इकाई (भिन) र्ार्ा त सञ्चानलत सम्पर्दा एिं गमु्बाहरुको पनुननार्ााण 
सम्बन्धी कायाहरु सम्ित ्2078 भार 30 बाट शहरी विकास र्न्त्रालय, शहरी विकास तथा भिन ननर्ााण विभागर्ा हस्तान्तरण 
भई आएको छ।उक्त हस्तान्तरण भई आएका बाुँकी कायाहरु केन्रीय आयोजना कायाान्ियन इकाई (भिन तथा 
आिास) बबरर्हलले सम्पार्दन गरै्द आइरहेको छ ।   

२.सर्स्या तथा चनुौती 

हालसम्र् पनन शहरी प्रणालीको तहगत िाका ननधाारण गरी सो अनरुूप शहरी पूिााधार तथा सेिा सवुिधा ननधाारण 
नहनु,ु शहरी विकास पूिााधार ननर्ााण कायार्ा सम्बक्षन्धत ननकायबीचको सर्न्िय र सहकायार्ा कर्ी हनु,ु शहरी सवुिधाको 
उपलब्धता र गणुस्तर पयााप्त नहनु,ु व्यक्षक्तगत प्रयासबाट आिास ननर्ााण गनार्ा सरोकारिालाको अपेक्षित सहभानगता नहनु ुप्रर्िु 
सर्स्या रहेका छन।्साथै, भकूम्प पीनडतको गनुासो व्यिस्थापन गनुा, स्रोत-साधनको व्यिस्थापन गनुा, सािाजननक संरचना ननर्ााणर्ा 
जग्गा सम्बक्षन्ध सर्स्या हनु,ु पनुरािेर्दनर्ा गैरलाभग्राहीको अत्यानधक ननिेर्दन पनुा, ऐनतहानसक तथा परुाताक्षत्िक सम्पर्दा पनुननार्ााणर्ा 
प्रकृयागत सर्य बढी लाग्न,ु पनुननार्ााणर्ा संलग्न कर्ाचारीलाई उत्प्ररेरत गरी स्थायी रूपर्ा वटकाई राख्न कदिन हनु,ु निप्रितान 
गररएको प्रविनध सरोकारिालाबीच लोकवप्रय बनाउन नसक्न ुर विकास साझेर्दारबाट प्रनतिद्धता बर्ोक्षजर्को सहयोग प्रानप्त, प्रयोग र 
पररचालन हनु नसक्न ुप्रर्िु सर्स्या हनु।् 

एकीकृत शहरी पूिााधार विकास ननर्ााणका लानग सम्बक्षन्धत ननकायबीच सर्न्िय र सहकायाको बाध्यकारी व्यिस्था गरै्द 
भ-ूउपयोग योजनार्ा आधाररत व्यिक्षस्थत, ननयोक्षजत र योजनाबद्ध शहरी विकास गनुा, राविय शहरी नीनत तथा रणनीनतले अिलम्बन 
गरेका शहरी प्रणाली र अन्तरसम्बन्धलाई जीिन्तता प्रर्दान गना साधन श्रोतको पवहचान गरी ननरे्दक्षशत िूलो लगानी 
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गनुा, जोक्षिर्यकु्त असरुक्षित स्थानर्ा छररएर रहेका बस्तीलाई िैज्ञाननक भ-ूउपयोगर्ा आधाररत रही एकीकृत बस्ती विकास गनुा र 
राविय भिनसंवहताको सर्यानकूुल पररर्ाजान गरी भिन सरुक्षित तिरले ननर्ााण गनुा प्रर्िु चनुौती हनु।्साथै, पनुननार्ााण गना बाुँकी 
रहेका ननजी आिास एिं सािाजननक भिन, विद्यालय भिन, परुाताक्षत्िक सम्पर्दा र स्िास््य चौकी पनुननार्ााणका लानग आिश्यक स्रोत 
जटुाई तोवकएको सर्यरै् पनुननार्ााण सम्पन्न गनुा, पनुननार्ााणका लानग आिश्यक प्राविनधक जनशक्षक्तको उपलव्धता र उपयोगको 
सनुनक्षितता गनुा, पनुननार्ााण पनछको पनुस्थाापनाका लानग भकूम्प वपनडतलाई जीविकोपाजानर्िुी कायाक्रर् संचालन गरी जीिनस्तर 
उकास्न ुर स्थानीय तहर्ा विपद् व्यिस्थापनका लानग आिश्यक नीनतगत व्यिस्थापन नभई कायाान्ियन िर्ता विकास गनुा, राविय 
पनुननार्ााण प्रानधकरणको ननधााररत ६ बषे सर्यािनध नभत्र सम्पन्न हनु नसकेका पनुननार्ााणको कायाहरूलाई योजनािद्ध रूपर्ा 
सनुनक्षितता प्रर्दान गनुा प्रर्िु चनुौती हनु।् 

३. सोच 

1. शहरीकरण र्ार्ा त दर्दगो आनथाक सार्ाक्षजक सर्वृद्ध (शहरी विकास), 

2. सलुभ, सरुक्षित, उत्थान्शील र एकीकृत आिास तथा बस्ती (आिास तथा बस्ती विकास), 

3. सरुक्षित,वकर्ायती र िातािरण रै्त्री भिन(भिन ननर्ााण), 

4. सरुक्षित र योजनािद्ध पनुननार्ााण। 

४. उद्दशे्य 

अ.   शहरी विकास 

1. विपद् प्रनतरोधी, र्ानि केक्षन्रत, सरुक्षित, आनथाक रुपर्ा गनतशील, स्िच्छ, सर्ा र व्यिक्षस्थत शहर ननर्ााण गनुा । 

2. सन्तनुलत शहरी प्रणाली र पररष्कृत शहरी िनोट विकासका लानग हररत अथातन्त्र र्ार्ा त शहर एिं ग्रार्ीण-शहरी 
अन्तरसम्बन्धलाई जीिन्तता प्रर्दान गनुा । 

3. शहरको योजना, ननर्ााण, व्यिस्थापन, सधुार तथा विस्तारका लानग प्राविनधक िर्ता अनभिवृद्ध र शहरी पूिााधार र शहरी 
सशुासनको संस्थागत विकास गनुा । 

आ. आिास तथा बस्ती विकास 
1. सबै आय िगाका ननक्षम्त उपयकु्त, सरुक्षित, िातािरणरै्त्री, सलुभ, उत्थानशील आिास ननर्ााण तथा स्तरोन्ननत गनुा । 

2. संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहको सर्न्िय र सहकायार्ा एकीकृत बस्ती तथा आिास विकास गनुा । 

इ.    भिन ननर्ााण 

1. भिन ननर्ााणर्ा उपयकु्त आधनुनक प्रविनध, स्थानीय िास्तकुलाको नर्श्रणबाट नयाुँ ननर्ााण सार्ाग्रीको प्रयोग सरे्तलाई 
प्रोत्साहन गरी सरुक्षित, वटकाउ, सलुभ र वकर्ायती भिनहरूको ननर्ााण गनुा। 

2. एकीकृत सरकारी भिन नडजाइन, ननर्ााण, प्रयोग तथा र्र्ात सम्भार सम्बन्धर्ा एकद्वार नीनत सवहत भिन िेत्रको 
संस्थागत तथा काननुी संरचनाको सधुार गनुा। 

ई. पनुननार्ााण 

1. ननजी आिास तथा सािाजननक भौनतक संरचनाको शीघ्र पनुननार्ााण सम्पन्न गनुा। 

2. जोक्षिर्यकु्त बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास एिं पनुस्थाापनाको काया गनुा। 
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५. रणनीनत 

अ.    शहरी विकास 

1. विद्यर्ान शहरको िातािरणीय सधुारका लानग भौनतक, सार्ाक्षजक,  आनथाक पूिााधारको व्यिस्था गने । 

2. राविय शहरी प्रणाली विकासको लानग सबै प्रकारका स्रोत साधनको पवहचान र सर्कु्षचत उपयोग गरी ननरे्दक्षशत लगानी 
गने । 

3. तीन तहको सर्न्ियात्र्क सहकायार्ा एकीकृत शहरी पूिााधार विकास र शहरी सेिा प्रिाहर्ा सशुासन प्रिद्धान गने । 

4. कािर्ाडौं उपत्यकालाई आकषाक, सर्दृ्ध, िातािरणरै्त्री अत्याधनुनक र सवुिधायकु्त साुँस्कृनतक राजधानी शहरको 
रूपर्ा विकास गने । 

आ. आिास तथा बस्ती विकास 

1. संघीय, प्रारे्दक्षशक र स्थानीय तहहरूको िेत्रगत भनूर्का  स्पष्ट पारै्द संस्थागत िर्ता अनभिवृद्ध गने । 

2. भौगोनलक रुपर्ा विकट, विकासको लानग बाधक, अपायक र विपर्दको उच्च जोक्षिर्यकु्त स्थानर्ा रहेका  बस्तीहरूलाई 
ननरुत्सावहत गने । 

3. िातािरणीय दृवष्टले सन्तनुलत, वित्तीय दृवष्टले सम्भाव्य र प्राविनधक दृवष्टले उपयकु्त एिं सरुक्षित तथा व्यिक्षस्थत 
एकीकृत बस्तीहरूको विकास गने । 

4. कर्जोर आनथाक अिस्थार्ा रहेका, र्दनलत, र्कु्षस्लर्, लोपोन्र्िु र नसर्ान्तकृत जातजानत तथा सर्रु्दाय एिं विपद्को 
उच्च जोक्षिर्र्ा रहेका नागररकका लानग सरुक्षित, वकर्ायती र िातािरणरै्त्री आिासको व्यिस्था गने । 

5. जनर्नको प्रभािकारी उपयोग हनुे गरी आिासको लानग आिश्यक जग्गा लगायत योजनािद्ध भौनतक पूिााधार सेिाको 
एकीकृत रूपर्ा विकास गने । 

इ. भिन ननर्ााण 

1. संस्थागत िर्ता विकास गरै्द सरकारी कायालाई सेिारू्लक तथा कायारू्लक बनाउन एकीकृत सरकारी भिनको 
ननर्ााण गने । 

2. एकीकृत सरकारी भिन नडजाइन, ननर्ााण, प्रयोग तथा र्र्ात संभार सम्बन्धर्ा एकद्वार नीनत सवहत भिन िेत्रको 
संस्थागत तथा काननुी संरचनाको सधुार गने। 

ई. पनुननार्ााण 

1. भकूम्पबाट िनतग्रस्त ननजी आिास र सािाजननक भौनतक संरचनाहरूको भकूम्प प्रनतरोधी हनुे गरी पनुननार्ााण गने। 

2. जोक्षिर्यकु्त बस्ती स्थानान्तरण एिं एकीकृत बस्ती विकास गने। 

3.  विपद् व्यिस्थापनका लानग स्थानीय तह रे्दक्षि नै आिश्यक िर्ता र प्रभािकाररता सदुृढ गने। 
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६. विषयिेत्रगत ननतजा सूचक र लक्ष्य 

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलक्षब्ध 

२०७८/७९ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ शहरी सडक स्तरोन्नती वक.नर्. १०० १०० १०० १२० १२० 

२ एक सहर एक 
पवहचान अन्तगात 
एकीकृत सहरी विकास 

संख्या 
२० २० ८ ६ ६ 

३ पूिााधार सवहतको 
एकीकृत बस्ती विकास 

संख्या 
८ ८ ८ ८ ८ 

४ स्र्ाटा नसटीका रुपर्ा 
सहरहरूको विकास 

संख्या 
१३ १७ १७ १७ १७ 

५ नगरपानलकाहरुको 
एकीकृत शहरी 
विकास 

संख्या 
१८५ ५० ५० ५० ५० 

६ हररत पूिााधार विकास 
कायाक्रर् अन्तगात 
सहरी पाका  एिर् ्
पोिरी ननर्ााण 

संख्या 

२ २ १ १ २ 

७ शहरी आनथक कररडोर 
विकास 

संख्या 
३ ३ ३ १ २ 

८ सडक तथा ढल 
ननर्ााण 

वक.नर्. 
१५० १५० ५० ५० २ 

९ बसपाका  ननर्ााण संख्या २ 5 10 २ २ 

१० र्ोहोररै्ला प्रसोधन 
केन्र ननर्ााण 

संख्या 
३ ३ ४ २ २ 

११ िहृत शहरी िेत्र 
विकास 
कायाक्रर्(mega city) 

संख्या 
३ ३ ३ ३ ३ 

१२ वहर्ाली शहर विकास संख्या ५ ५ ५ ५ ३ 

१३ नयाुँ शहर विकास संख्या २७ २७ २७ २७ २० 

१४ एकीकृत बस्तीर्ा 
पूिााधार ननर्ााण 

संख्या 
४० ४० ३० १० ० 

१५ सरुक्षित नागररक 
आिास 

संख्या 
(हजार) 

५० 90 136 ५७ ५७ 

१६ बस्ती स्थानान्तरणका संख्या ८ ८ ८ ८ ८ 

466



क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलक्षब्ध 

२०७८/७९ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

लानग पूिााधार 
सवहतको एकीकृत 
बस्ती विकास 

१७ सरकारी कायाालय 
भिन ननर्ााण 

संख्या 
१५ 4 8 १५ १५ 

१८ एकीकृत सरकारी 
कायाालय भिन ननर्ााण 

संख्या 
४ ४ ४ ४ ३ 

१९ विशेष आिास संख्या ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ 

२० सभा हल तथा 
सम्रे्लन केन्र ननर्ााण 

संख्या 
३ १3 16 २ २ 

२१ रोजगारी नसजाना हजार 

र्ा 
३५ ३५ ३८ ४० ४० 

२२ सडक विस्तार तथा 
स्तरोन्नती 

वक.नर्. 
२२ २३ २५ २८ ३२ 

२३ विपर्द व्यिस्थापन 
पाका  ननर्ााण 

स्थान 
० 5 १0 १५ १८ 

२४ नर्दी ननयन्त्रण 
सम्बन्धी काया 

वक.नर्. 
६०.९ ६४ ७ ८ ७ 

२५ बागर्ती तथा यसका 
सहायक नर्दीर्ा ढल 
ननर्ााण काया 

वक.नर्. 
८७.२ ८८.३ ५ ६ ६ 

२६ नर्दीका वकनारार्ा 
सडक ननर्ााण काया 

वक.नर्. 
२०.२९ २३.२९ ४ ५ ५ 

७. विषयिते्रगत िचा तथा स्रोतको नत्र-िषीय अनरु्ान 
                                                                                                                                              रू लािर्ा 

विननयोजन तथा प्रिपेण स्रोत 

आनथाक बषा कुल चाल ु पुुँजीगत 
वित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल सरकार 
बैरे्दक्षशक 
अनरु्दान 

बैरे्दक्षशक ऋण 

२०७९/८० 400,531 32,894 354,500 13,137 309,031 38,982 52,518 

२०८०/८१ 423,673 29,335 380,616 13,723 341,766 - 81,908 

२०८१/८२ 440,363 29,868 395,884 14,611 381,977 - 58,386 
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८. कायाक्रर्/आयोजनाको संक्षिप्त वििरण 
कायाक्रर् तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिनध, लागत र अपेक्षित ननतजा सवहतको संक्षिप्त वििरण रे्दहायको तानलकार्ा प्रस्ततु गररएको छ । 

ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

३४७०००११ शहरी विकास 
र्न्त्रालय 

 शहरी विकास, आिास तथा बस्ती विकास 
र भिन सर्बन्धी नीनत, कानून र्ापर्दण्ड र 
ननयर्न 

- - शहरी विकास तथा सरकारी 
भिनसुँग सम्बक्षन्धत कायाका 
लानग नीनत बनाई ननयर्न 
गररएको हनुे। 

३४७००१०१ िाग्र्ती सधुार 
आयोजना 

अ४ बागर्ती नर्दी र यसका सहायक नर्दीहरु 
विष्णरु्ती, रुरर्ती, इच्छुर्ती, र्नोहरा, हनरु्
न्तेिोला, नख्ििुोला र बल्ििुोला 
लगायतका नदर्दनालाहरुर्ा ढल, सडक र 
नर्दीतटबन्ध ननर्ााण गरी सर्ग्र कािर्ाडौं 
उपत्यकालाई हराभरा, सनु्र्दर, र्नोरर् र 
प्रर्दषुणर्कु्त बनाुँउरै्द नर्दी वकनाराका 
र्ि, र्क्षन्र्दर, घाट लगायतका संस्कृनतक 
एिं परुाताक्षत्िक र्हत्िका धरोहरहरुको 
र्र्ात संभार गरी जीिन्त बनाउने । 

- - िाग्र्ती तथा यसका सहायक 
नर्दीहरु सर्ा भएको हनुे। 

३४७०१०११ शहरी विकास तथा 
भिन ननर्ााण विभाग 

अ४ सरकारी ननकायहरुको भिन ननर्ााण, सधुार 
र पनुः ननर्ााणको लानग नडजाइन, लागत 
अनरु्ान र अन्य परार्शा सेिा उपलव्ध 
गराउन,े  

शहरी िस्तीहरुको व्यिक्षस्थत विकासको 

- - व्यिक्षस्थत शहरीकरण, 
सलुभ, सरुक्षित , वकर्ायती र 
िातािरण रै्त्री भिन ननर्ााण 
भएको हनुे 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

र्ागार्ा आइपने सर्स्याहरु सर्ाधान गने 

भिन ननर्ााण संवहता अद्यािनधक गरी 
क्रर्शः लागू गने, भिन ननर्ााण सम्िन्धी 
ननरे्दक्षशका तथा नम्र्स तयार गने,  

शहरी िस्तीहरुको व्यिक्षस्थत विकासको 
र्ागार्ा आइपने सर्स्याहरु सर्ाधान गना र 
िढ्र्दो िातािरणीय सर्स्याको ननराकरण 
गना आिश्यक कायानीनत र विस्ततृ योजना 
तजुार्ा गरी स्थानीय ननकायहरुसुँग सर्न्िय 
र साझेर्दारी कायर् गरै्द क्रर्शः लागू गरै्द 
जाने । 

३४७०१०१२ संघीय सक्षचिालय 
ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापन कायाालय 

अ४ अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट व्यक्षक्तत्िहरूको 
आिास भिन व्यिस्थापन तथा ननर्ााण 

- - अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट 
व्यक्षक्तत्िहरूको आिास भिन 
व्यिस्थापन भएको हनुे 

३४७०१०१३ संघीय शहरी विकास 
आयोजना 
कायाान्ियन 
कायाालयहरू 

 संघीय सहरी विकास आयोजना कायाान्ियन 
कायाालयहरुका कर्ाचारीहरुको तलब, भत्ता 
तथा प्रशासननक िचा र संघीय सरकारी 
कायाालय भिन र्र्ात । 

- - संघीय सरकारी कायाालय भिन 
र्र्ात भई व्यिक्षस्थत तररकाले 
सेिा प्रिाह भएको हनुे 

३४७०११०१ आिास व्यिस्था 
कायाक्रर् 

आ४ गररबीको रेिार्नुी रहेका घरपररिारहरुले 
सरुक्षित आिासको ननर्ााण आरै्ले गना 
चाहेर्ा प्रनत पररिार जस्तापाता, सहनुलयत 

- - गरीबी घरपररिारको लानग 
अनरु्दान दर्दइएको हनुे र 
सरुक्षित आिास ननर्ााण भएको 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

र्दरको काि लगायतका सार्ाग्री िररर्दको 
लानग रु. ५० हजार अनरु्दान दर्दने,  

भरु्ीवहन तथा प्रकोपका कारण 
घरबारविवहन भएका पररिार सरे्तलाई यस 
कायाक्रर्र्ा सर्ािेश गरी सरुक्षित एिर् ्
व्यिक्षस्थत बसोिासको विकास,  

पराल िा िरको छाना भएका घर 
पररिारलाई जस्तापाताको छानार्नुन ल्याउने 
गरी सरुक्षित नागररक आिास कायाविनध 
तजुार्ा गने। 

हनुे। भनूर्वहन तथा प्रकोपका 
कारण घरबारविहीन 
पररिारलाइा सरुक्षित र 
व्यिक्षस्थत बसोबास भएको  
हनुे । 

३४७०११०२ एकीकृत कायार्लुक 
योजना (शहरी 
विकास) 

अ२ नगरपानलकाहरुको एकीकृत विकास 
योजना तजुार्ा गने र प्राथनर्कता प्राप्त 
योजनाहरुको DPR तयार गरर योजना बैंक 
बनाउन,े  

 GIS Base map तयार गने,  

भौनतक विकास तथा आिनधक योजना 
तजुार्ा गने। 

- - नगरपानलकाहरुको एकीकृत 
विकास योजना तजुार्ा भएको 
हनुे । 

३४७०११०३ सघन शहरी विकास 
कायाक्रर् 

अ२ तराईका विनभन्न क्षजल्लाका सर्दरर्कुार् 
सरे्त रहेका २१ िटा शहरहरुको भौनतक 
संरचना, सडक विस्तार, ढल 
ब्यिस्थापन ,बस पाका , र्नोरन्जन 
पाका , सौया बत्ती ,िानेपानी लगायतका 
पूिााधार ननर्ााण एिं सौन्र्दयाकरण गने 

- - तराइका क्षजल्ला सर्दरर्कुार् 
रहेका नगरपानलका लगायत 
कक्षम्तर्ा ७० नगरपानलकार्ा 
भौनतक संरचना,सडक 
विस्तार,ढल 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

काया,  
 एक शहर एक पवहचान,  

िूला सहरी कोरीडोर िण्डको पिुााधार 
विकास गने । 

व्यिस्थापन, बसपाका , र्नोरन्जन 
पाका ,सौया बत्ती, िानेपानी 
लगायतका आधारभतू शहरी 
पूिााधार ननर्ााण भएको हनुे । 

३४७०११०५ भिन ननर्ााण 
संवहता, सरकारी 
भिन ननर्ााण 

इ२ सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी 
भिन, राविय/अन्तराविय/िेत्रीय सभाहल 
तथा सम्रे्लन केन्र ननर्ााण गने 

- -  सरकारी भिन तथा सभाहल 
ननर्ााण भएको हनुे । 

३४७०११०७ नेपाल भारत 
एकीकृत जाुँच चौकी 
विकास आयोजना 

अ१ नेपालभारत एकीकृत जाुँच चौकी ननर्ााण 
गने 

- - नेपाल भारत एकीकृत जाुँच 
चौकी ननर्ााण भएको हनुे । 

३४७०११०८ शहरी शासकीय 
िर्ता विकास 
कायाक्रर् 

अ३ नगरपानलकाहरूको शहरी शासकीय िर्ता 
अनभिवृद्ध गरै्द सहरी पूिााधार विकास हनुे 

- -  विनभन्न कम्पोनेन्ट र्ारर्ा त 
रणनीनतक पूिााधार ननर्ााण 
भएको हनु।े 

िर्ता अनभिवृद्ध भएको हनुे। 
श्रर्रू्लक काया गरी साना 
पूिााधार ननर्ााण गरर रोजगारी 
नसजाना भएको हनुे । 

३४७०१११० नयाुँ शहर आयोजना अ१ र्ध्य पहाडी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १२ 
िटा, हलुाकी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १० 
िटा र तराई र्धेशका ५ िटा गरर जम्र्ा 

- - र्ध्य पहानड लोकर्ागार्ा 
अिक्षस्थत १२ िटा, हलुाकी 
लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १० 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

२७ िटा शहरहरुर्ा अनधकतर् १/१ 
लाि सम्र्को जनसंख्या अटाउने गरर नयाुँ 
शहरहरुको एकीकृत रूपर्ा शहरी 
पूिााधारको विकास गने । 

िटा र तराइा र्धेशका ५ िटा 
गरी २७ िटा शहरर्ा 
अनधकतर् १/१ लाि 
सम्र्को जनसंख्या अटाउने 
गरर नयाुँ शहर विकास भएको 
हनुे । 

३४७०११११ िेत्रीय शहरी विकास 
कायाक्रर् 

अ१ नगरपानलकाहरूर्ा शहरी पूिााधार 
विकासको र्ाध्यर्बाट सहरी िातािरणर्ा 
सधुार गने । 

- - शहरी पूिााधार विकासको 
र्ाध्यर्बाट शहरी िातािरणर्ा 
सधुार भएको हनु।े 

३४७०१११४ बस्ती विकास 
कायाक्रर् 

आ२ जोक्षिर्यकु्त िस्तीहरु स्थानान्तरण गना 
एकीकृत िस्ती विकास र घनािस्ती 
विकासको लानग एकीकृत पूिााधार विकास 
गने। 

- - एकीकृत बस्ती विकास र घना 
बस्ती विकासको लानग 
एकीकृत पूिााधार विकास 
भएको हनुे। 

३४७०१११७ विशेष भिन ननर्ााण 
आयोजना 

इ२ संक्षघय संसर्द भिन लगायत िुला तथा 
विशेष प्रकृनतका राविय/अन्तरराविय 
स्तरका विशेष भिनहरूको ननर्ााण गने। 

- - संघीय संसर्द भिन लगायत 
िूला तथा विशेष प्रकृनतका 
राविय / अन्तराविय स्तरका 
विशेष भिन ननर्ााण भएको हनुे 
। 

३४७०१११८ शहरी कोररडोर 
सधुार आयोजना 

अ२ शहरी कोररडोरको अिधारणा अनरुुप 
ननधााररत िेत्रको आनथाक र शहरी 
विशेषतालाई ध्यान दर्दरै्द शहरी पिुााधार 

- - शहरी कोररडोरको अिधारणा 
अनरुुप शहरी पूिााधार विकास 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

विकास गने। भएको हनुे । 

३४७५११०१ नगर विकास कोष अ३ दर्दगो र व्यिक्षस्थत शहरको विकास गने। - - नगरपानलकाहरुको शहरी 
पूिााधारको विकास भई 
आधनुनक, दर्दगो र व्यिक्षस्थत 
शहरीकरणको विकास भएको 
हनुे। 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागा र 
हलुाकी राजर्ागा आसपासका 
नयाुँ नगरपानलकाहरुर्ा 
आधनुनक, दर्दगो र व्यिक्षस्थत 
शहरीकरणको विकास भएको 
हनुे । 

५०१४७१०१ नगर विकास कोष 
िानेपानी िेत्र  

अ३ आधारभतूस्तरको िानेपानी सेिाबाट 
लाभाक्षन्ित जनसंख्या ९४ प्रनतशत प्ु याउने 
लक्ष्य हानसल गनार्ा सहयोग पगु्ने । 

- - सम्पूणा नागररकर्ा 
आधारभतूस्तरको िानेपानी 
तथा सरसर्ाई सेिा पगुेको 
हनुे।  

५०१४७१०६ नगर विकास 
कोष(वित्तीय लगानी) 

अ३ दर्दगो र व्यिक्षस्थत शहरीकरणको विकास 
गने। 

- - नगरपानलकाको एकीकृत तथा 
आनथाक विकासका लानग 
लगानीयोग्य आयोजनाहरुको 
ननर्ााण तथा व्यिस्थापनबाट 
नगरको दर्दगो आनथाक विकास 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

भएको हनुे । 

३४७७११०१ कािर्ाण्डौँ उपत्यका 
विकास प्रानधकरण 

अ४ कािर्ाडौँ उपत्यकार्ा ननरे्दक्षशत जग्गा 
विकास कायाक्रर् र्ार्ा त व्यिक्षस्थत 
शहरीकरण तथा शहरी सडक 
विस्तार, सािाजननक जग्गा संरिण र विपर्द 
व्यिस्थापन पाका को ननर्ााण गने तथा 
कािर्ाडौँ उपत्यकाको एकीकृत भौनतक 
विकास योजना तजुार्ा गने। 

- - विपर्द व्यिस्थापन पाका को 
ननर्ााण सवहत कािर्ाडौँ 
उपत्यकाको एकीकृत भौनतक 
विकास भएको हनुे। 

३४७७११०२ धोवििोला कोररडोर 
सधुार आयोजना 

अ४ कािर्ाडौं र्हानगरपानलका र 
बढुानीलकण्ि नगरपानलका भई बग्ने 
धोवििोलाको र्दिैु वकनारर्ा नलङ्क रोड 
ननर्ााण गरर कािर्ाडौं उपत्यकाको सिारी 
चाप घटाउने। 

- - धोबीिोलाको र्दिैु वकनारर्ा 
सडक ननर्ााण भएको हनुे । 

३९२०००११ राविय पूनननार्ाणा 
प्रानधकरण  

 ननजी आिास, सरकारी भिन परुाताक्षत्िक 
सम्पर्दाको पनुननार्ााण,जोक्षिर्यकु्त बस्ती 
स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती 
विकास सम्बन्धर्ा नीनतगत व्यिस्था र 
सर्न्िय गने। 

 भकूम्प पीनडतको 
घर पनुननार्ााण/प्रिलीकरण जोक्षिर्यकु्त 
बस्ती एवककृत बस्ती विकास तथा 

- - ननजी आिास, सरकारी भिन 
परुाताक्षत्िक सम्पर्दाको 
पनुननार्ााण,जोक्षिर्यकु्त बस्ती 
स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती 
विकास सम्बन्धर्ा नीनतगत 
व्यिस्था र सर्न्िय 
भएको हनुे। 

 ८ लाि ७४ हजार भकूम्प 
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ब.उ.क्षश.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अबनध 
(सरुु सर्ानप्त) 

लागत 

(रु लािर्ा) 
अपेक्षित ननतजा 

स्िास््य भिन, परुाताक्षत्िक सम्पर्दा क्षजणोद्वार 
गने। 

पीनडतहरूको ननजी आिास 
पनुननार्ााण सम्पन्न भएको हनुे 
र ४७ हजार ननजी 
आिास प्रिलीकरण भएको 
हनुे। 

 सरुक्षित बस्तीर्ा ननजी 
आिास ननर्ााण भएको हनुे। 

 स्िास््य भिन पनुननार्ााण 
सम्पन्न भएको हनुे। 

११२ िटा एकीकृत बस्तीको 
ननर्ााण भएको हनुे, ४१५ िटा 
सरकारी भिन (केन्रीयस्तर- 
३१ र क्षजल्लास्तर-३४८) 
पनुननार्ााण भएको हनुे। 

34700012 राविय भिन प्रविनध 
अनसुन्धान केन्र 

     

34701119 शहरी विकास 
आयोजना  
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कायाक्रर् तथा आयोजनाको हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत, आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक र आ.ि. २०७९/८० र्ा सञ्चालन हनुे प्रर्िु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकार्ा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ब.उ.क्षश.नं. कायाक्रर्/आयोजना हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक आ ि २०७९/८० र्ा सञ्चालन हनु ेप्रर्िु वक्रयाकलाप 

३४७०००११ शहरी विकास र्न्त्रालय 
शहरी नीनत प्रस्ताि हनुलाई 
छलर्लको क्रर्र्ा रहेको। 

 शहरी नीनत बननसक्ने। 

 शहरी पूिााधार ननर्ााण गने क्रर्र्ा 
कायाान्ियन गने ननकायबीच अन्तर 
सर्न्ियका लानग शहरी विकास 
कोररडोर नीनत तजुार्ा भएको हनुे । 

शहरी नीनत बनाउने।शहरी पूिााधार ननर्ााण गने क्रर्र्ा 
कायाान्ियन गने ननकायिीच अन्तर सर्न्ियका लानग 
शहरी विकास कोररडोर नीनत बनाउने। 

३४७००१०१ िाग्र्ती सधुार आयोजना 

ढल ननर्ााण काया ८८.२९ 
वक. नर्, सडक ननर्ााण काया 
२३.२९ वक.नर् नर्दी ननयन्त्रण 
काया ६३.७० वक. नर् सम्पन्न 
भएको। 

थप १९ वक.नर्. तटबन्ध, १६ 
वक.नर्. सडक र १६ वक.नर्. ढल 
ननर्ााण भएको हनुे। 

तटबन्ध, सडक र ढल ननर्ााण गने। 

३४७०१०११ 
शहरी विकास तथा भिन ननर्ााण 
विभाग    

३४७०१०१२ 
संघीय सक्षचिालय ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापन कायाालय    

३४७०१०१३ 
संघीय शहरी विकास आयोजना 
कायाान्ियन कायाालयहरू    

३४७०११०१ आिास व्यिस्था कायाक्रर् 
२४ हजार ५ सय ९७ आिास 
सम्पन्न भएको । 

 पराल िा िरको छाना भएका घर 
पररिारलाई अनरु्दान दर्दई 
जस्तापाताले छाउने काया भएको 
हनुे । 

१ लाि ६९ हजार २ सय आिास इकाईका 
लानग जस्तापाता सार्ाग्री िररर्द गरी ननर्ााण काया सम्पन्न 
गने । 

३४७०११०२ 
एकीकृत कायार्लुक योजना 
(शहरी विकास) 

१८५ िटा न.पा. को (१ रे्दक्षि 
१२ प्याकेज ) एकीकृत शहरी 
विकास योजना तयार गने 

नगरपानलकाहरुको एकीकृत विकास 
योजना तजुार्ा भएको हनुे।  

GIS Base map तयार भएको हनुे।  

५० िटा नगरपानलकाहरुको एकीकृत विकास योजना 
तजुार्ा गने। 

 GIS Base map तयार गने। 
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ब.उ.क्षश.नं. कायाक्रर्/आयोजना हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक आ ि २०७९/८० र्ा सञ्चालन हनु ेप्रर्िु वक्रयाकलाप 

कायाको अक्षन्तर् प्रनतिेर्दन प्राप्त 
भएको । 

 भौनतक विकास तथा आिनधक 
योजना तजुार्ा भएको हनुे। 

भौनतक विकास तथा आिनधक योजना तजुार्ा गने। 

३४७०११०३ सघन शहरी विकास कायाक्रर् 

सडक तथा नाला ननर्ााण – 
कररि ५९० वक.र्ी. सम्पन्न, 

बसपाका  
(घोराही, र्लगंिा, रार्ग्रार्, भरत
परु र राजविराज) ननर्ााण - ५ 
िटाको ननर्ााण काया भई 
रहेको। 

हाटबजार (रार्ग्रार् र 
राजविराज) -२ िटाको ननर्ााण 
काया भई रहेको, - पाका  पोिरी 
सौन्र्दयीकरण 
(र्लगंिा, जलेश्वर, जनकपरु र 
भरतपरु) - ४ िटाको ननर्ााण 
काया भई रहेको । 

- तराईका विनभन्न क्षजल्लाका 
सर्दरर्कुार् सरे्त रहेका ७१ िटा 
नगरपानलकाहरुको भौनतक पूिााधार 
विकास हनुे, - िुला सहरी कोरीडोर 
िण्डको भौनतक पूिााधार विकास 
भएको हनुे । 

तराईका विनभन्न क्षजल्लाका सर्दरर्कुार् सरे्त रहेका २१ 
िटा शहरहरुको भौनतक संरचना, सडक विस्तार, ढल 
ब्यिस्थापन ,बस पाका , र्नोरन्जन पाका , सौया 
बत्ती ,िानेपानी लगायतका पूिााधार तयार गने। 

३४७०११०५ 
भिन ननर्ााण संवहता, सरकारी 
भिन ननर्ााण  

- सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी 
भिन, राविय/अन्तराविय/िेत्रीय 
सभाहल तथा सम्रे्लन केन्र ननर्ााण 
भएको हनुे । 

सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी 
भिन, राविय/अन्तराविय/िेत्रीय सभाहल तथा सम्रे्लन 
केन्र ननर्ााण गने। 

३४७०११०७ 
नेपाल भारत एकीकृत जाुँच 
चौकी विकास आयोजना 

नेपालगन्ज एकीकृत जाुँच 
चौकीको नर्नत २०७७ कानताक 
२७ गते क्षशलान्यास भई 
ननर्ााण काया शरुु भएको।  

नेपाल भारत एकीकृत जाुँच चौकी 
४ स्थानर्ा ननर्ााण भएको हनुे। 

२ स्थानर्ा नेपाल–भारत एकीकृत जाुँच चौकी ननर्ााण 
गने। 

३४७०११०८ शहरी शासकीय िर्ता विकास  आयोजना सञ्चालन गनाको नगरपानलकाहरुर्ा शहरी पूिााधार नगरपानलकाहरूको शहरी शासकीय िर्ता अनभिवृद्ध गरै्द 
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कायाक्रर् लानग Project Management 
Support Team 
(PMST) परार्शार्दाता छनौटको 
क्रर्र्ा Request for Proposal 

(RFP) चरणर्ा रही प्राविनधक 
रू्ल्याङ्कन भइरहेको। 
 
आयोजना सञ्चालन गनाको 
लानग Urban Development 
Support Team 
(UDST) को EOI सूचना 
प्रकाशन गरी 
हाल EOI रू्ल्याङ्कन भइरहेको। 
 
नेपाल सरकारबाट सम्बक्षन्धत 
नगरपानलकाहरुलाई विक्षत्तय 
हस्तान्तरणबाट बजेट 
विननयोक्षजत भई शहरी विकास 
अनरु्दान (Urban Development 

Grant) अन्तगात १७ िटा 
नगरपानलकाहरुर्ा  
Design तथा Supervision 

Consultant (DSC) ननयूक्त 
गना EOI आव्हान गरी, 
EOI रू्ल्याङ्कन भएर हालसम्र् 
११ िटा 
नगरपानलकाहरुले RFP जारी 

विकासको र्ाध्यर्बाट सहरी 
िातािरणर्ा सधुार ल्याई उन्नत 
सहर विकास भएको हनुे। 

सहरी पूिााधार विकास गने । 
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गररसकेको। 
 
शहरी विकास अनरु्दान (Urban 

Development Grant) अन्तगात 
पोिरा र्हानगरपानलकार्ा 
तालचोक-िेगनास सडक 
स्तरोन्नती गने कायाको िरीर्द 
प्रवक्रया अगाडी बवढ हाल 
आनथाक प्रस्ताि िोल्ने चरणर्ा 
रहेको। 

 Mangalapur सडक 
िण्डको DPR, ESIA र Bidding 

Document र्ा विश्व 
बैंकबाट Clearance प्राप्त 
भइसकेको हुुँर्दा आगार्ी 
हप्तासम्र् िररर्द प्रकृयार्ा जाने। 

नबताार्ोड , र्दर्क्, उलााबारी र्ा 
नगरपानलकाको DPR,र ESIA 

र्ागनु र्वहना सम्र्र्ा तयार 
गरी िररर्द प्रकृयार्ा अगानड 
बढ्ने। 

 नेपाल सरकारबाट सम्बक्षन्धत 
नगरपानलकाहरुलाई वित्तीय 
हस्तान्तरणबाट िजेट 
विननयोक्षजत भई कोनभड-१९ 
र्ा रोजगारी गरु्ाएकाहरुलाई 
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रोजगारी नसजाना गने 
लक्षित Labour Intensive 

Public Work (LIPW) अन्तगात 
१२ िटा नगरपानलकार्ा हाल 
यस आ.ि.र्ा कूल २१ करोड 
९४ लाि बराबरको १८४ 
िटा उप-आयोजना सञ्चालनर्ा 
रहेको । 

३४७०१११० नयाुँ शहर आयोजना 

ट्रयाक िोल्ने/ 
स्तरोन्ननत/ Graveled –

 ४०९.०७ वक.नर्. सम्पन्न, 
सडक कालोपते्र/Rigid 

Pavement – ६५.६७ वक.नर्. 
सम्पन्न,  ढल/नाला ननर्ााण – 
२२२.३६ वक.नर्. सम्पन्न, ५५ 
िटा  भिन ननर्ााण  
भएको । 

तरकारी/ र्लरु्ल/ हाट 
बजार-१४, बसपाका  ननर्ााण-
१४ , जग्गा नबकास कायाक्रर् 
संचालन गने - विनभन्न १० 
स्थानर्ा काया प्रवक्रया  
भैरहेको । 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत 
प्रत्येक शहरर्ा अनधकतर् १ लाि 
सम्र्को जनसंख्या अटाउने १० 
नयाुँ शहरहरुको एवककृत रुपर्ा 
शहरी पिुााधारको विकास भएको 
हनुे। 

तराई–र्धेशका १५ िटा 
सहरहरुलाई नयाुँ सहरका रुपर्ा 
विकास गररएको हनुे । 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १२ िटा, हलुाकी 
लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १० िटा र तराई र्धेशका ५ 
िटा गरर जम्र्ा २७ िटा शहरहरुर्ा अनधकतर् १/१ 
लाि सम्र्को जनसंख्या अटाउने गरर नयाुँ शहरहरुको 
एकीकृत रूपर्ा शहरी पूिााधारको विकास गने। 

३४७०११११ िेत्रीय शहरी विकास कायाक्रर् 
विराटनगर, विरगन्ज, नसद्धाथानग
र र नेपालगन्जर्ा ननर्ााण काया 

नगरपानलकाहरुर्ा शहरी पूिााधार 
विकासको र्ाध्यर्बाट सहरी 

नगरपानलकाहरुर्ा शहरी पूिााधार विकासको र्ाध्यर्बाट 
सहरी िातािरणर्ा सधुार ल्याई उन्नत सहर विकास गने। 
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सम्पन्न भई सकेको। 

सडक ननर्ााण गने काया 
अन्तगात धनगढी न.पा.र्ा 
४.०१ वक.नर्. Sub-

grade, १.४२ वक.नर्. Sub-

base र २.९१ 
वक.नर्. Capping layer ननर्ााण, 

गोर्दािरी न.पा.र्ा ८.६७ 
वक.नर् Sub-grade 
ननर्ााण, ३.१ वक. नर् sub-

base ननर्ााण, नभर्र्दत्त न.पा.र्ा 
५.९५ वक.नर् sub-grade र 
२.३५ वक. नर्sub-

base ननर्ााण, शकु्लार्ाटा 
न.पा.- ३.२ वक.नर्. 
सडक sub-grade र २.३५ 
वक.नर्. Sub-base ननर्ााण,  

 डे्रन ननर्ााण गने काया अन्तगात 
धनगढी-१०.३७ 
वक.नर्. नभर्र्दत्त-३.३८ वक.नर्. 
शकु्लार्ाटा-४.५१ वक.नर्. 
गोर्दािरी न.पा.र्ा ११.०७ 
वक.नर्. डे्रनको काया सम्पन्न 
भएको। 

िातािरणर्ा सधुार ल्याई उन्नत 
सहर विकास भएको हनुे । 

३४७०१११४ एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रर् र्गुकुो छाुँयानाथ एकीकृत िस्ती विकास र घनािस्ती जोक्षिर्यकु्त िस्तीहरु स्थानान्तरण गना एकीकृत िस्ती 
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नगरपानलकाको कानसघर 
नाउला र परेपानीगाुँउर्ा ३४ 
पररिारको लानग आिास 
ननर्ााण काया सम्पन्न भएको। 

डडेलधरुाको परशरुार् 
नगरपानलकाको रानतर्ाटीर्ा 
३५ पररिारको लानग आिास 
ननर्ााण कायाको पवहलो वकस्ता 
उपलब्ध गराई ननर्ााण काया 
भईरहेको। 

 र्ोरङ, नसराहा, रौतहट, बारा, क
वपलबस्तरु्ा तराई र्धेसका 
र्दनलत सर्रु्दाय (र्सुहर, चर्ार 
र डोर् ) हरुका लानग 
आधारभतु पूिााधार सवहतको 
आिास ननर्ााणको प्रारक्षम्भक 
चरणको वििरण संकलनको 
काया भएको। 

लोपन्र्िु राउटे जानतका लानग 
आधारभतु पूिााधार सवहतको 
आिास ननर्ााणको लानग 
नडजाईन र कायाविनध तयार 
भएको । 

विकासको पिुााधार को भौनतक 
पिुााधार विकास भएको हनुे। 

विकास गने। 

३४७०१११७ विशेष भिन ननर्ााण आयोजना 
संघीय संसर्द भिन ननर्ााण 
कायाको ३९% ननर्ााण काया 

संघीय संसर्द भिन लगायत िुला 
तथा नबशेष प्रकृनतका 

संघीय संसर्द भिन, प्रधानर्न्त्री आिास, र्न्त्री 
आिास, प्ररे्दश तथा र्खु्यर्न्त्री सम्पका  कायाालय / 
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सम्पन्न । 

र्न्त्री ननिास ननर्ााण कायाको 
७२ % ननर्ााण काया  
सम्पन्न । 

 प्ररे्दश प्रर्िु तथा 
र्खु्यर्न्त्रीका लानग सम्पका  
कायाालय तथा आिास भिन 
ननर्ााण काया अन्तगात ७२ % 
ननर्ााण काया सम्पन्न, 

प्रधानर्न्त्री ननिास ननर्ााण 
काया अन्तगात ननजी ननिास 
ननर्ााण काया सम्पन्न भई 
सम्र्ाननीय प्रधानर्न्त्रीज्यूलाई 
उक्त भिनर्ा स्थानान्तरण 
गररएको र पक्षव्लक 
भिनको ननर्ााण काया नतब्र 
रुपर्ा अगाडी  
बढेको । (८९% ननर्ााण काया 
सम्पन्न ।)  
भैसेपाटी क्षस्थत र्न्त्री ननिासको 
र्दोस्रो चरणको ननर्ााण कायाका 
लानग सम्झौताको 
लानग LoA जारी गरेको । 

चण्डीर्दल गणका लानग भिन 
ननर्ााण कायाको सम्झौता भई 

राविय/अन्तराविय स्तरका विशेष 
भिनहरुको ननर्ााण भएको हनुे। 

आिास, राजकीय अनतनथ गहृ/आिासको लानग ४६ िटा 
भिन ननर्ााण सम्पन्न गने। 
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ननर्ााण काया शरुु भएको । 

३४७०१११८ शहरी कोररडोर सधुार आयोजना 

पक्षिर् कोररडोर (बटुिल-
भैरहिा-लकु्षम्बनी-कवपलबस्त)ु 
को नड.वप.आर. तयार गना 
ए.नड.वि.को सहयोगर्ा 
परार्शार्दाता छनौट काया 
सम्पन्न भएको। 

पूिी कोररडोर (विराटनगर-
ईटहरी-धरान-इनरुिा-र्दर्क) 
को नड.वप.आर. तयार गना 
ए.नड.वि.को सहयोगर्ा 
परार्शार्दाता छनौटका 
लानग Financial 

Proposal रू्ल्याङ्कनको क्रर्र्ा 
रहेको। 

र्ध्य कोररडोर (िीरगंज-
हेटौडा) को लगानीका िेत्र 
पवहचान गने अध्ययन 
ए.नड.वि.को सहयोगर्ा सम्पन्न 
भएको। 

नेपालगंज-कोहलपरु-सिेुत 
कोररडोरर्ा लगानीको िेत्र 
पवहचान गना नेपाल सरकारको 
स्रोतिाट परार्शार्दाता ननयकु्त 
गना कायािेत्रगत शता तयार 

शहरी कोररडोरको अिधारणा 
अनरुुप शहरी पिुााधार विकास 
भएको हनुे। 

UPDC र्ार्ा त ३ शहरी आनथाक कोररडोरको अध्ययन 
गने। 
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भएको । 

३४७५११०१ नगर विकास कोष 

स्थानीयतहर्ा िसपाका , सतहढल
, व्यािासावयक 
भिन, हाटबजार, विद्यालय 
भिन, र्नोरंजनपाका , नसटीहल 
लगाएतका शहरी 
पूिााधारहरुको विकास तथा 
विस्तार, 

नयाुँ कायाक्रर् —नगर विकास 
कायाक्रर् चौथो चरण  

KFW ऋण िानेपानी आपूनता 
ननर्ााणका आयोजनार्ा लागत 
असलुीको अिधारणार्ा १९ 
िटा आयोजनाहरु भौनतकरुपर्ा 
सम्पन्न भइ हालसम्र् रु. १ 
अिा ४८ करोड ऋण लगानी 
गररसवकएको । 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागा र हलुाकी 
राजर्ागा आसपासका नयाुँ 
नगरपानलकाहरुर्ा सहरी पूिााधारको 
विकास  भएको हनुे। 

 बाग्लङु्ग नगरपानलकार्ा िसपाका  आयोजना सम्पन्न गने।  

नभरे्श्वर, धनुलिेल र गोरिा नगरपानलकार्ा व्यािसावयक 
भिन सम्पन्न गने। 

 स्थानीय आनथाक विकासर्ा टेिा पयुााउने आयोजनाहरुको 
छनौट, विकास तथा सम्भाव्यता अध्ययन गने। 

५०१४७१०१ 
नगर विकास कोष िानेपानी 
िेत्र 

सम्पूणा नागररकर्ा 
आधारभतूस्तरको िानेपानी 
तथा सरसर्ाई सेिा पगुेको। 

िानेपानी आपूनता ननर्ााणका 
आयोजनार्ा लागत असलुीको 
अिधारणार्ा १९ िटा आयोजनाहरु 
भौनतकरुपर्ा सम्पन्न भइ रु. १ 
अिा ४८ करोड ऋण लगानी 
भएको हनुे। 

 

५०१४७१०६ 
नगर विकास कोष(वित्तीय 
लगानी) 

लालबन्र्दी, िटुिल, हररिन, क्षजरी 
र िेलिारी नगरपानलकाहरुर्ा 

शहरी पूिााधारका निीनतर् ्र 
निप्रबताक आयोजनाहरुर्ा ४ अिा 

िटुिल, लालबन्र्दी, हररिन नगरपानलकाहरुर्ा व्यािसावयक 
भिन सम्पन्न गने।  
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व्यािसावयक भिन, ईलार्र्ा 
क्षचल्डे्रन र्न पाका , िागर्ती 
न.पा.र्ा पाका  सवहत ररसोटा 
आयोजनाहरु ननर्ााणाानधन 
अिस्थार्ा रहेको।  

 रु. १ अिा ६० करोड 
बराबरका शहरी पूिााधारका 
आयोजनाहरुका लानग ऋण 
सम्झौता सम्पन्न । 

७५ करोड लगानी भएको हनुे। ईलार् न.पा.र्ा क्षचल्डे्रन र्न पाका  ननर्ााण सम्पन्न गने।  

रु. २ अिा बराबरका शहरी पूिााधारका आयोजनाको 
लानग ऋण सभ्झौता गने। 

३४७७११०१ 
कािर्ाण्डौँ उपत्यका विकास 
प्रानधकरण 

कािर्ाडौँ उपत्यकार्ा ननरे्दक्षशत 
जग्गा विकास कायाक्रर्, शहरी 
सडक विस्तार, सािाजननक 
जग्गा संरिण र विपर्द 
व्यस्थापन पाका को ननर्ााण र 
बावहरी चक्रपथको चोभाररे्दक्षि 
सतुंगल ६.६ वक.नर् सडक 
िण्ड ननर्ााण भएको। 

१६ िटा विपर्द व्यिस्थापन पाका को 
ननर्ााण, कािर्ाडौं उपत्यकार्ा १ 
लाि ३० हजार रोपनीर्ा ४ िटा 
नयां शहर ननर्ााणका लागी 
डी.पी.आर. सम्पन्न गरर पूिााधार 
ननर्ााण सरुु भएको हनुे। 

 

३४७७११०२ 
धोवििोला कोररडोर सधुार 
आयोजना 

धोबीिोला कररडोरको िैरो 
पलु रे्दक्षि बढुाननलकण्िको रार् 
र्क्षन्र्दर सम्र् धोबीिोलाको र्दिैु 
वकनारर्ा सडक ननर्ााण 
भएको। 

धोबीिोला कररडोरको २४ वक.नर्. 
(र्दिैु वकनार गरी) र्ध्ये बाुँवक १२ 
वक.नर्. ननर्ााण भइ आयोजना 
सम्पन्न भएको हनुे। 

 

३९२०००११ राविय पूनननार्ाणा प्रानधकरण 

पनुननार्ााण, जोक्षिर्यकु्त बस्ती 
स्थानान्तरण, एवककृत बस्ती 
विकास सम्बन्धर्ा 

 पनुननार्ााण, जोक्षिर्यकु्त बस्ती 
स्थानान्तरण एवककृत बस्ती 
नबकास,शैक्षिक तथा स्िास््य 

पनुननार्ााण, जोक्षिर्यकु्त बस्ती स्थानान्तरण एवककृत बस्ती 
नबकास, शैक्षिक तथा स्िास््य संस्था, सरकारी 
भिन, परुाताक्षत्िक सम्पर्दा लगायतका र्ानथ उल्लेक्षित 
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आिश्यक नीनतगत व्यिस्था 
र सर्न्िय भएको । 

संस्था, सरकारी 
भिन, परुाताक्षत्िक सम्पर्दा लगायतका 
बाुँकी कार् सम्पन्न भएको हनुे।  

८ लाि ७४ हजार भकूम्प 
पीनडतहरूको ननजी आिासपनुननार्ााण 
सम्पन्न भएको हनुे र ४७ हजार 
ननजी आिास प्रिनलकरण भएको 
हनुे सरुक्षित बस्तीर्ा ननजी आिास 
ननर्ााण भएको हनुे ।  

स्िास््य भिन पनुननार्ााण सम्पन्न 
भएको हनुे, २८ िटा परुाताक्षत्िक 
सम्पर्दा, ११२ एकीकृत बस्तीको 
ननार्ााण भएको हनुे ४१५ िटा 
सरकारी भिन (केन्रीयस्तर) ३१ 
र क्षजल्लास्तर (३४८) भिन 
पनुननार्ााण भएको हनुे । 

बाुँकी काया सम्पन्न गने। 
ननजी आिास भिन पनुननार्ााण सम्पन्न गने एवककृत बस्ती 
ननर्ााण गने स्िास््य संस्थाका भिन पनुननार्ााण गने सरकारी 
भिन पनुननार्ााण गने। 

34700012 राविय भिन प्रविनध अनसुन्धान 
केन्र 

   

34701119 शहरी विकास आयोजना     

९. जोक्षिर् पि तथा अनरु्ान 
संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहर्ा अनधकारको बाुँडर्ाुँटको सम्बन्धर्ा रे्दक्षिएको सर्स्याले योजनाहरुको कायाान्ियनर्ा वढलाई हनु सक्ने जोक्षिर् छ। जग्गा प्रानप्तर्ा आउने 

अिरोधलाई आउनसक्ने आुँकलन गररएको छ। यस अिनधनभत्र पनुननार्ााणको लानग आिश्यक पने स्रोत सहज रूपर्ा प्राप्त हनु नसकेर्ा तथा परुाताक्षत्िक सम्पर्दाको पनुननार्ााण 
सम्बन्धी वििार्द सर्ाधान सर्यरै् हनु नसकेर्ा लक्षित उपलक्षव्ध सर्यरै् हानसल हनु नसक्ने जोक्षिर् सरे्त रे्दक्षिन्छ।  
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परिच्छेद ८ 

शासकीय व्यवस्था ि अन्ति सम्बन्न्ित ववषय के्षत्र 

८.१ प्रिानमन्त्री तथा मन्न्त्रपरिषद् 

१. पषृ्ठभमूम  

समवृिको मूल कडीको रुपमा िहेको स्थानीय तथा प्रदेशको सन्तमुलत ववकासलाई आत्मसात गदै संघीय शासन प्रणाली 
अनरुुप सेवा प्रवाहका आिाि, आवश्यक काननुी ढााँचाको मनमााण, सहकािीता, सहअन्स्तत्व ि समन्वयका मसिान्तका आिािमा 
तहगत एवम ्अन्तिसिकाि सम्बन्ि ि समन्वय गने, सशुासन कायम गिाउन,े भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण गने, न्याय प्रशासनलाई सदुृढ 
बनाउन,े सावाजमनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउने, प्रदेश ि स्थानीय तहलाई संवविान प्रदत्त अमिकाि ि उत्तिदावयत्व पूिा गना 
सक्षम बनाउन वविावयकी, व्यवस्थापकीय ि न्यावयक क्षमता अमभववृि गने, ववकास व्यवस्थापन गना सक्षम बनाउने तथा अन्य 
आवश्यक सहयोग, समन्वय ि अनगुमन सम्बन्िी काया एवं िाविय ववकासमा सबैको योगदान अमभववृि गने काम मनिन्ति 
भईिहेका छन ्।  

मनयममत कायाका अमतरिक्त शासकीय सिुाि तथा भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण, विपक्षीय, बहपुक्षीयसन्िी, सम्झौता वा सहममत 
कायाान्वयनको अनगुमन, मानवअमिकािको संिक्षण ि प्रविान, केन्रीय स्तिमा शासकीय सिुािका लामग ववज्ञसमूह (मथंकटयाङ्क) को 
व्यवस्था, प्रत्यक्ष संवाद कक्ष (Action Room) को स्थापना गिी िाविय गौिव तथा प्राथममकता प्राप्त आयोजनाहरुमा आइपने समस्या 
समािान एवम ्११ वटा िाविय गौिवका आयोजनाहरुमा जडान भएका Surveillance System मार्ा त मनिन्ति सघन अनगुमन, नीमत 
तथा कायाक्रम एवम ् बजेट कायाान्वयन अवस्थाको अनगुमन (Online Monitoring System) ि हेलो सिकािको गनुासो 
व्यवस्थापनलाई व्यवन्स्थत गरिएको छ । यसका अमतरिक्त "समिृ नेपाल सखुी नेपाली" को गन्तव्यलाई साथाक बनाउन नीमत 
मनमााण ि तीनको कायाान्वयन मार्ा त परिवतानकािी भमूमकाका लामग शासकीय व्यवस्थासाँग सम्बि मनकायलाई न्जम्मेवाि 
बनाइएको छ ।  

२. समस्या तथा चनुौती  

सशुासन ऐन तथा मनयमावलीले गिेका व्यवस्थाहरुको कायाान्वयन अवस्थाको पनुिावलोकन हनु समय लाग्न,ु प्रदेश ि 
स्थानीय तहको संस्थागत ववकासले अपेन्क्षत गमत मलन नसवक समयानूकुल गणुस्तिीय सेवा प्रदान गना नस्न,ु सेवा प्रदायक 
मनकायमा कायाित व्यन्क्तहरुमा दक्षता एवं पेशागत ववज्ञताको कमी हनु,ु नमतजामूलक तथा सहभामगतामूलक अनगुमन ि मूल्याङ्कन 
गना कठिन हनु,ु िािको आवश्यकता अनसुाि योजनाको प्राथममकीकिण, पयााप्त गहृकाया, नवीनतम प्रववमि ि सोचको उपयोग 
अपेन्क्षत मात्रामा नहनु ु जस्ता समस्या िहेका छन।् िाजनीमत ि प्रशासनमबच िहने लोकतान्न्त्रक मूल्य ि मान्यतामा आिारित 
आपसी सम्बन्िका सवामान्य मसिान्त अवलम्बनिािा सावाजमनक नीमत मनमााण ि कायाान्वयनमा तालमेल ममलाई कुशल एवं 
प्रभावकािी प्रशासनको माध्यमबाट मलुकुको आमथाक, सामान्जक रुपान्तिण गनुा प्रमखु चनुौती िहेको छ। 

३. सोच  

1. िाविय एकताको संिक्षण, संवर्द्ान ि प्रविान ।(िाविय एकता) 

2. मनष्ठावान, सक्षम, इमान्दाि ि गमतन्शल नेततृ्व ववकास)।(नेततृ्व मनमााण)  
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3. स्वन्त्र ,मनष्पक्ष, पहुाँचयोग्य,सक्षम ि ववश्वसनीय न्याय प्रणाली (न्याय प्रणाली)    समन्वय, सहयोग ि सहकायामा आिारित 
समावेशी संघीय शासन प्रणाली ।(संघीय शासन प्रणाली)     

4. संघीय शासन प्रणालीमा आिारित समिृ नेपाल ।(प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास) 

5. परिणाममखुी ि जनसेवी सावाजमनक प्रशासन तथा ववकास व्यवस्थापन ।(प्रशासकीय सशुासन) 

6. पािदन्शाता, जवार्देवहता, जनउत्तिदायी, सदाचाियकु्त ि आिमुनक प्रववमिमा आिारित ववमिको शासन।(शासकीय सिुाि) 

7. सदाचाियकु्त समाज मनमााण।(भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण) 

8. सदुृढ तहगत सम्बन्ि ि उपलन्धिमखुी अन्तिसिकाि समन्वय ।(तहगत सम्बन्ि तथा अन्तिसिकाि समन्वय) 

9. नमतजामूलक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था मार्ा त शासकीय सिुाि ।(अनगुमन तथा मूल्यााँकन) 

४. उद्दशे्य  

अ. िाविय एकता 

वववविताको उन्चत सम्बोिन ि सम्मान मार्ा त िाविय एकता सदुृढ बनाउन।ु 

आ. नतेतृ्व मनमााण 

1. मलुकुको सवााङ्गीण ववकास ि सशुासनका लामग िाजनैमतक, प्रशासमनक, सामान्जक, व्यवसावयक लगायत सबै क्षेत्रमा 
सक्षम तथा कुशल नेततृ्व ववकास गनुा। 

2. ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्ति सम्बन्िलाई प्रगाढ बनाउाँदै सहभामगतात्मक एवं सहकायाात्मक नेततृ्व शैली 
ववकास गनुा। 

इ. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणालीको सन्तमुलत ि दीगो ववकास गनुा। 

ई. शासकीय सुधार 

सावाजमनक मनकायका काम कािवाहीहरुलाई पािदशी,  जवार्देही, सदाचाियकु्त ि प्रववमिमैत्री बनाई जनसहभामगता ि 
जनववश्वासमा अमभववृि गनुा । 

उ. तहगत सम्बन्ि तथा अन्ति सिकाि समन्वय 

1. संघीय शासन प्रणाली कायाान्वयनमा देन्खएका अन्यौलता हटाउन अन्तिसिकाि समन्वय मार्ा त ववकास ि सशुासनमा 
टेवा पयुााउन ु। 

2. संघ,   प्रदेश ि स्थानीय तहको एकल तथा साझा अमिकािको बझुाइमा एकरुपता ल्याई अन्ति सिकाि समन्वय सदुृढ 
गनुा । 

3. प्रभावकािी एवं उपलन्धिमूलक तहगत सम्बन्िको लामग आवश्यक काननुी तथा संस्थागत संयन्त्रको मनमााण गनुा । 

4. स्रोत ववतिण एवंम बााँडर्ााँट, ववकास ि कायाान्वयनमा स्पष्टता ल्याई नागरिकमा संघीय शासनको अनभुमूत गिाउन ु। 

५. िणनीमत  

अ. िाविय एकता 

1. ववववितायकु्त नेपालको ववशेषता ि यसका सबल पक्षको सम्बन्िमा नागरिकमा जनचेतना रै्लाउने । 
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2. आपसी सद् भाव ि मेलममलापको माध्यमबाट सभ्य समाज मनमााण गना नागरिकलाई प्ररेित गने । 

3. समाजमा िेष ि अन्तिर्द्न्र्द् रै्लाउने आन्तरिक तथा बाह्य गमतववमिलाई काननुी दायिामा ल्याउने ।  

आ. नतेतृ्व मनमााण 

1. सक्षम ि प्रभावकािी नेततृ्व ववकासका लामग योजना तयाि गने । 

2. ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्तसम्बन्िलाई प्रभावकािी बनाउन साझेदािी ि सहकायाको ववकास गने । 

3. पदमा भन्दा क्षमतामा आिारित नेततृ्व ववकासलाई प्राथममकता ठदने । 

इ. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास 

1. संघीय सिकािको सहयोग ि समन्वयमा प्रदेश ि स्थानीय तहले आ-आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रको वस्तनु्स्थमत ववश्लषेण 
गिी सोको सवह सदपुयोग गने गिी ववमभन्न कायाक्रमको स ंचालन गने । 

2. स्थानीय तह ि प्रदेशको स्रोत-सािन ि क्षमता अमभववृि गिी ववकासशील जनशन्क्त उत्पादन गने । 

3. आ-आफ्नो क्षेत्रको ववकासको लामग एक-आपसमा समवय तथा सहकाया गदै प्रमतस्पिाात्मक क्षमता ववकास गना संघीय 
सिकािले सबै स्थानीय तथा प्रदेश सिकािलाई उत्प्ररेित गने । 

ई. शासकीय सिुाि 

1. सिकािका काम कािवाहीलाई पािदशी तथा प्रभावकािी बनाउन सांगिमनक, काननुी, प्रणालीगत ि व्यवहािगत सिुाि  

गने । 

2. ववकास आयोजनाको कायाान्वयनमा आईपने समस्यालाई सम्बोिन गना प्रववमिमा आिारित तत्काल समस्या समािान 
प्रणालीलाई अवलम्बन गने । 

3. िाजनीमतक तथा प्रशासमनक क्षेत्रका न्जम्मेवाि पदामिकािीको कायासम्पादनको स्तिलाई मापनयोग्य बनाई लागू गने । 

4. सावाजमनक मनकायका काम कािवाहीप्रमत सकािात्मक छवव मनमााण गने । 

उ. तहगत सम्बन्ध तथा अन्ति सिकाि समन्वय 

1. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहले संवविान प्रदत्त अमिकािको प्रयोगमा मतब्रता ठदने । 

2. तीन तहको सिकाि बीचको समन्वयमा अमभवठृर्द् गिी ववकास मनमााण, सेवा प्रवाह ि जनतासाँग प्रत्यक्ष सिोकािका 
ववषयलाई प्रभावकािी बनाउने । 

3. आ-आफ्नो तहको ववकास ि सशुासन अमभववृि गनाको लामग तीनै तहका सिकािहरुबीच प्रमतस्पिाात्मक वाताविण 
मसजाना गने । 

६. ववषयके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ ववन्शष्टीकृत सिकािी 
ववकल (तामलम प्राप्त) 

जना ८१ ५० ५० ५० ५० 

490



क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२ भ्रष्टाचाि न्यूनीकिण 
अनभुमूत सूचकांक ( 

corruption 

perception Index) 

सूचकांक ३३ ३६ ३८ ४१ ४१ 

३ आवाज ि 
उत्तिदावयत्व (Voice 

and Accountability) 

सूचकांक -०.०९ ०.२२ ०.४ ०.७ १ 

४ भ्रटाचाि मनयन्त्रण 
(Control of 

corruption) 

सूचकांक -०.५८ -०.३७ ०.३५ ०.७ १ 

५ िाजनीमतक 
स्थावयत्व/वहंसाको 
अन्त्य (Political 

Stability/ No 

Violence) 

सूचकांक -०.२ -०.०३ ०.३५ ०.७ १ 

६ मनयामक गणुस्ति 
(regularity Quality) 

सूचकांक -०.७ -०.२२ ०.३३ ०.६५ १ 

७ ववश्वव्यापी प्रमतस्प्रिी 
सूचकाङ्क (Global 

Competitive Index) 

सूचकांक १,०८ १,१५ १,१२ १,१९ १,२१ 

८ सिकािवादी मदु्दाको 
सर्लता दि 

प्रमतशत ७०.२९ ७३ ७८ ८० ८२ 

९ हेलो सिकािमा प्राप्त 
उजिुी र्र्छ्यौट 

प्रमतशत ६७ ७० ७८ ८८ ९८ 

१० िाजनीमतक 
सशन्क्तकिण 

सूचकाङ्क ०.७४ ०.७५ ०.७६ ०.७८ ०.८ 

११ आमथाक सशन्क्तकिण सूचकाङ्क ०.५१ ०.५७ ०.६३ ०.७ ०.७५ 

१२ सामान्जक 
सशन्क्तकिण 

सूचकाङ्क ०.५४ ०.५९ ०.६४ ०.७ ०.७५ 

१३ समदुाय प्रहिी- 
सिकािी ववकल 
कायाक्रमबाट 
लाभान्न्वत संख्या 
(वावषाक) 

जना 
(हजािमा) 

१० ४० ४० ४० ४० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१४ ववमिको शासन ( Rules 

of law) 

सचुकाङ्क -०.४९ -०.२७ ०.५६ ०.५७ ०.५८ 

१५ सिकािी प्रभावकािीता 
( Governance 

Effectiveness) 

सचुकाङ्क -०.९४ -०.४ ०.३५ ०.७२ १ 

१६ मानव अमिकाि 
सम्बन्िी प्रविानात्मक 
कायाक्रम (वावषाक) 

संख्या ३,०० ३,५० ३,७५ ४,०० ४,२५ 

७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान     

      रू. लाखमा 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सिकाि बैदेन्शक अनदुान बैदेन्शक ऋण 

२०७९/८० 46,078 37,968 8,110 - 45,208 870 - 

२०८०/८१ 42,571 36,341 6,230 - 42,571 - - 

२०८१/८२ 44,467 37,613 6,854 - 44,467 - - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३०१०००११ मन्न्त्रपरिषद् 
8 

सशुासन तथा जन उत्तिदावयत्व -  - मन्न्त्रपरिषद् बैिक ि मनणाय कायाान्वयन 
भएको हनुे, 

३०१०००१२ प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपरिषद्को कायाालय 

8 
सशुासन तथा जन उत्तिदावयत्व -  - नीमत मनमााण, समन्वय, अनगुमन तथा 

सशुासन प्रविान भएको हनुे। 

३०१०१०११ महान्यायामिवक्ताको 
कायाालय 

6 

महान्यायामिवक्ताको कायाालयको 
तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक 
योजनाको प्रभावकािी कायाान्वयन 
गने, अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन 
ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि 
वस्तगुत प्रमाणमा आिारित 
बनाउन,े सिकािी ववकल 
कायाालयको संस्थागत सदुृढीकिण 
गने,  

-  - िणनीमतक योजनाले प्रक्षेपण गिेका 
वक्रयाकलापहरुमध्ये ९० प्रमतशत 
कायाान्वयन भएको हनुे, सिकािवादी 
मदु्दाको सर्लता प्रमतशतमा ववृि हनुे, 
सिकािी ववकल तथा अन्य कमाचािीको 
क्षमतता ववकास भएको हनुे,  

३०१०१०१२ उच्च सिकािी ववकलको 
कायाालय 

6 

महान्यायामिवक्ताको कायाालयको 
तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक 
योजनाको प्रभावकािी कायाान्वयन 
गने, अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन 
ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि 
वस्तगुत प्रमाणमा आिारित 

-  - सिकािवादी मिुाको सर्लता प्रमतशतमा 
ववृि हनुे उच्च सिकािी ववकल 
कायाालयहरु ओखलढंुगा, पाटन, वीिगन्ज ि 
ठदपायलमा जग्गा प्राप्त एवं भवन मनमााण 
हनुे सिकािी ववकलको क्षमता ववृि हनुे 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

बनाउन,े सिकािी ववकल 
कायाालयको संस्थागत सदुृढीकिण 
गने, पिुाना तथा आफ्नो जग्गा 
समेत नभई मनमााण नभएका 
कायाालयहरुको भवन मनमााण 

३०१०१०१३ ववशेष सिकािी ववकलको 
कायाालय 

6 

महान्यायामिवक्ताको कायाालयको 
तेस्रो पञ्च वषीय िणनीमतक 
योजनाको प्रभावकािी कायाान्वयन, 

अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन ि 
प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि 
वस्तगुत प्रमाणमा आिारित 
बनाउन,े भवन मनमााण 

-  - सिकाि वादी मिुाको सर्लता प्रमतशतमा 
ववृि हनुे, सिकािी ववकलहरुको क्षमता 
ववृि हनुे, ववशेष सिकािी ववकल 
कायाालयको भवन मनमााण हनुे, 

३०१०१०१४ न्जल्ला सिकािी ववकलको 
कायाालयहरु 

6 

महान्यायामिवक्ताको कायाालयको 
तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक 
योजनाको प्रभावकािी कायाान्वयन 
गने, अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन 
ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि 
वस्तगुत प्रमाणमा आिारित 
बनाउन,े पिुाना भवन भएका तथा 
आफ्नो जग्गा समेत नभई मनमााण 
नभएका कायाालयहरुको भवन 
मनमााण गने 

-  - सिकािवादी मदु्दाको सर्लता प्रमतशतमा 
ववृि हनुे सवै सिकािी ववकल कायाालयहरु 
सवुविासम्पन्न भवनबाट सञ्चालन हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३०१०२०११ सावाजमनक खरिद अनगुमन 
कायाालय 

८ 

ववत्तीय सशुासन -  - सावाजमनक खरिद सम्बन्िी अनगुमन गने, 

िाय पिामशा प्रदान ि र्मा तथा 
कम्पनीहरुलाई कानून बमोन्जम कालो 
सूचीमा िाख्न ेकाया भएको हनुे सावाजमनक 
खरिदमा संलग्न जनशन्क्तको क्षमता 
ववकास हनुे सावाजमनक खरिद काया 
सम्पादनमा पािदन्शाता ि एकरुपता कायम 
गने, 

३०१०३०११ नेपाल ट्रष्टको कायाालय 

८ 

सशुासन तथा जन उत्तिदावयत्व -  - नेपाल ट्रष्टको सम्पन्त्तको िेखदेख भई 
संिक्षण हनुे, उद्यान/वावटकाहरुको 
व्यवस्थापन हनुे, सम्पन्त्तको अमभलेख 
अद्यावमिक हनुे, थप सम्पन्त्त प्राप्त हनु 
स्ने, ऐमतहामसक सम्पदा तथा अचल 
सम्पन्त्तको संिक्षण हनुे । 

३०१०४०११ िाविय सतका ता केन्र 

८ 

सशुासन प्रविान -  - प्रशासकीय सशुासन कायम हनुे शासकीय 
सिुाि हनुे भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण हनुे 
सदाचारिता कायम हनुे आयोजना मनमााणमा 
गणुस्ति कायम गने, 

३०१३१०११ लगानी बोडाको कायाालय 

४ 

आमथाक ववृि, िोजगािी सजृना, 
लगानी प्रविान, गरिवी मनवािण । 

-  - सावाजमनक मनजी साझेदािी अविािणा 
अन्तगात प्राथममकता प्राप्त िुला पूवाािाि 
परियोजनाहरुमा मनजी लगानी प्रविान ि 
परिचालन हनुे, जलववद्यतुको दीगो ि 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

भिपदो ववकास मार्ा त मलुकुको समवृिमा 
योगदान पगुेको हनुे, सघन, सन्तमुलत, दीगो, 
गणुस्तिीय ि सिुन्क्षत भौमतक पूवाािािको 
ववकास भएको हनुे 

३०१०७०११ िाविय अनसुन्िान ववभाग 

८ 

अनसुन्िानमा आिारित सिुक्षा 
व्यवस्था 

-  - संवविान कानून ि व्यवस्था ववरुि सवक्रय 
तथा िाज्य ववखण्डन उन्मखु समूहका 
िणनीमतक सूचना संकलन ि प्रवाह भई 
त्यस्ता समूह मनयन्न्त्रत हदैु जानकुा साथै 
िाविय सिुक्षा ि वहत सदुृढ हदैु गएको हनुे 
अपिाि न्यूमनकिण भएको हनुे 

३०१०५०११ िाजस्व अनसुन्िान ववभाग 

८ 

ववत्तीय सशुासन -  - व्यवसावयक प्रशासनको संस्थागत ववकास 
मार्ा त िाजस्व चहुावट ि आमथाक अपिाि 
मनयन्त्रण 

३०१०६०११ सम्पन्त्त शवुिकिण 
अनसुन्िान ववभाग 

 

ववत्तीय सशुासन -  - उजिुी, सूचना एवं जानकािी प्राप्त भएको 
हनुे, सम्पन्त्त शिुीकिण गने जस्ता काम 
मनरुत्सावहत हनुे, 
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कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३०१०००११ मन्न्त्रपरिषद् मन्न्त्रपरिषद्को वैिक ५९ वटा बसेको, 
मन्न्त्रपरिषद् समममत अन्तगात ववमभन्न 
समममतहरुको १७ वटा वैिक बसी ४२ 
वटा मनणाय भएको 

मन्न्त्रपरिषद् वैिक ि मनणाय 
कायाान्वयन 

मन्न्त्रपरिषद् वैिक ि मनणाय कायाान्वयन 

३०१०००१२ प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपरिषद्को 
कायाालय 

बजेट कायाान्वयनमा देन्खएका मखु्य 
समस्या, ववकास मनमााण तथा सेवा प्रवाह 
लगायतका ववषयमा मखु्य सन्चवज्यूको 
अध्यक्षतामा २१ वटा समीक्षा वैिक 
सम्पन्न, नेपालको UNCAC second self-

assessment report को peer review 

सम्पन्न तथा ववश्वव्यापी आवमिक 
पनुिावलोकन (तेस्रो चक्र) को मसर्ारिस 
कायायोजनाको मस्यौदा तयाि, िाविय 
महत्व/प्राथममकता प्राप्त आयोजनाको 
संयकु्त अनगुमन तथा आइपिेका 
व्यविान हटाउन अन्ति मनकाय समन्वय 
ि सहजीकिण, सशुासन (व्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई हाल संघीय 
संिचना अनसुाि परिमाजान गनाका लामग 
सवै संघीय मन्त्रालय ि प्रदेशहरुबाट िाय 
सझुाव संकलन गरिएको, संघ, प्रदेश ि 

नेपाल सिकािको शासकीय व्यवस्था 
संचालन तथा व्यवस्थापनको उपल्लो 
मनकायको रुपमा समग्र सावाजमनक 
प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ववत्तीय 
व्यवस्था तथा जनताप्रमतको 
उत्तिदावयत्व प्रविानमा सशुासन 
कायम भएको हनुे सावाजमनक सेवामा 
जनसहभामगता अमभववृि गदै आमथाक 
सामान्जक ववकास एवं समिृ 
नेपालको मनमााणको लक्ष्य हामसल 
गने तर्ा  उन्मखु प्रशासन संयन्त्र 
ववकास भएको हनुे, 

नीमत मनमााण, अनगुमन, सशुासन प्रविान गने, 

कायासम्पादन सूचक मार्ा त नमतजामूलक व्यवस्थापन 
पिमत लागू गने, प्रभावकािी एवककृत अनगुमन तथा 
नमतजा व्यवस्थापन प्रणालीको ववकास गने, मानव 
अमिकािको सम्मान, संिक्षण एवं प्रविान गने, भौमतक 
पूवाािाि ववकासमा समन्वय ि सिुाि गने,  
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स्थानीय तह (अन्तिसम्बन्ि तथा 
समन्वय ) ऐन, २०७७ बमोन्जम ववमभन्न 
ववषयगत समममतहरुले सम्पादन गिेका 
काया प्रगमत ववविण अद्यावमिक गरिएको, 
हेलो सिकाि कक्षमा दताा भएका गनुासो 
मध्ये ५२.७७ प्रमतशत र्छायौट  
भएको । 

३०१०१०११ महान्यायामिवक्ताको 
कायाालय 

सिकािवादी मदु्दाको सर्लता दि (कसिु 
िहि प्रमतशत) ७३ प्रमतशत, सिकािी 
ववकल कायाालयहरुको नयााँ भवन 
मनमााण- २० वटा ववन्शष्टीकिणको 
प्रन्शक्षण मलने सिकािी ववकल- ८१ जना 
समदुाय सिकािी ववकल कायाक्रमबाट 
लाभान्न्वत जनसंख्या (संख्या हजािमा)- 
१० 

महान्यायामिवक्ताको कायाालयको 
तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक योजनाको 
प्रभावकािी कायाान्वयन गने, अपिाि 
अनसुन्िान, अमभयोजन ि प्रमतिक्षा 
प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि वस्तगुत 
प्रमाणमा आिारित बनाउने, सिकािी 
ववकल कायाालयको संस्थागत 
सदुृढीकिण गने,  

अमभयोजन प्रन्शक्षण केन्र मार्ा त तामलम प्रन्शक्षणहरु 
सञ्चालन हनुे, अपिािशास्त्रीय अनसुन्िान केन्रबाट 
कन्म्तमा ५ ववषयमा अनसुन्िान गरिने एवं अपिािको 
वेसलाइन सभे गरिने, अमभयोजन सिुािका लामग 
अमभयोजन पिीक्षण का साथै दैमनक रुपमा 
अमभयोगपत्रहरु पिीक्षण गने, सिोकािवाला 
मनकायहरुसाँग समन्वय प्रभावकािी बनाउन,े नवप्रवेशी 
सिकािी ववकलहरुलाई आिािभतू प्रन्शक्षण, सिकािी 
ववकललाई ववन्शष्ट प्रन्शक्षण, िाजपत्र अनंवकत 
कमाचािीलाई क्षमता ववकास प्रन्शक्षण सञ्चालन 

३०१०१०१२ उच्च सिकािी 
ववकलको कायाालय 

सिकािवादी मदु्दाको सर्लतादि ७३ 
प्रमतशत िहेको 

सिकािवादी मिुाको सर्लता 
प्रमतशतमा ववृि हनुे उच्च सिकािी 
ववकल कायाालयहरु ओखलढंुगा, 
पाटन, वीिगन्ज ि ठदपायलमा जग्गा 
प्राप्त एवं भवन मनमााण हनुे सिकािी 
ववकलको क्षमता ववृि हनुे 

कन्म्तमा एक पटक मातहतका कायाालयहरुको 
अनगुमन हनु,े मातहतका सिकािी ववकलहरुलाई 
प्रन्शक्षण प्रदान गने उच्च सिकािी ववकल कायाालय 
पाटनको भवन मनमााण प्रािम्भ हनुे, उच्च सिकािी 
ववकल कायाालयहरु ओखलढंुगा, वीिगन्ज ि 
ठदपायलको जग्गा प्राप्त हनुे, 

३०१०१०१३ ववशेष सिकािी सिकािवादी मदु्दाको सर्लता प्रमतशत सिकाि वादी मिुाको सर्लता सिकािी ववकलहरुलाई प्रन्शक्षण प्रदान गने, ववत्तीय 
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ववकलको कायाालय ७३ प्रमतशत िहेको । प्रमतशतमा ववृि हनुे, सिकािी 
ववकलहरुको क्षमता ववृि हनुे, 

क्षेत्रमा भएका नयााँ ववषयका सम्बन्िमा सिकािी 
ववकललाई प्रन्शक्षत तलु्याउने, ववशेष सिकािी ववकल 
कायाालयको भवन मनमााण सम्पन्न हनुे 

३०१०१०१४ न्जल्ला सिकािी 
ववकलको 
कायाालयहरु 

सिकािवादी मिुामा सर्लतादि ७३ 
प्रमतशत िहेको । 

सिकािवादी मदु्दाको सर्लता 
प्रमतशतमा ववृि हनुे सवै सिकािी 
ववकल कायाालयहरु सवुविासम्पन्न 
भवनबाट सञ्चालन हनुे 

मनमााणामिन न्जल्ला सिकािी ववकल कायाालयहरु 
पााँचथि, डोटी, बझाङ्ग, िौतहटको भवन मनमााण सम्पन्न 
हनुे, सिकािी ववकल कायाालयहरु जाजिकोट, सखेुत ि 
काभ्रपलाञ्चोकको भवन मनमााण ५० प्रमतशत सम्पन्न 
हनुे, न्जल्ला सिकािी ववकल कायाालय भक्तपिु एवं 
सप्तिीका लामग जग्गा प्राप्त हनुे, 

३०१०२०११ सावाजमनक खरिद 
अनगुमन कायाालय 

सावाजमनक खरिद मनयमावलीको (एघािौ) 
संसोिन गरिएको, सावाजमनक खरिद ऐन 
संशोिनका लामग प्रमतवेदन प ेश गरिएको, 
उपभोक्ता समममत वा लाभग्राही 
समदुायबाट सावाजमनक मनमााण काया 
गिाउने सम्बन्िी कायाववमि, २०७८ 
स्वीकृमतको लामग पेश गिेको Standard 

Biding Documents लाई नेपालीकिण गने 
काया प्रािम्भ गरिएको, सावाजमनक 
खरिदमा ववद्यतुीय खरिद सम्बन्िी तालमम 
प्रदान गरिएको, 

ववद्यतुीय खरिद प्रणाली (e-GP 

System) मनयममत ि सहज रुपमा 
सञ्चालन हनुे, सावाजमनक मनकायहरुले 
गने खरिद काया थप सिल, 

प्रमतस्पिी, पािदशी, वस्तमुनष्ठ ि 
ववश्वासनीय हनुे, सावाजमनक खरिदमा 
संलग्न जनशन्क्तको क्षमता ववकास 
हनु े

एकल पोटालमा आिारित ववद्यतुीय खरिद प्रणालीको 
लामग आवश्यक IT Equipment, Software खरिद गने, 

ववद्यतुीय खरिद प्रणालीको मनयममत सञ्चालन तथा 
ममात सम्बन्िी काया गने, ववद्यतुीय खरिद प्रणालीको 
प्रयोगकतााहरुलाई प्रणाली प्रयोग गना सहज हनुे 
वकमसमका कायाक्रम सञ्चालन गने, सावाजमनक 
खरिदमा संलग्न जनशन्क्तको सावाजमनक खरिद 
सम्बन्न्ि क्षमता ववकासका कायाक्रम सञ्चालन गने, 

नमनुा बोलपत्र कागजात, मनदेन्शका, कायाववमि, 

मागादशान आठद तयाि गने, सावाजमनक खरिद सम्बन्िी 
अनगुमन गने, 

३०१०३०११ नेपाल ट्रष्टको 
कायाालय 

नेपाल ट्रष्टर्द्ािा वा नेपाल ट्रष्टलाई ववपन्क्ष 
बनाई दायि मदु्दाहरुको मनयममत 
वहस/पैिवी, प्रमतउत्तिका कायाहरु भै 
सम्पन्त्त संिक्षण गने काया भएको ।यस 

तीन स्थानका ( ित्नमन्न्दि, ठदयालो 
बंगला ि कान्न्त इश्विी गहृ) 
ऐमतहामसक भवन तथा वस्तहुरुको 
संिक्षण भएको हनुे, नेपाल ट्रष्ट 

प्राववमिक पिामशा, कानूनी पिामशा, ट्रष्टको स्वाममत्वको 
जग्गाको सभे तथा लेआवट, ट्रष्टको सम्पन्त्त िहेको 
स्थानको अनगुमन, ट्रष्टको सम्पन्त्त अमभलेखीकिण 
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अवमिमा नेपाल ट्रष्ट स्वाममत्वको 
दिबािमागान्स्थत जग्गा ि कािमाडौं 
प्लाजा प्रयोग सम्वन्न्ि २ वटा मदु्दा 
नेपाल ट्रष्टको पक्षमा रै्सला भएको, 
नेपाल ट्रष्ट स्वाममत्वको जग्गा मलज 
भाडामा ठदने सम्वन्िमा खलु्ला 
प्रमतस्पिााको लामग टेण्डि आह्वान भएको 
दोस्रो तै्रमाससम्म करिव रु. ५.३ किोड 
धयाज तथा भाडा वापत कोषमा थप हनु 
आएको चल सम्पन्त्त (िकम तथा 
मितोपत्र) मब्रवटस पाउण्ड : 

५१,४२८.५३, अमेरिकी डलि : 

१,५४,९२६.७७ , नेपाली रुपैँया : 
१,०१,८१,७३,८८७.६१ , मितोपत्र : 

१०,५५,३७२ वकत्ता (नमबल बैंक, 

अन्नपूणा होटल ि नेपाल औिोमगक 
मबकास मनगम) जग्गा/जममन:- हालसम्म 
ववमभन्न १२ न्जल्लामा जम्मा २१,६६३-
१५-०-० िोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ  

स्वाममत्वमा िहेका अचल (जग्गा 
जममन) सम्पन्त्त मलजमा 
ठदइएको/मलज नववकिण गरिएको 
हनु,े संग्राहालय स्थापना तथा सञ्चालन 
भएको हनुे ट्र्ष्ष्टको कोषमा नगद 
ववृि भएको हनुे 

३०१०४०११ िाविय सतका ता 
केन्र 

नागरिक वडापत्र कायाान्वयन अनगुमन 
(१२८ वटा) कमाचािी/स्थानीय तहका 
पदामिकािीलाई सदाचाि न्शक्षा (१९ 
वटा) उजिुी एवं गनुासो संकलन, 

छानववन एवं प्रमतवेदन (२७३ वटा) 

प्रशासकीय सशुासन कायम हनुे 
शासकीय सिुाि हनुे भ्रष्टाचाि 
मनयन्त्रण हनुे सदाचारिता कायम हनुे 
आयोजना मनमााणमा गणुस्ति कायम 
गने, 

१७ वटा आयोजनाको प्राववमिक पिीक्षण भएको हनुे, 
१८ वटा स्थानीय तहका पदामिकािीहरुलाई सदाचाि 
न्शक्षा प्रदान गरिने, ६ प्रदेश/स्थानीय तहमा 
सचेतनामूलक कायाक्रम सञ्चालन 
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प्रदेश/स्थानीय तहमा सचेतनामूलक 
कायाक्रम (६वटा) सम्पन्त्त ववविण 
वझुाए/नबझुाएको अनगुमन- करिव 
८४.१८ प्रमतशतको ववविण 
संकलन/प्रववष्ट, प्राववमिक पिीक्षण (२४ 
वटा) बाट औलं्याईएका अपरिपालना 
प्रमतवेदन सच्याउने सम्बन्िी काया (१८ 
वटा) , िाविय गौिब/अन्य 
आयोजनाहरुको प्राववमिक पिीक्षण गना 
सम्झौता गरिएको (१७ वटा), भ्रष्टाचाि 
ववरुि प्राववमिक पिीक्षण अन्तिमनकाय 
समन्वय गोष्ठी (१ वटा), कायाालय 
अनगुमन सम्बन्िी काया (१२६ वटा)  

३०१३१०११ लगानी बोडाको 
कायाालय 

सावाजमनक मनझी साझेदािी अन्तगात १ 
वटा उजाा परियोजना मनमााण भैिहेको, 
मनजी लगानी तर्ा  २ वटा उत्पादनमूलक 
उद्योग सञ्चालनमा िहेको, रु १० खवाको 
लगानी स्वीकृत भएको । 

सावाजमनक मनजी साझेदािी ि मनजी 
लगानी मार्ा त िूला परियोजनाहरुको 
ववकास तथा कायाान्वयन भएको हनुे 

लगानी प्रविान, संस्थागत सदुृढीकिण, परियोजना 
ववकास ि व्यवस्थापन तथा समन्वय, सहकाया ि 
साझेदािी 

३०१०७०११ िाविय अनसुन्िान 
ववभाग 

नेपाल ववशेष सेवा ऐनको ममा ि 
भावनाअनरुुप हनुे गिी मनयमावलीको 
प्रािन्म्भक मस्यौदा मनमााण गरिएको, 
संवविान काननु ि व्यवस्था ववरुि 
सवक्रय तथा िाज्य ववखण्डनउन्मखु 
समूहका िणनीमतक सूचना संकलन ि 

क्षमता ववकास, प्रववमिको प्रयोग 
मार्ा त व्यवसावयक इन्टेमलजेन्स ि 
अनसुन्िानमा आिारित न्याय 
व्यवस्था भएको हनुे। 

िाविय सिुक्षा तथा िािवहत ववरुिका गमतववमिमा 
संलग्न ववमभन्न समूह तथा पक्षको बािेमा सूचना 
संकलन गने, िाविय िणनीमतक महत्वका सूचना 
संकलन गने, चोिी चहुावट हनुे क्षेत्रको पवहचान गने, 

सूशासन प्रविान प्रमतकूल हनुे गमतववमि पवहचान गने 
स्थानीयतहमा सूत्र मनमााण गिी सोको परिचालन 
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प्रवाह भएको, ववभागर्द्ािा सम्प्रवेषत यी 
सूचनाका कािण त्यस्ता समूहहरु 
मनयन्न्त्रत हदैु जानकुा साथै िाविय सिुक्षा 
ि वहत थप सदुृढ हदैुगएको, अपिाि 
न्यमुनकिण हदैु गएको स्थानीयतहमा सूत्र 
मनमााण गिी परिचालन गरिएको 
मनमााणामिन भवन-४ मध्ये २ 
मनमााणसम्पन्न, २ भवन मनमााणामिन 
िहेका, ७ नयााँ भवनको मनमााण काया 
प्रािम्भ गरिएको,  

मार्ा त सचुना संकलन गने, 

३०१०५०११ िाजस्व अनसुन्िान 
ववभाग 

Physical Check-Post को सट्टामा Digital 

Check-Post को स्थापना (VCTS प्रणाली) 
पञ्चवषीय िणनीमत तजुामा भई कायाान्वयन 
चिणमा िहेको (२०७८/७९ – 
२०८२/८३) मालवस्त ुतथा ढुवानीका 
सािनको अनगुमन प्रणाली (Vehicle & 

Consignment Tracking System – VCTS) 

पूणारुपमा कायाान्वयनमा ल्याईएको सूचना 
धयवस्थापन प्रणाली (CMIS) तयाि भई 
कायाान्वयनमा आएको, झटु्टा तथा नक्कली 
ववजक जािी गने २०० वटा र्माको 
पवहचान, १२७ वटा र्माको ववस्ततृ 
अनसुन्िान सम्पन्न  

िाजश्व चहुावट ि आमथाक अपिाि 
मनयन्त्रणमा िही सावाजमनक तथा 
मनजी क्षेत्रको ववत्तीय सशुासन कायम 
भएको हनुे । 

िाजश्च चहुावटको सकु्ष्म मनगिानी  Vehicle 

Consignment Tracking System support program 

गस्ती परिचालन कायाक्रम नागरिक सचेतना अमभववृि 
तथा सिोकािवाला पक्षसाँग अन्तिवक्रया सम्बन्िी 
कायाक्रम 

३०१०६०११ सम्पन्त्त शवुिकिण ववशेष अदालत/ववशेष सिकािी ववकल सम्पन्त्त शिुीकिणका वक्रयाकलाप सम्पन्त्त शिुीकिण तथा आतंककािी वक्रयाकलापमा 
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अनसुन्िान ववभाग कायाालय/FIU साँग दईु ठदने अन्तिवक्रया 
कायाक्रम सम्पन्न, सम्पन्त्त शिुीकिण तथा 
आतंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी 
मनवािण सम्बन्िी जनचेतनामूलक सामाग्री 
प्रचाि प्रसाि मनिन्ति भैिहेको, सम्पन्त्त 
शिुीकिण तथा आतंकवादी 
वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी सम्बन्िी 
िाविय जोन्खम आिारित प्रणालीलाई 
ववभागको अनसुन्िान, अमभयोजन सम्बन्िी 
कायामा पूणा रुपमा अवलम्बन गरिएको, 
ववभागमा प्राप्त उजिुीहरुको 
अनसुन्िानलाई प्राथममकीकिणको 
आिािमा उच्च जोन्खमयकु्त कसिुमा बढी 
केन्न्रत गरिएको,  

न्यूमनकिण तथा मनरुत्सावहत भएको 
सामान्जक व्यवस्था स्थावपत हनुे । 

ववत्तीय लगानी मनवािण सम्बन्िमा FATF का सझुाव 
कायाान्वयन गने ि Mutual Evaluation को तयािी 
गने, सम्पन्त्त शिुीकिण तथा आतंकवादी 
वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी मनवािण सम्बन्िी 
िाविय िणनीमत तथा कायायोजना २०७६-२०८१ को 
प्रभावकािी कायाान्वयन/प्रमतवेदन तयािी गने, सम्पन्त्त 
शिुीकिणका क्षेत्रमा अनसुन्िान, मिुा दायि, ववगो 
िकम कायम आठद सचेतना कायाक्रम सञ्चालन गने 

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

संघीय संिचना अनसुाि स्थावपत भएका मनकायहरुको प्रभावकारिताका लामग अनभुवी नेततृ्व, तथा पयााप्त मानव संशािनको व्यस्थापन गने, स्थीि प्रशासमनक नेततृ्व, 

सशुासन कायम गने, भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण ि मानव अमिकािको प्रत्याभमूत एवं प्रविान गने काया प्रभावकािी रुपमा सम्पादन भए अपेन्क्षत नमतजा समयमै हामसल भई तीन बटै तहको 
सिकािको काम मछटो, छरितो, पािदशी, ममतव्ययी तथा गणुस्तिीय हनुे अनमुान गना सवकनेछ। शासकीय व्यवस्थाका आिािभतू आवश्यकता पिुा गना सािन स्रोत तथा क्षमता, 
व्यवस्थापकीय कौशलता एवं प्रववमिको समायानकूुल उपयोग हनु नसकेमा क्षेत्रगत उद्देश्य हामसल हनु नस्ने जोन्खम िहेको छ ।  
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८.२ संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन 

१. पषृ्ठभमूम  

नेपालको संवविानको िािा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संिचना सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय 
तह गिी तीन तहको हनुे व्यवस्था छ। संवविानले परिकल्पना गिे बमोन्जम तीनै तहका सिकािहरुबीचको अन्तितह 
समन्वय, सहअन्स्तत्व ि सहकाया नै समिृ नेपाल मनमााणको मूल आिाि हो। शासन प्रणालीमा सबै क्षेत्र, वगा ि 
समदुायको सहभामगता ि पहुाँचमा अमभबवृि गदै वववविता बीचको एकता कायम गने ठदशातर्ा  सावाजमनक सेवा प्रवाह ि 
ववकास काया केन्न्रत गरिन ुपदाछ। 

 योजना प्रणाली ि स-साना ववकास मनमााणका लामग पमन केन्रमखुी हनुपुने अबस्थाले गदाा स्थानीय ववकास 
मनमााणमा जनताको आवश्यकता अपेन्क्षत रुपमा प्रमतमबन्म्बत हनु नसकेको ववगतको यथाथालाई मध्यनजि गिी ववकास ि 
सेवा प्रवाहमा सन्न्नकटताको मसिान्त अनसुाि स्थानीय तहबाट सहज ि सिल तरिकाले सेवाप्रवाह गना ि जनचाहना 
अनरुुप स्थानीय पूबाािािको ववकास गना संघीय प्रणाली अवलम्वन गरिएको हो । संघीय प्रणालीको सर्लता ि 
असर्लता स्थानीय तहको प्रभावकािीतामा बढी मनभाि हनुेहुाँदा योजना पितीलाई पमन संघीय प्रणाली अनकूुल हनुेगिी 
अझ प्रभावकािी बनाउन आवश्यक छ। 

 हालसम्मको योजनावि ववकास प्रयासबाट आमथाक सामान्जक क्षेत्रमा मलुकुले उल्लेख्य प्रगमत हामसल गिेको 
भए तापमन नागरिकको बढ्दो आकांक्षा, प्रववमिको प्रयोग ि ववश्वव्यापीकिणको प्रभावका कािण प्राप्त भएका 
उपलन्धिहरूबाट सन्तोष मान्न सवकने अवस्था छैन। उत्पादन ि उत्पादकत्वमा ववृि, िोजगािीका अवसिहरुको मसजाना, 
स्थानीय उत्पादनलाई बजािसाँगको आविता, सीमान्तकृत समूहका नागरिकहरूको अथापूणा सहभामगता ि ववकासको 
प्रमतर्लको समन्यावयक ववतिणका माध्यमबाट शहि ि ग्रामीण क्षेत्रको ववकासको अन्ति आवितामा अमभबवृि गदै 
गणुस्तिीय जीवन (Quality Life) को समुनन्श्चतता गनुाका साथै स्थानीय यवुाहरुलाई स्वदेशमै उत्पादनशील कायामा 
उत्प्ररेित गदै ववकासमा यवुा जनशन्क्तको उपयोग गनुापने अवहलेको आवश्यकता िहेको छ। 

 देशको शासन प्रणालीलाई जनमखुी, सक्षम, सदुृढ, सेवामलुक ि उत्तिदायी बनाउाँदै लन्क्षत समदुायको पहुाँच ि 
सहभामगतालाई समावेन्शताको बैज्ञामनक एवं न्यायोन्चत प्रणालीको अवलम्बन मार्ा त समुनन्श्चत गना आवश्यक छ। संघीय 
प्रणालीमा आिारित लोकतान्न्त्रक शासन व्यवस्थालाई व्यवहािमा कायाान्वयन गदै मनठदाष्ट िाविय गन्तधयमा पगु्न स्न े
प्रशासकीय क्षमता ि  तत्पिताको अमभबवृि गदै प्रशासकीय सशुासन हामसल गनुा पमन उन्त्तकै आवश्यक छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकािी कायाान्वयन, सावाजमनक सेवा प्रवाहको सदुृढीकिण, मानव संशािन ववकास 
एवम ् स्थानीय पूवाािाि ववकासको सन्दभामा अनेकौँ अवसिका साथसाथै समस्या तथा चनुौतीहरु समेत ववद्यमान िहेका 
छन।् समग्र योजना प्रणाली ि आवश्यकतालाई प्राथममकीकिण गना नस्न,ु स्थानीय आयोजनाहरुको प्रगमत मापन, 

अनगुमन तथा  मूल्याङ्कन गने कायामा अन्यौलता देन्खन,ु स्थानीय आवश्यकता ि प्राथममकताका आिािमा पूवाािाि ववकास 
हनु नस्न,ु मनमााण सम्पन्न पूवाािािहरुको गणुस्ति एवम ् दीगोपना कायम हनु नस्न,ु मबकट भौगोमलक अवन्स्थमत ि 
छरिएको बन्स्तका कािण पूवाािाि ववकास खन्चालो हनु ुतथा वाताविणमैत्री हनु नस्न,ु ववमनयोन्जत स्रोत ि लगानीको 
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महत्तम उपयोग हनु नस्न ुजस्ता प्रमखु समस्याका रुपमा िहेका छन।्संवविानमा उल्लेन्खत सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय 
तहको साझा अमिकािका ववषयमा आवश्यक सबै कानून बमननस्न,ु सङ्घीय एकाइहरुबीचको अन्ति सम्बन्िलाई प्रष्ट गने 
आिाि तथा कमापदण्ड तयािीको क्रममा िहन,ु समग्र कमाचािी प्रशासनलाई मागादशान गने सङ्घीय मनजामती सेवा ऐन 
पारित भइनस्न ुप्रमखु समस्याका रुपमा िहेको छ। 

सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्थापनका सन्दभामा सिोकािवालाहरुबीचमा सङ् घीयताका सम्बन्िमा समान बझुाइ ि 
समझदािी कायम गिी िाजनीमतक, प्रशासमनक ि ववत्तीय सङ्घीयतालाई सबल ि प्रभावकािी बनाउन,ु सङ्घीयता कायाान्वयनकै 
सन्दभामा तीनै तहबाट सम्पादन हनुे सेवा प्रवाहलाई सन्तमुलत, ममतव्ययी, पािदशी, जवार्देही, जनमखुी एवम ्
सदाचाियकु्त तलु्याउन,ु  सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहका एकल तथा साझा अमिकािका ववषयमा कानून मनमााण गदाा 
संवविानको भावना ि ममा अनरुूप सामन्जस्यता कायम गनुा तथा जनप्रमतमनमि ि कमाचािीबीचको अन्तिसम्बन्ि तथा 
सीमाहरू परिभावषत गिी समन्वयात्मक ि सहयोगात्मक भावनाबाट कायासम्पादन गनुा चनुौतीपूणा िहेको छ। 

यसैगिी, सावाजमनक प्रशासन सम्बन्िी नवीनतम ् अविािणाहरूको आन्तरिकीकिण गनुा, सेवा प्रवाहलाई 
नागरिकको बढ्दो आकांक्षा अनरुुप गणुस्तिीय, पािदशी, ममतव्ययी ि प्रभावकािी बनाउाँदै सेवा प्रवाहका सबै प्रवक्रया एवम ्
कौशलतामा परिवतान गिी नागरिकमा सावाजमनक प्रशासनप्रमत ववश्वास अमभबवृि गनुा सावाजमनक प्रशासनको अहम ्चनुौती 
िहेको छ।साथै, सावाजमनक सेवामा प्रमतभावान जनशन्क्तलाई आकषाण गनुा एवम ् सेवामा िहेकालाई वटकाइिाख् न ु ि 
कमाचािीको सोच, रुन्च, अनभुव तथा अध्ययनको क्षेत्र समेतका आिािमा न्जम्मेवािी प्रदान गदै उपयकु्त रूपमा कामको 
मसजाना गिी कमाचािीको ज्ञान, सीप, सक्षमता एवम ्कुशलताको पूणारूपमा उपयोग गनुा समेत चनुौतीको रुपमा ववद्यमान 
िहेको छ।  

मनजामती सेवालाई मनिन्ति मसकाइको आिािको रूपमा ववकमसत गदै अन्तिवक्रयात्मक शैलीबाट प्रशासकीय 
प्रबन्ि गदै जान ुतथा मनजामती सेवामा कायासम्पादन ि उत्प्रिेणाबीचको सहसम्बन्िलाई दृवष्टगत गिी मूल्याङ्कन पद्दमतलाई 
वस्तगुत ि वैज्ञामनक बनाउने एवम ्प्रोत्साहन ि सिुाि (reward and reform) लाई कायासम्पादन मूल्याङ्कनसाँग आबि 
गनुा  मनजामती प्रशासनको मखु्य चनुौतीको रुपमा िहेको छ। 

यस्तै स्थानीय पूवाािािको छनौट, मनमााण ि व्यवस्थापनमा सिोकािवालाहरुबीच प्रभावकािी सहकाया ि समन्वय 
एवम ्अपनत्व स्थावपत गदै, स्थानीय पूवाािाि ववकासका लामग ववत्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गिी योजना तथा कायाक्रमको 
प्रभावकािी ि प्रमतर्लयकु्त कायाान्वयन गनुा जस्ता चनुौती समेत िहेका छन।्  

३. सोच  

सबल सङ् घीयता; सक्षम, सदुृढ ि जनउत्तिदायी सावाजमनक प्रशासन । 

४. उद्दशे्य  

अ. सङ्घीय शासन प्रणाली 

१.     स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता ववकास तथा सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहका एकल तथा साझा अमिकाि 
कायाान्वयनमा सङ् घीय एकाइहरू बीच प्रभावकािी समन्वय ि सहजीकिण गनुा, 

२.     लोकतन्त्रबाट प्राप्त लाभको समानपुामतक, समावेशी ि न्यायोन्चत ववतिणको अवस्था मसजाना गनुा। 
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३.     सन्न्नकटता, सहकाया, समन्वय ि सहअन्स्तत्वको मसिान्त अनसुाि तीनै तहका सिकािबाट कायासम्पादन हनुे अवस्था 
मसजाना गनुा। 

आ. सावाजमनक सेवामा मानव संशािन व्यवस्थापन 

१.    सावाजमनक प्रशासनमा सदाचािी, व्यावसावयक एवम ्उत्तिदायी जनशन्क्तको प्रामप्त, ववकास ि उपयोग समुनन्श्चत 
गनुा,  

२.    कायाित कमाचािीहरुलाई उच्च मनोबलसवहत सेवा प्रवाहमा उत्प्ररेित गिाउन।ु 

इ. स्थानीय पूवाािाि  

१.     स्थानीय पूवाािाि ववकासलाई सन्तमुलत, ठदगो ि वाताविणमैत्री बनाउनकुा साथै स्थानीय बजाि ि उत्पादनलाई 
जोडी ग्रामीण जीवनलाई सिल, सहज ि उत्पादनमूलक बनाउन समन्वय, सहजीकिण ि सहकाया गनुा, 

२.     गणुस्तिीय, ममतव्ययी ि प्रभावकािी स्थानीय सेवा प्रवाहका लामग आवश्यक आिािभतू पूवाािािको ववकास 
गनुा। 

ई. सेवा प्रवाह ि सशुासन  

१.     सावाजमनक प्रशासनलाई संघीय संिचना अनरुुप सबल, सक्षम ि सदुृढ बनाई दक्ष, सेवाग्रावहमखुी ि व्यवसावयक 
बनाउन।ु 

२.     सहज, सलुभ ि गणुस्तिीय सावाजमनक सेवा प्रवाहका लामग नीमत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन ि 
सहजीकिण गनुा। 

३.     सेवा प्रवाह ि शासन प्रणालीलाई बहपुक्षीय साझेदािीको ववकास गनुा। 

 ५. िणनीमत  

अ.    सङ्घीय शासन प्रणाली 

१. सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहबीच प्रशासमनक अन्तिसम्बन्ि सदुृढ गने ।  

२. सङ्घ ि स्थानीय तह एवम ्प्रदेश ि स्थानीय तहबीच प्रभावकािी अन्तिसम्बन्ि कायम गने । 

३. स्थानीय तहको क्षमता ववकास तथा संस्थागत सदुृढीकिण गने।  

४. स्थानीय तहले हामसल गिेको उपलन्धिलाई एकीकृत िाविय उपलन्धिमा समावेश गने । 

५. स्थानीय तहको अनदुान ववतिणलाई कायासम्पादनसाँग आवि गने । 

६. स्थानीय तहको ठदगो ि सन्तमुलत आमथाक तथा सामान्जक ववकासका लामग समन्वय ि सहजीकिण गने। 

आ.  सावाजमनक सेवामा मानव संशािन व्यवस्थापन 

1. सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहको कायान्जम्मेवािी अनरुूप जनशन्क्त प्रक्षेपण गिी सावाजमनक सेवामा प्रमतभावान 
व्यन्क्तहरूको आकषाण अमभबवृि गने । 

2. मनजामती कमाचािीहरूमा पेशागत आचिण ि व्यावसावयक दक्षता अमभबवृि गने । 
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3. वनृ्त्तपथ तथा सेवा सवुविा पूवाानमुानयोग्य बनाई मनजामती कमाचािीलाई उत्प्ररेित ि उच्च मनोबलयकु्त 
बनाउने। 

4. प्रशासन सिुािलाई संस्थागत गना मनिन्ति सिुािलाई काया संस्कृमतको रूपमा ववकास गने। 

5. सावाजमनक सेवालाई प्रभावकािी बनाउन प्रान्ज्ञक मनकाय तथा ववज्ञहरूसाँगको सहकायामा अध्ययन अनसुन्िान 
गने । 

इ.     स्थानीय पूवाािाि 

१. ठदगो स्थानीय पूवाािाि ववकासका लामग नीमत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा ि कायाान्वयनमा सहजीकिण 
गने। 

२. सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम आिािभतू पूवाािािहरू ववकासका लामग समन्वय ि सहजीकिण गने। 

३. स्थानीय पूवाािाि ववकासमा सहलगानी तथा सावाजमनक मनजी साझेदािी प्रविान गने। 

४. स्थानीय पूवाािाि ववकासका लामग अन्तिााविय ववकास सहायतालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गने।   

५. ववपद् जोन्खम व्यवस्थापन तथा जलवाय ुपरिवतान अनकूुलनलाई मूलप्रवाहीकिण गने। 

ई.     सेवा प्रवाह ि सशुासन  

१. सावाजमनक सेवामा नागरिकको सिल, सहज ि सलुभ पहुाँच समुनन्श्चत गने ।  

२. सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सावाजमनक   सेवामा गणुस्तिीयता कायम गना आवश्यक नीमत, 
कानून तथा मापदण्ड तयाि गिी लागू गने।  

३. प्रशासकीय सशुासन कायम गना आवश्यक औजािहरूको ववकास गिी कायाान्वयन गने। 

४. सावाजमनक प्रशासनलाई पािदशी, सदाचाियकु्त ि जनउत्तिदायी बनाउने । 

६. ववषयके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ स्थानीय तहमा 
िोजगािी मसजाना 
(वावषाक) 

जना/श्रम 
ठदन 
(लाख 

२९ २५ ३० ३६ ४३ 

२ तिाईमा एक घण्टा 
ि पहाडमा दईु 
घण्टा मभत्र यातायात 
सेवामा पहुाँच पगुेको 
जनसंख्या (वहउाँदमा) 

प्रमतशत ७२ ७२ ७५ ७८ ८२ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

३ सिुारिएको खानेपानी 
स्रोत मामथ ठदगो 
पहुाँच भएका ग्रामीण 
घिििुी (वषाभरि 
पानी चल्ने खानेपानी 
आयोजना) 

संख्या 
(हजाि) 

११० ११७ ११७ ११७ ११७ 

४ सिसर्ाइ सवुविा 
पाएका ग्रामीण 
जनसंख्या 

जना 
हजािमा 
(थप) 

५५ ८२ ८२ ८२ ८२ 

५ ग्रामीण सडक 
(कालोपते्र) 

वक.मम. ४३४५ ४४९५ ४६४५ ४८४५ ५१४५ 

६ स्थानीय सडक पलु 
मनमााण 

संख्या ६२३ ६५३ ६८३ ७१३ ७५३ 

७ झोलङु्गे पलु मनमााण गोटा ९१७३ ९९०३ १०६३३ ११३६३ ११९०३ 

८ साना मसाँचाइ सवुविा 
पगुेको थप क्षेत्रर्ल 

हे्टि १२९११ १८९११ २८०२१ ३२५२१ ३२५२१ 

९ स्थानीय तहको 
प्रशासकीय भवन 
मनमााण 

संख्या २५४ २८० ३३० ४०० ५०० 

१० सडक पगुेको 
गाउाँपामलका वा 
नगिपामलका केन्र 

संख्या ७३२ ७३२ ७३२ ७३४ ७४० 

११ पठक्क सडक पगुेको 
गाउाँपामलका वा 
नगिपामलका केन्र 

संख्या ५३२ ५३२ ५३४ ५४४ ५५६ 

१२ सावाजमनक सनुवुाई 
गिेका स्थानीय तह 

प्रमतशत १०० १०० १०० १०० १०० 

१३ स्थानीय तहका 
पदामिकािी तथा 
कमाचािीको क्षमता 

जना २१६२२ ७८९१ १७१७० २२०० २३०० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

ववकास 
तामलम(प्रमतवषा थप) 

१४ कमाचािी सेवाकालीन 
तालीम (िाजपत्र 
अनंवकत तथा 
स्थानीय तहका 
अमिकृतसमेत) 
(प्रमतवषा) 

जना ७५८ ६२५ १०८० २७० ३०० 

१५ कमाचािी 
प्रन्शक्षण/तालीम 
(अमिकृतस्ति, प्रमत 
वषा) 

जना १७३० २३२७ १८२० १८६४ १७८० 

१६ अध्ययन तथा 
अनसुन्िान (प्रमतवषा) 

संख्या १७ १२ १२ १४ १५ 

१७ मनजामती 
अस्पतालमा बवहिङ्ग 
सेवा प्रमतठदन 

जना ४२५ ७३५ ८५० ९०० ९५० 

१८ स्थानीय तहको 
क्षमता ववकास 
योजना मनमााण 

संख्या ४४ ३३ ९० ० ० 

१९ व्यवस्थापन पिीक्षण 
गिेका मनकाय 
(प्रमतवषा) 

संख्या ६ १० २० २२ २५ 

२० स्थानीय तहको 
संस्थागत क्षमता 
स्वमूल्याङ्कन (LISA) 

संख्या ६९९ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ 

२१ स्थानीय तहको 
िाजस्व परिचालन 
कायायोजना तजुामा 

संख्या ८० ३५ ८४ ० ० 

२२ स्थानीय तहको संख्या ६५ ११ ९६ ० ० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

आवमिक योजना 
तजुामा 

७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान  

रू. लाखमा 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सिकाि बैदेन्शक अनदुान बैदेन्शक ऋण 

२०७९/८० 250,344 99,596 150,748 - 151,665 52,885 45,794 

२०८०/८१ 444,654 120,156 324,498 - 176,738 43,971 223,945 

२०८१/८२ 482,245 125,906 356,339 - 171,831 43,424 266,990 

510



 

 

८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.न्श.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३६५०००११ संघीय माममला तथा 
सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालय 

 स्थानीय सशुासनको 
संस्थागत ववकास गने 
स्थानीय सेवा प्रवाहमा 
सहजीकिण 

-   संस्थागत स्वःमूल्याङ्कन नमतजामा कमजोि ३० 
वटा स्थानीय तहको सहन्जकिण भएको हनुे।  

५० वटा स्थानीय तहहरुको न्यावयक 
समममतबाट भएका मनणायको ववश्लषेण भएको 
हनु,े  

७ वटा प्रदेशमा स्थानीय आमथाक ववकास 
सचुकांक (LED Index) सम्बन्िी अमभमनु्खकिण 
भएको हनुे।  

 ५० वटा स्थानीय तहको कायासम्पादन 
सहजीकिण तथा समन्वय भएको हनुे।  

२० वटा मनकायको व्यवस्थापन पिीक्षण ि 
१५ वटा मनकायको सेवाग्राही सन्तवुष्ट सभेक्षण 
सम्पन्न भएको हनुे । 

 र्ोहिमैला व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयाि 
भएको हनुे। 

२१ वटा स्थानीय तहको आवमिक योजना 
तजुामामा सहजीकिण तथा पषृ्ठपोषण प्रदान 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

गरिएको हनुे।  

३६५६१०११ स्थानीय ववकास 
प्रन्शक्षण प्रमतष्ठान 

 स्थानीय तहको पूवाािािको 
ववकासमा प्राववमिक 
सहयोग ि सहजीकिण 

-    स्थानीय पूवाािाि ववकास नीमत परिमाजान 
भएको हनुे,  
समावेशी भवनको मनमााण काया सम्पन्न भएको 
हनुे। 

 ७ वटा गाउाँपामलका केन्रको एकीकृत 
गरुुयोजना तयाि भई सो अनसुािको मनमााण 
काया प्रािम्भ भएको हनुे।  

वविाटनगि ि भितपिु महानगिपामलकाको 
र्ोहोिमैला व्यवस्थापनको पूवाािाि मनमााण 
प्रािम्भ भएको हनुे।  

३६५६१०१२ नेपाल प्रशासमनक 
प्रन्शक्षण प्रमतष्ठान 

 मनजामती सेवाका 
िाजपत्रांवकत कमाचािीको 
प्रन्शक्षण तथा प्रशासमनक 
खोज अध्ययन 

-   २३२७ जना अमिकृतस्तिका कमाचािीहरुको 
क्षमता अमभबवृि भएको हनुे,  
११ वटा अध्ययन अनसुन्िान सम्पन्न भएको 
हनुे।  

३६५०००१२ अमतरिक्त समूह  अमतरिक्त समूहमा िहेका 
मनजामती कमाचािीहरुको 
अमनबाया दावयत्व 
व्यवस्थापन 

-   अमतरिक्त समूहमा िहेका मनजामती कमाचािीको 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

३६५०२०११ िाविय वकताबखाना  सिकािी कमाचािीको -   सम्पन्त्त ववविण दताा, अमनवाया अवकाश एवं 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

अमभलेख व्यवस्थापन सरुवा बढुवा लगायतका ववविणहरुको SMS 

बाट जानकािी ठदने काया हनुे, 
PIS Software मा थप व्यवस्था गिी आ.व. 
२०७२/०७३ देन्ख सेवा मनवृत्त 
कमाचािीहरुलाई ववदा तथा औषिी उपचाि 
सवुविा वापतको िकम समेत वकटान गिी 
ववविण ठदने काम भएको हनुे,  
मसटिोल भना अनलाइन सफ्टवेयि सञ्चालनमा 
ल्याई नयााँ मनयनु्क्त हनुे कमाचािीहरुले 
अनलाइनबाट मसटिोल भिी दताा सहज भएको 
हनु,े 

PIS re-engineering गिी तयाि भएको 
कमाचािी वैयन्क्तक प्रणाली सञ्चालनका लामग 
आवश्यक IT Equipment (Hardware) खरिद 
सम्झौता भई Hardware प्राप्त गिी जडानको 
काया सम्पन्न भएको।  

मनजामती कमाचािीहरुको सेवा मनवतृ्त भए 
पश्चात E-Pension ठदने व्यवस्थाका लामग 
आवश्यक काया भएको हनुे।  

३६५६१०१३ आठदवामस / जनजामत  आठदवासी जनजामत उत्थान -   आठदवासी जनजामत समदुायको सामान्जक, 

513



 

 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

उत्थान िाविय 
प्रमतष्ठान 

तथा क्षमता ववकास  भावषक, सांस्कृमतक तथा आमथाक ववकासमा 
सहयोग पगुेको हनुे।   

आठदवासी जनजामत समदुायको ६ वटा 
संस्थागत तथा सामदुावयक भवन मनमााण 
भएको हनुे ।  

३६५००१०२ सङ्घीय शासन प्रणाली 
धयवस्थापन कायाक्रम 

 प्रदेश ि स्थानीय तहका 
कमाचािी एवम ्
पदामिकािीको क्षमता 
ववकास  

-   सङ्घीय शासन प्रणालीलाई धयवस्थापन गना 
सहजीकिण 

३६५८१०११ मनजामती कमाचािी 
अस्पताल ववकास 
समममत 

 मनजामती कमाचािी ि 
आन्श्रत परिवाि एवम ्
सवासािािणलाई गणुस्तिीय 
स्वास््य सेवा प्रवाह 

-   मनजामती कमाचािीका अमतरिक्त 
सवासािािणहरुलाई सवासलुभ एवं सहज रुपमा 
गणुस्तिीय स्वास््य उपचाि सेवा प्रवाह भएको 
हनुे । 

३६५००१०५ न्जल्ला समन्वय 
समममतको कायाालयहरु 

 स्थानीय तह ि प्रदेश एवम ्
संन्घय तहवीच समन्वय 
तथा ववकास कायाको 
अनगुमन गिी आवश्यक 
पषृ्ठपोषण प्रदान गनुा 

-   सङ्घीय इकाइहरुबीच समन्वय ि सहकाया 
अमभववृि भएको हनुे,  
ववकास मनमााण सम्बन्िी आयोजना तथा 
कायाक्रममा गणुस्तिीयता कायम गना पषृ्ठपोषण 
प्रदान गरिएको हनुे।  

३६५०११०१ ग्रामीण जलस्रोत 
व्यवस्थापन परियोजना 

 कायाक्रम सञ्चालनमा िहेको 
क्षेत्रका जनताको 

२०७२/७३ - 
२०७९/८० 

७.०१ 
किोड यिुो 

परियोजनाको अवमिसम्ममा ९१० वटा 
खानेपानी न्स्कमबाट ३,५७,५०० जना, २९६ 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

जीवनस्तिमा सिुाि तथा 
संस्थागत क्षमता 
अमभववृिका माध्यमबाट 
गरिबी न्यूनीकिणमा 
योगदान गनुा  

वटा सिसर्ाई न्स्कमबाट ३,०५,७०१ जना, 
संस्थागत शौचालय मनमााण संख्या १८०, 

मसचाईबाट ६९,६७७ जना लाभान्न्वत भएको 
हनुे ि नवीकिणीय ऊजाा (सिुारिएको पानीघट्ट 
तथा सिुारिएको चलु्हो) बाट १,९७,००० 
जना लाभान्न्वत भएको हनुे। 

३६५०११०२ ग्रामीण सडक सञ्जाल 
सिुाि आयोजना 

 ग्रामीण समदुाय¸ उत्पादन 
मूलक कृवष क्षेत्र ि 
सामान्जक-आमथाक केन्र 
बीच Connectivity स्थावपत 
गनुा 

२०७४/७५ - 
२०७९/८० 

१३.५ अबा 
ि RCIP-AF 

को १३.५ 
अबा 

३८० वक. मम. सडकको कालोपते्र स्तिमा 
स्तिोन्नती भएको हनुे। 

 सडक मनमााणको क्रममा प्रभाववत ८५० जना 
व्यन्क्तलाई न्जववकोपाजान (Livelihood related 

Skill Trainings) संग सम्वन्िी तामलम प्रदान 
गने। 

 आयोजनाहरुको कायाान्वयनबाट करिब ३८ 
लाख िोजगािी सजृना भएको हनुे। 

ग्रामीण पूवाािाि ववकास गने मनकायहरुको 
क्षमतामा ववृि भएको हनुे।  

३६५०११०३ झोलुंगे पलु क्षेत्रगत 
कायाक्रम 

 साना तथा मझौला झोलङु्गे 
पलु मनमााण गिी स्थानीय 
स्तिमा यातायातको पहुाँचमा 
सहजता पयुााउन ु

-   कन्म्तमा ३० ममनेटको पैदल दिुीको रे्िो 
मभत्र सवुविा पगु्ने गिी करिब ७३० वटा 
झोलङु्गेपलु मनमााण (तइुन ववस्थापन समेत) 
गरिएको हनुे,  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

करिब ८००० झो.प.ु मनयममत ममात सम्भाि 
गरिएको हनुे।  

३६५०११०४ ग्रामीण पहुंच कायाक्रम  ग्रामीण सडक मनमााण, 

स्तिोन्नमत तथा 
जीववकोपाजान सिुाि गनुा 

२०६६/६७ - 

२०७७/७८ 

८७.८९ 
अबा 

मगु-ुहमु्ला मलङ्क िोडको ६७ वक.मी सडक 
सािभतु रुपमा सम्पन्न भई यातायात पहुाँचमा 
सिुाि भएको हनुे। 

३६५०११०६ स्थानीय स्तिका 
सडकपलु तथा 
सामदुावयक पहुंच 
सिुाि परियोजना 

 स्थानीय यातायात सञ्जालमा 
सडक पलु मनमााण गिी 
ग्रामीण भेगका जनताहरुको 
सेवा केन्रसम्मको पहुाँचमा 
सहजता अमभववृि गनुा 

-   स्थानीय स्तिका करिब १०० वटा सडकपलु 
मनमााण सम्पन्न भएको हनुे। 

३६५००११० साना ववकास 
परियोजना 

 स्थानीय तहमा स-साना 
सामदुावयक पूवाािािको 
मनमााणबाट सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारिता ल्याउन ु 

-   स्थानीय तहमा न्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, 
र्ोहोिमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा पूवाािाि 
मनमााण भएको हनुे 

३६५००१०६ बहकु्षेत्रीय पोषण 
कायाक्रम 

 मवहला तथा बालबामलका 
वकशोिीहरुको पोषण 
अवस्थामा सिुाि गनुा 

२०७५/७६ - 
२०७८/७९ 

४७.३ अबा ५ वषा ममुनका बालबामलकाहरूको पडु्कोपना, 
ख्याउटेपना, कमतौल, अन्घकतौल ि मोटोपनामा 
सिुाि  

 प्रजनन उमेिका मवहलाहरूमा ठदघाशन्क्तको 
कमी, अमिकतौल ि मोटोपनामा सिुाि  

उच्च तथा मध्यमस्ति खानेपानी वपउने 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

जनसंख्यामा वदृ्दी भएको हनुे ।  

 सनुौला हजाि ठदनका ववपन्न घिपरिवािको 
आयआजानमा सिुाि गने।  

कन्म्तमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बहकु्षेत्रीय 
पोषण तथा खाद्य सिुक्षा मनदेशक समममत गिन 
ि वक्रयाशील भएको हनुे।  

३८३ जना पोषण स्वयंसेवक वक्रयाशील 
िहेको हनुे।  

कन्म्तमा ६९१ वटा ववद्यालयमा खानेपानी 
आयोजना सम्पन्न भएको हनुे। 

 ७५३ स्थानीय तहबाट पोषण ववशेष 
कायाक्रम सञ्चालन भएको हनुे।  

कन्म्तमा ६९१ वटा सहकािीमा आयआजान 
तथा उद्यमन्शलता ववकास तथा क्षमता ववकास 
कायाक्रम सञ्चालन भएको हनुे।  

७५३ वटै स्थानीय तहमा पोषण संवेदनशील 
कायाक्रम संचालन भएको हनुे।  

३६५००१०७ तिाई मिेस समवृि 
कायाक्रम 

 मानव ववकास सूचकांकमा 
पछाडी िहेका तिाइ-
मिेसका जनताहरुको 

-   २२ न्जल्लाका २७८ स्थामनय तहमा सामवुहक 
आवास भवन, साना सडक स्तिोन्नमत कायाक्रम, 

सामदुावयक पूवाािाि, आय आजान तथा 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

जीवनस्तिमा सिुाि ल्याई 
गरिबी मनवािणमा योगदान 
पयुााउन ु

जीवनस्ति सिुाि लगायतका क्षेत्रमा बजेट 
मबमनयोजन गिी स्थानीय तहमार्ा त आयोजना 
कायाान्वयन भई सामान्जक, आमथाक अवस्थामा 
सिुािमार्ा त मानव मबकास सचुाकाङ्क बढेको 
हनुे। 

३६५००१०८ प्रदेश तथा स्थानीय 
शासन सहयोग 
कायाक्रम 

 प्रदेश ि स्थानीय तहको 
क्षमता अमभववृि सेवा प्रवाह 
ि सशुासन प्रविान गिी 
संघीयता कायाान्वयनमा 
सहयोग गनुा  

२०७६/७७ - 
२०७९/८० 

१३ अबा 
३० 

स्थानीय तहसाँग सम्बन्न्ित ववमभन्न ३० वटा 
ववषयका ऐन, काननु, कायाववमि, श्रोत पनु्स्तका 
तथा प्रणालीहरूको नमूना तयाि भई संप्रषेण 
भएको हनुे,  
सङ्घीय शासन प्रणालीसाँग सम्बन्न्ित १५ वटा 
ववषयमा अध्ययन भएको हनुे, 
 स्थानीय तहमा ववत्तीय सशुासन जोन्खम 
मूल्याङ्कन तथा न्यूमनकिण कायायोजना 
कायाान्वयन भएको हनुे, 
 स्थानीय तहमा नवप्रवतान साझेदािी कोष 
(IPF) परिचालन भएको हनुे,  
२५० वटा स्थानीय तहको आवमिक योजना 
मनमााण भएको हनुे,  
प्रादेन्शक सशुासन केन्रको संस्थागत क्षमता 
ववकास भएको हनुे,  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

४५००० जनप्रमतमनमि तथा कमाचािीको लामग 
क्षमता ववकास तामलम सञ्चालन भएको हनुे।  

 ७५३ स्थानीय तहमा SuTRA लाग ुभएको 
हनु,े  

७५३ स्थानीय तहमा LISA कायाान्वयन हनुे,  
 ७५३ स्थानीय तहमा क्षमता ववकास योजना 
तयाि गने,  

 ७५३ स्थानीय तहको GESI अमडट हनुे,  
 ७५३ स्थानीय तहमा सूचना प्रववमिको प्रयोग 
बढाउन,े  

३६५०११११ स्थानीय तह 
प्रशासकीय भवन 
पूवाािाि मबकास 
कायाक्रम 

 गाउाँपामलका तथा 
नगिपामलकाको प्रमखु 
प्रशासकीय भवन मनमााण 
गिी स्थानीय तहको सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउनू । 

-    आफ्नै प्रसाशाकीय भवन नभएका स्थानीय 
तहहरुको प्रसाशाकीय भवन मनमााण भएको 
हनुे ।  

 कायाक्रम अन्तगात माग प्रस्ताव पेश भएका 
२९८ स्थानीय तहमध्ये मनमााणामिन १४५ 
प्रशासकीय भवन मध्ये आगामी आ.व.मा ५० 
वटा सम्पन्न भएको हनुे, 
५० वटा नयााँ आयोजनाको मनमााण प्रािम्भ 
भएको हनुे।  

३६५०१११२ प्रादेन्शक तथा स्थानीय  पक्की सडकको पहुाँच २०७६/७७ - २०० अबा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायाित 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

सडक सिुाि कायाक्रम नपगुेका स्थानीय तहको 
केन्रसम्म पक्की सडक 
पयुााई आमथाक तथा 
सामान्जक जीवनस्तिमा 
सिुाि ल्याउन ु

२०७९/८० प्राववमिकहरुको क्षमता ववकास भएको हनुे। 

स्थानीय स्तिका सडकपलु, सडक ि झोलङु्गे 
पलु मनमााणमा सहजीकिण ि सहकाया भएको 
हनुे।  

३६५००१०९ उत्तिी क्षेत्र 
जीववकोपाजान सिुाि 
कायाक्रम 

 वहमाली क्षेत्रको जनताको 
जीववकोपाजानमा सिुाि गनुा 

-   उत्तिी क्षेत्रमा आमथाक तथा सामान्जक पूवाािाि 
ववकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन भएको हनुे। 

३६५०११०९ साना मसंचाई कायाक्रम  कृषक व्यवन्स्थत साना 
मसाँचाइ आयोजना मनमााण 
गनुा 

२०७७/७८ - 
२०८०/८१ 

५.६९ अबा ४८१ आयोजनाको मनमााण सम्पन्न भई करिब 
९,५६३ हे्टि जममनमा मसाँचाइ सवुविा 
उपलधि भएको हनुे। 

३६५००१११ उच्च पहाडी एवं 
वहमाली क्षेत्र समवृि 
कायाक्रम 

 उच्च पहाडी एवम ्वहमाली 
क्षेत्रका मानव ववकास 
सूचाङ्कमा तलुनात्मक रुपमा 
पछामड पिेका स्थानीय 
तहमा एवककृत वस्ती 
ववकास तथा भौमतक 
पूवाािाि ववकास एवम ्
जीववकोपाजान सिुािका 
कायाक्रमहरु सञ्चालन गिी 

-   उच्च पहाडी एवम ्वहमाली क्षेत्रका मानव 
ववकास सूचाङ्कमा तलुनात्मक रुपमा पछामड 
पिेका स्थानीय तहमा एवककृत वस्ती ववकास 
तथा भौमतक पूवाािाि ववकास सम्बन्िी 
योजनाहरु सञ्चालन भएको हनुे,  
जीववकोपाजान सिुािका कायाक्रमहरु सञ्चालन 
भई स्थानीय जनताको जीवस्तिमा सिुाि 
भएको हनुे।  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
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अपेन्क्षत नमतजा 

स्थानीय जनताको 
जीवनस्तिमा सिुाि ल्याउने 

३६५००११२ कणााली समवृि 
कायाक्रम 

 कणााली प्रदेशमा ववमभन्न 
भौमतक पूवाािाि मनमााण 

-   कणााली प्रदेशमा ववमभन्न भौमतक पूवाािाि 
मनमााण। 

36501011 स्थानीय पूवाािाि 
ववभाग 

     

३६५01116 स्थानीय पूवाािाि 
सहयोग कायाक्रम 

 कणााली प्रदेश ि मिेस 
प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा 
स्थानीय मागका आिािमा 
भौमतक पूवाािाि मनमााणका 
माध्यमबाट ठदगो, भिपदो, 
पािदशी ि समावेशी ढङ्गले 
सेवा प्रवाह गना सहयोग 
गने। 

२०७९/८० - 
२०८७/८८ 

१५० 
मममलयन 
पाउण्ड 
(करिब 

१९.५ अबा) 

स्थानीय तहमा स्थानीय पूवाािाि ववकास 
सम्बन्िी कायाक्रम तोवकएको ढााँचामा सञ्चालन 
भएको हनुेछ। 

३६५०1112 प्रादेन्शक तथा स्थानीय 
सडक सिुाि कायाक्रम 
(PLRIP) 

 सहभागी प्रादेन्शक एवम ्
स्थानीय सिकािका 
मातहतका प्रादेन्शक एवम ्
स्थानीय सडक संजालको 
सवायाम सडक पहुाँच, 

प्रभावकारिता ि 

२०७९/८० - 
२०८४/८५ 

२८५ 
मममलयन 
अमेरिकी 
डलि 

(करिब३४ 
अबा रुपैयााँ) 

४०० वक.मम. सडक स्तिोन्नमत भएको हनुे।  

४०० वक.मम. सडकको आवमिक ममात 
भएको हनुे।  

२५०० वक.मम. सडकको मनयममत ममात 
सम्भाि भएको हनुे।  

३०० वक.मम. सडक मनमााण गरि स्थानीय तह 
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उत्थान्शीलता ववृि गनुा। केन्रसम्म सवायाम सडकको पहुाँच पगुेको 
हनुे।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायाित 
प्राववमिकहरुको क्षमता ववकास भएको हनुे।  

३६५०1115 ग्राममण सडक सञ्जाल 
सिुाि आयोजना 
अमतरिक्त लगानी 
(RCIP-AF) 

 ग्रामीण समदुाय¸ उत्पादन 
मूलक कृवष क्षेत्र ि 
सामान्जक-आमथाक केन्र 
बीच Connectivity स्थावपत 
गनुा 

२०७९/८० - 
२०८४/८५ 

१२० 
मममलयन 
अमेरिकी 
डलि 
(करिब 

१४.५ अबा) 

३५० वक.मम. सडक कालोपते्र स्तिमा 
स्तिोन्नती भएको हनुे।  

ग्रामीण पूवाािाि ववकास गने मनकायहरुको 
क्षमतामा ववृि भएको हनुे।  

36500104 स्थानीय पूवाािाि 
ववकास सझेदािी 
कायाक्रम 

     

36500110 साना ववकास 
परियोजना 

     

३६५०0113 नवप्रवतानमा आिारित 
स्थानीय आमथाक 
ववकास कायाक्रम 

 स्थानीय तहहरुको समग्र 
आमथाक ववकास एवं 
समवृिको लामग िोजगािीको 
सजृना, आमथाक पूवाािािको 
ववकास, सीप ववकास, आय 

-  ७ अवा ५३ 
किोड 

स्थानीय तहमा िोजगािीको सजृना, आमथाक 
पूवाािािको ववकास, सीप ववकास, आय आजान, 

उद्यमशीलता ि आमथाक सशन्क्तकिणका 
क्षेत्रमा नववनतम परियोजनाहरु सञ् चालन 
भएको हनुे। 
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आजान, उद्यमशीलता ि 
आमथाक सशन्क्तकिणका 
क्षेत्रमा नववनतम 
परियोजनाहरु सञ् चालन 
गनुा 

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप 
तलको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 
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३६५०००११ संघीय माममला 
तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालय 

“मनजामती कमाचािीका 
सन्तमतलाई शैन्क्षक प्रोत्साहन 
वनृ्त्त उपलधि गिाउने सम्वन्िी 
मनदेन्शका, २०७८” स्वीकृत भई 
कायाान्वयनमा लमगएको।  

“मनजामती कमाचािीको सामवुहक 
दघुाटना बीमा कायाक्रम सञ्चालन 
कायाववमि, २०७८” जािी गिी 
कायाान्वयनमा लमगएको। 

 १० वटा कायाालयको 
व्यवस्थापन पिीक्षण ि १२ वटा 

 स्थानीय शासन तथा सेवा प्रवाहमा 
थप सिुाि आई संघीयता 
कायाान्वयनमा प्रभावकारिता अमभबवृि 
भएको हनुे। 

 संस्थागत स्वःमूल्याङ्कन नमतजामा कमजोि ३० वटा 
स्थानीय तहको सहन्जकिण गने।  

 ५० वटा स्थानीय तहहरुको न्यावयक समममतबाट 
भएका मनणायको ववश्लषेण गने।  

 ७ वटा प्रदेशमा स्थानीय आमथाक ववकास सचुकांक 
(LED Index) सम्बन्िी अमभमनु्खकिण गने। 

 ५० वटा स्थानीय तहको कायासम्पादन सहजीकिण 
तथा समन्वय गने। 

 २० वटा मनकायको व्यवस्थापन पिीक्षण ि १५ 
वटा मनकायको सेवाग्राही सन्तवुष्ट सभेक्षण गने। 

 केबलुकाि मनमााण तथा सञ्चालन सम्बन्िी 
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मनकायमा सेवाग्राही सन्तवुष्ट 
सवेक्षण सम्पन्न भएको।  

१७१ वटा गनुासो तथा उजिुी 
र्र्छ्यौट भएको। 

 र्ोहिमैला व्यवस्थापन िाविय 
नीमतको मस्यौदा स्वीकृमतको 
लामग मन्न्त्रपरिषदमा प्रस्ताव पेस 
भएको।  

१३ स्थानीय तहको 
कायासम्पादनको स्थलगत 
मनिीक्षण तथा सहजीकिण 
सम्पन्न भएको।  

स्थानीय तहको स्वमलु्याङकन 
प्रमतवेदनको आिािमा क्षमता 
ववकास योजनाको प्रारूपको 
मस्यौदा तयाि भएको।  

संघीय सिकाि अन्तगातका ७ 
वटा मनकायहरुको दिवन्दी 
पनुिावलोकन गरिएको।  

कायाववमि/मनदेन्शका तयाि गने। 

 र्ोहिमैला व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयाि गने।  

२१ वटा स्थानीय तहको आवमिक योजना तजुामामा 
सहजीकिण तथा पषृ्ठपोषण प्रदान गने। 

३६५६१०११ स्थानीय ववकास 
प्रन्शक्षण प्रमतष्ठान 

स्थानीय पूवाािाि ववकास नीमत, 

२०६१ जािी भएको,  
सातै प्रदेशमा स्थानीय पूवाािाि 

स्थानीय पूवाािाि ववकास सम्बन्िी 
नीमत परिमाजान भएको हनुे। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई 

स्थानीय पूवाािाि ववकास सम्बन्िी नीमत परिमाजान 
गने,  

समावेशी भवनको मनमााण काया सम्पन्न गने,  
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ववकास आयोजना कायाालय 
स्थापना भएको,  
दाच ुाला न्जल्ला व्यास 
गाउाँपामलका दनु्म्लङदेन्ख छाङरु 
सम्मको घोडेटोबाटो मनमााण 
काया प्रािम्भ भएको, 
 समावेशी भवनको स्ट्र्चिको 
मनमााण काया ६५ प्रमतशत 
सम्पन्न ।  

प्रववमिक सहयोग पगुेको हनुे। 

समावेशी भवनको सम्पूणा मनमााणकाया 
पूिा भएको हनुे।  

दाच ुाला न्जल्ला व्यास गाउाँपामलका 
दनु्म्लङदेन्ख छाङरु सम्मको 
घोडेटोबाटो मनमााण काया सम्पन्न 
भएको हनुे।  

७ वटा गाउाँपामलका केन्रको एकीकृत गरुुयोजना 
तयाि भई सो अनसुािको मनमााण काया प्रािम्भ भएको 
हनुे।  

ववमभन्न नगिपामलकाहरुमा र्ोहोिमैला व्यवस्थापन 
गरुुयोजना तयाि हनुे। 

दाच ुाला न्जल्ला व्यास गाउाँपामलका दनु्म्लङदेन्ख छाङरु 
सम्मको घोडेटोबाटो मनमााण काया सम्पन्न भएको 
हनुे।  

३६५६१०१२ नेपाल प्रशासमनक 
प्रन्शक्षण प्रमतष्ठान 

मनजामती सेवाको सक्षमता 
प्रारूप (Competency 

Framework) मनिाािण भएको,  
२२३३ जना अमिकृतस्तिका 
कमाचािीहरूलाई प्रन्शक्षण 
कायाक्रम संचालन गिेको,  
प्रमतष्ठानको मनयममत 
अनसुन्िानवनृ्त्त अन्तगात शासन, 

व्यवस्थापन तथा ववकास 
सम्बन्िी ववमभन्न ११ वटा 
ववषयमा अध्ययन अनसुन्िान 
छनौट भई त्यांक संकलन 
तथा ववश्लषेण काया भैिहेको,  

अमिकृतस्तिका कमाचािीहरुको 
क्षमताववकास सम्बन्िी तामलत 
सञ्चालन भई कमाचािीहरूको 
कायाक्षमता अमभववृि भएको हनुे। 

प्रशासमनक खोज अध्ययन अनसुन्िान 
भई नीमतगत पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको 
हनुे।  

अमिकृतस्तिका कमाचािीहरूको मसकाइ आवश्यकता 
अनरुूपका प्रन्शक्षण कायाक्रमहरू संचालन गने,  

e-learning का लामग आवश्यक पूवाािाि ववकास गने,  

आवासीय प्रन्शक्षण पूवाािाि ववस्तािको लामग 
प्रस्ताववत ववस्ततृ परियोजना प्रमतवेदन लगायतका 
कायाहरु सम्पन्न गिी परियोजना शरुु गने ।  
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सङ्घीयता अध्ययन केन्रको 
स्थापना गिी प्रन्शक्षण कायाक्रम 
तथा अध्ययन अनसुन्िान 
कायाको थालनी गरिएको, 
भकूम्पबाट क्षमतग्रस्त मखु्य 
भवन, सम्पदा सदनको पनुमनामााण 
काया अन्न्तम चिणमा पगुेको ।  

३६५०००१२ अमतरिक्त समूह अमतरिक्त समूहमा िहेका 
मनजामती कमाचािीहरूको 
व्यवस्थापन गरिएको। 

अमतरिक्त समूहमा िहेका मनजामती 
कमाचािीको अमनवाया दावयत्व 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

अमतरिक्त समूहमा िहेका स्थायी कमाचािीहरूको 
तलबभत्ता व्यवस्थापन गने। 

३६५०२०११ िाविय वकताबखाना सिकािी कमाचािीको अमभलेख 
थप व्यवन्स्थत भएको हनुे,  
यस आ.व.मा Data Storage 

व्यवन्स्थत गना SAN Storage 

खरिद गिी व्यवस्थापन काया 
अन्न्तम चिणमा िहेको ।  

२०६४ साल पश्चात ्मनयनु्क्त भएका 
कमाचािीहरुको समावेशीको आिािमा 
ववविण िान्खएको हनुे, 
 वकताबखाना ि अन्य मनकाय तथा 
मन्त्रालयहरुसाँग ववद्यतुीय सूचना 
आदान प्रदान भएको हनुे, 
सेवा मनवतृ्त कमाचािीलाई मडन्जटल 
पेन्सनपट्टा उपलव्ि गिाइएको हनुे, 
SAN Storage जडान मार्ा त आफ्नै 
ववभागमा DC ि DR maintain भई 
Data Center साँगको पिमनभािता कम 
भएको हनुे ।  

सम्पन्त्त ववविण दताा, अमनवाया अवकाश एवं सरुवा 
बढुवा लगायतका ववविणहरुको SMS बाट जानकािी 
ठदने काया हनुे, 
PIS re-engineering गिी सफ्टवेयि (कमाचािी 
वैयन्क्तक प्रणाली) मनमााण काया सम्पन्न भई लागू हनुे,  
PIS Software मा थप व्यवस्था गिी आ.व. 
२०७२/०७३ देन्ख सेवा मनवृत्त कमाचािीहरुलाई 
ववदा तथा औषिी उपचाि सवुविा वापतको िकम 
समेत वकटान गिी ववविण ठदने काम हनुे, 
मसटिोल भना अनलाइन सफ्टवेयि सञ्चालनमा ल्याई 
नयााँ मनयनु्क्त हनुे कमाचािीहरुले अनलाइनबाट 
मसटिोल भिी दताा प्रकृया सहज हनुे,  
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PIS re-engineering गिी तयाि भएको कमाचािी 
वैयन्क्तक प्रणाली सञ्चालनका लामग आवश्यक IT 

Equipment (Hardware) खरिद सम्झौता भई 
Hardware प्राप्त गिी जडानको काया सम्पन्न गने, 

 

नागरिक लगानी कोष, मसमभल अस्पताल, संचय कोष ि 
मनबनृ्त्तभिण व्यबस्थापन कायाालयसाँग Data Sharing 

को काया सम्पन्न गने ।  

३६५६१०१३ आठदवामस / 
जनजामत उत्थान 
िाविय प्रमतष्ठान 

 आठदवासी जनजामत समदुायका 
मौमलक भाषा, मलवप, कला, 
सावहत्य ि इमतहासको ६०  वटा 
खोज अनसुन्िान सम्पन्न,  

आठदवासी जनजामत समदुायको 
क्षमता अमभववृि सम्बन्िी 
तामलममा ६५0 जना सहभागी 
भएको ।  

२६0 वटा उत्कृष्ट सावहत्य 
ग्रन्थहरुको प्रकाशन गरिएको,  
१६00जनालाई स्विोजगािमूलक 
आय आजान तामलम सञ्चालन 
गिेको ।  

३० वटा आठदवासी जनजामत 
समदुायहरुको संस्थागत तथा 

आठदवासी जनजामतको भाषा, कला ि 
सस्कृमतको संिक्षण ि पैिवी भएको 
हनुे। 

४५० जनालाई लोकसेवा तयािी 
सम्बन्िी क्षमता ववकास तामलम 
सम्पन् न भएको हनुे । 

३०० जना यवुा/मवहलालाई मसप 
ववकास तामलम मार्ा त स्विोजगाि 
भएको हनुे । 

३० वटा ववमभन् न ववषयगत 
क्षेत्रहरुमा अध्ययन अनसुन्िान ि 
५० वटा प्रकाशन भएको हनुे । 

१० वटा आठदवासी जनजामत 
समदुायहरुको संस्थागत तथा 
सामदुावयक भवन मनमााण भएको 

आठदवासी जनजामत हरुको भाषा, सावहत्य, कला ि 
संस्कृतीहरुको खोज अध्ययन तथा अनसुन्िान 
कायाक्रम । 

आठदवासी जनजामतको अमतुा संस्कृतीहरुको संिक्षण 
कायाक्रम । 

आठदवासी जनजामतहरुको पिम्पिागत ज्ञान मसपमा 
आिािीत पेशाधयवशायको संिक्षण तथा 
स्विोजगािमूलक मसप ववकाश तामलम प्रवद्र्िन 
कायाक्रम । 

आठदवासी जनजामत हरुको मात्रीभाषा, सावहत्य, कला ि 
संस्कृतीहरु सम्बन्िी उत्कृष्ट कृती ग्रन्थहरुको 
प्रकाशन कायाक्रम ।  

आठदवासी जनजामत समदुायहरुको संस्थागत तथा 
सामदुायीक भवन मनमााण कायाक्रम ।  
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सामदुावयक भवन मनमााण भएको 
।  

हनुे।  

३६५००१०२ सङ्घीय शासन 
प्रणाली धयवस्थापन 
कायाक्रम 

५ वटा नमूना कानून मनमााणमा 
सहजीकिण भएको हनुे। 

३४ वटा स्थानीय तहको 
संघीयता कायाान्वयन सम्बन्िी 
सहजीकिण भएको हनुे।  

स्थानीय तहको पनुसंिचनामा 
समन्वय गिेको,  
नमूना कानून/कायाववमि स्थानीय 
तहमा उपलधि भएको।  

सङ्घीय शासन प्रणालीलाई धयवस्थापन गना 
सहजीकिण भएको हनुे। 

३६५८१०११ मनजामती कमाचािी 
अस्पताल ववकास 
समममत 

अस्पतालमा मनजामती 
कमाचािीको अमतरिक्त 
सवासािािण नागरिकलाई सलुभ 
रुपमा सेवा प्रवाह भइिहेको, 
करिब १९ लाख भन्दा बढी 
वविामीलाई स्वास््य सेवा प्रदान 
गरिएको । 

कोमभड उपचािको लागी 
डेमडकेटेड अस्पतालको रुपमा 
सेवा उपलधि गिाएको  
करिब १२०जनामा बोनम्यािो 
प्रत्यािोपण सेवा प्रदान गरिएको 
एम.आि आई मेन्शनको लामग 
भवन मनमााण भैिहेको  
िेमडयो थेिापी भवन मनमााण 

मनजामती कमाचािी, मनजामती 
कमाचािीका परिवाि तथा 
सवासािािणहरुलाई आिमुनक सवुविा 
सवहतको गणुस्तिीय स्वास््य उपचाि 
सेवा प्रवाह भएको हनुे 

्यान्सिसाँग सम्बन्न्ित उपकिणहरु (ब्राकीथेिापी, 
मसटी मसमलेुटि) खरिद गने, 

मगृौला िोगका मबिामीहरुको डाइलामससको लामग 
कक्ष मनमााण तथा उपकिण खरिद गने,  

ल्यावका लामग रिएजेन्ट, ए्सिे, मस.टी., एम.आि.आई 
का वर्ल्महरु खरिद गने  

अस्पतालको लामग अत्यावश्यक िहेका उपचािमलुक 
अन्य मेन्शनिी उपकिण खरिद तथा ममात गने, 

अस्पताल र्ामेशी तथा वटकट ववतिण कक्ष मनमााण 
गने  
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सम्पन्न भई हस्तान्तिण भएको  
कोमभड-१९ मबिामीको लामग 
५० शैयाको वप्र-फ्याब भवन 
मनमााण सम्पन्न  

१२ बेडको आइ.मस.य.ु कक्ष 
तयाि पािी सेवा संचालन शरुु 
भएको 
 सानो आन्रा हेना प्रयोगमा 
आउने Spiral Endoscopy 

Machine खरिद गिी संचालनमा 
ल्याउने तयािी  
 नेपालका सिकािी मनकायमा 
नभएको न्जन मस्वेन्न्सङ्ग 
एनलाइजि मेन्शन खरिदको 
अन्न्तम चिणमा  

३६५००१०५ न्जल्ला समन्वय 
समममतको 
कायाालयहरु 

सङ्घीय इकाईहरुबाट सम्पादन 
भएका कायाहरुको सम्बन्िमा 
सहजीकिण, समन्वय सहयोग 
भईिहेको। 

सङ्घीय इकाइहरूबीचको समन्वय, 

सहकाया तथा सहजीकिण थप सदुृढ 
भएको हनुे। 

वावषाक समीक्षा गने,  

संघीय इकाइहरुबाट सञ्चामलत कायाक्रम तथा 
आयोजनाको अनगुमन गिी पषृ्ठपोषण प्रदान गने, 

 मबकास मनमााण सम्बन्िी कायामा आवश्यक समन्वय 
ि सहजीकिण गने।  

३६५०११०१ ग्रामीण जलस्रोत 
व्यवस्थापन 

 ८३९ वटा खानेपानी आयोजना 
सम्पन्न भई ३,९७,००० हजाि 

परियोजना आगामी आ.व. २०७९-
८० मा नै सम्पन्न हनुे। 

- 
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परियोजना जना लाभान्न्वत भएको, 
 २३० वटा संस्थागत तथा 
सावाजमनक शौचालय मनमााण 
सम्पन्न भएको,  मसाँचाइका 
आयोजनाहरुबाट ६७,८६६ 
जना लाभान्न्वत भएको ।  

 सिुारिएको पानीघट्ट तथा 
सिुारिएको चलु्हो योजनाहरुबाट 
२,२९,००० जना लाभान्म्बत 
भएको।  

३६५०११०२ ग्रामीण सडक 
सञ्जाल सिुाि 
आयोजना 

३५१ वक.मम सडकको चौडाई 
ववस्ताि तथा मोड सिुाि 
सम्पन्न। 

 २७० वक.मी सडकको नाली 
तथा टेवा पखााल सवहतका 
संिचना मनमााण सम्पन्न।  

२७० वक.मी. सडकमा सब-
बेसको काया सम्पन्न।  

 २२० वक.मी. सडकमा बेसको 
काया सम्पन्न।  

१८२ वक.मी. सडक कालोपते्र 
गने काया सम्पन्न।  

ग्रामीण समदुाय¸ उत्पादनमूलक कृवष 
क्षेत्र ि सामान्जक-आमथाक केन्र बीच 
Connectivity स्थावपत गने गिी 
छनौट गरिएका ३८० वक.मम. 
ग्रामीण सडक कालोपते्र भै 
उत्पादनशील कृवष क्षेत्रको ववकास 
एवं सामान्जक तथा आमथाक 
पक्षहरुमा सिुाि भएको हनुे। 

ग्रामीण पूवाािाि ववकास गने 
मनकायहरुको क्षमतामा ववृि भएको 
हनुे (क्षमता ववकास भै योजनाबि 
तविले सडकको स्तिौन्नती काया 

ग्रामीण सडक सञ्चाल सिुाि आयोजनाका कुल १३ 
वटा प्याकेज मध्ये आगामी आ.ब.मा १० वटा 
प्याकेजको मनमााण काया सम्पन्न गने । 

नेपाल सिकाि स्रोत अन्तगात मनमााणािीन ८ वटा 
सडकहरुको ७८ वक.मम सडक कालोपते्र गने । 

३४ न्जल्लाका ८७ वटा सडकको जम्मा २००० 
वक.मम. सडकको मड.वप. आि तयाि गने।  

न्जववकोपाजान (Livelihood related Skill Trainings) 

संग सम्बन्न्ित तामलम सम्पन्न गने।  
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२००० वक. मम. को DPR 

तयाि गना काया मध्ये १३५७ 
वक.मम. को ड्राफ्ट रिपोटा तयाि 
भएको।  

 ८५० जनालाई न्जववकोपाजान 
(Livelihood Related Skill 

Trainings) साँग सम्बन्न्ित 
तामलम प्रदान गने काया सम्पन्न 
भएको। 

 आयोजनाहरुको कायाान्वयनबाट 
हाल सम्म करिब १८ लाख 
६२ हजाि श्रमठदन िोजगािी 
सजृना भएको।  

७ वटा ववमभन्न प्राववमिक 
तामलम समूह मार्ा त ्प्रदेश ि 
स्थानीय तहमा कायाित २१० 
ईन्न्जमनयि प्राववमिकलाई तामलम 
प्रदान गरिएको।  

भएको हनुे )।  

सडक तथा अन्य पूवाािाि सम्पन्त्त 
संिक्षण सम्बन्िी क्षमता ववकास 
सम्बन्न्ि कायाक्रम।  

३६५०११०३ झोलुंगे पलु 
क्षेत्रगत कायाक्रम 

झो.प.ु मनमााणका लामग 
आवश्यक लठ्ठा तथा बलुडग 
मग्रप्स खरिदको िेक्का सम्झौता 
गरिएको । 

करिब २,००० वटा झोलङु्गे पलु 
मनमााण भएको हनुे। 

सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहबाट कायाान्वयन हनुे जम्मा 
आयोजना संख्या २८०० (क्रमागत २१५० ि नयााँ 
६५० वटा िहेका) आयोजना मध्ये ७३० वटा 
मनमााण सम् पन्न गने।  
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 ३०२ वटा झोलङु्गेपलु मनमााण 
सम्पन्न भएको ।  

 ८० वटा झोलङु्गे पलुको िेक्का 
बन्दोवस्त गरिएको । 

 ५५० बटा झोलङु्गेपलुको DPR 

तयाि भएको । (ववभाग मार्ा त 
आ.ब २०७७।७८ सम्ममा 
९,१७३ वटा झोलङु्गे मनमााण 
सम्पन्न भएका)  

झोलुंगे पलु मनमााणका लामग आवश्यक पने १० 
लाख ५० ममटि लठ्ठा ि ३ लाख वटा बलुडग मग्रप्स 
खरिद गिी उपलधि गिाउने।  

८०० वटा झो.प.ुमनमााणका लामग ववस्ततृ आयोजना 
प्रमतवेदन तयाि गने।  

३६५०११०४ ग्रामीण पहुंच 
कायाक्रम 

मगु ुहमु्ला मलङ्क सडकको ६७ 
वक.मी सडक सािभतु रुपमा 
मनमााण सम्पन्न भएको। 

 ९७.५४ वक.मम.नयााँ सडक 
मनमााण, २२ वक.मम. सडक 
सिुाि, २,२५० वक.मम. 
सडकको ममातसम्भाि, ९४ वटा 
झो.प.ु मनमााण कायावाट ५५ 
लाख कायाठदन िोजगाि सजृना 
भएको ि ७१ वटा न्जल्लाको 
न्जल्ला यातयात गरुुयोजना 
परिमाजान तथा तयाि भएको।  

मगु-ुहमु्ला मलंक सडकबाट बचत 
भएको िकमबाट LISP Pilot कायाक्रम 
सञ्चालन भई सो को नमतजाको 
आिािमा LISP कायाक्रम कायाान्वयन 
सम्बन्िमा थप प्रकृया अगामड 
बवढसकेको हनुे। 

मगु-ुहमु्ला मलङ्क िोडको मनमााण काया सम्पन्न भएको 
ि कायाक्रम अन्तगात बचत िहेको २.७ मममलयन 
पाउण्डबाट Local Infrastructure Support 

Programme (LISP) को Piloting कायाक्रम सञ्चालन 
हनुे। 

३६५०११०६ स्थानीय स्तिका १० वटा सडकपलु मनमााण करिब १०० वटा सडकपलु मनमााण सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनुे जम्मा 
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सडकपलु तथा 
सामदुावयक पहुंच 
सिुाि परियोजना 

सम्पन्न भएको ।(ववभाग मार्ा त 
आ.ब २०७७।७८ सम्ममा 
६२३ वटा सडकपलु मनमााण 
सम्पन्न भएका)  

सम्पन्न भई ग्राममण यातायात पहुाँचमा 
सिुाि भएको हनुे। 

आयोजना संख्या ३४४ (क्रमागत २२९ ि नयााँ 
११५ वटा िहेका) मध्ये ३० वटा मनमााण सम्पन्न 
गने। 

३६५००११० साना ववकास 
परियोजना 

 ४ वटा आयोजनाहरुको 
सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको 

स्थानीय तहमा न्शक्षा, स्वास््य, 

खानेपानी, र्ोहोिमैला व्यवस्थापन 
जस्ता सामदुावयक पूवाािाि मनमााण 
भएको हनुे। 

स्थानीय तहमा सामदुावयक पूवाािाि मनमााणका 
आयोजना सञ्चालन गने।  

36500104 स्थानीय पूवाािाि 
ववकास सझेदािी 
कायाक्रम 

   

36500110 साना ववकास 
परियोजना 

   

३६५००१०६ बहकु्षेत्रीय पोषण 
कायाक्रम 

६१ न्जल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण 
कायाक्रम सम्बन्िी 
अमभमखुीकिण सम्पन्न गरि 
सवकएको।  

 ७२० स्थानीय तहका पोषण 
तथा खाद्य सिुक्षा मनदेशक 
समममतहरूलाइ वक्रयाशील भएको 
७२० वटा स्थानीय तहमा 

मवहला तथा बालबामलका 
वकशोिीहरुको पोषण अवस्थामा 
सिुाि भएको हनुे। 

कन्म्तमा २५ न्जल्लामा पोषण पैिवीको लामग न्जल्ला 
स्तिमा अमभमखुीकिण गने, • ३८३ जना पोषण 
स्वयंसेवकहरूको क्षमता ववकास गने  

कन्म्तमा ३८३ वटा ववद्यालयमा खानेपानी योजना 
संचालन गने  

७५३ स्थानीय तहबाट पोषण संवेदनशील ि ववशेष 
कायाक्रम सञ्चालन गने  

कन्म्तमा २८३ वटा सहकािीमा आयआजान तथा 

533



 

 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

सम्बन्न्ित स्थानीय तह समेतको 
लागत साझेदािीमा बहकु्षेत्रीय 
पोषण योजना अनरुूप कायाक्रम 
तजुामा ि कायाान्वयन  ७ वटै 
प्रदेशमा पोषण तथा खाद्य सिुक्षा 
मनदेशक समममतहरूको 
वक्रयाशीलता  
प्रदेश सिकािको कायाक्रममा 
पोषणको कायाक्रम समावेस  

पोषणसम्बन्िी क्षमता 
अमभबवृिको लामग प्रदेश तथा 
स्थानीय तहमा प्रन्शक्षक 
प्रन्शक्षण मलएका जनशन्क्त 
ववकास कायाक्रमको प्रमतवेदनको 
लामग अनलाइन प्रणाली ववकास 
गिी सवकएको।  

पोषणमैत्री स्थानीय तहको 
मनदेन्शका स्वीकृत भइ 
कायाान्वयनमा आएको।  

उद्यमन्शलता ववकास कायाक्रम तथा क्षमता ववकास 
कायाक्रम सञ्चालन गने 

पोषषणमैत्री स्थानीय तह कायाान्वयनको लामग ५० 
वटा स्थानीय तहमा अमभमखुीकिण हनुे  

३६५००१०७ तिाई मिेस समवृि 
कायाक्रम 

१४४४ वटा सामदुावयक 
आवास भवन मनमााण  

६७७ वटा सामदुावयक पवुाािाि 

नेपालको तिाई मिेस क्षेत्रमा 
स्थानीय पूवाािाि मनमााण ि सीप 
ववकास तामलम मार्ा त जनताको 

सामवुहक आवास भवन, साना सडक स्तिोन्नमत 
कायाक्रम, सामदुावयक पूवाािाि, कृवष ववकास, खानेपानी 
तथा सिसर्ाइ, मसाँचाई तथा नदी मनयन्त्रण, उजाा, 
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(ववद्यालय,प्रसमुत भवन,स्वास््य 
चौवक आठद) मनमााण।  

७५ वकमम पक्की सडक मनमााण 

६० वटा कृवष मबकास पवुाािाि, 

२४ वटा खानेपामन तथा 
सिसर्ाई पवुाािाि, 28 वटा 
मसाँचाई तथा नठद मनयन्त्रण 
आयोजना, ४ वटा ऊजाा मबकास 
योजना, ७ वटा ववपद् 
न्यनुीकिण पवुाािाि तथा ६१ 
वटा पािम्परिक पेशा प्रविान 
एवंम ्आय आजान तथा 
जीवनस्ति योजना सम्पन्न  
भएको ।  

जीवनस्तिमा सिुाि भई मानव 
मबकास सचुाकाङ्क बढेको हनुे। 

ववपद् न्यूनीकिण पूवाािाि, पािम्पारिक पेशा 
प्रविानात्मक एंव आय आजान तथा जीवनस्ति सिुाि 
लगायतका क्षेत्रमा 484 आयोजना स्थानीय तह 
मार्ा त कायाान्वय गने । 

३६५००१०८ प्रदेश तथा स्थानीय 
शासन सहयोग 
कायाक्रम 

१९ वटा नमूना कानून ि १२ 
वटा ववमभन्न श्रोत पनु्स्तका तथा 
प्रणालीहरू तजुामा भएको  
स्थानीय तहको ववत्तीय जोन्खम 
लेखाजोखाको लामग प्रणाली 
तयाि भएको हनुे  
प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
क्षमता ववकास सम्बन्िी 

प्रदेश ि स्थानीय तहहरुको संस्थागत 
क्षमता सदुृढ भएको हनुे 

सङ्घीय शासन प्रणालीसाँग सम्बन्न्ित ४ वटा ववषयमा 
अध्ययन अनसुन्िान गने, 

स्थानीय तहमा ववत्तीय सशुासन जोन्खम मलु्याङ्कन 
नमतजा तयाि गने,  

५० वटा स्थानीय तहमा नवप्रवतान साझेदािी कोष 
(IPF) अन्तगातका परियोजना सञ्चालन गने, 

 थप ७० वटा स्थानीय तहको आवमिक योजना 
मनमााणमा सहजीकिण गने,  
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कृयाकलापहरूको गणुस्ति 
मनयन्त्रण ढााँचा मनमााण भएको,  
सबै स्थानीय तहमा स्थानीय 
तहको संस्थागत स्व:मूल्याङ्कन 
प्रणाली लाग ुभई ६९९ स्थानीय 
तहले नमतजा सावाजमनक गिेको, 
७५३ स्थानीय तहमा SuTRA 

लाग ुभएको,  
२१४८० जना जनप्रमतमनमि 
तथा कमाचािीको लामग क्षमता 
ववकास तालीम सम्पन्न भई 
सकेको  
६६९ स्थानीय तहमा सूचना 
प्रववमि प्रणाली सदुृढीकिणमा 
सहयोग पगुेको 
४८० स्थानीय तहमा GESI 

Audit सम्पन्न भएको,  
७७ वट स्थानीय तहको क्षमता 
ववकास योजना तयाि भएको,  
७६ वटा स्थानीय तहको 
आवमिक योजना तयाि भएको,  
११५ वटा स्थानीय तहको 

थप ९० स्थानीय तहमा क्षमता ववकास योजना तयाि 
गने, 

 ७५३ स्थानीय तहमा GESI अमडट सम्पन्न गिाउन,े  

1६००० जना जनप्रमतमनमि तथा कमाचािीको लामग 
क्षमता ववकास तामलम सञ्चालन गने ।  
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िाजस्व परिचालन कायायोजना 
तयाि भएको ।  

३६५०११११ स्थानीय तह 
प्रशासकीय भवन 
पूवाािाि मबकास 
कायाक्रम 

चाल ुआ.व.मा सम्पन्न गने गिी 
३९ स्थानीय तहलाई ३१ 
किोड ३० लाख, ६१ स्थानीय 
तहका मनमााणािीन 
आयोजनाहरुको लामग ४६ 
किोड ६० लाख ि १८ वटा 
िेक्का आव्हान गरिसकेका 
स्थानीय तहलाई मनमााण शरुु 
गनाको लामग ९ किोड २५ 
लाख गिी जम्मा ११८ स्थानीय 
तहलाई ८७ किोड १५ लाख 
बजेट उपलधि गिाईएको।  

हालसम्म ७ वटा स्थानीय 
तहका क्रमागत प्रशासकीय 
भवनको मनमााण सम्पन्न भएको। 

मनमााण सम्झौता भएको प्रमाण 
पेश भएका, मनमााणामिन िही 
कायाक्रम अन्तगात नयााँ माग 
गिेका ि पवहलो चिणमा 
ववमनयोन्जत िकम खचा गिी थप 

सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन 
मनमााण भएको हनुे। 

कायाक्रम अन्तगात माग प्रस्ताव पेश भएका २९८ 
स्थानीय तहमध्ये मनमााणामिन १४५ प्रशासकीय भवन 
मध्ये आगामी आ.व.मा ५० वटा सम्पन्न भएको हनुे,  
५० वटा नयााँ आयोजनाको मनमााण प्रािम्भ भएको 
हनुे।  
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िकम माग गिेका स्थानीय 
तहहरुलाई थप रु.१८ किोड 
३४ लाख बजेट उपलधि 
गिाईएको।  

36501011 स्थानीय पूवाािाि 
ववभाग 

   

३६५०१११२ प्रादेन्शक तथा 
स्थानीय सडक 
सिुाि कायाक्रम 

सातै प्रदेशमा स्थानीय पूवाािाि 
ववकास आयोजना कायाालय 
स्थापना गरिएको।  

२०७७ चैत्र १ गते सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूबाट कायाक्रम 
शभुािम्भ भएको।  

सबै स्थानीय तहको केन्रसम्म 
मापदण्ड बमोन्जमको पक्की सडक 
मनमााणका लामग आवश्यक जनशन्क्त 
व्यवस्थापन, समन्वय,सहजीकिण ि 
सहकाया भएको हनुे।  

स्थानीय तहको केन्र जोड्ने सडक मनमााणमा 
सहजीकिण तता त्याङ्क अमभलेखीकिण गने।  

दात ृमनकायको सहयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय 
तहहरुमा सञ्चालन हनुे कायाक्रमको लामग सहजीकिण 
गने। 

स्थानीय स्तिका सडकपलु, सडक ि झोलङु्गे पलु 
मनमााणमा सहजीकिण ि सहकाया भएको हनुे। 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायाित प्राववमिकहरुको 
क्षमता ववकास गने।  

३६५००१०९ उत्तिी क्षेत्र 
जीववकोपाजान 
सिुाि कायाक्रम 

उत्तिी क्षेत्र जीववकोपाजान सिुाि 
कायाक्रम संचालन कायाववमि, 

२०७७ स्वीकृत भएको, 
 चीनसाँग मसमा जोमडएका १५ 
वटा स्थानीय तहका योजना 
कायाान्वयनका लामग छनौट गिी 
पिाइएको ।  

 वहमाली क्षेत्रमा आमथाक तथा 
सामान्जक पूवाािाि मनमााण भई 
जनताको जीववकोपाजानमा सिुाि 
भएको हनुे। 

चीन सिकािले टना की मोडलमा आयोजना सम्पन्न 
गिी हस्तान्तिण गने।  
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३६५०११०९ साना मसंचाई 
कायाक्रम 

४४७ वटा नयााँ योजनाको 
छनौट काया सम्पन्न भएको, 
४४७ वटा क्रमागत योजनाको 
सवे सम्पन्न भएको,  
८८ वटा योजनाको मनमााण 
सम्पन्न भई ११४०.४४ हे्टि 
जममनमा मसाँचाई सवुविा 
पगुेको।  

मसाँचाइ सवुविा ववृि गिी कृवष 
उत्पादन ि उत्पादकत्व बढेको हनुे। 

थप २० हजाि हे्टि जममनमा 
मसचाई सवुविा पयुााई ६५ हजाि 
घिििुीलाई लाभान्न्वत पयुााउने।  

३३५ वटा नयााँ योजनाको PPR तयाि हनुे।  

४४७ आयोजनाको मनमााण सम्पन्न भई करिब 
९,११० हे्टि जममनमा मसाँचाइ सवुविा उपलधि 
भएको हनुे। 

करिव ३,३६७ जनाले मनमााण व्यवस्थापन ि 
गणुस्ति मनयन्त्रण तता संस्थागत ववकास सम्बन्िी 
सीप ववकास तामलम प्राप्त गने।  

३६५००१११ उच्च पहाडी एवं 
वहमाली क्षेत्र 
समवृि कायाक्रम 

कायाक्रम अन्तगात चालू आ.व. 
मा सञ्चालन हनुे गिी ववमभन्न 
स्थानीय तहबाट माग भई 
आएका भौमतक पूवाािाि मनमााण, 

जीववकोपाजान सिुाि सम्बन्िी 
कायाक्रम ि एवककृत वस्ती 
ववकास सम्बन्िी योजनाहरुको 
लामग सम्बन्न्ित स्थानीय 
तहहरुलाई बजेट ववमनयोजन 
भईसकेको। 

उच्च पहाडी एवम ्वहमाली क्षेत्रका 
मानव ववकास सूचाङ्कमा तलुनात्मक 
रुपमा पछामड पिेका स्थानीय तहमा 
एवककृत वस्ती ववकास तथा भौमतक 
पूवाािाि ववकास सम्बन्िी योजनाहरु 
सञ्चालन भएको हनुे,  
जीववकोपाजान सिुािका कायाक्रमहरु 
सञ्चालन भई स्थानीय जनताको 
जीवस्तिमा सिुाि भएको हनुे।  

उच्च पहाडी एवम ्वहमाली क्षेत्रका मानव ववकास 
सूचाङ्कमा तलुनात्मक रुपमा पछामड पिेका स्थानीय 
तहमा एवककृत वस्ती ववकास तथा भौमतक पूवाािाि 
ववकास सम्बन्िी योजनाहरु सञ्चालन भएको हनुे,  
जीववकोपाजान सशुािका कायाक्रमहरु सञ्चालन भई 
स्थानीय जनताको जीवस्तिमा सिुाि भएको हनुे।  

३६५००११२ कणााली समवृि 
कायाक्रम 

- - पन्श्चम रुकुम, चौिजहािी रु्टबल िंगशालाको मनमााण 
काया शरुु गने, 

 

कणााली प्रदेशमा ववमभन्न भौमतक पूवाािाि मनमााण 
सम्बन्िी मड.वप.आि. तयािी लगायतका कायाहरु 
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सम्पन्न भएको हनुे।  

36501116 स्थानीय पूवाािाि 
सहयोग कायाक्रम 

कायाक्रमको Project Design 

Document तयािीको चिणमा 
िहेको 

११३ वटा स्थानीय तहमा LISP 

कायाक्रम अन्तगात योजनाहरु 
सञ्चालन भएको हनुेछ।  

कायाक्रम सञ्चालन हनुे स्थानीय तहको छनौट भएको 
हनुेछ।  

स्थानीय पूवाािाि ववकस सम्बन्िी Framework तयाि 
भएको हनुेछ।  

३६५०1112 प्रादेन्शक तथा 
स्थानीय सडक 
सिुाि कायाक्रम 
(PLRIP) 

हाल यस कायाक्रमको तयािीको 
लामग Project Scoping Mission 

सम्पन्न भैसकेको।  

पवहलो चिणमा प्रादेन्शक ि 
स्थानीय सडक सिुाि 
कायाक्रमको लामग ववश्व बैंकले 
US$200 Million ऋण सहायता 
प्रदान गने प्रस्ताव गिेको।  

स्थानीय तहको केन्रसम्म सडक 
पगु्न बााँकी २१ स्थानीय तहमध्ये ६ 
वटा स्थानीय तहको केन्रसम्म 
सडक पगुेको हनुेछ।  

थप २४ वटा स्थानीय तहको 
केन्रसम्म पक्की सडक पगुेको 
हनुेछ।  

कायाक्रम सञ्चालन सम्बन्िी Program Documents 

तयाि भई दात ृमनकायसाँग सम्झौता हनुे। 

१०० वक.मी. सडक स्तिोन्नमतको लामग िेक्का 
सम्झौता गने। 

८०० वक.मी. सडकको मड.पी.आि. तयाि गने। 

१००० वक.मम. सडकको मनयममत ममात सम्भाि 
काया गने। 

 कायाक्रम लागू भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
कायाित १०० जना प्राववमिकहरुको क्षमता ववकास 
गने।  

३६५०1115 ग्राममण सडक 
सञ्जाल सिुाि 
आयोजना अमतरिक्त 
लगानी (RCIP-AF) 

आयोजना अन्तगात कालोपते्र 
गरिने सडकको मड.वप.आि. 
तयाि भएको।  

 सम्बन्न्ित प्रदेश सिकािबाट 
आयोजना अन्तगात कालोपते्र 
हनुे सडक छनौट भईसकेको।  

ग्रामीण समदुाय¸ उत्पादनमूलक कृवष 
क्षेत्र ि सामान्जक-आमथाक केन्र बीच 
Connectivity स्थावपत गने गिी 
छनौट गरिएका ३५० वक.मम. 
ग्रामीण सडक कालोपते्र भै 
उत्पादनशील कृवष क्षेत्रको ववकास 
एवं सामान्जक तथा आमथाक 

करिब १०० वक.मम. सडक कालोपते्र स्तिमा 
स्तिोन्नमतका लामग िेक्का बन्दोबस्त गने। 

ग्रामीण पूवाािाि ववकास गने मनकायहरुको क्षमतामा 
ववृि भएको हनुे।  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

पक्षहरुमा सिुाि भएको हनुे। 

ग्रामीण पूवाािाि ववकास गने 
मनकायहरुको क्षमतामा ववृि भएको 
हनुे ( क्षमता ववकास भै योजनाबि 
तविले सडकको स्तिोन्नमत काया 
भएको हनुे )।  

सडक तथा अन्य पूवाािाि सम्पन्त्त 
संिक्षण सम्बन्िी क्षमता ववकास 
सम्बन्न्ि कायाक्रम।  

३६५००113 नवप्रवतानमा 
आिारित स्थानीय 
आमथाक ववकास 
कायाक्रम 

 प्रस्ताववत नवप्रवतानमा आिारित 
स्थानीय आमथाक ववकास 
कायाक्रम सञ्चालन सम्वन्िी 
मनदेन्शकाको मस्यौदा तयाि 
भएको। 

स्थानीय तहमा िोजगािीको सजृना, 
आमथाक पूवाािािको ववकास, सीप 
ववकास, आय आजान, उद्यमशीलता ि 
आमथाक सशन्क्तकिणका क्षेत्रमा 
नववनतम परियोजना कायाान्वयन भई 
स्थानीय तहहरुको समग्र आमथाक 
ववकास एवं समवृिमा सहयोग पगु्ने। 

 नवप्रवतानमा आिारित स्थानीय आमथाक ववकास 
कायाक्रम सञ्चालन सम्वन्िी मनदेन्शका स्वीकृत भई 
सो अनसुाि परियोजनाहरु कायाान्वयन भएको हनुे। 

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

प्रदेश ि स्थानीय तहमा कायाक्रम कायाान्वयनका लामग पयााप्त प्राववमिक जनशन्क्त उपलधि हनु नसकेमा, प्रस्ताववत वैदेन्शक सहायता परिचालन हनु नसकेमा, 
प्रदेश ि स्थानीय तहको समेत साझेदािीमा सञ्चालन हनुे कायाक्रमहरुमा तोवकए बमोन्जमको लागत सहभामगता प्राप्त हनु नसकेमा, ववकास साझेदाि मनकायले सोझै 
कायाान्वयन गने कायाक्रमहरू समयमै कायाान्वयनमा जान नसकेमा अपेन्क्षत नमतजा हामसल नहनु स्दछ। त्यसैगिी, सिोकािवाला मनकायसाँग समन्वयको अभाव एवम ्
कोमभड-१९ जस्ता महामािीको कािण समयमै कायाान्वयनको वाताविण बन्न नसकेमा अपेन्क्षत नमतजा हामसल गना थप चनुौतीपूणा हनुे देन्खन्छ। 
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८.३ कानून, न्याय तथा संसदीय माममला 

१. पषृ्ठभमूम  

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालय कानूनी िाज्यको अविािणा अनरुुप नेपाल कानूनको तजुामा, 
मौजदुा कानूनहरूमा समसामवयक संशोिन लगायत न्याय प्रशासनसाँग सम्बन्न्ित कायाहरू सम्पादन गने नेपाल 
सिकािको केन्रीय मनकाय हो। यस मन्त्रालयले नेपालसिकाि (कायाववभाजन) मनयमावली, २०74 ले मनठदाष्ट गिेका 
कायाहरू सम्पादन गदै आएको छ।कानूनको कायाान्वयनको प्रभावकारिता थप अमभववृि गना, मानव अमिकाि, 
लोकतान्न्त्रक शासन व्यवस्था, समन्यायको आिािमा समानता, कानूनको सवोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपामलकाका मूलभतू 
मान्यताहरूलाई आत्मसात गदै उन्चत, स्वच्छ तथा उपयकु्त कानून मार्ा त ्कानूनी शासनको प्रमतर्ल जनतामा परु् याउन, 

दण्डहीनताको अन्त्य गना, अपिाि मनयन्त्रण तथा शान्न्त कायम गना ि न्याय प्रशासनको सदुृढीकिण ि आिमुनकीकिण 
गना मन्त्रालय कायाित छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

यस मन्त्रालयलाई मनठदाष्ट गरिएका काम कािवाहीहरू अन्य मन्त्रालयसाँग अन्तिसम्बन्न्ित हनुे हुाँदा समन्वय ि 
सहजीकिण प्रभावकािी बनाउने ववषय चनुौतीको रुपमा नै छ। 

३. सोच  

स्वतन्त्र,  मनष्पक्ष, पहुाँचयोग्य, सक्षम ि ववश्वसनीय न्याय प्रणाली ।  

४. उद्दशे्य  

१. न्याय प्रशासनलाई मछटो, छरितो, मनष्पक्ष, प्रभावकािी ि जनउत्तिदायी तथा न्यावयक प्रवक्रयालाई सिल, 

अनमुानयोग्य, जवार्देही, पािदशी ि सूचना प्रववमिमैत्री बनाई सबैका लामग न्याय समुनन्श्चत गदै न्यायपामलका 
प्रमतको जनआस्था ि ववश्वासमा अमभववृि एवम ्न्यायपूणा समाज मनमााण गनुा । 

२. नेपालको संवविान, संघीयताको ममा, नेपाल पक्ष भएको अन्तिााविय सन्न्ि-सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्व 
हनुे सिल ि गणुस्तिीय कानूनको तजुामा गनुा तथा मौमलक हक तथा मानव अमिकािको संिक्षण ि सम्विान 
गदै न्यायमा सबैको सहज पहुाँच स्थावपत गिाउन ु। 

३. न्याय सम्पादनमा वक्रयाशील जनशन्क्तको क्षमता अमभववृि गदै वस्तगुत ि वैज्ञामनक प्रमाणमा आिारित अपिाि 
अनसुन्िान, अमभयोजन ि प्रमतिक्षा प्रणाली ववकास गिी पीमडत पक्ष ि सिकािी पक्षका साक्षीको संिक्षण एवम ्
अपिाि वपमडतलाई न्याय ठदई दण्डहीनताको अन्त्य गनुा । 

४. कानूनी न्शक्षा ि न्शक्षण प्रणालीलाई िाविय एवम ् अन्तिााविय स्तिमा गणुस्तिीय, प्रमतस्पिी एवम ् समाजको 
आवश्यकता परिपूमता गने गिी ववकास गनुा ।  
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५. िणनीमत  

१. सूचना प्रववमिमैत्री मदु्दा प्रवाह व्यवस्थापन ि स्वचामलत रै्सला कायाान्वयन पिमतको ववकास एवम ्
न्यायपामलकाको संस्थागत सदुृढीकिण ि न्यावयक जनशन्क्तको क्षमता ववकास गिी न्यावयक प्रवक्रयालाई 
मछटो छरितो, प्रभावकािी, अनमुानयोग्य ि सहज पहुाँचयकु्त बनाउने । 

२. संवविान अनकूुलको कानून मनमााण गने । 

३. मनःशलु्क कानूनी सहायता सेवालाई सबैको पहुाँचयोग्य ि प्रभावकािी बनाउने । 

४. अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि वस्तगुत प्रमाणमा आिारित बनाउने तथा 
संस्थागत सदुृढीकिण गने । 

५. न्याय सेवाका कमाचािी ि सिकािी ववकल एवम ् स्थानीय न्यावयक समममतका पदामिकािीको न्याय सम्पादन 
एवम ्मदु्दा व्यवस्थापन क्षमता अमभववृि गने । 

६. पीमडत पक्ष ि सिकािी पक्षका साक्षीको संिक्षण तथा मदु्दाका साक्षी ि प्रमाणको प्रस्तमुतलाई प्रभावकािी 
बनाउन े। 

७. कानूनी न्शक्षा ि न्शक्षण प्रणालीलाई व्यवन्स्थत, गणुस्तिीय ि आिमुनक बनाउने । 

६. ववषयक्षते्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

१ 

एकीकृत कानूनी 
सहायता नीमत 
कायाान्वयनको लामग 
आवश्यक कानून 
तजुामा ि छलर्ल 

संख्या १ १ १ १ १ 

२ 

कानूनको क्षेत्रसाँग 
सम्बन्न्ित ववभीन्न 
ववषयहरुमा अध्ययन 

संख्या ० ३ ५ ६ ६ 

३ 

कानून तथा 
न्यायको क्षेत्रमा 
कायाित जनशन्क्तको 
क्षमता अमभववृि 
कायाक्रम 

संख्या ८ ८ ८ १० १२ 

४ 

कानून तजुामा तथा 
सन्न्ि मनमााण 
सम्बन्िी ववषयमा 

संख्या १ १ १ १ १ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

गनुापने सिुािका 
क्षेत्रहरुको ववषयमा 
अन्तवक्रा या कायाक्रम 

५ 

कानून तजुामा 
सम्बन्िी िाविय 
गोष्ठी 

संख्या ० ० १ १ १ 

६ 

कानून सम्बन्िी 
पनु्स्तका प्रकाशन, 
मोबाइल एप्स तथा 
वेभसाइट सञ्चालन, 
अद्यावमिक गने तथा 
ऐन, मनयम 
मडन्जटलाइज गने 

संख्या १ १ १ १ १ 

७ 

गााँउसभा/ नगिसभा 
मा कानून तजुामा 
सम्बन्िी 
अमभमनु्खकिण 
तामलम 

संख्या ० १२ १४ १४ १४ 

८ 

तनाव धयवस्थापन 
तथा सकािात्मक 
सोच सम्बन्िी 
प्रन्शक्षण कायाशाला 

संख्या ० १ १ १ १ 

९ 

मनःशलु्क कानूनी 
सहायताको 
प्रभावकािीता 
सम्बन्िी अनगुमन 
कायाक्रम 

संख्या ५ ६ ७ १४ १४ 

१० 

न्यावयक समममतको 
प्रन्शक्षण सामाग्री 
उत्पादन 

संख्या १ १ १ १ १ 

११ 
मानव अमिकाि 
पिुस्काि ववतिण 

संख्या ० १ १ १ १ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

१२ 

मलुकुी देवानी ि 
मलुकुी अपिाि 
संवहताहरुको 
कायाान्वयन भएको 
ठदन 'संवहता ठदवस' 
मनाउने कायाक्रम 

संख्या १ १ १ १ १ 

१३ 

वावषाक तथा 
अिावावषाक सममक्षा 
कायाक्रम 

संख्या २ २ २ २ २ 

१४ 

वविेयक तथा नमनुा 
कानून मनमााण तथा 
कानून तजुामा 
सहजीकिण 

संख्या १ १ १ १ १ 

१५ 

ववमभन्न कायायोजना 
अन्तगातका कानूनी 
ववषयमा शैन्क्षक 
संस्थाहरुमा 
अन्तिवक्रया तथा 
कानूनी सचेतना 
कायाक्रम 

संख्या ७ १२ १२ १४ १४ 

१६ 
ववववि कानूनी 
दस्तावेजको अनवुाद 

संख्या १ १ १ १ १ 

१७ 

न्यावयक समममतका 
पदामिकािी ि 
कमाचािीहरुको 
क्षमता अमभववृि 
सम्बन्िी तामलम 

संख्या १३ ६ ७ ७ ७ 

१८ 

सञ्चाि माध्यमबाट 
कानूनी सचेतना 
सम्बन्िी कायाक्रम 
सञ्चालन गने 

संख्या १ २ २ २ २ 

१९ इन्टनान्शप संख्या १ १ १ १ १ 
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७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान  

                    रू. लाखमा 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सिकाि बैदेन्शक अनदुान बैदेन्शक ऋण 

२०७९/८० 8,867 8,660 207 - 8,867 - - 

२०८०/८१ 5,786 5,525 261 - 5,786 - - 

२०८१/८२ 6,004 5,718 286 - 6,004 - - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.न्श.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३११०००११ कानून, न्याय तथा संसदीय 
माममला मन्त्रालय 

१,७ न्याय प्रशासनलाई मछटो, 
छरितो, मनष्पक्ष, प्रभावकािी ि 
जनउत्तिदायी तथा न्यावयक 
प्रवक्रयालाई सिल, 

अनमुानयोग्य, जवार्देही, 
पािदशी ि सूचना प्रववमिमैत्री 
बनाई सबैका लामग न्याय 
समुनन्श्चत गदै 
न्यायपामलकाप्रमतको जनआस्था 
ि ववश्वासमा अमभववृि एवम ्
न्यायपूणा समाज मनमााण गनुा 
। नेपालको संवविान, 

संघीयताको ममा, नेपाल पक्ष 
भएको अन्तिााविय सन्न्ि-
सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट 
अपनत्व हनुे सिल ि 
गणुस्तिीय कानूनको तजुामा 
गनुा तथा मौमलक हक तथा 

- - न्याय प्रशासन मछटो, छरितो, मनष्पक्ष, 

प्रभावकािी ि जनउत्तिदायी तथा 
न्यावयक प्रवक्रया सिल, अनमुानयोग्य, 

जवार्देही, पािदशी ि सूचना 
प्रववमिमैत्री भई सबैका लामग न्यायको 
समुनन्श्चतता हनुे।  

न्यायपामलकाप्रमतको जनआस्था ि 
ववश्वासमा अमभववृि एवम ्न्यायपूणा 
समाज मनमााण हनुे।  

नेपालको संवविान, संघीयताको ममा, 
नेपाल पक्ष भएको अन्तिााविय सन्न्ि-
सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट 
अपनत्व हनुे सिल ि गणुस्तिीय 
कानूनको तजुामा हनुे तथा मौमलक 
हक तथा मानव अमिकािको संिक्षण 
ि सम्विान भई न्यायमा सबैको सहज 
पहुाँच स्थावपत हनुे ।  

न्याय सम्पादनमा वक्रयाशील 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

मानव अमिकािको संिक्षण ि 
सम्विान गदै न्यायमा सबैको 
सहज पहुाँच स्थावपत  

गिाउन ु।  

न्याय सम्पादनमा वक्रयाशील 
जनशन्क्तको क्षमता अमभववृि 
गदै वस्तगुत ि वैज्ञामनक 
प्रमाणमा आिारित अपिाि 
अनसुन्िान, अमभयोजन ि 
प्रमतिक्षा प्रणाली ववकास गिी 
पीमडत पक्ष ि सिकािी पक्षका 
साक्षीको संिक्षण एवम ्
अपिाि पीमडतला न्याय ठदई 
दण्डहीनताको अन्त्य  
गनुा ।  

कानूनी न्शक्षा ि न्शक्षण 
प्रणालीलाई िाविय एवम ्
अन्तिााविय स्तिमा गणुस्तिीय, 

प्रमतस्पिी एवम ्समाजको 
आवश्यकता परिपूमता गने गिी 
ववकास गनुा ।  

जनशन्क्तको क्षमता अमभववृि भई 
वस्तगुत ि वैज्ञामनक प्रमाणमा 
आिारित अपिाि अनसुन्िान, 

अमभयोजन ि प्रमतिक्षा प्रणाली 
ववकासबाट पीमडत पक्ष ि सिकािी 
पक्षका साक्षीको संिक्षण एवम ्
अपिाि पीमडतलाई न्याय ठदई 
दण्डहीनताको अन्त्य हनुे । 

कानूनी न्शक्षा ि न्शक्षण प्रणाली 
िाविय एवम ्अन्तिााविय स्तिमा 
गणुस्तिीय, प्रमतस्पिी एवम ्समाजको 
आवश्यकता परिपूमता गने गिी ववकास 
हनुे ।  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

31101011 न्याय सेवा तामलम केन्र      
31121011 नेपाल कानून आयोग      

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप 
तलको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व.2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३११०००११ कानून, न्याय तथा 
संसदीय माममला 
मन्त्रालय 

मौमलक हक कायाान्वयनको 
लामग आवश्यक पने २४ वटा 
ऐन जािी भई ऐन अन्तगातका 
मनयमावली जािी भएका  
एकीकृत कानूनी सहायता 
नीमत २०७६ जािी भएको 
तथा नीमतको आिािमा 
प्रािन्म्भक वविेयकको मस्यौदा 
तयाि भएको  

सञ्चाि माध्यमबाट तथा 
शैन्क्षक संस्थामा कानूनी 
सचेतना कायाक्रम सञ्चालन 
गरिएको  

मानव अमिकाि पिुस्काि कोष 

एकीकृत कानूनी सहायता नीमत 
२०७६ को कायाान्वयनको लामग 
आवश्यक कानून तजुामा गरिने  

न्यावयक समममतका पदामिकािीहरुको 
लामग प्रन्शक्षण सामग्री ववकास गिी 
क्षमता अमभववृि कायाक्रम सञ्चालन 
गरिने  

न्यावयक कामकािवाहीलाई मछटो 
छरितो ि अनमुानयोग्य बनाउनको 
लामग अध्ययन, अनसुन्िान तथा 
आवश्यक कानून संशोिन एवम ्
मनमााण गने  

तजुामाको गणुस्ति अमभववृिको लामग मानक तजुामा 
सम्बन्िी अध्ययन गनुाको साथै कानूनको क्षेत्रमा 
सिुािको लामग ववमभन्न ववषयमा अध्ययन गरिने  

eवविेयक तथा नमनुा कानून मनमााण तथा कानून 
मनमााणमा सहन्जकिण गनुाको साथै 
गााँउसभा/नगिसभामा कानून तजुामा सम्बन्िी 
अमभमनु्खकिण तामलम सञ्चालन गने  

न्यायमा पहुाँच तथा कानूनी सहायताको प्रभावकािीता 
अमभववृि गनाको लामग मनःशलु्क कानूनी सहायताको 
प्रभावकािीता सम्बन्िी अन्तिवक्रया कायाक्रम 
सञ्चालन गने  

सञ्चाि माध्यमबाट कानूनी सचेतना सम्बन्िी 
कायाक्रम सञ्चालन गने तथा ववमभन्न कायायोजना 
अन्तगातका कानूनी ववषयमा शैन्क्षक संस्थाहरुमा 
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व.2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

सञ्चालन मनयमावली, २०७५ 
जािी गरि यस आ.व. देन्ख 
पिुस्काि ववतिणको सरुुवात 
गरिएको  

स्थानीय न्यावयक समममतका 
पदामिकािीको क्षमता 
अमभववृि गने कायाक्रमको 
ववकास ि मनिन्तिता साथै 
न्याय सेवाका कमाचािीको 
क्षमता अमभववृिको लामग 
मन्त्रालय तथा तामलम 
प्रदायक मनकायबाट तामलम 
प्रदान गरिएको  

अन्तिवक्रया तथा कानूनी सचेतना कायाक्रम सञ्चालन 
गने  

कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कायाित जनशन्क्तको 
क्षमता अमभववृि कायाक्रम सञ्चालन गने  

31101011 न्याय सेवा तामलम 
केन्र 

   

31121011 नेपाल कानून आयोग    

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

संघ, प्रदेश ि न्जल्ला स्ति एंव सिोकािवाला मनकायहरूबीच प्रभावकािी समन्वय, दक्ष जनशन्क्त ि प्रयाप्त स्रोत सािनको उपलधिता भएमा अपेन्क्षत उपलन्धि 
हामसल हनुे देन्खन्छ ि यी ववषयहरूको कमी भएमा अपेन्क्षत नमतजा हामसल गना कठिनाइ हनुे जोन्खम िहेको छ। 
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८.४ गहृ 

१. पषृ्ठभमूम  

मलुकुमा शान्न्त, सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी जनताको न्जउ िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुा  गहृ 
प्रशासनको मखु्य उद्देश्य हो।गहृ प्रशासनलाई सबल ि सक्षम बनाई जनतामा सिुक्षाको अनभुमूत ठदलाउन ि सेवा 
प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाइ सशुासन कायम गना गहृ मन्त्रालय अन्तगात केन्रदेन्ख स्थानीय स्तिसम्म कायाान्वयन 
ईकाईहरु कृयाशील िहेका छन।्गहृ मन्त्रालय अन्तगात नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, िाविय ववपद जोन्खम न्यूनीकिण 
तथा व्यवस्थापन प्रामिकिण, कािागाि व्यवस्थापन ववभाग, अध्यागमन ववभाग, िाविय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकिण मबभाग ि 
कसिुजन्य सम्पमत व्यवस्थापन मबभाग  िहेका छन।् शान्न्त सिुक्षा, सेवा प्रवाह, ववकास कायामा सहजीकिण, ववपद 
व्यवस्थापन लगायकतका काया सम्पादन गना ७७ न्जल्लामा न्जल्ला प्रशासन कायाालय, ७३ वटा ईलाका प्रशासन 
कायाालय ७ वटा सीमा प्रशासन कायाालय ि १३ वटा अध्यागमन कायाालयहरु िहेका छन।्समदृ नेपाल, सखुी नेपालीको 
िाविय लक्ष्य हामसल गना सहयोग पगु्ने गिी समग्र सिुक्षा प्रणाली तथा गहृ प्रशासन सदुृढीकिण, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, 

अपिाि िोकथाम तथा मनयन्त्रण, संघीयता कायाान्वय लगायतका काया गहृ प्रशासनका आगामी कायाठदशा िहेका छन।् 

२. समस्या तथा चनुौती  

गहृ प्रशासन सञ्चालनका क्रममा मानवीय सिुक्षाको प्रत्याभमूतका लामग सबै पक्ष समेट्ने गिी िाविय सिुक्षा 
प्रणालीलाई समायानकूुल ववकास गना नसवकन,ु शान्न्त सवु्यवस्था कायम िाख्न ेकायामा जनस्तिमा अपेक्षाकृत दावयत्वबोि 
हनु नस्न,ु शान्न्त सिुक्षालाई सामान्जक-आमथाक ववकासका क्षेत्रगत वक्रयाकलापमा आन्तरिवककिण गना नसवकन,ु शान्न्त 
सिुक्षा एवम ्ववपद्को पूवा सजगता, पूवा-तयािी ि पयााप्त साविानी अपनाउन नस्न,ु सिुक्षाका आन्तरिक तथा बाह य दवैु 
पक्षमा सूचना एवम ्नवीनतम प्रववमिको उच्चतम उपयोग गना नसवकन,ु सूचना प्रववमिको प्रयोग गिी प्रभावकािी रुपमा 
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गना नसवकन ुजस्ता ववषयहरुलाई प्रमखु समस्याका रुपमा अनभुतु गरिएको छ। प्राप्त कायादेश 
ि उपलव्ि श्रोत सािनवीच तादाम्यता नहनु,ु यस क्षेत्रमा कायाित जनशन्क्तको क्षमता ववकास तथा मनोवल उच्च बनाई 
िाख्न,ु  र्द्न्र्द्का स्रोतको समयमै आकलन गिी व्यवस्थापन गनुा, सामान्जक ववकृमत, ववभेद, बवहष्किण, सामान्जक आमथाक 
असिुक्षा एवम ् ववश्वव्यापी स्वास््य महामािी जस्ता कािण उत्पन्न हनुस्ने सिुक्षा चनुौती मनिाकिण गना यसलाई सबै 
क्षेत्रगत ववषयमा समेट्न,ु सिुक्षा चनुौतीको बदमलाँदो स्वरूप ि प्रकृमतसाँग जधु्न सिुक्षा मनकायको आिमुनकीकिण ि 
व्यावसायीकिण गनुा, खलु्ला मसमाना ि भमूण्डलीकिणका कािण बढ्दो संगठित अपिाि मनयन्त्रणका लामग आवश्यक 
संख्यामा नमतजामखुी, न्जम्मेवाि ि उत्प्ररेित जनशन्क्त उपलधि गिाइा मलुकुको समग्र सिुक्षा व्यवस्थामा सिुाि ल्याउन ु
समेत महत्वपूणा चनुौतीका रूपमा िहेका छन।् 

३. सोच  

संवविान तथा कानूनर्द्ािा प्रत्याभतू नागरिक स्वतन्त्रता, मबमिको शासन, मानव अमिकाि लगायत लोकतान्न्त्रक 
मूल्य मान्यतालाई सम्मान गने गिी काया गनुा गहृ प्रशासनको दृवष्टकोण िहेको छ।गहृ प्रशासनलाई जनताको माग ि 
आिािभतु आवश्यकता अनरुुप सचालन गिी देशमा भिपदो शान्न्त सिुक्षा प्रदान गनुा ि शान्न्त सवु्यवस्था ि सिुक्षा 
कायम गिी जनताको जीउ िन ि स्वतन्त्रताको सिक्षण गनुा गहृ प्रशासनको लक्ष्य ि उदेश्य िहेको छ। 
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४. उद्दशे्य  

1. संघ¸ प्रदेश ि स्थानीय तहमा िहने सबै सिुक्षा मनकायबीच शान्न्त सिुक्षाका ववषयमा सहयोग ि समन्वय सदुृढ 
गदै ववश्वसनीय ि भिपदो सिुक्षा प्रणाली ववकास गनुा। 

2. सामान्जक ववकृमत, र्द्न्र्द्, अपिाि ि वहंसा मनयन्त्रण गदै ठदगो शान्न्त प्रविान गनुा। 

3. शान्न्तमैत्री ववकास प्रणाली तथा संवेदनशील ववकास प्रकृयालाई अवलम्बन गदै सामान्जक-आमथाक ववकासका 
क्षेत्रगत ववषयमा शान्न्त सिुक्षाको ववषयलाई आन्तरिकीकिण गनुा। 

4. सबै सिुक्षा मनकायलाई समयानकूुल चसु्त, दक्ष, व्यावसावयक ि सािन-स्रोत सम्पन्न तलु्याउन।ु 

5. अन्तिााविय मसमाना ि सीमा नाकाको सिुक्षा व्यवस्था ि अध्यागमन प्रणालीलाई सदुृढीकिण गनुा। 

6. ववद्यतुीय माध्यममा आिारित व्यन्क्तगत घटना दताा ि नागरिकको सबै प्रकािका सूचना ि ववविण सवहतको 
एकीकृत िाविय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास गिी िाज्यबाट प्रवाह हनुे सेवासवुविालाई समेत 
एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवि गनुा। 

7. सामान्जक सिुक्षा भत्ता ववतिणलाई बैवकङ्ग प्रणालीमा आबि गिी एवककृत सामान्जक लगत स्थावपत गनुा। 

8. सबै सिुक्षा मनकायको व्यावसावयक क्षमता अमभववृि गिी िाविय तथा अन्तिााविय शान्न्त स्थापनामा योगदान 
परु् याउन।ु 

9. ववपद् जोन्खम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन गना ववपद् उत्थानमैत्री शासन पिमतको सदुृढीकिण गनुा। 

10. तीन तहमा बहपु्रकोप जोन्खम न्साङ्कन/सूचनामा आिारित ववपद् जोन्खम पूवाानमुान, पूवातयािी, प्रमतकाया ि 
पनुलााभ सम्बन्िी क्षमता ववकाससाँगै ववपद् जोन्खम संवेदनशील योजना तथा पूवाािाि मनमााण प्रकृया समुनन्श्चत 
गनुा। 

11. ववपद् जोन्खम न्यूनीकिण ि व्यवस्थापनका लामग सावाजमनक, मनजी तथा सामदुावयक लगानी बवृि गिी समदुाय 
स्तिदेन्ख नै उत्थानशील क्षमता अमभववृि गनुा। 

12. ववपद् जोन्खम न्यूनीकिण ि व्यवस्थापनका लामग बहृत ् सहभामगता समुनन्श्चत गिी सचेतना अमभववृिगदै 
ववपद्पश्चात ्को पनुलााभ, पनुःस्थापना, पनुमनामाण ि नवमनमााणका कायालाई  सबल ि उत्थानशील बनाउन।ु       

५. िणनीमत  

1. िाविय सिुक्षा ि प्रमतिक्षा सम्बन्िी नीमत, िणनीमत ि काननु तथा संगिनात्मक पक्षमा समसामवयक सिुाि गिी 
िाविय सिुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. कानूनको परिपालना, सामान्जक न्याय ि र्द्न्र्द् व्यवस्थापन मार्ा त ठदगो शान्न्त प्रविान गने। 

3. ववकासका सवै आयामहरूमा सिुक्षा चासोलाई आन्तरिकीकिण गने। 

4. शान्न्त सिुक्षा, अपिाि अनसुन्िान ि मनयन्त्रणका लामग आिमुनक प्रववमिको प्रयोग तथा गपु्तचि सिुक्षा सूचना 
प्रणालीको (Security Intelligence) संस्थागत एवं प्राववमिक सदुृवढकिण गने। 

5. ववकासका सबै आयाममा सिुक्षा चासोलाई सम्बोिन गदै सिुक्षा मनकायको कायाक्षमता अमभववृि गने। 

6. नागरिक-मैत्री सिुक्षा व्यवस्था सदुृढ गने तथा नागरिक ि सिुक्षा अङ गबीचको सम्बन्िलाई सदुृढ बनाउने। 
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7.   सबै सिुक्षा मनकायलाई समयानकूुल दक्ष, आिमुनक, व्यावसावयक तथा सािन-स्रोत सम्पन्न बनाई सबै वकमसमका 
सिुक्षा चनुौमतलाई सामना गना सक्षम बनाउने। 

8.   सीमा सिुक्षा ि अध्यागमन प्रणालीलाई ठर्द्पक्षीय एवम ् बहपुक्षीय कुटनीमतक पहल तथा संस्थागत 
सदुृवढकिणका आिािमा व्यवन्स्थत ि सदुृढ गने। 

9.    कािागाि सम्बन्िी न्यूनतम मापदण्ड समयसापेक्ष रुपमा परिमाजान गिी प्रववमिमैत्री सेवासवुविा सवहतको सिुाि 
गहृको रुपमा ववकास गने। 

10. सिकािी मनकाय लगायत अन्य मनकायहरूबाट सञ्चामलत सामान्जक सिुक्षा तथा संिक्षणकायाक्रमहरुको 
एवककृत सामान्जक सिुक्षा लगत तयाि गने, 

11. बहपुयोगी तथा प्रववमियकु्त एकीकृत िाविय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास गिी सबै 
नागरिकको ववविण ि िाज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सवुविा समेतको अमभलेख एकीकृत रुपमा क्रमशः आवि 
गदै लैजाने। 

12. व्यन्क्तगत घटना दताा कायाक्रमलाइा प्रववमिमा आिारित आिमुनक प्रणालीमा पूणारुपमा रूपान्तिण गिी 
आन्तरिक रूपमा सिुाि गने,   

13. सिुक्षा मनकायको व्यावसावयक क्षमता अमभववृि गदै िाविय तथा अन्तिााविय स्तिमा शान्न्त स्थापना कायामा 
योगदान परु् याउने। 

14. ववपद् जोन्खम न्यूनीकिणमैत्री शासन पद्दमत सदुृढ बनाउन आवश्यक नीमतगत, संस्थागत ि कायापद्दमतमा सिुाि 
गने। 

15. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहका ववषयगत ववकास प्रवक्रयामा जोन्खम न्यूनीकिणलाई मूलप्रवाहीकिण गने ि ववपद् 
जोन्खम न्यूनीकिण एवम ्उत्थानशीलता अमभववृि गना सावाजमनक तथा मनजी लगानी, साझेदािी ि सहकाया 
अमभववृि गने। 

16. समदुायदेन्ख िावियस्तिसम्म बहपु्रकोप जोन्खम आकलन/न्शाङ्कनमा आिारित पूवातयािी, प्रमतकाया, पनुलााभ 
सम्बन्िी क्षमता ववकास ि पयााप्त सािन स्रोतको व्यवस्थापन गने। 

६. ववषयके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आिािभतू 
सामान्जक सिुक्षामा 
आबर्द् जनसंख्या 

प्रमतशत ३१ ३२ ४७ ५४ ६० 

२ दताा भएका लैवङ्गक 
वहंसा लगायतका 
अपिािका घटना 

प्रमतशत ९१.१ ७२.७८ ७७.७३ ९५ १,०० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

ि अनसुन्िान 
प्रमतशत 

३ प्रहिी सेवामा 
नागरिकको सहज 
पहुाँच 

अनपुात ० ० ० ० ० 

४ उपत्यकाका प्रवेश 
नाका ि 
मसंहदिबाि 
प्रवेशर्द्ािमा 
भेवहकल स््यानि 
जडान 

संख्या ० ० ० २ २ 

५ सडक दघुाटनाबाट 
मतृ्य ुभएका 
व्यन्क्त 

संख्या २२५१ १६८३ १८८८ १३०० ११०० 

६ सडक दघुाटनाबाट 
घाइते भएका 
व्यन्क्त 

संख्या १४००० १७३२२ २१२४९ १३००० १२००० 

७ दन्क्षणी सीमा 
सिुक्षा मनगिानी 
कभिेज 

प्रमत 
इकाइ 
दूिी 
वकमम 

१५ ८.९ ७ ७ ६ 

८ लागू औषि 
दवु्यासन दि 

प्रमतशत ५.०६ ५ ५ ४.५ ४ 

९ लाग ुऔषि मनषिे 
तथा मठदिा मबक्री 
ववतिण व्यवन्स्थत 
गना िोकथाममूलक 
कायाक्रम लागू 

संख्या २०० ५०० ७५३ ७५३ ७५३ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

भएका स्थानीय 
तह 

१० ववपदका घटनाबाट 
प्रभाववत परिवाि 
संख्या 

परिवाि 
संख्या 

० ४४१७ ४००० ३८०० ३६०० 

११ ववपद् जोन्खम 
न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन 
सम्बन्िी तामलम 
प्राप्त जनशन्क्त 

संख्या २५०० २७०० २९०० ३००० ३२०० 

१२ ववपदका घटनाबाट 
मतृ्य ुहनुे 
जनसंख्या 

प्रमत 
लाख 

१.५ १.१८ १.१ १ १ 

१३ िाविय परिचयपत्र 
लागू हनुे न्जल्ला 

संख्या १६ ७७ ७७ ७७ ७७ 

१४ िाविय परिचयपत्र 
प्राप्त गिेका नेपाली 
नागरिक 

प्रमतशत ०.३३ ०.३३ ३० ५० ६० 

१५ पााँच वषाममुनका 
बालबामलकाको 
जन्म दताा 

प्रमतशत ६३ ७७ ८५ ९० ९५ 

१६ नेपाल प्रवेश गने ि 
बावहरिने ववदेशीको 
जैववक सूचना 
सवहतको 
अध्यागमन प्रणाली 
स्थापना भई लागू 
भएका अध्यागमन 

पोटा 
संख्या 

२ ४ ७ ७ ७ 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

कायाालय 

१७ न्यूनतम मानवोन्चत 
सवुविा सवहतको 
कािागािको 
भौमतक पूवाािाि 
क्षमता ववृि 

सवुविा
प्राप्त 
कैदी 
बन्दी 
प्रमतश
त 

७० ८० ८५ ८७ ९० 

१८ सीपमूलक/िोजगाि
मूलक तामलम प्राप्त 
कैदी बन्दी 

ववृि 
(प्रमतश
त) 

१० १० १५ २० २० 

१९ बायोमेवट्रक 
सवहतको अपिाि 
तथा अपिािी 
अमभलेख प्रणाली 
स्थापना 

न्जल्ला ३४ ३४ ० ७७ ७७ 

७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान  

              रू. लाखमा 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

अमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल 
सिकाि 

बैदेन्शक 
अनदुान 

बैदेन्शक 
ऋण 

२०७९/८० 1,850,345 1,748,464 101,881 - 1,804,675 33,050 12,620 

२०८०/८१ 1,718,019 1,646,594 71,425 - 1,679,516 38,503 - 

२०८१/८२ 1,814,014 1,741,231 72,783 - 1,775,511 38,503 - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.न्श.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३१४०००११ गहृ मन्त्रालय ९ शान्न्त सिुक्षा 
- - 

देशमा भिपदो शान्न्त सिुक्षा व्यवस्थापन भई 

जनताको जीउ िन ि स्वतन्त्रताको सिक्षण  
हनुे | 

३१४९१०११ समिजंग कम्पनी 
कायाालय 

९ आवश्यकता अनसुािका सेवा 
प्रवाह ि शान्न्त सिुक्षा 
कायम। 

- - ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको औपचारिक कायाक्रम/भ्रमण 
(स्वदेश/ववदेश) हुाँदा साजसज्जा व्यवस्थापन 
भएको हनुे |  

३१४९२०११ न्जल्ला प्रशासन 
कायाालयहरु 

८ शान्न्त सिुक्षा कायम गने, 

नागरिकता ि िाहदानी 
ववतिण। 

- १,६९,२५ न्जल्ला/ इलाका/ सीमा प्रशासन कायाालयहरुको 
भौमतक एवम ्प्राववमिक क्षमता सदुृढ हनुगई 
शान्न्त, सिुक्षा व्यवस्था ि सेवा प्रवाह प्रभावकािी 
भएको हनुे। 

३१४९२०१२ सीमा प्रशासन 
कायाालयहरु 

९ सीमा अमभलेखन तथा 
व्यवस्थापन ,नागरिकता ि 
िाहदानी ववतिण 

- २,६८ सीमा प्रशासन कायाालयहरुको भौमतक एवम ्
प्राववमिक क्षमता सदुृढ हनुगई शान्न्त, सिुक्षा 
व्यवस्था ि सेवा प्रवाह प्रभावकािी भएको हनुे। 

३१४९२०१३ इलाका प्रशासन 
कायाालयहरु 

९ नागरिकता ि िाहदानी ववतिण - ५०,०२ इलाका प्रशासन कायाालयहरुको भौमतक एवम ्
प्राववमिक क्षमता सदुृढ हनुगई शान्न्त, सिुक्षा 
व्यवस्था ि सेवा प्रवाह प्रभावकािी भएको हनुे। 

नागरिक सेवा ववतिण प्रभावकािी हनुे  

३१४००१०१ िाहत तथा पनुास्थापना ९ िाहत तथा पनुास्थापना - ९,६८ प्रभावकािी िाहत ववतिण भएको हनुे। 
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कायाक्रम सम्बन्िी काया | 

३१४००१०२ लागू औषि मनयन्त्रण 
कायाक्रम 

९ लागऔुषि आपमुता घटाउने ि 
सचेतना अमभववृि | 

२०६९/७० - 
२०७९/८० 

८६ लागू औषि आपूमता घटेको ि सचेतना अमभववृि 
भएको हनुे। लागू औषि दवु्यासनमा 
र्सेकाहरुको प्रभावकािी उपचाि तथा 
पनुस्थाापना भएको हनुे |  

३१४९३०११ जिु वारुणयन्त्र 
कायाालय 

९ ववपद् प्रमतकाया ि आवश्यकता 
अनसुािको सेवा प्रवाह ववस्ताि 
| 

- १,५७ आगजनीजन्य ववपद व्यवस्थापनमा उपयोग  
हनुे | 

३१४००१०३ िावष्टय ववपद जोन्खम 
न्यमुनकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रामिकिण 

९ ववपद व्यवस्थापनको 
प्रभावकािी सञ्चालन, न्यूमनकिण 
तथा व्यवस्थापन | 

- २५,०० वहपु्रकोवपय ववपद् घटनाहरूको न्यमुनकिणको 
माध्यमवाट िन, जनको क्षमत कम गदै िान्यको 
ववन्त्तय व्ययभाि घटाउदै लैजाने । 

३१४०१०११ िाविय परिचयपत्र तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

९ हाल सञ्चालन भईिहेको िाविय 
परिचयपत्र ववविण संकलन 
तथा ववतिण कायाक्रमलाई थप 
ववस्ताि गने। दईु वषामभत्र सबै 
नेपाली नागरिकलाई िाविय 
परिचयपत्र ववविण गने। सबै 
वडा कायाालयबाट व्यन्क्तगत 
घटना दताालाई ववद्यतु्तीय 
प्रणालीमा आबि गने।  

- २,७९,८० िाविय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
(NIDMIS) को स्तिोन्नमत हनुे, िाविय 
परिचयपत्रको लामग सबै नागरिकहरुको ववविण 
संकलन गिी िाविय परिचयपत्र ववतिण भएको 
हनुे, NIDMIS साँग अन्य थप ७ वटा सावाजमनक 
सेवा प्रदायकको प्रणालीलाई आविता भएको 
हनुे। सवै वडा कायाालयबाट व्यन्क्तगत घटना 
दताा Online System मार्ा त भएको हनुे। VERSP-

MIS साँग NIDMIS, EMIS, कन्सलुि सेवा, 
अध्यागमन लगायतका अन्य सावाजमनक सेवा 
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मनकायका सेवा प्रणालीसाँग आवि भएको हनुे।  

३१४०१०१२ सामान्जक सिुक्षा तथा 
संिक्षण 

९ सामान्जक सिुक्षा कायाक्रमलाई 
ववद्यतु्तीय प्रणालीमा आवि गिी 
बैवकङ्ग प्रणाली थप सहज 
बनाउने। 

- ९६,५०,५० सामान्जक सिुक्षा भत्ता बैंवकंङ्ग प्रणाली मार्ा त 
भकु्तानी काया प्रभावकािी भएको हनुे,  

 सामान्जक सिुक्षा सम्बन्िी कायाक्रमहरुको 
एवककृत सामान्जक सिुक्षा लगत तयाि हनुे, 

 SSA System लाई CGAS, CMIS, बैंकको System 

साँग आवि भएको हनुे,  

३१४०२०११ कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

९ कैदीहरुलाई सिुन्क्षत िाख्न 
आवश्यक सेवा सवुविाको 
व्यवस्था ममलाउने | 

- ३४,०४ कैदीबन्दीको समग्र व्यवस्थापन भई बन्दी 
प्रशासन प्रभावकािी भएको हनुे। 

३१४०२०१२ कािागाि कायाालयहरु ९ कैदीबन्दीलाई सिुन्क्षत िाख्न ेि 
मनयमानसुािको सेवा सवुविा 
उपलधि गिाउन े

- १,९५,१३ कैदीबन्दीहरुलाई सिुन्क्षत िाख्न आवश्यक सेवा 
सवुविाको ववृि भई न्यनुतम मानव अमिकािको 
संिक्षण हनुे |  

कािागािहरु सिुाि गहृको रुपमा परिणत हनुे |  

३१४०३०११ अध्यागमन ववभाग ९ ववदेशीहरुको प्रवेश, उपन्स्थमत 
ि प्रस्थान मनयमन, मनयन्त्रण 
गने एवं व्यवन्स्थत बनाउने ि 
नेपाली नागरिकहरुको प्रस्थान 
एवं आगमनलाई सहजीकिण, 

मनयमन ि व्यवन्स्थत बनाउन े

- १८,८७ सबै हस्तमलन्खत मभसाको सट्टा QR code सवहतको 
ववद्यतुीय मभसा जािी भएको हनुे |  

सबै कुटनीमतक मनयोगहरुमा नेपाली पोटा लागू 
गने ि सबै अध्यागमन कायाालयहरुमा जैववक 
ववविण सवहत प्रववष्ट हनुे गिी नेपाली पोटा लागू 
भएको हनुे | 

 नेपालीहरुको आगमन ि ववदेशीहरुको प्रस्थानमा 
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स्वचामलत ववद्यतुीय गेटको प्रयोग भएको हनुे |  

 यात्रहुरुको अग्रीम सूचनाको लामग APIS को 
सेवाप्रदायक छनौट गरिएको हनुे | 

 मभसा जािी गने सम्बन्िी सम्पूणा प्रकृयालाई 
अटोमेशन गिी कागजमबवहन (E-VISA) मभसा सेवा 
प्रवाहको सरुुवात भएको हनुे |  

३१४०३०१२ अध्यागमन 
कायाालयहरु 

९ स्वदेशी ि ववदेशी 
नागरिकहरुको अध्यागमनलाई 
व्यवन्स्थत गने | 

- १८,८४ बायोमेवट्रक सवहतको नेपाली पोटा सबै 
अध्यागमन कायाालयहरुमा लागू भएको हनुे | 

३१४०४०११ प्रहिी प्रिान कायाालय ९ नागरिक सिुक्षा प्रदान - ५,३७,४८ नागरिक सिुक्षा, अपिाि मनयन्त्रण ि अनसुन्िान 
भएको हनुे । 

३१४०४०१२ उपत्यका प्रहिी 
कायाालय 

९ शान्न्त सिुक्षा प्रदान - ५,६०,९३ नागरिक सिुक्षा, अपिाि मनयन्त्रण ि अनसुन्िान 
गिी नागरिकको सिुक्षाको प्रत्याभमूत प्रदान गने 
गिेको । 

३१४०४०१३ िाविय प्रहिी प्रन्शक्षण 
प्रमतष्ठान 

९ प्रहिी परिवाि तथा 
सवासािािणलाई उपचाि 

२०६९/७० - ९०,६६ वहालवाला प्रहिी कमाचािी, प्रहिी कमाचािीहरूका 
सन्तती तथा बवुाआमा ि सवासािािण जनता 
समेतलाई औषिी उपचािमा पहुाँच िहेको । 

३१४०४०१६ न्जल्ला प्रहिी 
कायाालयहरु 

९ शान्न्त सिुक्षा प्रदान - २१,४५,४८ नागरिक सिुक्षा, अपिाि मनयन्त्रण ि अनसुन्िान 
गिी नागरिकको सिुक्षाको प्रत्याभमूत प्रदान गने 
गिेको । 
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३१४०४१०३ अपिाि मनयन्त्रण तथा 
अनसुन्िान कायायोजना 

९ अपिाि मनयन्त्रण तथा 
दण्डहीनताको अन्त्य 

- ८,२३ अपिाि मनयन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य  
हनुे । 

३१४०५०११ सशस्त्र प्रहिी बल ९ सीमा/ औद्योमगक सिुक्षा प्रदान - १,५९,८२ पवहलो चिणमा १७३ वटा मब.ओ.वप.हरु 
स्थापना गरिने |भािततर्ा  ३३२ वटा 
मब.ओ.वप.हरु हनु गई प्रमत इकाइ औषत दिुी 
४.८९ वक.मम. ि चीनतर्ा  १६ वटा 
मब.ओ.वप.हरु हनु गई प्रमत इकाइ औषत दिुी 
९० वक.मम. कायम भएको हनुे ।  

३१४०५०१३ क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहिी 
बल कायाालय 

९ शान्न्त सिुक्षा प्रदान  - १६,२७,५९ प्रादेन्शक तथा मलुकुको शान्न्त सवु्यवस्थामा 
अमभववृि  

३१४०५०१५ नेपाल ए.पी.एर् 
अस्पताल 

९ सशस्त्र प्रहिी बल परिवाि तथा 
सवासािािणलाई स्वास््योपचाि 
उपलधि गिाउन े

- ४२,२५ सशस्त्र प्रहिी बल परिवाि तथा सवासािािण 
समेतलाई प्रभावकािी स्वास््योपचाि उपलधि 
भएको हनुे | 

३१४०६०११ प्रहिी वकताबखाना ९ प्रहिी कमाचारिको अमभलेख 
व्यवस्थापन  

- २,४१ सबै प्रहिी कमाचािीको अमभलेख व्यवस्थापन 

भएको हनुे। 

३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहिी बल 
तामलम केन्रहरु 

९ सशस्त्र प्रहिी बल 
कमाचािीहरुको क्षमता 
अमभववृि 

- १,२१,१३ शान्न्तसिुक्षा अमनचयन कायम गना दक्ष, 

क्षमतावान ि उत्प्ररेित जनशन्क्त तयाि हनुे । 

३१४०४०१४ प्रदेश प्रहिी 
कायाालयहरु 

९ सिुक्षा समन्वय - ५,९६,५६ नागरिक सिुक्षा, अपिाि मनयन्त्रण ि अनसुन्िान 
जस्ता कायामा सिुक्षा समन्वयको भमूमकामा 
िहेको । 
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३१४०४०१५ नेपाल प्रहिी अस्पताल ९ प्रहिी परिवाि तथा 
सवासािािणलाई उपचाि 

- ९०,६६ वहालवाला प्रहिी कमाचािी, प्रहिी कमाचािीहरूका 
सन्तती तथा बवुाआमा ि सवासािािण जनता 
समेतलाई औषिी उपचािमा पहुाँच िहेको । 

31407011 कसूिजन्य सम्पमत 
व्यवस्थापन मबभाग 

२ र्ौजदािी कसूिबाट प्राप्त 
सम्पन्त्त तथा कसूिसाँग 
सम्बत्तन्ित सािन िोक्का िाख्न,े 

मनयन्रणमा िाख्न ेि जर्त गने 

- - न्याय प्रविान गने 

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३१४०००११ गहृ मन्त्रालय गहृ सिुाि प्रशासन सिुाि कायायोजना, 
२०७८ स्वीकृत गिी कायाान्वयनमा 
लमगएको। 

 एकीकृत अनगुमन ढााँचा, २०७८ स्वीकृत 
गिी गहृ अन्तगातका मनकायको अनगुमन 
कायालाई प्रभावकािी बनाउने प्रयास 
गरिएको। 

 कूल २१,००४ प्रहिी कमाचािीहरूको 
वनृ्त्त ववकासको कानूनी व्यवस्था। 

 ववमभन्न १९ वटा ऐन/मनयम/मनदेन्शका 

- प्रमखु न्जल्ला अमिकािी/सहायक प्रमखु न्जल्ला 
अमिकािी समेतका लामग गहृ प्रशासन लगायतका 
महत्वपूणा ववषयवस्तमुा अमभमनु्खकिण 

 नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको 
स्तिोन्नतीको लामग Application Software 

Upgradation तथा High End server खरिद गने  

मातहतका कायाालयहरुलाई CMIS प्रणाली संचालन 
सम्बन्िी अमभमखुीकिण तामलम प्रदान, सूचना प्रववमि 
सम्बन्िी क्षमता अमभबवृि गने 

ठदगो शान्न्त प्रबिान सचेतना गोष्ठी ि अन्तिवक्रया 
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/कायाववमि/कायायोजना/कायाढााँचा तयाि 
गरिएको। 

 नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (काया 
सञ्चालन, सपुरिवेक्षण ि समन्वय) (पवहलो 
संशोिन) अध्यादेश, २०७७ जािी। 

 मत्र-वषीय अपिाि मनयन्त्रण तथा 
अनसुन्िान काया योजना (Crime Action 

Plan-CAP) कायाान्वयनमा ल्याइएको। 

 सामान्जक सिुक्षा (पवहलो संशोिन) 
अध्यादेश, २०७८  

 तेजाव तथा अन्य घातक िासायमनक 
पदाथा (मनयमन) अध्यादेश, २०७८ 

नेपाल प्रहिी (नवौ संशोिन) मनयमावली, 
२०७८ नेपाल सिकाि मन्न्त्रपरिषद् बाट 
स्वीकृत भई कायाान्वयनमा आएको। 

 मनवााचन आयोग सम्बन्िी वविेयक ि 
मनवााचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्िी वविेयक तजुामा गना नपेाल 
सिकाि मन्न्त्रपरिषद् बाट मममत 
२०७८।०९।१४ मा सैर्द्ान्न्तक स्वीकृमत 
प्राप्त भएको। 

बेवारिसे शव व्यवस्थापन मनदेन्शका, 
२०७८ नेपाल सिकाि (मन्न्त्रपरिषद्) 
बाट स्वीकृत भई कायाान्वयनमा िहेको। 

 िाजपत्रांवकत ततृीय शे्रणीका कमाचािीहरुका लामग 
न्यावयक क्षमता/नेततृ्व ववकास सेवा प्रवाहमा सिुाि 
तामलम  
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हातहमतयाि खिखजाना (दशौं संशोिन) 
मनयमावली. २०७८ नेपाल सिकाि 
मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई 
कायाान्वयनमा आएको।  

३१४९२०११ न्जल्ला प्रशासन 
कायाालयहरु 

प्रभावकािी बजाि अनगुमन मनयममत रुपमा 
नागरिकता तथा िाहदानी ववतिण शान्न्त 
सिुक्षा व्यवस्थापन सीमा सिुक्षा मनकायगत 
समन्वय  

प्रभावकािी बजाि अनगुमन भएको 
हनु ेमनयममत रुपमा नागरिकता तथा 
िाहदानी ववतिण हनुे शान्न्त सिुक्षा 
व्यवस्थापन प्रभावकािी हनुे सीमा 
सिुक्षा व्यवन्स्थमत हनुे मनकायगत 
समन्वय प्रभावकािी हनुे  

प्रभावकािी बजाि अनगुमन मनयममत रुपमा 
नागरिकता तथा िाहदानी ववतिण शान्न्त सिुक्षा 
व्यवस्थापन सीमा सिुक्षा मनकायगत समन्वय  

३१४९२०१२ सीमा प्रशासन 
कायाालयहरु 

- - नागरिकता ववतिण िाहदानी ववतिण सीमा अमभलेखन 
तथा व्यवस्थापन  

३१४९२०१३ इलाका प्रशासन 
कायाालयहरु 

नागरिकता ि िाहदानी लगायतका सेवा 
मनिन्ति ववतिण गरिएको  

इलाका प्रशासन कायाालयहरुको 
भौमतक एवम ्प्राववमिक क्षमता सदुृढ 
भई शान्न्त, सिुक्षा व्यवस्था ि सेवा 
प्रवाह प्रभावकािी हनुे। नागरिक सेवा 
ववतिण प्रभावकािी हनुे  

सबै इलाका प्रशासन कायाालयहरुबाट नागरिकता , 

िाविय परिचय पत्र ववतिण ,िाहदानी ववतिण गरिने  

३१४००१०१ िाहत तथा 
पनुास्थापना 
कायाक्रम 

र्द्न्र्द् प्रभाववतहरुलाई िाहत ववतिण भएको 
घाइते अपांगहिलाईजीवन मनवााह भत्ता 
ववतिण गरिएको ( आ.ब. २०७८/७९को 
र्ागनु मसान्तसम्म मनाङ ि मसु्ताङ्ग 
बाहेकका ७५ वटा न्जल्ला प्रशासन 
कायाालयहरुमा रु १० किोड ८२ लाख 
१६ हजाि )  

सबै र्द्न्र्द् प्रभाववतहरुलाई िाहत 
ववतिण सबै घाइते 
अपांगहिलाईजीवन मनवााह भत्ता 
ववतिण गरिव न्यून आय भएका 
नागरिकलाई आमथाक सहायता 
ववतिण  

र्द्न्र्द् प्रभाववतहरुलाई िाहत ववतिण घाइते 
अपांगहिलाईजीवन मनवााह भत्ता ववतिण आमथाक 
सहायता ववतिण  
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३१४००१०२ लागू औषि 
मनयन्त्रण कायाक्रम 

लाग ुऔषि उपचाि तथा पनुस्थाापना 
केन्रलाइा प्रदान गरिने अनदुान ववतिण 
कायाववमि, २०७७ मा प्रथम संशोिन 
गरिएको। लाग ुऔषि मनयन्त्रणलाई 
प्रभावकािी बनाउन लाग ुऔषि मनयन्त्रण 
शाखाका प्रमखु एवं ७७ वटै न्जल्लाका 
सहायक न्जल्ला अमिकािीलाई औषि 
मनयन्त्रण अमिकािी तोवकएको। गैि 
सिकािी संस्थाबाट सञ्चामलत उपचाि तथा 
पनुस्थाापना केन्रहरूमध्ये प्रदेशगत रूपमा 
उत्कृष्ट ४ ओटा केन्रहरू (रिचमण्ड 
रे्लोमसप नेपाल, वविाटनगि, आसिा सिुाि 
केन्र, िानीबािी, कािमाडौं, कम्यमुनटी सपोटा 
ग्रपु, कास्की ि मनणाय लाग ुपदाथा, मादक 
पदाथा उपचाि तथा पनुस्थाापना केन्र, 

नवलपिासी-बदाघाट ससु्ता पूवा) 
पिुस्कािको लामग छनौट भएका । लाग ु
औषि मनयन्त्रण िाविय नीमत, २०६३ 
बमोन्जम गठित लाग ुऔषि मनयन्त्रण 
कायाकािी समममतको बैिक बसी लाग ु
औषिको सममक्षा भई मनदेशन प्राप्त भएको 
। तेजाब तथा अन्य घातक िासायमनक 
पदाथा (मनयमन) अध्यादेश, २०७८ जािी 
भएको (२०७८ मंमसि १५ गते) सोको 

 सबै प्रदेशमा प्रदेश सिकाि एवं 
नीन्ज संघसंस्थाको साझेदािीमा 
आिारित सेन्टि अर् एन््सलेन्स 
(Center for Excellency) को रुपमा 
प्रदेशस्तिीय नमूना उपचाि तथा 
पनुस्थाापना केन्र 
स्थापना/ववकास/संचालन गने 
(क्रमागत)  

िाविय लागू औषि िोकथाम तथा 
मनयन्त्रण गरुुयोजना (National 

Narcotic Drug Prevention and 

Control Master Plan ) तयाि गने 

 लागू औषि प्रयोगकतााहरुको लामग 
सञ्चामलत उत्कृष्ठ उपचाि तथा 
पनुस्थाापना केन्रलाई अनदुान 
(आमथाक सहायता) प्रदान गने 

 लागू औषि, िसायन ि ववष्र्ोटक 
पदाथाको आयात प्रयोगको इजाजत ि 
ववद्यमुतय अमभलेखांकनका लामग 
Drug, Chemical and Explosives 

Tracking and Management System 

(CEDTM) प्रणालीको अनसुन्िान 
ववकास ि संचालन गने  

गैिसिकािी संस्थाबाट संचामलत 
उपचाि तथा पनुस्थाापना 

सबै प्रदेशमा प्रदेश सिकाि एवं नीन्ज संघसंस्थाको 
साझेदािीमा आिारित सेन्टि अर् एन््सलेन्स 
(Center for Excellency) को रुपमा प्रदेशस्तिीय 
नमूना उपचाि तथा पनुस्थाापना केन्र 
स्थापना/ववकास/संचालन गने (क्रमागत)  

िाविय लागू औषि िोकथाम तथा मनयन्त्रण 
गरुुयोजना (National Narcotic Drug Prevention 

and Control Master Plan ) तयाि गने 

 लागू औषि प्रयोगकतााहरुको लामग सञ्चामलत 
उत्कृष्ठ उपचाि तथा पनुस्थाापना केन्रलाई अनदुान 
(आमथाक सहायता) प्रदान गने 

 लागू औषि, िसायन ि ववष्र्ोटक पदाथाको आयात 
प्रयोगको इजाजत ि ववद्यमुतय अमभलेखांकनका लामग 
Drug, Chemical and Explosives Tracking and 

Management System (CEDTM) प्रणालीको 
अनसुन्िान ववकास ि संचालन गने  

गैिसिकािी संस्थाबाट संचामलत उपचाि तथा 
पनुस्थाापना केन्रहरुमध्ये 7 प्रदेशका 1/1 उत्कृष्ट 
केन्रलाइा पिुस्कृत गने 
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मनयमावली पेश भएको । (हाल खािेज 
भइसकेको) लाग ुऔषि प्रयोगकतााहरूको 
लामग सञ्चामलत २ वटा उत्कृष्ट उपचाि 
तथा पनुस्थाापना केन्रलाइा अनदुान 
(आमथाक सहायता) प्रदान (केयि मभजन 
सिुाि गहृ, लमही, दाङ ि मकवानपिु 
रिकभरिङ ग्रपु, हेटौडा, मकवानपिु) ।  

केन्रहरुमध्ये 7 प्रदेशका 1/1 

उत्कृष्ट केन्रलाइा पिुस्कृत गने  

३१४९३०११ जिु वारुणयन्त्र 
कायाालय 

- आगजनीजन्य ववपद व्यवस्थापनमा 
सहयोग | 

अगलागीजन्य ववपद व्यवस्थापनका प्रभावकािी 
वक्रयाकलाप संचामलत हनुे | 

३१४००१०३ िावष्टय ववपद 
जोन्खम न्यमुनकिण 
तथा व्यवस्थापन 
प्रामिकिण 

खोज तथा उद्दाि सामग्री, दमकल, 

एम्वलेुन्स जस्ता सामग्रीहरूको खरिद तथा 
हस्तान्ति काया भैिहेको । मनसनु तथा 
आगलामग जन्य ववपद्का लाभग्राहीहरूका 
लामग आवास तथा जग्गा खरिद अनदुानको 
ववतिण काया शरुू गरि सवकएको ।  

ववपद जोन्खम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन काया प्रभावकािी भएको 
हनुे। ववपद व्यवस्थापनमा तीने 
तहका सिकाि वीच समन्वय ि 
सहजीकिण भएको हनुे । ववपद् 
लाभग्राहीहरूका लामग आवास 
अनदुान मार्ा त सिुन्क्षत आवास 
मनमााण गरिदै लैजाने ।  

एवककृत वहपु्रकोवपय पवुा चेतावनी प्रणालीको 
अविािणा तयाि गरि सचुना तथा तंचािका प्रववमिको 
प्रयोग मार्ा त नमनुाका रूपमा प्रणाली शरुूवात 
गरिने । ववपद् लाभग्राहीहरूका लामग आवास 
अनदुान ववतिण गने । िाविय पनुमनामााण 
प्रामिकिणबाट सिी आएको न्जम्मेवािी अनसुािका 
वक्रयाकलाप | 

३१४०१०११ िाविय परिचयपत्र 
तथा पञ्जीकिण 
ववभाग 

हाल सम्ममा २२ लाख नागरिकहरुको 
िाविय परिचयपत्रको लामग ववविण संकलन 
काया सम्पन्न भएकोमा र्ाल्गणु मवहनामा 
मात्र ५ लाख ववविण संकलन भएको। 

िाविय परिचयपत्र ववविण संकलन 
अमभयान ८ न्जल्लाका ( पााँचथि, 

संखवुासभा, ओखलढुङ्गा, गलु्मी, न्चतवन, 

पााँच वषाममुनका बालकामलकाको 
जन्म दताा भएको ७५% पगुेको 
हनुे। ७७ वटै न्जल्लाबाट सबै 
नेपाली नागरिकले िाविय परिचयपत्र 
प्राप्त गिेको हनुे। सामान्जक सिुक्षा 
भत्ता बैंक तथा ववत्तीय संस्थाबाट 
ववतिण भएको हनुे। सूचना 

 ७७ वटै न्जल्लाबाट व्यन्क्तका वैयन्क्तक ि 
बायोमेवट्रक सूचनालाई आमिकारिक रूपमा संकलन 
गिी प्रत्येक नागरिकलाई िाविय परिचय नम्बि 
सवहतको बहउुपयोगी ि आिमुनक प्रववमियकु्त िाविय 
परिचय-पत्र ववतिण गने,  

व्यन्क्तगत घटना दतााको ववविणका आिािमा 
सामान्जक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने समूहको पवहचान ि 
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कञ्चनपिु, डडेलििुा ि अछाम) ९८ 
स्थानीय तहका ८५० वडा मा सम्पन्न 
भएको ि १६ न्जल्ला: इलाम, झापा, 
तेह्रथमु, उदयपिु, खोटाङ्ग, सप्तिी, सलााही, 
मसन्िलुी, मकवानपिु, लमलतपिु, 

काभ्रपेलाञ्चोक, नवलपिासी पूवा, कास्की, 
पाल्पा, सल्यान ि डोटी मा अमभयान 
मनिन्ति सञ्चालन भइािहेको। केन्रमा 
िहेका २०३४ साल देन्ख २०५७ साल 
सम्मका व्यन्क्तगत घटना दताा सम्बन्िी 
३२ लाख ७२ हजाि २ सय ४४ सूचना 
र्ािमको मडन्जटाइाजेसन काया सम्पन्न 
भएको। ६१ वटा स्थानीय तहमा 
व्यन्क्तगत घटना दताा सम्बन्िी दताा 
वकताव ि सूचना र्ािमको मडन्जटाइाजेसन 
काया सम्पन्न भएको। हाल ४३७ वटा 
स्थानीय तहमा व्यन्क्तगत घटना दताा 
सम्बन्िी दताा वकताव ि सूचना र्ािमको 
मडन्जटाइाजेसन काया भइािहेको। ४०३२ 
वडा बाट अनलाइन व्यन्क्तगत घटना दताा 
सेवा सचुारू िहेको ।  

व्यवस्थापन प्रणालीहरूबीच अन्ति 
आबिता ि सूचना आदान-प्रदान 
स्थावपत भएको हनुे।  

अद्यावमिक अमभलेख िाख्न ेतथा ववद्यतुीय माध्यम 
अपनाई बैंक तथा ववत्तीय संस्था मार्ा त ववतिण 
गने,  

बहउुपयोग िाविय परिचय-पत्र व्यवस्थापन प्रणाली ि 
सामान्जक सिुक्षा तथा व्यन्क्तगत घटना दताा 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका बीचमा अन्तिआबिता 
कायम गिी बहउुपयोगी त्याङ्क स्रोतको रूपमा 
ववकास गने । 

 िाविय परिचयपत्र तथा घटना दताा कायाक्रम 
अन्तगात सञ्चामलत िाविय परिचयपत्रका लामग 
नागरिकको ववविण संकलन गने अमभयान, िाविय 
परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसाँग अन्य 
मनकायका ववद्यतुीय प्रणालीसाँग आबि गने कायालाई 
िाविय अमभयानको रुपमा अन्घ बढाइने।िाविय 
परिचयपत्र ववतिणको लामग थप ६० लाख 
नागरिकको वैयन्क्तक तथा जैववक ववविण संकलन 
गना वडा वडामा अमभयान संचालन गने।  

३१४०१०१२ सामान्जक सिुक्षा 
तथा संिक्षण 

सामान्जक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्राहीहरूको अनलाईन Entry संख्या 
पौष मसान्तसम्ममा ३३,५६,०६३ जना 

नेपालको संवविानले मनदेन्शत गिे 
बमोन्जम नेपाल सिकािको मनणाय 
अनसुािको सामान्जक सिुक्षा तथा 

सामान्जक सिुक्षा भत्ता बैंवकंङ्ग प्रणाली मार्ा त 
भकु्तानी 
 सामान्जक सिुक्षा सम्बन्िी कायाक्रमहरुको एवककृत 

567



 

 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

िहेको, 
सामान्जक सिुक्षा भत्ता नवीकिण गने 
म्याद (कामताक मसान्त) मभत्र सम्बन्न्ित 
कायाालयमा मनवेदन दताा गिेका ति 
सम्बन्न्ित कायाालयको परिन्स्थमतजन्य 
कािणबाट ववभागको अनलाइन प्रणालीमा 
प्रवववष्ट हनु नसकी नवीकिण छुट भएका 
८,५५३ जना मनवेदकहरूको ववविण 
प्रववष्ट गिी नवीकिण गने प्रकृया अन्घ 
बढेको, 
 चाल ुआ.व २०७८/७९ को बजेट 
वक्तव्य मार्ा त ७० वषा मामथका जेष्ठ 
नागरिक लाभग्राहीका लामग सामान्जक 
सिुक्षा भत्ता मामसक रु.३,०००/- बाट 
रु.१०००/- थप गिी रु.४,०००/- 
पयुाागईएको ि अन्य लाभग्राहीको ३३ 
प्रमतशतले बवृि भएको बजेट रु २२ अवा 
५६ किोड ८ लाख थप अन्ख्तयािी 
पिाएको, 
बीस न्जल्लाका एकमतस स्थानीयतहबाट 
आ.ब २०७७/८७ को नपगु भएको 
िकम माग भएकोले LMBIS संशोिन तथा 
िकम मनकासाका गना अथा मन्त्रालयको 
स्वीकृमतका लामग पिाउने प्रवक्रया अगामड 

संिक्षण लन्क्षत वगामा ववस्ताि भएको 
हनुे। 

सामान्जक सिुक्षा लगत तयाि गने  

SSA System लाई CGAS, CMIS, बैंकको System साँग 
आवि गने | 
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बढाईएको, 
गत आमथाक बषामा िहेका सामान्जक 
सिुक्षा भत्ताका लाभग्राहीमध्ये चालू 
आ.व.मा भत्ता प्राप्त गनाका लामग 
नववकिणको मनवेदन ठदन नआएकाले ३ 
लाख १३ हजाि लाभग्राहीको नाम स्वत: 
प्रणालीबाट हटेको, 
बैवकङ्ग प्रणाली मार्ा त सामान्जक सिुक्षा 
भत्ता ववतिण गने स्थानीय तह ६५४  
वटा |  

३१४०२०११ कािागाि 
व्यवस्थापन ववभाग 

कािागािलाई सिुाि गहृमा रूपान्तिण गना 
हालसम्म ७,००० कैदीबन्दीलाई 
सीपमलुक तामलम प्रदान गरिएको 
मनमााणािीन नवुाकोट खलुा कािागािको 
८५ प्रमतशत ि बााँके कािागािको ७५ 
प्रमतशत भौमतक प्रगमत भएको छ। 

मोिङ कािागािमा िकम ववनोयोजन भई 
मनमााणकाया भईिहेको, भौमतक प्रगमत ३० 
प्रमतशत भएको छ। 

पााँचथि कािागािको मनमााणकाया सरुु 
भएको छ। 

खलुा कािागाि सञ्चालन मनयमावलीको 
मस्यौदा तयाि गरिएको।  

नवुाकोट,(ववदिु) ि नेपालगञ्ज, (बााँके) मा 

- गहृ प्रशासन सिुाि कायायोजना अनसुािका 
वक्रयाकलापहरु मार्ा त कािागािहरुको व्यवथापन  
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मनमााणािीन केन्रीय तथा क्षेत्रीयस्तिको 
कािागािमा १०००/१००० जना कैदी 
बन्दी स्थानान्तिणको लामग तीव्रताका साथ 
काया अन्घ बढीिहेको,  
मोिङ्ग ि पााँचथिको नयााँ कािागाि भवन 
मनमााण सम्बन्िी बोलपत्र प्रकृया पूिा भै 
खरिद सम्झौता पश्चात शहिी ववकास तथा 
भवन मनमााण ववभाग मार्ा त मनमााण काया 
तीब्रताकासाथ भै िहेको,  
लमलतपिु न्जल्लाको नख्खमुा मवहला 
बन्दीगहृको मनमााण कायाको खरिद संझौता 
अन्त्य गरिएकोमा Arbitration मा  
गएको । 

 बाकेँ को गनापिुमा खलुा कािागाि 
संचालनका लामग प्रशासमनक ि सिुक्षा 
भवनको मनमााण काया पिुा भएको । 

खलुा कािागाि अमभयानमा व्यवन्स्थत गना 
खलुा कािागाि मनयमावलीको मसौदा तयाि 
गिी गहृ मन्त्रालयमा छलर्ल चिणमा 
िहेको । 

कैदीवन्दीहरूको स्वास््य ववमा गना बीमा 
समममतसाँग समन्वय गरिएको ।  

३१४०२०१२ कािागाि 
कायाालयहरु 

मोिङ कािागािमा िकम ववनोयोजन भई 
मनमााणकाया भईिहेको, भौमतक प्रगमत ३० 

- - 
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प्रमतशत भएको छ। 

नवुाकोट,(ववदिु) ि नेपालगञ्ज, (बााँके) मा 
मनमााणािीन केन्रीय तथा क्षेत्रीयस्तिको 
कािागािमा १०००/१००० जना कैदी 
बन्दी स्थानान्तिणको लामग तीव्रताका साथ 
काया अन्घ बढीिहेको,  
मोिङ्ग ि पााँचथिको नयााँ कािागाि भवन 
मनमााण सम्बन्िी बोलपत्र प्रकृया पूिा भै 
खरिद सम्झौता पश्चात शहिी ववकास तथा 
भवन मनमााण ववभाग मार्ा त मनमााण काया 
तीब्रताकासाथ भै िहेको, 
 लमलतपिु न्जल्लाको नख्खमुा मवहला 
बन्दीगहृको मनमााण कायाको खरिद संझौता 
अन्त्य गरिएकोमा Arbitration मा  
गएको । 

 बाकेँ को गनापिुमा खलुा कािागाि 
संचालनका लामग प्रशासमनक ि सिुक्षा 
भवनको मनमााण काया पिुा भएको ।  

३१४०३०११ अध्यागमन ववभाग System Generated QR Code सवहतको 
Digital Visa लाग ुगरिएको। वायोमेवट्रक 
अद्यावमिक गने काया सम्पन्न भई 
कायाान्वयन भइिहेको ि One to many 

verification का लामग लागत अनमुान 
स्वीकृमत एवम ्बजेट समुनन्श्चतताका लामग 

जैववक सूचना सवहतको अध्यागमन 
प्रणाली सबै अध्यागमन 
कायाालयहरुमा लाग ुभएको हनुे। 

ववदेशी नागरिकहरुको आवागमन 
सहज ि व्यवन्स्थत भएको हनुे। 

अध्यागमन कायाालयहरुको भौमतक 

• मत्र.अ.वव. को आगमन प्रस्थान कक्षमा ववितुीय 
प्रवेशर्द्ाि (EGate) जडान गने 
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काया अन्घ  
बढेको | 

अध्यागमन कायाालय मत्र.अ.वव.मा Near 

line Data centre स्थापना गने सम्बन्िमा 
अविािणापत्र तयाि भएको। 

मलुकुमभत्र अवैिामनक रुपमा बसेका तथा 
गैिकाननुी कायामा संलग्न ववमभन्न 
मलुकका गिी १५४ जनालाई मनष्काशन 
गरिएको। 

 भैिहवा अन्तिााविय ववमानस्थलमा 
अध्यागमन कायाालय सञ्चालनका लामग 
आवश्यक पूवातयािी गरिएको।  

पूवाािाि ि क्षमता अमभववृि भएको 
हनुे।  

३१४०३०१२ अध्यागमन 
कायाालयहरु 

System Generated QR Code सवहतको 
Digital Visa लाग ुगरिएको। वायोमेवट्रक 
अद्यावमिक गने काया सम्पन्न भई 
कायाान्वयन भइिहेको ि One to many 

verification का लामग लागत अनमुान 
स्वीकृमत एवम ्बजेट समुनन्श्चतताका लामग 
काया अन्घ  
बढेको | 

अध्यागमन कायाालय मत्र.अ.वव.मा Near 

line Data centre स्थापना गने सम्बन्िमा 
अविािणापत्र तयाि भएको। 

भैिहवा अन्तिााविय ववमानस्थलमा 

जैववक सूचना सवहतको अध्यागमन 
प्रणाली सबै अध्यागमन 
कायाालयहरुमा लाग ुभएको हनुे। 

ववदेशी नागरिकहरुको आवागमन 
सहज ि व्यवन्स्थत भएको हनुे। 

अध्यागमन कायाालयहरुको भौमतक 
पूवाािाि ि क्षमता अमभववृि भएको 
हनुे।  

• मत्र.अ.वव. को आगमन प्रस्थान कक्षमा ववितुीय 
प्रवेशर्द्ाि (EGate) जडान गने 
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अध्यागमन कायाालय सञ्चालनका लामग 
आवश्यक पूवातयािी गरिएको।  

३१४०४०११ प्रहिी प्रिान 
कायाालय 

Forensic Software with Require 

Hardware Items खरिद सम्बन्िमा मममत 
२०७८/०९/०९ गते बोलपत्र आह्वान ि 
प्राप्त बोलपत्रहरु खोली मूल्याङ्कन समममत 
र्द्ािा आमथाक तथा प्राववमिक रुपमा 
छानववन  
भइिहेको । 

 Forensic Tools License Renew को हकमा 
सम्झौता अनसुािको सामान प्राप्त 
भइसकेको ।  

र्ागनु मवहनासम्म औसत भौमतक प्रगमत 
६९ प्रमतशत भएको ।  

हाल सम्मको औसत ववत्तीय प्रगमत ६० 
प्रमतशत भएको । 

 ३४ वटा भवनको मनमााण काया १०० 
प्रमतशत प्रगमत ।  

१७ वटा भवनको मनमााण काया ८० 
प्रमतशत भन्दा मामथ िहेको ।  

 ववपद व्यवस्थापनका लामग आवश्यक 
यन्त्र उपकिण खरिद गने ।मममत 
२०७८/०६/१५ गते बोलपत्र 
आव्हानको सूचना प्रकान्शत गरिएकोमा 

प्रहिी सेवामा नागरिकको पहुाँचको 
अनपुात १:३५० पगुेको हनुेछ। 

शान्न्त सिुक्षा अमन चयन कायम 
भएको हनुे। जनतामा सिुक्षाको 
अनभुमूत ववृि भएको हनुे।  

आतंकवाद तथा संगठित अपिाि मनयन्त्रण गना 
सिुक्षा मनकायहरु बीच अन्तिवक्रया ि सिोकािवाला 
बीच समन्वय गिी कायाक्रमहरु संचालन |( 

Integrated Security Operation, Monitoring and 

Fusion Center) बढ्दो साइबि अपिािलाई मनयन्त्रण 
तथा अनसुन्िान गना प्रदेश स्तिमा नेपाल प्रहिी 
साइबि यमुनट स्थापना गरिन े
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मममत २०७८/१०/१० गते खरिद तथा 
आपूती सम्बन्िी किाि सम्झौता भई 
सामान आपूती हनुे क्रममा िहेको । 

 ववपद व्यवस्थापनका लामग तालीम 
्यालेण्डि अनसुाि पवहलो ि दोस्रो समूह 
सञ्चालन भई ५८ जना प्रन्शक्षाथीहरूलाई 
तामलम प्रदान गरिएको । तेस्रो समहुमा 
३० जना प्रन्शक्षाथीलाई तामलम प्रदान 
काया भइिहेको ।  

३१४०४०१२ उपत्यका प्रहिी 
कायाालय 

- शान्न्त सिुक्षा अमन चयन कायम 
भएको हनुे। जनतामा सिुक्षाको 
अनभुमूत ववृि भएको हनुे।  

- 

३१४०४०१३ िाविय प्रहिी 
प्रन्शक्षण प्रमतष्ठान 

नेपाल प्रहिी अस्पतालमा प्रहिी कमाचािी, 
पूवा प्रहिी कमाचािी, प्रहिी कमाचािीहरूका 
सन्तती तथा बबुा-आमा लगायत 
सवासािािण जनतालाई समेत उपचािमा 
पहुाँच पयुााउने काया भएको । 

- प्रहिी कमाचािी ि मनजहरुका सन्तमतका लामग 
स्वास््य सेवा ववस्ताि कायाक्रम  

३१४०४०१६ न्जल्ला प्रहिी 
कायाालयहरु 

आमथाक वषा २०७८/०७९ र्ागनु 
मसान्तसम्म सामदुावयक कायाक्रम संख्या- 
२९,१४३ ववद्यालय केन्रीत कायाक्रम 
संख्या- १३२८ कुल जम्मा संख्या :-
३०,४७१ लाभान्न्वत संख्या :-
२८,८५,७५३ जना ।  

शान्न्त सिुक्षा अमन चयन कायम 
भएको हनुे। जनतामा सिुक्षाको 
अनभुमूत ववृि भएको हनुे।  

- 

३१४०४१०३ अपिाि मनयन्त्रण Digital Forensic Lab को स्तिववृिको लामग प्रहिीको भौमतक उपन्स्थमतको दिमा - 
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तथा अनसुन्िान 
कायायोजना 

आवश्यक Equipment हरु खरिदको लामग 
मममत २०७८/०९/०१ गते बोलपत्र 
प्रकाशन गिी मममत २०७८।१०।१६ 
गते खोली मूल्याङ्कन भइिहेको । 

Technical Investigation & Analysis 

Training ५५६ जना प्र.ना.मन देन्ख प्र.ज. 
दजाासम्मका प्रन्शक्षाथीहरुलाई तामलम 
प्रदान गरिएको ।  

ववृि गने,  

अपिािका घटनाहरूको मनयन्त्रण 
तथा न्यूनीकिण गने, 

 अपिाि अनसुन्िानको सर्लताको 
दिमा ववृि गने,  

 सिुक्षा अनभुमूतको सवेक्षण गने । 

३१४०५०११ सशस्त्र प्रहिी बल चाल ुआ.ब. मा स्थापना गरिने १२० वटा 
मबओपी मध्ये ८२ वटा सम्पन  

- मसमा सिुक्षालाई थप सबल,सदुृढ ि प्रभावकािी 
बनाउन थप जनशन्क्त सिुक्षा उपकिण ि आवश्यक 
भौमतक पवुाािाि सवहतको बाहै्र मवहना उपयोग गना 
सवकने स्तिीय वव.ओ.वप हरुको ववकास एवम ्
ववस्ताि गदै लमगने | सीमा स्तम्भहरुको चौबीसै 
घण्टा मनगिानी गने गिी सीसीटीभी ्यामेिाहरु 
क्रमशः जडान गरिदै लमगने | 

३१४०५०१३ क्षेत्रीय सशस्त्र 
प्रहिी बल 
कायाालय 

- - - 

३१४०५०१५ नेपाल ए.पी.एर् 
अस्पताल 

- सशस्त्र प्रहिी बल, प्रहिी परिवाि तथा 
सवासािािणलाई स्वास््योपचाि सेवा 
उपलधि गिाईएको हनुे। 

- 

३१४०६०११ प्रहिी वकताबखाना - प्रहिी कमाचािीको अमभलेख 
व्यवस्थापन भएको हनुे।  

अमभलेखीकिण सम्बन्न्ि कायाक्रम  

३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहिी बल - शान्न्तसिुक्षा अमनचयन कायम भई - 
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तामलम केन्रहरु दक्ष, क्षमतावान ि उत्प्ररेित जनशन्क्त 
तयाि हनुे। 

३१४०४०१४ प्रदेश प्रहिी 
कायाालयहरु 

- शान्न्त सिुक्षा अमन चयन कायम 
भएको हनुे। जनतामा सिुक्षाको 
अनभुमूत ववृि भएको हनुे।  

- 

३१४०४०१५ नेपाल प्रहिी 
अस्पताल 

नेपाल प्रहिी अस्पतालमा प्रहिी कमाचािी, 
पूवा प्रहिी कमाचािी, प्रहिी कमाचािीहरूका 
सन्तती तथा बबुा-आमा लगायत 
सवासािािण जनतालाई समेत उपचािमा 
पहुाँच पयुााउने काया भएको । 

प्रहिी परिवाि ि नागरिकले उन्चत 
उपचाि पाएको हनुे। 

- 

31407011 कसूिजन्य सम्पमत 
व्यवस्थापन मबभाग 

- कसिुजन्य सम्पन्त्त प्रामप्त तथा 
व्यवस्थापन 

ऐन ि मनयमावली तथा मनदेन्शका एवम ्कायाववमिले 
व्यवस्था गिे बमोन्जम वक्रयाकलाप सञ्चालन गने 

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

सिुक्षा मनकायको आिमुनकीकिण तथा व्यावसावयकता अमभवठृर्द्साँगै नागरिकको जीउ, िन, स्वतन्त्रता ि सावाजमनक सम्पमतको सिुक्षा हनुे, साइवि अपिािको मनयन्त्रण 
हनुे ि अन्तिााविय आपिामिक वक्रयाकलाप मनयन्त्रण हनुेछ।समग्र शान्न्त सिुक्षा व्यवस्थापनका लामग गहृ प्रशासन सिुाि कायायोजना, २०७८ कायाान्वयनमा गएको अवस्थामा 
 आवश्यक परिमाणमा सािन-स्रोत उपलधि हनु नसकेमा उन्ल्लन्खत उपलन्धि हामसल नहनुे जोन्खम िहन्छ।मौषमजन्य तथा आकन्स्मक िूला  प्राकृमतक ववपद जोन्खम तथा 
दघुाटनाहरुको तत्काल व्यवस्थापनका लामग स्रोत परिचालन तथा समन्वय गने कायामा जोन्खम उत्पन्न हनु स्नेछ । 
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८.5 िक्षा  

१. पषृ्ठभमूम  

नेपालको स्वतन्त्रता, सावाभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता ि स्वािीनतालाई अक्षुण्ण िाख्दै मौमलक हक तथा मानव 
अमिकािको संिक्षण ि संवध्दान, िाज्यका मनदेशक मसिान्तहरुको अनसुिण तथा िाज्यका नीमतहरुको क्रमशः कायाान्वयन 
गदै नेपाललाई समिृ तथा समनु्नत बनाउने िाज्यको दावयत्व पूिा गना नेपालको संवविानले प्रदान गिेका अमिकािहरुको 
परिमिमभत्र िही िाज्यका मनदेशक मसिान्तहरुबाट मनदेन्शत भई िक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कायाहरु सम्पादन गदै आइिहेको 
छ । जस अन्तगात यस मन्त्रालयले मलुकुको सिुक्षा एवम ् प्रमतिक्षासम्बन्िी नीमत, िणनीमत तथा कानूनको तजुामा ि 
मतनको कायाान् वयन, व्यवस्थापन, अनगुमन, मनयन्त्रण तथा मनदेशन गने काया गदै नेपाली सेनालाई देश ि जनताको वहतमा 
प्रभावकािी तविले परिचालन गने एवं नेपाली सेनाको प्रशासकीय नेततृ्वदायी संयन्त्रका रुपमा समेत ववमभन्न कायाहरु 
सम्पादन गदै आइिहेको छ । नेपालको संवविानको भाग २८ िािा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सावाभौमसत्ता, 
भौगोमलक अखण्डता, स्वािीनता ि िाविय एकताको िक्षाको लामग संवविानप्रमत प्रमतबध्द समावेशी नेपाली सेनाको एक 
संगिन िहन े व्यवस्था िहेको छ । मलुकुलाई आन्तरिक तथा बाह्य सिुक्षा चनुौतीहरुबाट स्वतन्त्र ि सिुन्क्षत िाख्दै 
नेपाली जनताको जीउ िनको सिुक्षा ि संिक्षण गना, शान्न्तपूवाक बााँच्न पाउने नैसमगाक अमिकािलाई समुनन्श्चत गना ि 
नेपालको भौगोमलक अखण्डता ि एकतालाई अटल ि अक्षुण्ण िाख् न यस मन्त्रालय ि अन्तगातको नेपाली सेना अहोिात्र 
वक्रयाशील िही आएको छ । संवविानप्रदत्त दावयत्वहरु मनवााह गने क्रममा हालका ठदनमा नेपाली सेनाले मूलत: बाह्य 
सिुक्षा, प्रमतिक्षा, आन्तरिक सिुक्षा, ववपद् व्यवस्थापन, प्रकृमत संिक्षण, नेपाल सिकािको मनदेशन बमोन्जम िाविय पवहचान 
बोकेका िूला एवम ्िणनैमतक महत्त्वका ववकास मनमााण, करिडोि तथा सडक खण्डहरु, मलुकुका महत्त्वपूणा ऐमतहामसक 
सांस्कृमतक संिचना तथा अमत ववन्शष्ट ि ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको सिुक्षा एवम ् संयकु्त िाि संघको आह्वानअनसुाि ववमभन् न 
देशमा शान्न्त स्थापनामा योगदान गनुाको साथै नेपाल सिकािले समु्पेको न्जम्मेवािी कुशलतापूवाक सम्पादन गदै 
आइिहेको छ । पमछल्लो समयमा कोमभड-१९ को कािण सनृ्जत ववषम परिन्स्थमत तथा माहामािीको िोकथाम, मनयन्त्रणमा 
समेत नेपाली सेनाले महत्त्वपूणा भमूमका मनवााह गिेको छ ।   

२. समस्या तथा चनुौती  

नेपाली सेनालाई समय सापेक्ष थप सबल, चसु्त, दक्ष, व्यवसावयक ि अन्तिाावियस्तिको बनाउन एवम ्पमछल्ला 
ठदनमा सनु्म्पएको ववकास मनमााण तथा ववपद् व्यवस्थापनको काया कुशलतापूवाक सम्पादन गना आवश्यक पनै भौमतक 
संिचना, मेमसनिी औजाि, प्रववमि तथा आिमुनक सैमनक उपकिणहरु पयााप् त मात्रामा उपलधि नहनु,ु नेपाली सेनालाई 
आवश्यक पने हातहमतयाि, गोमलगठ्ठा लगायतका सिुक्षा सामग्री स्वदेशमभतै्र पयााप्त मात्रामा उत्पादन गना नस्न ु यस 
क्षेत्रका केही प्रमखु समस्याका रुपमा िहेका छन ्। समयानकूुल वनृ्त्त ववकासका अवसि सन्तमुलत ि न्यायपूणा तरिकाले 
उपलधि गिाई नेपाली सेनामा कायाित जनशन्क्तको मनोबल उच्च िाख् ने, मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको कामकािबाहीलाई 
क्रमश: आिमुनकीकिण गदै सूचना प्रववमिमा आिारित चसु्त ि नमतजामखुी बनाउने, सेना ि अन्य ववमभन् न सिुक्षा 
संयन्त्रहरुबीच समन्वय ि कायाात्मक सम्बन्ि सदुृढ तलु्याई मलुकुको समग्र सिुक्षा व्यवस्थामा सिुाि ल्याउने जस्ता 
मबषयहरु सिुक्षा क्षेत्रको प्रमखु चनुौतीका रुपमा िहेका छन ् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा मनमााणािीन कािमाडौं 
तिाई/मद्देश रतुमागा सडक आयोजना अन्तगात लमलतपिु न्जल्लाको खोकनामा,  रतुमागाको िेखाङ्कनमा पिी अमिग्रहणमा 
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पिेका जग्गाहरुको मआुधजा मूल्याङ्कनको ववषयमा भएको वववादका कािण जग्गा प्राप्त हनु नस्न ुतथा अन्य करिडोिको 
मनमााणमा मापदण्ड मबना आयोजना पवहचान तथा छनोट हनु,ु  ववस्ततृ परियोजना प्रमतबेदन ि वाताविणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन मबना आयोजना कायाान्वयनमा लैजान ु तथा आयोजना कायाान्वयनको लामग श्रोतको  समुनन्श्चतता नहनु ु जस्ता 
प्रवनृ्त्तले  यस मन्त्रालयका  लामग थप चनुौतीहरू सजृना गिेको अवस्था िहेको छ । 

३. सोच  

स्वतन्त्र, अखण्ड, सिुन्क्षत, सावाभौम ि शान्न्तपूणा नेपाल । 

४. उद्दशे्य  

१. सदुृढ ि सबल आन्तरिक तथा बाह्य सिुक्षा प्रणाली अवलम्बन गदै गिी मलुकुलाई सिुन्क्षत बनाउन ु। 

२. िक्षा मन्त्रालय ि नेपाली सेनाको भौमतक, मानवीय तथा प्रववमिगत क्षमता अमभववृि गिी नपेाली सेनालाई थप 
दक्ष, आिमुनक ि व्यावसावयक बनाउन ु। 

३.  िणनीमतक महत्त्वका ववकास मनमााण तथा ववपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भमूमकालाई प्रभावकािी  
बनाउन ु। 

४. आिािभतू िाविय मूल्य मान्यता, िाविय एकता तथा सामान्जक सद् भावलाई अमभववृि गदै नागरिक/सैमनक 
सम्बन्िलाई सदुृढ गनुा । 

५.  सैमनक कूटनीमतलाई प्रभावकािी बनाउाँदै अन्तिाावियस्तिमा मलुकुको प्रमतष्ठा अमभववृि गनुा । 

६.  संयकु्त िािसंघको नेततृ्वमा ववश् व शान्न्त स्थापना कायामा योगदान परु् याउन ु। 

७.  मानव अमिकािको संिक्षण एवं प्रविानमा योगदान परु् याउन ु।  

५. िणनीमत  

१. िाविय सिुक्षा ि प्रमतिक्षासम्बन्िी नीमत, िणनीमत ि कानून तथा संगिनात्मकपक्षमा समसामवयक सिुाि गिी 
िाविय सिुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउन े। 

२.  संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह गिी तीनवटै तह तथा नेपाली सेनाबीच उन्चत संयन्त्र मनमााण ि समन्वय सदुृढ गिी 
मलुकुमा ववश्वसनीय ि भिपदो सिुक्षा प्रणालीको ववकासगने । 

३.  नेपाली सेनालाई समयानकूुल दक्ष, आिमुनक, व्यावसावयक, प्रववमि-मैत्री तथा सािनस्रोत सम्पन् न बनाउने एवम ्
समग्र क्षमता अमभवनृ्ध्द गने । 

४.  नेपाली सेनालाई मलुकुको अन्तिााविय सीमानाको सिुक्षा, नदी, खानी, वनजङ्गल ि प्रकृमत संिक्षण कायामा सहभागी 
गिाउने तथा िूला एवम ् िणनैमतक महत्त्वका ववकास आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गदाा िाज्यको 
सिुक्षामा पने प्रभावबािे सिुक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गनुापने व्यवस्था गने । 

५.  िाविय स्वाथा ि वहत ववपरितका वक्रयाकलापहरुलाई मनयन्त्रण ि मनरुत्सावहत गने । 

६.  नेपाली सेनामा वनृ्त्त ववकासका नवीन पक्षहरुलाई समावेश गिी क्षमतावान ् ि उच्च मनोबलयकु्त जनशन्क्त 
िहेको संगिनको रुपमा रूपान्तिण गने । 

578



 

 

७.  नेपाली सेनाको सामरिक ि िणनैमतक महत्त्वका ववकास मनमााण कायाहरु सम्पादन गने तथा ववपद् व्यवस्थापन 
क्षमता अमभवनृ्ध्द गने । 

८.  संस्थागत क्षमताको ववकासलाई उच्च प्राथाममकता ठदाँदै आिमुनक प्रववमिको अमिकतम ्प्रयोग  गने । 

९.  नेपाली सेनासम्बन्िी काननुमा समसामवयक सिुाि गिी मानव अमिकािको संिक्षण ि प्रवध्दानमा समेत योगदान 
परु् याउने। 

१०. नेपाली सेना ि अन्य सिुक्षा मनकायबीच समन्वय ि सहकाया ववस्ताि गदै ववश्व शान्न्त स्थापनामा नेपालको 
भमूमका वनृ्ध्द गने । 

११. िणनीमतक स्तिमा सोच्ने आम संस्कािको ववकास गदै िाविय सिुक्षा सम्वध्द सञ्जाल मनमााण गिी उच्च स्तिको 
नागरिक-सैमनक सम्बन्ि  मनमााण ि ववस्ताि गने । 

१२.  नेपाली सेना तथा अन्य सिुक्षा मनकायहरुका उच्च शैन्क्षक संस्थानहरुलाई, आवश्यकता अनरुुप समसामवयक 
सिुाि सवहत,  िाविय प्रमतिक्षा ववश्वववद्यालयको प्रान्ज्ञक छाता मभत्र ल्याउने ि भिपदो एवम ् ववन्शष्ट न्शक्षण 
संस्थाको रुपमा ववकमसत गने । 

६. ववषयके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ िाविय सेवा दल 
तामलम 

जना ० ७७,०० १,१५,५० १,१५,०० १,५४,०० 

२ बङ्किदेन्ख धयािेकसम्म 
भौमतक संिचना मनमााण 

संख्या १,०९ १,४५ १,९० २,२० २,५० 

७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान      

रू. लाखमा  

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल 
सिकाि 

बैदेन्शक 
अनदुान 

बैदेन्शक 
ऋण 

२०७९/८० 550,395 468,882 81,513 - 550,395 - - 

२०८०/८१ 547,013 457,449 89,564 - 547,013 - - 

२०८१/८२ 569,840 471,320 98,520 - 569,840 - - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.न्श.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.न्श.नं कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३४५०००११ िक्षा मन्त्रालय - सदुृढ ि सबल आन्तरिक तथा बाह्य 
सिुक्षा प्रणाली अवलम्बन गदै गिी 
मलुकुलाई सिुन्क्षत बनाउन ु। िक्षा 
मन्त्रालय ि नेपाली सेनाको भौमतक, 

मानवीय तथा प्रववमिगत क्षमता अमभववृि 
गिी नेपाली सेनालाई थप दक्ष, आिमुनक 
ि व्यावसावयक बनाउन ु। िणनीमतक 
महत्त्वका ववकास मनमााण तथा ववपद् 
व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको 
भमूमकालाई प्रभावकािी बनाउन ु। 
आिािभतू िाविय मूल्य मान्यता, िाविय 
एकता तथा सामान्जक सद् भावलाई 
अमभववृि गदै नागरिक/सैमनक 
सम्बन्िलाई सदुृढ गनुा । सैमनक 
कूटनीमतलाई प्रभावकािी बनाउाँदै 
अन्तिाावियस्तिमा मलुकुको प्रमतष्ठा 
अमभववृि गनुा । संयकु्त िािसंघको 
नेततृ्वमा ववश् व शान्न्त स्थापना कायामा 
योगदान परु् याउन ु। मानव अमिकािको 
संिक्षण एवं प्रविानमा योगदान 

-  - नेपाल एक स्वतन्त्र, सावाभौम एवं सिुन्क्षत 
िािको रुपमा िहने । नेपाली सेना थप 
दक्ष एवं व्यावसावयक हनुे । ववपद् 
व्यबस्थापन एवं िणनैमतक महत्त्वको 
आयोजना कायाान्वयनमा नेपाली सेनाको 
क्षमता थप अमभबनृ्ध्द हनुे । िक्षा 
कुटनीमत (Defense Diplomacy) थप सदुृढ 
हनुे । ववश्वशान्न्त स्थापनामा नेपालको 
भमूमका थप पबाध्दान हनुे । 
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ब.उ.न्श.नं कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

परु् याउन।ु  

३४५०००१२ िाविय सिुक्षा परिषद्  - िाविय सिुक्षा नीमत २०७५ 
कायाान्वयनको लामग सहजीकिण गने ।  

-  - नेपालको आन्तरिक ि बाह्य सिुक्षा सदुृढ 
हनुे । 

३४५०१०११ जङ्गी अड्डा - नेपाली सेनाको समग्र व्यवसावयक 
क्षमता अमभबनृ्ध्द गने । 

-  - आिािभतू भौमतक संिचनाहरु मनमााण हनुे 
। हात हमतयाि लगायत सैमनक 
सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन हनुे ।  

३४५०१०१२ सैमनक हवाई 
महामनदेशनालय 

- नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अमभबनृ्ध्द 
गने । 

-  - हवाइजहाज तथा हेमलकप्टिहरु मनयममत 
ममात सम्भाि गिी हवाई सािनहरु चाल ु
हालतमा िहने । 

३४५०१०१४ सैमनक कमाण्ड तथा 
स्टार् कलेज 

- नेपाली सेनामा कायाित व्यन्क्तहरुको 
लामग अध्ययन तथा तामलम प्रदान गने 
क्षमता अमभववृि गने ।  

-  - कायाालयको दैमनक कायाहरु सिल ि 
सहज ढंगबाट कायासम्पादन हनुे। थप 
हनुे न्शक्षाथीको लामग बासस्थान तथा 
अत्यावश्यक र्मनाचिका सामानहरु थप 
उपलधि हनुे ।  

३४५०१०१५ िाविय सेवा दल - ववमभन्न तामलम प्रदान गिी यवुादस्तामा 
िाविय भावना अमभववृि गने ।  

-  - िाि मनमााणमा सहयोग गने ि िािप्रमत 
बर्ादाि जनशन्क्त तयाि गने। ववपद् 
व्यवस्थापनमा खोज, उध्दाि तथा िाहत 
कायामा उपयोगी स्वयंसेवक तयाि गने । 
िािको आवश्यकतानसुाि नेपाली सेनाको 
मनगिानी ि समन्वयमा िही आफ्नो क्षमता 
बमोन्जमको भमूमका मनवााह गने । तामलम 
कायाक्रमलाई स्थानीय स्तिसम्म ववस्ताि 
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ब.उ.न्श.नं कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

गदै िािप्रमत समवपात, अनशुामसत ि 
बर्ादाि तथा िािको सेवा गना 
तत्पि/सक्षम नागरिकको ववकास गने ।  

३४५०१०१३ वीिेन्र अस्पताल 
(पोष्ट एन््सडेण्ट 
सेन्टि समेत) 

- सलुभ एवं गणुस्तिीय स्वास््य सेवा 
प्रदान गने ।  

-  - थप भौमतक संिचनाहरु मनमााण हनुे ि 
वर्ल्ड अस्पताल िनगढीमा मवहला जवान 
लाईन मनमााण हनुे । MI Room हरुमा 
न्यूनतम ्मेमडकल औजाि तथा 
उपकिणहरु उपलधि हनुे हुाँदा स्वास््य 
क्षेत्रमा स्तिोन्नती हनुे । वाडा/ओ.वप.मड. 
तथा वविामीको दैमनक प्रयोजनमा पानीको 
आवश्यकतालाई पूिा गना सवकने ।  

३४५०१०१६ अमत ववन्शष्ट 
व्यन्क्तको सिुक्षा 
मनदेशनालय 

- अमत ववन्शष्ट व्यन्क्तको सिुक्षाको लामग 
भौमतक संिचना मनमााण, मेन्शनिी औजाि 
खरिद तथा ढलको व्यवस्थापन गने । 

-  - अमत ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको सिुक्षा 
व्यवस्थापन थप मजबदु तथा ववश् वसनीय 
हनुे ।  

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 
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३४५०००११ िक्षा मन्त्रालय िान्ष् ट्रय सिुक्षा नीमत २०७५, 

तजुामा तथा कायाान्वयन गरिएको 
। िाविय प्रमतिक्षा नीमत,२०७७ 
तजुामा तथा कायाान्वयन गरिएको 

िान्ष् ट्रय सिुक्षा नीमत २०७५, कायाान्वयन 
भएको हनुे, िाविय प्रमतिक्षा नीमत,२०७७ 
कायाान्वयन भएको हनुे, नेपाली सेना थप 
सबल, सदुृढ, व्यावसावयक, समावेशी ि 

िाविय सिुक्षा नीमत २०७५ कायाान्वयनको एकीकृत 
कायाान्वयन योजना २०७७ कायाान्वयन गने । 
िाविय सिुक्षाका ववषयहरु समेटी "सिुक्षा" जनाल 
प्रकाशन गने । अन्तिााविय मानवीय कानून तथा 
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। नेपाली सेना सम्बन्िी अन्य 
िणनीमत तयाि गिी नेपाली 
सेनाको प्रशासकीय नेततृ्वको 
रूपमा काया सम्पादन हुाँदै 
आइिहेको ।  

जनउत्तिदायी भएको हनुे ।  मानव अमिकाि संिक्षण सम्बन्िी कायाक्रम सञ्चालन 
गने । Civil Military Relations and Contemporary 

Security Issues मा High Level Dialogue कायाक्रम 
सञ्चालन गने ।  

३४५०००१२ िाविय सिुक्षा 
परिषद्  

िाविय सिुक्षा नीमत, २०७५ को 
कायाान्वयनको लामग सम्बन्न्ित 
मन्त्रालय/मनकायहरुका श्रोत 
अमिकृतहरुलाई सहभागी गिाई 
समन्वयात्मक बैिक सम्पन्न 
गरिएको। िाविय सिुक्षा नीमत, 

२०७५ कायाान्वयन सम्बन्िी 
एकीकृत कायायोजनाको आ.व. 
२०७७/७८ को काया 
सम्पादनको वावषाक काया प्रगमत 
समीक्षा गरिएको । आ.व. 
२०७८/७९ को ८ मवहनामा 
१८६ वटा दैमनक सिुक्षा 
परिन्स्थमत प्रमतवेदन तथा ३३ 
वटा साप्तावहक सिुक्षा परिन्स्थमत 
ववश्लषेण तयाि गिी सिुक्षा 
परिषद् का सदस्यहरुलाई 
पिाइएको । िाविय सिुक्षा नीमत, 

२०७५ कायाान्वयनको एकीकृत 

िाविय सिुक्षा परिषद्को काम कािबाही थप 
व्यवन्स्थत ि समयानकुुल चसु्त,दरुूस्त हनुे 
।  

िाविय सिुक्षा नीमत, २०७५ कायाान्वयनको लामग 
सम्बन्न्ित मनकायहरुसाँग बैिक, छलर्ल, समन्वय ि 
प्रगमत अनगुमन गने । एकीकृत कायायोजनामा 
उन्ल्लन्खत काया सम्पादन गना सम्बन्न्ित ३० वटा 
मनकायहरुलाई सञ् चाि प्रणाली ि सिुक्षा सञ् जालमा 
आबध्द गना आवश्य सफ्टवयेि नेटवका  स्थापना गिी 
ववस्ताि गने । िाविय प्रमतिक्षा नीमत, २०७७ को 
कायायोजना तयाि गने । सिुक्षा सम्बन्िी बैिक, 

गोष्ठी तथा सेममनाि सञ् चालन गने । 
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कायायोजनामा उन्ल्लन्खत काया 
सम्पादन गना सम्बन्न्ित ३० 
वटा मनकायहरुलाई सञ्चाि 
प्रणाली ि सूचना सञ् जालमा 
आवध्द गना सफ्टवयेि मनमााणको 
काया अगामड बढाइएको ।  

३४५०१०११ जङ्गी अड्डा आ.व. २०७७/७८ सम्म 
बंकिदेन्ख धयािेक कायाक्रम 
अन्तगात हालसम्म ३३६६ वटा 
भौमतक संिचना मनमााण सम्पन्न 
भएको । आिमुनक व्यन्क्तगत 
हमतयाि तथा सैमनक सामाग्रीहरु 
व्यबस्थापन गरिएको ।  

बंकिदेन्ख धयािेक कायाक्रमलाई मनिन्तिता 
ठदई थप भौमतक संिचना मनमााण हनुे। 
आिमुनक व्यन्क्तगत हमतयाि तथा सैमनक 
सामाग्रीहरु थप खरिद हनुे ।  

बंकि देन्ख धयािेक कायाक्रम अन्तगात १४५ संिचना 
मनमााण गने । थप हमतयाि खरिद गने । अमत 
आवश्यक मेन्शनिी औजाि खरिद गने ।  

३४५०१०१२ सैमनक हवाई 
महामनदेशनालय 

हाल नेपाली सेनासाँग िहेका 
जहाज तथा हेमलकप्टिको 
आवश्यकता अनरुुप ममात तथा 
सम्भाि गिी चाल ुअवस्थामा 
िान्खएको । 

जहाज तथा हेमलकप्टिको मनयममत ममात 
संभाि हनुे । MI17 हेमलकप्पटिको Over 

haul गने काया सम्पन्न हनुे । थप भौमतक 
संिचना मनमााण हनुे ।  

हवाई सािनलाई चाल ुिाख्न आवश्यक Spare Parts 

खरिद गने ।  

३४५०१०१४ सैमनक कमाण्ड 
तथा स्टार् कलेज 

Syndicate Building & Officer's 

Accommodation मनमााण काया 
अन्घ बढाइएको ।  

थप हनुे प्रन्शथीलाई पयााप्त मात्रामा 
बासस्थानको व्यवस्था हनुे । कायाालयको 
दैमनक कायाहरुलाई सिल ि सहल ढंगबाट 
कायासम्पादन हनुे । 

Syndicate Building & Officer's Accommodation 

मनमााण गरिने । अमत आवश्यक Training Aid का 
सामाग्रीहरु खरिद गने ।  

३४५०१०१५ िाविय सेवा दल आ.व.०७८/७९ मा िाविय सेवा NCC ्याडेट तामलमका छात्र/छात्रा ७७०० जना NCC ्याडेटहरुलाई तामलम प्रदान 
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दलको लामग पूाँजीगत खचातर्ा  
ववमनयोजन भएको िकमबाट 
तामलम न्शक्षालयहरुको मनममत्त 
आवश्यक सामग्रीहरु खरिद 
गरिएको ।  

न्शक्षाथीहरुलाई उन्चत बासस्थानको व्यवस्था 
हनुे । NCC ्याडेट तामलममा सहभागी हनुे 
छात्रा न्शक्षाथीहरु तथा मवहला 
न्शक्षकहरुलाई मवहलामैत्री भवन मनमााण हनुे 
। भौमतक पूवाािािहरु ममात सिुाि हनुे । 
NCC ्याडेट तामलमको दौिानमा अकस्मात ्
मबिामी भएका छात्र/छात्रा न्शक्षाथीहरुलाई 
अस्पतालमा तरुुन्त लैजानको लामग प्रत्येक 
न्शक्षालयहरुमा आवश्यक एम्बलेुस १/१ 
को व्यवस्था ि ४ वटा तामलम 
न्शक्षालयहरुमा कोत घि मनमााण हनुे ।  

गने। अल्मनुाई एशोमसएशनलाई िाविय सेवा दल 
मखु्यालयको समन्वयकािी भमूमकामा थप प्रभावकािी 
रुपमा िाि सेवामा सवक्रय रुपमा परिचालन गने । 
देश ि जनताहरुलाई सािािण अवस्थामा सामान्जक 
सचेतना अमभयान सञ् चालन गिी सभ्य ि स-ुसंस्कृत 
समाज मनमााणमा टेवा परु् याउने । NCC ्याडेट 
तामलमबाट समाजमा देशभन्क्त तथा अनशुामसत 
यवुादस्ता तयाि गने। ववपद् ि प्रकोपको अवस्थामा 
स्वंयसेवकको भमूमका मनवााह गना सक्षम जनशन्क्त 
तयाि गने ।  

३४५०१०१३ वीिेन्र अस्पताल 
(पोष्ट एन््सडेण्ट 
सेन्टि समेत) 

सकल दजाालाई तथा मतनका 
आन्श्रत परिवािहरुलाई स्वास््य 
सवुविा प्रदान हुाँदै आएको । 
कोमभड-१९ महामािीमा कोमभड 
वविामीहरुको व्यवस्थापन तथा 
कोमभड पिीक्षणमा अग्रपंन्त्तमा िही 
सेवा प्रदान गरिएको । ववमभन्न 
स्वास््य न्शवविहरु सञ्चालन गिी 
सामान्जक वहतका कायाहरु 
सम्पादन गरिएको । गैह्र 
सैमनकहरुको लामग आकन्स्मक 
उपचाि सवुविा उपलधि 
गिाइएको ।  

सकल दजााहरुलाई तथा मतनका आन्श्रत 
परिवािहरुलाई स्वास््य सवुविा मनिन्ति 
प्रदान गने व्यबस्था हनुे। ववपद् व्यवस्थापन 
कायामा क्षमता अमभबनृ्ध्द हनुे। सामान्जक 
वहतका कायाहरुमा नेपाली सेनाको भमूमका 
बनृ्ध्द हनुे । गैह्र सैमनकहरुको लामग 
आकन्स्मक उपचाि सवुविा मनिन्ति उपलधि 
हनुे ।  

MRI मेन्शन खरिद हनुे। थप मेमडकल उपकिणहरु 
खरिद हनुे ।  
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३४५०१०१६ अमत ववन्शष्ट 
व्यन्क्तको सिुक्षा 
मनदेशनालय 

मनयममत रुपमा अमत ववन्शष्ट तथा 
ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुलाई सिुक्षा 
प्रदान गरिएको । 

बासस्थानको थप व्यवस्थापन हनुे । अमत 
ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको सिुक्षा व्यबस्थापन थप 
सदुृढ हनुे । टुकुचा खोलाको ढल 
व्यवस्थापन हनुे । सिुक्षा मडउटीको मनममत्त 
प्रयोग हनुे ववमभन्न मेन्शनिी सामानहरु खरिद  
हनुे ।  

भौमतक संिचना मनमााण गने। आवश्यक सिुक्षा 
सामाग्रीहरु खरिद गने ।  

 

9. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

पूवाानमुान/पूवाशता:  नेपाली सेनाको आिमुनकीकिण¸व्यवसावयकीकिण ि क्षमता अमभवनृ्ध्दका लामग पयााप्त मात्रामा स्रोत सािनको व्यवस्था हनुेछ । नेपाली सेना ि अन्य 
सिुक्षा मनकायहरूबीच समन्वय तथा सहकाया सदुृढ हनुेछ । जोन्खम: पयााप्त बजेट ि समन्वयको अभावमा लन्क्षत उद्देश्यहरू हामसल हनु नस्ने जोन्खम िहेको छ । 

 

 

586



 

 

८.६ पििाि 

१. पषृ्ठभमूम  

परिवमतात ववश्व िाजनीमत तथा आमथाक वाताविणमा मलुकुको अलग पवहचान कायम िाखी संवविानले परिभावषत गिेका 
िाविय वहतका आिािभतू ववषय प्राप्त गना नेपालले वाह्य आमथाक सम्बन्िलाई ववशेष जोड ठदाँदै आएको छ। नेपालको आमथाक कूटनीमत 

मूलभतू रूपमा अन्तिााविय आमथाक सम्बन्िलाई मलुकुको समवृि ि ववकासमा परिचालन गने तथा संवविानर्द्ािा मनदेन्शत अन्तिााविय 
सम्बन्िको ढााँचामभत्र िही अमतकम ववकमसत मलुकुबाट ववकासोन्मखु मलुकुमा स्तिोन्नमत हुाँदा आउने नकािात्मक प्रभावहरूलाइा 
न्यनुीकिण गदै नेपालको अन्तिााविय सम्बन्िलाई परिचालन गनेतर्ा  केन्न्रत हनुेछ । 

२. समस्या तथा चनुौती  

ववश्वको परिवतानशील वाताविणमा िाविय वहत संिक्षण एवम ्प्रविान गने सक्षम कूटनीमतक क्षमताको स्थापना गनुा, ममत्र 
िािहरू तथा अन्य ववकास साझेदािको सहयोग प्राप्त गनाका लामग ठर्द्पक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहपुक्षीय तहमा अझ बढी कूटनीमतक 
सहभामगता अमभववृि गनुा तथा अमतकम ववकमसत मलुकुको हैमसयतले प्राप्त हनुे सवुविाको पूणा उपयोग तथा अमतकम ववकमसत 
िािबाट स्तिोन्नमत भएपमछ आउन स्ने असिको न्यूनीकिणका लामग आवश्यक िणनीमत ववकास गनुा प्रमखु चनूौमतको रूपमा 
िहेका छन ्। 

ववश्वव्यापी रुपमा रै्मलएको कोमभड १९ को महामािीका कािण बेिोजगािीमा बवृि हनुकुा साथै गरिबी बढेको अवस्था 
ववद्यमान छ । यसैका कािण ववकास सम्बन्िी कृयाकलापमा समेत प्रभाव पिेको छ ।ममत्र िािहरूको सहयोग तथा सद्भावबाट 
प्राप्त ि सिकािको आफ्नै श्रोतबाट खरिद गिी करिब ६५ प्रमतशत नागरिकलाइा कोमभड-19 ववरुिको खोप ठदइा सवकएको छ । 
सबै नागरिकलाइा खोप उपलधि गिाउन ेसिकािको नीमतबमोन्जम खोपको थप मात्रा प्राप्त गनाका लामग कूटनीमतक पहल जािी 
िहेको छ ।  

३. सोच  

समनु्नत ि समन्यावयक ववकास एवम ्िाविय सम्मानका लामग अन्तिाविय आमथाक सम्बन्ि। 

४. उद्दशे्य  

अन्तिााविय स्तिमा नेपालको िाविय वहत प्रवदान गदै तीव्र आमथाक ववृि,  गरिबी न्यूनीकिण तथा ठदगो ववकासका लक्ष्यहरु 
प्रामप्तमा योगदान परु् याउन अन्तिााविय सम्बन्िको परिचालन गनुा। 

५. िणनीमत  

१. अन्तिााविय जगतमा नेपालको िाविय वहत,  िाविय छवव,  िाविय पवहचान ि प्रमतष्ठाको प्रविान गने। 

२. नेपालको आमथाक कूटनीमतलाई िणनीमतक ि नमतजामूलक रुपमा परिचालन गने। 

३. िाविय वहत अनकुुल हनुे गिी ववद्यमान सन्न्ि,  सम्झौता ि समझदािीको ववश्लषेण गिी पनुिावलोकन गने। 

४. कूटनीमतक दक्षतामा अमभववृि गिी गणुस्तिीय सेवा प्रवाहको समुनन्श्चतता गने। 
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६. ववषयके्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

१ नेपालमभत्र ि ववदेशमा 
समेत गिी आमथाक 
कूटनीमतका 
कायाक्रमहरुको संचालन 

पटक १४० ९८ ११० ११० ११० 

२ ठर्द्पक्षीय पिामशा संयन्त्रको 
स्थापना ि बैिक 

वटा ९ ६ ६ ६ ६ 

३ अन्तिााविय संगिनको 
कायाकािी तहमा 
उम्मेदवािी ि प्रमतमनमित्व 

वटा २ २ १ १ १ 

४ कूटनीमत सम्बन्िी तामलम 
संचालन 

वटा २ ४ ४ ४ ४ 

५ *Brain Gain Centre-BGC 

मा आबि हनुे गैि 
आवासीय नेपाली 

संख्या १००० १२०० १३०० १३५० ० 

६ * BGC मार्ा त प्राप्त हनुे 
परियोजना प्रस्ताव 

संख्या ३ ४ ६ ८ ० 

७ *नेपालीलाई गन्तव्य 
मलुकुको अध्यागमनमा 
प्रवेशाज्ञा प्रदान गने मलुकु 

संख्या ३५ ३६ ३७ ३८ ० 

८ ठर्द्पक्षीय कूटनीमतक 
सम्बन्ि स्थापना भएका 
मलुकु 

संख्या १६८ १७४ १७६ १७६ १७७ 

९ ववद्यतुीय िाहदानी ववतिण संख्या ० ० ५००००० ५००००० ५००००० 

१० ववदेशमा समस्यामा पिेका 
नेपालीको उिािमा 
सहजीकिण 

संख्या ० ० १००० १००० १००० 

११ ववदेशमा समस्यामा पिेका 
नेपालीलाइा कानूनी 
सहायता एवं पिामशा 

संख्या  ० ० १००० १००० १००० 

१२ कन्सलुि सेवा अन्तगात संख्या ० ० ३००००० ३००००० ३००००० 
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क्र.सं. सूचक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उपलन्धि 

२०७८/७९ 
को अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

कागजात प्रमाणीकिण  

१३ गैि आवासीय 
नेपालीहरूलाई एन.आि.एन 
मडन्जटल काडा ववतिण 

संख्या ० ० ५०० ५०० ५०० 

१४ ववदेशन्स्थत मनयोगहरुमा 
भवन/जग्गा खरिद/मनमााण 

संख्या ४ ३ ३ ३ २ 

 

७. ववषयक्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्र-वषीय अनमुान  

                    रू. लाखमा 

अमथाक बषा कुल चाल ु पुाँजीगत ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सिकाि बैदेन्शक अनदुान बैदेन्शक ऋण 

२०७९/८० 58,335 52,336 5,999 - 58,335 - - 

२०८०/८१ 73,154 55,434 17,720 - 73,154 - - 

२०८१/८२ 74,245 56,315 17,930 - 74,245 - - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण  

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.न्श.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३२६०००११ पििाि मन्त्रालय सािािण 
प्रशासन 

पििाि नीमतको मनमााण तथा 
कायाान्वयन िाविय वहत 
प्रविान तथा अन्तिााविय 
सम्बन्ि सदुृढीकिण आमथाक 
कूटनीमतको संचालन 
संस्थागत सदुृढीकिण तथा 
संिचनात्मक सिुाि अन्य 
मनकायसाँग समन्वय तथा सोि 
अनसुन्िान  

 - पििाि नीमतको कायाान्वयन भएको हनुे। िाविय 
वहत प्रविान तथा अन्तिााविय सम्बन्ि सदुृढीकिण 
भएको हनुे । लगानी, मनयाात प्रविान, पयाटन 
प्रविान, वैदेन्शक सहायता, श्रममक सचेतना 
लगायतका क्षेत्रमा कायाक्रमहरु संचालन भइ 
आमथाक कूटनीमत प्रविान भएको हनुे । मन्त्रालय 
ि अन्तगातका मनकायहरुमा संस्थागत सदुृढीकिण 
तथा संिचनात्मक सिुाि भएको हनुे । नेपाल 
सिकािका ववमभन्न मन्त्रालय, संसद लगायत अन्य 
सिकािी तथा सावाजमनक मनकायसाँग सम्बन्न्ित 
ववषयमा समन्वय तथा सहकाया हनुकुा साथै 
समसामम यक ववषयमा सोिमूलक वक्रयाकलाप 
भएको हनुे ।  

३२६०००१२ नेपाली िाजदूतावासहरु, 

महावान्णज्यदूतावासहरु, 

स्थायी मनयोगहरु 

सािािण 
प्रशासन 

िाविय वहत प्रविान 
अन्तिााविय सम्बन्ि ववस्ताि 
आमथाक कूटनीमत नेपालीको 
हक वहतको संिक्षण  

 - नेपालको िाविय वहत प्रविान भएको हनुे । 
ठर्द्पक्षीय, क्षेत्रीय ि बहपुक्षीय सबै तहमा नेपालको 
सम्बन्ि सदुृढ भएको हनुे । आमथाक कूटनीमतका 
११० वटा कायाक्रमहरु सम्पन्न भएको हनुे। 
ववदेशमा िहेका नेपालीको हक वहतको संिक्षण 
हनुकुो साथै अप्िेिोमा पिेका नेपालीको उिाि 
भएको हनुे ।  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमि 
(सरुु समामप्त) 

लागत  
(रु लाखमा) 

अपेन्क्षत नमतजा 

३२६०००१३ सीमा नापी टोली सािािण 
प्रशासन 

सीमाना व्यवस्थापन  - नेपालको अन्तिााविय सीमाना सिुन्क्षत ि थप 
व्यवन्स्थत भएको हनुे। 

३२६०१०११ िाहदानी ववभाग सशुासन, 

प्रादेन्शक 
सन्तलुन 
ि िाविय 
एकता 

सिल ि सहज रुपमा िाहदानी 
ववतिण  

 - िाहदानी ववतिण काया सिल, सहज ि मछटो हनु 
गइ सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आएको हनुे।  

३२६०२०११ कन्सलुि सेवा ववभाग सािािण 
प्रशासन 

प्रभावकािी कन्सलुि सेवा  - कन्सेसलुि सेवा थप प्रभावकािी भएको हनुे। 

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आमथाक वषा २०७९/८० मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३२६०००११ पििाि मन्त्रालय पििाि नीमत जािी भइ 
कायाान्वयनमा आएको । चाल ु
आमथाक वषामा थप ३ मलुकुसाँग 
कूटनीमतक सम्बन्ि स्थापना भइ 
कूटनीमतक सम्बन्ि स्थापना भएका 
मलुकुो संख्या १७५ पगुेको, १० 
वटाभन्दा बढी अन्तिाावष्टि ्य तथा 
क्षेत्रीय मञ्चमा सहभामगता भएको, ५ 
भन्दा बढी मलुकसाँग ठिपक्षीय 

- ठर्द्पक्षीय तथा क्षेत्रीय बैिक ि अन्तिााविय 
कायाक्रममा सहभामगता । 

जग्गा खरिद/भवन मनमााण ।  

सगिमाथा संवाद ।  

 प्रो. यदनुाथ खनाल प्रवचन शृ्रङ्खला  

 पिुाना दस्तावेजको अमभलेखीकिण  

क्षमता ववकासका लामग तामलम ।  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

संयन्त्रका बैिक आयोजना तथा ३ 
वटा सन्िी सम्झौता सम्पन्न । 
मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तिमा गिी 
मनजी क्षेत्रको समेत सहभामगतामा ७ 
वटा आमथाक कूटनीमतका कायाक्रम 
संचालन  
भएको ।  

िाहदानी तथा कन्सलुि सेवा 
ववभागका लामग भवन मनमााण 
सम्पन्न, अिेमलयान्स्थत मनयोग तथा 
मन्त्रालयको भवन मनमााण सम्बन्िी 
कायाको ड्रइङ मडजाइन सम्पन्न  
भएको ।  

नेपाल सिकािका ववमभन्न मन्त्रालय, 

संसद लगायत अन्य सिकािी तथा 
सावाजमनक मनकायसाँग सम्बन्न्ित 
ववषयमा आवश्यकता अनसुाि 
समन्वय भएको, प्रो. यदनुाथ खनाल 
प्रवचन शंृ्रखला संचालन गने तया 
भएको ।  

३२६०००१२ नेपाली िाजदूतावासहरु, 

महावान्णज्यदूतावासहरु, 

स्थायी मनयोगहरु 

१०० वटा आमथाक कूटनीमतका 
कायाक्रम अर्गामनस्तान, यकेु्रन तथा 
वैदेन्शक िोजगािीमा िहेका ४००० 
भन्दा बढी नेपालीको उिाि भएको  

- आमथाक कूटनीमत कन्सलुि सेवा प्रवाह िाहदानी जािी 
ववदेशीलाइ प्रवेशाज्ञा जािी समस्यामा पिेका नेपालीको 
उिाि  
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ब.उ.न्श.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. 2079/80 सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३२६०००१३ सीमा नापी टोली - - सीमा सम्बन्िी ठर्द्पक्षीय संयन्त्रको बैिक । 

सीमा सम्बन्िी rapid response 

३२६०१०११ िाहदानी ववभाग मंमसि १ गतेदेन्ख ववद्यतुीय िाहदानी 
जािी शरुु भइ हालसम्म 
१,०७,८४४ ववद्यतुीय िाहदानी ि 
३,३७,००० एमआिपी जािी  
भएको ।  

६८ न्जल्ला प्रशासन कायाालय, १५ 
इलाका प्रशासन कायाालय ि १५ 
वटा ववदेशन्स्थत नेपाली मनयोगबाट 
ववद्यतुीय िाहदानी जािी शरुु  
भएको । 

- ५,००,००० ववद्यतुीय िाहदानी ववतिण।  

३२६०२०११ कन्सलुि सेवा ववभाग प्रहिी प्रमतवेदनको online 

प्रमाणीकिण शरुु भएको ।  

कन्सलुि सेवा सम्बन्िी हाते 
पनु्स्तका तयाि भएको ।  

२५ न्जल्लाका स्थानीय तहसाँग 
सहकाया शरुु गरिएको । 

- मनयममत कायाहरु ।  

स्थानीय तहसाँग सहकाया ववस्ताि।  

Online प्रमाणीकिण सेवा ववस्ताि ।  

कन्सलुि सेवा सम्बन्िी जानकािी ठदने टोल वि 
११५२ नम्बिको व्यवस्था ।  

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  

सिोकािवाला मनकायहरुबीच मनिन्ति ि प्रभावकािी समन्वय, सम्बन्न्ित देशको कानून ि पयााप्त बजेट तथा जनशन्क्तको समसामवयक व्यवस्थापन हनु नसकेमा लक्ष्य 
हामसल हनु नस्ने जोन्खम देन्खन्छ। ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा रै्मलएको कोमभड १९ हाल केही मत्थि भएको देन्खए तापमन यसको अको लहि आएको अवस्थामा 
अन्तिााविय सभा, सम्मेलन, बैिकका लामग आवागमनमा पनास्ने प्रभाव अको जोन्खमका रुपमा िहन स्नछे ।कमतपय कायाक्रमहरू सम्पन्न गना अन्य मलुकुको समेत 
अनकूुलता आवश्यक हनुे ि त्यस्तो अनकूुलता नभएमा लक्ष्य प्रामप्तमा बािा पना स्नेछ । 
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८.७ योजना तथा तथ्याङ्क 

१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संविधानले परिकल्पना गिेअनरुुप सािवजमनक, मनजी ि सहकािी क्षेत्रको सहभामगता तथा विकासिार्व त उपलब्ध 
साधन स्रोतको उचित परििालनद्वािा तीव्र आमथवक िवृि हामसल गरै्द दर्दगो आमथवक विकास गनव ि प्राप्त उपलचब्धहरूको न्यायोचित 
वितिणका मनमित्त र्दीर्वकालीन सोिसवहतको योजना प्रवियाको िहत्ि िहन्छ। सङ्घीयताको सन्र्दभविा पमन संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय 
तहिा बन्ने योजनाहरूबीि अन्तिसम्बन्ध कायि गनव,  तहगत सिकािहरुका योजना प्रकृया ि कायावन्ियनिा सिन्िय गनवका मनमित्त 
केन्रीय योजना संगठनका रुपिा िहेको िाविय योजना आयोगको भमूिका िहत्िपूणव हनु्छ। नेपालले अन्तिाववियरुपिा प्रमतििता 
जनाएको दर्दगो विकास लक्ष्य हामसल गनव ि वि.सं. २१०० सम्ििा विकमसत िािको स्तििा पगु्न सहयोग हनुे गिी र्दीर्वकालीन 
सोि सवहतको पन्रौँ योजना ि सोको सर्ल कायावन्ियनका लामग िावषवक रुपिा परििाजवन गरै्द तयाि गरिने तीन िषे 
िध्यिकालीन खिव संििना ि िावषवक विकास कायविि आयोगका तत्कालीन प्राथमिकताका विषयहरू हनु।् यसका अमतरिक्त, 

अनगुिन तथा िूल्याङ्कन, तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, व्यिस्थापन ि अनसुन्धानिार्व त ्िहत्िपूणव तथ्य एिि ्सूिनाहरूको मसजवना ि 
त्यसलाई नीमत मनिावणिा प्रयोग गिाउने विषय आयोगका आगािी प्राथमिकता हनु।् योजना प्रवियालाई तथ्यपिक, नमतजािखुी ि 
यथाथवपिक बनाउन विमभन्न नीमतगत, कानूनी, संस्थागत एिि ्प्रवियागत प्रयास गरिनकुो साथै विकास योजना नीमत, कायविि तथा 
आयोजनाको कायावन्ियन पक्षलाई प्रभािकािी, नमतजािखुी ि जिार्रे्दहीपूणव बनाउन िाविय आयोजना बैंक, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
प्रणालीको विकास एिि ्कायावन्ियन ि अध्ययन अनसुन्धानको कायवलाई सदुृढ बनाउँरै्द लमगएको छ। अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
प्रणालीलाई िस्तमुनष्ठ एिि ्नमतजािूलक बनाउन अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयकको संसर्दिा र्दताव भएको छ। अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन दर्दग्र्दशवन ि सूिना प्रविमधिा आधारित िाविय आयोजना बैंक व्यिस्थापन सूिना प्रणालीको कायावन्ियन ि िहत्िपूणव 
आयोजनाहरूको आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षबाट िूल्याङ्कन लगायतका िहत्िपूणव प्रयास हुँरै्द आएका छन।् 

यसैगिी, अन्तिावविय िापर्दण्ड अनकूुल िाविय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, दर्दगो विकास लक्ष्यको अनगुिनका मनमित्त 
आिश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गिाउन विमभन्न गणना, सिेक्षण ि प्रशासमनक अमभलेख सिेतको उपयोग गनव ि नेपाल सिकािले 
आमथवक िषव २०७७/७८ िा स्िीकृत गिेको तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लामग िाविय िणनीमतको कायावन्ियन गनव आिश्यक 
व्यिस्था गरै्द जानपुने साथै िाविय नीमतहरूको सान्र्दमभवकता, विकास योजना तथा कायवििका विविध पक्ष ि विषयगत क्षेत्रका 
उत्पार्दन तथा व्यिसायको संििना, ढाँिा तथा प्रविमधिा रुपान्तिण गनुवपने विषयिा अध्ययन, अनसुन्धान गने विचशविकृत मनकायका 
रुपिा आयोगलाई विकास गने गिी कायवहरू अचर् बढाइएको छ। वयनै तथ्य िनन गरै्द आगािी तीन िषवको लामग िध्यिकालीन 
खिव संििना तयाि गरिएको छ। 

२. सिस्या तथा िनुौती  

विकासको र्दीर्वकालीन सोि तजुविा गिी सोअनसुाि योजना तथा कायविि तजुविा गनुव, स्रोत साधनको समुनचितता गिी 
आिमधक योजना ि िावषवक बजेटबीि सािञ्जस्यता कायि गनुव, पनुमनविावण कायविि तजुविा तथा कायावन्ियन प्रभािकािी बनाउन,ु 

सङ्घीयताअनरुूप तहगत योजनाबीि अन्तिसम्बन्ध कायि गनुव ि योजना तजुविासम्बन्धी जनशचक्तको क्षिता विकास गिी संस्थागत 
सदुृढीकिण गनुव योजना तजुविा प्रवियािा रे्दचखएका सिस्या हनु।् त्यस्तै, योजना कायावन्ियन गने मनकायहरूको क्षिता अमभिवृि 
गिी कायावन्ियन पक्षलाई सधुाििा सहयोग गनुव ि सािवजमनक खरिर्द तथा जग्गा प्रामप्तसम्बन्धी कानूनी तथा प्रवियागत जवटलता 
हटाउन ुयोजना कायावन्ियन सम्बन्धी िखु्य सिस्या हनु।् 
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सङ्घीय, प्रारे्दचशक तथा स्थानीय तहिा योजना प्रविया तथा अन्तिसम्बचन्धत अनगुिन तथा िूल्याङ्कन पिमतलाई संस्थागत 
गनुव, दर्दगो विकासका लक्ष्य लगायतका असि तथा प्रभाि तहका सूिकहरूको खण्डीकृत एिि ्सिेक्षणिा आधारित सूिना मसजवना 
गनुव ि विमभन्न तह तथा मनकायिा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी क्षिता विकास गनुव ि र्दक्ष जनशचक्तलाई यस कायविा 
आकवषवत गिी िाख्न ुप्रिखु िनुौती िहेका छन।् िाविय लक्ष्य एिि ्उद्देश्य हामसल गनव ि मनयमित िा आकचस्िक रूपिा आउने 
विपद हरुको मनयन्त्रण एिि ्िोकथािका साथै जोचखि न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ि विकास मनिावणका आिश्यकता परिपूमतव गनव 
स्रोत साधनको समुनचितता एिि ्प्राथमिकीकिण गनुव िनुौमतपूणव िहँरै्द आएको छ। सिय सापेक्ष तथ्याङ्क ननको तजुविा, केन्रीय ि 
स्थानीयस्तिका तथ्याङ्कीय वियाकलापबीि सिन्िय, सङ्घीय ि स्थानीय मनकायहरूको तथ्याङ्क व्यिस्थापन ि संििना मनिावण, उत्पादर्दत 
तथ्याङ्किा र्दोहोिोपना हटाउन,ु तथ्याङ्कको उपयोग िवृि, जनशचक्तको र्दक्षता िवृि, तथ्याङ्कका क्षेत्रिा निीनतिा प्रविमधको उपयोग, र्दक्ष 
तथ्याङ्कीय जनशचक्तलाई सेिामभत्र आकवषवत गिी िाख्न ेिाताििण मसजवना गनुव ि अनामधकृत तथ्याङ्कको प्रयोग हटाउन ुप्रिखु िनुौती 
हनु ् । त्यस्तै, दर्दगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त भए नभएको प्रगमत िापनका लामग मनधावरित सूिकहरूका लामग आिश्यक पने 
तथ्याङ्क स्थानीय तहसम्ि खण्डीकृत रुपिा प्राप्त गने विषय आगािी दर्दनका िनुौतीका रुपिा िहेका छन।् 

३. सोि  

1. संर्ीय संििना अनरुुप तथ्यपिक ि नमतजािखुी योजना तजुविा प्रणालीको विकास (योजना)। 

2. नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन व्यिस्थािार्व त शासकीय सधुाि (अनगुिन तथा िूल्याङ्कन)। 

3. सिल, वियाशील ि सिन्ियात्िक िाविय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास (तथ्याङ्क)। 

4. आयोजना तजुविा तथा व्यिस्थापनिा सशुासन अमभिवृि गिी तीव्र सन्तमुलत ि दर्दगो विकास (िाविय आयोजना बैंक)। 

5. तथ्य ि ज्ञानिा आधारित विकासका िाध्यिबाट सििृ िाि मनिावण (अनसुन्धान ि विकास)। 

४. उद्दशे्य  

अ. योजना 

1. िाविय सोि ि लक्ष्य हामसल हनुे गिी संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा सिन्ियात्िक, नमतजािखुी ि सबल योजना तजुविा 
पद्घमतको विकास गनुव।  

आ. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

1. संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गनुव। 

इ. तथ्याङ्क 

1. विश्वसनीय, गणुस्तिीय तथा अन्तिाववियस्तििा तलुनायोग्य तथ्याङ्क उत्पार्दन गिी मनयमित आपूमतवको व्यिस्था गनुव। 

2. तथ्याङ्कीय वियाकलापिा मनकायगत तथा तहगत सिन्िय स्थापना गिी संर्ीय संििना अनरुूपको तथ्याङ्क प्रणाली  विकास 
गनुव 

ई. िाविय आयोजना बैंक 

1. तथ्यपिक ि िापर्दण्डिा आधारित आयोजना पवहिान, छनोट तथा िूल्यांङ्कन प्रविया तथा प्राथमिकीकिण गने प्रणालीको 
विकास ि अभ्यास गनुव गिाउन।ु 
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2. आयोजना बैंकका मसिान्त ि िान्यताअनरुूप प्ररे्दश ि स्थानीय तहहरूिा सिेत त्यस्तो प्रणालीको स्थापना गनव आिश्यक 
सहजीकिण गनुव। 

उ. अनसुन्धान ि विकास 

1. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट भविष्यको लामग ज्ञानिा आधारित ि मसजवनशील नागरिक तयाि गनुव।  

2. अनसुन्धान तथा विकासको उपलचब्धलाई िाि वहत, िाविय नीमत तथा कायविििा अिलम्बन गनुव। 

3. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट िाविय नीमत मनिावण तथा कायावन्ियन क्षिता अमभिवृि गनुव।   

५. िणनीमत  

अ. योजना 

1. र्दीर्वकालीन सोि ि िाविय प्राथमिकताका आधाििा योजना तजुविा गने। 

2. योजना तजुविाको प्रवियागत पक्षिा सधुाि गने। 

3. संर्ीय संििना अनकूुल हनुेगिी विद्यिान योजना प्रणालीको सदुृढीकिण तथा विकास गने। 

4. योजना तजुविािा संलग्न सािवजमनक मनकाय एिि ् मनजी, सहकािी तथा सािरु्दावयक क्षेत्रको क्षिता विकास तथा 
सदुृढीकिण गिी ग्रहण क्षिता अमभिवृि गने। 

5. योजना कायावन्ियनको प्रवियागत पक्षिा सधुाि गने। 

6. संर्ीय संििना अनकुुल योजना कायावन्ियनको लामग संस्थागत संििनाको व्यिस्थापन गने। 

7. आयोजनाको व्यस्थापन ि कायविि कायावन्ियनिा सधुाि गने। 

आ. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

1. काननुी ि नीमतगत व्यिस्था गिी अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई सबल ि सदुृढ बनाउन।े 

2. नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई स्थावपत गनव अन्ति मनकायगत तथा अन्तिसिकािी सिन्िय ि सहकायवको 
विकास गने।  

3. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन कायविा आबि सबै तहका जनशचक्तको क्षिता विकास गने।  

4. विकास कायविि तथा आयोजनाहरूको सिस्याहरू तत्काल ि सियिै सिाधान गिाउने संििनाको विकास गने।  

इ. तथ्याङ्क 

1. संर्ीय पद्घमत बिोचजि तथ्याङ्कीय कायव व्यिस्थापनका लामग नीमतगत ि संस्थागत व्यिस्था गने।  

2. नीमत, योजना, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन ि दर्दगो विकास लक्ष्य लगायतका उपयकु्त सूिकहरूको पवहिान ि प्राथमिकीकिण 
गिी अन्तिावविय रूपिा प्रिमलत विमध ि गणुस्ति िापर्दण्ड अनरुूपको तथ्याङ्क उत्पार्दन ि आपूमतव गने। 

3. तथ्याङ्क उत्पार्दन ि आपूमतविा सबै तथ्याङ्कीय स्रोतहरू (गणना, सिेक्षण तथा प्रशासमनक अमभलेख) को उपयोग गने।  

4. तथ्याङ्कीय वियाकलापिा आधमुनक सूिना प्रविमधको प्रयोग बढाउने ि निीनति प्रविमधहरू अिलम्बन गने। 
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ई. िाविय आयोजना बैंक 

1. तथ्यपिक ि िापर्दण्डिा आधारित आयोजना पवहिान, िूल्यांङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकिण गिी िाविय आयोजना बैंकको 
स्थापना गने। 

2. प्ररे्दश ि स्थानीय तहहरूिा आयोजना बैंक प्रणालीको स्थापना गने तर्व  आिश्यक कायवहरू गनव गिाउन सहजकतावको 
भमूिका मनिावह गने। 

3. कायावन्ियनका लामग तयािी अिस्थािा िहेका आयोजनाहरूको पोटवर्ोमलयो तयाि गिी स्िरे्दशी तथा विरे्दशी मनजी क्षेत्रको 
लगानी ि सहायता परििालन गने। 

उ. अनसुन्धान ि विकास 

1. नेपालको शैचक्षक प्रणालीलाई व्यिहारिक प्रयोगात्िक ि अनसुन्धानिूलक बनाउन जोड दर्दने। 

2. तामलि ि विकासलाई सैिाचन्तक ज्ञान ि व्यािहारिक अभ्यासिा प्रमतमबचम्बत गिी अनसुन्धान तथा विकाससँग आबि 
गने। 

3. अनसुन्धान तथा विकासलाई िाविय प्राथमिकतािा िाखी मनजी क्षेत्रको भमूिकासवहत विगतका विषय क्षेत्रगत नीमतहरूको 
पनुिािलोकन गिी पषृ्ठपोषण मलने। 

4. अनसुन्धान तथा विकासलाई अनसुन्धान आयोजना (Research Project) को रूपिा विकास गने। 

5. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट िानि संशाधन विकासिा जोड दर्दने। 

6. नीमत मनिावणकतावलाई व्यािसावयक तथा क्षेत्रगत विषय विज्ञ बनाउने िाताििण तयाि गने। 

६. विषयके्षत्रगत नमतजा सूिक ि लक्ष्य  

ि.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

१ 

विषय क्षेत्रगत अध्ययन 
अनसुन्धान 

िटा २५ १३ १५ १६ १८ 

२ 

आिमधक योजना तजुविा भएका 
प्ररे्दश 

संख्या ७ ७ ७ ७ ७ 

३ 

आिमधक योजना तजुविा भएका 
स्थानीय तह 

संख्या ३,५० ७,५३ ७,५३ ७,५३ ७,५३ 

४ 

िध्यिकालीन खिव संििना 
तजुविा भएका प्ररे्दश 

संख्या ७ ७ ७ ७ ७ 

५ 

िध्यिकालीन खिव संििना 
तजुविा भएका स्थानीय तह 

संख्या ३,५० ४,०० ७,५३ ७,५३ ७,५३ 

६ 

दर्दगो विकास लक्ष्य प्रगमत 
प्रमतिेर्दन गने स्थानीय तह 

संख्या ३० ५० ७,५३ ७,५३ ७,५३ 

७ योजना सम्बन्धी तामलि जना २,५० ५,०० ७,०० ८,०० ९,०० 
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ि.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/७८ 
को उपलचब्ध 

२०७८/७९ को 
अनिुामनत उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२  

८ अनगुिन सम्बन्धी तामलि जना ४० १,५० २,०० २,०० २,५० 

९ तेस्रो पक्षबाट गरिने िूल्याङ्कन संख्या २ २ ५ ६ ६ 

१० आन्तरिक िूल्याङ्कन संख्या ५ ३ १२ १० १० 

११ िावियस्तिको गणना संख्या ० २ ० १ ० 

१२ िावियस्तिको सिेक्षण संख्या १ १ २ ३ ३ 

१३ िा. औद्योमगक गणना संख्या ० ० ० १ ० 

१४ 

तथ्याङ्कीय जनशचक्तको क्षिता 
विकास (संर् प्ररे्दश ि स्थानीय 
तह) 

जना ८,०० २,०० ३,०० ५,०० ५,५० 

१५ जनगणना प्रमतिेर्दन प्रकाि ० १ १४ १५ १५ 

१६ िा. कृवष गणना संख्या ० १ ० ० ० 

१७ 

गणना तथा सिेक्षणका 
नमतजाहरुको अमभलेखन 

संख्या ६० ५ ६ ८ ६ 

 

७. विषयक्षते्रगत खिव तथा स्रोतको मत्र-िषीय अनिुान  

रू. लाखिा  

विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

आमथवक बषव कुल िाल ु पुजँीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सिकाि बैरे्दचशक अनरु्दान बैरे्दचशक ऋण 

२०७९/८० 10,017 9,265 752 - 10,017 - - 

२०८०/८१ 10,901 9,889 1,012 - 10,901 - - 

२०८१/८२ 9,835 9,340 495 - 9,835 - - 
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८. कायविि/आयोजनाको संचक्षप्त विििण  

कायविि तथा आयोजनाको ब.उ.चश.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत ि अपेचक्षत नमतजा सवहतको संचक्षप्त विििण रे्दहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उ.चश.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

३९१०००११ िाविय योजना आयोग १,२,३,४, 

५,६,७ 

र्दीर्वकालीन सोि ि 
आिमधक योजना तजुविा 
तथा कायावन्ियिा 
सहजीकिण अनगुिन तथा 
िूल्यांकन नीमत, योजना तथा 
कायवििको तजुविािा 
सहजीकिण नीमत विश्लषेण, 

अध्ययन तथा अनसुन्धान 
प्रारे्दचशक ि स्थानीय योजना 
तजुविा तथा कायावन्ियनिा 
तहगत सिन्िय 

- - र्दीर्वकालीन सोिको प्रािचम्भक तथा अचन्ति 
र्दस्तािेज तयाि भएको, तीन िषे िध्यिकालीन 
खिव संििना मनयमित रुपिा तजुविा भएको 
हनुे, दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि 
स्थानीय तहिा आन्तरिकीकिण तथा 
िूलप्रिाहीकिण गरिएको हनुे, सिविगत 
आमथवक िोडेल तथा विकासका सिसािवयक 
विषयिा अध्ययन अनसुन्धान भएको हनुे, 
योजना तजुविा, कायावन्ियन, अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन सम्बन्धी विषयिा िाविय तथा 
प्रारे्दचशकस्तििा क्षिता अमभिवृद्घ भएको हनुे, 
िाविय प्राथमिकता प्राप्त तथा िहत्िपूणव 
कायविि तथा आयोजनाहरूको स्थलगत 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन भएको हनुे, िाविय 
विकास सिस्या सिाधान समिमतको बैठक 
सञ्चालन भएको हनुे, योजना, विकास तथा 
आमथवक सािाचजक रुपान्तिणसँग सम्बन्धीत 
विषयहरूिा अध्ययन, अनसुन्धान एिि ्
अन्िेषणका कायव भई प्रमतिेर्दन प्रकाशन 
भएको हनुे, सीप विकास तथा जनिेतना 
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ब.उ.चश.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

सम्बन्धी विमभन्न तामलि तथा गोष्ठीहरू 
सञ्चालन भई आयोगको नयाँ कायव चजम्िेिािी 
अनरुुप किविािीहरूको क्षिता विकास भएको 
हनुे, अवर्स अटोिेशन तथा अन्य सूिना 
प्रविमधिा आधारित सूिना प्रणाली ििशः 
लागू भएको हनुे, िेमडयो तथा टेमलमभजनबाट 
योजना तथा विकाससम्बन्धी विमभन्न 
सिसािवयक विषयिा बहस पैििीको कायविि 
सञ्चालन भएको हनुे।  

३९१००१०१ योजना तथा जनशचक्त 
विकास कायविि 

४ नीमत मनिावण, योजना तजुविा 
ि मनणवय मनिावणका लामग 
आिश्यक पने आमथवक 
तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण 
ि उपयोगका लामग तथ्याङ्क 
प्रर्दायक तथा 
प्रयोगकतावहरुको सिेतना 
अमभिवृि गने 

- - नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय 
मनिावणका लामग आिश्यक पने आमथवक 
तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि उपयोगका 
लामग तथ्याङ्क प्रर्दायक तथा प्रयोगकतावहरुको 
सिेतना अमभिवृि भएको हनुे, भौमतक पूिावधाि 
विकास तथा सधुाि भएको हनुे, तथ्याङ्क विकास 
सम्बन्धी योजना तथा नीमत एिं िणनीमतहरूको 
तजुविा भएको हनुे।  

३९१०१०११ केन्रीय तथ्याङ्क 
विभाग 

२,५,६ तथ्याङ्क उत्पार्दन, प्रशोधन ि 
वितिण  

- - केन्रीयस्तिका तथ्याङ्क संकलन भएको हनुे। 

३९१०१०१२ चजल्ला तथ्याङ्क 
कायावलयहरू 

८ तथ्याङ्क संकलन  
- - चजल्ला ि स्थानीयस्तिका तथ्याङ्क संकलन 

भएको हनुे। 

३९१०११०१ आमथवक तथ्याङ्क ८ आमथवक तथ्याङ्क उत्पार्दन 
- - नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय 
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ब.उ.चश.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 
(सरुु सिामप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेचक्षत नमतजा 

विकास कायविि मनिावणका लामग आिश्यक पने आमथवक 
तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि उपयोगका 
लामग तथ्याङ्क प्रर्दायक तथा प्रयोगकतावहरुको 
सिेतना अमभिवृि भएको हनुे।  

३९१०११०२ सािाचजक तथ्याङ्क 
विकास कायविि 

२,३,४ जनसांचख्यक तथ्याङ्क 
उत्पार्दन नेपाल बहसूुिकांक 
सिेक्षण िवहला ि 
बालबामलकाको 
अिस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क 
उत्पार्दन िौथो नेपाल 
जीिनस्ति सिेक्षणः 
जीिनस्ति सम्बन्धी तथ्याङ्क 
उत्पार्दन (गरिबी िापन)  

-  नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय 
मनिावणका लामग आिश्यक पने सािाचजक 
क्षेत्रका तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि तथ्याङ्क 
प्रर्दायक तथा प्रयोगकतावहरुिा सिेतना 
अमभिवृि भएको हनुे। 

३९१०११०३ िाविय जनगणना 
२०७८ 

2,3,4 नेपालको जनसांचख्यक 
बनोट, आकाि, िवृि र्दि, 

जनसंख्याको वितिण गने 

२०७६/७७ - 
२०७७/७८ 

- नेपालको जनसांचख्यक बनोट, आकाि, िवृिर्दि, 

जनसंख्याको वितिण, आदर्दको विस्ततृ एिि ्
खण्डीकृत विििण संर्रे्दचख प्ररे्दश ि स्थानीय 
तहहरुको सिेत प्राप्त भई संविधानको 
अनसूुिीिा उल्लेख भए अनसुािको कमतपय 
आधाि तथ्यांकहरु प्राप्त भई योजना तजुविा, 
नीमत मनिावण तथा विकास प्रवियािा साथवक 
सहयोग हनुे । 
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कायविि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत चस्थमत, आगािी तीन िषवको उपलचब्ध सूिक ि आ.ि. २०७९/८० िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वियाकलाप 
तलको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

ब.उ.चश.नं. कायविि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन िषवको उपलचब्ध सूिक आ.ि. २०७९/८० सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

३९१०००११ िाविय योजना 
आयोग 

र्दीर्वकालीन सोिसवहतको पन्रौँ 
योजनाको विस्ततृ र्दस्तािेज 
तजुविा गिी प्रकाशन भएको, 
स्थानीय तथा प्ररे्दशस्तिीय योजना 
तजुविा दर्दग्र्दशवन तयाि गिी 
प्रकाशन भएको, 
िाविय/प्ररे्दशस्तिीय अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन दर्दग्र्दशवन तयाि 
भई प्रकाशन भएको, दर्दगो विकास 
लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि स्थानीय 
तहिा आन्तिीकीकिण सम्बन्धी 
दर्दग्र्दशवन तयाि भएको, दर्दगो 
विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि 
स्थानीय तहिा आन्तिीवककिण 
तथा िूलप्रिाहीकिण कायविा 
सहजीकिण भएको, दर्दगो विकास 
लक्ष्यको स्िेचछछक िाविय सिीक्षा 
प्रमतिेर्दन प्रकाशन भएको, दर्दगो 
विकास लक्ष्यको प्रगमत प्रमतिेर्दन, 

२०१९ प्रकाशन भएको, नेपाल 
िानि विकास प्रमतिेर्दन, २०१९ 

नेपालको र्दीर्वकालीन सोि तयाि 
भएको हनुे। विमभन्न विषयगत 
क्षेत्रहरूका ३७ िटा अध्ययन 
अनसुन्धान सम्पन्न भएको हनुे। 
१८५० जनालाई योजना पिमत 
सम्बन्धी तामलि दर्दइएको हनुे। २७ 
िटा आन्तरिक िूल्याङ्कन तथा १७ 

िटा आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट 
िूल्याङ्कन सम्पन्न हनुे।  

र्दीर्वकालीन सोिको प्रािचम्भक तथा विस्ततृ र्दस्तािेज 
तजुविा गने, दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि 
स्थानीय तहिा आन्तिीवककिण तथा िूलप्रिाहीकिण 
कायव गने, अध्ययन तथा अनसुन्धानको संस्थागत 
विकासका लामग आिश्यक नीमत, मनरे्दचशका एिि ्
िापर्दण्ड तजुविा गिी सिोकाििालाहरुसँग 
संजालीकिण गने, अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई सदुृढ 
तथा प्रभािकािी बनाउने गिी क्षिता अमभिवृद्घका 
कायविि सञ्चालन गने तथा नविनति प्रविमधको 
प्रयोग बढाउन,े योजना तथा विकासका विमभन्न 
सिसािवयक विषयिा कम्तीिा ११ िटा अध्ययन 
अनसुन्धान गने, विमभन्न ७ आयोजनाको आन्तरिक 
तथा ५ आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट िूल्यांकन गने, 

विकास योजना, आमथवक, सािाचजक एिं पूिावधाि 
विकास सम्बन्धी िाविय िहत्ि एिं प्राथमिकताका 
विमभन्न कायविि÷आयोजनाहरूको विश्लषेण, िूल्यांकन 
तथा पिीक्षण गने योजना तजुविा, कायावन्ियन, अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी िाविय तथा प्रारे्दशस्तिका 
गोष्ठी तथा क्षिता अमभिदृद्व कायविि सञ्चालन गने, 

तीन िषे िध्यिकालीन खिव संििना ि िावषवक 
विकास कायविि तजुविा गने, िाविय आयोजना 
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प्रकाशन भएको, दर्दगो विकास 
लक्ष्यको लागत अनिुान, स्रोत 
आकलन ि लगानीको िणनीमत 
तयाि भएको, दर्दगो विकास 
लक्ष्यको सूिकहरू तथा मतनको 
प्रगमतको अनगुिनको गनव 
तामलका ि चजम्िेिाि 
मनकायहरूको अनगुिन खाका 
तजुविा गरिएको, बहकु्षेत्रीय पोषण 
योजना (र्दोस्रो) कायावन्ियनिा 
ल्याइएको, प्ररे्दश सिकाि ि 
स्थानीय तहसँगको साझेर्दािीिा 
विशेष तथा सिपिुक अनरु्दान 
िार्व त सञ्चालन गरिने 
कायविि/आयोजनाहरुको लामग 
अनलाइन प्रणालीबाट प्रस्ताि 
आह्वान गिी छनौट तथा 
बाँटर्ाँटको कायव सम्पन्न 
गरिएको, िाविय आयोजना बैंक 
सम्बन्धी िागवर्दशवन तयाि भई 
कायावन्ियनिा आएको, िाविय 
आयोजना बैंकसम्बन्धी संर्ीय 
िन्त्रालय/मनकायहरुका लामग 
क्षिता विकास तथा 

बैंकको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लामग कायवविमध 
मनरे्दचशका ि िापर्दण्ड तजुविा गने िाविय आयोजना 
बैंक व्यिस्थापन सूिना प्रणाली (NPBMIS) लाई 
स्तििवृद्घ तथा विस्ताि गने, िाविय आयोजना बैंक 
सम्बन्धी विषय क्षेत्रगत िापर्दण्ड ि मनरे्दचशका तयाि 
गने, आयोजना बैंकको श्रोतकेन्र मनिावण गने, िाविय 
आयोजना बैंकसम्बन्धी क्षिता विकास तथा 
अमभिखुीकिण कायविि सञ्चालन गने, िाविय विकास 
सिस्या सिाधान उपसमिमत ि समिमतको बैठक 
सञ्चालन गने, विमभन्न विकास कायविि तथा 
आयोजनाहरूको अनगुिन तथा िूल्यांकन गने, विकास 
बहससम्बन्धी िेमडयो तथा टेमलमभजनसम्बन्धी 
कायविि सञ्चालन गने, नेपाल पक्ष िाि िा सर्दस्य 
भएका अन्तिावविय संस्थाहरू यूनइस््याप, वििस्टेक, 

कोलम्बो प्लान, इमसिोड लगायतका बावषवक 
बैठकहरूिा प्रमतमनमधत्ि गने, कोलम्िो प्लानसम्बन्धी 
बैठकहरू सञ्चालन गने, लगानी खाका तयाि गने।  
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अमभिखुीकिण कायविि सञ्चालन 
गरिएको, िाविय आयोजना बैंक 
व्यिस्थापन सूिना प्रणाली 
(NPBMIS) पोटवल तयाि भई 
आयोजनाहरूको विििण प्रविवि 
शरुू गिी कायावन्ियनिा आएको, 
निप्रितवन शरुुिाती पूँजी अनरु्दान 
प्रर्दान गने सम्बन्धिा इछछुक 
व्यचक्त/संस्थाबाट प्रस्ताि पेश 
गनवका लामग अनलाइन प्रणाली 
विकास गिी प्रस्ताि आह्वान 
गरिएको, विकास योजना, आमथवक, 

सािाचजक एिं पूिावधाि 
विकाससम्बन्धी सिसािवयक 
विषयिा विमभन्न ८ िटा 
अध्ययन÷ अनसुन्धान भएको, 
विमभन्न आयोजनाहरूको 
आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षबाट 
िूल्यांकन भएको, बहआुयामिक 
गरिबी सूिक सम्बन्धी प्रमतिेर्दन 
प्रकाचशत गरिएको, अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन सम्बन्धी ५ िषे 
कायवयोजना बनाई िावषवक 
कायवयोजनाका आधाििा अनगुिन 
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भएको, िाविय प्राथमिकता प्राप्त 
कायविि÷आयोजनाको अनगुिन 
कायवयोजना बनाई आयोगका 
पर्दामधकािीहरूबाट अनगुिन 
भएको, विमभन्न िन्त्रालयबाट 
सञ्चामलत विकास कायवििहरूको 
अनगुिन गरिएको, िाविय विकास 
सिस्या सिाधान उपसमिमत ि 
समिमतको बैठकहरू सम्पन्न 
भएको, िाविय योजना आयोगको 
संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण 
अध्ययन कायव गिी प्रमतिेर्दन 
तयाि भएको, िाविय योजना 
आयोगको िेबसाईटलाई 
स्तिोन्नमत एिं अध्यािमधक 
सम्बन्धी कायव गरिएको, िाविय 
योजना आयोगको िावषवक प्रगमत 
प्रमतिेर्दन प्रकाशन गरिएको।  

३९१००१०१ योजना तथा 
जनशचक्त विकास 
कायविि 

विभागका मनयमित प्रकाशनहरू 
प्रकाशन भएका, जनशचक्तको 
क्षिता विकास सम्बन्धी 
तामलिहरू संिालन भएको 
तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लामग 
िाविय िणनीमत तजुविा भई नेपाल 

तथ्याङ्क सम्बन्धी ८ िटा 
िावियस्तिको सिेक्षण सम्पन्न भएको 
हनुे। संर् प्ररे्दश ि स्थानीय तह िा 
गिी १३५० जनालाई तथ्याङ्क 
सम्बन्धी तामलि दर्दइएको हनुे।  

विभागका मनयमित तथ्याङ्कीय प्रकाशनहरूको प्रकाशन 
गने, तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लामग िाविय 
िणनीमतको ििणबि कायावन्ियन गने, अमग्रि प्रकाशन 
पात्रो (Advance Release Calender) तयाि गिी 
प्रयोगिा ल्याउने, िाविय तथ्यगत विििणको 
सदुृढीकिण तथा प्रभािकािी कायावन्ियन गने, दर्दगो 
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सिकािबाट स्िीकृत भएको, नेपाल 
सिकािको प्राथमिकतािा पिेको 
िाविय तथ्यगत विििणको 
ड्यासबोडव तयाि भई ७५३ 
स्थानीय तह, प्ररे्दश सिकािका 
िन्त्रालयहरू ि विभाग िातहतका 
३३ तथ्याङ्क कायावलयका 
प्रिखुलाई यसको प्रयोग ि 
प्रभािकारिता सम्बन्धिा प्रचशचक्षत 
गरिएको, केही चजल्ला ि स्थानीय 
तहिा पगुी अनगुिन गरिएको, 
डाटा अपलोडका लामग 
टेम्प्लेटहरू को विकास, 

प्रयोगकतावहरूको सवुिधाका लामग 
सफ्टिेयि संिालनसम्बन्धी 
मभमडयो ट्युटोरियल तयाि 
गरिएको, सिविगत सखु 
सिेक्षणको िस्यौर्दा प्रश्नािली 
तयािी गरिएको, तथ्याङ्क 
अमभलेखन सम्बन्धी कािहरू 
भएको, तथ्याङ्क वितिण ि सिेक्षण 
अनिुमत प्रणाली सम्बन्धी िस्यौर्दा 
तयाि भएको, नेपाल प्रशासमनक 
प्रचशक्षण प्रमतष्ठानसँगको 

विकास लक्षहरूको सूिकहरू सम्बन्धी कायव गने, 

व्यिस्थापन सूिना प्रणालीबाट ि गणना तथा 
सिेक्षणहरूबाट उपलब्ध तथ्यांकबाट दर्दगो विकास 
लक्ष्यका सूिकहरू उत्पार्दन सम्बन्धी कायव गने, 

विभागको भौमतक पूिावधाि विकास गने।  
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सहकायविा केन्रीय तथ्यांक 
विभागको संगठन पनुिसंििना 
अध्ययन गरिएको।  

३९१०१०११ केन्रीय तथ्याङ्क 
विभाग 

िाविय जनगणना २०७८ सम्पन्न 
भएको। 

तथ्यांकीय गमतविमध सम्बन्धी 
नीमत,योजना, तजुविा तथा कायावन्ियन 
भएको हनुे। आमथवक, सािाचजक, 

िाताििणीय तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोधन, उत्पार्दन, सम्प्रषेण तथा सो 
सम्बन्धिा सिन्िय भएको हनुे।  

िाविय जनगणना २०७८ को विस्ततृ प्रमतिेर्दन 
सािवजमनक गने। 

३९१०१०१२ चजल्ला तथ्याङ्क 
कायावलयहरू 

सालबसली रूपिा यी तथ्याङ्कहरू 
संकलन भई केन्रिा ि स्थानीय 
स्तििा प्राप्त हनुे गिेको, 

तथ्याङ्कीय गमतविमध सम्बन्धी योजना, 
कायविि तथा कृयाकलाप सञ्चालन 
भई आमथवक, सािाचजक, िाताििणीय 
तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, उत्पार्दन, 

सम्प्रषेण भएको हनुे। 

चजल्लास्तिका आमथवक, सािाचजक, िाताििणीय तथ्याङ्क 
संकलन, प्रशोधन, उत्पार्दन गने। 

३९१०११०१ आमथवक तथ्याङ्क 
विकास कायविि 

सालबसाली रूपिा नेपालको कुल 
गाहवस्थ्य उत्पार्दन संर् तथा सातै 
प्ररे्दशस्तििा प्रकाशन, िूल्य 
लगायतका तथ्याङ्कहरू उत्पार्दन 
तथा वितिण भएको, प्रथि िाविय 
आमथवक गणनाको विस्ततृ 
नमतजाहरू सािवजमनक भई थप 
नमतजा प्रकाशन जािी िहेको, रू्दध 
उत्पार्दन ि खसी तथा बंगिुको 
िास ुउत्पार्दन ि कर्ी खेती 

िाविय आमथवक गणनाको थप विस्ततृ 
नमतजा सािवजमनक भएको हनुे, प्रथि 
औद्योमगक सिेक्षणको नमतजा 
सािवजमनक भएको हनुे, सालबसाली 
रूपिा िाविय लेखाका अनिुानहरू 
िाविय तथा प्ररे्दश तहिा प्राप्त भएको 
हनुे।  

िाविय आमथवक गणना २०७५ को तथ्याङ्क थप 
विश्लषेण, प्रवियागत इमतहास अमभलेखन, नेपालको 
िाविय लेखा अनिुान (िावषवक तथा तै्रिामसक) 
प्रकाशन गने, प्ररे्दशस्तिको िाविय लेखा अनिुान 
(िावषवक) प्रकाशन गने, िूल्य तथ्याङ्क संकलन तथा 
प्रकाशन (तै्रिामसक) प्रकाशन गने, International 

Comparison of Price सम्बन्धी कायव गने, िाविय 
आमथवक गणनािा आधारित भएि िस्त ुउत्पार्दन गने 
क्षेत्रहरुको औद्योमगक सिेक्षणको स्थलगत तथ्यांक 
संकलन सम्पन्न गने, कुल गाहवस्थ्य उत्पार्दनिा 
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सम्बन्धी सिेक्षण सम्पन्न भएको 
ि नमतजा सािवजमनक गरिएको।  

सहकािी क्षेत्रको योगर्दानको अध्ययन गरिने ।  

३९१०११०२ सािाचजक तथ्याङ्क 
विकास कायविि 

गरिबीको सूिक, जनसंख्या, 
श्रिशचक्त, लैंमगक तथा अन्य 
सािाचजक तथ्याङ्कहरू उत्पार्दन 
भएको, नेपाल बहसूुिक सिेक्षण 
२०७५ को तथ्यांक प्रशोधन भइ 
नमतजाहरू प्रकाशनको अिस्थािा 
िहेका, नेपाल जीिनस्ति 
सिेक्षणको लामग सम्पूणव तयािी 
पूिा भइ गणकहरू पवहलो एक 
ििण वर्ल्डिा खवटएका ति 
कोमभड १९ बाट मसचजवत 
लकडाउनका कािण तथ्यांक 
संकलन कायव अिरूि हनु 
पगुेको, गणना क्षेत्र न्सांकन 
सम्बन्धी कायवहरू भएको।  

सािाचजक क्षेत्रका विमभन्न तथ्याङ्कहरू 
संकलन, प्रशोधन तथा विश्लषेण भई 
उपलब्ध भएको हनुे। नेपाल 
बहसूुिकाङ्क सिेक्षणको विस्ततृ 
नमतजा प्राप्त भएको हनुे। िौंथो 
नेपाल जीिनस्ति सिेक्षण सम्पन 
भई नमतजा प्राप्त भएको हनुे।  

आगािी िाविय जनगणना २०७८ को तयािी 
सम्बन्धी कायव ि पूँजीगत सािानको आपूमतव गने, 

पाइलट जनगणना सञ्चालन गरिने, नेपाल बहसूुिकांक 
सिेक्षण विस्ततृ नमतजाहरू प्रकाशन गने, नेपाल 
जीिनस्ति सिेक्षण सम्पन्न गने, आगािी जनगणनाको 
लामग गणना क्षेत्र न्सांकन सम्बन्धी कायवलाई 
मनिन्तिता दर्दइने, नेपालको िाताििण तथ्याङ्क संकलन 
तथा प्रकाशन सम्बन्धी कायव गने।  

३९१०११०३ िाविय जनगणना 
२०७८ 

िाविय जनगणना २०७८ को 
संिालन तथा व्यिस्थापनसम्बन्धी 
कायव अन्तगवत आिश्यक पने 
गणना सािग्रीको व्यिस्थापन, 

केन्र तथा चजल्लास्तििा 
प्रिािप्रसाि, विमभन्न सञ्चाि 
िाध्यिबाट िाविय जनगणनािा 

िाविय जनगणना सम्पन्न भई नमतजा 
प्राप्त भएको हनुे। 

िाविय जनगणना २०७८ को लामग सांगठमनक तथा 
संस्थागत सबै संििना स्थापना, जनशचक्त व्यिस्थापन, 

विमभन्न ििणका तामलि संिालन, गणना सािग्री 
व्यिस्थापन, किविािीहरूको तामलि, प्रिािप्रसाि, 

पैििीसवहत कोमभडका कािण अिरुि स्थलगत 
गणना सम्पन्न गने । 
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सहयोग ि सहभामगता जनाउनका 
लामग अनिुोध सन्रे्दशको सम्प्रषेण, 

जनगणनािा सिोकाि िाख्न ेविमभन्न 
संर् संस्था ि सिूहसँग विमभन्न 
ििणिा छलर्ल तथा 
अन्तिविया सम्पन्न गरिएको। 
िाविय जनगणना २०७८ को 
िाविय प्रचशक्षक, प्ररे्दशस्तिीय 
िखु्य प्रचशक्षक, चजल्ला जनगणना 
अमधकािी, सहायक जनगणना 
अमधकािी, स्थानीय जनगणना 
अमधकािी ि सपुरििेक्षक तहको 
तामलि सम्पन्न, प्ररे्दश ि 
चजल्लास्तििा प्ररे्दश एिं चजल्ला 
जनगणना कायावलयहरुको 
स्थापना, स्थानीय स्तििा स्थानीय 
जनगणना कायावलयको स्थापना 
गरिएको। जनगणनाको स्थलगत 
सूिीकिणिा खवटने 
सपुरििेक्षकहरुको छनौट तथा 
मनयचुक्त, जनगणनाको स्थलगत 
तथ्यांक संकलन कायविा खवटने 
गणकहरुको लामग आिेर्दन 
संकलन गरिएको। जनगणनाको 
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मनरे्दशक तथा प्राविमधक 
समिमतको बैठकहरु सञ्चालन, 

प्ररे्दश तथा चजल्ला जनगणना 
सिन्िय समिमतको बैठक 
सञ्चालन। जनगणनाको सम्पूणव 
तयािी भई गणकहरु वर्ल्डिा 
खवटने अिस्थािा िहँर्दा कोमभड 
१९ का कािणबाट अिरुि 
भएको,  

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान  

सङ्घीय शासकीय व्यिस्था बिोचजि संर्, प्ररे्दश एिि ्स्थानीय तहिा मनिावण हनुे आिमधक योजना तथा कायवििलाई िाविय योजना तथा कायविि बिोचजि तार्दम्यता 
कायि गनुवका साथै ती योजनाहरूिा दर्दगो विकास लक्ष्यहरू सिावहत भएका हनुेछन।् संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तीन तहिा विकास योजना तजुविा, कायावन्ियन ि अनगुिन तथा 
िूल्यांकन सम्बन्धी क्षिता अमभिवृिका लामग कायविि सञ्चालन हनुेछन।् सो नभएिा िाविय लक्ष्यहरू हामसल गनव कदठनाई हनुस्न े जोचखि िहन्छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी 
कायविि गणना, सिेक्षण, तथ्याङ्क उत्पार्दन लगायतका कायविा पयावप्त वित्तीय स्रोतको समुनचितता ि उपलब्धता, विकास साझेर्दािसँग भएको प्राविमधक िा वित्तीय सहायता सम्बन्धी 
सम्झौता बिोचजि सिय िै सहयोग प्रामप्त ि तथ्याङ्क संकलनका िििा स्थानीय तह िा उत्तिर्दाताहरूबाट सहयोग हनुेछ। सो नभएिा मनधावरित उद्देश्य हामसल नहनुे जोचखि 
िहन्छ। त्यस्तै विद्यिान कोमभड-१९ िहािािीको कािणले स्थलगत तथ्याङ्क संकलन कायविा गणकहरू परििालन गनव कदठनाइ भएिा िा उत्तिर्दाताहरूबाट अपेचक्षत सहभामगता 
ि सहयोग नभएिा जनगणना लगायत सबै सिेक्षणहरू प्रभावित हनुस्ने छन।् 
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परिच्छेद ९ 

संवैधानिक अंग तथा निकाय 
९.१ िाष्ट्रपनतको कायाालय 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपालको संववधािको भाग ६ धािा ६१ बिोजिि िाष्ट्राध्यक्षको रुपिा एक िाष्ट्रपनत िहिे व्यवस्था िहेको छ । 
संववधािको धािा ७३ िा िाष्ट्राध्यक्षबाट सम्पादि हिुे कायहारूलाई सहयोग परु् याउन ि िाष्ट्रपनतको कायाालय िहिे व्यवस्था गरिएको 
छ। संवैधानिक व्यवस्थाअिसुाि िाष्ट्रपनतबाट सम्पादि हिुे भिी निर्दाष्ट गरिएका कायाहरु नछटो, पािदर्शी ि प्रभावकािीरूपिा 
सम्पादि गिा िाष्ट्रपनतको कायाालय स्थापिा भएको हो ।अतः िाष्ट्रपनतको प्रर्शसनिक सजिवालयको रुपिा काया गिे गिी वव.सं. 
२०६५/०३/३० गते स्थावपत यस कायालायको नियनित कािकािवाही सञ्चालि गिा आवश्यक किािािीहरुको  व्यवस्थापि  िेपाल 
सिकािबाट हुुँदै आएको छ। 

२. सिस्या तथा ििुौती  

िाष्ट्रपनतको कायाालयले सम्पादि गिुापिे औपिारिक तथा अिौपिारिक कायाक्रिहरूको निधाारित संख्या पूवााििुाि हिु 
िसक्ि,ु कििाािीहरूको सियिै पदपूनता िहिु,ु किािािीहरूको  नछटो-नछटो सरुवा हिु खोज्िकुा साथै कायाालयिा भौनतक स्रोत साधि 
व्यवस्थापििा कर्ििाई हिु ुयस कायाालयका प्रिखु सिस्या तथा ििुौती हिु ्। 

३. सोि  

संववधािद्वािा निर्दाष्ट गरिएका काया नछटो, पािदर्शी ि प्रभावकािी रूपिा सम्पादि । 

४. उन द्दशे्य  

िाष्ट्रपनतको कायाालयबाट हिुे काया निववावाद रुपिा सम्पादि गिे तथा सम्बद्ध निकायहरूसुँग प्रभावकािी सिन्वय कायि 
गदै तोवकएको जिम्िेवािी प्रभावकािी रुपिा निभाउन ि ु। 

५. िणिीनत  

1. संववधाि प्रदत्त कायाहरु गि साक्िे गिी काि कािवाहीलाई प्रववनधिैत्री बिाउन िे । 

2. सम्बद्ध निकायहरूसुँगको सिन्वय ि सहकायालाई प्राथनिकतािा िाखी कायासम्पादि गिे। 

 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ िाष्ट्रपनतद्वािा हिुे कायािा 
सहिीकिण, व्यवस्थापि तथा 
सिन्वय भएको हिुे । 

वटा १२२७ १४९३ १४४९ १५१२ १५७९ 
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७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि   

       

रु. लाखिा 

आनथाक वषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
िपेाल सिकाि 

वैदेजर्शक 

अिदुाि 
वैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८०          1,426        1,237         189         -         1,426         -            -    

२०८०/८१          1,299        1,299          -           -         1,299         -            -    

२०८१/८२          1,340        1,340          -           -         1,340         -            -    
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

१०१००0११ िाष्ट्रपनतको कायाालय 
(प्रर्शासनिक खिासिेत) 

 िाष्ट्रपनतको कायालायबाट हिुे काया निववावाद रुपिा 
सम्पादि गिे तथा सम्बद्ध निकायहरूसंग प्रभावकािी 
सिन्वय कायि गदै तोवकएको जिम्िेवािी प्रभावकािी 
रुपिा निभाउन ि ु। 

-  ११,८० नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय 

१०१०0०११ िाष्ट्रपनतको कायाालय 
(प्रर्शासनिक खिासिेत) 
पंूिीगत 

 िाष्ट्रपनतको कायालायबाट हिुे काया निववावाद रुपिा 
सम्पादि गिे तथा सम्बद्ध निकायहरूसंग प्रभावकािी 
सिन्वय कायि गदै तोवकएको जिम्िेवािी प्रभावकािी 
रुपिा निभाउन ि ु। 

-  १,९४ नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय 

१०१००००१ िाष्ट्रपनत  िाष्ट्रपनतको कायालायबाट हिुे काया निववावाद रुपिा 
सम्पादि गिे तथा सम्बद्ध निकायहरूसंग प्रभावकािी 
सिन्वय कायि गदै तोवकएको जिम्िेवािी प्रभावकािी 
रुपिा निभाउन ि ु। 

-  ७५ नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय 

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

 

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि 
हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

१०१००११३ िाष्ट्रपनतको कायाालय (प्रर्शासनिक 
खिासिेत) 

भवि नििााण, कायाालय भविको 
प्रवलीकिण लगायतका काया भएको 

िाष्ट्रपनतद्वािा संवैधानिक दवयत्व पिुा गिी 
िेपालको संववधािको संिक्षण हिुे । 

नियनित प्रर्शानिक काया। 

१०१००११४ िाष्ट्रपनतको कायाालय (प्रर्शासनिक 
खिासिेत) पंूिीगत 

भौनतक रूपिा सवुवधासम्पन्न एवं 
क्षितायकु्त कायाालय 

नछटो, छरितो ि प्रभावकािी कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय 

भौनतक रूपिा सवुवधासम्पन्न एवं 
क्षितायकु्त कायाालय 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि 
हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

१०१००००१३ िाष्ट्रपनत भौनतक रूपिा सवुवधासम्पन्न एवं 
क्षितायकु्त कायाालय 

नछटो, छरितो ि प्रभावकािी कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय 

भौनतक रूपिा सवुवधासम्पन्न एवं 
क्षितायकु्त कायाालय 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

यस कायाालयको लानग कायाालय सञ्चालि, स्वकीय सजिवालय व्यवस्थपि तथा यहाुँ िहेको सिुक्षा सिािोह सजिवालय लगायतको व्यवस्थापि सिेतको लानग पयााप्त बिेट 
िभएिा कायाालय व्यवस्थापििा कर्ििाई एवं सिस्या हिुे ि यस कायाालयले आफूलाई तोकेको जिम्िेवािी पूिा गिा िसक्िे िोजखि िहन्छ ।
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९.२ उन पिाष्ट्रपनतको कायाालय 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपालको संववधािको धािा ६७ िा िेपालिा एक उन पिाष्ट्रपनत िहिे ि धािा ७३ िा उन पिाष्ट्रपनतको एक कायाालय िहिे 
व्यवस्था गरिएको छ। सोही संवैधानिक प्रावधाि अिसुाि उन पिाष्ट्रपनतको कायालाई व्यवजस्थत गिाका लानग उन पिाष्ट्रपनतको कायाालय 
स्थापिा गिी कािकाि सञ्चालि हुुँदै आएको छ। 

यस कायाालयले उन पिाष्ट्रपनतको कायाको सहिीकिण ि व्यवस्थापि गदाछ। सिुक्षा व्यवस्थापि, भेटघाट व्यवस्थापि, 
सवािी व्यवस्थापिका कािहरू सम्पादि गदै दैनिक प्रर्शासि सञ्चालि लगायतका ववनभन् ि क्षेत्र, निकाय, संस्था, िागरिक 
सिािसुँग सिन्वय गदै कायाालयलाई थप ियाार्दत ि व्यवजस्थत गदै आएको छ। 

२. सिस्या तथा ििुौती  

 देर्शको संवैधानिक प्रावधाि बिोजििको सम्िानित पदानधकािीको कायालाई ियाार्दत तथा व्यवजस्थत बिाउन ि आवश्यक 
पदाछ। सो कायाको लानग आवश्यक स्रोत साधिको उन पयकु्त व्यवस्थापि गिुा पिे हनु्छ। त्यस्तो स्रोत साधि सियािकूुल रूपिा 
उन पलधध हिु ु पदाछ। पूवााधाि ववकास, सवािी साधि खरिद तथा नियनित काया ि सिुक्षा व्यवस्थापि कायाहरूको लानग 
आवश्यकता अिसुाि बिेट ववनियोिि हिु पिे देजखन्छ। िाग/आवश्यकतािसुाि सियिा िै पयााप् त बिेट उन पलधध िहिु ुिखु्य 
सिस्या िहेको छ। 

िावष्ट्रय एकतालाई अक्षुण्ण िाख् ि िाष्ट्र ि िावष्ट्रयता कुिै व्यजक्त सिदुाय वा क्षेत्रीयता भन्दा िानथ हो भन् िे भाविा िागतृ 
गिाउन िे ववषय ििुौतीको रूपिा िहेको छ। 

३. सोि  

उन पिाष्ट्रपनतको कायाालयलाई संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्िक िाज्य िेपालको उन च्ि ियाार्दत संस्थाको रूपिा ववकास गिुा। 

४. उन द्दशे्य  

1. िाष्ट्र प्रिखुको अिपुजस्थनतिा िाष्ट्रप्रिखु भई काया गिुापिे भएकोले उन पिाष्ट्रपनतको काि कािबाहीलाई ियाार्दत रूपिा 
सम्पन् ि गिा व्यवस्थापकीय सहयोग गिुा। 

2. संववधािको पालिा ि संिक्षण तथा िावष्ट्रय एकता प्रबद्धाििा सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई सहिीकिण गिुा। 

3. उन च्ि ियाादायकु्त कायाालयको हैनसयतिा सरु्शासििैत्री कायासञ्चालि सनुिजित गिुा। 

५. िणिीनत  

1. गणतन्त्र िेपालको उन च्ि ियाार्दत संस्थाको रुपिा यस कायाालयलाई ववकास गिे। 

2. सरु्शासि एवि ्स्िाटा अवफसको िान्यताअिरुुप कायाालय सञ्चालि ि व्यवस्थापि गिे। 
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६. ववषयक्षते्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ तानलि वटा ५ ४६ ४६ ४६ ४६ 

२ सवािी साधि ििात वटा २९ २९ २९ २९ २९ 

३ सवािी साधि ििात वटा २९ २९ २९ २९ २९ 

४ सावािी साधि वविा 
तथा िववकिण 

वटा २९ २९ २९ ३० ३० 

५ अन्य सम्पतीहरुको 
संिालि तथा सम्भाि 
खिा 

वटा ५० ८० १,०० १,०० १,०० 

६ िेनसििी तथा औिाि 
ििात सम्भाि तथा 
संिालि खिा  

वटा ३० ५० ५५ ५८ ६० 

७ ववववध कायाक्रि खिा  पटक १ १ १ १ १ 

८ अिगुिि िलुयांकि खिा  पटक ५ ६ ७ ८ १० 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

       
रु. लाखिा 

आनथाक वषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
िपेाल सिकाि 

वैदेजर्शक 

अिदुाि 
वैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८०            482          468          14         -           482         -            -    

२०८०/८१            501          484          17         -           501         -            -    

२०८१/८२            520          501          19         -           520         -            -    
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 

आयोििा 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

१०२००००१ उन पिाष्ट्रपनत 1 सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको सजिवालय 
व्यवस्थापि 

-  ५६ 1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव 
तथा अन्य सवुवधा भकु्तािी 
सहिीकिण । 

2. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
कायाक्रि तथा भ्रिण व्यवस्थापि ।  

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
सजिवालय व्यवस्थापि ।  

१०२०००११ उन पिाष्ट्रपनत 
कायाालयलको 
प्रर्शासनिक खिा सिेत 

2 1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव 
तथा अन्य सवुवधा भकु्तािी  
सहिीकिण । 

2. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
कायाक्रि तथा भ्रिण व्यवस्थापि । 

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
सजिवालय व्यवस्थापि ।  

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई भेटघाट 
गिा आउन िे स्वदेर्शी तथा ववदेर्श 
अनतनथ सत्कािको व्यवस्थापि ।  

-  ४,१२ 1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव 
तथा अन्य सवुवधा भकु्तािी 
सहिीकिण भएको हिुेछ ।  

2.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
कायाक्रि तथा भ्रिण व्यवस्थापि 
गरिएको हिुेछ ।  

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
सजिवालय व्यवस्थापि िसु्त दरुुस्त 
गरिएको हिुेछ ।  

4. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई 
भेटघाट गिा आउन िे स्वदेर्शी तथा 
ववदेर्श अनतनथ सत्कािको 
व्यवस्थापि गरिएको हिुेछ । 
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कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  
 

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक यो आव सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

१०२००००१ उन पिाष्ट्रपनत 5. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव 
तथा अन्य सवुवधा भकु्तािी सहिीकिण 
भएको ।  

6.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको कायाक्रि 
तथा भ्रिण व्यवस्थापि सहि 
बिाइएको । 

7.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
सजिवालय व्यवस्थापि िसु्त दरुुस्त 
पारिएको । 

1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव तथा 
अन्य सवुवधा भकु्तािी सहिीकिण 
गरििेछ । 

2.   सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको कायाक्रि 
तथा भ्रिण व्यवस्थापि सहिीकिण 
गरििेछ । 

3.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको सजिवालय 
व्यवस्थापि िसु्त दरुुस्त पारििेछ ।  

1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूबाट िावष्ट्रय 
गौिवका आयोििा तथा रुपान्तिणकािी 
आयोििाहरुको अिगुिि गिे ।  

2. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूबाट िावष्ट्रय तथा 
अन्तिाावष्ट्रय अनतनथसुँग भेटघाट गिे ।  

१०२०००११ उन पिाष्ट्रपनत 
कायाालयलको 
प्रर्शासनिक खिा 
सिेत 

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव 
तथा अन्य सवुवधा भकु्तािी सहिीकिण 
गरिएको छ ।  

4.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको कायाक्रि 
तथा भ्रिण व्यवस्थापि गरिएको छ । 

5. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको 
सजिवालय व्यवस्थापि गरिएको छ । 

6. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई भेटघाट 
गिा आउन िे स्वदेर्शी तथा ववदेर्श अनतनथ 
सत्कािको व्यवस्थापि गरिएको छ । 

1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव तथा 
अन्य सवुवधा भकु्तािी सहिीकिण गरििे 
। 

2. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको कायाक्रि 
तथा भ्रिण व्यवस्थापि गरििे । 

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको सजिवालय 
व्यवस्थापि गरििे । 

4. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई भेटघाट 
गिा आउन िे स्वदेर्शी तथा ववदेर्श अनतनथ 
सत्कािको व्यवस्थापि गरििे । 

1. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको तलव तथा 
अन्य सवुवधा भकु्तािी सहिीकिण ।  

2.  यस कायाालय तथा सजिवालयका 
किािािीको कायाक्रि तथा भ्रिण 
व्यवस्थापि ।  

3. सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूको सजिवालय 
व्यवस्थापि । 

4.  सम्िाििीय उन पिाष्ट्रपनतज्यूलाई भेटघाट 
गिा आउन िे स्वदेर्शी तथा ववदेर्श अनतनथ 
सत्कािको व्यवस्थापि ।  

5. कायाालयको सम्पूणा प्रर्शासनिक 
व्यवस्थापि ।  

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

कायाालय सञ्चालि गिाका लानग आवश्यक स्रोत साधि उन पलधध भएिा कायाालयबाट सम्पादि हिुे काि कािबाही गणुस्तिीय हिुेछ। सो हिु िसकेिा उन द्देश्य हानसल िहिुे 
िोजखि िहिे छ।
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९.३ संघीय संसद  

१. पषृ्ठभनूि  

संघीय संसद िलुकुको सवोच्ि ििप्रनतनिनधिूलक संस्था हो। यो प्रनतनिनध सभा ि िावष्ट्रय सभा िािका दईु सदि 
सवहतको एक संघीय व्यवस्थावपका हो। यस संस्थाले िाज्यिा िहेका ववववधताको प्रनतनिनधत्व गदै िाज्य सञ्चालिका लानग 
आवश्यक िीनतहरूको निधाािण तथा कािूिहरूको नििााण गदाछ। िितािा निवहत सावाभौिसत्ताको प्रयोग यसै संस्थाबाट हिु े
गदाछ। र्शजक्त सन्तलुिका आधाििा लोकताजन्त्रक िलुयिान्यताको सम्बद्धाि तथा प्रबधािका गदै िििखुी सिकािको सनुिजितताका 
लानग सिकािका कािकािबाहीको निगिािी तथा सिकािलाई आवश्यक निदेर्शि यस संस्थाले गदाछ। संघीय संसदको यीिै 
िहत्वपूणा कायाहरूको प्रभावकारिताका लानग संघीय संसद सजिवालयको व्यवस्था गरिएको हो। सजिवालयले संघीय संसदलाई 
व्यवस्थावपकीय तथा प्रर्शासनिक सहयोग परु् याउन दै कािकािबाहीको सिुारू रुपिा सञ्चालि गदाछ। 

२. सिस्या तथा ििुौती  

संघीय संसदका लानग छुटै्ट सिकािी भविको अभाविा अन्तिाावष्ट्रय सम्िेलि केन्रको भवि भाडािा नलई दवैु सदिका 
बैिकहरू सञ्चालि गिााले अनतरिक्त व्यहभाि बेहोिुा पिेको, संघीय संसद सजिवालय संसद भवि एकै िाुँउन  िहिुाले सभाका नियनित 
बैिक सञ्चालिका लानग आवश्यक प्रर्शासनिक एवं व्यवस्थावपकीय सिन्वय गिा कर्ििाई िहेको, ववषयगत सनिनतहरूका बैिक 
कक्ष ि सजिवालयहरूिा पयााप्त पूवााधािको अभाव िहेको, संसदीय कािकािबाहीलाई अिसुन्धाििखुी बिाउन ि, संसदीय दलका 
कायाालयहरूिा पयााप्त पूवााधािको अभाव िहि,ु सजिवालयका ििर्शजक्तको क्षिता अनभबवृद्धका कायाहरू पयााप्त िात्रािा सञ्चालि 
िभएको िस्ता सिस्या तथा ििुौती िहेका छि।् 

३. सोि  

िििखुी, स्वच्छ ि वक्रयार्शील संघीय संसद। 

४. उन द्दशे्य  

1. लोकताजन्त्रक िलुयिान्यताको प्रवद्धाि गिा संववधािको ििा एवं भाविा अिरुुप िलुकुको आवश्यकता तथा 
ििसिोकािसुँग सम्बजन्धत ववषयिा कािूि नििााण गिुा, 

2. सिकािलाई पूणातः पािदर्शी, िवाफदेही ि उन त्तिदायी बिाउन िे कायािा सहयोग गिुा, 

3. व्यापक अिसुन्धाि ि बहसिा आधारित तथा र्दगो ववकासिा सहयोगी हिुे गिी ववनध नििााण गिुा, 

4. दवैु सदि, ववषयगत सनिनतहरू ि सजिवालयको कािकािबाहीिा अत्याधनुिक सूििा प्रववनधको प्रयोग गदै, 
सजिवालयिा िहेका किािािीहरूको क्षिता अनभववृद्ध तथा उन त्प्रिेणाका िववि आयािहरूको पवहिाि गदै िसु्त ि 
प्रभावकािी संसद सजिवालयको नििााण गिुा। 

५. िणिीनत  

1. पािदर्शी ि सहभानगतािूलक प्रवक्रयाबाट कािूि नििााण गिे 

2. संसद ि िागरिक बीिको सम्बन्धलाई सिुधिु बिाउन िे वक्रयाकलापहरू सञ्चालि गिे, 

3. आनथाक ववकासलाई सहयोग पगु्िे गिी संसदीय निगिािी िाख्न,े 

619



4. ववषयगत सनिनतहरूलाई अिसुन्धाि गिे एवं ववकासका एिेण्डाहरूिा व्यापक छलफल हिुे िञ्चको रुपिा ववकास 
गिे 

5. प्रदेर्श ि स्थािीय तहका ववधावयकी कायािा सहिीकिण गिे तथा ज्ञािको हस्तान्तिण गिे 

6. संघीय संसदका िाििीय सदस्यहरू तथा सजिवालयका किािािीहरूको क्षिता ववकासका कायाक्रिहरू सञ्चालि गिे, 

7. संघीय संसद एवं सजिवालयका लानग आधनुिक ि सवुवधायकु्त पूवााधािको ववकास गिे, 

8. संघीय संसद सजिवालयलाई िसु्त ि प्रभावकािी बिाउन ि  

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ संववधाि कायाान्वयिका 
लानग कािूि नििााण 

संख्या १ १ १ १ १ 

२ संसदीय निगिािी ि 
अिगुिि सरु्शासि 
प्रवद्धाि 

संख्या १ १ १ १ १ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि   

         रू लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 11,948 11,628 320 - 11,948 - - 

२०८०/८१ 12,580 12,228 352 - 12,580 - - 

२०८१/८२ 13,095 12,708 387 - 13,095 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

 

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .र्शी.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२०२०००११ संघीय संसद  ८ संघीय संसदका पदानधकािीहरू (िाि ििा)को 
सवुवधा ि सजिवालय सञ्चालि संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुवधा उन पलधध गिाउन ि,े संघीय 
संसदका सदस्यहरुको सजिवालय सञ्चालि 
व्यवस्था गिे, संसदीय सनिनतका कायाक्रि सञ्चालि  

-  ९८,०० संसदीय प्रणाली थप 
संस्थागत ि सिदृ्ध भएको 
हिुे 

२०२०००१२ संघीय संसद 
सजिवालय 

८ सजिवालय सञ्चालि खिा -  ४२,०० ववधावयकी कायािा 
सहिीकिण ि अनभलेखको 
व्यवस्थापि 

२०२००००१ संघीय संसद ८ संघीय संसदका पदानधकािीहरू (िाि ििा)को 
सवुवधा ि सजिवालय सञ्चालि 

-  ३,०० संसदीय प्रणाली थप 
संस्थागत ि सिदृ्ध भएको 
हिुे 

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२०२०००११ संघीय संसद  संघीय संसदका 
पदानधकािीहरुलाई सवुवधा 
उन पलधध भएको संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुवधा तथा 
सजिवालय उन पलधध भएको, 
संसदीय सनिनतका काया सञ्चालि 
भएको  

संसदीय प्रणाली थप संस्थागत ि सिदृ्ध 
भएको हिुे संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुवधा उन पलधध भएको 
हिु,े संसदीय सनिनतका अिगुिि, 

संसदीय ऐनतहानसक अनभलेखको 
धयवस्थापि, 

अन्ति तह ववधायीकी सम्बन्ध नबस्ताि 

संघीय संसदका पदानधकािीहरूको सवुवधा भकु्तािी ि 
सजिवालय सञ्चालि संघीय संसदका सदस्यहरूलाई सवुवधा 
उन पलधध गिाउन िे, संघीय संसदका सदस्यहरुको सजिवालय 
सञ्चालि व्यवस्था गिे, संसदीय सनिनतका कायाक्रि 
सञ्चालि गिे 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

लगायतका कायाक्रि सिालि हिुे। 

२०२०००१२ संघीय संसद 
सजिवालय 

सजिवालयको नियनित सञ्चालि 
भएको 

सजिवालयको िसु्त ि प्रभावकािी 
सञ्चालि 

प्रववनधिैत्री भौनतक साधि तथा पूवााधािको ववकास, 

किािािीको क्षिता ववकास  

२०२००००१ संघीय संसद संघीय संसदका 
पदानधकािीहरुलाई सवुवधा 
उन पलधध भएको 

संसदीय प्रणाली थप संस्थागत ि सिदृ्ध 
भएको हिुे 

संघीय संसदका पदानधकािीहरूको सवुवधा भकु्तािी ि 
सजिवालय सञ्चालि 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

संसदीय गनतववनधहरुको खिा पूवााििुाियोग्य बिाउन िे, संसदीय अध्ययि ि निगिािीका कायाक्रिहरु परिजस्थनतिा आधारित हिु,ु आधनुिक प्रववनधको उन पयोग गिे, ववधावयकी 
प्रवक्रयालाई निजश् ित सिय तानलकािा आवद्ध गिे िस्ता काया हिु िसकेिा तोवकएका उन द्देश्य हानसल िहिुे िोजखि िहन्छ ।
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९.४ अदालत 

१. पषृ्ठभनूि  

लोकताजन्त्रक र्शासि प्रणालीको र्दगो आधाि न्यायको सनुिजितता हो। संववधाि ि संघीयताको ििा अिसुाि स्वतन्त्र, 

निश्पक्ष ि सक्षि न्यायपानलका िाफा त न्यायलाई सबैको पहुुँियोग्य, अििुाियोग्य ि ववश्वसिीय बिाउन ि ुआवश्यक िहेको छ। 
यसका लानग नछटो-छरितो, सवासलुभ, नितव्ययी, प्रभावकािी ि उन त्तिदायी न्याय व्यवस्था कायि गिी ििताले प्रत्यक्ष अिभुतू गिा 
सक्िे न्याय प्रणाली सनुिजित गिुा आवश्यक छ। सािाजिक, आनथाक, िाििीनतक परिवेर्शिा बढदै गएको िवटलता, ववज्ञाि ि 
प्रववनधको क्षेत्रिा भएका िवविति प्रवाहले लयाएका नबनभन्न आयािहरुसंगै न्यायपानलकाको कािकािवाही, कायारै्शलीिा परिवतािको 
आवश्यकता अपरिहाया भएको छ । यसै सन्दभािा न्यायपानलकाले आफ्िै सोि ि सवक्रयतािा २०६१ सालदेजख योििावद्ध 
ववकासको सरुुवात गिी प्रथि पञ्चवषीय िणिीनतक योििा (२०६१–२०६६), दोस्रो पञ्चवषीय िणिीनतक योििा (२०६६–
२०७१) ि तेस्रो पञ्चवषीय िणिीनतक योििा (२०७१–२०७६)को सफल कायाान्वयिबाट प्राप्त उन पलजव्ध तथा अिभुवहरुलाई 
संस्थागत गदै हाल न्यायपानलकाको िौथो पञ्चवषीय िणिीनतक योििा (२०७६/०७७–२०८०/०८१) कायाान्वयिको तेस्रो 
वषािा िहेको छ। न्यायपानलकाको िणिीनतक योििा अन्तगात निधाारित नबनभन्न कायाक्रिहरुको कायाान्वयि योििा तयाि गिी 
सोका लानग लाग्िे बिेट योििाले प्रक्षेपण गिेको छ।ति योििाले प्रक्षेपण गिे बिोजििको बिेट प्राप्त हिु िसक्दा योििाले 
निधाािण गिेका वक्रयाकलापहरु सोही रुपिा सम्पन् ि हिु सकेका छैिि।् न्यायपानलकाको िणिीनतक योििाले निधाािण गिेका 
नबनभन्न कायाक्रिहरुको प्रभावकािी कायाान्वयिका लागी आवश्यक स्रोत साधि उन पलधध हिु आवश्यक छ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

िेपालको संववधाि बिोजिि संघीय र्शासकीय व्यवस्था अिरुुप न्यायपानलकालाई रुपान्तिण गिाको लागी पयााप्त ज्ञाि नसप 
ि क्षिता सवहतको दक्ष ििर्शजक्तको किी, सूििा प्रववनधिैत्री िदु्दा व्यवस्थापि पद्धनतको ववकास अदालतको कायाबोझ ववृद्ध, 

निर्शलुक काििुी सेवाको प्रभावकारिता, अन्तिनिकाय ि बहनुिकाय वविको सिन्वय, िणिीनतक योििाको प्रभावकािी कायाान्वयि, 

ििर्शजक्त व्यवस्थापि, न्यायाधीर्श तथा किािािीहरूको क्षिता अनभववृद्ध, न्याय सेवाप्रनतको आकषाणिा ववृद्ध एवि ् सेवाग्राहीिैत्री 
व्यवहाि लगायतका ववषय न्यायापानलकाका सिस्याका रुपिा िहेका छि। न्यायिा पहुुँि अनभबवृद्ध गिी िािव अनधकाि, िौनलक 
हकको संिक्षण ि संवद्धाि गदै कािूिी र्शासि कायि िाख् ि,ु सम्बजन्धत सबै पक्षको सहयोग ि सिन्वयलाई थप प्रभावकािी बिाउन ि 
ि आवश्यक स्रोत साधिको व्यवस्थापि गिे िस्ता सिस्या तथा ििुौतीहरू िहेका छि ्।  

३. सोि  

स्वतन्त्र, सदुृढ, सक्षि ि ववश् वसिीय न्याय प्रणाली।  

४. उन द्दशे्य  

1. न्याय प्रर्शासिलाई नछटो, छरितो, निष्पक्ष, प्रभावकािी ि ििउन त्तिदायी तथा न्यावयक प्रवक्रयालाई सिल, अििुाियोग्य, 

िवाफदेही, पािदर्शी ि सिुिा प्रववनधिैत्री बिाई न्यायपानलकाप्रनत ििआस्था ि ववश्वासिा अनभववृद्ध एवि ्न्यायपूणा सिाि 
नििााण गिुा। 

2. िेपालको संववधाि, संघीयताको ििा, िेपाल पक्ष भएको अन्तिावष्ट्रय सजन्ध संझौताअिरुुप सबै पक्षबाट अपित्व हिुे सिल ि 
गणुस्तरिय कािूिको तिुािा गिुा तथा िौनलक हक ि िािवअनधकािको संिक्षण ि सम्वद्धाि गदै न्यायिा सबैको सहि 
पहुुँि स्थावपत गिाउन ि।ु 
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3. कािूिी जर्शक्षा ि जर्शक्षण प्रणालीलाई िावष्ट्रय एवि ्अन्तिावष्ट्रय स्तििा गणुस्तरिय, प्रनतष्पधी एवि ्सिािको आवश्यक्ता 
परिपूनता गिे गिी ववकास गिुा।  

५. िणिीनत  

सूििा प्रववनधिैत्री िदु्दा प्रवाह व्यवस्थापि ि स्विानलत फैसला कायाान्वयि पद्धनतको ववकास एवि ् न्यायपानलकाको 
संस्थागत सदुृढीकिण ि न्यावयक ििर्शजक्तको क्षिता ववकास गिी न्यावयक प्रवक्रयालाई नछटोछरितो, प्रभावकािी, 
अििुाियोग्य ि सहि पहुुँियोग्य बिाउन िे।  

६. ववषयक्षते्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ न्यावयक निकायिा 
दताा भएका िदु्दाको 
लगत 

संख्या  
(प्रनत लाख 
ििसंख्या) 

१११८ ११०० ९९० ९२० ८५० 

२ न्यावयक निकायबाट 
भएका िदु्दाको 
फर्छ्यौट 

कूल लगतका 
आधाििा 
(प्रनतर्शत) 

५१.०४ ५५ ६० ६० ६० 

३ फैसला कायाान्वयि कूल 
फर्छ्यौटका 
आधाििा 
(प्रनतर्शत) 

३७.९४ ४० ५० ५० ५० 

४ सूििा प्रववनधको 
उन च्िति उन पयोग 

एक किािािी 
एक कम्प्यटुि 

(कूल 
दिबन्दीको 
आधाििा) 

३६४६ ४६०२ ५९८४ ६४८४ ६६२० 

५ निनसलको 
नडिीटाइिेर्शि 

नडजिटाइिड् 
निनसल 

(प्रनतर्शत) 

३.१८ १० २५ ६५ १,०० 

६ भवि नििााण संख्या २२ १९ २३ २३ २० 

७ अध्ययि अिसुन्धाि संख्या १२ ७ १६ १८ २१ 
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७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

रू. लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

िपेाल सिकाि 
बैदेजर्शक 
अिदुाि 

बैदेजर्शक 
ऋण 

२०७९/८० 69,281 48,807 20,474 - 69,281 - - 

२०८०/८१ 73,060 50,628 22,432 - 73,060 - - 

२०८१/८२ 77,075 52,400 24,675 - 77,075 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२०४००००१ सवोच्ि अदालत  नछटो छरितो, सवासलुभ, निष्पक्ष, 

प्रभावकािी ि ििउन त्तिदायी 
न्याय प्रर्शासि। 

- - १. न्यायापानलकाको िौथो पञ्चबषीय 
िणिीनतक योििाको िनतिािूलक तथा 
प्रभावकािी कायाान्वयि भएको हिुेछ।  

२. िदु्दाको र्शीघ्र फर्छ्यौट गिा िदु्दा 
व्यवस्थापि पद्धतीिा सधुाि गिी ििताले 
िसु्त दरुुस्त न्याय प्रणालीको िहससु गिा 
सक्िे हिुेछ।  

२०४०००११ सवोच्ि अदालत (प्र.ख) ८ न्यावयक सरु्शासिको प्रबद्धाि - - १. अदालतको कायाक्षेत्र नभत्रका न्यायिा 
पहुुँिका अविोधहरुलाई सम्बोधि गिी 
अदालतबाट प्रवाह हिुे सेवा गणुस्तिीय ि 
प्रभावकािी भएको हिुेछ।  

२. संवहता कािूिहरुको िनतिािूलक ि 
प्रभावकािी कायाान्वयिबाट कािूि 
परिपालिाको संस्काििा बवृद्ध भएको 
हिुेछ।  

३. सूििा प्रववनधको १० बषे गरुुयोििा 
िाफा त न्यावयक सूििा, सञ्चाि ि जर्शक्षा 
पद्धतीको सधुाि गिी अदालतका काि 
कािवाही सम्बन्धिा सेवाग्राहीको सन्तषु्टी 
अनभववृद्ध गरििे 

२०४९१०११ उन च्ि अदालतहरु ६ न्यावयक उन त्तिदावयत्व ि 
िावफदेहीता अनभबवृद्ध 

- - १. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनत िागा सिूह 
अन्तगात तोवकएको सियनसिा नभत्र फैसला 
भएको हिुेछ।  
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२. २१ काया र्दि नभत्र फैसलाको ववद्यतुीय 
कपी सफ्टवेयििा अपलोड भएको हिुेछ। 

२०४९२०११ ववरे्शष अदालत ६ खास वकनसिका िदु्दाहरुको 
र्शीघ्र फर्छ्यौट 

- - नछटो छरितो न्याय प्रणालीिाफा त भ्रष्टािाििकु्त 
सिािको सनुिजितता हिुेछ। 

२०४९३०११ प्रर्शासवकय अदालत ६ किािािीहरुको ववभागीय 
कािवाही सम्बन्धी वववाद 
निरुपण 

- - िदु्दा फर्छ्यौटको दििा बवृद्ध हिुेछ। 

२०४९४०११ श्रि अदालत ६ श्रिसम्बन्धी वववादको निरुपण - - १. िदु्दा फर्छ्यौटको दििा बवृद्ध हिुेछ। 

२०४९५०११ फैसला कायाान्वयि 
निदेर्शिालय 

६ िनतिािूलक फैसला 
कायाान्वयि 

- - १.िनतिािूलक तथा प्रभावकािी फैसला 
कायाान्वयि प्रणाली िाफा त फैसला 
कायाान्वयिको दि ५०% पगु्िेछ। 

२०४९६०११ िािश्व न्यायाधीकिणहरु ६ कि सम्बन्धी वववादहरुको 
निरुपण 

- - १. किसम्बन्धी िदु्दा फर्छ्यौट तथा फैसला 
कायाान्वयिको दििा बवृद्ध हिुेछ। 

२०४०००१२ िेलनिलाप परिषद् ६ वववाद सिाधािको बैकजलपक 
उन पायहरुको प्रभावकािी प्रयोग 

- - १. िेलनिलाप पद्दनत वववाद सिाधािको 
बैकजलपक ि भिपदो उन पायको रुपिा 
स्थावपत भएको हिुेछ। 

२०४९७०११ जिलला अदालतहरु ६ सबै वकनसिका सरुु तहका 
वववादको र्शीघ्र फर्छ्यौट।  

- - १. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनत िागा सिूह 
अन्तगात तोवकएको सियनसिा नभत्र फैसला 
भएको हिुेछ।  

२. २१ काया र्दि नभत्र फैसलाको ववद्यतुीय 
कपी सफ्टवेयििा अपलोड भएको हिुेछ।  

३. फैसला कायाान्वयि दििा बवृद्ध हिुेछ। 

२०४६१०११ िावष्ट्रय न्यावयक प्रनतष्ठाि ६ न्याय सेवाका किािािी तथा 
न्यायानधर्शहरुको क्षिता 
ववकास 

- - न्याय सिूहका सम्पूणा लजक्षत बगाहरुको 
क्षिता ववकास गिी कया संस्काििा सधुाि 
भएको हिुेछ। 
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कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२०४००००१ सवोच्ि अदालत 1. न्यायपानलकाको िौथो पञ्चबषीय 
िणिीनतक योििाको िध्यावनध 
िूलयाङ्कि सरुु भएको। २.पेर्शी 
व्यवस्थापि, िदु्दा प्रवाह 
व्यवस्थापि ि स्विानलत फैसला 
कायाान्वयि पद्धनतिा सूििा 
प्रववनधको प्रयोगिा ववस्ताि 
भएको। ३.देर्शभि २२ वटा 
अदालतहरुको भवि नििााण 
काया सम्पन्न भएको 

1. कूल फर्छ्यौट दि ६०%।  

2. फैसला कायाान्वयि दि ५०% 
पगु्िे। 

1. िौथो पञ्चबषीय िणिीनतक योििा को िध्यावनध 
िूलयांकि।  

2. पेर्शी व्यवस्थापिलाई व्यवजस्थत गिा स्विानलत 
प्रणालीको नििााण।  

3. सवोच्ि अदालतको भवि नििााण 

२०४०००११ सवोच्ि अदालत 
(प्रर्शासनिक 
खिासिेत) 

1. अदालती काि कािवाहीिा 
सूििा प्रववनधको प्रयोगलाई थप 
प्रभावकािी बिाइको। साथै 
हेटौंडािा Disaster Recovery 

Center (Backup) Data िडाि 
गरिएको।  

2. फिक प्रकृतीको िदु्दाको फिक 
व्यवस्थापिका लानग निनत 
२०७७।०४।०१ देजख जिलला 
अदालतहरुिा तथा निनत 
२०७७।०५।०१ देजख उन च्ि 
अदालतहरुिा फिक िदु्दा 
व्यवस्थापि पद्धनत कायाान्वयि 
गरिएको।   

3. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनतको 

1. २००० थाि कम्प्यटुि खरिद ि 
ववतिण।  

2. १००% निनसल नडजिटाइिेसि 
।  

3. ४६ वटा अदालत भवि नििााण। 

1. सूििा प्रववनधको १० बषे गरुुयोििाको िनतिािूलक 
तथा प्रभावकािी कायाान्वयि।  

2. न्यावयक ििर्शजक्तको क्षिता ववकास।  

3. न्यावयक अध्ययि अिसुन्धाि। 
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िनतिािूलक कायाान्वयिका 
लानग "एक किािािी एक 
कम्प्यटुि" अनभयाि अन्तगात 
३६४६ थाि कम्प्यटुि ववतिण 
भएको। 

२०४९१०११ उन च्ि अदालतहरु 1. फिक प्रकृतीको िदु्दाको फिक 
व्यवस्थापिका लानग निनत 
२०७७।०५।०१ देजख उन च्ि 
अदालतहरुिा फिक िदु्दा 
व्यवस्थापि पद्धनत कायाान्वयि 
गरिएको। २. फिक िदु्दा 
व्यवस्थापि पद्दनत (DCM) लागू 
भएपनछ सिल िागािा 
४१.६७%, सािान्य िागािा 
४६.२२% ि ववरे्शष िागािा 
५३.८५% फर्छ्यौट भएको। 

1. कूल फर्छ्यौट दि ६०%।  

2. १००% निनसल नडजिटाइिेसि। 

1. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनतको िनतिािूलक तथा 
प्रभावकािी कायाान्वयि।  

2. गत आ.व.बाट जिम्िेवािी सिी आएका िदु्दाहरुको 
र्शीघ्र फर्छ्यौट। 

२०४९२०११ ववरे्शष अदालत भ्रष्ट्रािािसम्बजन्ध िदु्दाको सिुवुाई 
हिुे गिेको 

फर्छ्यौटिा बवृद्ध भ्रष्ट्रािािसम्बन्धी िदु्दाहरुको र्शीघ्र फर्छ्यौट 

२०४९३०११ प्रर्शासवकय अदालत किािािीहरुको ववभानगय कािवाही 
सम्बन्धी िदु्दाको सिुवुाई हिुे 
गिेको 

फर्छ्यौटिा बवृद्ध किािािीको ववभागीय कािवाहीसम्बन्धी िदु्दाको र्शीघ्र 
फर्छ्यौट 

२०४९४०११ श्रि अदालत श्रि वववादको निरुपण गिेको फर्छ्यौटिा बवृद्ध श्रिसम्बन्धी वववादहरुको र्शीघ्र फर्छ्यौट 

२०४९५०११ फैसला कायाान्वयि 
निदेर्शिालय 

1. फैसला कायाान्वयिको लानग 
सिन्वय गरिएको।  

2. फैसला कायाान्वयिको नििीक्षण 
गिी प्रनतवेदि सावािनिक 
गरिएको। 

फैसला कायाान्वयि दि ५०% पगु्िे 1. फैसला कायाान्वयिको लानग सिन्वय  

2. फैसला कायाान्वयिको नििीक्षण गिी प्रनतवेदि 
सावािनिक  

२०४९६०११ िािश्व कि सम्बन्धी वववादहरु निरुपण फर्छ्यौटिा बवृद्ध कि सम्बिधी वववादहरुको र्शीघ्र फर्छ्यौट 
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न्यायाधीकिणहरु भएको 
२०४०००१२ िेलनिलाप परिषद् िेलनिलाप परिषद्को प्रथि 

पञ्चबषीय योििा तिुािा गिी 
कायाान्वयििा लयाइएको। 

िेलनिलापिा गएका ६०% िदु्दा 
फर्छ्यौट गिे 

िेलनिलाप परिषद्को प्रथि पञ्चबषीय योििा कायाान्वयि 

२०४९७०११ जिलला अदालतहरु 1. फिक प्रकृतीको िदु्दाको फिक 
व्यवस्थापिका लानग निनत 
२०७७।०४।०१ देजख जिलला 
अदालतहरुिा फिक िदु्दा 
व्यवस्थापि पद्धनत कायाान्वयि 
गरिएको। 

2. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनत 
(DCM) लागू भएपनछ सिल 
िागािा ५६.३९%, सािान्य 
िागािा ३७.४०% ि ववरे्शष 
िागािा २३.७२% फर्छ्यौट 
भएको। 

1. फैसला कायाान्वयि दि ५०% 
पगु्िे। 

2. कूल फर्छ्यौट दि ६०%।  

3. १००% निनसल नडजिटाइिेसि। 

1. फिक िदु्दा व्यवस्थापि पद्दनतको िनतिािूलक तथा 
प्रभावकािी कायाान्वयि।  

2. गत आ.व.बाट जिम्िेवािी सिी आएका िदु्दाहरुको 
र्शीघ्र फर्छ्यौट। 

२०४६१०११ िावष्ट्रय न्यावयक 
प्रनतष्ठाि 

ववनभन्न सियिा लजक्षत वगाहरुका 
लानग पिुताािगी ि सेवाकानलि 
तानलिहरु प्रदाि गरिएको। 

तानलि प्रनतवेदि ववनभन्न सियिा लजक्षत वगाहरुका लानग पिुताािगी ि 
सेवाकानलि तानलिहरु प्रदाि 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

स्वतन्त्र, सक्षि, निष्पक्ष ि सूििा प्रववनधिैत्री न्यायपानलका स्थापिा गिा िसवकए सम्ि िागरिकका िौनलक हक एवं िािव अनधकािको संिक्षण तथा कािूिी र्शासि, 

न्यायपूणा सिाि ि स्वतन्त्र, सक्षि एवं प्रभावकािी न्यायपानलकाको स्थापिा गिा सवकुँ दैि।कािूिको परिपालिाको संस्काििा बवृद्ध गिी सिल, नछटो, निष्पक्ष, अििुाियोग्य 

न्यायप्रणालीको ववकास भई न्यायपानलकाप्रनतको ििआस्थािा बवृद्ध गिे लक्ष्य पूिा गिाका लानग न्यायापानलकाको िौंथो पञ् िबषीय िणिीनतक योििािा प्रक्षेपण गरिएअिसुाि श्रोत 
साधिको उन पलधधता, कािूि एवं कायाववनधगत सधुाि, सिोकािवाला निकायहरुसुँगको सिन्वय ि सहयोग, न्यावयक ििर्शजक्तिा योििािैत्री सोि ि कायाान्वयिप्रनतको प्रनतबद्धता, 
संबैधानिक, कािूिी एवं िीनतगत परिवतािको प्रभाव, योििाको प्राथनिकता ि लगािी वविको सािञ् िस्यता, योििा कायाान्वयि संयन्त्र ि अिगुिि प्रणाली िस्ता ववषयहरुलाई 
योििा कायाान्वयिका क्रििा आउन िे संभाववत िोजखिहरु हिु।्उन क्त िोजखिहरुको न्यूनिकिण गदै संवैधानिक लक्ष्य पिुा गिाका लानग न्यापानलकालाई आवश्यक पिे स्रोत 
साधिको यथोजित व्यवस्था भएिा िात्र योििाले तय गिेको लक्ष्य पिुा हिु सक्दछ ।  
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९.५ अजख्तयाि दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपालको संववधािको धािा २३८ िा संवैधानिक निकायका रुपिा अजख्तयाि दरुूपयोग अिसुन्धाि आयोगको व्यवस्था 
िहेको एवं धािा २३९ िा आयोगको काि कताव्य सम्बन्धी व्यवस्था िहेको छ। सावािनिक पदधािण गिेको व्यजक्तले भ्रष्टािाि 
गिी अजख्तयािको दरुूपयोग गिेको सम्बन्धिा आयोगले कािूि बिोजिि अिसुन्धाि तहवककात गिे एवं अिसुन्धािबाट सावािनिक 
पदधािण गिेको कुिै व्यजक्तले कािूि बिोजिि भ्रष्टािाि िानििे कुिै काि गिेको देजखएिा िदु्दा दायि गिा/गिाउन ि सक्ि े
संवैधानिक व्यवस्था िहेको छ।सावािनिक प्रर्शासिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पािदर्शी, भ्रष्टािाििकु्त, ििउन त्तिदायी ि सहभानगतािूलक 
बिाउन ुँदै िाज्यबाट प्राप्त हिुे सेवासवुवधािा ििताको सिाि ि सहि पहुुँि सनुिजित गिी सरु्शासिको प्रत्याभनूत गिे कुिा संववधाििा 
उन ललेख छ, िसबाट सरु्शासि स्थापिाका लानग भ्रष्टािाि नियन्त्रणको अपरिहायाता स्पष्ठ हनु्छ। िेपाल भ्रष्टािाि ववरुद्धको संयकु्त 
िाष्ट्र संघीय िहासजन्धको पक्ष िाष्ट्र िहेको सन्दभािा िहासजन्धले नसिािा गिेका दावयत्व पूिा गिा आयोगको भनूिका िहत्वपूणा हिुे 
देजखन्छ। आयोगले संस्थागत िणिीनतक योििा (२०७६/७७-२०८०/८१) िाफा त भ्रष्टािाि नियन्त्रणिा वक्रयार्शील 
निकायहरूको क्षिता सदुृढीकिण गिी भ्रष्टािािववरुद्ध दण्डात्िक, नििोधात्िक ि प्रवद्धािात्िक िणिीनतहरू एकसाथ प्रभावकािी 
रूपिा कायाान्वयि गदै आईिहेको छ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

आयोगबाट हिेक वषा िेपाल सिकाि, प्रदेर्श सिकाि ि स्थािीय तहलाई र्दईएका सझुावहरुको गम्भीिताका साथ 
कायाान्वयि िहुुँदा अपेक्षाकृत िनतिा प्राप्त गिा सिस्या भएको छ। भ्रष्टािािववरुद्ध आवश्यक कािूि संर्शोधि, परििािाि ि तिुािा 
प्रवक्रयािा वढलाई हिु,ु ववद्यिाि काििुी संिििाले भ्रष्टािािका िवीिति स्वरूप ि आयािलाई सिेट्ि िसक्ि,ु गैिकािूिी सम्पजत्त 
आिाि लगायत अिसुन्धाि काया अत्यन्त िवटल हिु ु सिस्याका रुपिा िहेका छि।् त्यस्तै साक्षीको सिुक्षासम्बन्धी कािूिी 
व्यवस्था प्रभावकािी िहिु,ु अनभलेख तथा सूििा व्यवस्थापि प्रणाली कििोि िहि,ु कििोि अिगुिि ि िूलयाङ्कि प्रणाली, सूििा 
प्रववनधको प्रयोगिा न्यूिता हिु,ु पयााप्त िात्रािा पेर्शागत रुपिा दक्ष, प्रनतवद्ध एवि ्उन च्ि ििोवलयकु्त ििर्शजक्त िहिु,ु सिोकािवाला 
निकायहरूबीि सिन्वय ि सािञ्जस्यको किी हिु ुसिेत भ्रष्टािाि नियन्त्रण कायािा सिस्याका रुपिा िहेका छि।् िागरिक अपेक्षा 
ि आयोगको कायासम्पादि परिणािबीिको खाडल कि गिुा, भ्रष्टािािलाई सिािले हेिे दृवष्टकोणिा परिवताि गिुा, अनभयोििसम्बन्धी 
ववषयिा एकरूपता ि सािञ्जस्यता लयाउन ि,ु भ्रष्टािाि नियन्त्रणका लानग िाििीनतक प्रनतवद्धतालाई कायाान्वयििा उन तािुा, भ्रष्टािाििन्य 
कायाहरुले प्रश्रय ि संिक्षण पाउन िे अवस्था िोक्ि,ु प्रववनधको ववकाससुँगै वढेको भ्रष्टािाििन्य अपिाधसम्बन्धी अिसुन्धाि ि 
तहवककात गिे क्षिता ववकास गिुा, भ्रष्टािािववरुद्धको अनभयाि साि ुप्रिखु ििुौतीका रूपिा िहेका छि।्  

३. सोि  

सदािाियकु्त सिािको नििााण।  

४. उन द्दशे्य  

भ्रष्टािाििन्य काया नियन्त्रण गिी ियाार्दत एवि ्स्वच्छ सिाि नििााण गिुा।  

५. िणिीनत  

1. ववद्यिाि िीनत तथा कािूििा सियािकूुल परििािाि तथा कायाान्वयि गिे।  
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2. भ्रष्टािाि ववरुद्ध रू्शन्य सहिर्शीलता सवहत सदािाियकु्त सिाि नििााण गिे।  

3. भ्रष्टािाि ववरुद्धका िेतिािूलक, नििोधात्िक एवि ्दण्डात्िक काि कािवाहीलाई प्रभावकािी बिाउन िे।  

4.  सावािनिक सेवािा लाग्िे खिा, सिायवनध तथा प्रवक्रया एवि ्कायाववनधको सम्बन्धिा स्पष्टता लयाई सावािनिक सेवालाई 
िवाफदेही एवि ्पािदर्शी बिाउन िे।  

5.  सावािनिक, नििी, गैिसिकािी, सहकािी, बैंवकङ क्षेत्रिा हिुे आनथाक अनियनितताको नियन्त्रण गिी नििी क्षेत्रको सेवा 
प्रवाहलाई गणुस्तिीय एवि ्सेवािूलक बिाउन िे।  

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१ /८२ 

१ िदु्दािा सफलता  प्रनतर्शत ७१.६८ ७९ ८४ ८८ ८९ 

२ उन ििुी फर्छ्यौटको 
प्रनतर्शत 

प्रनतर्शत ६४.२३ ७५ ७८ ८० ८२ 

३ भ्रष्टािाि न्यूिीकिण 
अिभुनूत सूिकांक 

सूिकांक ३३ ३६ ३८ ४१ ४१ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                रू. लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

िपेाल सिकाि 
बैदेजर्शक 
अिदुाि 

बैदेजर्शक 
ऋण 

२०७९/८० 14,564 11,672 2,892 - 14,564 - - 

२०८०/८१ 13,601 10,401 3,200 - 13,601 - - 

२०८१/८२ 14,285 10,765 3,520 - 14,285 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२०६००01१ अजख्तयाि दरुुपयोग 
अिसुन्धाि आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

८ भ्रष्टािाििन्य काया 
नियन्त्रण गिी 
ियाार्दत एवि ्
स्वच्छ सिाि 
नििााण गिुा। 

 १,२६,६५ आयोगका िातहत कायाालयका कायाालय भवि, किािािी आवास 
भवि ि प्रयोगर्शाला सदुृढीकिण भएको हिुे, आयोगको कायाित 
किािािीहरुको क्षिता अनभववृद्ध, कायासम्पादििा सूििा प्रववनध ि 
िवविति रै्शली उन पयोग भई अिसुन्धाि काया थप प्रभावकािीता 
आउन िे, नििोधात्िक तथा प्रवद्धािात्िक कायाक्रि संिालि भई 
भ्रष् टािाि ववरूद्ध सिेतिा अनभववृद्ध भएको हिुे, भ्रष्टािाि ववरूद्ध 
सिदुायसुँगको सहकाया अनभववृद्ध भई भ्रष् टािाि नियन्त्रणिा सहयोग 
पगु् िे, अिसुन्धाि काया थप प्रभावकािी भई आयोगबाट दायि हिुे 
िदु्दाको सफलता दि ि उन ििुी फछयौट दििा ववृद्ध भएको हिुे । 

२०६०००0१ अजख्तयाि दरुुपयोग 
अिसुन्धाि आयोग 

८ भ्रष्टािाििन्य काया 
नियन्त्रण गिी 
ियाार्दत एवि ्
स्वच्छ सिाि 
नििााण गिुा। 

 ९९ आयोगको संस्थागत क्षिता, कािूिी दायिा ववस्ताि एवं अिसुन्धाि 
प्रणाली सदुृढीकिण भएको हिुे, भ्रष् टािािववरूद्धका निकायहरुबीि 
प्रभावकािी संिालीकिण भएको हिुे, आयोगको अिसुन्धाि ि 
कायासम्पादििा सधुाि भई उन ििुी फछायौट दि ववृद्ध, आयोगका 
पक्षिा फैसला ि ििववश् वास बढेको हिुे । 
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कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२०६००११ अजख्तयाि दरुुपयोग 
अिसुन्धाि आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

आयोग िातहत कायाालयका कायाालय 
भवि, कंििपिुको किािािी आवास 
भवि नििााण । सबै कायाालयहरुिा 
नििााण गणुस्ति पिीक्षण, प्रयोगर्शाला 
सञ्चालि । किािािीलाई ििर्शजक्त 
ववकास सम्वन्धी अनभिूखीकिण/ 
ववजर्शवष्टकृत तानलि १४० ििालाई 
प्रदाि । भ्रष्टािाि ववरुद्धको िििेतिा 
अनभववृद्ध गिा २२ जिललािा 
अन्तावक्रया तथा ११ वटा ववद्यालयिा 
सािदुायीक जर्शक्षा कायाक्रि ि िेपाल 
वट.नभ.बाट नििन्तिरुपिा सरु्शासि 
सवाल कायाक्रि सञ्चालि भएको। 
२४ वटा जिललािा भ्रष्टािाि ववरुद्धको 
िागरिक निगिािी संस्था (Citizen Jury) 

गिि भएको। आयोगबाट दायि हिुे 
िदु्दाको सफलता दि ५५.१० प्रनतर्शत 
ि उन ििुी फछयौट दि ५४.३२ 
प्रनतर्शत भएको । 

आयोगको संस्थागत क्षिता ववकास, 

अिसुन्धाि किािािीहरुको क्षिता 
ववकार्श सिलीकृत ि सियवद्ध 
िागरिक सूििा प्रवाह, उन िूिी 
फछयौट दि तथा िदु्दा सफलता दि 
ववृद्ध, भ्रष्टािाििन्य कायािा किी, 
भ्रष्टािाि ववरुद्ध िागरिक सिािसुँग 
सहकाया अनभववृद्ध भएको हिुे।  

आयोगिा प्राप्त उन ििुीको वस्तपुिक छािववि तथा 
अिसुन्धाि गिे ि भ्रष्टािाि भएको अवस्थािा ववरे्शष 
अदालतिा िदु्दा दायि गिे अिसुन्धाि अनधकृतहरूको 
क्षिता ववकास गिा अनभिूजखकिण ि ववजर्शजष् टकृत (स्वदेर्श 
तथा ववदेर्शिा) तालीि प्रदाि गिे आयोग िातहत 
कायाालयिा प्रर्शासनिक भवि, आवासीय भवि ि 
प्रयोगर्शालाको व्यवस्था गिे भ्रष्टािाि ववरुद्ध िििेतिा 
फैलाउन िे सिेतिा कायाक्रि, अन्तिवक्रया कायााक्रि ि दृष्य 
सािग्रीहरुको नििााण/प्रसािण कायाक्रि सञ्चालि गिे 
सिदुायसुँगको सहकाया अनभववृद्ध गिा भ्रष्टािाि ववरुद्धको 
िागरिक निगिािी संस्था गिि तथा परििालि गिे एवं 
सािदुावयक जर्शक्षा कायाक्रि सञ्चालि गिे  

२०६०००१ अजख्तयाि दरुुपयोग 
अिसुन्धाि आयोग 

आयोगबाट दायि भएका आ.ब. 
२०७८/७९ को हालसम्ि िदु्दाको 
सफलता दि ५५.१० प्रनतर्शत ि 

आयोगको संस्थागत क्षिता ववकास, 

कािूि परििािाि एवं अिसुन्धाि 
किािािीहरुको क्षिता ववकास 

संवैधानिक तथा कािूिी व्यवस्था बिोजिि आयोगका 
पदानधकािीहरुबाट सम्पादि हिुे  

काया । 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

उन ििुी फछयौट दि ५४.३२ प्रनतर्शत  
भएको ।  

भ्रष्टािाि ववरुद्धका निकायहरुसुँग 
सहकाया अनभववृद्ध, सिलीकृत ि 
सियवद्ध िागरिक सूििा प्रवाह, 

उन िूिी फछयौट दि तथा िदु्दा 
सफलता दि ववृद्ध, भ्रष्टािाििन्य 
कायाको न्यिुीकिण,  

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

िलुकुिा भ्रष्टािाि नियन् त्रण गिुा बहआुयानिक तथा िवटल काया भएकोले सिकािका ३ वटै तह, गैिसिकािी क्षेत्र तथा आि िागरिकको सहकाया ि साथको 
आवश्यकता पदाछ। भ्रष्टािािका ियाुँ ियाुँ स्वरुप, रै्शलीको प्रयोग वढ्दोरुपिा िहेको हुुँदा त्यस्ता कायाको अिसुन्धाि िवटल भई िोजखि बढ्ि सक्िे देजखन्छ।तथावप आयोगको 
िणिीनतक योििाको कायाान्वयि, अध्ययि तथा तथ्याङ्कको आधाििा िोजखि क्षेत्रको पवहिाि, अिसुन्धाि क्षिता ववकास एवं सदुृढीकिण, वस्तगुत िापदण्डहरुको प्रयोग ि 
िवीिति प्रववनध उन पयोग िाफा त ् िोजखि व्यवस्थापि गिी भ्रष्टािाि न्यूिीकिण गिे कायालाई तीब्रता र्दि आयोग प्रनतवद्ध िहेको ि यस कायािा सबै निकाय एवं सिोकाि 
सिूहको सहयोग िहिे अििुाि िहेको छ । 
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९.६ िहालेखापिीक्षकको कायाालय 

१. पषृ्ठभनूि  

संववधािको भाग २२ िा िेपालिा एक िहालेखापिीक्षक हिुे व्यवस्था िहेको छ। संववधािको धािा २४१ िा िाष्ट्रपनत ि 
उन पिाष्ट्रपनतको कायाालय, सवोच्ि अदालत, संघीय संसद, प्रदेर्श सभा, प्रदेर्श सिकाि, स्थािीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको 
कायाालय, अदालत, िहान्यायानधवक्ताको कायाालय ि िेपाली सेिा, िेपाल प्रहिी वा सर्शस्त्र प्रहिी बल, िेपाल लगायतका सबै संघीय 
ि प्रदेर्श सिकािी कायाालयको लेखाकािूिबिोजिि नियनितता, नितव्यवयता, कायादक्षता, प्रभावकारिता ि औजित्य सिेतको वविाि गिी 
िहालेखापिीक्षकबाट लेखापिीक्षण हिुे उन ललेख छ । िहालेखापिीक्षकले आफूले गिेको कािको वावषाक प्रनतवेदि िाष्ट्रपनत सिक्ष 
पेर्श गिे ि िाष्ट्रपनतले प्रधाििन्त्रीिाफा त उन क्त प्रनतवेदि व्यवस्थावपका-संसद सिक्ष पेर्श गिे साथै संसद ि सावािनिक लेखा 
सनिनतिा छलफल हिुे गिेको छ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

लेखापिीक्षणको गणुस्ति अनभववृद्ध गिा आवश्यक स्रोत साधििा किी हिु,ु ववद्यिाि संगिि संिििा अिसुाि ववनभन्न 
ववषयववज्ञ किािािीको परििालि व्यवस्था तथा वजृत्त ववकासका लानग दीघाकालीि ििर्शजक्त योििा तिुािा गिी कायाान्वयििा 
लयाउन ि िसवकि,ु लेखापिीक्षणका क्रििा औलँयाइएका बेरुि ुप्रभावकािी रुपिा फछ्र्यौट हिुिसक्ि ुयस क्षेत्रका प्रिखु सिस्या तथा 
ििुौती हिु।्  

३. सोि  

ििवहतका लानग िवाफदेवहता, पािदजर्शाता ि निष्ठा प्रवधाि गिे ववश्वसिीय संस्थाको रुपिा स्थावपत गिे।  

४. उन द्दशे्य  

सावािनिक स्रोतको प्रभावकािी व्यवस्थापि तथा उन पयोगको लानग िाष्ट्रलाई गणुस्तिीय लेखापिीक्षण सेवा प्रदाि गिुा।  

५. िणिीनत  

1. सावािनिक निकायका पदानधकािीलाई बढी भन्दा बढी िवाफदेही बिाइ िािश्व परििालि, आनथाक अिरु्शासि तथा 
सावािनिक खिा व्यवस्थापििा सधुाि गिे तफा  संगििलाई उन न्िखु बिाउन िे।  

2. संघ, प्रदेर्श ि स्थािीय तहको लेखापिीक्षण प्रनतवेदिलाई अन्तिावष्ट्रय िापदण्ड अिरुुप बिाउन िे।  

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/
७८ को 
उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सेवाकानलि तानलि ििा ० ६० ६० ६० ६० 

२ िाटाडा एकाउन न्टेन्ट अध्ययि ििा ० २ २ २ २ 

३ ए.नस.नस.ए. अध्ययि ििा ८ ८ ७ ७ ७ 

४ PESA-P (Professional Education 

for SAI Auditors-Pilot) तानलि 
ििा ० ० १६ १६ १६ 
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क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/
७८ को 
उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

५ CISA (Certified Information 

Systems Auditor) तानलि 
ििा ० ० १० १० १० 

६ क्षेत्रगत तानलि (Disaster Aid 

Management Audit, TSA, 
NPSAS & IFRS Related Training) 

पटक १ ६ ६ ६ ६ 

७ गणुस्ति आस्वस्तता सम्बन्धी 
तानलि 

पटक १ १ १ १ १ 

८ स्थािीय तह लेखापिीक्षण 
सम्बन्धी तानलि, सावािनिक 
नििााण, िािस्व 

ििा ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

९ अिवित व्यवसावयक पेर्शागत 
जर्शक्षा 

ििा ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

१० कायािूलक लेखापिीक्षण योििा, 
कायाान्वयि ि प्रनतवेदि सम्बन्धी 
अनभिजुखकिण तानलि 

ििा ४० ४० ४० ४० ४० 

११ ड्राइनभंग (Driving) तानलि ििा ९ २० २० २० २० 

१२ एसोसाई सेनििाि २०१९ पटक १ १ १ १ १ 

१३ क्षेत्रगत लेखापिीक्षण िासगादर्शाि 
छपाइ गिे 

प्रनत ० १००० १००० १००० १००० 

१४ लेखापिीक्षण कायाक्रि 
गनतववधीहरुको िािकािी (संिाि 
िाध्यिबाट) 

पटक ० १२ १२ १२ १२ 

१५ िहालेखापिीक्षकको ५९ औ ं
वावषाक प्रनतवेदि प्रकार्शि 
(र्शािांर्श सिेत) 

वटा १८८३ ८००० ४००० ४००० ४००० 

१६ िहालखेापिीक्षकको प्रदेर्श स्तिीय 
वावषाक प्रनतवेदि छपाइ 
(िहालेखापिीक्षकको ५९ औ ं
वावषाक प्रनतवेदि प्रकार्शि) 

थाि १६२० ७०० १०५० १०५० १०५० 

१७ लेखापिीक्षण व्यवस्थापि सूििा 
प्रणाली संिालि (NAMS तयािी ) 

पटक १ १ १ १ १ 

१८ सललाहकाि सनिनतको बैिक 
सन्िालि 

पटक १ ४ ४ ४ ४ 

१९ प्राववनधक सनिनतको बैिक 
सन्िालि 

पटक १ ४ ४ ४ ४ 

२० संस्थाि प्रिखुहरुको बैिक 
संिालि 

पटक १ १ १ १ १ 
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क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 

२०७७/
७८ को 
उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

२१ संिािकिीसंग अन्तिवक्रया पटक ० ४ ४ ४ ४ 

२२ िानसक बलेुवटि प्रकार्शि पटक १ ३ ३ ३ ३ 

२३ लेखापिीक्षण पनत्रका प्रकार्शि प्रनत १२२० १४०० १४०० १४०० १४०० 

२४ आयोििा/कायाक्रि/निकायको 
कायािूलक लेखापिीक्षण - ववरे्शष 
लेखापिीक्षण 

वटा १५ ७ ७ ७ ७ 

२५ सावािनिक लेखासनितका 
पदानधकािीहरुसंग छल फल 
आयोििा गिे 

संख्या ० १ १ १ १ 

२६ प्रदेर्शसभाको सावािनिक लेखा 
सनिनतसुँग लेखापिीक्षण प्रनतवेदि 
तथा अन्य नियनित छलफल 
तथा अन्तिवक्रया 

पटक ५ ७ ७ ७ ७ 

२७ सेवाग्राही सन्तषु्टी सवेक्षण पटक ० १ १ १ १ 

२८ िहालेखापिीक्षकको कायाक्षेत्र, 

पद्धतीबािे प्रदेर्शस्तििा 
अन्तिवक्रया कायाक्रि गिे 

वटा ७ ७ ७ ७ ७ 

२९ सजिव / ववभागीय प्रिखुहरुसंग 
अन्तिवक्रया 

पटक २ २ २ २ २ 

३० योििा तिुािा तथा सिीक्षा गोष्ठी पटक ० १ १ १ १ 

३१ कायािूलयक लेखापिीक्षणको 
िेकनलस्ट प्रश्नावली तयाि 

संख्या १५ ३० ३० ३० ३० 

३२ कायािूलयक लेखापिीक्षणको 
प्रवेर्श ि ववहगािि बैिक 

संख्या ३० २५ २५ २५ २५ 

३३ गणुस्ति आश्वस्तता िलुयांकि पटक १ ० १ १ १ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि         

 रू. लाखिा  

आनथाक बषा ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 
कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 6,085 5,777 308 - 6,085 - - 

२०८०/८१ 5,870 4,937 933 - 5,870 - - 

२०८१/८२ 6,136 5,110 1,026 - 6,136 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ।कायाक्रि तथा 
आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे िखु्य वक्रयाकलाप तलको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२०८०००११ िहालेखापिीक्षकको 
कायाालय (प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

१ सावािनिक स्रोतको प्रभावकािी 
व्यवस्थापि तथा उन पयोगको लानग 
िाष्ट्रलाई गणुस्तिीय लेखापिीक्षण सेवा 
प्रदाि गिुा। 

-  - ववत्तीय सरु्शासि कायि भएको 
हिुे । लेखापिीक्षणको 
गणुस्तििा सधुाि भएको हिुे।  

20800001 िहालेखापिीक्षकको 
कायाालय 

1     

  

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत 
आगािी तीि वषाको 
उन पलजधध सूिक 

आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु े
प्रिखु वक्रयाकलाप 

२०८०००११ िहालेखापिीक्षकको 
कायाालय 
(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

िहालेखापिीक्षकको ५८ औ ँवावषाक प्रनतवेदि पेर्श भएको, ३ वटै 
सिकािको सजन्ितकोषको वावषाक आनथाक ववविण उन पि िाय 
सवहतको लेखापिीक्षण प्रनतवेदि पेर्श भएको, आ.व. २०७७/७८ 
िा कुल ५४६२ वटा निकायको रु ५३ खवा २७ अवा ९१ 
किोडको लेखापिीक्षण भएको, िसवाट कुल रु १ खवा ४ अवा 
३८ किोड वेरुि ुकायि भएको।  

क्षिता ववकासका नबनभन्न 
तानलिहरु संिालि भएको 
हिुे। ववजत्तय सरु्शासि 
कायि भएको हिुे। कुल 
खिािा बेरुिकुो अंर्श 
घटेको हिुे।  

ववत्तीय तथा परिपालिा लेखापिीक्षण 
सम्बन्धी तानलि कायािूलक 
लेखापिीक्षण तानलि लेखापिीक्षणको 
प्रभाव िूलयाङ्कि सम्बन्धी अध्ययि 
लेखापिीक्षण गणुस्ति नियन्त्रण तथा 
गणुस्ति आश्वस्तता सम्बन्धी तानलि 

20800001 िहालेखापिीक्षकको 
कायाालय 

   

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

संघीयताको ििा अिरुुप काििु नििााण, संगिि संिििा, ििर्शजक्त व्यवस्थापि सिेतका आधाििा गणुस्तिीय लेखापिीक्षण सेवा प्रदाि गिा कर्ििाइ हिुकुा साथै बिेटको 
सैद्धाजन्तक आधाि ववपरित खिा गिे परिपाटीले गणुस्तिीय लेखापिीक्षण गिे काया िोजखििा पिे अवस्था िहन्छ।
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९.७ लोक सेवा आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

नििािती सेवाको पदका साथै सिुक्षा निकाय ि संगर्ित संस्थाहरुका लानग योग्य उन म्िेदवाि छिौट गिी ववनभन्न पदहरुिा 
नियजुक्तको लानग नसफारिर्श गिा संवैधानिक अंगको रुपिा लोक सेवा आयोगको िहत्वपूणा स्थाि िहुँदै आएको छ। आयोगको 
िखु्य उन द्देश्य निष्पक्ष रुपिा सेवाका लानग गणु्स्तिीय उन म्िेदवाि छिौट गिुा िहेको छ । साथै संववधाििा उन ललेजखत सिािताको 
हकलाई व्यवहाििा उन तािा उन त्कृष्टता, निष्पक्षताप्रनत सिवपात िही योग्यता प्रणालीलाई आफ्िो िखु्य आदर्शा िान्दै यसको संिक्षण 
गिे िखु्य अनभभािा नलएको छ । नििािती सेवाका किािािीहरुको सिुक्षा ि प्रनतिक्षाका लानग दरिलो आधाि स्तम्भका रुपिा 
िहेको छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

ववनभन्न ववज्ञापिहरुिा पिीक्षाथीहरुको दिखास्त संख्यािा अत्यनधक ववृद्धको कािण पिीक्षा सञ्चालि लगायत खिािा 
अत्यनधक ववृद्ध भएकोले बिेटको अभाव हिु,ु कम्प्यटुि सीप पिीक्षणको पाठ्यक्रि अिसुाि केन्र तथा अन्तगातका कायाालयहरुिा 
कम्प्यटुि लयाब स्थापिा हिु िसक्ि,ु भौनतक स्रोत साधिको किी हिु,ु सिुक्षा निकाय तथा संगर्ित संघ संस्थािहरुको पिीक्षा 
सञ्चालिलाई प्रभावकािी बिाउन ि,ु आयोगले र्दएका पिािर्शाहरु प्रभावकािी रुपिा कायाान्वयि हिुे वातािण तयाि गिुा, ि प्रदेर्श लोक 
सेवा आयोगको सबलीकिण एवं पद्धनत ववकास गिुा िस्ता सिस्या तथा ििुौती िहेका छि ्।  

३. सोि  

िेपालको संववधाििा व्यवस्था भएबिोजििका परिक्षाहरु निष्पक्ष नछटो, छरितो ि ववश्वसिीय,पािदर्शी एवं आयोगबाट र्दिे 
पिािर्शालाई गणुस्तिीय ि प्रभावकािी बिाउन िे । 

४. उन द्दशे्य  

1. संववधाििा उन ललेजखत सिािताको हकलाई व्यवहाििा उन तािा उन त्कृष्टता ि निष्पक्षता प्रनत सिवपात िहिे ।  

2. नििािती सेवा लगायत ववनभन्न सिुक्षा निकाय ि अन्य संगर्ित संस्थाहरुको पदिा उन म्िेदवाि छिौट गिे कायालाई 
निष्पक्ष, नछटो, छरितो ि ववश्वसिीय गिाउन िे । 

3. नििािती किािािीहरुको सिुक्षा ि प्रनतिक्षाको लानग दरिलो िाध्यि बन्ने । 

4. सेवािा कायाित किािािीहरुलाई स्वच्छािािी रुपिा हटाउन ि वा कािवाही गिाबाट िोगाउन ि संिक्षकत्वको भनूिका निवााह 
गिे । 

५. िणिीनत  

ववनभन्न सेवा सिूहहरुको ियाुँ पाठ्यक्रि नििााण, परििािाि तथा अिसुन्धाि, पिीक्षण प्रववनध पिुिावलोकि तथा 
सदुृवढकिण, नलजखत पिीक्षा सञ्चालि, उन त्ति पजुस्तका पिीक्षण, िनतिा प्रकार्शि एवं नसफारिर्श तथा ववववध प्रबद्धािात्िक 
कायाक्रि सञ्चालि गिे ।  
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६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ भवि नििााण संख्या २ २ २ २ २ 

२ किािािी क्षिता 
अनभववृद्ध तानलि 

पटक ६ १ १ २ २ 

३ पाठ्यक्रि नििााण संख्या ३० १५ १५ १५ १५ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                 रू लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

िपेाल 
सिकाि 

बैदेजर्शक 
अिदुाि 

बैदेजर्शक 
ऋण 

२०७९/८० 8,480 8,269 211 - 8,480 - - 

२०८०/८१ 8,939 8,707 232 - 8,939 - - 

२०८१/८२ 9,268 9,012 256 - 9,268 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२१०००००१ लोक सेवा आयोग ८ संवैधानिक निकायको हैनसयतले 
काया सम्पादि गिे 

-  ८० सािान्य नसद्धान्त ि पिािर्शाको पालिा 
भएको हिुेछ ।  

२१००००११ लोक सेवा आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

८ स्वीकृत बावषाक कायातानलका 
अिसुाि पिीक्षा सञ्चालि देजख 
नसफारिर्श सम्ि काया सम्पन्न गिे 

-  ५६,२८ बावषाक तानलका अिसुाि परिक्षा 
संिालि देखी नसफारिससम्िका 
कायाहरु भएको हिुे । 

२१०९१०११ लोक सेवा आयोग, 

कायाालयहरू 

८ स्वीकृत बावषाक कायातानलका 
अिसुाि पिीक्षा सञ्चालि देजख 
नसफारिर्श सम्ि काया सम्पन्न गिे 

-  २९,१५ वावषाक तानलका अिसुाि परिक्षा 
संिालि देखी नसफारिससम्िका 
कायाहरु भएको हिुे । 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

२१०००००१ लोक सेवा आयोग स्वीकृत ववषाक कायातानलका अिसुाि 
पिीक्षा सञ्चालि देजख नसफारिर्श 
सम्िको काया सम्पन्न भएको । 

सेवा प्रवाहिा सधुाि भएको हिुे ।  

ववज्ञहरु ि सेवाग्राहीहरुको संलग्िता 
अनभववृद्ध हिुे ।  

संस्थागत क्षिता सदुृवढकिण भएको हिुे  

Competency Based छिौट प्रणाली लाग ु
हिुे । 

आयोगको परिवनतात जिम्िेवािी ि िवविति 
परिक्षण ववनधहरुको प्रयोग भएको हिुे ।  

२१००००११ लोक सेवा आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

संस्थागत क्षिता अनभववृद्धका साथै 
भौनतक स्रोत साधिहरुको परििालि 
भएको ।  

ववनभन्न सेवा सिूहहरुको पाठ यक्रि नििााण 
भएको हिुे । 

 दक्ष ििर्शजक्त उन त्पादि भएको हिुे ।  

आयोगिा िहेको पिुािा िेर्शीििी औिाि 
(कम्प्यूटि, OMR, फोटोकपी, वप्रन्टि) 
प्रनतस्थापि गिी ियाुँ पूनता भएको हिुे ।  

Case analysis ि in basket को सम्बन्धी 
तानलि सम्पन्न भएको हिुे ।  

ववनभन्न सेवा, सिूहहरुको पाठ्यक्रि नििााण 
भएको हिुे । 

सिुक्षा निकाय तथा संगर्ित संस्थाहरुको 
ववनभन्न सेवा ि पदहरुको परिक्षा संिालि 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

पिुािा सवािी साधि ववस्थावपत गिी ियाुँ 
सवािी साधि खरिद भएको हिुे ।  

भएको हिुे ।  

२१०९१०११ लोक सेवा आयोग, 

कायाालयहरू 

संस्थागत क्षिता अनभववृद्धका साथै 
भौनतक स्रोत साधिहरुको परििालि 
भएको । 

आयोग िातहिा ६ वटा भवि नििााण 
भएको हिुे । 

िलेश्वि ि दाङिा भवि नििााण र्शरुु भएको 
हिुे । 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालि हिुे पिीक्षाहरु सियिै सञ्चालि हिु िसकेिा तथा भौगोनलक दृवष्टले ववकट स्थािका योग्यता पगुेका िागरिकसम्ि पिीक्षा प्रणालीको पहुुँि पगु्ि 
िसकेिा आयोगले नलएको उन द्देश्य पिुा गिा कर्िि हिुे देजखन्छ । 
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९.८ निवाािि आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

निवााििका िाध्यिबाट संघीय, प्रदेर्श ि स्थािीय तहका कायापानलका ि व्यवस्थावपका गिि भई संघीय लोकताजन्त्रक 
गणतन्त्रात्िक व्यवस्था सदुृढ गिाउन ि योगदाि पगुेको छ। निवाािि आयोगले संघीय कािूिहरुको परिनधनभत्र िही सम्वत ्
२०७४ सालिा िाष्ट्रपनत, उन पिािाष्ट्रपनत संघीय संसदका सदस्य, प्रदेर्श सभाका सदस्य, स्थािीय तहका सदस्यको निवाािि तथा 
हालै िावष्ट्रय सभाको नियनित निवाािि, 2078 सिेत स्वच्छ, स्वतन्त्र एवि ्निष्षक्ष रुपिा सम्पन्न सम्पन्न गरिएको छ। यसका 
साथै आगािी 2079 बैर्शाख 30 गते देरै्शभि एकै ििणिा स्थािीय तहको ििुाव सम्पन्न गिा गईिहेको छ। निवाािि जर्शक्षाका 
िाध्यिबाट ितदातालाई ससूुजित गदै निवाािििा सम्पूणा ितदाताको अथापूणा सहभानगता सनुिितता गिा आवश्यक िहेको छ। 
निवाािि सञ्चालि तथा  व्यवस्थापिको सिय सापेक्ष सधुाि गदै भववश्यिा सञ्चालि हिुे आवनधक निवाािििा प्रववनधलाई सिेत 
प्रयोगिा लयाउन ि िरुिी भएको छ। 

२. सिस्या तथा ििुौती  

आयोगको संस्थागत क्षितालाई ििबूत गिाउन ि िसक्ि,ु अिगुिि तथा िूलयाङ्कि प्रणालीलाई वस्तनुिष्ठ िनतिािा आधारित 
ि ववश्वसिीय बिाउन ि िसक्ि,ु ितदाता परििय पत्रको प्रयोग प्रभावकािी बिाउन ि िसक्ि,ु आयोग ि अन्तगात कायाित किािािीहरूको 
क्षिता अनभववृद्ध तथा स्थावयत्व कायि गिा िसक्ि,ु प्रदेर्श तथा जिलला निवाािि कायाालयहरूको भवि नििााण गिे काया प्रभावकािी 
हिु िसक्ि,ु जिन्सी सािग्री तथा उन पकिणको प्रभावकािी व्यवस्थापििा कर्ििाई हिु,ु आवश्यकता अिसुाि पयााप्त स्रोत साधि 
उन पलधध िहिु ुिस्ता सिस्या िहेका छि।् ितदाता िािावली दताा तथा अद्यावनधक काया थप प्रभावकािी बिाउन िे, ववदेर्शिा िहेका 
िेपाली िागरिकहरूको ितदाता िािावलीिा िाि दताा गिी निवाािििा सहभागी गिाउन ि,े निवाािि व्यवस्थापििा िवीि प्रववनधको 
प्रयोग गिे तथा नििन्तिता र्दिे, िाििीनतक दलको नियिि तथा व्यवस्थापि िस्ता ववषयहरु ििुौनतको रुपिा िहेका छि।् 

३. सोि  

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, ववश्वसिीय एवि ्नितव्ययी निवााििको सञ्चालि एवि ्व्यवस्थापि । 

४. उन द्दशे्य  

1. निवाािि सम्बन्धी ऐि, नियि, कायाववनध ि निदेजर्शकािा सिसािवयक सधुाि एवि ्निवाािि िक्रका सम्पूणा वक्रयाकलापलाई 
प्रववनधयकु्त ि नितव्ययी बिाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, ववश्वसिीय एवि ् भयिवहत निवाािि प्रणालीको िाध्यिबाट 
िागरिकको ितानधकािको सनुिजितता गदै लोकतन्त्रको संस्थागत ववकासिा योगदाि गिुा । 

2. सिोकािवालाहरू बीिको आपसी सम्बन्धलाई सिन्वयात्िक, सहयोगात्िक ि सदुृढ बिाउन ुँदै निवाािि कायाक्रि ि 
प्रवक्रयािा िहससु हिुे गिी सधुाि गदै लैिाि ु। 

3. निवाािि जर्शक्षा िाफा त ितदातालाई सर्शक्तीकिण गिी निवााििलाई बढीभन्दा बढी सहभानगतािूलक  
बिाउन ि ु।  

५. िणिीनत  

1. निवाािि सम्बन्धी काििुिा थप परििािाि तथा परिष्कृत गदै िीनतगत सधुाि गिे ।  
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2. प्रभावकािी निवाािि जर्शक्षा सञ्चालि तथा िवीिति प्रववनधको उन च्िति प्रयोग गिी ितदाता िािावली दताा, अद्यावनधक, 

ितदाि ि ितगणिा गिे । 

3. सबै िाििीनतक दल, सिोकािवाला ि सिुक्षा निकायबीिको आपसी सिन्वयबाट ववश्वानसलो वाताविण नसिािा  गिी निवाािि 
सिुक्षालाई ििबतु ि भिपदो बिाउन ि े। 

4. निवाािि आयोगको संस्थागत सदुृढीकिण गिे । 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ ििात सधुाि गोटा ७८ ७८ ७८ ७८ ७८ 

२ भवि नििााण गोटा १८ २ २ २ ३ 

३ एकीकृत डाटावेस 
सफ्टवेि 

गोटा ० १ १ ० ० 

४ ववनभन्न िोड्यूलिा 
नब्रि कायार्शाला 

ििा ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

५ ितदाता िािावली 
संकलि ि दताा 
अद्यावनधक 

ििा 
लाखिा 

२.७ ५ १० १० १० 

६ सािाजिक जर्शक्षा 
अध्ययि जर्शक्षक 
प्रजर्शक्षण 

जिलला १० १० ११ ११ १७ 

७ कुल खसेको ितिा 
बदि ितको अिपुात 

प्रनतर्शत ४.२३ ४.२३ ३.२१ १.१४ १.१४ 

८ निवाािि कािूिको 
तिुािा 

गोटा ५८ १५ ५ १० १५ 

९ निवाािि जर्शक्षा 
ववषयक प्रजर्शक्षण 

ििा २४०० ३५०० ३५०० ३५०० ३५०० 

१० किािािीको क्षिता 
ववकास तानलि 

ििा ७० ५० ८० १२० १२० 

११ निवाािि ितदाताको 
सहभानगता 

प्रनतर्शत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ७२ ७२ 

१२ िवहला प्रनतनिनधत्व प्रनतर्शत ३२.७३ ३२.७२ ३२.७२ ४० ४० 

१३ प्रनत ितदाता 
निवाािि व्यवस्थापि 
खिा 

रुपैया ५०६ ५०६ ५०६ ५०० ५०० 

१४ ितदाता िािावली 
संकलि ि दताा 

ििा 
लाखिा 

६ ६ ७ ५ ४ 
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७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                 रू लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 5,784 4,734 1,050 - 5,784 - - 

२०८०/८१ 5,289 4,240 1,049 - 5,289 - - 

२०८१/८२ 5,311 4,251 1,060 - 5,311 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२१२००००१ निवाािि आयोग ८ नियनित काया -  ८५ कायाक्रि सम्पन्न भएको हिुे 
२१२०००११ निवाािि आयोग (प्रर्शासनिक खिा सिेत) ८ नियनित काया -  १८,३८ कायाक्रि सम्पन्न भएको हिुे 
२१२०००१२ ितदाता िािावली अद्यावनधक संकलि 

परिियपत्र सिेत 

८ ितदाता िािावली 
संकलि तथा 
अध्यवनधक 

-  २,३५ कायाक्रि सम्पन्न भएको हिुे 

२१२९१०११ निवाािि कायाालयहरु (प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

८ नियनित काया -  ३२,८२ कायाक्रि सम्पन्न भएको हिुे 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत 
आगािी तीि वषाको उन पलजधध 

सूिक 

आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु े
प्रिखु वक्रयाकलाप 

२१२००००१ निवाािि आयोग नियनित काया कायाक्रि सम्पन्न भएको हिुे नियनित प्रर्शासनिक खिा 
२१२०००११ निवाािि आयोग (प्रर्शासनिक खिा 

सिेत) 

नियनित काया आगािी आवनधक निवाािि सम्पन्न 
भएको हिुे 

नियनित प्रर्शासनिक खिा 

२१२०००१२ ितदाता िािावली अद्यावनधक संकलि 
परिियपत्र सिेत 

दईु किोड सात लाख ितदाता 
िािावली संकलि भइसकेको 

थप पाुँि लाख ितदाता िािावली 
संकलि भएको हिुे 

ितदाता िािावली संकलि तथा 
अद्यावनधक कायाक्रि 

२१२९१०११ निवाािि कायाालयहरु (प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

नियनित काया काया सम्पन्न भएको हिु े नियनित प्रर्शासनिक काया 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

ितदाता िािावली दताा, ितदाि, ितगणिा लगायतका निवाािि सम्बन्धी वक्रयाकलापहरूिा प्रववनधको प्रयोग, सिोकािवालाहरुबाट निवाािि आिाि संवहताको पूणा 
परिपालिा एवि ्आवश्यक पूवााधाि नििााण हिु िसकेिा लक्ष्य प्राप्त गिा िसक्ि ेिोजखि देजखन्छ ।  
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९.९ िावष्ट्रय िािव अनधकाि आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िािव अनधकािको संिक्षण, सम्वद्र्धि ि सम्िािको लानग िेपालको संववधािको भाग २५ को धािा २४८ ि २४९ िा 
िावष्ट्रय िािव अनधकाि आयोग को व्यवस्था गरिएको छ । िािव अनधकाि आयोग ऐि, २०५३ बिोजिि २०५७ िेि १३ िा 
स्थापिा भएको िावष्ट्रय िािव अनधकाि आयोगले िेपालको अन्तरिि संववधाि, २०६३ बाट संवैधानिक हैनसयत प्राप्त गिेको  
देजखन्छ। संववधािको धािा २४९ िा िािव अनधकािको सम्िाि, संिक्षण ि सम्वद्र्धिको तथा त्यसको प्रभावकािी कायाान्वयिलाई 
सनुिजित गिुा िावष्ट्रय िािव अनधकाि आयोगको कताव्य हिुे उन ललेख छ । आयोगले संववधाि ि ऐििा उन ललेजखत कायाादेर्शनभत्र 
िही आफ्िा गनतववनधलाई नियनित गदै आएको छ । िािव अनधकािको संिक्षण ि सम्वद्र्धिको लानग आयोगले सिकाि, िाज्यका 
अन्य अङ्गहरू तथा िागरिक सिािसुँग सिन्वय सहकाया गदै आएको छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

सिाििा अझैंपनि भेदभाव, छुवाछुत, लैवङ्गक वहंसा िस्ता कुप्रथा कायि िहि,ु आयोगका नसफारिस प्रभावकािी रुपिा 
कायाान्वयि िहिु,ु आि िागरिकसम्ि िाििीनतक सािाजिक एवि ्िािव अनधकािको आधािभतू ज्ञाि, िूलय िान्यता ि संस्कािको 
पद्धनत स्थावपत हिु िसक्ि ुिस्ता ववषयहरू िािव अनधकािको प्रत्याभनूतका लानग प्रिखु सिस्याको रुपिा िहेका छि ्।  

िािव अनधकाि प्रनतको सिेतिािा अनभववृद्ध भएको भएतापनि सेवाग्रावह िागरिक अनधकािका वाहक हिु ् भिे िािव अनधकाि 
संस्कृनतको ववकास गिाउन ि,ु प्रभावकािी रुपिा कािूिको पालिा गिुा गिाउन ि,ु पिुाति वा संिििागत रुपिा िहेको रुवढवादी 
िािनसकता तथा सािाजिक ववभेदलाई अन्त्य गिुा ि संववधाि, कािूि ि अन्र्तिावष्ट्रय प्रनतवद्धता अिरुुप दण्डहीिताको अन्त्य गिुा 
प्रिखु ििुौतीको रुपिा िहेका छि ्। 

३. सोि  

सिावेर्शी, ियाार्दत, सितािूलक ि स्वअिरु्शानसत सिाि नििााण । 

४. उन द्दशे्य  

1. िावष्ट्रय तथा अन्तिाावष्ट्रय प्रनतबद्धता अिरुुप िािव अनधकािको सम्िाि, संिक्षण ि संवधाि गिुा ।  

2. सीिान्तकृत, ववपन्न, लैवङ्गक अलपसंख्यक, अपाङ्गता भएका एवि ्वपछनडएका क्षेत्र, वगा, ि सिदुायको अनधकाि सनुिजित  
गिुा ।  

3. िािव अनधकाि प्रवधािको सदुृढीकिण एवि ्िािव अनधकाििैत्री र्शासि पद्धनतको ववस्ताि गिुा । 

4. िािव अनधकाि उन ललङ्घिका उन ििुी व्यवस्थापि, अिसुन्धाि तथा नसफारिस  निणाय कायाान्वयिको सनुिितता गिुा, 

5. िािव अनधकाि सम्बन्धी कािूि पिुिावलोकि ि िािव अनधकािका ववववध ववषयिा खोििूलक अध्ययि अिसुन्धाि 
गिुा,  

6. सङ्घीय, प्रादेजर्शक तथा स्थािीय सिकाि, संवैधानिक अङ्गहरू, िागरिक सिाि तथा अन्य सिोकािवालासुँग सिन्वय ि 
सहकाया गदै िाि,ु  
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५. िणिीनत  

1. िौनलक हक कायाान्वयि गिा नििााण भएका काििु प्रभावकािी रुपिा कायाान्वयि गिे ।  

2. सिाििा ववद्यिाि सबै प्रकािका भेदभाव छुवाछुत वहंसा तथा कुप्रथाको अन्त्य गिे ।  

3. िािव अनधकाि उन ललंघिको घटिािा दण्डवहिताको अन्त्य गिी पीनडतलाई क्षनतपूनताको  

4. सनुिजितता गिे ।  

5. िािव अनधकाि संस्कृनतको ववकास गिी िािव अनधकाि सम्बन्धी अन्तिाावष्ट्रय िहासजन्ध तथा 

6. प्रनतवद्धताबाट सजृित दावयत्व कायाान्वयि गिे ।  

7. तीि तहका सिकािबाट सम्पन्न गरििे योििा तथा कायाक्रि कायाान्वयि गदाा िािव अनधकाििखुी पद्धनतको अवलम्बि 
गिे । 

8. उन ििुी व्यवस्थापि, अिसुन्धाि प्रणाली, निणाय प्रवक्रया ि नसफारिस कायाान्वयिलाई सदुृढ गदै िािे ।  

9. आन्तरिक सिन्वयलाई थप सदुृढ गदै संसद, सिकाि, िागरिक सिाि, िावष्ट्रय तथा अन्तिाावष्ट्रय संस्था तथा अन्य 
सिोकािवालासुँगको सिन्वय तथा सहकाया ववस्ताि गिे ।  

10. िािव अनधकािसुँग सम्बजन्धत ववषयहरूिा िीनत, योििा तथा कायाक्रि तिुािा गदाा िािव   अनधकाििखुी पद्धनत 
अवलम्बि गिा सम्बजन्धत सिोकािवालावालाहरूलाई प्रोत्सावहत गिी र्दगो ववकास लक्ष्य हानसल गिा सिन्वय तथा 
सहकाया गिे ।   

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ िािव अनधकाि 
उन ललंघिका घटिा, 
उन ििुी अिसुन्धाि  

वटा २६० ५३० १००० ११०० ११५० 

२ िािव अनधकाि अवस्था 
अिगुिि 

पटक २१२ २३० २५० ३०० ३५० 

३ िािव अनधकाि प्रवधाि  वटा १३८ २५० ३२५ ३५० ५७५ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                       रू लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८०          2,584        2,550          34         -         2,584         -            -    
२०८०/८१          2,747        2,710          37         -         2,747         -            -    
२०८१/८२          2,845        2,804          41         -         2,845         -            -    
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .र्शी.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२१४००००१ िावष्ट्रय िािव अनधकाि 
आयोग 

 िािव अनधकािको सम्िाि, 

संिक्षण ि संवद्धाि तथा त्यसको 
प्रभावकािी कायाान्वयिको 
सनुिजितता 

-   िािव अनधकाि उन ललंघिका उन ििुी 
अिसुन्धाििा ववृद्ध, िािव अनधकािका 
ववषयिा स्थािीय स्तिसम्ि िििेतिािा 
ववृद्ध 

२१४०००११ िावष्ट्रय िािव अनधकाि 
आयोग (प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

 िािव अनधकािको सम्िाि, 

संिक्षण ि संवद्धाि तथा त्यसको 
प्रभावकािी कायाान्वयिको 
सनुिजितता 

-   िािव अनधकाि उन ललंघिका उन ििुी 
अिसुन्धाििा ववृद्ध, िािव अनधकािका 
ववषयिा स्थािीय स्तिसम्ि िििेतिािा 
ववृद्ध 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२१४००००१ िावष्ट्रय िािव अनधकाि 
आयोग 

िािव अनधकाि संिक्षण, 

अिगुिि, संवधाि तथा प्रवधाि 
तथा नसफारिर्श कायाान्वयििा 
ववृद्ध 

िािव अनधकाि उन ललंघिका 
घटिाको आयोगबाट गरिएको 
नसफारिस कायाान्वयििा ववृद्ध  

िािव अनधकाि संिक्षण संवधाि तथा प्रवधाि सम्बन्धी 
वक्रयाकलापहरु िस्तै िािव अनधकाि उन ललंघिका 
उन ििी अिसुन्धाि, अिगुित तथा अन्य प्रवधािात्िक 
कायाक्रिहरु 

२१४०००११ िावष्ट्रय िािव अनधकाि 
आयोग (प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

िािव अनधकाि संिक्षण, 

अिगुिि, संवधाि तथा प्रवधाि 
तथा नसफारिर्श कायाान्वयििा 
ववृद्ध 

िािव अनधकाि उन ललंघिका 
घटिाको आयोगबाट गरिएको 
नसफारिस कायाान्वयििा ववृद्ध  

िािव अनधकाि संिक्षण संवधाि तथा प्रवधाि सम्बन्धी 
वक्रयाकलापहरु िस्तै िािव अनधकाि उन ललंघिका 
उन ििी अिसुन्धाि, अिगुित तथा अन्य प्रवधािात्िक 
कायाक्रिहरु 

650



९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

 कोनभड १९को िहािािीको अवस्थािा कायाक्रिहरु सञ्चालि गिुा । 

 प्रववनधिैत्री व्यवस्थापि हिु िसक्ि ु। 

 उन िूिीहरुको नसफरिर्श कायाान्वयि िहिु ु। 

 अिगुिि तथा िूलयाङ्कि वस्तपुिक िहिु ु। 

 िािव अनधकािको ववषयिा सिकाि, िाििीनतक दल तथा कािूि कायाान्वयि गिे निकायको कि ध्याि िाि ु।  

 िािव अनधकािसुँग सम्बजन्धत सिोकािवालाहरूसुँगको सिन्वय ि सहकायािा किी, 

 िािव संर्शाधिको न्यूिता ि त्यसको दीघाकालीि सम्भाि गिे, प्रववनध िैत्री स्रोतसाधिको किी,  

 िावष्ट्रय िािव अनधकाि आयोग ऐि ि िािव अनधकाि सेवा ऐि सियिै पारित िहिु,ु  

 सिकािद्वािा आयोगलाई ववनियोजित बिेटको किी,  

 ववनधको र्शासिको ििुौती ि दण्डहीिता ि िवाफदेवहताको किी । 
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९.१० िावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपालको संववधािको भाग-२६, धािा २५० िा सङ् घीय र्शासि प्रणालीिा तीि तहका सिकािहरुबीि गरिएको 
िाज्यर्शजक्तको बाुँडफाुँटलाई वास्तववक अथािा कायाान्वयि गिाका लानग देर्शिा उन पलधध प्राकृनतक एवि ् ववत्तीय स्रोतहरूको 
न्यायोजित ववतिण सनुिजश् ित गिा िाजष् िय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। िूलतः यस आयोगले संघ, 

प्रदेर्श ि स्थािीय तहका सिकािहरूबीि हिुे िािस्वको बाुँडफाुँट, ववत्तीय सिािीकिण अिदुाि, सर्शता अिदुाि तथा आन्तरिक ऋण 
ि प्राकृनतक स्रोतको िोयलटी बाुँटफाुँटका सम्बन्धिा नसफािीस गिे काया गदाछ। त्यस्तै, िेपाल सिकाि, प्रदेर्श ि स्थािीय तहले 
िािस्व असलुीिा गिुापिे सधुािका सम्बन्धिा सझुाव र्दिे, प्राकृनतक स्रोतको परििालिका तीि तहका सिकािले गिे लगािीको 
वहस्सा निधाािण गिी नसफारिस गिे, प्राकृनतक स्रोत परििालििा सिकािहरूबीि हिु सक्िे सम्भाववत वववाद निरुपणिा भनुिका 
निवााह गिे तथा प्राकृनतक स्रोत परििालि ि बाुँडफाुँटबाट वाताविणिा पिे असिका सम्बन्धिा अध्ययि अिसुन्धाि गिी िेपाल 
सिकािलाई नसफारिस गिे आयोगको संवैधानिक जिम्िेवािी िहेको छ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

अन्ति-सिकािी ववत्त व्यवस्थापि तथा प्राकृनतक स्रोतको परििालििा प्रदेर्श ि स्थािीय तहसम्िको खण्डीकृत तथ्याङ्क 
िहिु,ु प्रदेर्श ि स्थािीय तहिा ववत्त व्यवस्थापि सम्बन्धी क्षिता कििोि िहि,ु प्रदेर्श ि स्थािीय तहको खिाको आवश्यकता 
पवहिाि गिा नतिले गिुापिे कायाहरूको सवास्वीकाया लागत ववश् लेषण िहिु,ु  प्रदेर्श ि स्थािीय तहलाई िािस्व अनधकाि भए तापनि 
नतिको वास्तववक िािस्व क्षिता पवहिाि िहिु,ु प्राकृनतक स्रोत परििालि ि यसको प्रनतफलको बाुँडफाुँटिा सिकािका तह ि 
स्थािीय सिदुायलाई बाुँडफाुँट गिाका लानग एवककृत संघीय काििुको अभाव िहि ुिस्ता प्रिखु सिस्याहरू िहेका छि।्   

३. सोि  

ववत्तीय संघीयता िाफा त सिदृ्द ि सिािवाद उन न्िखु अथातन्त्र नििााण । 

४. उन द्दशे्य  

1. संघ, प्रदेर्श ि स्थािीय तहलाई खिाको आवश्यकता सम्बोधि हिुे गिी न्यायोजित, सन्तनुलत ि परिपिुक रूपिा स्रोत 
उन पलधध गिाउन ि।ु 

2. तीि तहको ववत्तीय दायिा (Fiscal Space) ववृद्ध गिुा। 

५. िणिीनत  

1. तीि तहका एकल तथा साझा काया जिम्िेवािीहरू सािञ् िस्यपूणा ढङ्गबाट पूिा गिा स्रोत व्यवस्थापि गिे। 

2. अन्ति सिकािी ववत्त हस्तान्तिणलाई पािदर्शी, अििुाियोग्य ि न्यायोजित बिाउन िे। 

3. सङ्घ, प्रदेर्श ि स्थािीय तहिा सावािनिक ववत्त व्यस्थापि सम्बन्धी क्षिता ववकास गिे। 

4. सङ्घ, प्रदेर्श ि स्थािीय तहिा ववत्तीय सरु्शासि कायि गिे। 

5. प्राकृनतक स्रोतको परििालि गदाा तीिै तहका सिकािले निवााह गिुा पिे भनूिका, वववाद सिाधािका लानग उन पयकु्त 
ववकलप तथा ववनधको पवहिाि गिे। 

6. आयोगको संस्थागत क्षिता एव सरु्शासि अनभववृद्ध गिे । 

652



६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उन पलजधध 

२०७८/७९ 
को अििुानित 
उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ िेपाल सिकािलाई ववत्तीय 
हस्तान्तिण (िािस्व बाुँडफाुँड, 

ववत्तीय सिािीकिण अिदुाि, 

सर्शता अिदुाि, आन्तरिक 
ऋण, प्राकृनतक स्रोतको 
िोयलटी बाुँडफाुँड) नसफारिस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

२ प्रदेर्श सिकािलाई ववत्तीय 
हस्तान्तिण (िािस्व बाुँडफाुँड, 

ववत्तीय सिािीकिण अिदुाि, 

सर्शता अिदुाि, आन्तरिक 
ऋण, सवािी साधि कि 
बाुँडफाुँड) नसफारिस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

३ अध्ययि तथा अन्तिवक्रया 
कायाक्रि 

पटक ९ ३२ ८९ ९५ ९५ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                                                                                                  रू लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 915 894 21 - 915 - - 

२०८०/८१ 1,663 1,583 80 - 1,663 - - 

२०८१/८२ 1,726 1,638 88 - 1,726 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२२०००००१ िाजष् िय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोग 

१६ संबैधानिक काया जिम्िेवािी 
पूिा गिा 

-  - तीि तहका सिकािलाई आवश्यक 
नसफारिस भएको । 

२२००००1१ िाजष् िय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोग (प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

16     

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२२०००००१ िाजष् िय प्राकृनतक 
स्रोत तथा ववत्त 
आयोग 

तीि तहका सिकािलाई 
आवश्यक नसफारिस 
भएको । 

िेपाल सिकािलाई ववत्तीय हस्तान्तिण 
(िािस्व बाुँडफाुँड, ववत्तीय सिािीकिण 
अिदुाि, सर्शता अिदुाि, आन्तरिक ऋण, 

प्राकृनतक स्रोतको िोयलटी बाुँडफाुँड) 
नसफारिस गिे प्रदेर्श सिकािलाई ववत्तीय 
हस्तान्तिण (िािस्व बाुँडफाुँड, ववत्तीय 
सिािीकिण अिदुाि, सर्शता अिदुाि, 

आन्तरिक ऋण, सवािी साधि कि 
बाुँडफाुँड) नसफारिस गिे अध्ययि तथा 
अन्तिवक्रया कायाक्रि 

िेपाल सिकािलाई ववत्तीय हस्तान्तिण (िािस्व बाुँडफाुँड, 

ववत्तीय सिािीकिण अिदुाि, सर्शता अिदुाि, आन्तरिक ऋण, 

प्राकृनतक स्रोतको िोयलटी बाुँडफाुँड) नसफारिस प्रदेर्श 
सिकािलाई ववत्तीय हस्तान्तिण (िािस्व बाुँडफाुँड, ववत्तीय 
सिािीकिण अिदुाि, सर्शता अिदुाि, आन्तरिक ऋण, सवािी 
साधि कि बाुँडफाुँड) नसफारिस सबै प्रदेर्श तथा स्थािीय 
तहका निवााजित पदानधकािी तथा सिोकािवालासुँग आयोगको 
भनूिका तथा नसफारिर्श सम्बन्धिा बहृत अन्तिवक्रया 
कायाक्रि स्थािीय तहको िािस्वको अवस्था / उन िाउन ि सक्ि े
क्षिताको अध्ययि गिे प्रदेर्श ि स्थािीय तहको सािाजिक 
तथा आनथाक असिािताको अध्ययि गिे प्राकृनतक स्रोतबाट 
प्राप्त िोयलटी बाुँडफाुँटको सीिा (cap) निधाािण सम्बन्धिा 
अध्ययि गिे। 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

 
 

२२००००1१ 

िाजष् िय प्राकृनतक 
स्रोत तथा ववत्त 
आयोग (प्रर्शासनिक 
खिा सिेत) 

   

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

िाजष् िय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगका नसफारिस सम्बन्धी कायाहरु िावष्ट्रय, प्रदेर्श तथा स्थािीय तहको तथ्याङ्किा भि पिे हिुाले तथ्याङ्कको भिपदो स्रोत अपरिहाया 
छ।सियिै, सही  ि खजण्डकृत तथ्याङ्क प्राप् त िहिुे ि त्यसबाट सिािीकिण अिदुाि तथा िािस्व बाुँडफाुँटको सूिकहरुको सूत्र  प्रभाववत हिुे िोजखि हिुेछ। आयोगले गिे 
नसफारिसको आधािको रुपिा िहिे नबषयगत अध्ययि अिसुन्धािको लानग िूलो ववत्तीय स्रोत आवश्यक हिुे ति सालबसाली रुपिा प्राप्त हिुे सीनित िकिबाट बहृद् अध्ययि 
अिसुन्धाि गिा सम्भव िहिुे हुुँदा यसको िनतिाको प्रयोग िोजखियकु्त हिुे। त्यसैगिी प्राकृनतक स्रोतको अवजस्थनत, परििालिको ववद्यिाि अवस्था ि प्राकृनतक स्रोत िानथको 
स्थािीय निभाितालाई यथाथा रुपिा पवहिाि गिा िसवकएिा त्यसबाट वववाद हिुे सम्भाविा िहन्छ। प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप् त िोयलटी बाुँडफाुँटिा लाभग्राही स्थािीय तह पवहिाि 
तथा बाुँडफाुँट गरिएको िोयलटी िकिको उन जित सदपुयोग भए िभएको तथा प्राकृनतक पूुँिीको पवहिाि सम्बन्धिा सिेत गवहिो अध्ययि ि ववश् लेषणको आवश्यकता छ।

655



९.११ िाजष् िय िवहला आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िवहलाहरुको हकवहतको संिक्षण तथा संवधािगिा ि िवहलाहरुलाई ववकासको िूलप्रवाहिा सिावहत गिा तत्कालीि 
िजन्त्रपरिषदको निणायािसुाि वव.सं. २०५८ िा िाजष् िय िवहला आयोगको स्थापिा भएको हो। २०७२ सालको िेपालको 
संववधािले िवहला आयोगलाई संवैधानिक हैनसयत प्रदाि गिे पिात गत वषािातै्र पदानधकािी नियजुक्त भएको अवस्था हो। िेपालको 
वतािाि संववधािले प्रस्ताविािा िै लैवङ्गक ववभेदको अन्त्य, सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा 
सितािूलक सिािको नििााण गिे संकलप नलएको छ। छ। त्यसैगिी, िौनलक हक, िाज्यका निदेर्शक नसद्धान्त तथा िाज्यका 
िीनतहरूिा सिेत सिािता, सबै प्रकािका ववभेदको अन्त्य, कािूिको र्शासिको प्रत्याभनुत, सािाजिक न्याय ि सािाजिक संिक्षणको 
व्यवस्था गदै सितािूलक सिाि नििााणगिे उन द्देश्य नलएको छ। तीिैतहका सिकाि, िीजि क्षेत्र, सािदुावयक, सहकािी तथा ववकास 
साझेदािहरू लगायतको सािवुहक प्रयासबाट िवहला वहंसा निवािण, िवहला हकवहत स्थापिा तथा लैवङ्गक सर्शक्तीकिण ि 
िूलप्रवाहीकिणका प्रयासहरू हुुँदै आएका छि।् िेपालको संववधािले लैवङ्गक सिािता तथा िवहला सर्शक्तीकिण सम्बन्धी 
कायाक्रिको अिगुिि गिे, िवहला वहंसा लगायतका िवहला सम्बन्धी िदु्दाहरुको बािेिा सिकािलाई िाय सझुाव र्दिे, सोसुँग 
सम्बजन्धत कािूिी व्यवस्थाको अध्ययि अिसुन्धाि गिी भववष्यिा गिुापिे सधुािका सम्बन्धिा सम्बजन्धत निकायलाई नसफारिस 
गिे, िवहलाको हकवहतसुँग सम्बजन्धत कािूि वा िेपाल पक्ष भएको अन्तिााजष् िय सजन्ध वा सम्झौता अन्तगातका दावयत्व 
कायाान्वयि भए िभएको ववषयिा अिगुिि गिी त्यसको प्रभावकािी कायाान्वयिको उन पाय सवहत िेपाल सिकािलाई सझुाव र्दिे 
गिी यस आयोगको काि कताव्य निधाािण गिेको छ। संववधािले अङ्गीकाि गिे अिसुाि िवहलालाई वविा भेदभाव सम्पूणा 
अनधकािको प्रत्याभनूत सवहत सािभतू लैवङ्गक सिािताका लानग िोस पहलहरु गिा आवश्यक छ। िाज्यका सबै तह ि तप्कािा 
हिुे निणाय प्रकृयािा आि िवहलाहरुको सिाि सहभानगता, नसिािर्शील योगदाि ि अग्रपङ्क्तीय िेततृ्व अपरिहाया छ। िेपालको 
संववधाि एवं िाजष् िय िवहला आयोग ऐि, २०७४ ले आयोगलाई तोकेको जिम्िेवािी तथा  र्दगो ववकासका लक्ष्य ि  पन्रौँ 
योििािा तोवकएका लक्ष्य अिसुाि िै आगािी र्दिका कायाक्रिहरु प्रस्ताव गरिएका छि।् 

२. सिस्या तथा ििुौती  

ववगतका प्रयासहरूबाट धेिै परिवतािहरू भएका छि ् ति आि अपेक्षा अिरुूप परिवताि भिे हिु सकेको भिे छैि। 
लैवङ्गक सिािता ि सािाजिक सिावेर्शीकिणको बझुाईिा एकरूपता िहदुा लैवङ्गक ववभेदका घटिाहरू घट्ि िसक्ि,ु स्रोत ि 
साधििानथ िवहलाको सीनित पहुुँि हिु,ु अझैपनि िवहलाको आनथाक पिनिभािता िवहिहि,ु घिेल ुवहंसा तथा िवहला वहंसािा बढोत्तिी 
हिु ुि िवहलालाई हेिे सािाजिक दृजष् टकोणिा परिवताि हिु िसक्िकुा कािणले िवहला सर्शक्तीकिणिा उन ललेख्य िनतिा हानसल 
हिु सकेको छैि। अन्तिााजष् िय प्रनतबद्धता तथा िेपालको  संववधाि तथा ववद्यिाि ऐि, कािूिको प्रभावकािी कायाान्वयि हिु 
िसक्ि,ु संववधाििा संघ, प्रदेर्श ि स्थािीय तहको एकल तथा साझा अनधकाि सूिीिा लैवङ्गक सिािता ि  िवहला सर्शक्तीकिणको 
ववषय सिावेर्श िै िहिु,ु लैवङ्गक सिािता ि  िवहला सर्शक्तीकिण ववरे्शष कायाक्रिका लानग अथा िन्त्रालयबाट आवश्यक सर्शता 
अिदुािको बिेट व्यवस्था िहिु,ु स्थािीय तहको साङ्गिनिक संिििािा लैवङ्गक सिािता तथा िवहला सर्शक्तीकिण र्शाखाको छुटै्ट 
व्यवस्था िहिु,ु उन त्पीनडत, दनलत तथा ववनभन्न प्रकािका ववभेदको िाििा पिेका अनत ववपन् ि िवहलाका लानग ववरे्शषतः लजक्षत  
कायाक्रि िावहन्छ भन् िे स्थािीय तहिा बोध हिु िसक्ि ु िखु्य सिस्याका रुपिा िहेका छि।्अपयााप् त बिेट, आफ्िै भौनतक 
संिििाको अभाव, आयोगको प्रादेजर्शक तथा जिलला तहिा सम्पका  कायाालयको अभाव ि कािूििा लेजखएका िवहलाको अनधकािहरु 
कायाान्वयििा िहेका सिस्याबािे पयााप् त अध्ययि अिसुन्धाि िहिु ुतथा केन्रदेजख सिदुाय तहसम्िको लैवङ्गक खण्डीकृत तथ्याङ्क 
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तथा सूििा प्रणाली स्थापिा िहिुिुस्ता ववषयहरु प्रिखु ििुौतीका रुपिा िहेका छि।् त्यसैगिी, बलात्काििन्य घटिाहरुको 
पिुिावजृत्त हिुे, एनसड आक्रिण, हत्या वहंसा िस्ता घटिाको ववृद्ध हिुे, िवहला अनधकाि उन ललङ्घिका दोषीहरूले उन न्िजुक्त पाउन ि े
अवस्थाले िवहला अनधकािको  संिक्षण ि पीनडतको न्यायको सनुिजिततािा ििुौती नसिािा भएको छ । सिाििा अवहले पनि 
बालवववाह, बोक्सी, छाउन पडी प्रथा, दाइिोिस्ता खिाब अभ्यास ि कुप्रथा ििा गाडेिै बसेको अवस्था ववद्यिाि छ । िवहला 
ववरुद्धका हानिकािक सािाजिक अभ्यास ि पिम्पिा तथा िवहला वहंसा ववरुद्धको सिेतिालाई प्रभावकािी रुपिा स्थािीय तहसम्ि 
परु् याउन ि सवकएको छैि । स्थािीय तहलाई लैवङ्गक वहंसाको ववषयिा सिेतिा ववृद्ध गिे कायािा आयोगले सिन्वय सदुृढ गिी 
काि गिा िरुिी देजखएको छ । 

३. सोि  

लैवङ्गक सिाितािूलक िाष् िको नििााण। 

४. उन द्दशे्य  

1. लैवङ्गक उन त्तिदायी र्शासि व्यवस्थालाई संस्थागत गदै िवहलाको सम्िानित िीवियापिको वाताविण सनुिजश् ित गिुा। 

2. िवहला ववरुद्ध हिुे सबै प्रकािका भेदभाव, वहंसा ि र्शोषणको अन्त्य गिुा। 

3. आनथाक सिवृद्ध ि र्दगो ववकासका लानग िवहलाको सिाि अग्रसिता ि िेततृ्वदायी भनूिका स्थावपत गदै स्रोत, साधि, 
अवसि तथा लाभिा िवहलाको पहुुँि सनुिजश् ित गिुा। 

4. ववकासका सबै आयािहरूिा लैवङ्गक िूलप्रवाहीकिणको सनुिजितता गिुा।  

५. िणिीनत  

1. िाज्यका सबै तह ि क्षेत्रले लैवङ्गक सिािता सम्बन्धी क्षेत्रगत िीनत, कािूि तथा कायाक्रि तिुािा गिे। 

2.  िाज्यका सबै तहको सिकाि, क्षेत्र तथा निकायहरुिा लैवङ्गक उन त्तिदायी र्शासि पद्धनत अवलम्बि गिे। 

3.  िाज्यका सबै तहको सिकाििा लैवङ्गक उन त्तिदायी बिेट ववनियोिि पद्धनतलाई संस्थागत गिे। 

4.  लैवङ्गक सिािता तथा सर्शक्तीकिण िापि गिे एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको ववकास गिे। 

5. आनथाक रूपले ववपन् ि ि सािाजिक रुपले पछानड पिेका िवहलालाई ववरे्शष प्राथनिकता र्दुँदै आनथाक सर्शक्तीकिण ि 
सािाजिक रुपान्तिण गिे। 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ अध्ययि, अिसुन्धाि 
ि नसफारिस 

४ ३ ३ ४ ४ ४ 

२ अन्तिकृया तथा 
सिेतिािूलक 
कायाक्रि 

१७२ ६५ १,०५ १,७२ १,८५ २,०० 
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क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

३ सेवाप्रदायक 
संस्थाहरूलाई 
अिदुाि 

१ १ १ १ १ १ 

४ अिगुिि, अवलोकि 
ि नसफारिस 

३६ १० २२ ३६ ४२ ४८ 

५ क्षिता अनभवृद्धी २ २ २ २ ४ ४ 

६ छपाई तथा प्रकार्शि ५ ४ ५ ५ ७ ७ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

रू लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 994 971 23 - 994 - - 

२०८०/८१ 2,057 1,997 60 - 2,057 - - 

२०८१/८२ 2,134 2,068 66 - 2,134 - - 

658



८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२२२००००१ िाजष् िय िवहला आयोग ६ लैवङ्गक उन त्तिदायी र्शासि 
व्यवस्थालाई संस्थागत गदै 
िवहलाको सम्िानित 
िीवियापिको वाताविण सनुिजश् ित 
गिुा। िवहला ववरुद्ध हिुे सबै 
प्रकािका भेदभाव, वहंसा ि 
र्शोषणको अन्त्य गिुा। स्रोत, 

साधि, अवसि तथा लाभिा 
िवहलाको पहुुँि सनुिजश् ित गिुा। 
ववकासका सबै आयािहरूिा 
लैवङ्गक िूलप्रवाहीकिणको 
सनुिजितता गिुा।  

 १०,३१ व्यक्ती तथा सिदुायको िवहला 
हकवहत तथा वहंसा नियन्त्रणका 
ववषयिा सिेतिा ववृद्ध भएको हिुेछ, 

िीनत तथा काििुहरुिा भएका िवहला 
वहंसा सम्बन्धी किी कििोिीहरुको 
पवहिाि भई कािूििा सधुाि आएको 
हिुेछ, ११४५ हेलपलाइि सेवाको 
ववस्तािको लानग संगिि तथा 
व्यवस्थापि (O & M) भएको हिुेछ, 

भएको हिुेछ।  

२२२०००1१ िाजष् िय िवहला आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

6     

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२२२००००१ िाजष् िय िवहला आयोग घिेल ुवहंसा तथा िवहला 
वहंसािन्य करिब 845 

वटा उन ििुीहरुको 
नसफारिस तथा 

सिेतिा अनभववृद्ध लैवङ्गक 
सर्शक्तीकिण, अन्तिावष्ट्रय प्रनतबद्धताहरू 
कायाान्वयिको लानग नसफारिस, 

प्रनतवेदि िीनत तथा काििुहरुिा 

िवहला वहंसा निवािणका िावष्ट्रय, क्षेत्रीय ि अन्तिावष्ट्रय 
अभ्यासहरूको अध्ययि, तीिै तहका सिकािहरूका िवहला 
तथा बालबानलका सम्बन्धी िीनत, कािूिहरूको अध्ययि, 

ववश्लषेण ि नसफारिस, िवहला अनधकाि ि िवहला वहंसा 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

कायाान्वयि, िाििैनतक 
पाटीका िेततृ्व, 

भातसंृगिि, सिुक्षा 
निकाय, न्यावयक सनिनत, 

पत्रकाि लगायतसुँग 
लैवङ्गक वहंसा निवािण ि 
िवहला हकवहत प्रवधाि 
सम्बन्धिा ववद्यिाि 
िीनतगत, कािूिी 
प्रावधािहरूको ववश्लषेण 
तथा छलफल, नसड 
सनिनतको निष्कषा 
सझुावको कायाान्वयि 
सम्बन्धिा अध्ययि,  

आवश्यक परििािाि, सधुाि  ववरुद्धका सूििा िलुक कायाक्रिहरु उन त्पादि तथा 
प्रसािण, अन्तिकृया, सिेतिा कायाक्रि, गोष्ठी, तथा िवहला 
सर्शक्तीकिण, अध्ययि, अिसुन्धाि ि नसफारिस  

२२२०००1१ िाजष् िय िवहला आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

   

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

ववगत वषािा िस्तै यस आनथाक वषािा पनि कोनभड-१९ का कािण कनतपय स्वीकृत कायाक्रिहरु सम्पन्न हिु िसकेकोिा आगािी आनथाक वषािा सिेत यसको असि 
पूवााििुाि गिा िसवकिे अवस्था िहेको छ।िावष्ट्रय िवहला आयोगको प्रादेजर्शक संिििा ववस्ताि भइिसकेको अवस्थािा प्रदेर्श तथा स्थानिय सिकािहरूसुँगको सिन्वय ि 
सहकायालाई तीव्रता र्दििा कर्ििाई आउन ि सक्िे देजखन्छ।त्यसैगिी िौववसै घण्टा उन ििुी नलई सेवा प्रदाि गरिि े११४५ हेलपलाइि सेवालाई देरै्शभरि ववस्ताि गिुा ि यसको 
गणुस्ति तथा प्रभावकारिता बवृद्ध गिा ििुौनतपूणा िहेको छ ।  
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९.१२ िावष्ट्रय दनलत आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िावष्ट्रय दनलत आयोग दनलत सिदुायको िािव अनधकािको सम्िाि तथा हकवहतको संिक्षण ि सम्वद्धािका लागी िातीय 
छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गिी सिदृ्ध, सितािूलक ि सािाजिक न्यायपूणा सिािको नििााण गिा गिि आदेर्श िाफा त वव.सं. 
२०५८ सालिा स्थापिा भएको हो । िेपालको संववधािको धािा २५५ बिोजिि यो आयोग एक संवैधानिक आयोगको रुपिा 
स्थावपत िहेको छ । िावष्ट्रय दनलत आयोग ऐि, २०७४ ले दनलत सिदुायको िािव अनधकािको सम्िाि तथा हकवहतको संिक्षण 
ि सम्वद्धाि तथा सो सिदुायको सर्शक्तीकिण गिा तथा िातीय भेदभाव ि छुवाछुतको अन्त्य गिी िाष्ट्र नििााण तथा ववकासको िूल 
प्रवाहिा प्रभावकािी रुपिा सिावहत गिा िावष्ट्रय दनलत आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।िेपालको संववधािले संकलप गिेको 
वगीय, िातीय, क्षेनत्रय, भावषक, धानिाक, लैंनगक ववभेद ि सबै प्रकािका िातीय छुवाछूतको अन्त्य गिी आनथाक सिािता, सिवृद्ध ि 
सािाजिक न्याय सनुिजित गिा सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा सितािूलक सिािको नििााणिा 
संबैधानिक आयोगहरुको िहत्वपूणा भनूिका िहेकोछ । यस आयोगको प्रिखु काि, कताव्य ि अनधकािहरुिा दनलत सिदुायको 
सिग्र जस्थनतको अध्ययि तथा अन्वेषण गिी तत्सम्बन्धिा गिुा पिे िीनतगत, कािूिी ि संस्थागत सधुािका ववषय पवहिाि गिी 
िेपाल सिकाि सिक्ष पेर्श गिे, िातीय छुवाछूत, उन त्पीडि ि ववभेदको अन्त्य गिी दनलत उन त्थाि ि ववकासका लानग दनलत वहतसुँग 
सिोकाि िाख्न ेिावष्ट्रय िीनत तथा कायाक्रिको तिुािा गिी कायाान्वयिका लानग िेपाल सिकाि सिक्ष पेर्श गिे, िातीय भेदभाव तथा 
छूवाछूत वा सािाजिक कुिीनतबाट पीनडत भएको वा दनलतको हक प्रयोग गिा िर्दएको वा वजञ्चत गिेको ववषयिा कुिै व्यजक्त वा 
संस्था ववरुद्ध िदु्दा दायि गिुा पिे आवश्यकता देजखएिा कािूि बिोजिि अदालतिा िदु्दा दायि गिा सम्बजन्धत निकाय सिक्ष 
नसफारिस गिे, दनलत सिदुायसुँग सम्बजन्धत िीनत तथा कायाक्रिको सनिक्षा, अिगुिि ि िूलयाङ्कि गिे, दनलत सिदुायको 
पवहिािका सम्बन्धिा ववस्ततृ अध्ययि ि अिसुन्धाि गिी थि सूिीकृत गिा िेपाल सिकािलाई नसफारिस गिे । िेपालको 
संववधाि, िावष्ट्रय दनलत आयोग ऐि, २०७४, आवनधक योििा तथा बावषाक बिेटले तोवकएका लक्ष्य अिसुाि यस आयोगले 
कायाक्रि संिालि गदै आएको छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

दनलत सिदुायको हकवहतको संिक्षण ि सम्वद्धािका तथा सर्शक्तीकिण गिी िाष्ट्र नििााण तथा ववकासको िूल प्रवाहिा 
प्रभावकािी रुपिा सिावहत गिा तथा िातीय भेदभाव ि छुवाछुतको अन्त्यका लागी संवैधानिक तथा काििुी व्यवस्थाहरु गरिएता 
पनि संववधाि तथा काििुी व्यवस्था प्रभावकािीरुपिा कायाान्वयि िहिु,ु कायाान्वयि भएका व्यवस्थालाई िनतिािखुी बिाउन ि 
िसवकि,ु कायाान्वयि गिे निकाय कायाान्वयि प्रनत िवाफदेही ि उन त्तिदायी िहदुाुँ उन त्पीडििा पिेका दनलत सिदुायिा नििासा 
उन त्पन्न हिु ु ि िाज्य प्रनत अववश्वसको अवस्था नसिािा हिुे िोजखि ववद्यिाि हिु,ु िाज्यका सबै तहिा सिािपुानतक सिावेर्शी ि 
सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा दनलत सिदुायको प्रनतनिनधत्व िहिु,ु आनथाक, सािाजिक तथा िाििैनतक अवसिबाट 
बजञ्चनतिा पिेका दनलत सिदुायका लागी िाज्यिा उन पलधध साधि स्रोत तथा सवुवधािा न्यायोजित पुँहिु िहिु,ु दनलत सिदुायको 
सिग्र अवस्थाको उन त्थाि ि ववकासका लानग दनलत वहतसुँग सिोकाि िाख्न ेिीनत, योििा तथा कायाक्रि नििााण गिे िाज्यका सबै 
तह तथा निकाय उन दानसि हिु,ु आयोगलाई संवैधानिक दावयत्व पूिा गिा आवश्यक स्रोत साधि तथा ििर्शजक्त उन पलधध हिुिसक्ि,ु 
िाज्यका सबै तहिा सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा दनलत सिदुायको प्रनतनिनधत्व सनुिजिता 
गरिएको भएता पनि व्यवहाििा िाििीनतक निणायका िूख्य तह, कायाकािी संिििाका निणाायक तह तथा न्यूिति योग्यता 
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तोवकएको अवस्थािा सिावेर्शी नसद्धान्तलाई व्यवहाििा अिभुतु गिा िसवकएकाले सिावेजर्शकिणको अथापूण कायाान्वयि ििुौनतपूण 
देजखन्छ ।  

३. सोि  

दनलत सिदुायको िािव अनधकािको सम्िाि तथा हकवहतको संिक्षण ि सम्वद्धािका लागी िातीय छुवाछुत तथा 
भेदभावको अन्त्य गिी सिदृ्ध, सितािूलक ि सािाजिक न्यायपूणा सिािको नििााण । 

४. उन द्दशे्य  

1. िातीय भेदभाव ि छुवाछुतको अन्त्य गिी िाष्ट्र नििााण तथा ववकासिा िूलप्रवाहीकिण गिुा । 

2. दनलत सिदुायको िािव अनधकािको सम्िाि तथा हकवहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा सर्शक्तीकिण गिुा । 

3. आनथाक, सािाजिक तथा िाििैनतक अवसिबाट बजन्िनतिा पिेका दनलत सिदुायका लागी िाज्यिा उन पलधध साधि स्रोत तथा 
सवुवधािा सिािपुानतक सिावेर्शी नसद्धान्तका आधाििा पुँहिुको सनुिजिता गिुा। 

५. िणिीनत  

1. दनलत सिूदायको उन त्थाि ि ववकासका लानग दनलत वहतसुँग सिोकाि िाख्न ेिावष्ट्रय िीनत तथा कायाक्रिको तिुािा गिे। 

2. िातीय भेदभाव ि छुवाछुतको अन्त्य गिा ववद्यिाि िीनत, काििु तथा कायाक्रिको अध्ययि, अिगुिि तथा िूलयांकि गरि 
सधुािको लागी नसफारिस गिे । 

3. िाज्यका सबै तहिा सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा दनलत सिदुायको प्रनतनिनधत्व सनुिजिता 
गिे ।  

4. दनलत सिदुायको हक वहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा सर्शक्तीकिणको लानग आवश्यक सूििा, िािकािी एवं िेतिािूलक 
कायाक्रि तिुािा गिे । 

5. दनलत सिदुायसुँग सम्बजन्धत िीनत तथा कायाक्रिको सनिक्षा, अिगुिि ि िूलयाङ्कि गिे । 

6. िातीय भेदभाव ि छुवाछुत िन्य व्यवहाि अन्त्य गिा सािाजिक सिेतिािूलक कायाक्रि तिुािा गिे । 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ दनलत उन त्पीडि ववरुद्ध 
िेतिािूलक कायाक्रि 

पटक ० ० २ ३ ४ 

२ लोक सेवा तयािी कक्षा 
सञ्चालि 

पटक ० ० ४ ६ ८ 

३ स्वास्थ्य बीिा, पोषण, 

स्वास्थ्य िेतिा अनभववृद्ध 
कायाक्रि 

पटक ० २ २ १ १ 
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क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

४ अिगुिि पटक ४ ८ १८ १८ १८ 

५ थि सूजिकिण सम्बजन्ध 
कायाक्रि 

पटक ० ० ४ ६ ८ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

रू. लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 335 326 9 - 335 - - 

२०८०/८१ 426 415 11 - 426 - - 

२०८१/८२ 442 430 12 - 442 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२२४०००0१ िावष्ट्रय दनलत आयोग      
२२४०००११ िावष्ट्रय दनलत आयोग 

(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

अध्ययि, 

अिसुन्धाि 
गिे, 

1. अध्ययि, अिसुन्धाि गिे,  

2. घटिाको छािनबि गिुा, 
3. छुवाछुत तथा ववभेद 

सम्बजन्ध िेतिा अनभववृद्ध 
गिुा,  

4. लोक सेवाका ववज्ञापििा 
उन जत्तणा हिुे ििर्शजक्त तयाि 
गिुा,  

5. स्वास्थ्य बीिा, पोषण, 

स्वास्थ्य िेतिा अनभववृद्ध 
कायाक्रि  

6. थि सूजिकिण सम्बजन्ध 
कायाक्रि ।  

-  ४५ 1. ववनधन्न ववषयिा िािकािी हिुे,  
2. घटिाको सत्यतथ्य पत्ता लाग्िे, दोवषलाई 

आवश्यक कावााहीका लागी नसफािीस हिु,े  

3. छुवाछुत तथा ववभेद सम्बजन्ध िेतिा 
अनभववृद्ध हिुे,  

4. लोक सेवाका ववज्ञापििा उन जत्तणा भई 
नसफारिस हिु,े  

5. स्वास्थ्य बीिा, पोषण, स्वास्थ्य िेतिा 
अनभववृद्ध हिुे ि थि सूजिकिण हिुे ।  
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कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

२२४०००0१ 
िावष्ट्रय दनलत 
आयोग 

   

२२४०००११ िावष्ट्रय दनलत 
आयोग(प्रर्शासनिक 
खिा सिेत) 

१. ववनधन्न घटिाको अिगुिि भई 
दोवषलाई आवश्यक कावााहीका 
लागी नसफािीस भएको  

२. छुवाछुत तथा ववभेद सम्बजन्ध 
िेतिा अनभववृद्ध भएको ।  

१. अध्ययि, अिगुिि ि अिसुन्धाि,  

२. दनलत उन त्पीडि ववरुद्ध िेतिािूलक 
कायाक्रि,  

३. लोक सेवा तयािी कक्षा सञ्चालि, 

४. स्वास्थ्य बीिा, पोषण, स्वास्थ्य िेतिा 
अनभववृद्ध कायाक्रि,  

५. थि सूजिकिण ।  

१. अध्ययि, अिगुिि ि अिसुन्धाि,  

२. दनलत उन त्पीडि ववरुद्ध िेतिािूलक कायाक्रि,  

३. लोक सेवा तयािी कक्षा सञ्चालि, 

४. स्वास्थ्य बीिा, पोषण, स्वास्थ्य िेतिा अनभववृद्ध 
कायाक्रि,  

५. थि सूजिकिण ।  

 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

बिेट अभावले सियिा  कायाक्रिहरु सम्पन्न िहिुे िोजखि िहेको । 
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 ९.१३ िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपाल यगुौ देजख ववनभन्न सम्प्रदाय, संस्कृनत, िातिाती, भाषाभाषी ि सिदुायको सनिश्रणको रुपिा िवहआएको छ । 
भौगोनलक विावटका वहसावले पनि वहिाल, पहाड, तिाई िधेर्श सजम्िनलत साुँजच्िकै सनु्दि ि अिपुि छ । प्रािीि सभ्यता ि 
संस्कृनतको धिी यस िलुकुको स्वरुप ि िरित्र िै सिावेर्शी वकनसिको छ । त्यसैले यस िलुकुिा वसोवास गिे खस आया, 
वपछडावगा, आर्दवासी िििाती, दनलत, अपाङ्ग, असहाय, िवहला, िधेसी, अलपसंख्यक वपछनडएको वगा ि क्षेत्र लगायत सवै िानत, वगा ि 
क्षेत्र एवं आनथाक रुपिा ववपन्न ि सीिान्तीकृत सिदुायको िावष्ट्रय िििीवििा सिािपुानतक सिावेर्शीकिण अपरिहाया र्शता भएको 
छ। िेपालको संववधािको प्रस्ताविािा िै “बहिुातीय, बहभुावषक, बहधुानिाक, बहसुांस्कृनतक तथा भौगोनलक ववववधतायकु्त 
ववरे्शषतालाई आत्िसात ्गिी ववववधताबीिको एकता, सािाजिक सांस्कृनतक ऐक्यबद्धता, सवहष्णतुा ि सद्भावलाई संिक्षण एवं प्रवधाि 
गदै; वगीय, िातीय, क्षेत्रीय, भावषक, धानिाक, लैंनगक ववभेद ि सबै प्रकािका िातीय छुवाछूतको अन्त्य गिी आनथाक सिािता, सिवृद्ध ि  
सािाजिक न्याय सनुिजित गिा सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभानगतािूलक नसद्धान्तका आधाििा सितािूलक सिािको  
नििााण गिे” उन दघोष गरिएको छ । संववधािले ववरे्शषत िेपालका ववववध िात िानत ि भौगोनलक क्षेत्रको पवहिाि स्थावपत गिी 
न्यायोजित ि सितािूलक सिावेर्शी ववकासको िाध्यिबाट ववद्यिाि आनथाक, सािाजिक ि िाििीनतक ववभेदहरूको अन्त्य गिे 
उन द्देश्य िाखेको छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

िेपालको संववधाि ि िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग ऐि 2074 ले आयोगका काि कताव्य ि अनधकािहरु सनुिजित गिुाका 
साथै आयोगका काि कािवाहीलाई व्यवजस्थत गिेको छ । आयोगको संगििात्िक संिििा ि दिबन्दी सिकािले स्वीकृत गिेको 
छ । ववनभन्न आयोगहरुको अनधकाि क्षेत्रिा दोहोिोपिा हिु,ु लजक्षत वगाहरु परिभावषत हिु बाुँकी, कििोि भौनतक संिििा, पयााप्त 
ििर्शजक्त ि कायाक्षेत्रको तलुिािा आनथाक स्रोतको अभाव िखु्य सिस्याको रुपिा देखा पिेका छि ्। 

यस आयोगको कायाक्षेत्र नभत्र पिे लजक्षत वगाको खजण्डत तथ्यांकको नििााण गिुा, ववत्तीय स्रोतको सनुिजित गिुा, िाििीनतक 
वादहरुिा ववभाजित लजक्षत वगा ि िातीय संगििहरुबीि सबैको सहभानगता गिाउन दै लैिाि,ु संववधािका प्रावधाि अिूकुल संघीय 
कािूि संर्शोधि, नििााण गिाउन ि,े आयोगको संगिि ि संिििा अिसुन्धाििूलक बिाउन दै लैिािे िस्ता ििुौतीहरु आयोग सिक्ष 
िहेका छि ्। 

३. सोि  

िेपालको र्शासि व्यवस्था ि िाज्य प्रणालीिा सिािपुानतक नसद्धान्तलाई आत्िसात गदै सिावेर्शी िाज्य नििााण गिे । 

४. उन द्दशे्य  

1. पछानड पिेका सिदुायको सर्शजक्तकिण गदै अनधकािको संिक्षण गिुा, 
2. लजक्षत सिदुायिा ववकास ि अवसिको पहुुँििा अनभववृद्ध गिुा, 

3. अध्ययि अिसुन्धाि गिी िीनतगत नसफारिस गिुा । 
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५. िणिीनत  

1. खस आया, वपछडा वगा, अपांगता भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ िागरिक, श्रनिक, वकसाि, अलपसंख्यक एवं नसिान्तीकृत सिदुाय तथा 
वपछनडएको वगा ि कणााली तथा आनथाक रूपले ववपन्न वगा लगायतका सिदुायको हक अनधकािको संिक्षणका लानग 
अध्ययि तथा अिसुन्धाि गिे । 

2. लजक्षत वगाको संिक्षण, सर्शजक्तकिण ि ववकास तथा सहभानगता सनुिजित गिे । 

3. लजक्षत वगाको पवहिाि, वगीकिण ि सूिीकिण गिा नसफारिस गिे । 

4. िीनत, कािूि, योििा ि कायाक्रिको कायाान्वयि सनुिजितता गिाउन ुँदै लैिाि आवश्यक नसफारिस गिे। 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ िावष्ट्रय सिावेर्शी 
आयोग 

वटा ०.६८ १ १ १ १ 

२ िावष्ट्रय सिावेर्शी 
आयोग (पदानधकािी) 

वटा ०.४ १ १ १ १ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

         रू लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 313 301 12 - 313 - - 

२०८०/८१ 318 306 12 - 318 - - 

२०८१/८२ 328 316 12 - 328 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .र्शी.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२२६०००११ िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

 पछानड पिेका सिदुायको 
सर्शजक्तकिण गदै 
अनधकािको संिक्षण गिुा, 
लजक्षत सिदुायिा ववकास 
ि अवसिको पहुुँििा 
अनभववृद्ध गिुा, अध्ययि 
अिसुन्धाि गिी िीनतगत 
नसफारिस गिुा ।  

-  २,३९ खस आया, वपछडा वगा, अपांगता भएका व्यजक्त, 

ज्येष्ठ िागरिक, श्रनिक, वकसाि, अलपसंख्यक एवं 
नसिान्तीकृत सिदुाय तथा वपछनडएको वगा ि 
कणााली तथा आनथाक रूपले ववपन्न वगा 
लगायतका सिदुायको हक अनधकािको 
संिक्षणका लानग अध्ययि तथा अिसुन्धाि गिे 
,लजक्षत वगाको संिक्षण, सर्शजक्तकिण ि ववकास 
तथा सहभानगता सनुिजित गिे ।  

२२६००००१ िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग-
पदानधकािी 

 िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग 
(पदानधकािी) को सेवा 
सवुवधा 

-  ६८ िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग (पदानधकािी) को सेवा 
सवुवधा 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

२२६००००११ िावष्ट्रय सिावेर्शी 
आयोग 

(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

लजक्षत वगाको पवहिाि, 

वगीकिण ि सूिीकिण 
भइिहेको 

लजक्षत वगाको संिक्षण, सर्शजक्तकिण ि ववकास 
तथा सहभानगता सनुिजित गिे । लजक्षत वगाको 
पवहिाि, वगीकिण ि सूिीकिण गिा नसफारिस  
गिे । िीनत, कािूि, योििा ि कायाक्रिको 
कायाान्वयि सनुिजितता गिाउन ुँदै लैिाि आवश्यक 
नसफारिस गिे।  

लजक्षत वगा ि सिदुायको हक अनधकािको 
संिक्षणका लानग अध्ययि तथा अिसुन्धाि  
गिे । 

668



ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

२२६०००००१ िावष्ट्रय सिावेर्शी 
आयोग-पदानधकािी 

िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग 
(पदानधकािी) को सेवा 
सवुवधा 

िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग (पदानधकािी) को सेवा 
सवुवधा 

िावष्ट्रय सिावेर्शी आयोग (पदानधकािी) को सेवा 
सवुवधा 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

1. प्राकृनतक ववपजत्त, िहािािीले काया वाताविण िहिु ु। 

2. लजक्षत वगासुँग सम्बजन्धत तथ्याङ्कको अपयााप्तताले लजक्षत वगा पवहिाि गिा कर्ििाई हिु ु। 

3. आयोगको कायाक्षेत्रिा दोहोिोपिा िहि ु। 

4. ववद्यिाि कािूि ि कायाववनध परिवताि गिा सम्बजन्धत क्षेत्रको प्रनतबद्धता िटुाउन ि ु।
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९.१४ आर्दवासी िििानत आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपालको स ववधािले वहिुानतय, बहभुावषक, बहधुानिाक, बहसुांस्कृनतक ववरे्शषतालाई स्वीकाि गिी ववववधताबीिको एकता 
सािाजिक सांस्कृनतक ऐक्यवद्धता, सवहष्णतुा ि सद्भावलाई संिक्षण एवं प्रवद्धाि गिे, वगीय, िानतय ि सािाजिक न्याय सनुिजित गिा 
सिािपुानतक सिावेर्शी ि सहभागीतािलुक नसद्धान्तको आधाििा सितािूलक सिािको नििााण गिे संकलप गिेको छ । धािा २२ 
िा भाषा तथा संस्कृनतको हक ि धािा ४२ िा सािाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था िहेको छ भिे धािा ५१ को (ञ) को 
८ िा आर्दवासी िििानतको पवहिाि सवहत सम्िािपूवाक वाच्ि पाउन िे अनधकाि सनुिजित गिा अवसि तथा लाभका लानग ववरे्शष 
व्यवस्था गदै यस सिदुायसुँग सिोकाि िाख्न े निणायहरुिा सहभागी गिाउन िे तथा आर्दवासी िििानत ि स्थािीय सिदुायको 
पिम्पिागत ज्ञाि, सीप, संस्कृनत, सािाजिक पिम्पिा ि अिभुवलाई संिक्षण तथा प्रवद्धाि गिे िीनत नलइिे उन ललेख छ । आर्दवासी 
िििानत आयोग ऐि २०७४ ले आर्दवासी िििानत सिदुायको गौिबिय इनतहास ि संस्कृनतको पवहिाि, हक वहतको संिक्षण 
तथा सम्वद्धाि तथा आर्दवासी िििानत सिदुायको सर्शजक्तकिण गिे उन द्देश्य िाखेको छ । र्दगो ववकास लक्ष्य िम्वि १६ िा 
र्शाजन्तपूणा ि सिावेर्शी सिािको प्रवद्धि तथा न्यायिा सवैको पहुुँि बढाउन दै सरु्शासि अनभबवृद्ध गिे कुिा उन ललेख छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

िाज्यको श्रोत साधि, अवसि ि लाभिा आर्दवासी िििानत सिदुायको न्यायोजित पहुुँि िहिु,ु िाििीनत ि प्रर्शासनिक 
संिििािा उन जित प्रनतनिनधत्व िहिु ु प्रिखु सिस्या िहेको छ । आर्दवासी िििानत सिदुायिा व्याप्त गरिवी घटाउन ि, आनथाक, 

सािाजिक तथा रै्शजक्षक क्षेत्रिा िहेको अन्ति कि गिुा, िाज्यको स्रोत साधि तथा सेवा सवुवधािा आर्दवासी िििानत सिदुायको 
न्यायोजित पहुुँि स्थावपत गिुा ि िाज्यको संिििािा आर्दवासी िििानत सिदुायलाई अपेजक्षत प्रनतनिनधत्व गिाउन ि ु ििुाैैनतको 
रुपिा िहेको छ । 

३. सोि  

िाज्यका सवै िागरिकको उन पजस्थत ि अथापूणा सहभानगतािा सिावेर्शी ववकास ।  

४. उन द्दशे्य  

आनथाक सािाजिक तथा िाििैनतक अवसिबाट बजञ्चतिा पिेका लजक्षत वगाका लानग िलुकुिा उन पलव्ध साधि श्रोत तथा 
सवुवधािा सिािपुानतक सिावेर्शी पहुुँिको सनुिजितता गिुा । 

५. िणिीनत  

1. िलुकुिा उन पलव्ध श्रोत साधिहरुिा लजक्षत वगाको सिािपुानतक पहुुँि बढाउन िे ।  

2. िाज्यका तीि तहिा हिुे निणाय प्रकृया तथा यसका प्रर्शासनिक संिििािा सकािात्िक ववभेद ि आिक्षणको िाध्यिबाट 
अथापूणा सहभानगता सनुिजित गिे । 

3. सीप ववकास तानलि प्रदाि गिी िलुकुिा उन पलव्ध िोिगािीको अवसि उन पयोग गिा सक्षि विाउन िे । 

4. आर्दवासी िििानत सिदुायको भाषा तथा संस्कृनतको संिक्षण एंव सम्बद्धाि गिे । 
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६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सीप ववकास तथा 
िििेतिा तानलि 
गोष्ठी 

संख्या ५ ७ १० १२ १५ 

२ अध्ययि अिसुन्धाि 
तथा पिािर्शा सेवा 

संख्या २ ३ १० १० १० 

३ अिगुिि िूलयाङ्कि संख्या ५ ७ १० १२ १५ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

          रू. लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 320 307 13 - 320 - - 

२०८०/८१ 189 175 14 - 189 - - 

२०८१/८२ 200 185 15 - 200 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२२८०००११ िाल,ु सेवा ि पिािर्शा खिा 
तथा कायाक्रि खिा 

६ 1. आर्दवासी िििानतको 
सांस्कृनतक सम्पदािा आधारित 
पयाटि प्रवद्धाि गिा  

2. आर्दवासी िििानतको 
पखुौयौली थात थलोको 
पवहिाि गरि उन निहरुको 
परिियात्िक पसु्तक तयाि  
गिा ।  

3. आर्दवासी िििानतको सम्वन्धी 
िावष्ट्रय िीनत तयाि पािा तथा 
ववध्यिाि आिक्षणको 
अवस्थाको ववश्लषेण गिा 

-  १९१६० 1. आर्दवासी िििानतको सांस्कृनतक 
सम्पदािा आधारित पयाटि प्रवद्धाि 
भएको हिुे  

2. आर्दवासी िििानतको पखुौयौली 
थात थलोको पवहिाि गरि 
उन निहरुको परिियात्िक पसु्तक 
तयाि भएको हिुेछ ।  

3. आर्दवासी िििानतको सम्वन्धी 
िावष्ट्रय िीनत तयाि पािा तथा 
ववध्यिाि आिक्षणको अवस्थाको 
ववश्लषेण गरिएको हिुेछ । 

२२८००००१ आर्दवासी िििानत 
आयोग 

९ कायाक्रि सञ्चालि गिे । -  ६८९९२ 1. किािािी क्षिता ववकास गिा । 

2. आर्दवासी िििानतको नसप क्षिता 
ववकास भएको हिुे छ । 

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२२८०००११ िाल,ु सेवा ि पिािर्शा खिा 
तथा कायाक्रि खिा 

1. आर्दवासी िििानतको 
हक अनधकाि हििका 
सम्वन्धिा अध्ययि 
भएको । 

1. सवै स्थािीय तहले आर्दवासी 
िििाती लजक्षत कायाक्रि तिुािा 
गिी कायाान्वयि गिेका हिुे  
छि ्।  

1. आर्दवासी िििानतको पखुौयौली थात थलोको 
पवहिाि तथा अध्ययि  

2. आर्दवासी िििानतको सम्वन्धी िावष्ट्रय िीनत तयाि  

3. आिक्षणको अवस्थाको अध्ययि  
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

2. स्थािीय तहको लानग 
सहुाउन दो विेट कायाक्रि 
तयाि पािी नसफारिस  

गरिएको । 

2. आर्दवासी िििानतका हक 
अनधकािहरु हिन्को अवस्था 
हटेको हिुे छ । 

२२८००००१ आर्दवासी िििानत आयोग 1. आर्दवासी िििानतको 
हक अनधकाि हििका 
वखत थप हक अनधकाि 
हिि हिु िर्दिे कायाहरु 
संिालि भएका ।  

2. आर्दवासी िििानतको 
सर्शजक्त्तकिणका लानग 
कायाक्रिहरु संिालि 
भएका ।  

आर्दवासी िििाती लजक्षत 
कायाक्रिहरु संिालिका लानग 
सिकािलई नसफारिस गरिएको हिुे 
छ ।  

आर्दवासी िििातीको अवस्थाको अध्ययि तथा 
उन िीहरुिा क्षिता ववकासका कायाक्रिहरु संिालि भएका 
हिुे ।  

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

सिोकािवालाहरुको सकािात्िक सहयोग प्राप्त हिुे ि कायाक्रि सञ्चालिका लानग श्रोत साधिको व्यवस्था हिुे अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले आफ्िो कायाक्रि सञ्चालि 
गिा आयोगलाई पयााप्त श्रोत साधि िहिुे हो भिे आयोगका काि कािवाहीहरु प्रभावकािी बिाउन ि िसवकिे देजखन्छ  । तीिै तहका सिकाि लगायत सिोकािवाला सबैको सहयोग 
हिु िसकेिा आयोगलाई आफ्िो लक्ष्य प्राप्त गिा किीि हिुे देजखन्छ ।  
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९.१५ िधेर्शी आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िधेर्शी सिदुायको इनतहास ि संस्कृनतको पवहिाि, हक, वहतको संिक्षण ि सम्वधाि तथा सर्शक्तीकिण गिाको लानग िधेर्शी 
आयोग संवैधानिक निकायको रुपिा स्थावपत भएको हो । आयोगले आफ्िो स्थापिाकाल देजख संवैधानिक व्यवस्था बिोजिि 
कायासम्पादि गदै आएको छ । िधेर्शी सिदुायलाई ववनभन्न ववषयिा िािकािी गिाउन ि िेतिािूलक कायाक्रि गदै आएको छ। 

आयोगले िधेर्शी सिदुायको आुँि आउन िे गिी अनधकाि उन ललङ्घि गिे व्यजक्त वा संस्थाका ववरुद्ध उन ििुी संकलि गिी सो उन पि 
छािववि तथा तहवककात गिा सम्बजन्धत निकायिा नसफारिस गिे गिेको छ। संघीय संिििािा आयोगको भनूिका अझै िहत्वपूणा 
छ। आयोगले आवश्यकता अिसुाि प्रदेर्श तहिा सिेत कायाालय स्थापिा गिा सक्िे काििुी व्यवस्था िहेको छ। िूलत: यस 
आयोगले िधेर्शी सिदुायको सिग्र जस्थनतको अध्ययि गिी तत्सम्बन्धिा गिुा पिे िीनतगत, कािूिी ि संस्थागत सधुािका ववषयिा 
िेपाल सिकाि सिक्ष नसफारिस गिे काया गदाछ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

आयोगिा अध्यक्षको नियजुक्त भए पनि अन्य पदानधकािी नियकु्त िहिु,ु कायाक्षेत्र ि जिम्िेवािी अिसुाि काि गिा आफ्िै 
छुटै्ट कायाालय भवि सवहतको संिििा, ििर्शजक्त लगायत अन्य स्रोत साधि न्यूि हिु,ु अध्ययि अिसुन्धाि ि ववर्शलेषणिा आधारित 
काि कािवाही गिुापिे भएता आवश्यक तथ्यांकहरुको अभाव हिु,ु िधेर्शी सिदुायको अनधकाि संिक्षण ि सम्वधाि गिुा, िधेर्शी 
सिदुायको सर्शक्तीकिण गिुा ि त्यस्तो सिदुायिानथ हिुे सबै प्रकािका भेदभाव ि वहंसाको न्यूिीकिण गिे काया सिस्या तथा 
ििुौतीका रुपिा िहेका छि ्।  

३. सोि  

िधेर्शी सिदुायको अनधकािको संिक्षण, सम्वधाि ि सर्शक्तीकिणका लानग सबै प्रकािका ववभेदहरु अन्त्य गिी सिावेर्शी, 
ियाार्दत ि सितािूलक सिािको नििााण गिे  

४. उन द्दशे्य  

1. िधेर्शी सिदुायको हकवहतको संिक्षण ि सम्वधाि गिुा 

2. िधेर्शी सिदुायको अनधकािप्रनतलाई व्यवहारिक रुपिा सनुिजित गिुा 

3. िधेर्शी सिदुायको सर्शजक्तकिण गिुा   

५. िणिीनत  

1. िधेर्शी सिदुायिा िहेका सबै व्याजक्तको िािव अनधकािको संिक्षण, सम्वद्धाि गदै उन िीहरुको सिग्र ववकास गिे,  

2.  िाज्यका ववभन्न क्षेत्रिा िधेर्शी सिदुायको सिािपुानतक, सािाजिक सिावेर्शी तथा अथापूणा सहभानगताका साथै लैंनगक एवं 
फिक क्षिताका व्यजक्तहरुको िूलप्रवाहीकिण सनुिजित गिे, 

3. िधेर्शी सिदुायको सम्बन्धिा िेपाल पक्ष भएको अन्तिाावष्ट्रय सजन्ध सम्झौता कायाान्वयि भए िभएको प्रभावकािी अिगुिि 
गिे,  

4. िधेर्शी सिदुायको अनधकािलाई सनुिजित गिाई ववकासको िूलप्रवाहिा सहभागी हिु उन त्प्ररेित गिे, 

5. सबै क्षेत्रको प्रनतनिनधत्व व्यवजस्थत गिे । 
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६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ अनभिजुखकिण वटा १० ७ ७ ७ ५ 

२ अिगुिि वटा ८ ५ १० १० १० 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि   

 रू. लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 330 324 6 - 330 - - 

२०८०/८१ 20 13 7 - 20 - - 

२०८१/८२ 21 13 8 - 21 - - 

675



८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२३०००0०१ िधेर्शी आयोग  1  -    

२३००००११ िधेर्शी आयोग (प्रर्शासनिक 
खिा सिेत) 

 १. िधेर्शी सिदुायको हकवहतको 
संिक्षण ि संबद्धाि गिुा ।  

२. िधेर्शी सिदुायको अनधकािलाई 
व्यवहारिक रुपिा सनुिजित गिुा ।  

३. िधेर्शी सिदुायको सर्शजक्तकिण 
गिुा ।  

-  ६ १. अनभिजुखकिण कायाक्रि ७ वटै 
प्रदेर्शिा सञ्चालि हिुे ।  

२. ववनभन्न प्रदेर्शिा ७ वटै प्रदेर्शिा 
अिगुिि कायाक्रि सञ्चालि 
हिुे ।  

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 

२३०००0०१ िधेर्शी आयोग  - - - 

२३००००११ िधेर्शी आयोग 
(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

१. ववनभन्न प्रदेर्शिा ४ वटा 
अनभिखुी कायाक्रि सम्पन्न 
भइसकेको ।  

२. िधेर्शी सिदुायको इच्छा, 
िैनतकवाि िधेर्श ि सर्शक्त 
िैनतक जर्शक्षा कायाक्रि २ 
वटा सम्पन्न भइसकेको ।  

१. ववनभन्न प्रदेर्शिा ७ वटा अनभिखुी 
कायाक्रि सम्पन्न भइसकेको ।  

२. िधेर्शी सिदुायको इच्छा, िैनतकवाि 
िधेर्श ि सर्शक्त िैनतक जर्शक्षा 
कायाक्रि ७ वटा सम्पन्न  
भइसकेको ।  

१. ववनभन्न प्रदेर्शिा ७ वटा अनभिखुी कायाक्रि सम्पन्न 
भइसकेको ।  

२. िधेर्शी सिदुायको इच्छा, िैनतकवाि िधेर्श ि सर्शक्त 
िैनतक जर्शक्षा कायाक्रि ७ वटा सम्पन्न  
भइसकेको । 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

पयााप्त बिेट ववनियोिि िभएको, आयोगिा पदानधकािी नियकु्त हिु ुभैसकेतापनि कायाालयकाो संस्थागत क्षिता ववकास हिु िसकेको, िधेर्शी आयोगको ऐििा व्यवस्था 
भए बिोजिि प्रदेर्श कायाालयहरु स्थापिा हिु िसकेको ि ववज्ञको अभावले यस आयोगको अपेक्षा अिसुािको आफुलाई तोवकएको जिम्िेवािी पिुा गिा िसक्िे िोजखि िहेको छ । 
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९.१६ थारू आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

थारु सिदुायको इनतहास ि संस्कृनतको पवहिाि, हक, वहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा थारु सिदुायको सर्शक्तीकिण 
गिाको लानग संवैधानिक निकायको रुपिा यस आयोगको स्थापिा भएको हो । आयोगले िेपालको संववधाि, संघीय कािूि तथा 
थारु आयोग ऐि, २०७४ अन्तगात िहेि कायासम्पादि गदै आएको छ । थारु सिदुायको हक वहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा 
त्यस्तो सिदुायको सर्शक्तीकिणको लानग िेतिािूलक कायाक्रि संिालिका साथै िीनत तथा कायाक्रि तयाि गिा आयोग वक्रयार्शील 
छ। आयोगले थारु सिदुायको अनधकाि उन ललङ्घि गिे व्यजक्त वा संस्थाका ववरुद्ध उन ििुी संकलि गिी सो उन पि छािववि तथा 
तहवककात गिा सम्बजन्धत निकायिा नसफारिस गिा सक्छ । संघीय संिििािा आयोगको भनूिका अझै प्रभावकािी बिाउन ि 
आवश्यकतािसुाि प्रदेर्श तहिा सिेत कायाालय स्थापिा गिा सक्िे काििुी व्यवस्था िहेको छ । िूलतः यस आयोगले थारु 
सिदुायको सिग्र ववययवस्तकुो अध्ययि गिी तत ्सम्बन्धिा गिुापिे िीनतगत, कािूिी ि संस्थागत सधुािका ववषयिा िेपाल सिकाि 
सिक्ष नसफारिस गिे ि सझुाव र्दिे काया गदाछ। िेपालको संववधाि ि थारु आयोग ऐि, २०७४ ले व्यवस्था गिेको आयोगको 
काि कताव्य ि अनधकाि कायाान्वयिका लानग हाल आयोगिा िाििीय अध्यक्षज्यू ि ४ ििा िाििीय सदस्यज्यूहरुले िेततृ्व 
गरििहिभुएको छ । 

२. सिस्या तथा ििुौती  

आयोगको कायाक्षेत्र ि जिम्िेवािी अिसुाि काि गिा आफ्िै छुटै्ट कायाालय भवि सवहतको संिििा, सोही अिसुािको  
ििर्शजक्त लगायत अन्य श्रोत सवुवधा िहिु,ु सिदुाय सम्बद्ध खजण्डकृत तथ्यांकहरुको अभाव हिु ुतथा आयोगको ववगतिा िहेको 
दिबन्दी सिेत कटौनत हुुँदा ििर्शजक्त व्यवस्थापि टड्कािो सिस्याका रुपिा िहेका छि ्। 

आगािी र्दििा आयोगले आफ्िा काि, कताव्य ि अनधकाि प्रयोग गिा पयााप्त सूििाहरु प्राप्त गिुापिे हनु्छ । यस्ता 
सिुिाहरु सियिै उन पयकु्त स्वरुपिा प्राप्त गिुा आगािी र्दिका ििुौतीहरु िहेका छि ् । आयोगका काि कािवाहीहरु पयााप्त 
अध्ययि अिसुन्धाि ि ववश्लषेणबाट हिुपुिे भएकाले आगािी र्दििा सम्बजन्धत ववषयिा गहि अध्ययि अिसुन्धाि गिुा गिाउन ि ु
पनि ििुौतीका रुपिा िहेको छ । साथै थारु सिदुायको अनधकाि संिक्षण गिुा, थारु सिदुाय िानथ हिुे सबै प्रकािका भेदभाव ि 
वहंसाको प्रभावकािी रुपिा अिगुिि गिुा ििुौतीपूणा िहेको छ । संवैधानिक अंग भएि पनि १३ ििा िात्र किािािीको स्थायी 
दिबन्दी कायि गरिि,ु ववजर्शष्ट शे्रणीको पदानधकािी सजिव िहिे ऐिको व्यवस्था संर्शोधि हिु ुतथा थारु आयोग ऐि, २०७४ िा 
थप परििािािको आवश्यकता देजखिलेु आगािी आनथाक वषाहरुिा पनि ववद्यिाि सिस्या तथा ििुौतीहरु झेलदै अगानड बढ्िपुिे 
बाध्यताबीििा सम्बजन्धत सबै निकायहरुको सिन्वयात्िक सहयोग आयोगका निजम्त अपरिहाया िहेको छ । 

३. सोि  

थारु सिदुायको हक वहतको संिक्षण, सम्बद्धाि ि सर्शजक्तकिण गदै सबै िात िानत, भाषा भाषी ि धिा संस्कृनतका वीि 
सह-काया, सह-अजस्तत्व ि सवहष्णतुा कायि गिी सिदृ्ध िेपाल बिाउन िे ।   

४. उन द्दशे्य  

1. थारु सिदुायको हकवहतको संिक्षण, सम्वद्धाि तथा सर्शजक्तकिण गिुा । 

2. थारु सिदुायको लानग िलुकुिा उन पलधध साधि स्रोत तथा सवुवधािा सिािपुानतक सिावेर्शी पहूुँिको सनुिजितता गिुा । 

3. थारु सिदुायको अनधकािप्रनतको प्रनतबद्धतालाई व्यवहारिक रुपिा सनुिजित गिुा । 
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५. िणिीनत  

1. सबै क्षेत्रका थारुहरुको िािव अनधकािको संिक्षण ि ववकास गिे, 

2. िलुकुिा उन पलधध स्रोत साधििा थारु सिदुायका लजक्षत वगाको सिािपुानतक पहुुँि बढाउन िे, 

3. िाज्यका तीि तहिा हिुे निणाय प्रवक्रया/ प्रर्शासनिक संिििािा सकािात्िक ववभेद ि आिक्षणको िाध्यिाबाट अथापूणा 
सहभानगता बढाउन िे, 

4. सीप ववकास तानलि प्रदाि गरि िलुकुिा उन पलधध िोिगािीका अवसि उन पयोग गिा सक्षि बिाउन िे, 

5. थारु सिदुायको भाषा संस्कृनतको संिक्षण ि संबद्धाि गिा, 

6. थारु सिदुायको सम्बन्धिा िेपाल पक्ष भएको अन्तिाावष्ट्रय सजन्ध सम्झौता कायाान्वयि भए िभएको अिगुिि गिे, 

7. थारु सिदुायको अनधकािलाई ववकासका िदु्दाहरुसंग संिििागत ि कायाात्िक रुपले िोड्ि, 

8. थारु आर्दवासी सिदुायको वहत ववपिीतका िौिदुा िीनत तथा काििुहरुको परििािािको लानग अध्ययि गिी  सधुािको 
लानग सझुाव तयाि गिे । 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ सीप ववकास 
कायाक्रि 

वटा १ २ २ २ २ 

२ अिगुिि सम्बन्धी 
कायाक्रि 

वटा ० १० १० १० १० 

३ िेतिािूलक तथा 
सर्शक्तीकिण 
कायाक्रि 

वटा १ ६ २ २ २ 

४ अध्ययि अिसुन्धाि 
कायाक्रि 

वटा १ ४ ३ ३ २ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि 

                रू. लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८०            427          406          21         -           427         -            -    
२०८०/८१            445          412          33         -           445         -            -    
२०८१/८२            462          426          36         -           462         -            -    
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

२३२००००१ थारू आयोग थारू 
सिदुायको 
हक वहत 
संिक्षण ि 
ववकास 

थारु सिदुायको हकवहतको 
संिक्षण, सम्वद्धाि तथा 
सर्शक्तीकिण गिुा  

-  ७२.0८ 1. थारु सिदुायसुँग सम्बजन्धत कािूिहरुको 
कायाान्वयि अवस्थाको अध्ययि हिुे ।  

2. थारु सिदुायको इनतहासको अध्ययि भई 
दस्तावेिीकिण हिुे ।  

3. थारु सिदुायको पिम्पिा ि संस्कृनतको 
संिक्षण तथा सम्बद्धाि हिुे ।  

4. लोकसेवा आयोग कक्षा सञ्चालि भई 
प्रर्शासनिक क्षेत्रिका थारुहरुको सहभानगता 
बवृद्ध हिुे । 

5. थारु सम्पदाहरुको संिक्षण भई पयाटि 
प्रबद्धाि हिुे । 

२३२०००११ अिसुन्धािात्िक, 

िििेतिािूलक तथा 
सीपिूलक कायाक्रि 
सञ्चालि 

थारु 
सिदुायको 
हक वहत 
संिक्षण ि 
ववकास 

थारु सिदुायको हकवहत ि 
अनधकािको संिक्षण तथा 
सम्बद्धाि ि त्यस्तो सिदुायको 
सर्शक्तीकिण गिुा । 

-  ३५६.९२ 1. थारु सिदुायसुँग सम्बजन्धत िावष्ट्रय तथा 
अन्तिाावष्ट्रय कािूिहरुको अध्ययि हिुे ।  

2. थारु सिदुायको इनतहासको अध्ययिको 
र्शरुुवात हिुे । 

3. थारु सिदुायको पिम्पिा ि संस्कृनतको 
अध्ययि हिुे । 

4. थारु सिदुाय लजक्षत िीनत तथा कािूि 
तिुािा ि ववधिाि िीनत तथा कायाक्रिको 
कायाान्वयिको अवस्थाको अध्ययि हिुे । 

5. थारु िवहलाहरुको लानग सीपिूलक 
कायाक्रि संिालि भएको हिुे । 
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कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

२३२००००१ थारू आयोग 1. ववनभन्न प्रदेर्शिा थारु 
ििप्रनतनिनध, िागिीक अगवुा, 
थारु पत्रकाि, थारु 
अग्रि,अनभयान्ता संग केजन्रय 
प्रदेर्श ि स्थानिय स्तििा 
अन्तिवक्रया कायक्रि सम्पन्न 
भएको  

2. सकािात्िक सोि सम्बजन्ध 
कायाक्रि सम्पन्न भएको छ 

3. थारु आयोगको परििय तथा 
यसका काि कताव्यको बािेिा 
सम्बद्ध सिदुायिा िािकािीका 
लानग जिङ्गल नििााण तथा 
प्रसािण भएको 

4. थारु सिदुायका यवुाहरुलाइ 
व्यवसावयक सीप तथा अिभुव 
आदाि प्रदाि गिा अन्ति प्रदेर्श 
अवलोकि भ्रिण गिाइएको  

5. िकु्त किैयाहरुको पिुस्थापिा 
सम्बजन्ध छलफल तथा 
अन्तिवक्रया कायाक्रि सञ्चालि 
भएको 

1. थारु सिदुायको हक वहत ि 
पवहिािको लानग िाज्यका सबै 
तहिा िीनतगत तथा कािूिी 
व्यवस्था गिी कायाान्वयि हिुे ।  

2. थारु सिदुायको इनतहासको 
अध्ययि भई दस्तावेिीकिण हिुे ।  

3. थारु सिदुायको पिम्पिा ि 
संस्कृनतको संिक्षण तथा सम्बद्धाि 
हिुे ।  

4. िकु्त किैया तथा कम्लिीहरुको 
पसु्थाापिाका कायाक्रिहरु सम्पन्न 
हिुे ।  

5. थारु सम्पदाहरुको संिक्षण भई 
पयाटि प्रबद्धाि हिुे । 

1. थारु सिदुायसुँग सम्बजन्धत िावष्ट्रय ि 
अन्तिाावष्ट्रय कािूिहरु ि प्रथािनित कािूिहरुको 
कायाान्वयि अवस्थाको अध्ययि ।  

2. थारु सिदुायको पिम्पिा ि संस्कृनतको  
अध्ययि ।  

3. थारु सिदुायको इनतहासको अध्ययि । 

4. थारु जित्रकला सम्बन्धी अध्ययि ।  

5. थारु सिदुाय लजक्षत िीनत तथा कायाक्रि 
तिुािा सम्बन्धी प्रदेर्श, स्थािीय तह ि 
सिोकािवालाहरुसुँग अन्तवक्रा या तथा छलफल 
कायाक्रि ।  

२३२०००११ अिसुन्धािात्िक, 

िििेतिािूलक तथा 
सीपिूलक कायाक्रि 

1. थारु सिदुायका सिोकािवाला 
पक्षहरुसुँग केजन्रय प्रदेर्श तथा 
स्थािीय तहिा अन्तवक्रा या भइ 

1. र्दगो ववकास लक्ष्यका सूिकहरुिा 
थारु सिदुायको अवस्था बािे 
अध्ययि भएको हिुे ।  

1. थारु सिदुायसुँग सम्बजन्धत िावष्ट्रय तथा 
अन्तिाावष्ट्रय कािूिहरुको कायाान्वयिको अध्ययि 
गिे ।  

680



ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

सञ्चालि सझुाव संकलि भएको ।  

2. थारु यूवा ि थारु िवहलाहरुको 
लानग सीपिूलक कायाक्रि 
सञ्चालि भएको ।  

3. िकु्त किैयाहरुको 
पिुस्थाापिाको लानग सम्बजन्धत 
निकायहरुसुँग छलफल 
अन्तवक्रा या भई िेपाल 
सिकािलाई नसफारिस  
भएको ।  

4. थारु सिदुायको सिग्र पक्षको 
अध्ययिको र्शरुुवात भएको ।  

5. थारु जित्रकलाको अध्ययि 
भएको । 

2. थारु सिदुायको जर्शक्षा ि स्वास्थ्य 
सेवािा पहुुँि सम्बन्धी िििेतिा 
कायाक्रि सञ्चालि भएको हिुे ।  

3. थारु इनतहास इनतहासको अध्ययि 
भएको हिुे  

4. थारु सम्पदाहरुको अध्ययि भई 
सूिीकिण भएको हिुे ।  

5. प्रदेर्श ि स्थािीय तहहरुिा थारु 
सिदुाय लजक्षत िीनत तथा कायाक्रि 
तिुािा भई कायाान्वयि भएको  
हिुे ।  

2. थारु सिदुायको इनतहासको अध्ययिको 
र्शरुुैुवात गिे ।  

3. थारु सिदुायको पिम्पिा ि संस्कृनतको अध्ययि 
गिे।  

4. प्रदेर्श ि स्थािीय तहहरुिा थारु सिदुाय लजक्षत 
िीनत तथा कायाक्रि तिुािा सम्बन्धी अन्तवक्रा या 
कायाक्रि सञ्चालि गिे ।  

5. थारु िवहलाहरुको लानग सीपिूलक कायाक्रि 
संिालि गिे । 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

आयोग प्रनत थारु सिदुायको अपेक्षा बढी भएको सन्दभािा आवश्यकता अिसुाि किािािीको व्यवस्था ि बिेट ववनियोिि हिु सकेिा आयोगले संववधािको परिनधनभत्र िही 
आफ्िो उन द्देश्य अिरुुप काया गिा सक्षि हिुेछ । सो हिु िसकेिा आयोगले अपेक्षा अिसुाि काया गिा िोजखि िहिे छ । 
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९.१७ िजुस्लि आयोग 

१. पषृ्ठभनूि  

िजुस्लि सिदुायको इनतहास ि संस्कृनतको पवहिाि, हक, वहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा सर्शक्तीकिणका लानग 
संववधािको धािा २६४ िा संवैधानिक आयोगको रुपिा िजुस्लि आयोगको व्यवस्था भएको ि िजुस्लि आयोग ऐि, २०७४ 
अिसुाि िजुस्लि आयोग गिि भई संिालििा िहेको छ। यस आयोगको िखु्य काया िजुस्लि सिदुायको हक वहतको संिक्षण ि 
सम्वद्धाि तथा सर्शक्तीकिणका लानग िेपाल सिकािलाई िीनतगत, कािूिी तथा संस्थागत सझुाव र्दिे, आयोगले गिेका नसफारिस वा 
र्दएका सझुाव कायाान्वयिको सम्बन्धिा अिगुिि गिे, िजुस्लि सिदुायको हक वहतको संिक्षण ि सम्बद्धाि तथा सर्शजक्तकिणको 
लानग िेतिािूलक कायाक्रि संिालि गिुा िहेका छि।् िजुस्लि सिदुाय िेपालको सन्दभािा िािव ववकास सूिकाङ्कको दृवष्टकोणले 
सबैभन्दा कििोि अवस्थािा िहेको छ। सो सिदुाय तथा व्यजक्तहरूको उन त्थाि एवि ् ववकासका लानग सीप ववकास तानलि, 

छात्रवजृत्त, किाा ि िोिगाििूलक लजक्षत कायाक्रि, जर्शक्षा तथा सावािनिक क्षेत्रको िोिगािीिा आिक्षण, िातभृाषाको संिक्षण ि 
सम्वद्धाि सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालि गिुा अत्यावश्यक िहेको छ। अत :यस सिदुायको सािाजिक आनथाक एवि ्सास्कृनतक 
ववकासका लानग िणिैनतक कायायोििा बिाई प्रभावकािी रुपिा कायाक्रि कायाान्वयि गिुा पिे देजखन्छ।  

२. सिस्या तथा ििुौती  

ववनभन्न वगा ि क्षेत्रका सिदुाय ि िजुस्लि सिदुाय वीि आनथाक, सािाजिक तथा रै्शजक्षक   क्षेत्रिा िुलो अन्ति िहि,ु 

िाज्यको स्रोत, साधि, अवसि ि लाभिा िजुस्लि सिदुायको न्यायोजित पहुुँि िहिु,ु िाििीनतक ि प्रर्शासनिक संिििािा िजुस्लि 
सिदुायको उन जित प्रनतनिनधत्व िहिु,ु िजुस्लि सिदुायका अनधकांर्श ििता गरिवीको िेखाििुी िहेकाले आनथाक सािाजिक तथा 
िाििीनतक क्षेत्रिा पछानड पिुा, िजुस्लि सिदुाय नभत्रको िकिात्िक सािाजिक िूलय िान्यता ि लैवङ्गक वहसांको अन्त्य गिुा प्रिखु 
सिस्या ि ििुौती हिु।् 

३. सोि  

सखुी, सिदृ्व ि आत्िनिभाि िजुस्लि सिदुाय । 

४. उन द्दशे्य  

1. िजुस्लि सिदुायको हक, वहतको संिक्षण ि सम्बद्धाि तथा सर्शक्तीकिण गिे, 

2. िजुस्लि सिदुायको आनथाक ,सािाजिक ,िाििैनतक क्षेत्रिा अथापूणा सहभानगता सनुिजित गिे, 

3. िलुकुिा उन पलधध स्रोत तथा साधिहरुिा िजुस्लि सिदुायको पहुुँि ववृद्ध गिे, 

4. ऐनतहानसक ,साुँस्कृनतक एवं धानिाक क्षेत्रको संिक्षण ि सम्बद्धाि गिे, 

5. लैवङ्गक ववभेद तथा वहंसाको न्यूिीकिण गिे। 

५. िणिीनत  

1. िलुकुिा उन पलधध स्रोत साधिहरूिा िजुस्लि सिदुायको सिािपुानतक पहुुँि बढाउन िे। 

2. िजुस्लि सिदुायको हक, वहतको संिक्षण ि सम्वद्धाि तथा सर्शक्तीकिण गिे। 
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3. िाज्यका तीिै तहिा हिु ेनिणाय प्रवक्रया तथा यसका प्रर्शासनिक संिििािा सकािात्िक ववभेद ि आिक्षणको िाध्यिबाट 
िजुस्लि सिदुायको सहभानगता सनुिजित गिे। 

4. िजुस्लि सिदुायको क्षिता ववकास लानग सीप ववकास सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालि गिी िलुकुिा उन पलधध िोिगािीका 
अवसि उन पयोग गिा सक्ि ेसक्षि ििर्शजक्तको ववकास गिे। 

5. िजुस्लि सिदुायको िातभृाषा एवि ्िदिसा जर्शक्षा ि संस्कृनतको संिक्षण एवि ्सम्वद्धाि गिे। 

6. ऐनतहानसक ,साुँस्कृनतक एवं धानिाक क्षेत्रको संिक्षण ि सम्बद्धाि गिी अिसुन्धाििूलक काया गिे, 

7. लैवङ्गक ववभेद तथा वहंसाको न्यूिीकिण गिा ववववध कायाक्रि सञ्चालि गिे। 

६. ववषयके्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ 
को उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ लोक सेवा तयािी कक्षा ििा ० ५५ ५० ६० ७० 

२ अध्ययि अिसुन्धाि 
गिे  

वटा १ ४ ४ ५ ५ 

३ सीप ववकास कायाक्रि वटा १० ० १५ १५ २० 

४ अन्तवक्रा या तथा 
सिेतिािूलक कायाक्रि 

वटा १९ १२ १५ १५ २० 

५ क्षिता ववकास तथा 
सर्शजक्तकिण कायाक्रि 

वटा ० ० ५ ५ ५ 

६ कािूि तिुािा गिे  वटा ० १ ३ ० ० 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                  रू लाखिा 

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 407 382 25 - 407 - - 

२०८०/८१ 835 709 126 - 835 - - 

२०८१/८२ 872 734 138 - 872 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

23400001 िजुस्लि आयोग      
२३४०००1१ िजुस्लि 

आयोग(प्रर्शासनिक 
खिा सिेत)  

६ उन पलधध स्रोत साधिहरूिा िजुस्लि सिदुायको 
पहुुँि, उन िीहरूको हक, वहतको संिक्षण ि 
सम्वद्धाि तथा सर्शजक्तकिण गिुा, िाज्यका तीिै 
तहिा हिुे निणाय प्रवक्रया तथा प्रर्शासनिक 
संिििािा सकािात्िक ववभेद ि आिक्षणको 
िाध्यिबाट िजुस्लि सिदुायको सहभानगता 
सनुिजिता गिुा सिदुायको आनथाक सािाजिक ि 
साुँस्कृनतक लगायतका ववववध ववषयकिा 
सर्शजक्तकिण सम्बन्धी सिेतिािूलक कायाक्रि 
सञ्चालि गिुा िजुस्लि सिदुायको हक वहत 
संिक्षण ि सम्बद्धािका लानग कािूिी 
व्यवस्थालाई सियािकूुल परििािाि गिुा  

 ८४ िजुस्लि सिदुायको हक वहत 
संिक्षण ि सम्बद्धाि भएको हिुे 
िदिसा जर्शक्षा कािूि तिुािा भएको 
हिुे िावष्ट्रय िजुस्लि िीनत तिुाििा 
भएको हिुे िजुस्लि आयोगको 
नियिावली तिुािा भएको हिुे 
िजुस्लि सिदुायको सीप ववकास 
तथा सर्शजक्तकिण भएको हिुे  

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

23400001 िजुस्लि आयोग    
२३४०००1१ िजुस्लि आयोग 

(प्रर्शासनिक खिा सिेत) 

नब.सं. २०७८ सालिा सञ्चालि भएको 
ििगणिा सम्बन्धिा िजुस्लि सिदुायका 
व्यजक्तहरुिा िेतिा अनभववृद्ध गिे उन द्देश्यले १५ 
जिललाहरु िकवािपिु, बािा. सलााही, धिषुा, 

िजुस्लि सिदुायको िातभृाषा एवि ्
िदिसा जर्शक्षा ि संस्कृनतको संिक्षण 
एवि ्संम्बद्धाि भएको हिुे, िजुस्लि 
सिदुायको आनथाक तथा सािाजिक 

स्थािीय तहका िजुस्लि सिदुायका 
ििप्रनतनिनधहरुको क्षिता ववकास तथा 
सर्शजक्तकिण कायाक्रि िजुस्लि 
िवहलाहरुको सीप ववकास तथा 
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ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

नसिाहा, सप्तिी, अघााखाुँिी बाुँके, कवपलवस्त,ु 

रुपन्देही, िवलपिासी ि पवात जिलला अन्तवक्रा या 
कायाक्रि सञ्चालि गरिएको ।  

िधेर्श प्रदेर्श २, प्रदेर्श िं १ ि गण्डकी प्रदेर्शका 
िा. िखु्यिन्त्री, िा. प्रदेर्श िन्त्री एवं िा. प्रदेर्श 
सभासदहरुसुँग अन्तवका या कायाक्रि सम्पन्न 
भएको ।  

सिदुायिा कोनभड-१९ ले पािेको प्रभावको 
अध्ययि गिी सिदुायको आनथाक 
सर्शजक्तकिणका लानग ववरे्शष ििूिा कायाक्रि 
गिी नसफारिस गिे सम्झौता गरिएको ।  

स्थािीय तहरुले सिदुायलाई लजक्षत गिी 
सञ्चालि गिेका कायाक्रिहरुको तेस्रो पक्षबाट 
िूलयांकि तथा सनिक्षाका लानग सम्झौता 
गरिएको ।  

िदिसा सम्बन्धी िीनतगत, कािूिी व्यवस्था गिा 
कजम्तिा ५ वटा देर्शहरुको तलुिात्िक 
अध्ययि गिी नसफारिस गिा सम्झौता  
गरिएको ।  

ववकास भएको हिुे, िजुस्लि 
सिदुायको हक वहत संिक्षण ि 
सम्बद्धािका लानग िीनतगत, कािूिी ि 
संस्थागत व्यवस्था भएको हिुे 
िजुस्लि सिदुाय नभत्रको गरिवी 
न्यूनिकिण भएको हिुे।  

सर्शजक्तकिण कायाक्रि लोक सेवा तयािी 
कक्षा कायाक्रि िावष्ट्रय िजुस्लि िीनत 
तिुािा, िजुस्लि आयोगको नियिावली 
तिुािा गिे  

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

आयोगिा दिबन्दी कटौती भई किािािीको संख्या अन्यन्त कि भएकोले कायासम्पादि असि पिे िोजखि िहेको छ।
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९.१८ न्याय परिषद् 

१. पषृ्ठभनूि  

िेपाली ििताले आफूिा निवहत सावाभौिसत्ताको प्रयोग िेपालको संववधाििा व्यवस्था भए बिोजिि हिुे भिी धािा २ िा 
उन ललेख छ। लोकताजन्त्रक र्शासि व्यवस्थालाई यजुक्तसंगत ि प्रभावकािी रुपिा संञ्चालि गिी िेपाली िितािा निवहत 
सावाभौिसत्ताको उन जित प्रयोगका लानग संववधािको प्रस्ताविािा िै कािूिी िाज्य एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष ि सक्षि न्यायापानलकाको 
अवधािणालाई प्रत्याभनूत गिेको पाईन्छ।  

न्याय सम्वन्धी अनधकाि संववधाि, कािूि ि न्यायका िान्य नसद्धान्तबिोजिि अदालत तथा न्यावयक निकायवाट प्रयोग हिुे 
संवैधानिक व्यवस्था िहेको छ। र्शजक्त पथृकीकिण तथा नियन्त्रण ि सन्तलुिको नसद्धान्त अिसुाि कािूि कायाान्वयिको क्रििा 
कािूिको व्याख्या गिे ि िौनलक हकहरुको संिक्षण गिी त्यसको अिभुनूत हिुे गिी व्यजक्तलाई न्याय प्रदाि गिुा न्यायपानलकाको 
प्रिखु उन द्देश्य हो। यस उन द्देश्य परिपूनताको लानग न्यायपानलकालाई संववधािले सम्पूणा जिम्िेवािी समु्पेको छ। न्यायपानलकालाई 
स्वतन्त्र ि सक्षिता प्रदाि गिाका लानग न्यायाधीर्शहरुको नियजुक्त, सरुवा, अिरु्शासि सम्बन्धी कािवाही, बखाासी ि न्याय प्रर्शासि 
सम्बन्धी अन्य नबषयको नसफारिस गिा वा पिािर्शा र्दिको लानग संववधािको धािा 153 िा न्याय परिषद िहिे संवैधानिक 
व्यवस्था िहेको छ। 

२. सिस्या तथा ििुौती  

न्याय परिषदिा आवश्यक दक्ष ििर्शजक्त ि स्रोत साधिको अभाव िहि,ु सिय सापेक्ष तानलिको अभावले सन्तोषििक 
िनतिा र्दि िसक्ि,ु न्याय परिषदले न्यायाधीर्शहरूको काि कािवाहीको अिगुिि ि निगिािी व्यवजस्थत ि प्रभावकािी बिाउन ि ुपिे 
जिम्िेवािी अिरुूप सो काया दक्ष ििर्शजक्त ि उन जित स्रोत साधिको अभाविा नियनित ि प्रभावकािी रूपिा संिालि गिा िसक्ि ु
लगायतका सिस्याहरू िहेका छि।् यी सिस्याहरूको  वाविदु अन्य निकायहरूको सिन्वयिा नसनित स्रोत साधिबाट सिाधाि 
गदै न्याय परिषदको काि कािवाहीलाई प्रभावकािी बिाउन ि ुपिे ििुौती िहेको छ। 

३. सोि  

स्वतन्त्र, सक्षि, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं प्रभावकािी न्याय प्रणाली िाफा त सबैका लानग न्याय। 

४. उन द्दशे्य  

1. न्याय प्रर्शासिलाई छरितो, सवासलुभ, नितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकािी ि ििउन त्तिदायी बिाउन ि।ु 

2. सबैका लानग न्याय सनुिजित गिा न्यायिा सहि पहुुँि बिाउन ि।ु 

५. िणिीनत  

1. सिावेर्शी लोकताजन्त्रक िूलय िान्यता अिरुूपको सक्षि न्याय प्रर्शासिको ववकास गिी िागरिक उन न्िखु काििुी र्शासि 
स्थापिा  गिुाका साथै सवासाधािणको न्यायिा पहुुँि स्थावपत गिी िािव अनधकािको संिक्षण गरििे। 

2. न्यायालयिा कायाबोझको अिपुातिा आवश्यक ििर्शजक्त उन पलधध गिाई न्याय प्रर्शासिलाई व्यवसावयक रूपिा दक्ष 
बिाउन ि न्याय सेवालाई प्रनतस्पधाात्िक ि आकषाक हिुे ववनभन्न कायाक्रि सञ् िालि गरििे। 
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६. ववषय के्षत्रगत िनतिा सूिक ि लक्ष्य  

क्र.सं. सूिक/लक्ष्य एकाइ 
२०७७/७८ को 

उन पलजधध 

२०७८/७९ को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ गोष्ठी, सेनििाि पटक १० ८ ९ १० १० 

२ अिगुिि निगिािी पटक ११ १२ १० १२ १२ 

३ न्यायानधर्श उन पि 
उन ििुी छािववि 

संख्या १२ १,०० ७० ६० ६० 

४ जिलला न्यायानधर्श 
परिक्षा सञ्चालि 

पटक १ १ १ १ १ 

७. ववषयक्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्र-वषीय अििुाि  

                रू. लाखिा  

आनथाक बषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँिीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सिकाि बैदेजर्शक अिदुाि बैदेजर्शक ऋण 

२०७९/८० 468 450 18 - 468 - - 

२०८०/८१ 529 506 23 - 529 - - 

२०८१/८२ 548 523 25 - 548 - - 
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८. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .जर्श.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 
आयोििा अबनध 
(सरुु सिानप्त) 

लागत  
(रु लाखिा) 

अपेजक्षत िनतिा 

21800001 न्याय परिषद      
२१८00011 न्याय परिषद 

(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

 सक्षि न्याय 
प्रणालीको 
सनुिितता 

-  ४,४१ प्रनतष्पधााबाट न्यायाधीर्श नियजुक्त भएको हिुे, न्यायाधीर्श उन पि 
उन ििुी छािववि भएको हिुे, न्याधीर्शहरुको काि कािवाही ि 
आििणका सम्वन्धिा अिगुिि तथा निगिािी गिे, 

न्यायाधीर्शहरुको बैयजक्तक ववविण िाख् िे । 

 

कायाक्रि तथा आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७९/८० िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ ।  

ब.उन .जर्श.िं. कायाक्रि/आयोििा हालसम्िको प्रगनत जस्थनत आगािी तीि वषाको उन पलजधध सूिक 
आ.व. 2079/80 िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

21800001 न्याय परिषद    
२१८00011 न्याय परिषद 

(प्रर्शासनिक खिा 
सिेत) 

न्याधीर्शहरुको सम्पजत्त ववविण ि बैयजक्तक 
ववविण िाखेको संववधाि बिोजिि न्यायाधीर्शको 
नियजुक्त, सरुवा, अिरु्शासि सम्बन्धी कािबाही, 
बखाासी ि न्याय प्रर्शासि सम्बन्धी अन्य 
ववषयको नसफारिस वा पिािर्शा न्यायाधीर्शहरुको 
काि कािवाही ि आििणका सम्वन्धिा 
अिगुिि तथा निगिािी उन ििुी छािववि 

प्रनतष्पधााबाट न्यायाधीर्श नियजुक्त 
भएको हिुे, जिलला न्यायाधीर्श नियजुक्त 
भएको हिुे, न्यायाधीर्श उन पि उन ििुी 
छािववि भएको हिुे। 

न्यायाधीर्शको परिक्षा सन्िालि, न्यावयक 
अिगुिि ि सरु्शासि, उन ििुी छािववि, 
न्यावयक निगिािी 

९. िोजखि पक्ष तथा अििुाि  

िेपालको संववधाि, न्याय परिषद ऐि, २०७३ ले न्याय परिषद सजिवालयको कायाक्षेत्र ववस्ताि गिे पिात गर्ित संगिि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण गिा गर्ित सनिनतले 
नसफारिस गिे बिोजििको दिबन्दी स्वीकृत भएिा सजिवालयको लक्ष्य तथा उन द्देश्यहरू पिुा हिुे देजखन्छ। सो हिु िसकेिा लक्ष्य हानसल हिु िसक्िे िोजखि िहेको छ । 
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अनसूुचीहरू 





(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

१ राष्ट्रपततको कायाालय 1,444 1,426 1,237 189 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
२ उपराष्ट्रपततको कायाालय 489 482 468 14 0 501 484 17 0 520 501 19 0
३ प्रदेश प्रमखुहरु 2,061 2,018 1,967 51 0 2,124 2,069 55 0 2,205 2,145 60 0
४ संघीय संसद 12,235 11,948 11,628 320 0 12,580 12,228 352 0 13,095 12,708 387 0
५ अदालत 70,042 69,281 48,807 20,474 0 73,060 50,628 22,432 0 77,075 52,400 24,675 0
६ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 12,347 14,564 11,672 2,892 0 13,601 10,401 3,200 0 14,285 10,765 3,520 0
७ महालेखा परीक्षकको कायाालय 6,580 6,085 5,777 308 0 5,870 4,937 933 0 6,136 5,110 1,026 0
८ लोक सेिा आयोग 9,598 8,480 8,269 211 0 8,939 8,707 232 0 9,268 9,012 256 0

९ तनिााचन आयोग 82,669 5,784 4,734 1,050 0 5,289 4,240 1,049 0 5,311 4,251 1,060 0
१० रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,487 2,584 2,550 34 0 2,747 2,710 37 0 2,845 2,804 41 0
११ न्याय पररषद् 492 468 450 18 0 529 506 23 0 548 523 25 0

१२
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

810 915 894 21 0 1,663 1,583 80 0 1,726 1,638 88 0

१३ रावष्ट्रय मवहला आयोग 978 994 971 23 0 2,057 1,997 60 0 2,134 2,068 66 0
१४ रावष्ट्रय दतलत आयोग 327 335 326 9 0 426 415 11 0 442 430 12 0
१५ रावष्ट्रय समािेशी आयोग 302 313 301 12 0 318 306 12 0 328 316 12 0
१६ आददिासी जनजातत आयोग 268 320 307 13 0 189 175 14 0 200 185 15 0

१७ मधेशी आयोग 321 330 324 6 0 20 13 7 0 21 13 8 0
१८ थारू आयोग 563 427 406 21 0 445 412 33 0 462 426 36 0
१९ मखु्स्लम आयोग 419 407 382 25 0 835 709 126 0 872 734 138 0

२०
प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद्को कायाालय

40,016 46,078 37,968 8,110 0 42,571 36,341 6,230 0 44,467 37,613 6,854 0

२१ अथा मन्रालय 426,893 416,680 226,784 100,744 89,152 437,095 218,122 126,041 92,932 477,082 218,705 160,227 98,150
२२ उद्योग, िाख्िज्य तथा आपूतता मन्रालय 90,630 107,740 51,020 53,770 2,950 102,327 39,349 56,782 6,196 108,808 41,787 61,021 6,000
२३ उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 787,095 1,003,968 44,647 363,799 595,522 1,624,949 57,430 747,987 819,532 1,709,422 56,590 761,542 891,291

२४
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

4,773 8,867 8,660 207 0 5,786 5,525 261 0 6,004 5,718 286 0

२५ कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 320,942 521,603 441,660 39,943 40,000 441,931 353,719 44,116 44,096 311,451 217,431 48,160 45,860
२६ खानपेानी मन्रालय 367,912 301,353 9,478 191,605 100,270 477,250 9,754 312,987 154,509 506,180 10,117 332,364 163,699
२७ गहृ मन्रालय 1,680,237 1,850,345 1,748,464 101,881 0 1,718,019 1,646,594 71,425 0 1,814,014 1,741,231 72,783 0

२८
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डययन 
मन्रालय

218,258 203,203 42,646 38,104 122,453 76,256 33,017 8,023 35,216 83,138 35,794 9,092 38,252

२९ परराष्ट्र मन्रालय 65,171 58,335 52,336 5,999 0 73,154 55,434 17,720 0 74,245 56,315 17,930 0
३० िन तथा िातािरि मन्रालय 103,948 130,068 80,051 48,382 1,635 146,491 91,513 53,179 1,799 149,052 91,064 56,010 1,978

३१
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारि मन्रालय

70,239 71,506 55,586 14,860 1,060 76,944 58,649 16,069 2,226 80,823 61,223 17,200 2,400

३२
भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्रालय

1,193,399 1,615,674 101,273 1,514,401 0 1,894,577 105,452 1,784,125 5,000 2,143,125 108,688 2,029,437 5,000

अनसूुची १.१
मन्रालय/तनकायगत तरिषीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. मन्रालय /तनकाय
आ. ि. २०७8/७9 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०79/80 को वितनयोजन आ.ि. २०80/८1 को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८1/८2 को खचा प्रके्षपि
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था
क्र.सं. मन्रालय /तनकाय

आ. ि. २०७8/७9 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०79/80 को वितनयोजन आ.ि. २०80/८1 को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८1/८2 को खचा प्रके्षपि

३३
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालय

6,329 14,693 11,078 3,615 0 15,035 11,848 3,187 0 16,131 12,848 3,283 0

३४ यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 18,311 24,550 15,622 8,928 0 22,864 17,084 5,780 0 24,481 18,271 6,210 0
३५ रक्षा मन्रालय 525,745 550,395 468,882 81,513 0 547,013 457,449 89,564 0 569,840 471,320 98,520 0
३६ शहरी विकास मन्रालय 280,002 400,531 32,894 354,500 13,137 423,673 29,335 380,616 13,723 440,363 29,868 395,884 14,611
३७ ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 429,376 700,533 603,333 97,200 0 599,662 595,009 4,653 0 519,933 515,154 4,779 0
३८ सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 78,767 90,890 54,027 31,963 4,900 106,096 56,324 42,757 7,015 109,043 58,395 43,833 6,815

३९
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालय

139,467 250,344 99,596 150,748 0 444,654 120,156 324,498 0 482,245 125,906 356,339 0

४० स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 715,216 693,802 548,428 145,374 0 582,491 415,708 166,783 0 596,112 429,133 166,979 0

४१
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 
मन्रालय

19,322 20,803 19,497 1,306 0 98,223 96,919 1,304 0 100,576 99,240 1,336 0

४२ रावष्ट्रय योजना आयोग 34,798 10,017 9,265 752 0 10,901 9,889 1,012 0 9,835 9,340 495 0
४३ रावष्ट्रय पनुतनामााि प्रातधकरि 248,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४४
अथा मन्रालय- आन्तररक ऋि भकु्तानी

806,906 1,343,223 437,300 0 905,923 1,391,676 601,225 0 790,451 1,850,929 799,629 0 1,051,300

४५
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(बहपुक्षीय)

315,454 405,620 76,113 0 329,507 423,856 72,770 0 351,086 478,279 82,214 0 396,065

४६
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(दिपक्षीय)

90,405 123,705 28,037 0 95,668 119,592 24,566 0 95,026 135,139 27,760 0 107,379

४७
अथा मन्रालय- कमाचारी सवुिधा तथा 
सेिातनितृ सवुिधा

851,063 1,428,500 1,428,500 0 0 1,249,132 1,249,132 0 0 1,386,099 1,386,099 0 0

४८ अथा  मन्रालय- विविध 401,275 1,119,864 699,414 420,450 0 852,336 354,328 498,008 0 905,171 354,722 550,449 0
४९ प्रदेश 1,082,067 1,294,606 779,201 515,405 0 1,356,039 814,863 541,175 0 1,492,210 852,210 640,000 0
५० स्थानीय तह 2,858,586 3,003,716 2,639,565 364,151 0 3,121,157 2,738,798 382,359 0 3,322,011 2,842,011 480,000 0
५१ नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 0 0 695,758 4,797 421,175 269,786 1,834,979 272,988 1,270,669 291,322

14,475,171 17,938,373 10,952,795 4,683,401 2,302,177 19,310,000 10,484,919 6,136,489 2,688,592 21,920,000 11,176,752 7,623,126 3,120,122

17938373

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण

१ राष्ट्रपतिको कार्ाालर् 1,426 1,426 0 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
२ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 482 482 0 0 501 501 0 0 520 520 0 0
३ प्रदेि प्रमखुहरु 2,018 2,018 0 0 2,124 2,124 0 0 2,205 2,205 0 0
४ संघीर् संसद 11,948 11,948 0 0 12,580 12,580 0 0 13,095 13,095 0 0
५ अदालि 69,281 69,281 0 0 73,060 73,060 0 0 77,075 77,075 0 0
६ अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 14,564 14,564 0 0 13,601 13,601 0 0 14,285 14,285 0 0
७ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 6,085 6,085 0 0 5,870 5,870 0 0 6,136 6,136 0 0
८ लोक सेवा आर्ोग 8,480 8,480 0 0 8,939 8,939 0 0 9,268 9,268 0 0
९ तनवााचन आर्ोग 5,784 5,784 0 0 5,289 5,289 0 0 5,311 5,311 0 0
१० राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 2,584 2,584 0 0 2,747 2,747 0 0 2,845 2,845 0 0
११ न्र्ार् पररषद् 468 468 0 0 529 529 0 0 548 548 0 0
१२ राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आर्ोग 915 915 0 0 1,663 1,663 0 0 1,726 1,726 0 0
१३ राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 994 994 0 0 2,057 2,057 0 0 2,134 2,134 0 0
१४ राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 335 335 0 0 426 426 0 0 442 442 0 0
१५ राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 313 313 0 0 318 318 0 0 328 328 0 0
१६ आददवासी जनजाति आर्ोग 320 320 0 0 189 189 0 0 200 200 0 0
१७ मधेिी आर्ोग 330 330 0 0 20 20 0 0 21 21 0 0
१८ थारू आर्ोग 427 427 0 0 445 445 0 0 462 462 0 0
१९ मशुललम आर्ोग 407 407 0 0 835 835 0 0 872 872 0 0
२० प्रधानमन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ाालर् 46,078 45,208 870 0 42,571 42,571 0 0 44,467 44,467 0 0
२१ अथा मन्रालर् 416,680 315,424 92,957 8,299 437,095 330,399 106,570 126 477,082 337,082 140,000 0
२२ उद्योग, वाशणज्र् िथा आपूतिा मन्रालर् 107,740 83,523 7,920 16,297 102,327 96,352 700 5,275 108,808 108,808 0 0
२३ उजाा, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालर् 1,003,968 468,971 54,380 480,617 1,624,949 913,843 24,123 686,983 1,709,422 949,326 28,420 731,677

२४
कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर्

8,867 8,867 0 0 5,786 5,786 0 0 6,004 6,004 0 0

२५ कृष्ट्रष िथा पिपुन्छी ष्ट्रवकास मन्रालर् 521,603 354,310 30,663 136,630 441,931 393,238 4,306 44,387 311,451 277,425 2,224 31,802
२६ खानपेानी मन्रालर् 301,353 199,245 18,774 83,334 477,250 314,475 24,900 137,875 506,180 380,599 10,481 115,100
२७ गहृ मन्रालर् 1,850,345 1,804,675 33,050 12,620 1,718,019 1,679,516 38,503 0 1,814,014 1,775,511 38,503 0

२८
संलकृति, पर्ाटन िथा नागररक उड्डर्र्न 
मन्रालर्

203,203 94,053 2,000 107,150 76,256 55,256 0 21,000 83,138 61,088 0 22,050

२९ परराष्ट्र मन्रालर् 58,335 58,335 0 0 73,154 73,154 0 0 74,245 74,245 0 0
३० वन िथा वािावरण मन्रालर् 130,068 105,450 21,305 3,313 146,491 121,570 17,020 7,901 149,052 125,483 19,561 4,009

३१
भतूम व्र्वलथा, सहकारी  िथा गररबी 
तनवारण मन्रालर्

71,506 65,106 6,400 0 76,944 70,944 6,000 0 80,823 80,823 0 0

३२ भौतिक पूवााधार िथा र्ािार्ाि मन्रालर् 1,615,674 593,982 0 1,021,692 1,894,577 1,501,141 9,000 384,436 2,143,125 1,806,559 0 336,566

अनसूुची १.२
मन्रालर्/तनकार्गि तरवषीर् स्रोिको अनमुान िथा प्रके्षपण

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्

आ.व. २०७9/80 को स्रोि अनमुान आ.व. २०80/८1 को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०८१/82 को स्रोि प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्

आ.व. २०७9/80 को स्रोि अनमुान आ.व. २०80/८1 को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०८१/82 को स्रोि प्रके्षपण

३३
मष्ट्रहला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालर्

14,693 10,993 3,700 0 15,035 10,950 4,085 0 16,131 11,635 4,496 0

३४ र्वुा िथा खेलकूद मन्रालर् 24,550 22,550 0 2,000 22,864 22,864 0 0 24,481 24,481 0 0
३५ रक्षा मन्रालर् 550,395 550,395 0 0 547,013 547,013 0 0 569,840 569,840 0 0
३६ िहरी ष्ट्रवकास मन्रालर् 400,531 309,031 38,982 52,518 423,673 341,766 0 81,908 440,363 381,977 0 58,386
३७ शिक्षा, ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवतध मन्रालर् 700,533 566,697 42,163 91,673 599,662 559,772 13,857 26,033 519,933 478,660 13,236 28,037
३८ सञ्चार िथा सूचना प्रष्ट्रवतध मन्रालर् 90,890 84,890 0 6,000 106,096 99,496 0 6,600 109,043 101,783 0 7,260

३९
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रिासन 
मन्रालर्

250,344 151,665 52,885 45,794 444,654 176,738 43,971 223,945 482,245 171,831 43,424 266,990

४० लवाल्र् िथा जनसंतर्ा मन्रालर् 693,802 495,123 40,409 158,270 582,491 501,390 36,101 45,000 596,112 584,509 11,603 0

४१
श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा 
मन्रालर्

20,803 9,986 5,188 5,629 98,223 70,785 7,438 20,000 100,576 90,823 2,253 7,500

४२ राष्ट्रष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 10,017 10,017 0 0 10,901 10,901 0 0 9,835 9,835 0 0
४४ अथा मन्रालर्- आन्िररक ऋण भकु्तानी 1,343,223 1,343,223 0 0 1,391,676 1,391,676 0 0 1,850,929 1,850,929 0 0

४५
अथा मन्रालर्- वैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीर्)

405,620 405,620 0 0 423,856 423,856 0 0 478,279 478,279 0 0

४६
अथा मन्रालर्- वैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(दिपक्षीर्)

123,705 123,705 0 0 119,592 119,592 0 0 135,139 135,139 0 0

४७
अथा मन्रालर्- कमाचारी सषु्ट्रवधा िथा 
सेवातनविृ सषु्ट्रवधा

1,428,500 1,428,500 0 0 1,125,193 1,125,193 0 0 1,162,635 1,162,635 0 0

४८ अथा  मन्रालर्- ष्ट्रवष्ट्रवध 1,119,864 1,119,864 0 0 712,282 712,282 0 0 724,571 704,571 10,000 10,000
४९ प्रदेि 1,294,606 1,227,804 36,026 30,776 1,330,752 1,303,612 18,800 8,340 1,394,145 1,365,005 18,800 10,340
५० लथानीर् िह 3,003,716 2,776,806 66,911 159,999 2,714,078 2,686,938 18,800 8,340 2,816,376 2,787,236 18,800 10,340
५१ नर्ााँ कार्ाक्रम/आर्ोजना 0 0 1,392,117 724,440 125,826 541,851 2,842,743 1,994,598 138,201 709,944

17,938,373 14,961,179 554,583 2,422,611 19,310,000 16,560,000 500,000 2,250,000 21,920,000 19,070,000 500,000 2,350,000जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

1 कृवि तथा पशपुन्छी विकास 320,942 521,603 441,660 39,943 40,000 441,931 353,719 44,116 44,096 311,451 217,431 48,160 45,860
2 भमूम व्यिस्था 65,166 67,170 51,501 14,609 1,060 71,991 53,912 15,853 2,226 75,735 56,452 16,883 2,400
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 5,073 4,336 4,085 251 0 4,953 4,737 216 0 5,088 4,771 317 0
4 िि तथा िातािरण 103,948 130,068 80,051 48,382 1,635 146,491 91,513 53,179 1,799 149,052 91,064 56,010 1,978
5 अथथ 426,893 416,680 226,784 100,744 89,152 437,095 218,122 126,041 92,932 477,082 218,705 160,227 98,150
6 उद्योग 66,556 86,410 40,377 43,083 2,950 81,803 29,949 45,658 6,196 91,398 31,721 53,677 6,000
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 24,074 21,330 10,643 10,687 0 20,524 9,400 11,124 0 17,410 10,066 7,344 0

8 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि
218,258 203,203 42,646 38,104 122,453 76,256 33,017 8,023 35,216 83,138 35,794 9,092 38,252

9 णशक्षा, विज्ञाि तथा प्रविमि 429,376 700,533 603,333 97,200 0 599,662 595,009 4,653 0 519,933 515,154 4,779 0
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 715,216 693,802 548,428 145,374 0 582,491 415,708 166,783 0 596,112 429,133 166,979 0
11 खािपेािी तथा सरसफाइ 367,912 301,353 9,478 191,605 100,270 477,250 9,754 312,987 154,509 506,180 10,117 332,364 163,699
12 यिुा तथा खेलकुद 18,311 24,550 15,622 8,928 0 22,864 17,084 5,780 0 24,481 18,271 6,210 0

13 मवहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक
6,329 14,693 11,078 3,615 0 15,035 11,848 3,187 0 16,131 12,848 3,283 0

14 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा
19,322 20,803 19,497 1,306 0 98,223 96,919 1,304 0 100,576 99,240 1,336 0

15 ऊजाथ 544,418 737,142 31,579 110,041 595,522 980,058 41,259 119,267 819,532 1,023,299 41,906 90,102 891,291
16 जलस्रोत 68,962 47,373 3,039 44,334 0 74,302 3,065 71,237 0 80,188 3,184 77,004 0
17 मसुँचाइ 163,857 209,402 7,410 201,992 0 553,509 8,351 545,158 0 593,961 8,677 585,285 0
18 जल तथा मौसम विज्ञाि 9,858 10,051 2,619 7,432 0 17,080 4,755 12,325 0 11,974 2,823 9,151 0
19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 1,193,399 1,615,674 101,273 1,514,401 0 1,894,577 105,452 1,784,125 5,000 2,143,125 108,688 2,029,437 5,000
20 सञ्चार तथा सूचिा प्रविमि 78,767 90,890 54,027 31,963 4,900 106,096 56,324 42,757 7,015 109,043 58,395 43,833 6,815
21 शहरी विकास 280,002 400,531 32,894 354,500 13,137 423,673 29,335 380,616 13,723 440,363 29,868 395,884 14,611
22 प्रिािमन्री तथा मणन्रपररिद् 40,016 46,078 37,968 8,110 0 42,571 36,341 6,230 0 44,467 37,613 6,854 0
23 पिुमिमाथण 248,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि
139,467 250,344 99,596 150,748 0 444,654 120,156 324,498 0 482,245 125,906 356,339 0

25 काििु, न्याय तथा संसदीय माममला 4,773 8,867 8,660 207 0 5,786 5,525 261 0 6,004 5,718 286 0
26 गहृ 1,680,237 1,850,345 1,748,464 101,881 0 1,718,019 1,646,594 71,425 0 1,814,014 1,741,231 72,783 0
27 रक्षा 525,745 550,395 468,882 81,513 0 547,013 457,449 89,564 0 569,840 471,320 98,520 0
28 परराष्ट्र 65,171 58,335 52,336 5,999 0 73,154 55,434 17,720 0 74,245 56,315 17,930 0
29 योजिा तथा त्यांक 34,798 10,017 9,265 752 0 10,901 9,889 1,012 0 9,835 9,340 495 0
30 राष्ट्रपमतको कायाथलय 1,444 1,426 1,237 189 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
31 उपराष्ट्रपमतको कायाथलय 489 482 468 14 0 501 484 17 0 520 501 19 0
32 संघीय संसद 12,235 11,948 11,628 320 0 12,580 12,228 352 0 13,095 12,708 387 0
33 अदालत 70,042 69,281 48,807 20,474 0 73,060 50,628 22,432 0 77,075 52,400 24,675 0

34 अणख्तयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग
12,347 14,564 11,672 2,892 0 13,601 10,401 3,200 0 14,285 10,765 3,520 0

35 महालेखा परीक्षकको कायाथलय 6,580 6,085 5,777 308 0 5,870 4,937 933 0 6,136 5,110 1,026 0
36 लोक सेिा आयोग 9,598 8,480 8,269 211 0 8,939 8,707 232 0 9,268 9,012 256 0
37 मििाथचि आयोग 82,669 5,784 4,734 1,050 0 5,289 4,240 1,049 0 5,311 4,251 1,060 0
38 रावष्ट्रय मािि अमिकार आयोग 2,487 2,584 2,550 34 0 2,747 2,710 37 0 2,845 2,804 41 0

अिसूुची २.१
वििय के्षरगत मरििीय खचथको अिमुाि तथा प्रके्षपण

क्र.सं. वििय के्षर
आ.ि. २०७8/७9 
को संशोमित अिमुाि

आ.ि. २०79/80 को विमियोजि आ.ि. २०80/८1 को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०81/८2 को खचथ प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था
क्र.सं. वििय के्षर

आ.ि. २०७8/७9 
को संशोमित अिमुाि

आ.ि. २०79/80 को विमियोजि आ.ि. २०80/८1 को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०81/८2 को खचथ प्रके्षपण

39 रावष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग
810 915 894 21 0 1,663 1,583 80 0 1,726 1,638 88 0

40 रावष्ट्रय मवहला आयोग 978 994 971 23 0 2,057 1,997 60 0 2,134 2,068 66 0
41 रावष्ट्रय दमलत आयोग 327 335 326 9 0 426 415 11 0 442 430 12 0
42 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 302 313 301 12 0 318 306 12 0 328 316 12 0
43 आददिासी जिजामत आयोग 268 320 307 13 0 189 175 14 0 200 185 15 0
44 मिेशी आयोग 321 330 324 6 0 20 13 7 0 21 13 8 0
45 थारू आयोग 563 427 406 21 0 445 412 33 0 462 426 36 0
46 मणुस्लम आयोग 419 407 382 25 0 835 709 126 0 872 734 138 0
47 न्याय पररिद् 492 468 450 18 0 529 506 23 0 548 523 25 0
48 प्रदेश प्रमखु 2,061 2,018 1,967 51 0 2,124 2,069 55 0 2,205 2,145 60 0

49
अथथ मन्रालय - ऋणको साुँिा तथा ब्याज 
भकु्तािी

1,212,765 1,872,548 541,450 0 1,331,098 1,935,124 698,561 0 1,236,563 2,464,347 909,603 0 1,554,744

50 अथथ मन्रालय - विविि (सािारण) 1,045,289 2,167,414 1,976,414 191,000 0 1,721,324 1,466,324 255,000 0 1,879,465 1,603,465 276,000 0
51 अथथ मन्रालय - विविि (विकास) 207,049 380,950 151,500 229,450 0 380,144 137,136 243,008 0 411,805 137,356 274,449 0
52 प्रदेश 1,082,067 1,294,606 779,201 515,405 0 1,356,039 814,863 541,175 0 1,492,210 852,210 640,000 0
53 स्थािीय तह 2,858,586 3,003,716 2,639,565 364,151 0 3,121,157 2,738,798 382,359 0 3,322,011 2,842,011 480,000 0
54 ियाुँ कायथक्रम/आयोजिा 0 695,758 4,797 421,175 269,786 1,834,979 272,988 1,270,669 291,322

14,475,171 17,938,373 10,952,795 4,683,401 2,302,177 19,310,000 10,484,919 6,136,489 2,688,592 21,920,000 11,176,752 7,623,126 3,120,122जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण

1 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास 521,603 354,310 30,663 136,630 441,931 393,238 4,306 44,387 311,451 277,425 2,224 31,802
2 भमूम व्यवस्था 67,170 60,770 6,400 0 71,991 65,991 6,000 0 75,735 75,735 0 0
3 सहकारी तथा गररबी मनवारण 4,336 4,336 0 0 4,953 4,953 0 0 5,088 5,088 0 0
4 वन तथा वातावरण 130,068 105,450 21,305 3,313 146,491 121,570 17,020 7,901 149,052 125,483 19,561 4,009
5 अथथ 416,680 315,424 92,957 8,299 437,095 330,399 106,570 126 477,082 337,082 140,000 0
6 उद्योग 86,410 69,826 6,584 10,000 81,803 81,803 0 0 91,398 91,398 0 0
7 वाशणज्य तथा आपूमतथ 21,330 13,697 1,336 6,297 20,524 14,549 700 5,275 17,410 17,410 0 0
8 संस्कृमत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन 203,203 94,053 2,000 107,150 76,256 55,256 0 21,000 83,138 61,088 0 22,050
9 शिक्षा, षवज्ञान तथा प्रषवमि 700,533 566,697 42,163 91,673 599,662 559,772 13,857 26,033 519,933 478,660 13,236 28,037
10 स्वास््य तथा जनसंख्या 693,802 495,123 40,409 158,270 582,491 501,390 36,101 45,000 596,112 584,509 11,603 0
11 खानपेानी तथा सरसफाइ 301,353 199,245 18,774 83,334 477,250 314,475 24,900 137,875 506,180 380,599 10,481 115,100
12 यवुा तथा खेलकुद 24,550 22,550 0 2,000 22,864 22,864 0 0 24,481 24,481 0 0
13 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक 14,693 10,993 3,700 0 15,035 10,950 4,085 0 16,131 11,635 4,496 0
14 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा 20,803 9,986 5,188 5,629 98,223 70,785 7,438 20,000 100,576 90,823 2,253 7,500
15 ऊजाथ 737,142 253,983 49,380 433,779 980,058 312,211 22,078 645,769 1,023,299 289,829 24,185 709,285
16 जलस्रोत 47,373 43,069 3,034 1,270 74,302 70,860 2,045 1,397 80,188 74,416 4,235 1,537
17 मसिँचाइ 209,402 161,868 1,966 45,568 553,509 513,692 0 39,817 593,961 573,106 0 20,855
18 जल तथा मौसम षवज्ञान 10,051 10,051 0 0 17,080 17,080 0 0 11,974 11,974 0 0
19 भौमतक पूवाथिार तथा यातायात 1,615,674 593,982 0 1,021,692 1,894,577 1,501,141 9,000 384,436 2,143,125 1,806,559 0 336,566
20 सञ्चार तथा सूचना प्रषवमि 90,890 84,890 0 6,000 106,096 99,496 0 6,600 109,043 101,783 0 7,260
21 िहरी षवकास 400,531 309,031 38,982 52,518 423,673 341,766 0 81,908 440,363 381,977 0 58,386
22 प्रिानमन्री तथा मशन्रपररिद् 46,078 45,208 870 0 42,571 42,571 0 0 44,467 44,467 0 0
23 संघीय माममला तथा सामान्य प्रिासन 250,344 151,665 52,885 45,794 444,654 176,738 43,971 223,945 482,245 171,831 43,424 266,990
24 काननु, न्याय तथा संसदीय माममला 8,867 8,867 0 0 5,786 5,786 0 0 6,004 6,004 0 0
25 गहृ 1,850,345 1,804,675 33,050 12,620 1,718,019 1,679,516 38,503 0 1,814,014 1,775,511 38,503 0
26 रक्षा 550,395 550,395 0 0 547,013 547,013 0 0 569,840 569,840 0 0
27 परराष्ट्र 58,335 58,335 0 0 73,154 73,154 0 0 74,245 74,245 0 0
28 योजना तथा त्यांक 10,017 10,017 0 0 10,901 10,901 0 0 9,835 9,835 0 0
29 राष्ट्रपमतको कायाथलय 1,426 1,426 0 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
30 उपराष्ट्रपमतको कायाथलय 482 482 0 0 501 501 0 0 520 520 0 0
31 संघीय संसद 11,948 11,948 0 0 12,580 12,580 0 0 13,095 13,095 0 0
32 अदालत 69,281 69,281 0 0 73,060 73,060 0 0 77,075 77,075 0 0
33 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग 14,564 14,564 0 0 13,601 13,601 0 0 14,285 14,285 0 0
34 महालेखा परीक्षकको कायाथलय 6,085 6,085 0 0 5,870 5,870 0 0 6,136 6,136 0 0
35 लोक सेवा आयोग 8,480 8,480 0 0 8,939 8,939 0 0 9,268 9,268 0 0
36 मनवाथचन आयोग 5,784 5,784 0 0 5,289 5,289 0 0 5,311 5,311 0 0
37 राषष्ट्रय मानव अमिकार आयोग 2,584 2,584 0 0 2,747 2,747 0 0 2,845 2,845 0 0

38 राषष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा षवत्त आयोग
915 915 0 0 1,663 1,663 0 0 1,726 1,726 0 0

39 राषष्ट्रय मषहला आयोग 994 994 0 0 2,057 2,057 0 0 2,134 2,134 0 0
40 राषष्ट्रय दमलत आयोग 335 335 0 0 426 426 0 0 442 442 0 0

अनसूुची २.२
षविय के्षरगत मरविीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. षविय के्षर
आ.व. २०७९/८० को स्रोत अनमुान आ.व. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को स्रोत प्रके्षपण

695



(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार वैदेशिक अनदुान वैदेशिक ऋण
क्र.सं. षविय के्षर

आ.व. २०७९/८० को स्रोत अनमुान आ.व. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को स्रोत प्रके्षपण

41 राषष्ट्रय समावेिी आयोग 313 313 0 0 318 318 0 0 328 328 0 0
42 आददवासी जनजामत आयोग 320 320 0 0 189 189 0 0 200 200 0 0
43 मिेिी आयोग 330 330 0 0 20 20 0 0 21 21 0 0
44 थारू आयोग 427 427 0 0 445 445 0 0 462 462 0 0
45 मशुस्लम आयोग 407 407 0 0 835 835 0 0 872 872 0 0
46 न्याय पररिद् 468 468 0 0 529 529 0 0 548 548 0 0
47 प्रदेि प्रमखु 2,018 2,018 0 0 2,124 2,124 0 0 2,205 2,205 0 0

48
अथथ मन्रालय - ऋणको सािँवा तथा ब्याज 
भकु्तानी

1,872,548 1,872,548 0 0 1,935,124 1,935,124 0 0 2,464,347 2,464,347 0 0

49 अथथ मन्रालय - षवषवि (सािारण) 2,167,414 2,167,414 0 0 1,721,324 1,721,324 0 0 1,879,465 1,879,465 0 0
50 अथथ मन्रालय - षवषवि (षवकास) 380,950 380,950 0 0 380,144 380,144 0 0 411,805 391,805 10,000 10,000
51 प्रदेि 1,294,606 1,227,804 36,026 30,776 1,356,039 1,328,899 18,800 8,340 1,492,210 1,463,070 18,800 10,340
52 स्थानीय तह 3,003,716 2,776,806 66,911 159,999 3,121,157 3,094,017 18,800 8,340 3,322,011 3,292,871 18,800 10,340
53 नयािँ कायथक्रम/आयोजना 0 0 695,758 28,081 125,826 541,851 1,834,979 986,835 138,201 709,944

17,938,373 14,961,179 554,583 2,422,611 19,310,000 16,560,000 500,000 2,250,000 21,920,000 19,070,000 500,000 2,350,000जम्मा
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण

1 राष्ट्रपततको कायाालय 1,228             1,444                  1,426            1,237             189            -             1,426            -            -             
2 उपराष्ट्रपततको कायाालय 468               489                    482              468               14             -             482              -            -             
3 प्रदेि प्रमखुहरू 1,558             2,061                  2,018            1,967             51             -             2,018            -            -             
4 संघीय संसद 10,419           12,235                11,948           11,628           320            -             11,948          -            -             
5 अदालत 69,610           70,042                69,281           48,807           20,474        -             69,281          -            -             

6 अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 8,305             12,347                14,564           11,672           2,892          -             14,564          -            -             

7 महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,155             6,580                  6,085            5,777             308            -             6,085            -            -             
8 लोक सेिा आयोग 5,368             9,598                  8,480            8,269             211            -             8,480            -            -             
9 तनिााचन आयोग 4,893             82,669                5,784            4,734             1,050          -             5,784            -            -             
10 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 1,773             2,487                  2,584            2,550             34             -             2,584            -            -             
11 न्याय पररषद् 410               492                    468              450               18             -             468              -            -             

12 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 461               810                    915              894               21             -             915              -            -             

13 रावष्ट्रय मवहला आयोग 690               978                    994              971               23             -             994              -            -             
14 रावष्ट्रय दतलत आयोग 263               327                    335              326               9               -             335              -            -             
15 रावष्ट्रय समािेिी आयोग 207               302                    313              301               12             -             313              -            -             
16 आददिासी जनजातत आयोग 215               268                    320              307               13             -             320              -            -             
17 मधेिी आयोग 431               321                    330              324               6               -             330              -            -             
18 थारू आयोग 387               563                    427              406               21             -             427              -            -             
19 मशुस्लम आयोग 275               419                    407              382               25             -             407              -            -             

20 प्रधानमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायाालय 30,320           40,016                46,078           37,968           8,110          -             45,208          870           -             

21 अथा मन्रालय 208,666          426,893               416,680         226,784          100,744       89,152         315,424         92,957        8,299          

22 उद्योग, िाशणज्य तथा आपूतता मन्रालय 54,859           90,630                107,740         51,020           53,770        2,950           83,523          7,920         16,297         

23 उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 624,087          787,095               1,003,968       44,647           363,799       595,522        468,971         54,380        480,617       

24
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

2,860             4,773                  8,867            8,660             207            -             8,867            -            -             

25 कृवष तथा पिपुन्छी विकास मन्रालय 230,079          320,942               521,603         441,660          39,943        40,000         354,310         30,663        136,630       

26 खानपेानी मन्रालय 203,990          367,912               301,353         9,478             191,605       100,270        199,245         18,774        83,334         
27 गहृ मन्रालय 1,353,578        1,680,237             1,850,345       1,748,464        101,881       -             1,804,675       33,050        12,620         

अनसूुची ३.१ 
आ.ि. २०७९/८० को मन्रालय/तनकायगत बजेट वितनयोजन

क्र.सं. मन्रालय/तनकाय
आ.ि. २०79/80 को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०78/७9 को 

संिोतधत अनमुान
आ.ि. २०७7/७8 

को यथाथा
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०79/80 को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०78/७9 को 
संिोतधत अनमुान

आ.ि. २०७7/७8 
को यथाथा

28
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डययन 
मन्रालय

117,448          218,258               203,203         42,646           38,104        122,453        94,053          2,000         107,150       

29 परराष्ट्र मन्रालय 60,507           65,171                58,335           52,336           5,999          -             58,335          -            -             
30 िन तथा िातािरण मन्रालय 101,646          103,948               130,068         80,051           48,382        1,635           105,450         21,305        3,313          

31
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारण मन्रालय

55,987           70,239                71,506           55,586           14,860        1,060           65,106          6,400         -             

32 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्रालय 1,023,671        1,193,399             1,615,674       101,273          1,514,401     -             593,982         -            1,021,692     

33
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालय

4,969             6,329                  14,693           11,078           3,615          -             10,993          3,700         -             

34 यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 13,950           18,311                24,550           15,622           8,928          -             22,550          -            2,000          
35 रक्षा मन्रालय 526,546          525,745               550,395         468,882          81,513        -             550,395         -            -             
36 िहरी विकास मन्रालय 258,517          280,002               400,531         32,894           354,500       13,137         309,031         38,982        52,518         

37 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 368,799          429,376               700,533         603,333          97,200        -             566,697         42,163        91,673         

38 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 65,210           78,767                90,890           54,027           31,963        4,900           84,890          -            6,000          

39
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन 
मन्रालय

157,625          139,467               250,344         99,596           150,748       -             151,665         52,885        45,794         

40 स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 415,009          715,216               693,802         548,428          145,374       -             495,123         40,409        158,270       

41
श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा 
मन्रालय

16,233           19,322                20,803           19,497           1,306          -             9,986            5,188         5,629          

42 रावष्ट्रय योजना आयोग 9,255             34,798                10,017           9,265             752            -             10,017          -            -             
43 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 529,449          248,137               -               -               -            -             -               -            -             

44 अथा मन्रालय- आन्तररक ऋण भकु्तानी 653,617          806,906               1,343,223       437,300          -            905,923        1,343,223       -            -             

45
अथा मन्रालय- िैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीय)

263,450          315,454               405,620         76,113           -            329,507        405,620         -            -             

46
अथा मन्रालय- िैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(दिपक्षीय)

32,646           90,405                123,705         28,037           -            95,668         123,705         -            -             

47
अथा - कमाचारी सवुिधा तथा सेिा तनितृ्त 
सवुिधा

525,388          851,063               1,428,500       1,428,500        -            -             1,428,500       -            -             

48 अथा - विविध 1,501             401,275               1,119,864       699,414          420,450       -             1,119,864       -            -             
49 प्रदेि 1,294,606       779,201          515,405       1,227,804       36,026        30,776         
50 स्थानीय तह 3,003,716       2,639,565        364,151       2,776,806       66,911        159,999       

कुल 8,021,978       10,534,518          17,938,373     10,952,795     4,683,401    2,302,177     14,961,179     554,583      2,422,611     

698



रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण

1 कृवि तथा पिपुन्छी विकास 201,402       298,140       496,466     417,913      38,553       40,000      329,173      30,663        136,630      

2 भमूम व्यिस्था 18,591        23,559        24,094       10,824       12,210       1,060        18,094        6,000         -           

3 सहकारी तथा गररबी मनिारण 3,191          3,712          3,383        3,168         215          -          3,383         -            -           

4 िन तथा िातािरण 49,883        47,745        72,525       26,981       43,909       1,635        47,907        21,305        3,313        
5 अथथ 157,016       368,201       356,960     174,435      93,373       89,152      255,704      92,957        8,299        
6 उद्योग 12,556        37,867        50,476       8,765         38,761       2,950        33,892        6,584         10,000       

7 िाशणज्य तथा आपूमतथ 13,223        14,858        12,144       2,311         9,833        -          4,511         1,336         6,297         

8
संस्कृमत, पयथटन तथा नागररक 
उड्डयन 93,110        187,891       152,963     14,046       16,464       122,453     45,813        -            107,150      

9 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविमि 27,319        42,953        146,357     146,137      220          -          98,809        5,289         42,259       
10 स्िास््य तथा जनसंख्या 341,158       635,267       621,513     485,692      135,821     -          422,930      40,313        158,270      
11 खानपेानी 194,259       359,752       294,665     4,605         189,790     100,270     192,582      18,749        83,334       
12 यिुा तथा खेलकुद 933            1,195          924          854          70            -          924           -            -           
13 मवहला,बालबामलका तथा जेष्ठ 3,111          4,304          12,607       9,085        3,522        -          9,057         3,550         -           
14 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक 3,615          10,144        11,659       11,028       631          -          842           5,188         5,629        
15 ऊजाथ 422,870       538,967       730,602     28,506       106,574     595,522     247,443      49,380        433,779      
16 जलस्रोत 62,643        68,132        46,287       2,450        43,837       -          41,983        3,034         1,270         
17 मसुँचाइ 123,337       162,851       208,077     6,108         201,969     -          160,543      1,966         45,568       
18 जल तथा मौसम विज्ञान 6,093          4,197          4,117        1,479         2,638        -          4,117         -            -           

19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 940,123       1,055,718     1,482,944   15,287       1,467,657   -          469,252      -            1,013,692    

20 सञ्चार तथा सूचना प्रविमि 10,739        15,845        21,608       2,614         14,094       4,900        15,608        -            6,000        
21 िहरी विकास 250,560       269,044       293,622     12,036       268,449     13,137      246,603      -            47,019       

23
संघीय माममला तथा सामान्य 
प्रिासन 146,009       120,539       222,723     82,855       139,868     -          124,044      52,885        45,794       

24 गहृ 4,920          21,073        18,840       6,154         12,686       -          3,614         5,550         9,676         

अनसूुची ३.२
 आ.ि. २०७९/८० को विकास कायथक्रम/बजेट र स्रोतको अनमुान

क्र. सं. वििय के्षत्र
आ.ि. २०७7/७8 

को यथाथथ
आ.ि. २०७8/७9 
को संिोमित अनमुान

आ.ि. २०79/80 को वििय के्षत्रगत व्यय र स्रोतको अनमुान
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण
क्र. सं. वििय के्षत्र

आ.ि. २०७7/७8 
को यथाथथ

आ.ि. २०७8/७9 
को संिोमित अनमुान

आ.ि. २०79/80 को वििय के्षत्रगत व्यय र स्रोतको अनमुान

25 योजना तथा त्याङ्क 4,818          29,274        3,803        3,623        180          -          3,803         -            -           
26 अथथ - विविि (विकास) 194            197,527       355,950     141,500      214,450     -          355,950      -            -           
22 पनुमनथमाथण 529,449       248,137       

3,091,673     4,518,755    5,645,309   1,618,456   3,055,774   971,079     3,136,581    344,749      2,163,979   जम्मा

700



रकम रू. लाखमा

1 2 3 4 5 6 7 8
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 107,967       369,834     10,611      1,341        6,713       496,466        
2 भमूम व्यिस्था 10,010      6,432        1,060        6,592       24,094          
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 1,203        2,180      3,383           
4 िि तथा िातािरण 23,367         9,396          888          38,874      72,525          
5 अथथ 92,797        87,316      155,960     20,887     356,960        
6 उद्योग 48,871         262          1,343        50,476          
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 10,438         365           1,341        12,144          

8
संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि

22,160         121,529      94           9,180      152,963        

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 146,357       146,357        
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 546,513       75,000      621,513        
11 खािपेािी 8,077          285,637       951         294,665        
12 यिुा तथा खेलकुद 506            418           924             

13
मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ 
िागररक

2,615          3,537        6,455      12,607          

14
श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा

3,326          5,928          543          1,862      11,659          

15 ऊजाथ 144,996       394,592      190,504     510          730,602        
16 जलस्रोत 1,310        44,977      46,287          

17 मसिँचाइ 113,098       94,979      208,077        

18 जल तथा मौसम षिज्ञाि 4,117        4,117           
19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 610,129       140,573       724,647      7,595       1,482,944      
20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 6,000          10,708        4,900       21,608          
क़ शहरी षिकास 2,276          220,288      8,350        62,708     293,622        

22 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 5,223          154,995      31,441      331        30,733     222,723        

23 गहृ 2,663      16,177      18,840          
24 योजिा तथा त्याङ्क 3,803       3,803           
25 अथथ - षिषिि (षिकास) 265,100      45,850      45,000     355,950        

1,090,606     1,152,847     1,985,439    789,182    96,123      22,671    318,559    189,882    5,645,309      

अिसूुची ३.३ 

जम्मा

आ.ि. २०७९/८० को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको पन्रौं योजिाको रणिीमतक स्तम्भ अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
रणिीमतक स्तम्भ

जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 494,974         1,492         496,466        
2 भमूम व्यिस्था 24,094          24,094         
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 1,574            1,809         3,383           
4 िि तथा िातािरण 71,878          647           72,525         
5 अथथ 304,426         52,534       356,960        
6 उद्योग 50,476          50,476         
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 12,144          12,144         

8 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 125,122         27,841       152,963        

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 142,003         4,354         146,357        
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 588,174         33,339       621,513        
11 खािपेािी 214,248         80,417       294,665        
12 यिुा तथा खेलकुद 924              924             
13 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 12,607          12,607         
14 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 8,333            3,326         11,659         
15 ऊजाथ 729,850         752           730,602        
16 जलस्रोत 45,240          1,047         46,287         
17 मसिँचाइ 203,554         4,523         208,077        
18 जल तथा मौसम षिज्ञाि 4,117            4,117           
19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 1,419,529       63,415       1,482,944      
20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 21,608          21,608         
21 शहरी षिकास 248,326         45,296       293,622        
23 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 203,233         19,490       222,723        
24 गहृ 18,840          18,840         
25 योजिा तथा त्याङ्क 2,433            1,370         3,803           
26 अथथ - षिषिि (षिकास) 190,850         165,100      355,950        

5,138,557       506,752      5,645,309      

अिसूुची ३.४

जम्मा

 आ.ि. २०७९/८०को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको प्राथममकताक्रम अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
प्राथममकताक्रम

जम्मा

702



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 १४ 15 16 17

1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास
 

496,466  496,466 
2 भमूि व्यिस्था  15,752  7,492  850  24,094 

3 सहकारी तथा गररबी मििारण  3,383  3,383 

4 िि तथा िातािरण  1,635 
 

20,329 
 

50,561  72,525 
5 अथथ  42,054  4,609  138,059   6,872  9,406  356,960 
6 उद्योग  50,476  50,476 

7 िाणणज्य तथा आपूमतथ  1,418 
 

10,726  12,144 

8
संस्कृमत, पयथटि तथा 
िागररक उड्डयि  21,170  122,453  9,340  152,963 

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि  4,087 
 

142,270  146,357 

10 स्िास््य तथा जिसंख्या
 

621,513  621,513 
11 खािपेािी    294,665 

12 यिुा तथा खेलकुद  924  924 

13
िषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ 
िागररक  1,716  7,354  3,537  12,607 

14
श्रि, रोजगार तथा सािाणजक 
सरुक्षा  11,659  11,659 

15 ऊजाथ   31,000  730,602 
16 जलस्रोत  1,310  41,564  3,413  46,287 
17 मसिँचाइ   208,077 

18 जल तथा िौसि षिज्ञाि  4,117  4,117 

19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात
 

105,297  7,000 
 

1,346,190  24,457  1,482,944 

20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि  21,608  21,608 
21 शहरी षिकास  7,037  1,449    2,435  65  293,622 

23
संघीय िामिला तथा सािान्य 
प्रशासि  77,388  1,441  223  39  10,541  108,535  14,236  5,000  5,320  222,723 

अिसूुची ३.५

रकि रु.लाखिा

आ.ि. २०७९/८० को िाषिथक षिकास कायथक्रि/बजेटको ददगो षिकास लक्ष्य अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. 
सं.

षििय के्षत्र
ददगो षिकास संकेत

जम्िा

703



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 १४ 15 16 17
क्र. 
सं.

षििय के्षत्र
ददगो षिकास संकेत

जम्िा

24 गहृ  75   2,588  18,840 

25 योजिा तथा त्याङ्क  2,444  1,359  3,803 

26 अथथ - षिषिि (षिकास)  265,100  45,850 
 

45,000  355,950 
 193,506  765,100  623,229  143,194  39,728  269,367  699,602  54,979  2,053,870  13,473  391,035  191,960  44,036  78,459  63,574  20,197  5,645,309 जम्िा
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रकम रू. लाखमा

1 2 3
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 298,609      162,767      35,090       496,466     
2 भमूम व्यिस्था 7,492         3,887         12,715       24,094       
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 3,012         371          3,383        
4 िि तथा िातािरण 57,284        13,526        1,715        72,525       
5 अथथ 87,316        99,669        169,975     356,960     
6 उद्योग 10,910        262           39,304       50,476       
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 10,803        1,341        12,144       
8 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 76,776        40,203        35,984       152,963     
9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 117,407      28,950        146,357     
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 457,501      164,012      621,513     
11 खािपेािी 115,656      98,470        80,539       294,665     
12 यिुा तथा खेलकुद 418           506          924          
13 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 12,607        12,607       
14 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 11,116        543          11,659       
15 ऊजाथ 238,754      337,317      154,531     730,602     
16 जलस्रोत 42,874        3,413        46,287       
17 मसिँचाइ 52,242        128,673      27,162       208,077     
18 जल तथा मौसम षिज्ञाि 789           3,328        4,117        
19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 46,448        1,108,376    328,120     1,482,944   
20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 10,900        10,708       21,608       
21 शहरी षिकास 60,633        177,533      55,456       293,622     
22 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 40,582        182,141      222,723     
23 गहृ 16,252        2,588        18,840       
24 योजिा तथा त्याङ्क 1,125         1,542         1,136        3,803        
25 अथथ - षिषिि (षिकास) 355,950      355,950     

1,681,342    2,999,442    964,525     5,645,309   

अिसूुची ३.६

जम्मा

 आ.ि. २०७९/८० को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको लैंमगक संकेत अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
लैंमगक संकेत

जम्मा

705



रकम रू. लाखमा

1 2 3
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 28,982    305,467     162,017       496,466       
2 भमूम व्यिस्था 1,060      23,034        24,094        
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 3,383         3,383         
4 िि तथा िातािरण 54,248    18,277       72,525        
5 अथथ 130,857     226,103       356,960       
6 उद्योग 7,960        42,516        50,476        
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 1,341      10,803        12,144        

8 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 22,000       130,963       152,963       

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 146,357       146,357       

10 स्िास््य तथा जिसंख्या 127,655     493,858       621,513       
11 खािपेािी 110,115   104,011     80,539        294,665       
12 यिुा तथा खेलकुद 924           924           

13
मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ 
िागररक 3,851        8,756         12,607        

14 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 7,491        4,168         11,659        

15 ऊजाथ 244,786   116,912     368,904       730,602       

16 जलस्रोत 40,145    3,374        2,768         46,287        

17 मसिँचाइ 66,283    101,392     40,402        208,077       

18 जल तथा मौसम षिज्ञाि 789        3,328         4,117         

19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 14,960    364,401     1,103,583     1,482,944     

20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 6,000        15,608        21,608        

21 शहरी षिकास 27,048    40,426       226,148       293,622       

22 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 13,239    72,203       137,281       222,723       

23 गहृ 16,177       2,663         18,840        
24 योजिा तथा त्याङ्क 3,803         3,803         
25 अथथ - षिषिि (षिकास) 355,950     355,950       

602,996   1,804,404   3,237,909    5,645,309    

अिसूुची ३.७

जम्मा

 आ.ि. २०७८/७९ को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको जलिाय ुसंकेत अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
जलिाय ुसंकेत

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

4.1 कृवि तथा पशपुन्छी विकास
१ 31200011 कृवि तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 2,816 2,824 2,110 714 0 4,609 3,521 1,088 0 7,041 5,844 1,197 0 9 1 2 2 3
२ 31200101 कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्िय काययक्रम 13,453 114,838 113,156 1,682 0 17,503 17,153 350 0 19,253 18,868 385 0 4 1 2 2 3
३ 31200102 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 122,821 150,029 150,029 0 0 150,000 150,000 0 0 15,000 15,000 0 0 4 1 2 1 2
४ 31200103 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 344 411 384 27 0 498 477 21 0 583 563 20 0 4 1 2 2 2
५ 31200104 प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 1,455 1,448 1,318 130 0 2,315 2,015 300 0 3,009 2,559 450 0 4 1 2 2 2
६ 31200105 कृवि सूचना तथा प्रशशक्षण काययक्रम 942 1,047 947 100 0 1,305 1,255 50 0 1,436 1,255 181 0 8 1 2 2 3
७ 31200106 प्रधानमन्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 28,829 32,877 30,318 2,559 0 32,963 30,320 2,643 0 32,963 30,320 2,643 0 1 1 2 1 2
८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 20,241 35,090 28,402 6,688 0 33,031 27,031 6,000 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 5,270 10,611 10,608 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 1
१० 31200109 कृवि के्षर विकास काययक्रम 10,798 15,371 15,256 115 0 7,550 7,500 50 0 12,388 12,281 107 0 4 1 2 1 1

११ 31200111
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 3

१२ 31200112 नपेाल कृवि बजार विकास काययक्रम 1,239 4,436 4,418 18 0 2,521 2,520 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 3
१३ 31200118 ग्रामीण उद्यम तथा आतथयक विकास काययक्रम 7,777 18,686 11,789 6,897 0 8,058 100 7,958 0 23,531 14,120 9,411 0 4 1 2 1 2
१४ 31201011 कृवि विभाग 11,465 11,337 11,273 64 0 14,802 14,770 32 0 16,283 16,247 36 0 4 1 2 2 3
१५ 31201101 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 1,339 1,517 1,181 336 0 1,459 1,100 359 0 1,503 1,133 370 0 4 1 2 1 2
१६ 31201102 राविय फलफूल विकास काययक्रम 3,204 3,382 1,828 1,554 0 4,317 2,234 2,083 0 4,964 2,569 2,395 0 4 1 2 2 2
१७ 31201103 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 948 948 799 149 0 940 810 130 0 1,009 825 184 0 4 2 2 2 3
१८ 31201104 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 1,233 1,341 1,108 233 0 1,965 1,635 330 0 2,458 2,128 330 0 7 1 2 2 2
१९ 31201105 केशन्िय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 622 544 481 63 0 871 797 74 0 848 767 81 0 4 2 2 2 3

२० 31201106
कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याशन्रकरण प्रिधयन 
काययक्रम

2,736 3,069 645 2,424 0 3,500 800 2,700 0 3,920 880 3,040 0 4 1 2 1 3

२१ 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम

1,707 2,045 1,976 69 0 300 290 10 0 300 290 10 0 4 1 2 2 3

२२ 31201111 समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर काययक्रम(कृवि) 254 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2
२३ 31202011 पश ुसेिा विभाग 5,900 7,883 7,551 332 0 13,600 13,500 100 0 14,906 14,782 124 0 4 1 2 1 3
२४ 31202101 मत्स्य विकास काययक्रम 2,137 2,560 1,428 1,132 0 2,850 1,825 1,025 0 3,042 2,250 792 0 4 1 2 2 2

२५ 31202102
पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण सेिा तथा  क्िारेन्टाईन 
काययक्रम

6,924 6,601 5,015 1,586 0 9,000 6,800 2,200 0 9,882 7,473 2,409 0 4 1 2 1 2

२६ 31202103 पशपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 6,220 6,188 4,522 1,666 0 8,250 6,250 2,000 0 9,063 6,865 2,198 0 4 1 2 1 2
२७ 31202104 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन काययक्रम 388 416 309 107 0 630 493 137 0 758 541 217 0 4 1 2 1 2
२८ 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 4,454 5,666 4,333 1,333 0 6,951 5,751 1,200 0 7,239 6,039 1,200 0 8 1 2 1 2
२९ 31221011 राविय वकसान आयोग 452 490 468 22 0 1,200 1,150 50 0 1,350 1,300 50 0 5 1 2 2 2
३० 31231011 राविय शचया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्य 1,197 1,275 1,188 87 0 1,332 1,262 70 0 1,332 1,262 70 0 4 2 2 2 3
३१ 31231012 राविय दगु्ध विकास बोर्य 567 654 590 64 0 1,135 1,115 20 0 1,450 1,435 15 0 4 2 2 2 3
३२ 31241011 नपेाल पश ुशचवकत्सा पररिद् 128 219 190 29 0 160 150 10 0 165 155 10 0 8 2 2 3 3
३३ 31241101 कृवि अनसुन्धान काययक्रम 28,420 34,203 25,521 8,682 0 60,000 48,000 12,000 0 65,000 46,000 19,000 0 4 1 2 2 2
३४ 31281011 कपास विकास सतमतत 277 455 377 78 0 920 895 25 0 1,285 1,260 25 0 4 2 2 2 3
३५ 50112101 समािेशी कृवि रूपान्तरण काययक्रम 24,385 40,000 0 0 40,000 44,096 0 0 44,096 45,860 0 0 45,860 1 1 2 1 2
३६ 31201113 पहार्ी के्षर काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना 0 3,000 2,000 1,000 0 3,300 2,200 1,100 0 3,630 2,420 1,210 0 4 1 2 1 1

320,942 521,603 441,660 39,943 40,000 441,931 353,719 44,116 44,096 311,451 217,431 48,160 45,860
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अनसूुची ४.१

कृवि¸ भतूम व्यिस्था , सहकारी तथा िन के्षरको तरििीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण

रण
नी
ततक

 स्
तम्

भ

प्राथ
तम
क
ता
  

क्र
म

आ. ि. 
२०७८/७९ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपणआ.ि. २०७९/८० को वितनयोजन

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था ददग

ो 
विक

ास
 

लक्ष्
य 
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त

जल
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त

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण

रण
नी
ततक

 स्
तम्

भ

प्राथ
तम
क
ता
  

क्र
म

आ. ि. 
२०७८/७९ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपणआ.ि. २०७९/८० को वितनयोजन

4.2 भतूम व्यिस्था
१ 33600011 भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तनिारण मन्रालय 2,822 2,183 2,110 73 0 4,870 3,172 585 1,113 4,980 3,180 600 1,200 9 1 16 2 3

२ 33600103
जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक भसूम्बन्ध 
ब्यिस्थापन काययक्रम

6,263 6,432 6,161 271 0 6,613 6,188 425 0 6,625 6,200 425 0 5 1 10 1 3

३ 33601011 भतूम व्यिस्थापन तथा अतभलेख विभाग 1,013 688 672 16 0 675 655 20 0 682 660 22 0 7 1 2 3 3
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 18,476 19,982 19,001 981 0 20,950 19,900 1,050 0 21,976 20,700 1,276 0 8 1 2 3 3
५ 33601101 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण काययक्रम 4,391 3,037 1,000 2,037 0 3,268 1,020 2,248 0 5,100 1,100 4,000 0 8 1 2 2 3
६ 33602011 नापी विभाग 517 517 480 37 0 579 525 54 0 600 540 60 0 8 1 2 3 3
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 17,606 18,608 17,488 1,120 0 19,443 17,900 1,543 0 21,012 19,412 1,600 0 8 1 2 3 3
८ 33602101 वकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार काययक्रम 5,534 3,555 1,468 2,087 0 3,760 1,570 2,190 0 6,600 1,600 5,000 0 8 1 2 3 3
९ 33602102 स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापन काययक्रम 4,158 9,160 1,586 7,574 0 7,830 1,530 6,300 0 2,860 1,560 1,300 0 4 1 2 3 3
१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 1,454 850 609 241 0 1,802 552 1,250 0 3,000 600 2,400 0 4 1 15 2 3
११ 33604011 भतूम व्यिस्थापन प्रशशक्षण केन्ि 1,173 1,098 926 172 0 1,088 900 188 0 1,100 900 200 0 8 2 1 2 3
१२ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 1,759 1,060 0 0 1,060 1,113 0 0 1,113 1,200 0 0 1,200 7 1 10 1 1

65,166 67,170 51,501 14,609 1,060 71,991 53,912 15,853 2,226 75,735 56,452 16,883 2,400
4.3 सहकारी तथा गररबी तनिारण

१ 33600101
गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय पर वितरण 
काययक्रम (गररि लशक्षत विशेि काययक्रम)

1,118 371 286 85 0 575 540 35 0 605 550 55 0 6 1 1 3 3

२ 33600102 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 1,711 1,809 1,809 0 0 1,801 1,801 0 0 1,801 1,801 0 0 6 2 1 2 3
३ 33603011 सहकारी विभाग 285 295 295 0 0 290 290 0 0 310 290 20 0 8 1 16 3 3
४ 33603012 सहकारी प्रशशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 357 381 365 16 0 369 352 17 0 380 360 20 0 8 1 1 1 3
५ 33603101 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार काययक्रम 883 1,203 1,073 130 0 948 805 143 0 1,020 820 200 0 4 1 1 2 3
६ 33631011 राविय सहकारी विकास बोर्य 0 0 0 0 0 191 180 11 0 162 150 12 0 8 2 1 3 3
७ 33651011 गररिी तनिारण कोि 719 277 257 20 0 779 769 10 0 810 800 10 0 5 1 9 1 2

5,073 4,336 4,085 251 0 4,953 4,737 216 0 5,088 4,771 317 0
4.4 िन तथा िातािरण

१ 32900011 िन तथा िातािरण मन्रालय 1,949 1,796 1,759 37 0 4,633 3,664 969 0 4,607 3,502 1,105 0 9 1 13 3 3
२ 32900101 नपेाल जलिाय ुपररितयन सहयोग काययक्रम 1,790 3,955 3,932 23 0 3,306 3,053 253 0 3,200 3,000 200 0 7 1 13 2 1
३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 1,034 1,375 838 537 0 912 712 200 0 900 700 200 0 7 1 13 2 1
४ 32900103 पहार्ी साना वकसानका लातग अनकूुलन आयोजना 4,579 2,498 408 2,090 0 4,590 3,030 1,560 0 4,150 2,850 1,300 0 7 1 13 2 2
५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 14,553 21,732 1,281 20,451 0 25,557 2,207 23,351 0 26,289 2,302 23,988 0 1 1 15 1 1
६ 32900105 सम्िवृर्द्का लातग िन 919 2,390 1,427 963 0 6,126 3,565 2,561 0 2,375 835 1,540 0 2 1 13 1 1
७ 32900107 स्िच्छ िातािरण काययक्रम 1,210 0 0 0 0 1,212 212 1,000 0 1,157 220 938 0 2 1 13 2 1
८ 32900108 जलिाय ुउत्थानशशल चरेु काययक्रम 1,024 7,006 4,398 2,608 0 2,018 1,512 506 0 5,538 2,700 2,838 0 2 1 13 1 1
९ 32901011 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 2,098 2,235 1,960 275 0 2,832 2,514 318 0 2,938 2,608 330 0 7 1 15 2 3
१० 32901012 तर्तभजन िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक समेत) 1,698 1,737 1,247 490 0 5,099 4,599 500 0 5,190 4,671 519 0 7 1 15 2 3
११ 32901101 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन काययक्रम 851 1,110 595 515 0 954 530 424 0 990 550 440 0 7 1 15 1 1
१२ 32901102 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यिस्थापन काययक्रम 3,351 4,163 252 3,911 0 5,611 571 5,040 0 5,689 592 5,097 0 7 1 15 2 1
१३ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 685 0 0 0 0 626 520 106 0 657 546 111 0 4 1 15 1 1

१४ 32901106
जलाधारमा आधाररत जलिाय ुउत्थानशशल जीविकोपाजयन 
आयोजना

695 3,105 1,688 1,417 0 2,130 1,330 800 0 2,131 1,330 801 0 7 1 13 1 1

१५ 32902011 िनस्पतत विभाग 1,802 1,878 1,701 177 0 1,908 1,696 212 0 1,980 1,760 220 0 7 1 15 2 3
१६ 32902101 जतर्बटुी विकास काययक्रम 938 888 481 407 0 1,330 630 700 0 1,380 653 726 0 4 1 15 2 1

१७ 32902103 िनस्पतत अनसुन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास काययक्रम 869 1,715 398 1,317 0 1,424 424 1,000 0 1,477 440 1,038 0 7 1 15 3 1

१८ 32903011 राविय तनकुन्ज तथा िन्यजन्त ुसंरक्षण विभाग 3,412 3,398 3,149 249 0 3,180 2,320 860 0 3,299 2,407 892 0 7 1 15 3 3

जम्मा

जम्मा
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण
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आ. ि. 
२०७८/७९ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपणआ.ि. २०७९/८० को वितनयोजन

१९ 32903012 राविय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 40,267 41,420 39,569 1,851 0 42,508 42,058 450 0 43,002 42,535 467 0 8 2 15 2 3
२० 32903013 हाशत्तसारहरु 1,856 1,993 1,693 300 0 2,320 1,802 518 0 2,407 1,870 537 0 7 2 15 3 3
२१ 32903101 राविय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 14,540 15,779 9,501 6,278 0 17,334 10,134 7,200 0 17,984 10,314 7,670 0 7 1 15 1 2
२२ 32904011 िन अनसुन्धान तथा सिेक्षण विभाग 527 538 521 17 0 551 530 21 0 572 550 22 0 7 1 15 2 3
२३ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 707 647 578 69 0 795 689 106 0 825 715 110 0 7 2 15 2 1
२४ 32905011 िातािरण विभाग 2,549 2,452 1,391 1,061 0 2,650 1,802 848 0 2,749 1,870 880 0 7 1 13 3 1
२५ 32906011 केन्िीय िन तातलम तथा प्रसार केन्ि 45 96 80 16 0 106 85 21 0 110 88 22 0 8 2 15 2 2
२६ 50129101 जतर्बटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 1 1
२७ 32901107 जैविक विविधता तथा जलाधार व्यिस्थापन काययक्रम 0 4,527 1,204 3,323 0 4,980 1,324 3,655 0 5,478 1,457 4,021 0 7 1 15 1 1
२८ 50129102 सम्िवृर्द्का लातग िन 0 1,635 0 0 1,635 1,799 0 0 1,799 1,978 0 0 1,978 1 1 1 1 1

103,948 130,068 80,051 48,382 1,635 146,491 91,513 53,179 1,799 149,052 91,064 56,010 1,978
495,129 723,177 577,297 103,185 42,695 665,366 503,881 113,364 48,121 541,326 369,718 121,370 50,238

जम्मा
कुल जम्मा
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4.1 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास
१ 31200011 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास मन्रालय 2,824 2,824 0 0 4,609 4,609 0 0 7,041 7,041 0 0
२ 31200101 कृषि  षवकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्वय काययक्रम 114,838 114,838 0 0 17,503 17,503 0 0 19,253 19,253 0 0
३ 31200102 षविेि कृषि उत्पादन काययक्रम 150,029 64,662 15,600 69,767 150,000 150,000 0 0 15,000 15,000 0 0
४ 31200103 बीउ प्रवर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 411 411 0 0 498 498 0 0 583 583 0 0
५ 31200104 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा षविादद ब्यवस्थापन काययक्रम 1,448 1,448 0 0 2,315 2,315 0 0 3,009 3,009 0 0
६ 31200105 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण काययक्रम 1,047 1,047 0 0 1,305 1,305 0 0 1,436 1,436 0 0
७ 31200106 प्रधानमन्री कृषि आधतुनषककरण पररयोजना 32,877 32,877 0 0 32,963 32,963 0 0 32,963 32,963 0 0
८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 35,090 2,520 0 32,570 33,031 3,738 0 29,293 0 0 0 0
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 10,611 1,945 8,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
१० 31200109 कृषि के्षर षवकास काययक्रम 15,371 2,542 661 12,168 7,550 1,759 355 5,436 12,388 3,311 651 8,426

११ 31200111
जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना 
प्रणाली)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१२ 31200112 नपेाल कृषि बजार षवकास काययक्रम 4,436 0 4,436 0 2,521 0 2,521 0 0 0 0 0
१३ 31200118 ग्रामीण उद्यम तथा आतथयक षवकास काययक्रम 18,686 300 0 18,386 8,058 558 0 7,500 23,531 2,500 0 21,031
१४ 31201011 कृषि षवभाग 11,337 11,337 0 0 14,802 14,802 0 0 16,283 16,283 0 0
१५ 31201101 राषिय आल,ु तरकारी तथा मसला षवकास काययक्रम 1,517 1,517 0 0 1,459 1,459 0 0 1,503 1,503 0 0
१६ 31201102 राषिय फलफूल षवकास काययक्रम 3,382 3,382 0 0 4,317 4,317 0 0 4,964 4,964 0 0
१७ 31201103 व्यवसायीक कीट षवकास काययक्रम 948 948 0 0 940 940 0 0 1,009 1,009 0 0
१८ 31201104 वाली तबकास तथा जैषवक षवषवधता संरक्षण काययक्रम 1,341 1,341 0 0 1,965 1,965 0 0 2,458 2,458 0 0
१९ 31201105 केशन्िय कृषि प्रयोगिाला काययक्रम 544 544 0 0 871 871 0 0 848 848 0 0
२० 31201106 कृषि पूवायधार षवकास तथा कृषि याशन्रकरण प्रवधयन काययक्रम 3,069 3,069 0 0 3,500 3,500 0 0 3,920 3,920 0 0

२१ 31201107 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली आधतुनषककरण कृषि काययक्रम 2,045 86 0 1,959 300 12 0 288 300 12 0 288

२२ 31201111 समदुाय व्यवशस्थत तसंशचत कृषि के्षर काययक्रम(कृषि) 142 62 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
२३ 31202011 पि ुसेवा षवभाग 7,883 7,883 0 0 13,600 13,600 0 0 14,906 14,906 0 0
२४ 31202101 मत्स्य षवकास काययक्रम 2,560 2,560 0 0 2,850 2,850 0 0 3,042 3,042 0 0
२५ 31202102 पि ुस्वास््य, रोग अन्वेिण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन काययक्रम 6,601 6,601 0 0 9,000 9,000 0 0 9,882 9,882 0 0
२६ 31202103 पिपुन्छी स्रोत ब्यवस्थापन तथा प्रवर्द्यन काययक्रम 6,188 6,188 0 0 8,250 8,250 0 0 9,063 9,063 0 0
२७ 31202104 पि ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यवस्थापन काययक्रम 416 416 0 0 630 630 0 0 758 758 0 0

31203101 खाद्य पोिण तथा प्रषवतध काययक्रम 5,666 5,666 0 0 6,951 6,951 0 0 7,239 7,239 0 0
२८ 31221011 राषिय षकसान आयोग 490 490 0 0 1,200 1,200 0 0 1,350 1,350 0 0
२९ 31231011 राषिय शचया, कफी तथा अलैँची षवकास बोर्य 1,275 1,275 0 0 1,332 1,332 0 0 1,332 1,332 0 0
३० 31231012 राषिय दगु्ध षवकास बोर्य 654 654 0 0 1,135 1,135 0 0 1,450 1,450 0 0
३१ 31241011 नपेाल पि ुशचषकत्सा पररिद् 219 219 0 0 160 160 0 0 165 165 0 0
३२ 31241101 कृषि अनसुन्धान काययक्रम 34,203 34,203 0 0 60,000 60,000 0 0 65,000 65,000 0 0
३३ 31281011 कपास षवकास सतमतत 455 455 0 0 920 920 0 0 1,285 1,285 0 0
३४ 50112101 समावेिी कृषि रूपान्तरण काययक्रम 40,000 40,000 0 0 44,096 44,096 0 0 45,860 45,860 0 0
३५ 31201113 पहार्ी के्षर काष्ठफल तथा फलफुल षवकास आयोजना 3,000 0 1,300 1,700 3,300 0 1,430 1,870 3,630 0 1,573 2,057
३६ 50112101 समावेिी कृषि रूपान्तरण काययक्रम 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000

561,603 354,310 30,663 176,630 481,931 393,238 4,306 84,387 351,451 277,425 2,224 71,802जम्मा

अनसूुची ४.२

कृषि¸ भतूम व्यवस्था , सहकारी तथा वन के्षरको तरविीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ.व. २०७९/८० को षवतनयोजन आ.व. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण
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4.2 भतूम व्यवस्था
१ 33600011 भतूम व्यवस्था, सहकारी  तथा गररबी तनवारण मन्रालय 2,183 1,783 400 0 4,870 4,470 400 0 4,980 4,980 0 0

२ 33600103 जग्गा प्रिासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक भसूम्बन्ध ब्यवस्थापन काययक्रम 6,432 6,432 0 0 6,613 6,613 0 0 6,625 6,625 0 0

३ 33601011 भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख षवभाग 688 688 0 0 675 675 0 0 682 682 0 0
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 19,982 19,982 0 0 20,950 20,950 0 0 21,976 21,976 0 0
५ 33601101 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण काययक्रम 3,037 3,037 0 0 3,268 3,268 0 0 5,100 5,100 0 0
६ 33602011 नापी षवभाग 517 517 0 0 579 579 0 0 600 600 0 0
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 18,608 18,608 0 0 19,443 19,443 0 0 21,012 21,012 0 0
८ 33602101 षकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार काययक्रम 3,555 3,555 0 0 3,760 3,760 0 0 6,600 6,600 0 0
९ 33602102 स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवस्थापन काययक्रम 9,160 3,160 6,000 0 7,830 2,230 5,600 0 2,860 2,860 0 0
१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 850 850 0 0 1,802 1,802 0 0 3,000 3,000 0 0
११ 33604011 भतूम व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्ि 1,098 1,098 0 0 1,088 1,088 0 0 1,100 1,100 0 0
१२ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 1,060 1,060 0 0 1,113 1,113 0 0 1,200 1,200 0 0

67,170 60,770 6,400 0 71,991 65,991 6,000 0 75,735 75,735 0 0
4.3 सहकारी तथा गररबी तनवारण

१ 33600101
गररब घर पररवार पषहचान तथा पररचय पर षवतरण काययक्रम (गररव लशक्षत 
षविेि काययक्रम)

371 371 0 0 575 575 0 0 605 605 0 0

२ 33600102 गररबसंग षवश्वशे्वर काययक्रम 1,809 1,809 0 0 1,801 1,801 0 0 1,801 1,801 0 0
३ 33603011 सहकारी षवभाग 295 295 0 0 290 290 0 0 310 310 0 0
४ 33603012 सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 381 381 0 0 369 369 0 0 380 380 0 0
५ 33603101 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार काययक्रम 1,203 1,203 0 0 948 948 0 0 1,020 1,020 0 0

33631011 राषिय सहकारी षवकास बोर्य 0 0 0 0 191 191 0 0 162 162 0 0
६ 33651011 गररवी तनवारण कोि 277 277 0 0 779 779 0 0 810 810 0 0

4,336 4,336 0 0 4,953 4,953 0 0 5,088 5,088 0 0
4.4 वन तथा वातावरण

१ 32900011 वन तथा वातावरण मन्रालय 1,796 1,796 0 0 4,633 4,633 0 0 4,607 4,607 0 0
२ 32900101 नपेाल जलवाय ुपररवतयन सहयोग काययक्रम 3,955 15 3,940 0 3,306 -2,277 5,583 0 3,200 0 3,200 0
३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलवाय ुपररवतयन काययक्रम 1,375 196 1,179 0 912 212 700 0 900 200 700 0
४ 32900103 पहार्ी साना षकसानका लातग अनकूुलन आयोजना 2,498 618 1,880 0 4,590 1,590 3,000 0 4,150 1,150 3,000 0
५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 21,732 21,732 0 0 25,557 25,557 0 0 26,289 26,289 0 0
६ 32900105 सम्वषृर्द्का लातग वन 2,390 962 1,428 0 6,126 1,030 839 4,257 2,375 500 1,875 0
७ 32900107 स्वच्छ वातावरण काययक्रम 0 0 0 0 1,212 1,212 0 0 1,157 1,157 0 0
८ 32900108 जलवाय ुउत्थानशिल चरेु काययक्रम 7,006 240 6,766 0 2,018 318 1,700 0 5,538 258 5,280 0
९ 32901011 वन तथा भ-ूसंरक्षण षवभाग 2,235 2,235 0 0 2,832 2,832 0 0 2,938 2,938 0 0
१० 32901012 तर्तभजन वन कायायलयहरु (वन सरुक्षा सैतनक समेत) 1,737 1,737 0 0 5,099 5,099 0 0 5,190 5,190 0 0
११ 32901101 राषिय वन षवकास तथा व्यवस्थापन काययक्रम 1,110 1,110 0 0 954 954 0 0 990 990 0 0
१२ 32901102 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यवस्थापन काययक्रम 4,163 4,163 0 0 5,611 5,611 0 0 5,689 5,689 0 0
१३ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 0 0 0 0 626 626 0 0 657 657 0 0
१४ 32901106 जलाधारमा आधाररत जलवाय ुउत्थानशिल जीषवकोपाजयन आयोजना 3,105 5 3,100 0 2,130 0 2,130 0 2,131 0 2,131 0
१५ 32902011 वनस्पतत षवभाग 1,878 1,878 0 0 1,908 1,908 0 0 1,980 1,980 0 0
१६ 32902101 जतर्बटुी षवकास काययक्रम 888 888 0 0 1,330 1,330 0 0 1,380 1,380 0 0
१७ 32902103 वनस्पतत अनसुन्धान संरक्षण तथा उद्यान षवकास काययक्रम 1,715 1,715 0 0 1,424 1,424 0 0 1,477 1,477 0 0
१८ 32903011 राषिय तनकुन्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण षवभाग 3,398 3,398 0 0 3,180 3,180 0 0 3,299 3,299 0 0
१९ 32903012 राषिय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 41,420 41,420 0 0 42,508 42,508 0 0 43,002 43,002 0 0
२० 32903013 हाशत्तसारहरु 1,993 1,993 0 0 2,320 2,320 0 0 2,407 2,407 0 0

जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.व. २०७९/८० को षवतनयोजन आ.व. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण

२१ 32903101 राषिय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 15,779 15,556 223 0 17,334 17,334 0 0 17,984 17,984 0 0
२२ 32904011 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण षवभाग 538 538 0 0 551 551 0 0 572 572 0 0
२३ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 647 647 0 0 795 795 0 0 825 825 0 0

32905011 वातावरण षवभाग 2,452 2,452 0 0 2,650 2,650 0 0 2,749 2,749 0 0
32906011 केन्िीय वन तातलम तथा प्रसार केन्ि 96 96 0 0 106 106 0 0 110 110 0 0
50129101 जतर्बटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेर् 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२४ 32901107 जैषवक षवषवधता तथा जलाधार व्यवस्थापन काययक्रम 4,527 60 2,789 1,678 4,980 66 3,068 1,846 5,478 73 3,375 2,030
२५ 50129102 सम्वषृर्द्का लातग वन 1,635 0 0 1,635 1,799 0 0 1,799 1,978 0 0 1,978

130,068 105,450 21,305 3,313 146,491 121,570 17,020 7,901 149,052 125,483 19,561 4,009
763,177 524,866 58,368 179,943 705,366 585,752 27,326 92,288 581,326 483,731 21,785 75,811

जम्मा
कुल जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

5.1 अथथ
१ 30500011 अथथ मन्त्रालय 4,375 3,863 3,569 294 0 3,985 3,768 217 0 4,352 4,247 105 0 9 1 16 2 3

२ 30500012
ऋण असलुी  पनुरािेदन 
न्त्यायधिकरण

206 205 197 8 0 213 206 7 0 223 216 7 0 8 1 16 3 3

३ 30500013 ऋण असलुी न्त्यायधिकरण 344 362 350 12 0 369 363 6 0 387 381 6 0 8 1 16 3 3

४ 30500014
अन्त्तराथष्ट्रीय संघ, संस्था सदस्यता 
शलु्क अनदुान विविि

4,736 5,003 5,003 0 0 5,203 5,203 0 0 0 0 0 0 9 1 16 3 3

५ 30500101
साना वकसान विकास बैंक (धबत्तत्तय 
संस्था), विविि

379 400 400 0 0 3,050 3,050 0 0 350 350 0 0 4 2 2 1 3

६ 30500102
लघ ुविमा सहयोग कायथक्रम (पश,ु 
बाली, स्िास््य )

3,402 3,594 3,594 0 0 3,720 0 3,720 0 3,906 0 3,906 0 4 1 2 1 3

७ 30500105 बजेट सिुार आयोजना 973 1,042 178 864 0 126 126 0 0 126 126 0 0 8 2 16 2 3

८ 30500108 धमधलधनयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नपेाल 42,969 92,797 10,003 82,794 0 113,070 6,500 106,570 0 148,000 8,000 140,000 0 3 1 9 2 2

९ 30500113
आधथथक पनुरुत्थान, राहत तथा 
सहधुलयत कायथक्रम

175,508 155,960 155,960 0 0 154,500 154,500 0 0 159,135 159,135 0 0 7 1 12 3 3

१० 30501011 महालेखा धनयन्त्रक कायाथलय 1,397 1,421 1,253 168 0 1,517 1,328 189 0 1,592 1,394 198 0 8 1 16 3 3
११ 30501012 धनितृ्तत्तभरण व्यिस्थापन कायाथलय 490 558 543 15 0 508 492 16 0 534 517 17 0 8 1 16 3 3

१२ 30501013
कुमारी चोक तथा केन्त्रीय तहधसल 
कायाथलय

183 160 152 8 0 192 186 6 0 203 195 8 0 8 1 16 3 3

१३ 30501014
कोष तथा लेखा धनयन्त्रक 
कायाथलयहरु

8,382 8,863 7,580 1,283 0 9,429 7,521 1,908 0 9,429 7,521 1,908 0 8 1 16 3 3

१४ 30501101
सािथजधनक वित्तीय व्यिस्थापन 
सिुार कायथक्रम

5,957 4,609 2,822 1,787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 3 3

१५ 30502011
सािथजधनक वित्त व्यिस्थापन ताधलम 
केन्त्र

764 732 662 70 0 761 687 74 0 799 721 78 0 8 1 16 3 3

१६ 30503011 भन्त्सार धबभाग 2,318 1,533 1,504 29 0 1,574 1,544 30 0 1,653 1,621 32 0 8 1 16 3 3
१७ 30503012 भन्त्सार कायाथलयहरु 9,874 9,969 8,811 1,158 0 10,102 9,218 884 0 10,607 9,679 928 0 8 1 16 3 3
१८ 30503101 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 6,036 9,406 1,478 7,928 0 8,903 1,140 7,763 0 9,348 1,197 8,151 0 8 1 17 3 3
१९ 30504011 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 7,393 8,464 6,429 2,035 0 9,000 6,853 2,147 0 9,450 7,196 2,254 0 8 1 16 3 3
२० 30504012 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 17,825 18,065 15,830 2,235 0 17,497 15,056 2,441 0 18,372 15,809 2,563 0 8 1 16 3 3

२१ 30505011
सािथजधनक ऋण ब्यिस्थापन 
कायाथलय

405 522 466 56 0 444 381 63 0 466 400 66 0 8 1 16 3 3

२२ 50105101 लगानी -विविि 77,232 45,262 0 0 45,262 47,978 0 0 47,978 50,377 0 0 50,377 4 2 9 1 3

२३ 50105102
पशपुालन (मासजुन्त्य र दगु्िजन्त्य) 
कजाथ तथा पशिुन कायथक्रम

46,073 38,060 0 0 38,060 39,686 0 0 39,686 41,273 0 0 41,273 4 1 2 1 2
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अनसूुची ५.१

आधथथक के्षरको धरिषीय खचथको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्कायथक्रमको प्राथधमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचथ प्रके्षपण
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वित्तीय 
व्यिस्था
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचथ प्रके्षपण
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२४ 50105103 सािथजधनक संस्थान सिुार कायथक्रम 9,672 5,830 0 0 5,830 5,268 0 0 5,268 6,500 0 0 6,500 8 2 16 2 3

426,893 416,680 226,784 100,744 89,152 437,095 218,122 126,041 92,932 477,082 218,705 160,227 98,150
5.2 उद्योग

१ 30700011
उद्योग, िात्तणज्य तथा आपधुतथ 
मन्त्रालय

9,864 9,994 9,769 225 0 16,254 11,956 1,200 3,098 15,966 11,666 1,300 3,000 9 1 9 1 3

२ 30700012 केत्तन्त्रय कारागार कारखाना 118 117 101 16 0 111 94 17 0 118 97 21 0 4 1 1 2 3

३ 30700013 सैधनक सामग्री उत्पादन धनदेशनालय 3,140 3,225 1,324 1,901 0 3,163 1,247 1,916 0 3,288 1,267 2,021 0 4 1 9 3 3

४ 30700101
औद्योधगक पूिाथिार विकास कायथक्रम 
(विशेष आधथथक के्षर समेत)

24,351 37,961 293 37,668 0 37,095 310 36,785 0 45,299 230 45,069 0 1 1 9 3 3

५ 30700102 औद्योधगक लगानी प्रिर्द्थन कायथक्रम 272 262 262 0 0 305 305 0 0 340 340 0 0 4 1 9 2 3

६ 30700109
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रषेण 
पररयोजन (समवृर्द्)

6,014 7,960 7,942 18 0 410 400 10 0 400 400 0 0 1 1 9 1 2

७ 30701011 उद्योग विभाग 9,525 11,078 10,881 197 0 10,380 10,080 300 0 12,210 12,010 200 0 4 1 9 3 3
८ 30702011 खानी तथा भगूभथ विभाग 1,234 1,273 1,124 149 0 2,576 1,276 1,300 0 2,722 1,290 1,432 0 7 1 9 3 3

९ 30702101
खधनज अन्त्िेषण तथा विकास 
आयोजना

1,887 747 85 662 0 1,037 87 950 0 1,045 90 955 0 7 1 9 3 3

१० 30702102 पेट्रोधलयम अन्त्िेषण पररयोजना 260 298 97 201 0 260 80 180 0 569 91 478 0 7 1 9 3 3

११ 30702103
भ-ूिैज्ञाधनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्िान 
आयोजना

189 298 86 212 0 395 90 305 0 243 97 146 0 7 1 9 3 3

१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 1,261 1,276 685 591 0 1,248 698 550 0 1,604 740 864 0 8 1 9 3 3

१३ 30703012 गणुस्तर तथा नापतौल कायाथलयहरु 882 1,192 892 300 0 1,920 720 1,200 0 988 730 258 0 8 1 16 3 3

१४ 30704011 कम्पनी रत्तजष्ट्रारको कायाथलय 1,020 1,419 526 893 0 1,526 626 900 0 1,533 643 890 0 8 1 16 3 3

१५ 30761011 औद्योधगक व्यिसाय विकास प्रधतष्ठान 157 165 160 5 0 205 200 5 0 219 210 9 0 4 2 8 1 3

१६ 30781014 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रिथर्द्न केन्त्र 1,488 6,195 6,150 45 0 1,820 1,780 40 0 1,854 1,820 34 0 4 1 9 3 3

१७ 50107101 िौिादी फलाम कारखाना 4,894 2,950 0 0 2,950 3,098 0 0 3,098 3,000 0 0 3,000 1 1 9 1 3
66,556 86,410 40,377 43,083 2,950 81,803 29,949 45,658 6,196 91,398 31,721 53,677 6,000

5.3 िात्तणज्य तथा आपूधतथ

१ 30700014
नपेाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी 
धलधमटेड

5,594 6,011 5,861 150 0 5,110 5,110 0 0 5,312 5,312 0 0 5 1 2 3 3

२ 30700103
कण्ठरोग धनयन्त्रण कायथक्रम (नपेाल 
साल्ट टे्रधडङ्ग धलधमटेड)

1,341 1,418 1,418 0 0 1,200 1,200 0 0 1,246 1,246 0 0 2 1 3 2 3

३ 30700104
व्यापार सूचना तथा धनयाथत सहयोग 
आयोजना- बहपुक्षीय तथा के्षरीय 
व्यापार सदुृढीकरण

325 365 365 0 0 370 370 0 0 460 460 0 0 3 1 17 2 3

४ 30700105
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा 
पारिहन आयोजना

7,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 17 2 3

५ 30700110
रणनीधतक सडक संजाल तथा 
व्यापार सिुार आयोजना

5,485 9,020 179 8,841 0 8,824 200 8,624 0 6,030 500 5,530 0 2 1 17 2 3
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचथ प्रके्षपण
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६ 30700111
नपेालको त्तचया धनयाथत अधभबवृर्द्मा 
ददगोपना

232 1,341 349 992 0 700 150 550 0 0 0 0 0 4 1 17 3 1

७ 30705011
िात्तणज्य, आपधुतथ तथा उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग

704 803 555 248 0 1,484 784 700 0 1,413 768 645 0 8 1 12 2 3

८ 30705012
िात्तणज्य, आपधुतथ तथा उपभोक्ता 
संरक्षण कायाथलयहरू

484 577 431 146 0 806 456 350 0 621 501 120 0 8 1 12 2 3

९ 30781011 व्यापार तथा धनकासी प्रिर्द्थन केन्त्र 2,434 1,795 1,485 310 0 2,030 1,130 900 0 2,328 1,279 1,049 0 4 1 17 2 3

24,074 21,330 10,643 10,687 0 20,524 9,400 11,124 0 17,410 10,066 7,344 0

५.४
स स्कृधत , पयथटन तथा नागररक 
उड्डडयन

१ 32500011
स स्कृधत, पयथटन तथा नागररक 
उड्डडयन मन्त्रालय

1,279 1,232 1,140 92 0 1,725 1,610 115 0 0 0 0 0 9 1 8 3 3

२ 32500101
पिथतीय पयथटन तथा पयथटन प्रिर्द्थन 
आयोजना

76 94 69 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 3 3

३ 32500102
दत्तक्षण एत्तशया पयथटन पिुाथिार 
विकास आयोजना

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 3

४ 32500103 संस्कृधत प्रिर्द्थन कायथक्रम 1,285 4,087 3,987 100 0 1,380 1,150 230 0 1,265 1,000 265 0 6 2 11 1 3
५ 32500105 सांस्कृधतक संस्थान 151 160 160 0 0 161 161 0 0 185 185 0 0 1 2 11 3 3
६ 32501011 पयथटन विभाग 1,438 1,491 1,485 6 0 1,512 1,472 40 0 1,739 1,693 46 0 4 1 8 3 3
७ 32501106 पयथटन पूिाथिार विकास आयोजना 17,253 21,076 9,807 11,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 1 3
८ 32502011 परुातत्ि विभाग 1,934 21,998 855 21,143 0 2,208 483 1,725 0 2,539 555 1,984 0 6 1 8 3 3
९ 32502012 रावष्ट्रय संग्राहालय (छाउनी) 383 356 306 50 0 359 301 58 0 412 346 66 0 6 1 8 3 3

१० 32502013
केन्त्रीय सांस्कृधतक सम्पदा संरक्षण 
प्रयोगशाला

67 27 7 20 0 23 0 23 0 26 0 26 0 6 1 8 3 3

११ 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 1,083 998 948 50 0 1,150 1,150 0 0 1,323 1,323 0 0 6 1 8 3 3
१२ 32502015 रावष्ट्रय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 165 196 162 34 0 178 146 32 0 205 168 37 0 6 1 8 1 3
१३ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 77 111 73 38 0 75 69 6 0 86 79 7 0 6 1 8 1 3

१४ 32502017
संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय 
समेत)

283 282 247 35 0 273 250 23 0 313 287 26 0 6 1 8 1 3

१५ 32502018 ऐधतहाधसक दरबारहरु 768 772 772 0 0 787 787 0 0 905 905 0 0 6 1 8 1 3

१६ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह 
कायाथलय (भक्तपरु)

140 152 133 19 0 150 128 22 0 172 147 25 0 6 1 8 1 3

१७ 32502101 परुातात्तत्िक स्थल संरक्षण आयोजना 4,558 5,013 13 5,000 0 5,520 14 5,506 0 6,348 16 6,332 0 6 1 11 1 3

१८ 32502102 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 46 80 10 70 0 93 12 81 0 106 13 93 0 6 1 11 3 3

१९ 32503011 रावष्ट्रय अधभलेखालय 412 360 230 130 0 368 253 115 0 423 291 132 0 6 1 8 3 3

२० 32504011
नपेाल प्रधतधलवप अधिकार रत्तजष्ट्रारको 
कायाथलय

161 163 150 13 0 173 138 35 0 199 159 40 0 8 1 16 3 3

२१ 32521011 भाषा आयोग 479 448 438 10 0 524 512 12 0 602 589 13 0 6 1 11 3 3

२२ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर विकास पररषद् 379 340 340 0 0 391 391 0 0 450 450 0 0 6 1 11 1 3

२३ 32551011 पशपुधत के्षर विकास कोष 3,353 2,400 2,400 0 0 2,760 2,760 0 0 3,174 3,174 0 0 6 1 11 3 3
२४ 32551012 लतु्तम्बनी विकास कोष 14,198 15,500 15,500 0 0 17,825 17,825 0 0 20,499 20,499 0 0 6 1 11 3 3

जम्मा
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२०७८/७९ 
को संशोधित 

अनमुान

२५ 32561011
नपेाल पयथटन तथा होटल 
व्यिस्थापन प्रधतष्ठान

379 200 200 0 0 230 230 0 0 265 265 0 0 2 2 8 2 3

२६ 32561012 नपेाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान 1,419 1,423 1,423 0 0 1,208 1,208 0 0 1,389 1,389 0 0 1 2 11 3 3
२७ 32561013 नपेाल लधलतकला प्रज्ञा प्रधतष्ठान 494 460 460 0 0 529 529 0 0 608 608 0 0 1 2 11 3 3

२८ 32561014
नपेाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान

732 546 546 0 0 633 633 0 0 727 727 0 0 1 2 11 3 3

२९ 32581011
बौर्द् दशथन प्रिर्द्थन तथा गमु्बा 
विकास सधमधत

744 785 785 0 0 805 805 0 0 926 926 0 0 6 1 11 2 2

३० 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण 23,397 18,203 0 0 18,203 7,983 0 0 7,983 8,382 0 0 8,382 3 1 9 2 3

३१ 50125102
हिाई यातायात क्षमता अधभिवृि 
आयोजना

36,542 1,500 0 0 1,500 1,575 0 0 1,575 1,654 0 0 1,654 3 2 9 3 3

३२ 50125103
दत्तक्षण एत्तशया पयथटन पिुाथिार 
विकास आयोजना

24,905 22,000 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 2 2

३३ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्त्तराथवष्ट्रय विमानस्थल 51,817 44,000 0 0 44,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 1 3

३४ 50125105
दोस्रो अन्त्तराथवष्ट्रय विमानस्थल 
धनजगढ, बारा

6,331 2,600 0 0 2,600 4,500 0 0 4,500 6,000 0 0 6,000 3 1 9 1 3

३५ 50125109
सासेक- हिाई यातायात क्षमता 
अधभिवृर्द् आयोजना

21,497 34,150 0 0 34,150 21,158 0 0 21,158 22,216 0 0 22,216 3 1 9 3 3

218,258 203,203 42,646 38,104 122,453 76,256 33,017 8,023 35,216 83,138 35,794 9,092 38,252
735,781 727,623 320,450 192,618 214,555 615,678 290,488 190,846 134,344 669,028 296,286 230,340 142,402

जम्मा
कुल जम्मा
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5.1 अर्थ
१ 30500011 अर्थ मन्त्रालय 3,863 3,863 0 0 3,985 3,985 0 0 4,352 4,352 0 0
२ 30500012 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्त्यायधिकरण 205 205 0 0 213 213 0 0 223 223 0 0
३ 30500013 ऋण असलुी न्त्यायधिकरण 362 362 0 0 369 369 0 0 387 387 0 0
४ 30500014 अन्त्तराथष्ट्रीय संघ, संस्र्ा सदस्यता िलु्क अनदुान ववववि 5,003 5,003 0 0 5,203 5,203 0 0 0 0 0 0
५ 30500101 साना वकसान ववकास बैंक (धबशिय संस्र्ा), ववववि 400 400 0 0 3,050 3,050 0 0 350 350 0 0
६ 30500102 लघ ुववमा सहयोग कायथक्रम (पि,ु बाली, स्वास््य ) 3,594 3,594 0 0 3,720 3,720 0 0 3,906 3,906 0 0
७ 30500105 बजेट सिुार आयोजना 1,042 1,042 0 0 126 0 0 126 126 126 0 0
८ 30500108 धमधलधनयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नपेाल 92,797 3,656 89,141 0 113,070 6,500 106,570 0 148,000 8,000 140,000 0
९ 30500113 आधर्थक पनुरुत्र्ान, राहत तर्ा सहधुलयत कायथक्रम 155,960 155,960 0 0 154,500 154,500 0 0 159,135 159,135 0 0
१० 30501011 महालेखा धनयन्त्रक कायाथलय 1,421 1,421 0 0 1,517 1,517 0 0 1,592 1,592 0 0
११ 30501012 धनवशृिभरण व्यवस्र्ापन कायाथलय 558 558 0 0 508 508 0 0 534 534 0 0
१२ 30501013 कुमारी चोक तर्ा केन्त्रीय तहधसल कायाथलय 160 160 0 0 192 192 0 0 203 203 0 0
१३ 30501014 कोष तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाथलयहरु 8,863 8,863 0 0 9,429 9,429 0 0 9,429 9,429 0 0
१४ 30501101 सावथजधनक वविीय व्यवस्र्ापन सिुार कायथक्रम 4,609 793 3,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
१५ 30502011 सावथजधनक ववि व्यवस्र्ापन ताधलम केन्त्र 732 732 0 0 761 761 0 0 799 799 0 0
१६ 30503011 भन्त्सार धबभाग 1,533 1,533 0 0 1,574 1,574 0 0 1,653 1,653 0 0
१७ 30503012 भन्त्सार कायाथलयहरु 9,969 9,969 0 0 10,102 10,102 0 0 10,607 10,607 0 0
१८ 30503101 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 9,406 1,107 0 8,299 8,903 8,903 0 0 9,348 9,348 0 0
१९ 30504011 आन्त्तररक राजस्व ववभाग 8,464 8,464 0 0 9,000 9,000 0 0 9,450 9,450 0 0
२० 30504012 आन्त्तररक राजस्व कायाथलयहरू 18,065 18,065 0 0 17,497 17,497 0 0 18,372 18,372 0 0
२१ 30505011 सावथजधनक ऋण ब्यवस्र्ापन कायाथलय 522 522 0 0 444 444 0 0 466 466 0 0
२२ 50105101 लगानी -ववववि 45,262 45,262 0 0 47,978 47,978 0 0 50,377 50,377 0 0

२३ 50105102
पिपुालन (मासजुन्त्य र दगु्िजन्त्य) कजाथ तर्ा पििुन 
कायथक्रम

38,060 38,060 0 0 39,686 39,686 0 0 41,273 41,273 0 0

२४ 50105103 सावथजधनक संस्र्ान सिुार कायथक्रम 5,830 5,830 0 0 5,268 5,268 0 0 6,500 6,500 0 0
416,680 315,424 92,957 8,299 437,095 330,399 106,570 126 477,082 337,082 140,000 0

5.2 उद्योग
१ 30700011 उद्योग, वाशणज्य तर्ा आपधुतथ मन्त्रालय 9,994 9,994 0 0 16,254 16,254 0 0 15,966 15,966 0 0
२ 30700012 केशन्त्रय कारागार कारखाना 117 117 0 0 111 111 0 0 118 118 0 0
३ 30700013 सैधनक सामग्री उत्पादन धनदेिनालय 3,225 3,225 0 0 3,163 3,163 0 0 3,288 3,288 0 0

४ 30700101
औद्योधगक पूवाथिार ववकास कायथक्रम (वविषे आधर्थक के्षर 
समेत)

37,961 27,961 0 10,000 37,095 37,095 0 0 45,299 45,299 0 0

५ 30700102 औद्योधगक लगानी प्रवर्द्थन कायथक्रम 262 262 0 0 305 305 0 0 340 340 0 0
६ 30700109 ग्रामीण उद्यम तर्ा ववप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 7,960 1,376 6,584 0 410 410 0 0 400 400 0 0
७ 30701011 उद्योग ववभाग 11,078 11,078 0 0 10,380 10,380 0 0 12,210 12,210 0 0
८ 30702011 खानी तर्ा भगूभथ ववभाग 1,273 1,273 0 0 2,576 2,576 0 0 2,722 2,722 0 0
९ 30702101 खधनज अन्त्वेषण तर्ा ववकास आयोजना 747 747 0 0 1,037 1,037 0 0 1,045 1,045 0 0
१० 30702102 पेट्रोधलयम अन्त्वेषण पररयोजना 298 298 0 0 260 260 0 0 569 569 0 0

जम्मा
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११ 30702103 भ-ूवैज्ञाधनक सभेक्षण तर्ा अनसुन्त्िान आयोजना 298 298 0 0 395 395 0 0 243 243 0 0
१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तर्ा नापतौल ववभाग 1,276 1,276 0 0 1,248 1,248 0 0 1,604 1,604 0 0
१३ 30703012 गणुस्तर तर्ा नापतौल कायाथलयहरु 1,192 1,192 0 0 1,920 1,920 0 0 988 988 0 0
१४ 30704011 कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलय 1,419 1,419 0 0 1,526 1,526 0 0 1,533 1,533 0 0
१५ 30761011 औद्योधगक व्यवसाय ववकास प्रधतष्ठान 165 165 0 0 205 205 0 0 219 219 0 0
१६ 30781014 घरेल ुतर्ा साना उद्योग प्रवथर्द्न केन्त्र 6,195 6,195 0 0 1,820 1,820 0 0 1,854 1,854 0 0
१७ 50107101 िौवादी फलाम कारखाना 2,950 2,950 0 0 3,098 3,098 0 0 3,000 3,000 0 0

86,410 69,826 6,584 10,000 81,803 81,803 0 0 91,398 91,398 0 0
5.3 वाशणज्य तर्ा आपूधतथ

१ 30700014 नपेाल खाद्य तर्ा व्यापार कम्पनी धलधमटेड 6,011 6,011 0 0 5,110 5,110 0 0 5,312 5,312 0 0

२ 30700103 कण्ठरोग धनयन्त्रण कायथक्रम (नपेाल साल्ट टे्रधडङ्ग धलधमटेड) 1,418 1,418 0 0 1,200 1,200 0 0 1,246 1,246 0 0

३ 30700104
व्यापार सूचना तर्ा धनयाथत सहयोग आयोजना- बहपुक्षीय 
तर्ा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण

365 365 0 0 370 370 0 0 460 460 0 0

४ 30700105 नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तर्ा पारवहन आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
५ 30700110 रणनीधतक सडक संजाल तर्ा व्यापार सिुार आयोजना 9,020 2,723 0 6,297 8,824 3,549 0 5,275 6,030 6,030 0 0
६ 30700111 नपेालको शचया धनयाथत अधभबवृर्द्मा ददगोपना 1,341 5 1,336 0 700 0 700 0 0 0 0 0
७ 30705011 वाशणज्य, आपधुतथ तर्ा उपभोक्ता संरक्षण ववभाग 803 803 0 0 1,484 1,484 0 0 1,413 1,413 0 0
८ 30705012 वाशणज्य, आपधुतथ तर्ा उपभोक्ता संरक्षण कायाथलयहरू 577 577 0 0 806 806 0 0 621 621 0 0
९ 30781011 व्यापार तर्ा धनकासी प्रवर्द्थन केन्त्र 1,795 1,795 0 0 2,030 2,030 0 0 2,328 2,328 0 0

21,330 13,697 1,336 6,297 20,524 14,549 700 5,275 17,410 17,410 0 0
५.४

१ 32500011 स स्कृधत, पयथटन तर्ा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 1,232 1,232 0 0 1,725 1,725 0 0 0 0 0 0
२ 32500101 पवथतीय पयथटन तर्ा पयथटन प्रवर्द्थन आयोजना 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
३ 32500102 दशक्षण एशिया पयथटन पवुाथिार ववकास आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
४ 32500103 संस्कृधत प्रवर्द्थन कायथक्रम 4,087 4,087 0 0 1,380 1,380 0 0 1,265 1,265 0 0
५ 32500105 सांस्कृधतक संस्र्ान 160 160 0 0 161 161 0 0 185 185 0 0
६ 32501011 पयथटन ववभाग 1,491 1,491 0 0 1,512 1,512 0 0 1,739 1,739 0 0
७ 32501106 पयथटन पूवाथिार ववकास आयोजना 21,076 21,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
८ 32502011 परुातत्व ववभाग 21,998 19,998 2,000 0 2,208 2,208 0 0 2,539 2,539 0 0
९ 32502012 रावष्ट्रय संग्राहालय (छाउनी) 356 356 0 0 359 359 0 0 412 412 0 0
१० 32502013 केन्त्रीय सांस्कृधतक सम्पदा संरक्षण प्रयोगिाला 27 27 0 0 23 23 0 0 26 26 0 0
११ 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 998 998 0 0 1,150 1,150 0 0 1,323 1,323 0 0
१२ 32502015 रावष्ट्रय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 196 196 0 0 178 178 0 0 205 205 0 0
१३ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 111 111 0 0 75 75 0 0 86 86 0 0
१४ 32502017 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 282 282 0 0 273 273 0 0 313 313 0 0
१५ 32502018 ऐधतहाधसक दरबारहरु 772 772 0 0 787 787 0 0 905 905 0 0

१६ 32502019 स्मारक संरक्षण तर्ा दरबार हेरचाह कायाथलय (भक्तपरु) 152 152 0 0 150 150 0 0 172 172 0 0

१७ 32502101 परुाताशत्वक स्र्ल संरक्षण आयोजना 5,013 5,013 0 0 5,520 5,520 0 0 6,348 6,348 0 0
१८ 32502102 ववश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 80 80 0 0 93 93 0 0 106 106 0 0

जम्मा
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१९ 32503011 रावष्ट्रय अधभलेखालय 360 360 0 0 368 368 0 0 423 423 0 0
२० 32504011 नपेाल प्रधतधलवप अधिकार रशजष्ट्रारको कायाथलय 163 163 0 0 173 173 0 0 199 199 0 0
२१ 32521011 भाषा आयोग 448 448 0 0 524 524 0 0 602 602 0 0
२२ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर ववकास पररषद् 340 340 0 0 391 391 0 0 450 450 0 0
२३ 32551011 पिपुधत के्षर ववकास कोष 2,400 2,400 0 0 2,760 2,760 0 0 3,174 3,174 0 0
२४ 32551012 लशुम्बनी ववकास कोष 15,500 15,500 0 0 17,825 17,825 0 0 20,499 20,499 0 0
२५ 32561011 नपेाल पयथटन तर्ा होटल व्यवस्र्ापन प्रधतष्ठान 200 200 0 0 230 230 0 0 265 265 0 0
२६ 32561012 नपेाल प्रज्ञा प्रधतष्ठान 1,423 1,423 0 0 1,208 1,208 0 0 1,389 1,389 0 0
२७ 32561013 नपेाल लधलतकला प्रज्ञा प्रधतष्ठान 460 460 0 0 529 529 0 0 608 608 0 0
२८ 32561014 नपेाल संगीत तर्ा नाट्य प्रज्ञा प्रधतष्ठान 546 546 0 0 633 633 0 0 727 727 0 0
२९ 32581011 बौर्द् दिथन प्रवर्द्थन तर्ा गमु्बा ववकास सधमधत 785 785 0 0 805 805 0 0 926 926 0 0
३० 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण 18,203 8,203 0 10,000 7,983 7,983 0 0 8,382 8,382 0 0
३१ 50125102 हवाई यातायात क्षमता अधभववृि आयोजना 1,500 1,500 0 0 1,575 1,575 0 0 1,654 1,654 0 0
३२ 50125103 दशक्षण एशिया पयथटन पवुाथिार ववकास आयोजना 22,000 2,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
३३ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्त्तराथवष्ट्रय ववमानस्र्ल 44,000 1,000 0 43,000 0 0 0 0 0 0 0 0
३४ 50125105 दोस्रो अन्त्तराथवष्ट्रय ववमानस्र्ल धनजगढ, बारा 2,600 2,600 0 0 4,500 4,500 0 0 6,000 6,000 0 0
३५ 50125109 सासेक- हवाई यातायात क्षमता अधभववृर्द् आयोजना 34,150 0 0 34,150 21,158 158 0 21,000 22,216 166 0 22,050

203,203 94,053 2,000 107,150 76,256 55,256 0 21,000 83,138 61,088 0 22,050
727,623 493,000 102,877 131,746 615,678 482,007 107,270 26,401 669,028 506,978 140,000 22,050
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6.1 शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि
१ 35000011 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 7,458 114,968 20,313 94,655 0 12,400 11,400 1,000 0 13,674 12,774 900 0 9 1 4 2 3

२ 35000012 पसु्तकालयहरु-३ (धिल्लीरमण, केिर, राविय) 1,256 1,347 323 1,024 0 2,909 315 2,594 0 3,110 335 2,775 0 2 2 4 1 3

३ 35000101
शिक्षाका लाधग खाद्य काययक्रम(प्राथधमक विद्यालय पौविक 
आहार)

2,982 4,087 4,081 6 0 4,240 4,240 0 0 4,240 4,240 0 0 2 2 1 1 3

४ 35000102 सबैका लाधग शिक्षा- शिि ुविकास काययक्रम 72 267 267 0 0 267 267 0 0 267 267 0 0 2 2 4 1 3

५ 35000103 व्यिसावयक शिक्षा तथा ताधलम अधििवृि योजना- दोस्रो 24,243 24,221 24,219 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 3

६ 35000108 विद्यालय के्षर विकास काययक्रम- केन्त्र स्तर 9,252 0 0 0 0 18,107 17,747 360 0 18,107 17,747 360 0 2 1 4 1 3

७ 35000109 रािपधत िैशक्षक सिुार काययक्रम 562 88,832 88,800 32 0 88,300 88,300 0 0 10,000 10,000 0 0 2 1 4 1 3

८ 35001011 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 12,622 25,702 25,669 33 0 13,000 13,000 0 0 13,500 13,500 0 0 2 1 4 2 3

९ 35001013 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 7,407 8,264 8,108 156 0 7,911 7,410 501 0 8,307 7,781 526 0 2 1 4 2 3
१० 35002011 पाठ्यक्रम धबकास केन्त्र 623 639 597 42 0 610 610 0 0 620 620 0 0 2 2 4 2 3
११ 35003011 िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्र 204 236 236 0 0 260 260 0 0 285 285 0 0 2 1 4 3 3
१२ 35004011 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 272 340 320 20 0 360 360 0 0 400 400 0 0 8 1 4 2 3
१३ 35004012 शिक्षक सेिा धनितृ्त सवुििा 170,379 185,683 185,683 0 0 190,000 190,000 0 0 195,000 195,000 0 0 5 1 4 2 3
१४ 35021011 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 161,975 180,797 180,797 0 0 181,862 181,862 0 0 185,000 185,000 0 0 2 2 4 2 3
१५ 35021012 शिक्षक सेिा आयोग 1,280 1,449 1,410 39 0 1,700 1,700 0 0 1,750 1,750 0 0 2 2 4 2 3

१६ 35021013 यूनसे्कोका धनधमत्त नपेाल राविय आयोग 161 180 180 0 0 190 190 0 0 200 200 0 0 2 2 4 2 3

१७ 35021014 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 7,786 14,048 14,033 15 0 18,000 18,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2 1 4 2 2
१८ 35021101 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 5,842 0 0 0 0 8,201 8,201 0 0 8,201 8,201 0 0 2 1 4 1 3
१९ 35031011 राविय परीक्षा बोिय 2,840 3,120 3,120 0 0 3,200 3,200 0 0 3,300 3,300 0 0 2 2 4 1 3

२० 35041011
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यिसावयक ताधलम पररषद् (वििषे 
काययक्रम समेत)

8,915 13,014 13,014 0 0 13,000 13,000 0 0 13,500 13,500 0 0 2 2 4 1 3

२१ 35061011 नपेाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रधतष्ठान 3,245 4,389 3,393 996 0 3,300 3,300 0 0 3,442 3,442 0 0 4 2 9 3 3

२२ 35001101 विद्यालय शिक्षा के्षर योजना - ( केन्त्र स्तर ) 0 14,044 13,864 180 0 15,448 15,250 198 0 16,993 16,775 218 0 2 1 4 2 3

२३ 35021102 उच्च शिक्षाको उत्कृिता प्रिियन काययक्रम 0 14,906 14,906 0 0 16,397 16,397 0 0 18,036 18,036 0 0 2 1 4 2 3

429,376 700,533 603,333 97,200 0 599,662 595,009 4,653 0 519,933 515,154 4,779 0
6.2 स्िास््य तथा जनसंख्या

१ 37000011 स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 3,607 10,920 10,849 71 0 14,731 14,681 50 0 22,146 22,096 50 0 9 1 3 2 3

२ 37000013 पिपुधत होधमयो शचवकत्सालय र यनुानी औषिालय 227 257 225 32 0 267 262 5 0 406 401 5 0 2 2 3 2 3
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अनसूुची ६.१
सामाशजक के्षरको धरिषीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथधमकीकरण तथा सांकेतीकरण
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आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचय प्रके्षपण
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३ 37000101 काशन्त्त बाल अस्पताल 3,272 4,353 4,353 0 0 3,768 3,768 0 0 5,652 5,652 0 0 2 2 3 1 3
४ 37000102 िकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 2,093 1,972 1,972 0 0 1,780 1,780 0 0 2,670 2,670 0 0 2 2 3 2 3
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 4,666 4,052 4,052 0 0 4,432 4,432 0 0 6,648 6,648 0 0 2 2 3 1 3
६ 37000104 नपेाल आखाुँ अस्पताल 349 388 388 0 0 412 412 0 0 618 618 0 0 2 2 3 2 3

७ 37000105 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 2,308 2,222 1,722 500 0 1,531 1,531 0 0 2,297 2,297 0 0 2 2 3 2 3

८ 37000106
मनमोहन काधिययोथेराधसक िस्कुलर तथा ट्रान्त्स््लान्त्ट केन्त्र, 
महाराजगंज

2,383 2,262 2,262 0 0 2,260 2,260 0 0 3,390 3,390 0 0 2 2 3 2 3

९ 37000107 िवहद गंगालाल ह्रदय केन्त्र 4,596 5,429 5,429 0 0 5,408 5,408 0 0 8,113 8,113 0 0 2 2 3 2 3

१० 37000108
 धर. वि.शिक्षण अस्पताल (सरेुि िाग्ले स्मधृत क्यान्त्सर 
केन्त्द समेत)

6,321 2,105 2,105 0 0 4,296 4,296 0 0 6,444 6,444 0 0 2 2 3 2 3

११ 37000109 स्िास््य कर कोषबाट संचाधलत काययक्रमहरु 3,786 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 6,720 6,720 0 0 2 2 3 2 3

१२ 37000110 आयिेुद शचवकत्सालय, नरदेिी 748 1,023 723 300 0 642 642 0 0 963 963 0 0 2 2 3 1 3
१३ 37000111 धसहंदरबार िैद्यखाना 238 249 249 0 0 283 283 0 0 425 425 0 0 2 2 3 2 3

१४ 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नरे अध्ययन केन्त्र 94 100 100 0 0 112 112 0 0 168 168 0 0 2 2 3 2 3

१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योधत संघ 597 630 630 0 0 706 706 0 0 1,058 1,058 0 0 2 2 3 2 3
१६ 37000114 स्िास््य के्षर सिुार काययक्रम 39,828 150,393 145,238 5,155 0 87,968 82,700 5,268 0 73,115 67,847 5,268 0 2 1 3 1 3
१७ 37000115 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 3,402 4,284 4,284 0 0 4,021 4,021 0 0 6,031 6,031 0 0 2 1 3 1 3

१८ 37000116 एवककृत स्िास््य पूिायिार विकास काययक्रम 92,889 127,655 0 127,655 0 150,864 0 150,864 0 151,060 0 151,060 0 2 1 3 2 2

१९ 37000118 कोधिि-१९ रोकथाम तथा धनयन्त्रण काययक्रम 307,117 154,786 154,770 16 0 20,550 20,534 16 0 12,739 12,723 16 0 2 1 3 1 3

२० 37001011 स्िास््य सेिा वििाग 2,679 2,526 2,480 46 0 3,182 3,182 0 0 4,773 4,773 0 0 2 1 3 2 3
२१ 37001101 क्षयरोग धनयन्त्रण 6,226 7,017 6,966 51 0 7,817 7,767 50 0 8,656 8,606 50 0 2 1 3 2 3
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग धनयन्त्रण 3,359 5,597 5,587 10 0 5,881 5,881 0 0 5,504 5,504 0 0 2 1 3 1 3
२३ 37001103 पररिार कल्याण काययक्रम 30,112 30,903 29,240 1,663 0 52,113 51,464 649 0 23,403 22,754 649 0 2 1 3 1 3
२४ 37001105 महामारी रोग धनयन्त्रण काययक्रम 3,687 4,744 4,730 14 0 6,285 6,001 284 0 6,323 6,039 284 0 2 1 3 2 3
२५ 37001107 स्िास््य ब्यिस्थापन काययक्रम 8,004 1,661 1,439 222 0 2,319 2,097 222 0 1,232 1,010 222 0 2 1 3 2 3

२६ 37001109 राविय स्िास््य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 833 976 971 5 0 1,091 1,086 5 0 1,009 1,004 5 0 2 2 3 1 3

२७ 37001110 राविय स्िास््य ताधलम काययक्रम 704 883 863 20 0 1,004 982 22 0 763 741 22 0 2 2 3 2 3

२८ 37001111 वकटजन्त्य रोग धनयन्त्रण अनसुन्त्िान तथा ताधलम केन्त्र 216 199 199 0 0 243 243 0 0 280 280 0 0 2 2 3 2 3

२९ 37001112 राविय जनस्िास््य प्रयोगिाला 2,537 2,496 2,301 195 0 3,063 2,958 105 0 3,627 3,522 105 0 2 2 3 2 3
३० 37001115 उपचारात्मक सेिा काययक्रम 368 392 380 12 0 510 494 16 0 602 586 16 0 2 1 3 1 3

३१ 37001116 नधसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा काययक्रम 24,078 25,742 25,739 3 0 28,500 28,497 3 0 32,778 32,775 3 0 2 1 3 1 3

३२ 37002011 औषधि व्यिस्था वििाग 1,573 1,660 1,469 191 0 1,831 1,805 26 0 2,132 2,106 26 0 2 1 3 2 3
३३ 37003011 आयिेुद सेिा काययक्रम 884 648 539 109 0 1,081 1,029 52 0 1,295 1,243 52 0 2 2 3 2 3
३४ 37031101 स्िास््य िीमा बोिय 80,456 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 96,600 96,600 0 0 5 1 3 1 3
३५ 37041011 स्िास््य अनसुन्त्िान पररषद् 1,999 1,500 1,500 0 0 1,680 1,680 0 0 1,932 1,932 0 0 2 2 3 2 3
३६ 37061011 केशन्त्रय अस्पताल तथा प्रधतष्ठान 33,121 31,766 23,912 7,854 0 41,819 32,673 9,146 0 57,237 48,091 9,146 0 2 1 3 1 3
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३७ 37061012 शचवकत्सा विज्ञान राविय प्रधतष्ठान ( िीर अस्पताल समेत) 15,478 8,759 8,759 0 0 13,103 13,103 0 0 15,068 15,068 0 0 2 2 3 2 3

३८ 37061013 बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान 6,239 2,273 2,273 0 0 5,322 5,322 0 0 6,121 6,121 0 0 2 2 3 2 3

३९ 37061014 कणायली स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान 4,421 4,112 4,112 0 0 4,712 4,712 0 0 5,419 5,419 0 0 2 2 3 1 3
४० 37061015 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान 4,302 2,894 2,894 0 0 4,157 4,157 0 0 4,781 4,781 0 0 2 2 3 1 3
४१ 37061016 राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 2,285 1,190 1,190 0 0 1,387 1,387 0 0 1,595 1,595 0 0 2 1 3 1 3
४२ 37061017 पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 3,134 3,784 2,534 1,250 0 2,880 2,880 0 0 4,319 4,319 0 0 2 1 3 1 3

715,216 693,802 548,428 145,374 0 582,491 415,708 166,783 0 596,112 429,133 166,979 0
6.3 खानपेानी तथा सरसफाई

१ 31300011 खानपेानी मन्त्रालय 1,056 996 948 48 0 1,242 1,150 92 0 1,200 1,100 100 0 9 1 6 2 1
२ 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 20,799 8,077 778 7,299 0 15,330 330 15,000 0 15,340 340 15,000 0 1 1 6 2 1

३ 31300102
काठमाण्िौं उपत्यका थोक खानपेानी प्रिारण आयोजना 
(दोश्रो)

3,831 16,950 0 16,950 0 30,249 249 30,000 0 30,260 260 30,000 0 2 1 6 3 3

४ 31301011 खानपेानी वििाग 2,198 2,042 702 1,340 0 2,030 650 1,380 0 2,070 690 1,380 0 2 1 6 2 2
५ 31301012 जनसािन विकास काययक्रम 446 451 344 107 0 491 360 131 0 511 380 131 0 8 2 6 1 2

६ 31301013 संघीय खानपेानी तथा ढल ब्यिस्थापन आयोजनाहरु 3,155 3,071 2,751 320 0 3,239 2,900 339 0 3,439 3,100 339 0 2 1 6 3 3

७ 31301101 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 419 951 891 60 0 1,045 975 70 0 1,070 1,000 70 0 8 2 6 2 1

८ 31301102 खानपेानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम 29,706 956 31 925 0 30,535 35 30,500 0 31,040 40 31,000 0 2 1 6 2 1

९ 31301103 खानपेानी तथा गणुस्तर सिुार  काययक्रम 5,333 6,795 152 6,643 0 7,160 160 7,000 0 8,665 165 8,500 0 2 1 6 1 1

१० 31301104 तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 2

११ 31301105 जलिाय ुअनकुुधलत िहृत खानपेानी आयोजना 30,900 32,374 413 31,961 0 38,399 450 37,949 0 40,718 400 40,318 0 2 2 5 1 1

१२ 31301106 ढल धनमायण तथा प्रिोिन काययक्रम 16,745 24,442 200 24,242 0 35,240 240 35,000 0 38,250 250 38,000 0 2 2 6 2 2

१३ 31301107 खानपेानी तथा सरसफाई सह-लगानी काययक्रम 24,117 21,598 410 21,188 0 27,456 430 27,026 0 28,471 445 28,026 0 2 1 6 1 1

१४ 31301108 सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ (के्षरगत) आयोजना 32,326 41,443 1,436 40,007 0 42,880 1,480 41,400 0 43,510 1,510 42,000 0 2 1 6 3 3

१५ 31301113 केशन्त्रय खानपेानी आयोजना 24,826 28,153 106 28,047 0 33,110 110 33,000 0 36,115 115 36,000 0 2 1 6 1 2

१६ 31301114 एवककृत खानपेानी तथा ढल व्यिस्थापन आयोजना 1,734 3,086 86 3,000 0 16,610 110 16,500 0 23,615 115 23,500 0 2 1 6 1 1

१७ 31301115 कोधिि-१९ रेस्पोन्त्स आयोजना 538 2,572 72 2,500 0 2,270 70 2,200 0 2,075 75 2,000 0 2 1 6 3 3
१८ 31301116 ददगो सरसफाइ आयोजना 1,024 3,000 0 3,000 0 8,020 20 8,000 0 9,027 27 9,000 0 2 1 6 3 3

१९ 31301117 खानपेानी सिुासन तथा पिुायिार प्रिियन काययक्रम 195 3,998 30 3,968 0 27,035 35 27,000 0 27,040 40 27,000 0 2 1 6 3 3

२० 31351011 ग्राधमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष 1,305 128 128 0 0 400 0 400 0 65 65 0 0 2 1 6 2 1

२१ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृि काययक्रम 49,345 6,650 0 0 6,650 17,338 0 0 17,338 20,338 0 0 20,338 2 2 6 1 2

२२ 50113102 खानपेानी तथा ढल धनकास काययक्रम 8,672 16,000 0 0 16,000 17,100 0 0 17,100 8,090 0 0 8,090 2 2 6 1 1

२३ 50113103 काठमांिौ उपत्यका खानपेानी व्यिस्थापन बोिय 35,118 17,600 0 0 17,600 18,400 0 0 18,400 19,000 0 0 19,000 2 1 6 2 2

२४ 50113105 काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना 34,956 27,166 0 0 27,166 36,650 0 0 36,650 39,250 0 0 39,250 2 1 6 2 2

जम्मा
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२५ 50113106 काठमािौं उपत्यका ढल व्यिस्थापन आयोजना 29,569 19,278 0 0 19,278 32,521 0 0 32,521 35,521 0 0 35,521 2 1 6 2 1

२६ 50113107 ढल प्रिोिन केन्त्र 2,110 1,000 0 0 1,000 1,500 0 0 1,500 2,000 0 0 2,000 2 1 6 1 1

२७ 50113108 काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना- दोश्रो 7,489 12,576 0 0 12,576 31,000 0 0 31,000 39,500 0 0 39,500 2 1 6 3 3

367,912 301,353 9,478 191,605 100,270 477,250 9,754 312,987 154,509 506,180 10,117 332,364 163,699
6.4 यिुा तथा खेलकूद

१ 34300011 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 506 498 483 15 0 560 540 20 0 590 570 20 0 9 1 4 2 3
२ 34300101 राविय यिुा पररचालन काययक्रम 269 177 177 0 0 310 310 0 0 325 325 0 0 3 1 4 2 3
३ 34300102 खेलकुद विकास काययक्रम 409 241 241 0 0 260 260 0 0 300 300 0 0 3 1 4 2 3
४ 34300103 नपेाल स्काउट 517 506 436 70 0 570 500 70 0 610 540 70 0 2 1 4 3 3
५ 34341011 राविय खेलकुद पररषद् 14,534 20,996 12,200 8,796 0 18,914 13,254 5,660 0 20,336 14,246 6,090 0 6 1 4 2 3
६ 34341012 राविय यिुा पररषद् 882 901 868 33 0 935 920 15 0 975 960 15 0 6 1 4 3 3
७ 34351011 यिुा स्िरोजगार कोष 1,194 1,231 1,217 14 0 1,315 1,300 15 0 1,345 1,330 15 0 1 1 1 2 3

18,311 24,550 15,622 8,928 0 22,864 17,084 5,780 0 24,481 18,271 6,210 0

6.5 मवहला ,बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक

१ 34000011 मवहला,बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 1,029 1,012 969 43 0 1,106 1,040 66 0 1,161 1,092 69 0 9 1 5 1 3

२ 34000012 पिपुती ििृाश्रम 298 331 316 15 0 325 320 5 0 341 336 5 0 5 1 3 1 3

३ 34000101
लैविक वहंसा धनिारण तथा मानि बेचविखन धनयन्त्रण 
काययक्रम

346 360 360 0 0 396 396 0 0 416 416 0 0 6 1 5 1 3

४ 34000102 सामाशजक विकास काययक्रम 1,427 3,537 1,287 2,250 0 2,425 1,385 1,040 0 2,522 1,440 1,082 0 5 1 10 1 3
५ 34000103 बाल विकास काययक्रम 1,253 1,716 714 1,002 0 1,860 820 1,040 0 1,935 853 1,082 0 6 1 1 1 3

६ 34000105 रािपधत मवहला सिशिकरण पररयोजना 719 2,615 2,586 29 0 2,730 2,600 130 0 3,035 2,892 143 0 1 1 5 1 3

७ 34001101 मवहला तथा बालबाधलका वििाग 559 528 358 170 0 645 356 289 0 698 445 253 0 6 1 5 1 3
८ 34041011 समाज कल्याण पररषद् 43 0 0 0 0 536 36 500 0 557 37 520 0 6 2 16 1 3
९ 34081011 राविय बाल अधिकार पररषद् 655 743 708 35 0 776 737 39 0 806 763 43 0 6 2 1 1 3
१० 34000106 मवहला समतु्थान काययक्रम 0 3,851 3,780 71 0 4,236 4,158 78 0 4,660 4,574 86 0 6 1 5 1 2

6,329 14,693 11,078 3,615 0 15,035 11,848 3,187 0 16,131 12,848 3,283 0

6.6 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा मन्त्रालय 1,663 1,834 1,740 94 0 2,251 2,159 92 0 2,807 2,684 123 0 9 1 8 2 3

२ 37100012 िैदेशिक रोजगार न्त्यायाधिकरण 281 259 244 15 0 285 265 20 0 295 271 24 0 6 2 8 2 3
३ 37100101 रोजगार प्रिियन काययक्रम 1,474 3,326 3,306 20 0 5,390 5,359 31 0 0 0 0 0 1 2 8 2 3
४ 37100102 प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम 2,909 543 543 0 0 38,366 38,366 0 0 44,222 44,222 0 0 5 1 8 3 3

५ 37100103 यिुा रोजगारीका लाधग रुपान्त्तरण पहल पररयोजना 5,482 5,629 5,056 573 0 41,307 40,789 518 0 42,230 41,699 531 0 2 1 8 2 2

६ 37101011 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा वििाग 363 510 413 97 0 394 350 44 0 403 358 45 0 5 1 8 2 3

७ 37101012 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 1,879 1,691 1,452 239 0 2,124 1,817 307 0 2,172 1,858 314 0 5 1 8 2 3

८ 37101102 व्यिसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्िास््य केन्त्र 279 299 261 38 0 336 300 36 0 344 307 37 0 2 1 8 2 3

जम्मा

जम्मा
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९ 37102011 िैदेशिक रोजगार वििाग 1,656 1,609 1,461 148 0 1,914 1,754 160 0 1,957 1,793 164 0 8 1 8 2 3

१० 37103011 व्यािसावयक तथा सीप विकास ताधलम प्रधतष्ठान 3,148 3,039 2,957 82 0 3,575 3,479 96 0 3,655 3,557 98 0 2 1 8 1 3

११ 37131011 िैदेशिक रोजगार बोिय 188 202 202 0 0 233 233 0 0 238 238 0 0 5 2 8 3 2

१२ 37100104
बैदेशिक रोजगारीबाट फवकय एका ब्यशिहरुका लाधग पनु 
एवककरण पररयोजना पवहलो चरण

0 1,862 1,862 0 0 2,048 2,048 0 0 2,253 2,253 0 0 6 1 8 2 2

19,322 20,803 19,497 1,306 0 98,223 96,919 1,304 0 100,576 99,240 1,336 0
1,556,466 1,755,734 1,207,436 448,028 100,270 1,795,525 1,146,322 494,694 154,509 1,763,412 1,084,763 514,951 163,699

जम्मा
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6.1 शिक्षा , ववज्ञान तथा प्रववधि
१ 35000011 शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय 114,968 45,697 19,857 49,414 12,400 11,000 1,400 0 13,674 12,274 1,400 0

२ 35000012 पसु्तकालयहरु-३ (धिल्लीरमण, केिर, राविय) 1,347 1,347 0 0 2,909 2,909 0 0 3,110 3,110 0 0

३ 35000101
शिक्षाका लाधि खाद्य काययक्रम(प्राथधमक ववद्यालय पौविक 
आहार)

4,087 692 3,395 0 4,240 840 3,400 0 4,240 840 3,400 0

४ 35000102 सबैका लाधि शिक्षा- शिि ुववकास काययक्रम 267 0 267 0 267 0 267 0 267 0 267 0

५ 35000103 व्यवसावयक शिक्षा तथा ताधलम अधिववृि योजना- दोस्रो 24,221 174 0 24,047 0 0 0 0 0 0 0 0

६ 35000108 ववद्यालय के्षर ववकास काययक्रम- केन्त्र स्तर 0 0 0 0 18,107 12,107 0 6,000 18,107 11,907 200 6,000
७ 35000109 रािपधत िैशक्षक सिुार काययक्रम 88,832 88,832 0 0 88,300 88,300 0 0 10,000 10,000 0 0
८ 35001011 शिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्त्र 25,702 25,702 0 0 13,000 13,000 0 0 13,500 13,500 0 0
९ 35001013 शिक्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाई 8,264 8,264 0 0 7,911 7,911 0 0 8,307 8,307 0 0
१० 35002011 पाठ्यक्रम धबकास केन्त्र 639 639 0 0 610 610 0 0 620 620 0 0
११ 35003011 िैशक्षक िणुस्तर परीक्षण केन्त्र 236 236 0 0 260 260 0 0 285 285 0 0
१२ 35004011 ववद्यालय शिक्षक वकतावखाना 340 340 0 0 360 360 0 0 400 400 0 0
१३ 35004012 शिक्षक सेवा धनवतृ्त सवुविा 185,683 185,683 0 0 190,000 190,000 0 0 195,000 195,000 0 0
१४ 35021011 ववश्वववद्यालय अनदुान आयोि 180,797 170,797 10,000 0 181,862 181,862 0 0 185,000 185,000 0 0
१५ 35021012 शिक्षक सेवा आयोि 1,449 1,449 0 0 1,700 1,700 0 0 1,750 1,750 0 0
१६ 35021013 यूनसे्कोका धनधमत्त नपेाल राविय आयोि 180 180 0 0 190 190 0 0 200 200 0 0
१७ 35021014 शिवकत्सा शिक्षा आयोि 14,048 14,048 0 0 18,000 18,000 0 0 2,000 2,000 0 0
१८ 35021101 उच्ि शिक्षा सिुार पररयोजना 0 0 0 0 8,201 8,201 0 0 8,201 8,201 0 0
१९ 35031011 राविय परीक्षा बोिय 3,120 3,120 0 0 3,200 3,200 0 0 3,300 3,300 0 0

२० 35041011
प्राववधिक शिक्षा तथा व्यवसावयक ताधलम पररषद् (वविषे 
काययक्रम समेत)

13,014 5,997 7,017 0 13,000 6,000 7,000 0 13,500 7,500 6,000 0

२१ 35061011 नपेाल ववज्ञान तथा प्रववधि प्रज्ञा प्रधतष्ठान 4,389 4,389 0 0 3,300 3,300 0 0 3,442 3,442 0 0
२२ 35001101 ववद्यालय शिक्षा के्षर योजना - ( केन्त्र स्तर ) 14,044 9,111 1,627 3,306 15,448 10,022 1,790 3,637 16,993 11,024 1,969 4,000
२३ 35021102 उच्ि शिक्षाको उत्कृिता प्रवियन काययक्रम 14,906 0 0 14,906 16,397 0 0 16,397 18,036 0 0 18,036

700,533 566,697 42,163 91,673 599,662 559,772 13,857 26,033 519,933 478,660 13,236 28,037
6.2 स्वास््य तथा जनसंख्या

१ 37000011 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 10,920 10,920 0 0 14,731 14,731 0 0 22,146 22,146 0 0

२ 37000013 पिपुधत होधमयो शिवकत्सालय र यनुानी औषिालय 257 257 0 0 267 267 0 0 406 406 0 0

३ 37000101 काशन्त्त बाल अस्पताल 4,353 4,353 0 0 3,768 3,768 0 0 5,652 5,652 0 0
४ 37000102 िकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 1,972 1,972 0 0 1,780 1,780 0 0 2,670 2,670 0 0
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 4,052 4,052 0 0 4,432 4,432 0 0 6,648 6,648 0 0
६ 37000104 नपेाल आखााँ अस्पताल 388 388 0 0 412 412 0 0 618 618 0 0
७ 37000105 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 2,222 2,222 0 0 1,531 1,531 0 0 2,297 2,297 0 0

जम्मा

अनसूुिी ६.२
सामाशजक के्षरको धरवषीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण
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८ 37000106
मनमोहन काधिययोथेराधसक िस्कुलर तथा ट्रान्त्स््लान्त्ट 
केन्त्र, महाराजिंज

2,262 2,262 0 0 2,260 2,260 0 0 3,390 3,390 0 0

९ 37000107 िवहद िंिालाल ह्रदय केन्त्र 5,429 5,429 0 0 5,408 5,408 0 0 8,113 8,113 0 0

१० 37000108
 धर. वव.शिक्षण अस्पताल (सरेुि वाग्ले स्मधृत क्यान्त्सर 
केन्त्द समेत)

2,105 2,105 0 0 4,296 4,296 0 0 6,444 6,444 0 0

११ 37000109 स्वास््य कर कोषबाट संिाधलत काययक्रमहरु 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 6,720 6,720 0 0
१२ 37000110 आयवेुद शिवकत्सालय, नरदेवी 1,023 1,023 0 0 642 642 0 0 963 963 0 0
१३ 37000111 धसहंदरबार वैद्यखाना 249 249 0 0 283 283 0 0 425 425 0 0
१४ 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नरे अध्ययन केन्त्र 100 100 0 0 112 112 0 0 168 168 0 0
१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योधत संघ 630 630 0 0 706 706 0 0 1,058 1,058 0 0
१६ 37000114 स्वास््य के्षर सिुार काययक्रम 150,393 100,743 1,650 48,000 87,968 61,378 11,836 14,754 73,115 73,115 0 0
१७ 37000115 मानव अंि प्रत्यारोपण केन्त्र 4,284 4,284 0 0 4,021 4,021 0 0 6,031 6,031 0 0
१८ 37000116 एवककृत स्वास््य पूवायिार ववकास काययक्रम 127,655 116,603 11,052 0 150,864 143,249 3,390 4,225 151,060 151,060 0 0
१९ 37000118 कोधिि-१९ रोकथाम तथा धनयन्त्रण काययक्रम 154,786 44,516 0 110,270 20,550 20,550 0 0 12,739 12,739 0 0
२० 37001011 स्वास््य सेवा वविाि 2,526 2,526 0 0 3,182 3,182 0 0 4,773 4,773 0 0
२१ 37001101 क्षयरोि धनयन्त्रण 7,017 4,624 2,393 0 7,817 5,259 1,139 1,419 8,656 6,098 2,558 0
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोि धनयन्त्रण 5,597 1,903 3,694 0 5,881 2,138 1,666 2,077 5,504 2,459 3,045 0
२३ 37001103 पररवार कल्याण काययक्रम 30,903 13,057 17,846 0 52,113 15,439 16,325 20,349 23,403 18,403 5,000 0
२४ 37001105 महामारी रोि धनयन्त्रण काययक्रम 4,744 3,091 1,653 0 6,285 4,382 847 1,056 6,323 5,323 1,000 0
२५ 37001107 स्वास््य ब्यवस्थापन काययक्रम 1,661 441 1,220 0 2,319 878 641 800 1,232 1,232 0 0

२६ 37001109 राविय स्वास््य शिक्षा, सूिना तथा संिार केन्त्र 976 758 218 0 1,091 873 97 121 1,009 1,009 0 0

२७ 37001110 राविय स्वास््य ताधलम काययक्रम 883 473 410 0 1,004 645 160 199 763 763 0 0

२८ 37001111 वकटजन्त्य रोि धनयन्त्रण अनसुन्त्िान तथा ताधलम केन्त्र 199 199 0 0 243 243 0 0 280 280 0 0

२९ 37001112 राविय जनस्वास््य प्रयोििाला 2,496 2,496 0 0 3,063 3,063 0 0 3,627 3,627 0 0
३० 37001115 उपिारात्मक सेवा काययक्रम 392 270 122 0 510 510 0 0 602 602 0 0
३१ 37001116 नधसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेवा काययक्रम 25,742 25,687 55 0 28,500 28,500 0 0 32,778 32,778 0 0
३२ 37002011 औषधि व्यवस्था वविाि 1,660 1,564 96 0 1,831 1,831 0 0 2,132 2,132 0 0
३३ 37003011 आयवेुद सेवा काययक्रम 648 648 0 0 1,081 1,081 0 0 1,295 1,295 0 0
३४ 37031101 स्वास््य वीमा बोिय 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 96,600 96,600 0 0
३५ 37041011 स्वास््य अनसुन्त्िान पररषद् 1,500 1,500 0 0 1,680 1,680 0 0 1,932 1,932 0 0
३६ 37061011 केशन्त्रय अस्पताल तथा प्रधतष्ठान 31,766 31,766 0 0 41,819 41,819 0 0 57,237 57,237 0 0

३७ 37061012 शिवकत्सा ववज्ञान राविय प्रधतष्ठान ( वीर अस्पताल समेत) 8,759 8,759 0 0 13,103 13,103 0 0 15,068 15,068 0 0

३८ 37061013 बी.पी कोईराला स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 2,273 2,273 0 0 5,322 5,322 0 0 6,121 6,121 0 0
३९ 37061014 कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 4,112 4,112 0 0 4,712 4,712 0 0 5,419 5,419 0 0
४० 37061015 पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 2,894 2,894 0 0 4,157 4,157 0 0 4,781 4,781 0 0
४१ 37061016 राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रशततठान 1,190 1,190 0 0 1,387 1,387 0 0 1,595 1,595 0 0
४२ 37061017 पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रशततठान 3,784 3,784 0 0 2,880 2,880 0 0 4,319 4,319 0 0

693,802 495,123 40,409 158,270 582,491 501,390 36,101 45,000 596,112 584,509 11,603 0जम्मा
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6.3 खानपेानी तथा सरसफाई
१ 31300011 खानपेानी मन्त्रालय 996 996 0 0 1,242 1,242 0 0 1,200 1,200 0 0
२ 31300101 मेलम्िी खानपेानी आयोजना 8,077 7,917 0 160 15,330 15,330 0 0 15,340 15,340 0 0

३ 31300102
काठमाण्िौं उपत्यका थोक खानपेानी प्रिारण आयोजना 
(दोश्रो)

16,950 3,461 0 13,489 30,249 20,249 0 10,000 30,260 20,260 0 10,000

४ 31301011 खानपेानी वविाि 2,042 2,042 0 0 2,030 2,030 0 0 2,070 2,070 0 0
५ 31301012 जनसािन ववकास काययक्रम 451 426 25 0 491 461 30 0 511 486 25 0

६ 31301013 संघीय खानपेानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाहरु 3,071 3,071 0 0 3,239 3,239 0 0 3,439 3,439 0 0

७ 31301101 राविय सूिना व्यवस्थापन तथा अनिुमन आयोजना 951 951 0 0 1,045 1,015 30 0 1,070 1,045 25 0

८ 31301102 खानपेानी सेवा ववस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम 956 956 0 0 30,535 30,535 0 0 31,040 31,040 0 0

९ 31301103 खानपेानी तथा िणुस्तर सिुार  काययक्रम 6,795 6,765 30 0 7,160 7,130 30 0 8,665 8,640 25 0

१० 31301104 तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

११ 31301105 जलवाय ुअनकुुधलत वहृत खानपेानी आयोजना 32,374 32,374 0 0 38,399 38,399 0 0 40,718 40,718 0 0
१२ 31301106 ढल धनमायण तथा प्रिोिन काययक्रम 24,442 24,442 0 0 35,240 35,240 0 0 38,250 38,250 0 0
१३ 31301107 खानपेानी तथा सरसफाई सह-लिानी काययक्रम 21,598 21,598 0 0 27,456 27,456 0 0 28,471 28,471 0 0

१४ 31301108 सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ (के्षरित) आयोजना 41,443 10,275 0 31,168 42,880 7,880 0 35,000 43,510 18,510 0 25,000

१५ 31301113 केशन्त्रय खानपेानी आयोजना 28,153 28,153 0 0 33,110 33,110 0 0 36,115 36,115 0 0

१६ 31301114 एवककृत खानपेानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना 3,086 3,086 0 0 16,610 6,610 0 10,000 23,615 3,615 0 20,000

१७ 31301115 कोधिि-१९ रेस्पोन्त्स आयोजना 2,572 253 2,319 0 2,270 270 2,000 0 2,075 1,175 900 0
१८ 31301116 ददिो सरसफाइ आयोजना 3,000 600 2,400 0 8,020 910 7,110 0 9,027 5,521 3,506 0

१९ 31301117 खानपेानी सिुासन तथा पवुायिार प्रवियन काययक्रम 3,998 471 0 3,527 27,035 2,125 0 24,910 27,040 3,040 0 24,000

२० 31351011 ग्राधमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष 128 128 0 0 400 400 0 0 65 65 0 0
२१ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृि काययक्रम 6,650 6,650 0 0 17,338 17,338 0 0 20,338 20,338 0 0
२२ 50113102 खानपेानी तथा ढल धनकास काययक्रम 16,000 2,000 14,000 0 17,100 1,400 15,700 0 8,090 2,090 6,000 0

२३ 50113103 काठमांिौ उपत्यका खानपेानी व्यवस्थापन बोिय 17,600 17,600 0 0 18,400 18,400 0 0 19,000 19,000 0 0

२४ 50113105 काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना 27,166 17,500 0 9,666 36,650 26,650 0 10,000 39,250 31,115 0 8,135

२५ 50113106 काठमािौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना 19,278 5,530 0 13,748 32,521 9,056 0 23,465 35,521 22,056 0 13,465
२६ 50113107 ढल प्रिोिन केन्त्र 1,000 1,000 0 0 1,500 1,500 0 0 2,000 2,000 0 0

२७ 50113108 काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना- दोश्रो 12,576 1,000 0 11,576 31,000 6,500 0 24,500 39,500 25,000 0 14,500

301,353 199,245 18,774 83,334 477,250 314,475 24,900 137,875 506,180 380,599 10,481 115,100जम्मा
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6.4 यवुा तथा खेलकूद
१ 34300011 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 498 498 0 0 560 560 0 0 590 590 0 0
२ 34300101 राविय यवुा पररिालन काययक्रम 177 177 0 0 310 310 0 0 325 325 0 0
३ 34300102 खेलकुद ववकास काययक्रम 241 241 0 0 260 260 0 0 300 300 0 0
४ 34300103 नपेाल स्काउट 506 506 0 0 570 570 0 0 610 610 0 0
५ 34341011 राविय खेलकुद पररषद् 20,996 18,996 0 2,000 18,914 18,914 0 0 20,336 20,336 0 0
६ 34341012 राविय यवुा पररषद् 901 901 0 0 935 935 0 0 975 975 0 0
७ 34351011 यवुा स्वरोजिार कोष 1,231 1,231 0 0 1,315 1,315 0 0 1,345 1,345 0 0

24,550 22,550 0 2,000 22,864 22,864 0 0 24,481 24,481 0 0
6.5 मवहला , बालबाधलका तथा जेष्ठ नािररक

१ 34000011 मवहला,बालबाधलका तथा जेष्ठ नािररक मन्त्रालय 1,012 1,012 0 0 1,106 1,106 0 0 1,161 1,161 0 0

२ 34000012 पिपुती विृाश्रम 331 331 0 0 325 325 0 0 341 341 0 0

३ 34000101
लैविक वहंसा धनवारण तथा मानव बेिववखन धनयन्त्रण 
काययक्रम

360 360 0 0 396 396 0 0 416 416 0 0

४ 34000102 सामाशजक ववकास काययक्रम 3,537 3,537 0 0 2,425 2,425 0 0 2,522 2,522 0 0
५ 34000103 बाल ववकास काययक्रम 1,716 1,716 0 0 1,860 1,860 0 0 1,935 1,935 0 0
६ 34000105 रािपधत मवहला सिशिकरण पररयोजना 2,615 2,615 0 0 2,730 2,730 0 0 3,035 3,035 0 0
७ 34001101 मवहला तथा बालबाधलका वविाि 528 528 0 0 645 645 0 0 698 698 0 0
८ 34041011 समाज कल्याण पररषद् 0 0 0 0 536 536 0 0 557 557 0 0
९ 34081011 राविय बाल अधिकार पररषद् 743 593 150 0 776 596 180 0 806 606 200 0
१० 34000106 मवहला समतु्थान काययक्रम 3,851 301 3,550 0 4,236 331 3,905 0 4,660 364 4,296 0

14,693 10,993 3,700 0 15,035 10,950 4,085 0 16,131 11,635 4,496 0
6.6 श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011 श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सरुक्षा मन्त्रालय 1,834 1,834 0 0 2,251 2,251 0 0 2,807 2,807 0 0
२ 37100012 वैदेशिक रोजिार न्त्यायाधिकरण 259 259 0 0 285 285 0 0 295 295 0 0
३ 37100101 रोजिार प्रवियन काययक्रम 3,326 0 3,326 0 5,390 0 5,390 0 0 0 0 0
४ 37100102 प्रिानमन्त्री रोजिार काययक्रम 543 543 0 0 38,366 38,366 0 0 44,222 44,222 0 0

५ 37100103 यवुा रोजिारीका लाधि रुपान्त्तरण पहल पररयोजना 5,629 0 0 5,629 41,307 21,307 0 20,000 42,230 34,730 0 7,500

६ 37101011 श्रम तथा ब्यवसायजन्त्य सरुक्षा वविाि 510 510 0 0 394 394 0 0 403 403 0 0
७ 37101012 श्रम  तथा रोजिार कायायलयहरु 1,691 1,691 0 0 2,124 2,124 0 0 2,172 2,172 0 0
८ 37101102 व्यवसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््य केन्त्र 299 299 0 0 336 336 0 0 344 344 0 0
९ 37102011 वैदेशिक रोजिार वविाि 1,609 1,609 0 0 1,914 1,914 0 0 1,957 1,957 0 0

१० 37103011 व्यावसावयक तथा सीप ववकास ताधलम प्रधतष्ठान 3,039 3,039 0 0 3,575 3,575 0 0 3,655 3,655 0 0

११ 37131011 वैदेशिक रोजिार बोिय 202 202 0 0 233 233 0 0 238 238 0 0

१२ 37100104
बैदेशिक रोजिारीबाट फवकय एका ब्यशिहरुका लाधि पनु 
एवककरण पररयोजना पवहलो िरण

1,862 0 1,862 0 2,048 0 2,048 0 2,253 0 2,253 0

20,803 9,986 5,188 5,629 98,223 70,785 7,438 20,000 100,576 90,823 2,253 7,500
1,755,734 1,304,594 110,234 340,906 1,795,525 1,480,236 86,381 228,908 1,763,412 1,570,708 42,068 150,637

जम्मा

जम्मा

जम्मा
कुल जम्मा
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7.1.1 ऊजाा
१ 30800011 ऊजाा, जलस्रोत तथा स िंचाई मन्त्रालय 1,597 1,643 1,559 84 0 1,687 1,602 85 0 1,771 1,682 89 0 9 1 7 3 3
२ 30800101 बढुी गण्डकी जलविद्यतु आयोजना 66,026 79,323 247 79,076 0 82,575 552 82,023 0 52,575 552 52,023 0 1 1 7 1 1

३ 30800102 विद्यतु विका  दशक  म्बन्त्धी कायायोजना 131 244 102 142 0 230 115 115 0 230 115 115 0 4 1 7 3 3

४ 30800103 िैकल्पपक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 10,014 9,418 8,303 1,115 0 10,918 9,426 1,492 0 11,464 9,897 1,567 0 4 1 7 1 1

५ 30800104
राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाा 
कायाक्रम

12,167 19,135 19,135 0 0 27,360 27,360 0 0 27,360 27,360 0 0 4 1 7 1 1

६ 30801011 विद्यतु विका  विभाग 1,091 1,328 1,078 250 0 1,313 854 459 0 1,379 897 482 0 4 1 7 3 3
७ 30801101 विद्यतु विका मा सनजी के्षरको प्रिर्द्ान 14 16 16 0 0 16 16 0 0 17 17 0 0 4 1 7 1 1
८ 30801102  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोजना 263 644 147 497 0 936 312 624 0 985 324 661 0 1 2 7 2 1
९ 30801103 पिंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोजना 80 108 58 50 0 118 72 46 0 118 72 46 0 1 2 7 2 1
१० 30801104 जलविद्यतु आयोजना अध्ययन 6,760 8,032 0 8,032 0 6,210 0 6,210 0 6,521 0 6,521 0 3 1 7 1 1
११ 30801106 बढुीगिंगा जलविद्यतु आयोजना 10,162 15,679 308 15,371 0 23,407 367 23,040 0 23,407 367 23,040 0 4 1 7 1 1
१२ 30821012 जल तथा ऊजाा आयोग 840 1,847 414 1,433 0 907 352 555 0 953 370 583 0 8 1 7 2 3

१३ 30821013
नदद बेस न योजना तथा जलविद्यतु विका  
गरुुयोजना तजुामा आयोजना

1,923 1,722 22 1,700 0 2,120 22 2,098 0 2,226 23 2,203 0 7 1 7 2 1

१४ 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्त्य प्र ारण लाईन 
विस्तार

126,175 227,030 0 0 227,030 211,870 0 0 211,870 222,464 0 0 222,464 3 1 7 2 3

१५ 50108102 थानकोट-चापागाउिं-भक्तपरु १३२ के.भी 176 25 0 0 25 105 0 0 105 110 0 0 110 3 1 7 2 3

१६ 50108103
अन्त्य ३३ के.भी. तथा  ि-स्टेशन 
आयोजनाहरु

46,616 78,525 0 0 78,525 75,040 0 0 75,040 78,792 0 0 78,792 3 1 7 3 3

१७ 50108104 जलविद्यतु  दुृढीकरण आयोजना 2,779 1,230 0 0 1,230 1,817 0 0 1,817 1,900 0 0 1,900 4 1 7 1 2

१८ 50108105  ामदुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण विद्यतुीकरण 55,061 10,000 0 0 10,000 41,600 0 0 41,600 43,264 0 0 43,264 3 1 7 3 2

१९ 50108106
कुलेखानी तेस्रो जलविद्यतु आयोजना (१४ 
मे.िा.)

879 100 0 0 100 525 0 0 525 530 0 0 530 4 1 7 2 2

२० 50108107
चमेसलयागाड जल विद्यतु आयोजना (३० 
मे.िा.)

176 100 0 0 100 105 0 0 105 110 0 0 110 4 1 7 2 2

२१ 50108108
जलाशययकु्त आयोजनाहरुको छनौट तथा 
 िंभाव्यता अध्ययन

2,550 510 0 0 510 1,523 0 0 1,523 1,550 0 0 1,550 7 1 7 2 1

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला जलविद्यतु अध्ययन 
आयोजना

352 2,000 0 0 2,000 210 0 0 210 230 0 0 230 4 1 7 2 2

२३ 50108110
मासथपलो तामाकोशी जलविद्यतु आयोजना 
(४५६ मे. िा.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 2

२४ 50108111
मासथपलो सरशलुी (३ए) जलविद्यतु 
आयोजना (६० मे.िा.)

5,065 300 0 0 300 14,000 0 0 14,000 15,000 0 0 15,000 4 1 7 2 2

२५ 50108112 राहघुाट जलविद्यतु आयोजना (२७ मे.िा. ) 10,985 16,500 0 0 16,500 25,000 0 0 25,000 27,000 0 0 27,000 4 1 7 2 2

२६ 50108113 तनहुुँ  जलविद्यतु आयोजना (१४० मे.िा.) 28,780 41,500 0 0 41,500 71,760 0 0 71,760 78,936 0 0 78,936 1 1 7 2 2

२७ 50108114 मासथपलो मोदी जल विद्यतु आयोजना 1,407 2,682 0 0 2,682 890 0 0 890 2,160 0 0 2,160 4 1 7 3 2
२८ 50108115 नपेाल भारत विद्यतु  प्रशारण 27,057 33,900 0 0 33,900 42,789 0 0 42,789 42,789 0 0 42,789 3 1 7 3 3

२९ 50108116
पनुानविकरणीय तथा क्षमता विस्तार 
आयोजना

33,646 31,000 0 0 31,000 55,000 0 0 55,000 60,500 0 0 60,500 3 1 12 2 2

३० 50108117 तामाकोशी पाचौँ  जलसबद्यतु आयोजना 1,792 1,500 0 0 1,500 2,600 0 0 2,600 15,000 0 0 15,000 1 1 7 2 2
३१ 50108120 विद्यतु उत्पादन कम्पनी सलसमटेड 4,396 3,000 0 0 3,000 2,783 0 0 2,783 3,000 0 0 3,000 4 1 7 3 3
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३२ 50108121 राविय प्रशारण ग्रीड कम्पनी सलसमटेड 8,793 6,080 0 0 6,080 5,565 0 0 5,565 6,000 0 0 6,000 3 1 7 3 3

३३ 50108122
अपर अरुण जलविद्यतु आयोजना कम्पनी 
सलसमटेड

5,426 10,000 0 0 10,000 7,390 0 0 7,390 11,000 0 0 11,000 1 1 7 2 2

३४ 50108123
पािर  ेक्टर ररर्ा म ऐण्ड  स्टेनबल 
हाईड्रोपािर डेभलपमेन्त्ट प्रोजेक्ट

3,467 2,600 0 0 2,600 2,952 0 0 2,952 3,247 0 0 3,247 4 1 7 3 3

३५ 50108124 नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी सलसमटेड 8,793 6,000 0 0 6,000 10,800 0 0 10,800 10,800 0 0 10,800 4 1 7 2 1

३६ 50108127 विद्यतु विका  दशक  म्बन्त्धी कायायोजना 17,555 17,500 0 0 17,500 31,968 0 0 31,968 34,845 0 0 34,845 4 1 7 3 3

३७ 50108128
 ा ेक- विद्यतु प्रशारण तथा वितरण 
प्रणाली  दुृढीकरण आयोजना

15,601 41,900 0 0 41,900 64,400 0 0 64,400 70,840 0 0 70,840 4 1 7 1 1

३८ 50108129
नपेाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा 
विस्तार आयोजना

23,096 52,100 0 0 52,100 73,840 0 0 73,840 81,224 0 0 81,224 4 1 7 1 1

३९ 50108130 दधुको ी जलाशययकु्त आयोजना 2,727 9,440 0 0 9,440 75,000 0 0 75,000 80,000 0 0 80,000 1 1 7 1 1
४० 30801108 नौमरेु बहउुदे्दश्यीय आयोजना 0 2,481 190 2,291 0 2,729 209 2,520 0 3,002 230 2,772 0 1 1 7 1 1

544,418 737,142 31,579 110,041 595,522 980,058 41,259 119,267 819,532 1,023,299 41,906 90,102 891,291
7.1.2 जलस्रोत

१ 30803106 नदी सनयन्त्रण 42,345 31,965 1,930 30,035 0 46,073 2,053 44,020 0 48,796 2,135 46,661 0 7 1 11 2 1

२ 30803107
जल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण प्रविसध 
पररयोजना

897 1,047 47 1,000 0 1,032 50 982 0 1,084 53 1,031 0 7 2 11 2 1

३ 30803108
भारतीय अनदुान  हयोगमा  िंचासलत नदी 
सनयन्त्रण आयोजना

2,779 3,374 0 3,374 0 2,200 0 2,200 0 4,400 0 4,400 0 7 1 11 2 2

४ 30803118 टार - बजार  िंरक्षण कायाक्रम 5,719 5,178 0 5,178 0 10,400 0 10,400 0 11,024 0 11,024 0 7 1 11 2 1

५ 30803126
नयाुँ प्रविसधमा आधाररत नदद सनयन्त्रण 
कायाक्रम

14,746 0 0 0 0 10,145 145 10,000 0 10,145 145 10,000 0 7 1 11 2 1

६ 30803148
पिुी राप्ती लोथर-  ौराहा नदद सनयन्त्रण 
आयोजना

95 0 0 0 0 420 0 420 0 420 0 420 0 4 1 11 2 2

७ 30803154 जलस्रोत  िंरक्षण आयोजना 18 645 151 494 0 22 0 22 0 23 0 23 0 7 1 13 3 1
८ 30804101 जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 1,533 2,768 302 2,466 0 1,658 299 1,359 0 1,741 314 1,427 0 7 1 13 3 3
९ 30881011 भसूमगत जलस्रोत विका   समसत 830 1,086 589 497 0 911 496 415 0 970 513 457 0 7 2 16 2 2
१० 30803156 नविनतम याल्न्त्रक स िंचाइ आयोजना 0 1,310 20 1,290 0 1,441 22 1,419 0 1,585 24 1,561 0 4 1 2 2 1

68,962 47,373 3,039 44,334 0 74,302 3,065 71,237 0 80,188 3,184 77,004 0
7.1.3 स ुँचाइ

१ 30803011 जलस्रोत तथा स िंचाइ विभाग 1,006 1,325 1,302 23 0 1,292 1,268 24 0 1,356 1,331 25 0 7 1 2 2 3
२ 30803012 स िंचाइ व्यिस्थापन सडसभजन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3
३ 30803013 याल्न्त्रक कायाालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 1
४ 30803101 स िंचाइ   िंस्थागत विका  कायाक्रम 981 2,124 260 1,864 0 1,117 246 871 0 1,173 258 915 0 4 2 2 2 1

५ 30803102
स िंचाइ  तथा जलस्रोत व्यिस्थापन 
आयोजना (स िंचाइ )

206 896 126 770 0 270 143 127 0 283 150 133 0 4 1 2 1 1

६ 30803103
स िंचाइ  िंभाव्यता अध्ययन तथा सनमााण 
गणुस्तर कायाक्रम

1,060 1,760 32 1,728 0 2,183 35 2,148 0 2,313 36 2,277 0 4 2 2 1 1

७ 30803104 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 532 639 264 375 0 598 277 321 0 628 291 337 0 4 2 2 2 3

८ 30803105
 मदुाय व्यिल्स्थत स िंल्चत कृवर्ष के्षर 
आयोजना

2,210 3,326 189 3,137 0 1,640 155 1,485 0 1,794 160 1,634 0 4 1 2 1 1

९ 30803109 ममात  िंभार आयोजनाहरु 5,286 6,292 1,270 5,022 0 5,205 1,314 3,891 0 5,466 1,380 4,086 0 4 1 2 1 1

१० 30803110
बहृत  रकारी स िंचाई योजनाको 
पनुस्थाापना तथा व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण

5,512 4,128 68 4,060 0 3,957 84 3,873 0 4,155 88 4,067 0 4 1 2 1 2

११ 30803111 बागमती स िंचाइ आयोजना 5,447 8,277 291 7,986 0 10,770 550 10,220 0 10,770 550 10,220 0 4 1 2 2 2
१२ 30803112 बबई स िंचाइ आयोजना 10,297 15,284 284 15,000 0 285,400 400 285,000 0 285,400 400 285,000 0 1 1 2 1 1
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१३ 30803113 महाकाली स िंचाइ आयोजना (कन्त्चनपरु) 8,154 12,601 246 12,355 0 33,340 340 33,000 0 41,590 340 41,250 0 4 1 2 2 3
१४ 30803114  नु्त् री मोरङ स िंचाइ आयोजना (तेस्रो) 12,172 8,064 370 7,694 0 8,368 398 7,970 0 8,787 418 8,369 0 4 1 2 2 2

१५ 30803115
प्रगन्ना तथा बड्कापथ  स िंचाइ आयोजना, 
दाङ

3,321 3,122 122 3,000 0 3,741 118 3,623 0 3,928 124 3,804 0 4 1 2 2 2

१६ 30803116 स क्टा स िंचाइ आयोजना 13,644 18,868 363 18,505 0 23,450 450 23,000 0 23,450 450 23,000 0 1 1 2 2 2
१७ 30803117 पालङुटार- कुण्डटुार स िंचाइ आयोजना 821 899 99 800 0 938 108 830 0 985 113 872 0 4 1 2 2 2

१८ 30803119
रानी जमरा  कुलररया स िंचाइ आयोजना ( 
प्रणाली आधसुनकीकरण  मेत)

15,424 29,006 474 28,532 0 29,645 645 29,000 0 29,645 645 29,000 0 1 1 2 2 2

१९ 30803120
भेरी - ििई  डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय 
आयोजना

21,916 22,778 284 22,494 0 25,320 320 25,000 0 37,820 320 37,500 0 1 1 2 2 2

२० 30803121
प्राथासमकता प्राप्त नदद बेल्शन बाढी जोल्खम 
ब्यिस्थापन आयोजना

8,516 16,779 304 16,475 0 3,985 155 3,830 0 7,098 272 6,826 0 4 1 2 2 1

२१ 30803122 स िंचाइ पनुस्थाापना आयोजना (कुिेत र्ण्ड) 238 1,012 112 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२२ 30803123  मरृ्द् तराई मधे  स िंचाइ विशरे्ष कायाक्रम 18,591 19,544 300 19,244 0 26,265 265 26,000 0 26,265 265 26,000 0 4 1 2 1 1

२३ 30803124
 नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दल्शय 
आयोजना

14,460 27,162 208 26,954 0 70,300 300 70,000 0 85,300 300 85,000 0 1 1 2 3 3

२४ 30803125 बहृद् दाङ उपत्यका स िंचाई आयोजना 3,962 3,141 141 3,000 0 4,750 350 4,400 0 4,750 350 4,400 0 4 1 2 2 2

२५ 30803127 एकीकृत उजाा तथा स िंचाई विर्षशे कायाक्रम 10,101 2,097 246 1,851 0 10,669 369 10,300 0 10,669 369 10,300 0 4 1 2 2 2

२६ 30803133
भसुमगत स्यालो तथा सडप टु्यििेल स िंचाई 
आयोजना

0 278 55 223 0 306 61 245 0 336 67 270 0 4 1 2 2 1

163,857 209,402 7,410 201,992 0 553,509 8,351 545,158 0 593,961 8,677 585,285 0
7.1.4 जल तथा मौ म विज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौ म विज्ञान विभाग 5,661 5,934 1,140 4,794 0 12,570 3,050 9,520 0 7,445 1,194 6,251 0 7 1 13 1 1
२ 30802101 जल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 3,166 3,328 1,450 1,878 0 3,685 1,660 2,025 0 3,679 1,579 2,100 0 7 1 13 3 3

३ 30802102 जलिाय ुप्रकोप  मतु्थान सनमााण आयोजना 1,031 789 29 760 0 825 45 780 0 850 50 800 0 7 1 13 2 1

9,858 10,051 2,619 7,432 0 17,080 4,755 12,325 0 11,974 2,823 9,151 0
7.2 भौसतक पूिााधार तथा यातायात

१ 33700011 भौसतक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 2,380 1,717 1,256 461 0 2,302 1,497 805 0 2,459 1,543 916 0 9 1 16 1 3

२ 33700012 नपेाल पानीजहाज कायाालय 823 829 200 629 0 993 206 787 0 1,107 212 895 0 3 1 9 3 3
३ 33700101 काठमािंडौ-तराई मधेश र्ाष्ट ट्रयाक 64,435 300,786 789 299,997 0 338,118 938 337,180 0 344,642 967 343,675 0 1 1 9 2 3
४ 33700102 जल मागा 42 48 44 4 0 55 51 5 0 57 52 5 0 3 1 9 1 3
५ 33701011  डक विभाग 6,590 9,036 1,745 7,291 0 9,714 1,714 8,000 0 10,350 1,850 8,500 0 3 1 11 1 3
६ 33701012 सडसभजन  डक कायाालयहरु 6,475 6,252 5,767 485 0 8,892 5,892 3,000 0 10,050 6,550 3,500 0 3 1 11 1 3
७ 33701013 हेभी इल्क्िप्मेन्त्ट सडसभजनहरु 4,894 5,498 4,298 1,200 0 6,315 4,315 2,000 0 7,015 4,515 2,500 0 3 2 11 1 3
८ 33701014 मेकासनकल तासलम 242 281 231 50 0 311 231 80 0 376 250 126 0 2 2 11 1 3
९ 33701015 गणुस्तर अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 643 745 270 475 0 5,257 257 5,000 0 10,270 270 10,000 0 4 2 11 3 3

१० 33701017
प्रदेश राजधानी जोड्न ेराजमागा स्तरोन्नसत 
कायाक्रम

30,481 12,288 0 12,288 0 10,000 0 10,000 0 50,000 0 50,000 0 1 1 9 2 2

११ 33701018 अरूण कोररडोर 761 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3 1 9 2 2
१२ 33701019 बटुिल सलिंक रोड (बाइपा ) 971 1,000 0 1,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3 1 9 2 2

१३ 33701101  गरमाथा राजमागा(गाईघाट-ददके्तल खण्ड) 2,476 4,101 101 4,000 0 5,102 102 5,000 0 10,105 105 10,000 0 3 1 9 2 3

१४ 33701102
िी.पी. राजमागा ( युाविनायक-धसुलखेल, 
धसुलखेल-स न्त्धलुी- बददािा   डक 
आयोजना)

6,062 6,171 181 5,990 0 10,159 159 10,000 0 10,163 163 10,000 0 3 1 9 2 3

१५ 33701103
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुाघाट-
दाच ुाला-वटङकर)

9,809 5,162 161 5,001 0 10,116 116 10,000 0 12,119 119 12,000 0 3 1 9 2 3

जम्मा

जम्मा

731



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था ददग

ो 
विक

ा 
 

लक्ष्
य 
 िंके

त

लैंस
गक

  
िंके
त

जल
िा
य ु
 िंके

त

क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विसनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण

रण
नी
सतक

 स्
तम्
भ

प्राथ
सम
क
ता
  
क्र
म

आ. ि. 
२०७८/७९ को 
 िंशोसधत अनमुान

१६ 33701104 काल्न्त्त राजपथ 2,970 2,113 113 2,000 0 2,626 126 2,500 0 2,627 127 2,500 0 3 1 1 2 3
१७ 33701105 गिंगटे- मनु्त्रटार-गपरु्भन्त््याङ  डक 381 500 0 500 0 400 0 400 0 3,000 0 3,000 0 3 1 1 2 3

१८ 33701106
कक्रहिा- रुरपरु-  ालझण्डी- ल्न्त्धखका - 
ढोरपाटन  डक

3,424 4,096 96 4,000 0 10,101 101 10,000 0 10,105 105 10,000 0 3 1 1 2 3

१९ 33701107 दमक-ल्च ापानी  डक 2,854 3,000 0 3,000 0 6,000 0 6,000 0 7,000 0 7,000 0 3 2 1 2 3

२० 33701108
मदन भण्डारी राजमागा (बाहनुडाुँगी देल्ख 
रुपाल  म्म)

35,856 29,112 621 28,491 0 48,598 663 47,935 0 61,206 671 60,535 0 1 1 9 2 3

२१ 33701109
गपछी-सरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिेशी-र िुागढी 
 डक आयोजना

13,727 18,575 120 18,455 0 10,494 124 10,370 0 8,129 129 8,000 0 1 1 9 2 3

२२ 33701110 टनकपरु सलिंक  डक 190 425 0 425 0 500 0 500 0 1,500 0 1,500 0 3 2 9 2 3
२३ 33701111  डक  धुार आयोजना 74,080 49,633 633 49,000 0 48,048 682 47,366 0 39,253 698 38,555 0 3 2 9 2 3

२४ 33701112 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक  डक 1,525 3,105 105 3,000 0 5,105 105 5,000 0 10,109 109 10,000 0 3 1 1 2 3

२५ 33701113
शवहद मागा (घोराही- निुागाउुँ- सतला- 
घसतागाउ- थिाङ- मसु कोट-मैकोट)

4,406 5,130 130 5,000 0 8,134 134 8,000 0 9,143 143 9,000 0 3 1 1 2 3

२६ 33701114 पषु्पलाल राजमागा(मध्य पहाडी राजमागा) 60,339 93,316 1,022 92,294 0 57,325 1,069 56,256 0 117,298 1,098 116,200 0 1 1 9 2 3

२७ 33701115
 खेुत- दैलेख बजार- महािलेुक- गापजे 
भात्तडी, रतडा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना  डक

5,138 6,000 0 6,000 0 8,000 0 8,000 0 8,500 0 8,500 0 3 1 9 2 3

२८ 33701116
भेरी कररडोर (जाजरकोट-दनैु-मररम-सतन्त्जे 
धो)

3,204 7,092 92 7,000 0 10,000 0 10,000 0 12,000 0 12,000 0 3 1 9 2 3

२९ 33701117  डक के्षर विका  आयोजना 2,341 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 3

३० 33701118
उत्तर दल्क्षण राजमागा(कणााली, 
कालीगण्डकी र कोशी)

29,022 46,952 683 46,269 0 34,232 806 33,426 0 50,257 831 49,426 0 1 1 9 2 3

३१ 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्त््याङ  डक 1,903 3,051 51 3,000 0 6,500 0 6,500 0 10,000 0 10,000 0 3 1 1 2 3

३२ 33701120
काठमाडौं उपत्यका  डक विस्तार 
आयोजना

11,648 4,146 146 4,000 0 17,225 225 17,000 0 11,928 234 11,694 0 3 2 9 2 3

३३ 33701121 डमु्र-े बेशीशहर- चामे -मनाङ  डक 6,235 6,128 127 6,001 0 9,158 158 9,000 0 25,165 165 25,000 0 3 1 9 2 3
३४ 33701122 स्थानीय  डक पलु सनमााण 56,162 74,302 0 74,302 0 43,001 0 43,001 0 50,000 0 50,000 0 3 1 1 2 3

३५ 33701123
रणनैसतक  डक पलुहरुको विस्ततृ 
 िंभाव्यता अध्ययन

6,498 6,011 0 6,011 0 5,000 0 5,000 0 8,000 0 8,000 0 3 2 9 2 3

३६ 33701124 काठमाडौ बावहरी चक्रपथ 189 200 0 200 0 840 0 840 0 3,050 0 3,050 0 3 2 9 3 3
३७ 33701125 महाकाली पलु सनमााण आयोजना 8,648 4,134 134 4,000 0 4,100 100 4,000 0 3,095 95 3,000 0 3 1 9 2 3

३८ 33701126
 ेती राजमागा(वटकापरु -लोडे-चैनपरु-
ताक्लाकोट)

3,951 6,165 165 6,000 0 10,165 165 10,000 0 10,161 161 10,000 0 3 1 9 2 3

३९ 33701127 चेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेखु) 952 2,000 0 2,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 3 1 1 2 3

४० 33701128 हलुाकी राजमागा (पलुहरु  मेत) 47,925 60,720 810 59,910 0 97,510 877 96,633 0 81,485 885 80,600 0 3 1 9 2 3

४१ 33701130
औद्योसगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) 
विस्तार आयोजना

19,413 23,502 502 23,000 0 26,160 554 25,606 0 29,065 565 28,500 0 3 1 9 2 3

४२ 33701132
रणनीसतक  डक पलु सनमााण तथा पलु 
पलेु ा  िंरक्षण

28,067 33,205 705 32,500 0 35,600 600 35,000 0 47,539 539 47,000 0 3 1 9 2 3

४३ 33701133  ा ेक रोड कनले्क्टसभटी प्रोजेक्ट 1,209 0 0 0 0 142 142 0 0 147 147 0 0 3 1 9 3 3
४४ 33701134 चक्रपथ विस्तार आयोजना 11,740 16,090 90 16,000 0 24,418 95 24,323 0 25,097 97 25,000 0 3 1 9 3 3

४५ 33701135
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोजना: मलु्ग्लङ नारायणगढ  डक खण्ड

1,364 190 90 100 0 8,095 95 8,000 0 8,091 91 8,000 0 3 1 9 3 3
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४६ 33701136  डक तथा ट्रावर्क  रुक्षा 4,349 7,595 95 7,500 0 7,106 106 7,000 0 8,121 121 8,000 0 8 1 11 3 2
४७ 33701137  डक पूिााधार विका  कायाक्रम 19,482 0 0 0 0 52,000 0 52,000 0 45,000 0 45,000 0 3 1 9 2 3

४८ 33701138
राजमागा  स्तरोन्नती तथा पनुस्थाापना 
कायाक्रम

67,480 69,767 0 69,767 0 91,678 0 91,678 0 121,000 0 121,000 0 3 1 9 3 3

४९ 33701139 नागढुङ्गा  रुुङमागा सनमााण आयोजना 67,842 54,141 141 54,000 0 59,188 146 59,042 0 30,151 151 30,000 0 1 1 9 3 3
५० 33701140  ा ेक  डक  धुार आयोजना 32,468 77,956 464 77,492 0 61,288 518 60,770 0 40,525 525 40,000 0 3 1 9 3 2
५१ 33701141 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोपपा-जमु्ला  डक 3,045 4,000 0 4,000 0 8,000 0 8,000 0 8,000 0 8,000 0 3 1 1 3 2

५२ 33701142
स्िणा  गरमाथा िहृत चक्रपथ 
(ओखलढुिंगा- ोल ु पलेरी- खोटाङ ददके्तल-
ओखलढुिंगा)

2,753 4,000 0 4,000 0 8,000 0 8,000 0 10,000 0 10,000 0 3 1 1 3 2

५३ 33701143 तराई मधे   डक पिुााधार विशेर्ष कायाक्रम 15,488 0 0 0 0 30,000 0 30,000 0 35,000 0 35,000 0 3 1 9 3 2

५४ 33701144  ाुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइसभर  डक 1,313 1,785 0 1,785 0 4,000 0 4,000 0 5,000 0 5,000 0 3 1 9 2 2
५५ 33701145  ा ेक राजमागा  धुार आयोजना 27,753 82,221 221 82,000 0 40,492 272 40,220 0 40,281 281 40,000 0 3 1 9 3 3
५६ 33701146 दोश्रो पलु  धुार तथा  िंभार आयोजना 3,353 7,600 0 7,600 0 14,000 0 14,000 0 19,000 0 19,000 0 3 1 9 2 2

५७ 33701167 के्षरीय ब्यापाररक मागा विस्तार आयोजना 37,221 68,481 0 68,481 0 37,560 200 37,360 0 30,000 0 30,000 0 3 1 9 2 2

५८ 33701168  रुुङ्ग मागा विका  कायाक्रम 7,851 11,960 0 11,960 0 20,000 0 20,000 0 15,000 0 15,000 0 1 1 9 3 1

५९ 33701169
बैकल्पपक  हायक राजमागा विका  
कायाक्रम

79,469 2,271 271 2,000 0 84,285 285 84,000 0 115,297 297 115,000 0 3 1 9 2 2

६० 33701170  ा ेक मलु्ग्लङ - पोखरा  डक योजना 31,032 36,092 92 36,000 0 28,100 100 28,000 0 15,094 94 15,000 0 3 1 9 2 2

६१ 33701171
काकरसभट्टा इनरुिा, पथलैया नारायणघाट 
खण्ड

5,407 46,400 0 46,400 0 20,563 0 20,563 0 15,000 0 15,000 0 2 1 9 1 2

६२ 33701172 समचैया कटारी घमुी 4,814 6,076 88 5,988 0 10,000 0 10,000 0 15,000 0 15,000 0 2 1 9 2 2

६३ 33701173
 युाविनायक धसुलखेल र कोटेश्वर बानशे्वर 
सरपरेुश्वर  डक

12,144 7,000 0 7,000 0 21,476 0 21,476 0 15,000 0 15,000 0 2 1 8 2 2

६४ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान 
ओलािंगच ुिंगगोला (तमोर कोररडोर)

8,762 8,097 96 8,001 0 22,000 0 22,000 0 15,000 0 15,000 0 2 1 9 2 2

६५ 33701175 केचना किं चनजिंघा (मेची कररडोर ) 2,474 3,000 0 3,000 0 8,000 0 8,000 0 10,000 0 10,000 0 2 1 9 2 1
६६ 33701176 सनिााचन के्षर रणनैसतक  डक 20,893 70,000 0 70,000 0 105,890 0 105,890 0 180,000 0 180,000 0 2 1 9 2 2
६७ 33702011 रेलिे विभाग 7,784 10,030 333 9,697 0 11,610 371 11,239 0 13,171 382 12,789 0 3 1 16 1 3

६८ 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विका  
आयोजना

47,470 55,287 287 55,000 0 73,355 299 73,056 0 83,438 309 83,129 0 1 1 9 2 3

६९ 33703011 यातायात व्यिस्था विभाग 447 456 456 0 0 490 490 0 0 505 505 0 0 8 1 16 1 3
७० 33703013  िारी परीक्षण कायाालयहरु 3,063 2,391 723 1,668 0 3,021 773 2,248 0 3,355 797 2,558 0 8 1 16 3 1
७१ 33703101 यातायात व्यिस्था  दुृढीकरण आयोजना 15,877 16,862 5,677 11,185 0 18,966 6,209 12,757 0 20,916 6,400 14,516 0 3 1 11 2 3
७२ 33731011  डक बोडा 72,127 79,207 70,707 8,500 0 73,946 73,385 561 0 75,980 75,340 640 0 3 1 9 2 3
७३ 50137101 पूिााधार विका  तथा सनमााण कम्पनी 8,793 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 1 1 9 1 3
७४ 33701177 राप्ती लोकमागा 0 7,000 0 7,000 0 7,700 0 7,700 0 8,470 0 8,470 0 3 1 9 2 2

७५ 33701178
पूिा दल्क्षण एस याको यातायात तथा 
व्यापार आबर्द्ता असभिवृर्द् कायाक्रम

0 10,048 0 10,048 0 11,053 0 11,053 0 12,158 0 12,158 0 3 1 9 2 2

1,193,399 1,615,674 101,273 1,514,401 0 1,894,577 105,452 1,784,125 5,000 2,143,125 108,688 2,029,437 5,000
7.3  ञ्चार तथा  ूचना प्रविसध

१ 35800011  ञ्चार तथा  ूचना प्रविसध मन्त्रालय 5,416 7,020 6,798 222 0 7,457 7,190 267 0 7,904 7,623 281 0 9 1 16 2 3
२ 35800101 राविय  ूचना प्रविसध केन्त्र 7,052 10,708 1,614 9,094 0 13,220 1,718 11,502 0 15,091 1,804 13,287 0 3 1 9 3 3
३ 35801011 मरुण विभाग 905 970 852 118 0 1,023 900 123 0 1,076 946 130 0 4 2 16 3 3
४ 35802011  ूचना तथा प्रशारण विभाग 530 446 374 72 0 500 395 105 0 524 414 110 0 8 1 16 2 3
५ 35803011 हलुाक  ेिा विभाग 1,456 1,491 1,465 26 0 1,607 1,561 46 0 1,688 1,639 49 0 8 1 16 3 3
६ 35803012 हलुाक सनदेशनालयहरु 2,506 2,397 2,320 77 0 2,519 2,440 79 0 2,646 2,563 83 0 8 2 16 3 3
७ 35803013 गोश्वारा हलुाक 2,104 2,136 1,976 160 0 2,251 2,083 168 0 2,363 2,187 176 0 8 1 16 3 3
८ 35803014 ल्जपला हलुाक कायाालयहरु 32,341 31,954 31,331 623 0 32,930 32,294 636 0 33,707 33,039 668 0 8 1 16 3 3
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९ 35803015 हलुाक प्रल्शक्षण केन्त्र 158 164 159 5 0 2,772 167 2,605 0 2,480 175 2,305 0 8 2 16 3 3
१० 35803016 केन्त्रीय धनादेश कायाालय 126 129 126 3 0 138 135 3 0 145 142 3 0 8 2 16 3 3

११ 35803017
केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेसलक 
ब्यूरो

385 340 336 4 0 422 419 3 0 443 440 3 0 8 2 16 2 3

१२ 35804011  चुना प्रविसध विभाग 2,185 2,013 434 1,579 0 3,394 352 3,042 0 2,513 369 2,144 0 3 1 16 2 3
१३ 35805011 प्रमाणीकरण सनयन्त्रकको कायाालय 424 453 189 264 0 485 206 279 0 509 216 293 0 8 2 9 3 3
१४ 35821011 राविय  ूचना आयोग 478 471 457 14 0 504 488 16 0 530 513 17 0 8 2 16 2 3
१५ 35841011 प्र े काउल्न्त् ल 444 468 468 0 0 496 496 0 0 520 520 0 0 8 2 16 2 3
१६ 35881011 राविय  माचार  समसत 1,285 1,368 1,368 0 0 1,482 1,482 0 0 1,553 1,553 0 0 8 2 16 2 3
१७ 35881012 न्त्यूनतम पाररश्रसमक सनधाारण  समसत 66 66 64 2 0 66 64 2 0 69 67 2 0 5 2 16 3 3
१८ 35881013 रेसडयो प्र ार  ेिा विका   समसत 2,272 2,405 2,405 0 0 2,525 2,525 0 0 2,651 2,651 0 0 8 1 9 2 3
१९ 35881014  रुक्षण मरुण केन्त्र 9,841 14,991 291 14,700 0 18,689 309 18,380 0 18,555 324 18,231 0 8 1 9 3 3
२० 50158101 नपेाल टेलीसभजन 8,793 4,900 0 0 4,900 7,015 0 0 7,015 6,815 0 0 6,815 8 1 9 2 3
२१ 35800102 सडल्जटल नपेाल आयोजना 0 6,000 1,000 5,000 0 6,600 1,100 5,500 0 7,260 1,210 6,050 0 1 1 9 2 2

78,767 90,890 54,027 31,963 4,900 106,096 56,324 42,757 7,015 109,043 58,395 43,833 6,815
7.4 शहरी विका 

१ 34700011 शहरी विका  मन्त्रालय 1,015 1,016 864 152 0 1,651 1,440 211 0 1,685 1,465 220 0 9 1 11 2 3
२ 34700101 बागमती  धुार आयोजना 27,508 27,048 1,290 25,758 0 37,334 2,014 35,320 0 49,065 2,349 46,716 0 3 1 15 2 1

३ 34701011 शहरी विका  तथा भिन सनमााण सबभाग 975 95,280 15,799 79,481 0 1,550 1,550 0 0 1,777 1,777 0 0 3 1 11 3 3

४ 34701012
 िंघीय  ल्चिालय सनमााण तथा ब्यिस्थापन 
कायाालय

6,185 6,227 1,727 4,500 0 7,336 2,590 4,746 0 7,869 2,935 4,934 0 8 1 11 3 3

५ 34701013
 िंल्घय  हरी विका  आयोजना 
कायाान्त्ियन कायाालयहरु

2,783 3,665 2,152 1,513 0 4,786 3,186 1,600 0 4,905 3,241 1,664 0 3 1 11 2 2

६ 34701101 आिा  व्यिस्था कायाक्रम 1,409 1,141 391 750 0 2,360 1,569 791 0 2,419 1,596 823 0 3 2 11 1 2

७ 34701102
एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी 
विका )

2,097 2,797 1 2,796 0 4,223 5 4,218 0 4,391 6 4,385 0 8 2 11 2 3

८ 34701103  घन शहरी विका  कायाक्रम 104,788 92,245 789 91,456 0 148,888 1,257 147,631 0 164,647 1,479 163,168 0 3 1 11 2 3

९ 34701105 भिन सनमााण  िंवहता,  रकारी भिन सनमााण 19,686 28,718 803 27,915 0 33,488 1,789 31,699 0 33,635 2,420 31,215 0 8 1 11 3 3

१० 34701107
नपेाल - भारत  ीमा एकीकृत जाुँच चौकी 
विका  आयोजना

60 65 14 51 0 74 21 53 0 78 22 56 0 8 2 17 2 3

११ 34701108 शहरी शा कीय क्षमता विका  कायाक्रम 2,349 2,435 295 2,140 0 2,693 435 2,258 0 2,791 443 2,348 0 8 1 16 2 3

१२ 34701110 नयाुँ शहर आयोजना 25,346 31,744 1,292 30,452 0 33,380 2,159 31,221 0 36,880 2,397 34,483 0 3 2 11 2 3
१३ 34701111 के्षरीय शहरी विका  कायाक्रम 23,110 30,799 3,598 27,201 0 33,992 4,465 29,527 0 12,737 2,043 10,694 0 3 1 11 1 2
१४ 34701114 बस्ती विका  कायाक्रम 9,022 8,350 0 8,350 0 31,635 0 31,635 0 32,885 0 32,885 0 7 1 11 2 3
१५ 34701117 विशरे्ष भिन सनमााण आयोजना 19,668 28,693 178 28,515 0 34,519 261 34,258 0 35,878 266 35,612 0 8 1 11 1 3
१६ 34701118 शहरी कोररडोर आयोजना 351 2,276 291 1,985 0 2,658 549 2,109 0 3,252 1,059 2,193 0 2 1 11 3 3
१७ 34751101 नगर विका  कोर्ष 1,609 2,000 2,000 0 0 4,111 4,111 0 0 4,182 4,182 0 0 3 2 11 2 3
१८ 34771101 काठमाण्डौ उपत्यका विका  प्रासधकरण 12,845 17,425 1,035 16,390 0 18,582 1,501 17,081 0 19,459 1,723 17,736 0 3 1 11 3 3
१९ 34771102 धोविखोला कोररडोर  धुार आयोजना 1,900 1,449 59 1,390 0 2,267 85 2,182 0 2,352 83 2,269 0 3 2 9 2 2
२० 50147101 नगर विका  कोर्ष - खानपेानी के्षर 6,472 7,037 0 0 7,037 7,037 0 0 7,037 7,037 0 0 7,037 3 1 6 3 2
२१ 50147106 नगर विका  कोर्ष 10,824 6,100 0 0 6,100 6,686 0 0 6,686 7,574 0 0 7,574 3 2 11 2 3
२२ 34700012 राविय भिन प्रविसध अन ुन्त्धान केन्त्र 0 721 316 405 0 793 348 446 0 872 382 490 0 3 1 11 2 1
२३ 34701119 शहरी विका  आयोजना 0 3,300 0 3,300 0 3,630 0 3,630 0 3,993 0 3,993 0 3 1 11 2 3

280,002 400,531 32,894 354,500 13,137 423,673 29,335 380,616 13,723 440,363 29,868 395,884 14,611
2,339,263 3,111,063 232,841 2,264,663 613,559 4,049,295 248,540 2,955,485 845,270 4,401,954 253,541 3,230,696 917,717कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा
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7.1.1 ऊर्ाा
१ 30800011 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 1,643 1,643 0 0 1,687 1,687 0 0 1,771 1,771 0 0
२ 30800101 बढुी गण्डकी र्लववद्यतु आयोर्ना 79,323 79,323 0 0 82,575 82,575 0 0 52,575 52,575 0 0
३ 30800102 ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्त्धी कायायोर्ना 244 244 0 0 230 230 0 0 230 230 0 0
४ 30800103 वैकशपपक उर्ाा प्रवर्द्ान केन्त्र 9,418 9,418 0 0 10,918 10,918 0 0 11,464 11,464 0 0
५ 30800104 राविय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्ाा कायाक्रम 19,135 7,135 10,500 1,500 27,360 14,360 11,500 1,500 27,360 13,360 12,500 1,500
६ 30801011 ववद्यतु ववकास ववभाग 1,328 1,328 0 0 1,313 1,313 0 0 1,379 1,379 0 0
७ 30801101 ववद्यतु ववकासमा सनर्ी के्षरको प्रवर्द्ान 16 16 0 0 16 16 0 0 17 17 0 0
८ 30801102 सप्तकोिी बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 644 244 400 0 936 436 500 0 985 385 600 0
९ 30801103 पिंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 108 108 0 0 118 118 0 0 118 118 0 0
१० 30801104 र्लववद्यतु आयोर्ना अध्ययन 8,032 8,032 0 0 6,210 6,210 0 0 6,521 6,521 0 0
११ 30801106 बढुीगिंगा र्लववद्यतु आयोर्ना 15,679 5,550 0 10,129 23,407 3,151 0 20,256 23,407 3,151 0 20,256
१२ 30821012 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 1,847 1,847 0 0 907 907 0 0 953 953 0 0

१३ 30821013
नदद बेससन योर्ना तथा र्लववद्यतु ववकास 
गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना

1,722 1,722 0 0 2,120 2,120 0 0 2,226 2,226 0 0

१४ 50108101 १३२ के.भी. तथा अन्त्य प्रसारण लाईन ववस्तार 227,030 56,250 18,630 152,150 211,870 21,275 2,000 188,595 222,464 8,809 2,200 211,455

१५ 50108102 थानकोट-चापागाउिं-भक्तपरु १३२ के.भी 25 25 0 0 105 105 0 0 110 110 0 0

१६ 50108103 अन्त्य ३३ के.भी. तथा सव-स्टेिन आयोर्नाहरु 78,525 12,625 7,200 58,700 75,040 3,937 6,244 64,859 78,792 3,465 6,868 68,459

१७ 50108104 र्लववद्यतु सदुृढीकरण आयोर्ना 1,230 1,230 0 0 1,817 1,486 0 331 1,900 1,536 0 364
१८ 50108105 सामदुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण ववद्यतुीकरण 10,000 10,000 0 0 41,600 41,600 0 0 43,264 43,264 0 0

१९ 50108106
कुलेखानी तेस्रो र्लववद्यतु आयोर्ना (१४ 
मे.वा.)

100 100 0 0 525 525 0 0 530 530 0 0

२० 50108107 चमेसलयागाड र्ल ववद्यतु आयोर्ना (३० मे.वा.) 100 100 0 0 105 105 0 0 110 110 0 0

२१ 50108108
र्लािययकु्त आयोर्नाहरुको छनौट तथा 
सिंभाव्यता अध्ययन

510 510 0 0 1,523 1,523 0 0 1,550 1,550 0 0

२२ 50108109 ठुला तथा मझौला र्लववद्यतु अध्ययन आयोर्ना 2,000 2,000 0 0 210 210 0 0 230 230 0 0

२३ 50108110
मासथपलो तामाकोिी र्लववद्यतु आयोर्ना 
(४५६ मे. वा.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२४ 50108111
मासथपलो सरिलुी (३ए) र्लववद्यतु आयोर्ना 
(६० मे.वा.)

300 300 0 0 14,000 4,872 0 9,128 15,000 4,959 0 10,041

२५ 50108112 राहघुाट र्लववद्यतु आयोर्ना (२७ मे.वा. ) 16,500 1,500 0 15,000 25,000 1,952 0 23,048 27,000 1,647 0 25,353
२६ 50108113 तनहुुँ  र्लववद्यतु आयोर्ना (१४० मे.वा.) 41,500 1,500 0 40,000 71,760 13,160 0 58,600 78,936 14,476 0 64,460
२७ 50108114 मासथपलो मोदी र्ल ववद्यतु आयोर्ना 2,682 2,682 0 0 890 890 0 0 2,160 2,160 0 0
२८ 50108115 नपेाल भारत ववद्यतु  प्रिारण 33,900 15,500 0 18,400 42,789 42,789 0 0 42,789 42,789 0 0
२९ 50108116 पनुानववकरणीय तथा क्षमता ववस्तार आयोर्ना 31,000 1,000 0 30,000 55,000 5,000 0 50,000 60,500 5,500 0 55,000
३० 50108117 तामाकोिी पाचौँ  र्लसबद्यतु आयोर्ना 1,500 1,500 0 0 2,600 1,991 609 0 15,000 14,330 670 0

अनसूुची ७.२
पूवााधार के्षरको सरवर्षीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सिं. ब.उ.िी.निं. कायाक्रम/आयोर्ना
आ.व. २०७९/८० को ववसनयोर्न आ.व. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण
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३१ 50108120 ववद्यतु उत्पादन कम्पनी सलसमटेड 3,000 3,000 0 0 2,783 2,783 0 0 3,000 3,000 0 0
३२ 50108121 राविय प्रिारण ग्रीड कम्पनी सलसमटेड 6,080 6,080 0 0 5,565 5,565 0 0 6,000 6,000 0 0

३३ 50108122
अपर अरुण र्लववद्यतु आयोर्ना कम्पनी 
सलसमटेड

10,000 1,300 0 8,700 7,390 1,890 0 5,500 11,000 4,950 0 6,050

३४ 50108123
पावर सेक्टर ररर्ा म ऐण्ड सस्टेनबल 
हाईड्रोपावर डेभलपमेन्त्ट प्रोरे्क्ट

2,600 100 0 2,500 2,952 0 0 2,952 3,247 0 0 3,247

३५ 50108124 नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी सलसमटेड 6,000 6,000 0 0 10,800 10,800 0 0 10,800 10,800 0 0
३६ 50108127 ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्त्धी कायायोर्ना 17,500 3,000 0 14,500 31,968 1,968 0 30,000 34,845 1,845 0 33,000

३७ 50108128
सासेक- ववद्यतु प्रिारण तथा ववतरण प्रणाली 
सदुृढीकरण आयोर्ना

41,900 1,000 8,700 32,200 64,400 3,349 1,051 60,000 70,840 3,684 1,156 66,000

३८ 50108129
नपेाल ववतरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा ववस्तार 
आयोर्ना

52,100 2,000 100 50,000 73,840 12,840 0 61,000 81,224 14,124 0 67,100

३९ 50108130 दधुकोसी र्लािययकु्त आयोर्ना 9,440 5,590 3,850 0 75,000 4,826 174 70,000 80,000 2,809 191 77,000
४० 30801108 नौमरेु बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 2,481 2,481 0 0 2,729 2,729 0 0 3,002 3,002 0 0

737,142 253,983 49,380 433,779 980,058 312,211 22,078 645,769 1,023,299 289,829 24,185 709,285
7.1.2 र्लस्रोत

१ 30803106 नदी सनयन्त्रण 31,965 31,965 0 0 46,073 46,073 0 0 48,796 48,796 0 0
२ 30803107 र्ल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण प्रववसध पररयोर्ना 1,047 1,047 0 0 1,032 1,032 0 0 1,084 1,084 0 0

३ 30803108
भारतीय अनदुान सहयोगमा सिंचासलत नदी 
सनयन्त्रण आयोर्ना

3,374 340 3,034 0 2,200 155 2,045 0 4,400 165 4,235 0

४ 30803118 टार - बर्ार सिंरक्षण कायाक्रम 5,178 5,178 0 0 10,400 10,400 0 0 11,024 11,024 0 0

५ 30803126 नयाुँ प्रववसधमा आधाररत नदद सनयन्त्रण कायाक्रम 0 0 0 0 10,145 10,145 0 0 10,145 10,145 0 0

६ 30803148
पवुी राप्ती लोथर- सौराहा नदद सनयन्त्रण 
आयोर्ना

0 0 0 0 420 420 0 0 420 420 0 0

७ 30803154 र्लस्रोत सिंरक्षण आयोर्ना 645 645 0 0 22 22 0 0 23 23 0 0
८ 30804101 र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा ववकास केन्त्र 2,768 2,768 0 0 1,658 1,658 0 0 1,741 1,741 0 0
९ 30881011 भसूमगत र्लस्रोत ववकास ससमसत 1,086 1,086 0 0 911 911 0 0 970 970 0 0
१० 30803156 नववनतम याशन्त्रक ससिंचाइ आयोर्ना 1,310 40 0 1,270 1,441 44 0 1,397 1,585 48 0 1,537

47,373 43,069 3,034 1,270 74,302 70,860 2,045 1,397 80,188 74,416 4,235 1,537
7.1.3 ससुँचाइ

१ 30803011 र्लस्रोत तथा ससिंचाइ ववभाग 1,325 1,325 0 0 1,292 1,292 0 0 1,356 1,356 0 0
२ 30803012 ससिंचाइ व्यवस्थापन सडसभर्न 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
३ 30803013 याशन्त्रक कायाालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
४ 30803101 ससिंचाइ  सिंस्थागत ववकास कायाक्रम 2,124 2,124 0 0 1,117 1,117 0 0 1,173 1,173 0 0

५ 30803102
ससिंचाइ  तथा र्लस्रोत व्यवस्थापन आयोर्ना 
(ससिंचाइ )

896 896 0 0 270 270 0 0 283 283 0 0

६ 30803103
ससिंचाइ सिंभाव्यता अध्ययन तथा सनमााण गणुस्तर 
कायाक्रम

1,760 1,760 0 0 2,183 2,183 0 0 2,313 2,313 0 0

७ 30803104 याशन्त्रक व्यवस्थापन कायाक्रम 639 639 0 0 598 598 0 0 628 628 0 0
८ 30803105 समदुाय व्यवशस्थत ससिंशचत कृवर्ष के्षर आयोर्ना 3,326 625 0 2,701 1,640 1,640 0 0 1,794 1,794 0 0

र्म्मा

र्म्मा
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९ 30803109 ममात सिंभार आयोर्नाहरु 6,292 6,292 0 0 5,205 5,205 0 0 5,466 5,466 0 0

१० 30803110
बहृत सरकारी ससिंचाई योर्नाको पनुस्थाापना 
तथा व्यवस्थापन हस्तान्त्तरण

4,128 4,128 0 0 3,957 3,957 0 0 4,155 4,155 0 0

११ 30803111 बागमती ससिंचाइ आयोर्ना 8,277 7,958 0 319 10,770 9,090 0 1,680 10,770 10,244 0 526
१२ 30803112 बबई ससिंचाइ आयोर्ना 15,284 15,284 0 0 285,400 285,400 0 0 285,400 285,400 0 0
१३ 30803113 महाकाली ससिंचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 12,601 12,601 0 0 33,340 33,340 0 0 41,590 41,590 0 0
१४ 30803114 सनु्त्सरी मोरङ ससिंचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 8,064 8,064 0 0 8,368 8,368 0 0 8,787 8,787 0 0
१५ 30803115 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  ससिंचाइ आयोर्ना, दाङ 3,122 3,122 0 0 3,741 3,741 0 0 3,928 3,928 0 0
१६ 30803116 ससक्टा ससिंचाइ आयोर्ना 18,868 12,694 0 6,174 23,450 11,857 0 11,593 23,450 18,817 0 4,633
१७ 30803117 पालङुटार- कुण्डटुार ससिंचाइ आयोर्ना 899 899 0 0 938 938 0 0 985 985 0 0

१८ 30803119
रानी र्मरा  कुलररया ससिंचाइ आयोर्ना ( 
प्रणाली आधसुनकीकरण समेत)

29,006 5,472 0 23,534 29,645 4,354 0 25,291 29,645 14,325 0 15,320

१९ 30803120 भेरी - ववई  डाइभसान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 22,778 22,778 0 0 25,320 25,320 0 0 37,820 37,820 0 0

२० 30803121
प्राथासमकता प्राप्त नदद बेशिन बाढी र्ोशखम 
ब्यवस्थापन आयोर्ना

16,779 2,193 1,966 12,620 3,985 2,732 0 1,253 7,098 6,722 0 376

२१ 30803122 ससिंचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुवेत र्ण्ड) 1,012 792 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0
२२ 30803123 समरृ्द् तराई मधेस ससिंचाइ वविेर्ष कायाक्रम 19,544 19,544 0 0 26,265 26,265 0 0 26,265 26,265 0 0
२३ 30803124 सनुकोिी मररन डाईभसान बहउुदे्दशिय आयोर्ना 27,162 27,162 0 0 70,300 70,300 0 0 85,300 85,300 0 0
२४ 30803125 बहृद् दाङ उपत्यका ससिंचाई आयोर्ना 3,141 3,141 0 0 4,750 4,750 0 0 4,750 4,750 0 0
२५ 30803127 एकीकृत उर्ाा तथा ससिंचाई ववर्षिे कायाक्रम 2,097 2,097 0 0 10,669 10,669 0 0 10,669 10,669 0 0

२६ 30803133
भसुमगत स्यालो तथा सडप टु्यववेल ससिंचाई 
आयोर्ना

278 278 0 0 306 306 0 0 336 336 0 0

209,402 161,868 1,966 45,568 553,509 513,692 0 39,817 593,961 573,106 0 20,855
7.1.4 र्ल तथा मौसम ववज्ञान

१ 30802011 र्ल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग 5,934 5,934 0 0 12,570 12,570 0 0 7,445 7,445 0 0
२ 30802101 र्ल तथा मौसम ववज्ञान कायाक्रम 3,328 3,328 0 0 3,685 3,685 0 0 3,679 3,679 0 0
३ 30802102 र्लवाय ुप्रकोप समतु्थान सनमााण आयोर्ना 789 789 0 0 825 825 0 0 850 850 0 0

10,051 10,051 0 0 17,080 17,080 0 0 11,974 11,974 0 0
7.2 भौसतक पूवााधार तथा यातायात

१ 33700011 भौसतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 1,717 1,717 0 0 2,302 2,302 0 0 2,459 2,459 0 0
२ 33700012 नपेाल पानीर्हार् कायाालय 829 829 0 0 993 993 0 0 1,107 1,107 0 0
३ 33700101 काठमािंडौ-तराई मधेि र्ाष्ट ट्रयाक 300,786 16,551 0 284,235 338,118 338,118 0 0 344,642 344,642 0 0
४ 33700102 र्ल मागा 48 48 0 0 55 55 0 0 57 57 0 0
५ 33701011 सडक ववभाग 9,036 9,036 0 0 9,714 9,714 0 0 10,350 10,350 0 0
६ 33701012 सडसभर्न सडक कायाालयहरु 6,252 6,252 0 0 8,892 8,892 0 0 10,050 10,050 0 0
७ 33701013 हेभी इशक्वप्मेन्त्ट सडसभर्नहरु 5,498 5,498 0 0 6,315 6,315 0 0 7,015 7,015 0 0
८ 33701014 मेकासनकल तासलम 281 281 0 0 311 311 0 0 376 376 0 0

र्म्मा

र्म्मा
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९ 33701015 गणुस्तर अनसुन्त्धान तथा ववकास केन्त्र 745 745 0 0 5,257 5,257 0 0 10,270 10,270 0 0

१० 33701017
प्रदेि रार्धानी र्ोड्न ेरार्मागा स्तरोन्नसत 
कायाक्रम

12,288 12,288 0 0 10,000 10,000 0 0 50,000 50,000 0 0

११ 33701018 अरूण कोररडोर 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0
१२ 33701019 बटुवल सलिंक रोड (बाइपास) 1,000 1,000 0 0 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0
१३ 33701101 सगरमाथा रार्मागा(गाईघाट-ददके्तल खण्ड) 4,101 4,101 0 0 5,102 5,102 0 0 10,105 10,105 0 0

१४ 33701102
वी.पी. रार्मागा (सयुाववनायक-धसुलखेल, 
धसुलखेल-ससन्त्धलुी- बददावास सडक आयोर्ना)

6,171 6,171 0 0 10,159 10,159 0 0 10,163 10,163 0 0

१५ 33701103
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुाला-
वटङकर)

5,162 5,162 0 0 10,116 10,116 0 0 12,119 12,119 0 0

१६ 33701104 काशन्त्त रार्पथ 2,113 2,113 0 0 2,626 2,626 0 0 2,627 2,627 0 0
१७ 33701105 गिंगटे-समनु्त्रटार-गपरु्भन्त््याङ सडक 500 500 0 0 400 400 0 0 3,000 3,000 0 0

१८ 33701106
कक्रहवा- रुरपरु- सालझण्डी-सशन्त्धखका - 
ढोरपाटन सडक

4,096 4,096 0 0 10,101 10,101 0 0 10,105 10,105 0 0

१९ 33701107 दमक-शचसापानी सडक 3,000 3,000 0 0 6,000 6,000 0 0 7,000 7,000 0 0

२० 33701108
मदन भण्डारी रार्मागा (बाहनुडाुँगी देशख रुपाल 
सम्म)

29,112 29,112 0 0 48,598 48,598 0 0 61,206 61,206 0 0

२१ 33701109
गपछी-सरिलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेिी-रसवुागढी सडक 
आयोर्ना

18,575 18,575 0 0 10,494 10,494 0 0 8,129 8,129 0 0

२२ 33701110 टनकपरु सलिंक सडक 425 425 0 0 500 500 0 0 1,500 1,500 0 0
२३ 33701111 सडक सधुार आयोर्ना 49,633 9,633 0 40,000 48,048 5,728 0 42,320 39,253 9,253 0 30,000
२४ 33701112 ११वकलो छेपेटार-भालसु्वारा-बारपाक सडक 3,105 3,105 0 0 5,105 5,105 0 0 10,109 10,109 0 0

२५ 33701113
िवहद मागा (घोराही- नवुागाउुँ- सतला- घसतागाउ-
 थवाङ- मसुसकोट-मैकोट)

5,130 5,130 0 0 8,134 8,134 0 0 9,143 9,143 0 0

२६ 33701114 पषु्पलाल रार्मागा(मध्य पहाडी रार्मागा) 93,316 8,468 0 84,848 57,325 57,325 0 0 117,298 117,298 0 0

२७ 33701115
सखेुत- दैलेख बर्ार- महावलेुक- गापरे् भात्तडी, 
रतडा- नाग्म- गमगढी- नाक्चेलाग्ना सडक

6,000 6,000 0 0 8,000 8,000 0 0 8,500 8,500 0 0

२८ 33701116 भेरी कररडोर (र्ार्रकोट-दनैु-मररम-सतन्त्रे् धो) 7,092 7,092 0 0 10,000 10,000 0 0 12,000 12,000 0 0
२९ 33701117 सडक के्षर ववकास आयोर्ना 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३० 33701118
उत्तर दशक्षण रार्मागा(कणााली, कालीगण्डकी र 
कोिी)

46,952 46,952 0 0 34,232 34,232 0 0 50,257 50,257 0 0

३१ 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्त््याङ सडक 3,051 3,051 0 0 6,500 2,500 0 4,000 10,000 5,000 0 5,000
३२ 33701120 काठमाडौं उपत्यका सडक ववस्तार आयोर्ना 4,146 4,146 0 0 17,225 7,225 0 10,000 11,928 7,234 0 4,694
३३ 33701121 डमु्र-े बेिीिहर- चामे -मनाङ सडक 6,128 6,128 0 0 9,158 4,158 0 5,000 25,165 15,165 0 10,000
३४ 33701122 स्थानीय सडक पलु सनमााण 74,302 5,537 0 68,765 43,001 43,001 0 0 50,000 50,000 0 0

३५ 33701123
रणनैसतक सडक पलुहरुको ववस्ततृ सिंभाव्यता 
अध्ययन

6,011 6,011 0 0 5,000 5,000 0 0 8,000 8,000 0 0

३६ 33701124 काठमाडौ बावहरी चक्रपथ 200 200 0 0 840 840 0 0 3,050 3,050 0 0
३७ 33701125 महाकाली पलु सनमााण आयोर्ना 4,134 4,134 0 0 4,100 4,100 0 0 3,095 3,095 0 0
३८ 33701126 सेती रार्मागा(वटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 6,165 6,165 0 0 10,165 10,165 0 0 10,161 10,161 0 0
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३९ 33701127 चेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 2,000 2,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0
४० 33701128 हलुाकी रार्मागा (पलुहरु समेत) 60,720 9,615 0 51,105 97,510 97,510 0 0 81,485 71,485 0 10,000

४१ 33701130
औद्योसगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) ववस्तार 
आयोर्ना

23,502 23,502 0 0 26,160 26,160 0 0 29,065 29,065 0 0

४२ 33701132
रणनीसतक सडक पलु सनमााण तथा पलु पलेुसा 
सिंरक्षण

33,205 20,705 0 12,500 35,600 25,600 0 10,000 47,539 37,539 0 10,000

४३ 33701133 सासेक रोड कनशेक्टसभटी प्रोरे्क्ट 0 0 0 0 142 142 0 0 147 147 0 0
४४ 33701134 चक्रपथ ववस्तार आयोर्ना 16,090 6,090 0 10,000 24,418 9,418 0 15,000 25,097 10,097 0 15,000

४५ 33701135
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोर्ना: मशुग्लङ नारायणगढ सडक खण्ड

190 190 0 0 8,095 3,095 0 5,000 8,091 3,091 0 5,000

४६ 33701136 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 7,595 7,595 0 0 7,106 7,106 0 0 8,121 8,121 0 0
४७ 33701137 सडक पूवााधार ववकास कायाक्रम 0 0 0 0 52,000 32,000 0 20,000 45,000 20,000 0 25,000
४८ 33701138 रार्मागा  स्तरोन्नती तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 69,767 3,767 0 66,000 91,678 91,678 0 0 121,000 121,000 0 0
४९ 33701139 नागढुङ्गा सरुुङमागा सनमााण आयोर्ना 54,141 4,141 0 50,000 59,188 29,188 0 30,000 30,151 10,151 0 20,000
५० 33701140 सासेक सडक सधुार आयोर्ना 77,956 7,966 0 69,990 61,288 11,288 0 50,000 40,525 10,525 0 30,000
५१ 33701141 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोपपा-र्मु्ला सडक 4,000 4,000 0 0 8,000 8,000 0 0 8,000 8,000 0 0

५२ 33701142
स्वणा सगरमाथा वहृत चक्रपथ (ओखलढुिंगा-
सोल ुसपलेरी- खोटाङ ददके्तल-ओखलढुिंगा)

4,000 4,000 0 0 8,000 6,000 0 2,000 10,000 5,000 0 5,000

५३ 33701143 तराई मधेस सडक पवुााधार वविरे्ष कायाक्रम 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 35,000 25,000 0 10,000
५४ 33701144 साुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइसभर सडक 1,785 1,785 0 0 4,000 4,000 0 0 5,000 5,000 0 0
५५ 33701145 सासेक रार्मागा सधुार आयोर्ना 82,221 6,501 0 75,720 40,492 10,492 0 30,000 40,281 10,281 0 30,000
५६ 33701146 दोश्रो पलु सधुार तथा सिंभार आयोर्ना 7,600 100 0 7,500 14,000 4,000 0 10,000 19,000 5,000 0 14,000
५७ 33701167 के्षरीय ब्यापाररक मागा ववस्तार आयोर्ना 68,481 4,480 0 64,001 37,560 4,560 0 33,000 30,000 5,000 0 25,000
५८ 33701168 सरुुङ्ग मागा ववकास कायाक्रम 11,960 11,960 0 0 20,000 20,000 0 0 15,000 5,000 0 10,000
५९ 33701169 बैकशपपक सहायक रार्मागा ववकास कायाक्रम 2,271 2,271 0 0 84,285 64,285 0 20,000 115,297 100,297 0 15,000
६० 33701170 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सडक योर्ना 36,092 6,092 0 30,000 28,100 8,100 0 20,000 15,094 5,094 0 10,000
६१ 33701171 काकरसभट्टा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट खण्ड 46,400 1,400 0 45,000 20,563 5,563 0 15,000 15,000 5,000 0 10,000
६२ 33701172 समचैया कटारी घमुी 6,076 6,076 0 0 10,000 10,000 0 0 15,000 15,000 0 0

६३ 33701173
सयुाववनायक धसुलखेल र कोटेश्वर बानशे्वर 
सरपरेुश्वर सडक

7,000 4,000 0 3,000 21,476 11,476 0 10,000 15,000 5,000 0 10,000

६४ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान ओलािंगच ुिंगगोला 
(तमोर कोररडोर)

8,097 8,097 0 0 22,000 13,000 0 9,000 15,000 10,000 0 5,000

६५ 33701175 केचना किं चनर्िंघा (मेची कररडोर ) 3,000 3,000 0 0 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0
६६ 33701176 सनवााचन के्षर रणनैसतक सडक 70,000 70,000 0 0 105,890 80,000 9,000 16,890 180,000 180,000 0 0
६७ 33702011 रेलवे ववभाग 10,030 10,030 0 0 11,610 11,610 0 0 13,171 13,171 0 0
६८ 33702101 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल ववकास आयोर्ना 55,287 21,007 0 34,280 73,355 73,355 0 0 83,438 83,438 0 0
६९ 33703011 यातायात व्यवस्था ववभाग 456 456 0 0 490 490 0 0 505 505 0 0
७० 33703013 सवारी परीक्षण कायाालयहरु 2,391 2,391 0 0 3,021 3,021 0 0 3,355 3,355 0 0
७१ 33703101 यातायात व्यवस्था सदुृढीकरण आयोर्ना 16,862 16,862 0 0 18,966 10,163 0 8,803 20,916 13,309 0 7,607
७२ 33731011 सडक बोडा 79,207 71,207 0 8,000 73,946 73,946 0 0 75,980 75,980 0 0
७३ 50137101 पूवााधार ववकास तथा सनमााण कम्पनी 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0
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७४ 33701177 राप्ती लोकमागा 7,000 0 0 7,000 7,700 0 0 7,700 8,470 0 0 8,470

७५ 33701178
पूवा दशक्षण एससयाको यातायात तथा व्यापार 
आबर्द्ता असभववृर्द् कायाक्रम

10,048 300 0 9,748 11,053 330 0 10,723 12,158 363 0 11,795

1,615,674 593,982 0 1,021,692 1,894,577 1,501,141 9,000 384,436 2,143,125 1,806,559 0 336,566
7.3 सञ्चार तथा सूचना प्रववसध

१ 35800011 सञ्चार तथा सूचना प्रववसध मन्त्रालय 7,020 7,020 0 0 7,457 7,457 0 0 7,904 7,904 0 0
२ 35800101 राविय सूचना प्रववसध केन्त्र 10,708 10,708 0 0 13,220 13,220 0 0 15,091 15,091 0 0
३ 35801011 मरुण ववभाग 970 970 0 0 1,023 1,023 0 0 1,076 1,076 0 0
४ 35802011 सूचना तथा प्रिारण ववभाग 446 446 0 0 500 500 0 0 524 524 0 0
५ 35803011 हलुाक सेवा ववभाग 1,491 1,491 0 0 1,607 1,607 0 0 1,688 1,688 0 0
६ 35803012 हलुाक सनदेिनालयहरु 2,397 2,397 0 0 2,519 2,519 0 0 2,646 2,646 0 0
७ 35803013 गोश्वारा हलुाक 2,136 2,136 0 0 2,251 2,251 0 0 2,363 2,363 0 0
८ 35803014 शर्पला हलुाक कायाालयहरु 31,954 31,954 0 0 32,930 32,930 0 0 33,707 33,707 0 0
९ 35803015 हलुाक प्रशिक्षण केन्त्र 164 164 0 0 2,772 2,772 0 0 2,480 2,480 0 0
१० 35803016 केन्त्रीय धनादेि कायाालय 129 129 0 0 138 138 0 0 145 145 0 0
११ 35803017 केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेसलक ब्यूरो 340 340 0 0 422 422 0 0 443 443 0 0
१२ 35804011 सचुना प्रववसध ववभाग 2,013 2,013 0 0 3,394 3,394 0 0 2,513 2,513 0 0
१३ 35805011 प्रमाणीकरण सनयन्त्रकको कायाालय 453 453 0 0 485 485 0 0 509 509 0 0
१४ 35821011 राविय सूचना आयोग 471 471 0 0 504 504 0 0 530 530 0 0
१५ 35841011 प्रसे काउशन्त्सल 468 468 0 0 496 496 0 0 520 520 0 0
१६ 35881011 राविय समाचार ससमसत 1,368 1,368 0 0 1,482 1,482 0 0 1,553 1,553 0 0
१७ 35881012 न्त्यूनतम पाररश्रसमक सनधाारण ससमसत 66 66 0 0 66 66 0 0 69 69 0 0
१८ 35881013 रेसडयो प्रसार सेवा ववकास ससमसत 2,405 2,405 0 0 2,525 2,525 0 0 2,651 2,651 0 0
१९ 35881014 सरुक्षण मरुण केन्त्र 14,991 14,991 0 0 18,689 18,689 0 0 18,555 18,555 0 0
२० 50158101 नपेाल टेलीसभर्न 4,900 4,900 0 0 7,015 7,015 0 0 6,815 6,815 0 0
२१ 35800102 सडशर्टल नपेाल आयोर्ना 6,000 0 0 6,000 6,600 0 0 6,600 7,260 0 0 7,260

90,890 84,890 0 6,000 106,096 99,496 0 6,600 109,043 101,783 0 7,260
7.4 िहरी ववकास

१ 34700011 िहरी ववकास मन्त्रालय 1,016 1,016 0 0 1,651 1,651 0 0 1,685 1,685 0 0
२ 34700101 बागमती सधुार आयोर्ना 27,048 13,118 0 13,930 37,334 18,167 0 19,167 49,065 19,151 0 29,914
३ 34701011 िहरी ववकास तथा भवन सनमााण सबभाग 95,280 50,799 38,982 5,499 1,550 1,550 0 0 1,777 1,777 0 0

४ 34701012
सिंघीय सशचवालय सनमााण तथा ब्यवस्थापन 
कायाालय

6,227 6,227 0 0 7,336 7,336 0 0 7,869 7,869 0 0

५ 34701013
सिंशघय सहरी ववकास आयोर्ना कायाान्त्वयन 
कायाालयहरु

3,665 3,665 0 0 4,786 4,786 0 0 4,905 4,905 0 0

६ 34701101 आवास व्यवस्था कायाक्रम 1,141 1,141 0 0 2,360 2,360 0 0 2,419 2,419 0 0
७ 34701102 एकीकृत कायामूलक योर्ना (िहरी ववकास) 2,797 2,797 0 0 4,223 4,223 0 0 4,391 4,391 0 0
८ 34701103 सघन िहरी ववकास कायाक्रम 92,245 92,245 0 0 148,888 142,857 0 6,031 164,647 157,734 0 6,913
९ 34701105 भवन सनमााण सिंवहता, सरकारी भवन सनमााण 28,718 28,718 0 0 33,488 27,943 0 5,545 33,635 28,238 0 5,397

१० 34701107
नपेाल - भारत सीमा एकीकृत र्ाुँच चौकी 
ववकास आयोर्ना

65 65 0 0 74 74 0 0 78 78 0 0

११ 34701108 िहरी िासकीय क्षमता ववकास कायाक्रम 2,435 235 0 2,200 2,693 333 0 2,360 2,791 -1,660 0 4,451
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सिं. ब.उ.िी.निं. कायाक्रम/आयोर्ना

आ.व. २०७९/८० को ववसनयोर्न आ.व. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण

१२ 34701110 नयाुँ िहर आयोर्ना 31,744 31,744 0 0 33,380 33,380 0 0 36,880 36,880 0 0
१३ 34701111 के्षरीय िहरी ववकास कायाक्रम 30,799 7,852 0 22,947 33,992 9,544 0 24,448 12,737 9,890 0 2,847
१४ 34701114 बस्ती ववकास कायाक्रम 8,350 8,350 0 0 31,635 31,635 0 0 32,885 32,885 0 0
१५ 34701117 वविरे्ष भवन सनमााण आयोर्ना 28,693 28,693 0 0 34,519 18,385 0 16,134 35,878 35,878 0 0
१६ 34701118 िहरी कोररडोर आयोर्ना 2,276 2,276 0 0 2,658 2,658 0 0 3,252 3,252 0 0
१७ 34751101 नगर ववकास कोर्ष 2,000 2,000 0 0 4,111 4,111 0 0 4,182 4,182 0 0
१८ 34771101 काठमाण्डौ उपत्यका ववकास प्रासधकरण 17,425 17,425 0 0 18,582 18,582 0 0 19,459 19,459 0 0
१९ 34771102 धोववखोला कोररडोर सधुार आयोर्ना 1,449 1,449 0 0 2,267 2,267 0 0 2,352 2,352 0 0
२० 50147101 नगर ववकास कोर्ष - खानपेानी के्षर 7,037 1,900 0 5,137 7,037 1,900 0 5,137 7,037 1,567 0 5,470
२१ 50147106 नगर ववकास कोर्ष 6,100 6,100 0 0 6,686 6,686 0 0 7,574 7,574 0 0
२२ 34700012 राविय भवन प्रववसध अनसुन्त्धान केन्त्र 721 721 0 0 793 793 0 0 872 872 0 0
२३ 34701119 िहरी ववकास आयोर्ना 3,300 495 0 2,805 3,630 545 0 3,086 3,993 599 0 3,394

400,531 309,031 38,982 52,518 423,673 341,766 0 81,908 440,363 381,977 0 58,386
3,111,063 1,456,874 93,362 1,560,827 4,049,295 2,856,246 33,123 1,159,926 4,401,954 3,239,645 28,420 1,133,889कुल र्म्मा
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वित्तीय 
व्यिस्था

8.1 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्
१ 30100011 मन्त्न्त्रपररषद् 836 740 740 0 0 766 766 0 0 793 793 0 0 9 1 16 3 3

२ 30100012
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालय

3,733 4,449 3,582 867 0 3,633 3,350 283 0 3,778 3,467 311 0 9 1 16 3 3

३ 30101011 महान्त्यायाधधिक्ताको कायाालय 1,738 1,731 1,417 314 0 1,872 1,511 361 0 1,961 1,564 397 0 6 1 16 3 3
४ 30101012 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरु 2,733 2,694 2,416 278 0 2,760 2,455 305 0 2,877 2,541 336 0 6 1 16 3 3
५ 30101013 विशषे सरकारी िकील कायाालय 358 1,064 351 713 0 1,157 374 783 0 1,248 387 861 0 6 1 16 3 3

६ 30101014 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरु 7,203 7,475 6,087 1,388 0 7,758 6,231 1,527 0 8,129 6,449 1,680 0 6 1 16 3 3

७ 30102011 सािाजधनक खररद अनगुमन कायाालय 907 3,692 1,558 2,134 0 995 899 96 0 1,036 930 106 0 8 1 16 3 3

८ 30103011 नपेाल ट्रष्टको कायाालय 487 504 495 9 0 490 480 10 0 508 497 11 0 9 1 16 3 3
९ 30104011 राविय सतका ता केन्त्र 1,104 1,149 1,127 22 0 1,189 1,165 24 0 1,232 1,206 26 0 8 1 16 3 3
१० 30105011 राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग 1,647 1,507 1,453 54 0 1,650 1,588 62 0 1,712 1,644 68 0 8 1 16 3 3

११ 30106011 सम्पन्त्त्त शवुिकरण अनसुन्त्धान विभाग 734 751 736 15 0 789 770 19 0 818 797 21 0 8 1 10 3 3

१२ 30107011 राविय अनसुन्त्धान विभाग 15,571 17,567 15,592 1,975 0 16,719 14,464 2,255 0 17,451 14,970 2,481 0 8 1 16 3 3
१३ 30131011 लगानी बोर्ाको कायाालय 2,965 2,755 2,414 341 0 2,793 2,288 505 0 2,924 2,368 556 0 8 1 9 3 3
१४ 39200011 राविय पनुधनामााण प्राधधकरण 248,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 11 3 3

288,153 46,078 37,968 8,110 0 42,571 36,341 6,230 0 44,467 37,613 6,854 0

8.2 संघीय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन

१ 36500011
संघीय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन 
मन्त्रालय

5,460 7,667 7,569 98 0 9,736 9,609 127 0 9,736 9,609 127 0 9 1 16 2 3

२ 36500012 अधतररक्त समूह 1,969 1,200 1,200 0 0 1,524 1,524 0 0 1,524 1,524 0 0 9 2 16 2 3

३ 36500102
संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन 
कायाक्रम

51 25 25 0 0 69 69 0 0 69 69 0 0 8 2 16 1 3

४ 36500104
स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी 
कायाक्रम

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 1 3

५ 36500105 न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधतको कायाालयहरु 10,446 11,177 11,177 0 0 14,605 14,605 0 0 14,605 14,605 0 0 8 2 9 2 3

६ 36500106 बहकेु्षरीय पोषण कायाक्रम 380 223 223 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0 2 1 3 1 2
७ 36500107 तराई मधेस समवृि कायाक्रम 519 331 126 205 0 178 173 5 0 178 173 5 0 6 1 9 2 3

८ 36500108
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग 
कायाक्रम

3,037 5,295 4,524 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 16 1 3

९ 36500109
उत्तरीके्षर पूिााधार विकास तथा 
जीिनस्तर सधुार कायाक्रम

4,124 20,000 20,000 0 0 10,315 10,315 0 0 10,315 10,315 0 0 3 1 1 2 2

१० 36500110 साना विकास पररयोजना 0 5,000 5,000 0 0 6,350 6,350 0 0 4,961 4,961 0 0 2 1 12 1 3

११ 36500111
उच्च पहार्ी एिम ्वहमाली के्षर 
समवृि कायाक्रम

1,990 9,998 9,908 90 0 21,490 21,490 0 0 21,490 21,490 0 0 3 1 1 2 2

१२ 36500112 कणााली समवृि कायाक्रम 2,331 13,200 0 13,200 0 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3 1 1 2 1
१३ 36501011 स्थानीय पूिााधार विभाग 1,335 12,550 2,112 10,438 0 3,137 343 2,794 0 3,137 343 2,794 0 3 1 8 1 3

१४ 36501101 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 136 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 1 1
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विधनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण
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१५ 36501102 ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार आयोजना 32,940 36,884 951 35,933 0 60,895 1,317 59,578 0 67,289 1,580 65,709 0 3 1 9 2 3

१६ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत कायाक्रम 28,941 28,266 279 27,987 0 35,459 356 35,103 0 35,459 356 35,103 0 3 1 9 2 3
१७ 36501104 ग्रामीण पहुंच कायाक्रम 37 4,190 30 4,160 0 674 674 0 0 674 674 0 0 3 1 1 2 3

१८ 36501106
स्थानीय स्तरका सर्कपलु तथा 
सामदुावयक पहुंच सधुार पररयोजना

5,107 8,288 19 8,269 0 7,820 36 7,784 0 7,820 36 7,784 0 3 2 9 2 3

१९ 36501109 साना धसंचाई कायाक्रम 702 1,441 252 1,189 0 10,187 8,638 1,549 0 10,187 8,639 1,548 0 4 1 2 2 2
२० 36501110 साना विकास आयोजना 1,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8 2 3

२१ 36501111
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन 
पूिााधार धबकास कायाक्रम

10,089 14,236 37 14,199 0 24,920 70 24,850 0 16,665 70 16,595 0 8 1 11 2 3

२२ 36501112
प्रादेन्त्शक तथा स्थानीय सर्क सधुार 
कायाक्रम

17,730 23,589 265 23,324 0 182,100 1,770 180,330 0 218,481 5,345 213,136 0 3 1 9 2 3

२३ 36502011 धनजामती वकताबखाना 670 690 651 39 0 890 826 64 0 890 826 64 0 8 1 16 2 3
२४ 36561011 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 598 733 733 0 0 889 889 0 0 889 889 0 0 8 2 4 2 3

२५ 36561012 नपेाल प्रशासधनक प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 2,192 2,351 2,351 0 0 2,540 1,905 635 0 2,540 1,905 635 0 8 2 16 2 3

२६ 36561013
आददिाधस / जनजाधत उत्थान राविय 
प्रधतष्ठान

587 634 629 5 0 846 762 84 0 846 762 84 0 6 1 10 2 3

२७ 36581011
धनजामती कमाचारी अस्पताल विकास 
सधमधत

6,117 1,796 1,496 300 0 1,905 1,905 0 0 1,905 1,905 0 0 2 1 3 2 3

२८ 36500113
निप्रितानमा आधाररत स्थानीय 
आधथाक विकास कायाक्रम

0 30,000 30,000 0 0 33,000 33,000 0 0 36,300 36,300 0 0 4 1 1 1 2

२९ 36501115
ग्रधमण सर्क संजाल सधुार आयोजना 
-ए एफ

0 2,891 0 2,891 0 3,180 0 3,180 0 3,498 0 3,498 0 3 1 8 2 2

३० 36501116 स्थानीय पूिााधार सहयोग कायाक्रम 0 7,650 0 7,650 0 8,415 0 8,415 0 9,257 0 9,257 0 3 1 8 2 2
139,467 250,344 99,596 150,748 0 444,654 120,156 324,498 0 482,245 125,906 356,339 0

8.3 कानून , न्त्याय तथा संसदीय माधमला

१ 31100011
कानून, न्त्याय तथा संसदीय माधमला 
मन्त्रालय

4,142 8,188 8,021 167 0 5,155 4,918 237 0 5,350 5,090 260 0 9 1 16 3 3

२ 31101011 न्त्याय सेिा ताधलम केन्त्र 273 300 280 20 0 276 263 13 0 286 272 14 0 8 2 16 2 3
३ 31121011 नपेाल कानून आयोग 358 379 359 20 0 355 344 11 0 368 356 12 0 8 1 16 3 3

4,773 8,867 8,660 207 0 5,786 5,525 261 0 6,004 5,718 286 0
8.4 गहृ

१ 31400011 गहृ मन्त्रालय 16,255 6,411 3,499 2,912 0 5,410 3,235 2,175 0 5,681 3,397 2,284 0 9 1 16 3 3
२ 31400101 राहत तथा पनुास्थापना कायाक्रम 157 1,765 1,765 0 0 1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 0 0 6 1 16 3 3
३ 31400102 लागू औषध धनयन्त्रण कायाक्रम 80 75 65 10 0 96 95 1 0 96 95 1 0 6 1 3 2 3

४ 31400103
रावष्टय विपद जोन्त्खम न्त्यधुनकरण तथा 
व्यिस्थापन प्राधधकरण

20,050 16,177 4,228 11,949 0 2,613 1,248 1,365 0 2,743 1,310 1,433 0 7 1 13 2 2

५ 31401011
राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण 
विभाग

25,226 22,407 18,719 3,688 0 40,626 32,564 8,062 0 18,062 10,000 8,062 0 8 1 16 2 3

६ 31401012 सामान्त्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 886,862 1,057,050 1,057,050 0 0 994,002 994,002 0 0 1,093,402 1,093,402 0 0 5 1 1 1 2
७ 31402011 कारागार व्यिस्थापन विभाग 2,752 3,941 1,929 2,012 0 3,523 542 2,981 0 3,699 569 3,130 0 8 1 16 2 3
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रण
नी
धतक

 स्
तम्

भ

प्राथ
धम
क
ता
  

क्र
म

आ. ि. 
२०७८/७९ को 
संशोधधत अनमुान

८ 31402012 कारागार कायाालयहरु 19,759 20,666 18,844 1,822 0 19,944 18,500 1,444 0 19,944 18,500 1,444 0 8 1 16 3 3
९ 31403011 अध्यागमन विभाग 1,803 1,873 592 1,281 0 1,962 630 1,332 0 2,040 655 1,385 0 8 1 16 3 3
१० 31403012 अध्यागमन कायाालयहरु 1,942 2,200 2,095 105 0 2,006 1,950 56 0 2,006 1,950 56 0 8 1 16 3 3
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कायाालय 54,788 57,288 47,111 10,177 0 56,047 45,037 11,010 0 57,398 46,388 11,010 0 6 1 16 3 3
१२ 31404012 उपत्यका प्रहरी कायाालय 60,670 61,278 56,752 4,526 0 57,572 52,334 5,238 0 59,142 53,904 5,238 0 6 1 16 2 3
१३ 31404013 राविय प्रहरी प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 10,421 36,474 7,660 28,814 0 12,221 6,937 5,284 0 12,464 7,180 5,284 0 8 1 16 2 3
१४ 31404014 प्रदेश प्रहरी कायाालयहरु 61,397 70,327 68,271 2,056 0 61,671 60,148 1,523 0 63,475 61,952 1,523 0 6 1 16 2 3
१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 8,800 11,491 6,075 5,416 0 9,840 6,569 3,271 0 9,840 6,569 3,271 0 2 2 16 2 3
१६ 31404016 न्त्जल्ला प्रहरी कायाालयहरु 271,298 242,227 233,062 9,165 0 222,163 213,150 9,013 0 228,558 219,545 9,013 0 6 1 16 2 3

१७ 31404103
अपराध धनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 
कायायोजना

786 823 96 727 0 863 100 763 0 906 105 801 0 6 1 16 3 3

१८ 31405011 सशस्त्र प्रहरी बल 19,587 16,377 14,376 2,001 0 16,806 14,760 2,046 0 16,806 14,760 2,046 0 8 1 16 2 3
१९ 31405013 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाालय 165,667 177,816 171,148 6,668 0 168,813 159,778 9,035 0 173,606 164,571 9,035 0 8 1 16 3 3
२० 31405014 सशस्त्र प्रहरी बल ताधलम केन्त्रहरु 12,430 14,629 12,941 1,688 0 12,537 11,945 592 0 13,164 12,542 622 0 8 1 16 3 3
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 4,162 4,438 3,221 1,217 0 4,394 3,215 1,179 0 4,570 3,344 1,226 0 2 1 16 3 3
२२ 31406011 प्रहरी वकताबखाना 239 283 246 37 0 251 235 16 0 261 244 17 0 8 1 16 2 3
२३ 31491011 समरजंग कम्पनी कायाालय 140 143 142 1 0 142 141 1 0 150 149 1 0 8 2 16 3 3
२४ 31492011 न्त्जल्ला प्रशासन कायाालयहरु 29,544 17,411 14,074 3,337 0 17,517 14,050 3,467 0 18,652 14,579 4,073 0 8 1 16 3 3
२५ 31492012 सीमा प्रशासन कायाालयहरु 264 287 280 7 0 282 277 5 0 165 164 1 0 8 1 16 2 3
२६ 31492013 इलाका प्रशासन कायाालयहरु 5,006 5,989 3,774 2,215 0 5,177 3,666 1,511 0 5,606 3,839 1,767 0 8 1 16 2 3
२७ 31493011 जिु िारुणयन्त्र कायाालय 152 159 158 1 0 165 164 1 0 165 164 1 0 7 1 11 3 3

२८ 31407011 कसरुजन्त्य सम्पन्त्त्त व्यिस्थापन विभाग 0 340 291 49 0 374 320 54 0 411 352 59 0 8 1 16 2 3

1,680,237 1,850,345 1,748,464 101,881 0 1,718,019 1,646,594 71,425 0 1,814,014 1,741,231 72,783 0
8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्त्रालय 796 917 837 80 0 987 914 73 0 1,025 950 75 0 9 1 16 3 3
२ 34500012 राविय सरुक्षा पररषद् 528 482 452 30 0 588 536 52 0 611 557 54 0 8 1 16 3 3
३ 34501011 जंगी अड्डा 492,012 510,321 439,936 70,385 0 504,935 427,513 77,422 0 525,694 440,558 85,136 0 8 1 16 2 3
४ 34501012 सैधनक हिाई महा-धनदेशनालय 7,481 13,037 6,308 6,729 0 13,896 6,496 7,400 0 14,774 6,672 8,102 0 8 1 16 3 3

५ 34501013
िीरेन्त्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीरे्न्त्ट 
सेन्त्टर समेत)

17,428 15,947 13,659 2,288 0 16,485 14,069 2,416 0 17,197 14,449 2,748 0 2 2 16 2 3

६ 34501014 सैधनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेज 1,632 2,623 1,279 1,344 0 2,795 1,317 1,478 0 2,956 1,353 1,603 0 8 1 16 2 3
७ 34501015 राविय सेिा दल 3,832 4,166 3,914 252 0 4,309 4,032 277 0 4,445 4,140 305 0 8 2 16 3 3
८ 34501016 अधत विन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरुको सरुक्षा 2,036 2,902 2,497 405 0 3,018 2,572 446 0 3,138 2,641 497 0 8 1 16 3 3

525,745 550,395 468,882 81,513 0 547,013 457,449 89,564 0 569,840 471,320 98,520 0
8.6 परराि

१ 32600011 परराि मन्त्रालय 10,146 7,050 4,205 2,845 0 9,160 5,760 3,400 0 7,460 5,960 1,500 0 9 1 17 3 3

२ 32600012
नपेाली राजदूतािासहरु, स्थायी 
धनयोगहरु र महािान्त्णज्य दूताबासहरु

44,521 41,561 38,710 2,851 0 54,500 40,500 14,000 0 57,200 41,100 16,100 0 8 1 17 3 3

३ 32600013 सीमा नापी टोली 416 460 290 170 0 470 300 170 0 470 300 170 0 8 2 17 3 3
४ 32601011 राहदानी विभाग 9,715 8,810 8,752 58 0 8,644 8,569 75 0 8,710 8,630 80 0 8 2 17 2 3
५ 32602011 कन्त्सलुर सेिा विभाग 373 454 379 75 0 380 305 75 0 405 325 80 0 8 1 17 3 3

65,171 58,335 52,336 5,999 0 73,154 55,434 17,720 0 74,245 56,315 17,930 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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8.7 योजना तथा तथयांक
१ 39100011 राविय योजना आयोग 1,739 1,801 1,688 113 0 2,604 1,892 712 0 2,168 1,968 200 0 8 1 16 2 3

२ 39100101
योजना तथा जनशन्त्क्त विकास 
कायाक्रम

120 234 206 28 0 135 133 2 0 142 140 2 0 8 2 16 2 3

३ 39101011 केन्त्रीय तथयांक विभाग 1,047 1,260 1,250 10 0 1,088 1,085 3 0 1,142 1,139 3 0 8 1 16 3 3
४ 39101012 न्त्जल्ला तथयांक कायाालयहरु 2,738 3,153 2,704 449 0 3,110 3,050 60 0 3,110 3,050 60 0 8 1 16 3 3
५ 39101101 आधथाक तथयांक विकास कायाक्रम 6,792 1,136 1,027 109 0 1,406 1,233 173 0 1,462 1,282 180 0 8 2 10 3 3

६ 39101102 सामान्त्जक तथयांक विकास कायाक्रम 928 1,308 1,290 18 0 1,674 1,664 10 0 1,741 1,731 10 0 8 1 10 2 3

७ 39101103 राविय जनगणना २०७८ 21,434 1,125 1,100 25 0 884 832 52 0 70 30 40 0 8 1 16 1 3
34,798 10,017 9,265 752 0 10,901 9,889 1,012 0 9,835 9,340 495 0

2,738,344 2,774,381 2,425,171 349,210 0 2,842,098 2,331,388 510,710 0 3,000,650 2,447,443 553,207 0
जम्मा

कुल जम्मा
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8.1 प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्
१ 30100011 मशन्त्रपररषद् 740 740 0 0 766 766 0 0 793 793 0 0

२ 30100012 प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ाालर् 4,449 4,449 0 0 3,633 3,633 0 0 3,778 3,778 0 0

३ 30101011 महान्त्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ाालर् 1,731 1,731 0 0 1,872 1,872 0 0 1,961 1,961 0 0
४ 30101012 उच्च सरकारी वककल कार्ाालर्हरु 2,694 2,694 0 0 2,760 2,760 0 0 2,877 2,877 0 0
५ 30101013 कविषे सरकारी वकील कार्ाालर् 1,064 1,064 0 0 1,157 1,157 0 0 1,248 1,248 0 0
६ 30101014 शिल्ला सरकारी वककल कार्ाालर्हरु 7,475 7,475 0 0 7,758 7,758 0 0 8,129 8,129 0 0
७ 30102011 सावािधनक खररद अनगुमन कार्ाालर् 3,692 3,692 0 0 995 995 0 0 1,036 1,036 0 0
८ 30103011 नपेाल ट्रष्टको कार्ाालर् 504 504 0 0 490 490 0 0 508 508 0 0
९ 30104011 राकिर् सतका ता केन्त्र 1,149 1,149 0 0 1,189 1,189 0 0 1,232 1,232 0 0
१० 30105011 रािस्व अनसुन्त्धान कवभाग 1,507 1,507 0 0 1,650 1,650 0 0 1,712 1,712 0 0
११ 30106011 सम्पशि िकुिकरण अनसुन्त्धान कवभाग 751 751 0 0 789 789 0 0 818 818 0 0
१२ 30107011 राकिर् अनसुन्त्धान कवभाग 17,567 17,567 0 0 16,719 16,719 0 0 17,451 17,451 0 0
१३ 30131011 लगानी बोर्ाको कार्ाालर् 2,755 1,885 870 0 2,793 2,793 0 0 2,924 2,924 0 0
१४ 39200011 राकिर् पनुधनामााण प्राधधकरण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46,078 45,208 870 0 42,571 42,571 0 0 44,467 44,467 0 0

8.2 संघीर् माधमला तथा सामान्त्र् प्रिासन

१ 36500011 संघीर् माधमला तथा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर् 7,667 7,667 0 0 9,736 9,736 0 0 9,736 9,736 0 0

२ 36500012 अधतररक्त समूह 1,200 1,200 0 0 1,524 1,524 0 0 1,524 1,524 0 0

३ 36500102 संघीर् िासन प्रणाली ब्र्वस्थापन कार्ाक्रम 25 25 0 0 69 69 0 0 69 69 0 0

४ 36500104 स्थानीर् पूवााधार कवकास साझेदारी कार्ाक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

५ 36500105 शिल्ला समन्त्वर् सधमधतको कार्ाालर्हरु 11,177 11,177 0 0 14,605 14,605 0 0 14,605 14,605 0 0

६ 36500106 बहकेु्षरीर् पोषण कार्ाक्रम 223 223 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0
७ 36500107 तराई मधेस समकृि कार्ाक्रम 331 331 0 0 178 178 0 0 178 178 0 0

८ 36500108 प्रदेि तथा स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्ाक्रम 5,295 13 5,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

९ 36500109
उिरीके्षर पूवााधार कवकास तथा िीवनस्तर सधुार 
कार्ाक्रम

20,000 0 20,000 0 10,315 0 10,315 0 10,315 0 10,315 0

१० 36500110 साना कवकास पररर्ोिना 5,000 0 5,000 0 6,350 0 6,350 0 4,961 0 4,961 0

११ 36500111 उच्च पहार्ी एवम ्कहमाली के्षर समकृि कार्ाक्रम 9,998 9,998 0 0 21,490 21,490 0 0 21,490 21,490 0 0

िम्मा

अनसूुची ८.२
िासकीर् व्र्वस्था तथा अन्त्तरसम्बशन्त्धत कवषर् के्षरको धरवषीर् स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना
आ.व. २०७९/८० को कवधनर्ोिन आ.व. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण
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१२ 36500112 कणााली समकृि कार्ाक्रम 13,200 13,200 0 0 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0
१३ 36501011 स्थानीर् पूवााधार कवभाग 12,550 12,550 0 0 3,137 3,137 0 0 3,137 3,137 0 0

१४ 36501101 ग्रामीण िलस्रोत व्र्वस्थापन पररर्ोिना 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१५ 36501102 ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार आर्ोिना 36,884 13,542 0 23,342 60,895 17,240 0 43,655 67,289 17,240 0 50,049
१६ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत कार्ाक्रम 28,266 25,091 3,175 0 35,459 31,427 4,032 0 35,459 31,427 4,032 0
१७ 36501104 ग्रामीण पहुंच कार्ाक्रम 4,190 30 4,160 0 674 39 635 0 674 39 635 0

१८ 36501106
स्थानीर् स्तरका सर्कपलु तथा सामदुाकर्क पहुंच 
सधुार पररर्ोिना

8,288 5,088 3,200 0 7,820 3,756 4,064 0 7,820 3,756 4,064 0

१९ 36501109 साना धसंचाई कार्ाक्रम 1,441 23 1,418 0 10,187 27 10,160 0 10,187 27 10,160 0
२० 36501110 साना कवकास आर्ोिना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२१ 36501111
स्थानीर् तह प्रिासकीर् भवन पूवााधार धबकास 
कार्ाक्रम

14,236 14,236 0 0 24,920 24,920 0 0 16,665 16,665 0 0

२२ 36501112 प्रादेशिक तथा स्थानीर् सर्क सधुार कार्ाक्रम 23,589 589 3,000 20,000 182,100 4,507 0 177,593 218,481 4,507 0 213,974

२३ 36502011 धनिामती ककताबखाना 690 690 0 0 890 890 0 0 890 890 0 0
२४ 36561011 स्थानीर् कवकास प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 733 733 0 0 889 889 0 0 889 889 0 0
२५ 36561012 नपेाल प्रिासधनक प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 2,351 2,351 0 0 2,540 2,540 0 0 2,540 2,540 0 0

२६ 36561013 आददवाधस / िनिाधत उत्थान राकिर् प्रधतष्ठान 634 634 0 0 846 846 0 0 846 846 0 0

२७ 36581011 धनिामती कमाचारी अस्पताल कवकास सधमधत 1,796 1,796 0 0 1,905 1,905 0 0 1,905 1,905 0 0

२८ 36500113
नवप्रवतानमा आधाररत स्थानीर् आधथाक कवकास 
कार्ाक्रम

30,000 30,000 0 0 33,000 33,000 0 0 36,300 36,300 0 0

२९ 36501115 ग्रधमण सर्क संिाल सधुार आर्ोिना -ए एफ 2,891 439 0 2,452 3,180 483 0 2,697 3,498 531 0 2,967

३० 36501116 स्थानीर् पूवााधार सहर्ोग कार्ाक्रम 7,650 0 7,650 0 8,415 0 8,415 0 9,257 0 9,257 0
250,344 151,665 52,885 45,794 444,654 176,738 43,971 223,945 482,245 171,831 43,424 266,990

8.3 कानून , न्त्र्ार् तथा संसदीर् माधमला

१ 31100011 कानून, न्त्र्ार् तथा संसदीर् माधमला मन्त्रालर् 8,188 8,188 0 0 5,155 5,155 0 0 5,350 5,350 0 0

२ 31101011 न्त्र्ार् सेवा ताधलम केन्त्र 300 300 0 0 276 276 0 0 286 286 0 0
३ 31121011 नपेाल कानून आर्ोग 379 379 0 0 355 355 0 0 368 368 0 0

8,867 8,867 0 0 5,786 5,786 0 0 6,004 6,004 0 0
8.4 गहृ

१ 31400011 गहृ मन्त्रालर् 6,411 6,411 0 0 5,410 5,410 0 0 5,681 5,681 0 0
२ 31400101 राहत तथा पनुास्थापना कार्ाक्रम 1,765 1,765 0 0 1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 0 0
३ 31400102 लागू औषध धनर्न्त्रण कार्ाक्रम 75 75 0 0 96 96 0 0 96 96 0 0

िम्मा

िम्मा
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४ 31400103
राकष्टर् कवपद िोशखम न्त्र्धुनकरण तथा व्र्वस्थापन 
प्राधधकरण

16,177 951 5,550 9,676 2,613 2,613 0 0 2,743 2,743 0 0

५ 31401011 राकिर् पररचर्पर तथा पञ्जीकरण कवभाग 22,407 19,463 0 2,944 40,626 40,626 0 0 18,062 18,062 0 0

६ 31401012 सामाशिक सरुक्षा तथा संरक्षण 1,057,050 1,057,050 0 0 994,002 994,002 0 0 1,093,402 1,093,402 0 0
७ 31402011 कारागार व्र्वस्थापन कवभाग 3,941 3,941 0 0 3,523 3,523 0 0 3,699 3,699 0 0
८ 31402012 कारागार कार्ाालर्हरु 20,666 20,666 0 0 19,944 19,944 0 0 19,944 19,944 0 0
९ 31403011 अध्र्ागमन कवभाग 1,873 1,873 0 0 1,962 1,962 0 0 2,040 2,040 0 0
१० 31403012 अध्र्ागमन कार्ाालर्हरु 2,200 2,200 0 0 2,006 2,006 0 0 2,006 2,006 0 0
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 57,288 57,288 0 0 56,047 56,047 0 0 57,398 57,398 0 0
१२ 31404012 उपत्र्का प्रहरी कार्ाालर् 61,278 61,278 0 0 57,572 57,572 0 0 59,142 59,142 0 0
१३ 31404013 राकिर् प्रहरी प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 36,474 8,974 27,500 0 12,221 -26,282 38,503 0 12,464 -26,039 38,503 0
१४ 31404014 प्रदेि प्रहरी कार्ाालर्हरु 70,327 70,327 0 0 61,671 61,671 0 0 63,475 63,475 0 0
१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 11,491 11,491 0 0 9,840 9,840 0 0 9,840 9,840 0 0
१६ 31404016 शिल्ला प्रहरी कार्ाालर्हरु 242,227 242,227 0 0 222,163 222,163 0 0 228,558 228,558 0 0

१७ 31404103 अपराध धनर्न्त्रण तथा अनसुन्त्धान कार्ार्ोिना 823 823 0 0 863 863 0 0 906 906 0 0

१८ 31405011 सिस्त्र प्रहरी बल 16,377 16,377 0 0 16,806 16,806 0 0 16,806 16,806 0 0
१९ 31405013 के्षरीर् सिस्त्र प्रहरी बल कार्ाालर् 177,816 177,816 0 0 168,813 168,813 0 0 173,606 173,606 0 0
२० 31405014 सिस्त्र प्रहरी बल ताधलम केन्त्रहरु 14,629 14,629 0 0 12,537 12,537 0 0 13,164 13,164 0 0
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 4,438 4,438 0 0 4,394 4,394 0 0 4,570 4,570 0 0
२२ 31406011 प्रहरी ककताबखाना 283 283 0 0 251 251 0 0 261 261 0 0
२३ 31491011 समरिंग कम्पनी कार्ाालर् 143 143 0 0 142 142 0 0 150 150 0 0
२४ 31492011 शिल्ला प्रिासन कार्ाालर्हरु 17,411 17,411 0 0 17,517 17,517 0 0 18,652 18,652 0 0
२५ 31492012 सीमा प्रिासन कार्ाालर्हरु 287 287 0 0 282 282 0 0 165 165 0 0
२६ 31492013 इलाका प्रिासन कार्ाालर्हरु 5,989 5,989 0 0 5,177 5,177 0 0 5,606 5,606 0 0
२७ 31493011 ििु वारुणर्न्त्र कार्ाालर् 159 159 0 0 165 165 0 0 165 165 0 0
२८ 31407011 कसरुिन्त्र् सम्पशि व्र्वस्थापन कवभाग 340 340 0 0 374 374 0 0 411 411 0 0

1,850,345 1,804,675 33,050 12,620 1,718,019 1,679,516 38,503 0 1,814,014 1,775,511 38,503 0
8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्त्रालर् 917 917 0 0 987 987 0 0 1,025 1,025 0 0
२ 34500012 राकिर् सरुक्षा पररषद् 482 482 0 0 588 588 0 0 611 611 0 0
३ 34501011 िंगी अड्डा 510,321 510,321 0 0 504,935 504,935 0 0 525,694 525,694 0 0
४ 34501012 सैधनक हवाई महा-धनदेिनालर् 13,037 13,037 0 0 13,896 13,896 0 0 14,774 14,774 0 0

५ 34501013 वीरेन्त्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीरे्न्त्ट सेन्त्टर समेत) 15,947 15,947 0 0 16,485 16,485 0 0 17,197 17,197 0 0

६ 34501014 सैधनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेि 2,623 2,623 0 0 2,795 2,795 0 0 2,956 2,956 0 0
७ 34501015 राकिर् सेवा दल 4,166 4,166 0 0 4,309 4,309 0 0 4,445 4,445 0 0
८ 34501016 अधत कवशिष्ट व्र्शक्तहरुको सरुक्षा 2,902 2,902 0 0 3,018 3,018 0 0 3,138 3,138 0 0

550,395 550,395 0 0 547,013 547,013 0 0 569,840 569,840 0 0

िम्मा

िम्मा
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कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
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कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना

आ.व. २०७९/८० को कवधनर्ोिन आ.व. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण

8.6 परराि
१ 32600011 परराि मन्त्रालर् 7,050 7,050 0 0 9,160 9,160 0 0 7,460 7,460 0 0

२ 32600012
नपेाली रािदूतावासहरु, स्थार्ी धनर्ोगहरु र 
महावाशणज्र् दूताबासहरु

41,561 41,561 0 0 54,500 54,500 0 0 57,200 57,200 0 0

३ 32600013 सीमा नापी टोली 460 460 0 0 470 470 0 0 470 470 0 0
४ 32601011 राहदानी कवभाग 8,810 8,810 0 0 8,644 8,644 0 0 8,710 8,710 0 0
५ 32602011 कन्त्सलुर सेवा कवभाग 454 454 0 0 380 380 0 0 405 405 0 0

58,335 58,335 0 0 73,154 73,154 0 0 74,245 74,245 0 0
8.7 र्ोिना तथा तथर्ांक

१ 39100011 राकिर् र्ोिना आर्ोग 1,801 1,801 0 0 2,604 2,604 0 0 2,168 2,168 0 0

२ 39100101 र्ोिना तथा िनिशक्त कवकास कार्ाक्रम 234 234 0 0 135 135 0 0 142 142 0 0

३ 39101011 केन्त्रीर् तथर्ांक कवभाग 1,260 1,260 0 0 1,088 1,088 0 0 1,142 1,142 0 0
४ 39101012 शिल्ला तथर्ांक कार्ाालर्हरु 3,153 3,153 0 0 3,110 3,110 0 0 3,110 3,110 0 0
५ 39101101 आधथाक तथर्ांक कवकास कार्ाक्रम 1,136 1,136 0 0 1,406 1,406 0 0 1,462 1,462 0 0
६ 39101102 सामाशिक तथर्ांक कवकास कार्ाक्रम 1,308 1,308 0 0 1,674 1,674 0 0 1,741 1,741 0 0
७ 39101103 राकिर् िनगणना २०७८ 1,125 1,125 0 0 884 884 0 0 70 70 0 0

10,017 10,017 0 0 10,901 10,901 0 0 9,835 9,835 0 0
2,774,381 2,629,162 86,805 58,414 2,842,098 2,535,679 82,474 223,945 3,000,650 2,651,734 81,927 266,990

िम्मा
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9.1 राष्ट्रपततको कायाालय
१ 10100001 राष्ट्रपतत 74 75 75 0 0 80 80 0 0 80 80 0 0 9 1 16 3 3

२ 10100011 राष्ट्रपततको कायाालय (प्रशासतिक खचा समेत) 1,370 1,351 1,162 189 0 1,219 1,219 0 0 1,260 1,260 0 0 9 1 16 3 3

1,444 1,426 1,237 189 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
9.2 उपराष्ट्रपततको कायाालय

१ 10200001 उपराष्ट्रपतत 63 61 61 0 0 67 67 0 0 67 67 0 0 9 1 16 3 3

२ 10200011 उपराष्ट्रपततको कायाालय (प्रशासतिक खचा समेत) 426 421 407 14 0 434 417 17 0 453 434 19 0 9 1 16 3 3

489 482 468 14 0 501 484 17 0 520 501 19 0
9.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 285 226 226 0 0 450 450 0 0 500 500 0 0 9 1 16 3 3
२ 20200011 संघीय संसद 7,883 7,929 7,929 0 0 1,100 1,100 0 0 1,150 1,150 0 0 8 1 16 3 3
३ 20200012 संघीय संसद सचचिालय 4,067 3,793 3,473 320 0 11,030 10,678 352 0 11,445 11,058 387 0 8 1 16 3 3

12,235 11,948 11,628 320 0 12,580 12,228 352 0 13,095 12,708 387 0
9.4 अदालत

१ 20400001 सिोच्च अदालत 618 697 697 0 0 709 709 0 0 752 752 0 0 9 1 16 3 3

२ 20400011 सिोच्च अदालत (प्रशासतिक खचा समेत) 17,897 16,047 4,872 11,175 0 15,799 4,136 11,664 0 16,667 4,363 12,304 0 6 1 16 3 3

३ 20400012 मेलतमलाप पररषद 114 170 168 2 0 181 179 2 0 191 188 2 0 6 2 16 3 3
४ 20461011 रावष्ट्रय न्यावयक प्रततष्ठाि 842 922 754 168 0 844 844 0 0 890 890 0 0 8 2 16 3 3
५ 20491011 उच्च अदालतहरु 12,112 13,500 10,845 2,655 0 14,491 11,483 3,008 0 15,287 12,113 3,174 0 6 1 16 3 3
६ 20492011 विशषे अदालत 855 548 545 3 0 581 577 3 0 613 609 3 0 6 1 16 3 3
७ 20493011 प्रशासकीय अदालत 297 292 291 1 0 308 307 1 0 325 323 1 0 6 1 16 3 3
८ 20494011 श्रम अदालत 204 201 200 1 0 210 208 1 0 221 220 1 0 6 1 16 3 3
९ 20495011 फैसला कायाान्ियि तिदेशिालय 187 192 191 1 0 200 199 1 0 211 210 1 0 6 1 16 3 3
१० 20496011 राजस्ि न्यायातिकरणहरु 632 651 647 4 0 683 679 4 0 721 716 4 0 6 1 16 3 3
११ 20497011 चजल्ला अदालतहरु 36,284 36,061 29,597 6,464 0 39,055 31,308 7,747 0 41,199 32,015 9,184 0 6 1 16 3 3

70,042 69,281 48,807 20,474 0 73,060 50,628 22,432 0 77,075 52,400 24,675 0

9.5 अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग

१ 20600001 अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग 102 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 9 1 16 3 3

२ 20600011 अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 12,245 14,464 11,572 2,892 0 13,501 10,301 3,200 0 14,185 10,665 3,520 0 8 1 16 3 3

12,347 14,564 11,672 2,892 0 13,601 10,401 3,200 0 14,285 10,765 3,520 0
9.6 महालेखा परीक्षकको कायाालय

१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कायाालय 27 27 27 0 0 33 33 0 0 35 35 0 0 9 1 16 3 3

२ 20800011 महालेखा परीक्षकको कायाालय (प्रशासतिक खचा समेत) 6,553 6,058 5,750 308 0 5,837 4,904 933 0 6,101 5,075 1,026 0 8 1 16 3 3

6,580 6,085 5,777 308 0 5,870 4,937 933 0 6,136 5,110 1,026 0

अिसूुची ९.१
संिैिातिक अंग तथा तिकायको तििषीय खचाको अिमुाि तथा प्रके्षपण एिम ्कायाक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रम/आयोजिा

आ.ि. २०७९/८० को वितियोजि आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण
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9.7 लोक सेिा आयोग
१ 21000001 लोक सेिा आयोग 77 79 79 0 0 81 81 0 0 81 81 0 0 9 1 16 3 3

२ 21000011 लोक सेिा आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 5,959 5,431 5,375 56 0 5,708 5,628 80 0 5,830 5,750 80 0 8 1 16 1 3

३ 21091011 लोक सेिा आयोग, कायाालयहरु 3,562 2,970 2,815 155 0 3,150 2,998 152 0 3,357 3,181 176 0 8 1 16 1 3
9,598 8,480 8,269 211 0 8,939 8,707 232 0 9,268 9,012 256 0

9.8 तििााचि आयोग
१ 21200001 तििााचि आयोग 85 85 85 0 0 85 85 0 0 86 86 0 0 9 1 16 3 3

२ 21200011 तििााचि आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 78,505 1,843 971 872 0 1,863 920 943 0 1,875 925 950 0 8 1 16 3 3

३ 21200012 मतदाता िामािली अध्याितिक संकलि -मतदाता पररचय पि समेत 864 236 236 0 0 59 59 0 0 60 60 0 0 8 1 16 3 3

४ 21291011 तििााचि कायाालयहरु (प्रशासतिक खचा समेत) 3,215 3,620 3,442 178 0 3,282 3,176 106 0 3,290 3,180 110 0 8 1 16 3 3

82,669 5,784 4,734 1,050 0 5,289 4,240 1,049 0 5,311 4,251 1,060 0
9.9 रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग

१ 21400001 रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग 68 71 71 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0 9 1 16 3 3

२ 21400011 रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 2,419 2,513 2,479 34 0 2,677 2,640 37 0 2,773 2,732 41 0 6 1 16 1 3

2,487 2,584 2,550 34 0 2,747 2,710 37 0 2,845 2,804 41 0

9.10 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

१ 22000001 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 83 96 96 0 0 875 835 40 0 908 864 44 0 9 1 16 3 3

२ 22000011 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 727 819 798 21 0 788 748 40 0 818 774 44 0 8 1 16 3 3

810 915 894 21 0 1,663 1,583 80 0 1,726 1,638 88 0
9.11 रावष्ट्रय मवहला आयोग

१ 22200001 रावष्ट्रय मवहला आयोग 78 79 79 0 0 1,069 1,039 30 0 1,109 1,076 33 0 9 1 16 3 3
२ 22200011 रावष्ट्रय मवहला आयोग 900 915 892 23 0 988 958 30 0 1,025 992 33 0 6 1 5 1 3

978 994 971 23 0 2,057 1,997 60 0 2,134 2,068 66 0
9.12 रावष्ट्रय दतलत आयोग

१ 22400001 रावष्ट्रय दतलत आयोग 90 92 92 0 0 85 85 0 0 88 88 0 0 9 1 16 3 3
२ 22400011 रावष्ट्रय दतलत आयोग 237 243 234 9 0 341 330 11 0 354 342 12 0 6 1 16 2 3

327 335 326 9 0 426 415 11 0 442 430 12 0
9.13 रावष्ट्रय समािेशी आयोग

१ 22600001 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 68 71 71 0 0 69 69 0 0 76 76 0 0 9 1 16 3 3
२ 22600011 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 234 242 230 12 0 249 237 12 0 252 240 12 0 6 1 16 2 3

302 313 301 12 0 318 306 12 0 328 316 12 0
9.14 आददिासी जिजातत आयोग

१ 22800001 आददिासी जिजातत आयोग 67 75 75 0 0 91 91 0 0 91 91 0 0 9 1 16 3 3
२ 22800011 आददिासी जिजातत आयोग 201 245 232 13 0 98 84 14 0 108 93 15 0 6 1 16 2 3

268 320 307 13 0 189 175 14 0 200 185 15 0
9.15 मिेशी आयोग

१ 23000001 मिेशी आयोग 67 70 70 0 0 7 0 7 0 8 0 8 0 9 1 16 3 3
२ 23000011 मिेशी आयोग 254 260 254 6 0 13 13 0 0 13 13 0 0 6 1 16 2 3
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321 330 324 6 0 20 13 7 0 21 13 8 0
9.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 69 72 72 0 0 74 74 0 0 77 77 0 0 9 1 16 3 3
२ 23200011 थारू आयोग 494 355 334 21 0 371 338 33 0 385 349 36 0 6 1 16 2 3

563 427 406 21 0 445 412 33 0 462 426 36 0
9.17 मचुस्लम आयोग

१ 23400001 मचुस्लम आयोग 71 72 72 0 0 454 391 63 0 474 405 69 0 9 1 16 3 3
२ 23400011 मचुस्लम आयोग 348 335 310 25 0 381 318 63 0 398 329 69 0 6 1 16 2 3

419 407 382 25 0 835 709 126 0 872 734 138 0
9.18 न्याय पररषद्

१ 21800001 न्याय पररषद् 42 41 41 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0 9 1 16 3 3
२ 21800011 न्याय पररषद् 450 427 409 18 0 489 466 23 0 507 482 25 0 9 1 16 3 3

492 468 450 18 0 529 506 23 0 548 523 25 0
9.19 प्रदेश प्रमखु

१ 10300001 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. १ 40 40 40 0 0 41 41 0 0 42 42 0 0 9 1 16 3 3
२ 10300002 प्रदेश प्रमखु- मिेश प्रदेश 42 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3
३ 10300003 प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश 42 40 40 0 0 41 41 0 0 42 42 0 0 9 1 16 3 3
४ 10300004 प्रदेश प्रमखु- गण्डकी प्रदेश 49 43 43 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3
५ 10300005 प्रदेश प्रमखु- लचुम्बिी प्रदेश 51 52 52 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3
६ 10300006 प्रदेश प्रमखु- कणााली प्रदेश 47 41 41 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3
७ 10300007 प्रदेश प्रमखु- सदूुरपचिम प्रदेश 52 43 43 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3

८ 10300011 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. १ (प्रशासतिक खचा समेत) 237 246 238 8 0 254 245 9 0 264 254 10 0 9 1 16 3 3

९ 10300012 प्रदेश प्रमखु- मिेश प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 246 237 233 4 0 264 260 4 0 273 269 4 0 9 1 16 3 3

१० 10300013 प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 265 256 252 4 0 280 276 4 0 290 286 4 0 9 1 16 3 3

११ 10300014 प्रदेश प्रमखु- गण्डकी प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 248 235 228 7 0 251 243 8 0 261 252 9 0 9 1 16 3 3

१२ 10300015 प्रदेश प्रमखु- लचुम्बिी प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 244 251 238 13 0 261 247 14 0 271 256 15 0 9 1 16 3 3

१३ 10300016 प्रदेश प्रमखु- कणााली प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 240 243 236 7 0 253 246 7 0 263 255 8 0 9 1 16 3 3

१४ 10300017 प्रदेश प्रमखु- सदूुरपचिम प्रदेश (प्रशासतिक खचा समेत) 258 249 241 8 0 261 252 9 0 271 261 10 0 9 1 16 3 3

2,061 2,018 1,967 51 0 2,124 2,069 55 0 2,205 2,145 60 0
204,432 127,161 101,470 25,691 0 132,492 103,819 28,673 0 138,813 107,369 31,444 0
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9.1 राष्ट्रपतिको कार्ाालर्
१ 10100001 राष्ट्रपति 75 75 0 0 80 80 0 0 80 80 0 0

२ 10100011
राष्ट्रपतिको कार्ाालर् (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

1,351 1,351 0 0 1,219 1,219 0 0 1,260 1,260 0 0

1,426 1,426 0 0 1,299 1,299 0 0 1,340 1,340 0 0
9.2 उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर्

१ 10200001 उपराष्ट्रपति 61 61 0 0 67 67 0 0 67 67 0 0

२ 10200011
उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् (प्रिासतनक 
खर्ा समेि)

421 421 0 0 434 434 0 0 453 453 0 0

482 482 0 0 501 501 0 0 520 520 0 0
9.3 संघीर् संसद

१ 20200001 संघीर् संसद 226 226 0 0 450 450 0 0 500 500 0 0
२ 20200011 संघीर् संसद 7,929 7,929 0 0 1,100 1,100 0 0 1,150 1,150 0 0
३ 20200012 संघीर् संसद सशर्वालर् 3,793 3,793 0 0 11,030 11,030 0 0 11,445 11,445 0 0

11,948 11,948 0 0 12,580 12,580 0 0 13,095 13,095 0 0
9.4 अदालि

१ 20400001 सवोच्र् अदालि 697 697 0 0 709 709 0 0 752 752 0 0

२ 20400011
सवोच्र् अदालि (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

16,047 16,047 0 0 15,799 15,799 0 0 16,667 16,667 0 0

३ 20400012 मेलतमलाप पररषद 170 170 0 0 181 181 0 0 191 191 0 0
४ 20461011 राष्ट्रष्ट्रर् न्र्ाष्ट्रर्क प्रतिष्ठान 922 922 0 0 844 844 0 0 890 890 0 0
५ 20491011 उच्र् अदालिहरु 13,500 13,500 0 0 14,491 14,491 0 0 15,287 15,287 0 0
६ 20492011 ष्ट्रविेष अदालि 548 548 0 0 581 581 0 0 613 613 0 0
७ 20493011 प्रिासकीर् अदालि 292 292 0 0 308 308 0 0 325 325 0 0
८ 20494011 श्रम अदालि 201 201 0 0 210 210 0 0 221 221 0 0
९ 20495011 फैसला कार्ाान्वर्न तनदेिनालर् 192 192 0 0 200 200 0 0 211 211 0 0
१० 20496011 राजस्व न्र्ार्ातिकरणहरु 651 651 0 0 683 683 0 0 721 721 0 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा

अनसूुर्ी ९.२
संवैिातनक अंग िथा तनकार्को तिवषीर् स्रोिको अनमुान िथा प्रके्षपण
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११ 20497011 शजल्ला अदालिहरु 36,061 36,061 0 0 39,055 39,055 0 0 41,199 41,199 0 0
69,281 69,281 0 0 73,060 73,060 0 0 77,075 77,075 0 0

9.5 अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग

१ 20600001 अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0

२ 20600011
अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान 
आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा समेि)

14,464 14,464 0 0 13,501 13,501 0 0 14,185 14,185 0 0

14,564 14,564 0 0 13,601 13,601 0 0 14,285 14,285 0 0
9.6 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्

१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 27 27 0 0 33 33 0 0 35 35 0 0

२ 20800011
महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

6,058 6,058 0 0 5,837 5,837 0 0 6,101 6,101 0 0

6,085 6,085 0 0 5,870 5,870 0 0 6,136 6,136 0 0
9.7 लोक सेवा आर्ोग

१ 21000001 लोक सेवा आर्ोग 79 79 0 0 81 81 0 0 81 81 0 0

२ 21000011
लोक सेवा आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

5,431 5,431 0 0 5,708 5,708 0 0 5,830 5,830 0 0

३ 21091011 लोक सेवा आर्ोग, कार्ाालर्हरु 2,970 2,970 0 0 3,150 3,150 0 0 3,357 3,357 0 0
8,480 8,480 0 0 8,939 8,939 0 0 9,268 9,268 0 0

9.8 तनवाार्न आर्ोग
१ 21200001 तनवाार्न आर्ोग 85 85 0 0 85 85 0 0 86 86 0 0

२ 21200011
तनवाार्न आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

1,843 1,843 0 0 1,863 1,863 0 0 1,875 1,875 0 0

३ 21200012
मिदािा नामावली अध्र्ावतिक 
संकलन -मिदािा पररर्र् पि समेि

236 236 0 0 59 59 0 0 60 60 0 0

४ 21291011
तनवाार्न कार्ाालर्हरु (प्रिासतनक 
खर्ा समेि)

3,620 3,620 0 0 3,282 3,282 0 0 3,290 3,290 0 0

5,784 5,784 0 0 5,289 5,289 0 0 5,311 5,311 0 0
9.9 राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग

१ 21400001 राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 71 71 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0

२ 21400011
राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

2,513 2,513 0 0 2,677 2,677 0 0 2,773 2,773 0 0
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2,584 2,584 0 0 2,747 2,747 0 0 2,845 2,845 0 0

9.10
राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त 
आर्ोग

१ 22000001
राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त 
आर्ोग

96 96 0 0 875 875 0 0 908 908 0 0

२ 22000011
राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त 
आर्ोग

819 819 0 0 788 788 0 0 818 818 0 0

915 915 0 0 1,663 1,663 0 0 1,726 1,726 0 0
9.11 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग

१ 22200001 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 79 79 0 0 1,069 1,069 0 0 1,109 1,109 0 0
२ 22200011 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 915 915 0 0 988 988 0 0 1,025 1,025 0 0

994 994 0 0 2,057 2,057 0 0 2,134 2,134 0 0
9.12 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग

१ 22400001 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 92 92 0 0 85 85 0 0 88 88 0 0
२ 22400011 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 243 243 0 0 341 341 0 0 354 354 0 0

335 335 0 0 426 426 0 0 442 442 0 0
9.13 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग

१ 22600001 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 71 71 0 0 69 69 0 0 76 76 0 0
२ 22600011 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 242 242 0 0 249 249 0 0 252 252 0 0

313 313 0 0 318 318 0 0 328 328 0 0
9.14 आददवासी जनजाति आर्ोग

१ 22800001 आददवासी जनजाति आर्ोग 75 75 0 0 91 91 0 0 91 91 0 0
२ 22800011 आददवासी जनजाति आर्ोग 245 245 0 0 98 98 0 0 108 108 0 0

320 320 0 0 189 189 0 0 200 200 0 0
9.15 मिेिी आर्ोग

१ 23000001 मिेिी आर्ोग 70 70 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0
२ 23000011 मिेिी आर्ोग 260 260 0 0 13 13 0 0 13 13 0 0

330 330 0 0 20 20 0 0 21 21 0 0
9.16 थारू आर्ोग

१ 23200001 थारू आर्ोग 72 72 0 0 74 74 0 0 77 77 0 0
२ 23200011 थारू आर्ोग 355 355 0 0 371 371 0 0 385 385 0 0

427 427 0 0 445 445 0 0 462 462 0 0
9.17 मशुस्लम आर्ोग

१ 23400001 मशुस्लम आर्ोग 72 72 0 0 454 454 0 0 474 474 0 0
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२ 23400011 मशुस्लम आर्ोग 335 335 0 0 381 381 0 0 398 398 0 0
407 407 0 0 835 835 0 0 872 872 0 0

9.18 न्र्ार् पररषद्
१ 21800001 न्र्ार् पररषद् 41 41 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0
२ 21800011 न्र्ार् पररषद् 427 427 0 0 489 489 0 0 507 507 0 0

468 468 0 0 529 529 0 0 548 548 0 0
9.19 प्रदेि प्रमखु

१ 10300001 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. १ 40 40 0 0 41 41 0 0 42 42 0 0
२ 10300002 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. २ 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0
३ 10300003 प्रदेि प्रमखु- बागमिी प्रदेि 40 40 0 0 41 41 0 0 42 42 0 0
४ 10300004 प्रदेि प्रमखु- गण्डकी प्रदेि 43 43 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0
५ 10300005 प्रदेि प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेि 52 52 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0
६ 10300006 प्रदेि प्रमखु- कणााली प्रदेि 41 41 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0
७ 10300007 प्रदेि प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेि 43 43 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0

८ 10300011
प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. १ (प्रिासतनक 
खर्ा समेि)

246 246 0 0 254 254 0 0 264 264 0 0

९ 10300012
प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. २ (प्रिासतनक 
खर्ा समेि)

237 237 0 0 264 264 0 0 273 273 0 0

१० 10300013
प्रदेि प्रमखु- बागमिी प्रदेि 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

256 256 0 0 280 280 0 0 290 290 0 0

११ 10300014
प्रदेि प्रमखु- गण्डकी प्रदेि 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

235 235 0 0 251 251 0 0 261 261 0 0

१२ 10300015
प्रदेि प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेि 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

251 251 0 0 261 261 0 0 271 271 0 0

१३ 10300016
प्रदेि प्रमखु- कणााली प्रदेि 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

243 243 0 0 253 253 0 0 263 263 0 0

१४ 10300017
प्रदेि प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेि 
(प्रिासतनक खर्ा समेि)

249 249 0 0 261 261 0 0 271 271 0 0

2,018 2,018 0 0 2,124 2,124 0 0 2,205 2,205 0 0
127,161 127,161 0 0 132,492 132,492 0 0 138,813 138,813 0 0
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

10.1
1 50200001 राविय बचत पत्र 3,800 8,000 0 0 8,000 6,544 0 0 6,544 8,704 0 0 8,704 9 1 0 3 3
2 50200002 विकास ऋण 171,000 597,923 0 0 597,923 294,462 0 0 294,462 391,634 0 0 391,634 9 1 0 3 3
3 50200003 टे्रजरी बबल 284,231 300,000 0 0 300,000 489,445 0 0 489,445 650,962 0 0 650,962 9 1 0 3 3
4 50201001 राविय बचत पत्र 6,815 6,000 6,000 0 0 11,778 11,778 0 0 15,665 15,665 0 0 9 1 0 3 3
5 50201002 विकास ऋण 268,820 350,000 350,000 0 0 464,596 464,596 0 0 617,913 617,913 0 0 9 1 0 3 3
6 50201003 टे्रजरी बबल 70,759 80,000 80,000 0 0 122,292 122,292 0 0 162,648 162,648 0 0 9 1 0 3 3
7 50201004 राविय ऋण कबमशन 1,481 1,300 1,300 0 0 2,559 2,559 0 0 3,403 3,403 0 0 9 1 0 3 3
8 50300001 एशशयाली विकास बैंक 120,555 145,935 0 0 145,935 162,039 0 0 162,039 183,104 0 0 183,104 9 1 17 3 3
9 50300002 अन्तरााविय विकास संस्था 118,133 143,003 0 0 143,003 158,783 0 0 158,783 179,425 0 0 179,425 9 1 17 3 3

10 50300003 ओपेक ऋण 11,267 13,639 0 0 13,639 15,144 0 0 15,144 17,113 0 0 17,113 9 1 17 3 3
11 50300004 यरुोपीय आबथाक समदुाय 683 827 0 0 827 918 0 0 918 1,037 0 0 1,037 9 1 17 3 3
12 50300005 अन्तरााविय कृवि विकास कोि 5,447 6,594 0 0 6,594 7,321 0 0 7,321 8,273 0 0 8,273 9 1 17 3 3
13 50300006 नबडाक विकास कोि 1,325 1,604 0 0 1,604 1,781 0 0 1,781 2,013 0 0 2,013 9 1 17 3 3
14 50300007 अन्तरााविय मदु्रा कोि 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 17 3 3
15 50300008 यरुोवपयन इन्भेष्टमेण्ट बैंक 4,465 5,405 0 0 5,405 5,100 0 0 5,100 5,100 0 0 5,100 9 1 17 3 3
16 50301001 एशशयाली विकास बैंक 23,626 32,448 32,448 0 0 31,872 31,872 0 0 36,015 36,015 0 0 9 1 17 3 3
17 50301002 अन्तरााविय विकास संस्था 25,366 34,837 34,837 0 0 34,219 34,219 0 0 38,667 38,667 0 0 9 1 17 3 3
18 50301003 ओपेक ऋण 1,304 2,067 2,067 0 0 1,759 1,759 0 0 1,988 1,988 0 0 9 1 17 3 3
19 50301004 यरुोपीय आबथाक समदुाय 107 147 147 0 0 145 145 0 0 164 164 0 0 9 1 17 3 3
20 50301005 अन्तरााविय कृवि विकास कोि 1,006 3,186 3,186 0 0 1,356 1,356 0 0 1,532 1,532 0 0 9 1 17 3 3
21 50301006 नबडाक विकास कोि 234 322 322 0 0 316 316 0 0 357 357 0 0 9 1 17 3 3
22 50301007 यरुोवपयन इन्भेष्टमेण्ट बैंक 1,936 2,659 2,659 0 0 2,611 2,611 0 0 2,950 2,950 0 0 9 1 17 3 3
23 50301009 ए.आइ.आइ.वि. 0 447 447 0 0 492 492 0 0 541 541 0 0 9 1 17 3 3

24 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 15,557 21,289 0 0 21,289 20,911 0 0 20,911 23,629 0 0 23,629 9 1 17 3 3

25 50400003 कुिेती ऋण 554 758 0 0 758 745 0 0 745 842 0 0 842 9 1 17 3 3
26 50400004 साउदी कोि 1,114 3,519 0 0 3,519 1,497 0 0 1,497 1,692 0 0 1,692 9 1 17 3 3
27 50400005 फ्रान्सेली ऋण 1,137 1,556 0 0 1,556 1,529 0 0 1,529 1,728 0 0 1,728 9 1 17 3 3
28 50400006 बेशजजयम ऋण 1,226 1,677 0 0 1,677 1,648 0 0 1,648 1,862 0 0 1,862 9 1 17 3 3
29 50400010 थप व्यिस्था 51,109 66,869 0 0 66,869 68,696 0 0 68,696 77,626 0 0 77,626 9 1 17 3 3

30 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 1,139 1,564 1,564 0 0 1,536 1,536 0 0 1,736 1,736 0 0 9 1 17 3 3

31 50401003 कुिेती ऋण 595 816 816 0 0 802 802 0 0 906 906 0 0 9 1 17 3 3
32 50401004 साउदी कोि 123 520 520 0 0 166 166 0 0 188 188 0 0 9 1 17 3 3
33 50401005 फ्रान्सेली ऋण 46 64 64 0 0 62 62 0 0 70 70 0 0 9 1 17 3 3
34 50401010 थप व्यिस्था 17,805 25,073 25,073 0 0 22,000 22,000 0 0 24,860 24,860 0 0 9 1 0 3 3

1,212,765 1,872,548 541,450 0 1,331,098 1,935,124 698,561 0 1,236,563 2,464,347 909,603 0 1,554,744

10.2 अथा मन्त्रालय - विविध (साधारण )

१ 60200001
दण्ड जररिाना विताा (अदालतहरुको घरौटी 
विताा समेत )

473 800 800 0 0 533 533 0 0 552 552 0 0 9 1 16 3 3

२ 60100011 बनितृ्तभरण 504,086 600,000 600,000 0 0 650,000 650,000 0 0 700,000 700,000 0 0 9 1 1 3 3
३ 60100012 उपदान 15,574 20,000 20,000 0 0 22,000 22,000 0 0 18,539 18,539 0 0 9 1 1 3 3
४ 60100013 संशचत बबदा 96,975 140,000 140,000 0 0 145,000 145,000 0 0 150,000 150,000 0 0 9 1 8 3 3
५ 60100014 मतृ कमाचारी सहायता 6,153 9,500 9,500 0 0 7,132 7,132 0 0 7,560 7,560 0 0 9 1 1 3 3

लैंब
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

अनसूुची १०.१
साुँिा ब्याज भकु्तानी तथा अथा विविधको बत्रििीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्कायाक्रमको प्राथबमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विबनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण

रण
नी
बतक

 स्
तम्

भ

प्राथ
बम
क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७८/७९ 
को संशोबधत 

अनमुान

जम्मा

ददग
ो 
विक

ास
 ल

क्ष्य
 

संके
त

अथा मन्त्रालय - ऋणको साुँिा व्याज भकु्तानी
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

लैंब
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७९/८० को विबनयोजन आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०८१/८२ को खचा प्रके्षपण

रण
नी
बतक

 स्
तम्

भ

प्राथ
बम
क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७८/७९ 
को संशोबधत 

अनमुान

ददग
ो 
विक

ास
 ल

क्ष्य
 

संके
त

६ 60100015 कमाचारी सवुिधा 143,093 499,000 499,000 0 0 320,000 320,000 0 0 400,000 400,000 0 0 9 1 1 2 2
७ 60100016 औिधी उपचार 85,182 160,000 160,000 0 0 105,000 105,000 0 0 110,000 110,000 0 0 9 1 3 3 3
८ 60200011 विशशष्ट ब्यशक्तको भ्रमण खचा 549 1,100 1,100 0 0 643 643 0 0 643 643 0 0 9 2 16 3 3

९ 60200012 प्रबतबनबध मण्डलको भ्रमण तथा स्िागत खचा 1,721 2,000 2,000 0 0 1,993 1,993 0 0 2,093 2,093 0 0 9 2 16 3 3

१० 60200013 अबतबथ सत्कार 511 600 600 0 0 575 575 0 0 630 630 0 0 9 2 16 3 3
११ 60200015 आबथाक सहायता 2,238 5,000 5,000 0 0 3,750 3,750 0 0 3,750 3,750 0 0 9 2 1 2 2
१२ 60200016 भन्सार विताा 3,786 4,600 4,600 0 0 4,400 4,400 0 0 4,400 4,400 0 0 9 2 16 3 3
१३ 60200017 कर विताा 3,117 4,300 4,300 0 0 3,750 3,750 0 0 3,750 3,750 0 0 9 1 16 3 3
१४ 60200018 अन्य विताा (िैदेशशक समेत) 1,420 1,800 1,800 0 0 1,548 1,548 0 0 1,548 1,548 0 0 9 2 16 3 3
१५ 60200019 भिन खरीद बनमााण र सधुार 1,904 3,000 0 3,000 0 5,000 0 5,000 0 6,000 0 6,000 0 8 2 9 1 1
१६ 60200020 भौबतक सवुिधा 120,726 188,000 0 188,000 0 250,000 0 250,000 0 270,000 0 270,000 0 9 2 11 2 2
१७ 60200021 महशूल तथा अन्य भकु्तानी 4,634 6,214 6,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 2 2

१८ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रशासन 53,147 521,500 521,500 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 9 2 11 2 2

1,045,289 2,167,414 1,976,414 191,000 0 1,721,324 1,466,324 255,000 0 1,879,465 1,603,465 276,000 0

10.3 अथा मन्त्रालय - विविध (विकास )

१ 60200014 मआुव्जा 9,522 25,000 10,000 15,000 0 22,077 5,382 16,695 0 23,506 5,356 18,150 0 3 2 9 1 1
२ 60200024 विपद,  राहत तथा पनुस्थाापना 23,314 45,850 26,500 19,350 0 56,754 26,754 30,000 0 62,000 27,000 35,000 0 7 1 11 2 2

३ 60200025 भैपरर आउने- विकास कायाक्रम 130,627 165,100 0 165,100 0 166,313 0 166,313 0 176,299 0 176,299 0 3 2 9 2 2

४ 60200026 संघीय संरचना पूिााधार विकास कायाक्रम 28,523 45,000 15,000 30,000 0 35,000 5,000 30,000 0 50,000 5,000 45,000 0 8 1 16 2 2

५ 60200028 अधरुा आयोजना कायाान्ियन कायाक्रम 15,063 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 3 1 9 2 2

207,049 380,950 151,500 229,450 0 380,144 137,136 243,008 0 411,805 137,356 274,449 0
2,465,103 4,420,912 2,669,364 420,450 1,331,098 4,036,592 2,302,021 498,008 1,236,563 4,755,617 2,650,424 550,449 1,554,744

जम्मा
कुल जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण

10.1
अर्थ मन्त्रालय - ऋणको सााँवा व्याज 
भकु्तानी

1 50200001 राष्ट्रिय बचत पर 8,000 8,000 0 0 6,544 6,544 0 0 8,704 8,704 0 0
2 50200002 ष्ट्रवकास ऋण 597,923 597,923 0 0 294,462 294,462 0 0 391,634 391,634 0 0
3 50200003 टे्रजरी बबल 300,000 300,000 0 0 489,445 489,445 0 0 650,962 650,962 0 0
4 50201001 राष्ट्रिय बचत पर 6,000 6,000 0 0 11,778 11,778 0 0 15,665 15,665 0 0
5 50201002 ष्ट्रवकास ऋण 350,000 350,000 0 0 464,596 464,596 0 0 617,913 617,913 0 0
6 50201003 टे्रजरी बबल 80,000 80,000 0 0 122,292 122,292 0 0 162,648 162,648 0 0
7 50201004 राष्ट्रिय ऋण कबमिन 1,300 1,300 0 0 2,559 2,559 0 0 3,403 3,403 0 0
8 50300001 एशियाली ष्ट्रवकास बैंक 145,935 145,935 0 0 162,039 162,039 0 0 183,104 183,104 0 0
9 50300002 अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवकास संस्र्ा 143,003 143,003 0 0 158,783 158,783 0 0 179,425 179,425 0 0

10 50300003 ओपेक ऋण 13,639 13,639 0 0 15,144 15,144 0 0 17,113 17,113 0 0
11 50300004 यरुोपीय आबर्थक समदुाय 827 827 0 0 918 918 0 0 1,037 1,037 0 0
12 50300005 अन्त्तराथष्ट्रिय कृष्ट्रि ष्ट्रवकास कोि 6,594 6,594 0 0 7,321 7,321 0 0 8,273 8,273 0 0
13 50300006 नबडथक ष्ट्रवकास कोि 1,604 1,604 0 0 1,781 1,781 0 0 2,013 2,013 0 0
14 50300007 अन्त्तराथष्ट्रिय मदु्रा कोि 12,500 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 50300008 यरुोष्ट्रपयन इन्त्भेष्टमेण्ट बैंक 5,405 5,405 0 0 5,100 5,100 0 0 5,100 5,100 0 0
16 50301001 एशियाली ष्ट्रवकास बैंक 32,448 32,448 0 0 31,872 31,872 0 0 36,015 36,015 0 0
17 50301002 अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवकास संस्र्ा 34,837 34,837 0 0 34,219 34,219 0 0 38,667 38,667 0 0
18 50301003 ओपेक ऋण 2,067 2,067 0 0 1,759 1,759 0 0 1,988 1,988 0 0
19 50301004 यरुोपीय आबर्थक समदुाय 147 147 0 0 145 145 0 0 164 164 0 0
20 50301005 अन्त्तराथष्ट्रिय कृष्ट्रि ष्ट्रवकास कोि 3,186 3,186 0 0 1,356 1,356 0 0 1,532 1,532 0 0
21 50301006 नबडथक ष्ट्रवकास कोि 322 322 0 0 316 316 0 0 357 357 0 0
22 50301007 यरुोष्ट्रपयन इन्त्भेष्टमेण्ट बैंक 2,659 2,659 0 0 2,611 2,611 0 0 2,950 2,950 0 0
23 50301009 ए.आइ.आइ.ष्ट्रव. 447 447 0 0 492 492 0 0 541 541 0 0
24 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 21,289 21,289 0 0 20,911 20,911 0 0 23,629 23,629 0 0
25 50400003 कुवेती ऋण 758 758 0 0 745 745 0 0 842 842 0 0
26 50400004 साउदी कोि 3,519 3,519 0 0 1,497 1,497 0 0 1,692 1,692 0 0
27 50400005 फ्रान्त्सेली ऋण 1,556 1,556 0 0 1,529 1,529 0 0 1,728 1,728 0 0
28 50400006 बेशजजयम ऋण 1,677 1,677 0 0 1,648 1,648 0 0 1,862 1,862 0 0
29 50400010 र्प व्यवस्र्ा 66,869 66,869 0 0 68,696 68,696 0 0 77,626 77,626 0 0
30 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 1,564 1,564 0 0 1,536 1,536 0 0 1,736 1,736 0 0
31 50401003 कुवेती ऋण 816 816 0 0 802 802 0 0 906 906 0 0
32 50401004 साउदी कोि 520 520 0 0 166 166 0 0 188 188 0 0
33 50401005 फ्रान्त्सेली ऋण 64 64 0 0 62 62 0 0 70 70 0 0

अनसूुची १०.२
सााँवा ब्याज भकु्तानी तर्ा अर्थ ष्ट्रवष्ट्रवधको बरविीय स्रोतको अनमुान तर्ा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायथक्रम/आयोजना
आ.व. २०७९/८० को ष्ट्रवबनयोजन आ.व. २०८०/८१ को खचथ प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचथ प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.व. २०७९/८० को ष्ट्रवबनयोजन आ.व. २०८०/८१ को खचथ प्रके्षपण आ.व. २०८१/८२ को खचथ प्रके्षपण

34 50401010 र्प व्यवस्र्ा 25,073 25,073 0 0 22,000 22,000 0 0 24,860 24,860 0 0
1,872,548 1,872,548 0 0 1,935,124 1,935,124 0 0 2,464,347 2,464,347 0 0

10.2 अर्थ मन्त्रालय - ष्ट्रवष्ट्रवध (साधारण )

१ 60200001
दण्ड जररवाना ष्ट्रिताथ (अदालतहरुको 
घरौटी ष्ट्रिताथ समेत )

800 800 0 0 533 533 0 0 552 552 0 0

२ 60100011 बनवतृ्तभरण 600,000 600,000 0 0 650,000 573,211 0 0 700,000 590,407 0 0
३ 60100012 उपदान 20,000 20,000 0 0 22,000 17,490 0 0 18,539 18,539 0 0
४ 60100013 संशचत बबदा 140,000 140,000 0 0 145,000 111,877 0 0 150,000 115,233 0 0
५ 60100014 मतृ कमथचारी सहायता 9,500 9,500 0 0 7,132 7,132 0 0 7,560 7,560 0 0
६ 60100015 कमथचारी सषु्ट्रवधा 499,000 499,000 0 0 320,000 317,221 0 0 400,000 326,738 0 0
७ 60100016 औिधी उपचार 160,000 160,000 0 0 105,000 98,262 0 0 110,000 104,158 0 0
८ 60200011 ष्ट्रवशिष्ट ब्यशक्तको भ्रमण खचथ 1,100 1,100 0 0 643 643 0 0 643 643 0 0
९ 60200012 प्रबतबनबध मण्डलको भ्रमण तर्ा स्वागत खचथ 2,000 2,000 0 0 1,993 1,993 0 0 2,093 2,093 0 0
१० 60200013 अबतबर् सत्कार 600 600 0 0 575 575 0 0 630 630 0 0
११ 60200015 आबर्थक सहायता 5,000 5,000 0 0 3,750 3,750 0 0 3,750 3,750 0 0
१२ 60200016 भन्त्सार ष्ट्रिताथ 4,600 4,600 0 0 4,400 4,400 0 0 4,400 4,400 0 0
१३ 60200017 कर ष्ट्रिताथ 4,300 4,300 0 0 3,750 3,750 0 0 3,750 3,750 0 0
१४ 60200018 अन्त्य ष्ट्रिताथ (वैदेशिक समेत) 1,800 1,800 0 0 1,548 1,548 0 0 1,548 1,548 0 0
१५ 60200019 भवन खरीद बनमाथण र सधुार 3,000 3,000 0 0 5,000 2,200 0 0 6,000 2,200 0 0
१६ 60200020 भौबतक सषु्ट्रवधा 188,000 188,000 0 0 250,000 147,000 0 0 270,000 147,000 0 0
१७ 60200021 महिूल तर्ा अन्त्य भकु्तानी 6,214 6,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
१८ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रिासन 521,500 521,500 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0

2,167,414 2,167,414 0 0 1,721,324 1,491,585 0 0 1,879,465 1,529,201 0 0
10.3 अर्थ मन्त्रालय - ष्ट्रवष्ट्रवध (ष्ट्रवकास)

१ 60200014 मआुव्जा 25,000 25,000 0 0 22,077 22,077 0 0 23,506 23,506 0 0
२ 60200024 ष्ट्रवपद,  राहत तर्ा पनुस्र्ाथपना 45,850 45,850 0 0 56,754 27,500 0 0 62,000 8,200 10,000 10,000
३ 60200025 भैपरर आउने- ष्ट्रवकास कायथक्रम 165,100 165,100 0 0 166,313 166,313 0 0 176,299 176,299 0 0
४ 60200026 संघीय संरचना पूवाथधार ष्ट्रवकास कायथक्रम 45,000 45,000 0 0 35,000 30,000 0 0 50,000 30,000 0 0
५ 60200028 अधरुा आयोजना कायाथन्त्वयन कायथक्रम 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0

380,950 380,950 0 0 380,144 345,890 0 0 411,805 338,005 10,000 10,000
4,420,912 4,420,912 0 0 4,036,592 3,772,599 0 0 4,755,617 4,331,553 10,000 10,000कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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अनसूुची ११ 

प्रति एकाइ लागि अनमुान 
 

प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

१. कृफि, वन िथा भतूमसधार 

रासायतनक मल 

अन्िरााष्ष्ट्रिय मूल्य र फवतनमय दर 
िथा ओभरहेड खचाको आधारमा 
औिि लागि 

यरुरया  मे.टन ४२ 

तड.ए.फि. मे.टन ५८.१२ 

िोटास मे.टन ४१.३५ 

प्राङ्गाररक मल 

बजारमा उिलब्ध फवतभन्न ब्रान्ड 
िथा गणुका प्राङ्गाररक मलको 
औिि मूल्यको आधारमा  

कम्िोष्ट (धलुो) मे.टन १५-२० 

कम्िोष्ट (दानादार) मे.टन २०-२५ 

भतमाकम्िोष्ट मे.टन २५-३० 

बीउ 

धान 
मे.टन २१ 

फवतभन्न खाद्यान्न बीउको औिि 
उत्िादन लागिको आधारमा   

गहुुँ मे.टन ३० 

मकै 
मे.टन २४ 

िरकारीको उन्नि बीउ के.ष्ष्ट्ज. २.८६६ 

बीउहरुको औििउत्िादन 
लागिको आधारमा 

िरकारीको मलु बीउ के.ष्ष्ट्ज. १.९७८ 

दलहन बीउ के.ष्ष्ट्ज. ०.०८१ 

िेलहन बीउ के.ष्ष्ट्ज. ०.०९ 

फलफूल िथा िरकारी तबरुवा 

कलमी फवरुवा गोटा ०.०४१ फवतभन्न फलफूल फवरुवाहरुको  

फवज ुफवरुवा गोटा ०.०२२ 

सरकारी मूल्यको औििको 
आधारमा 

 

फलफूलको कफटङ्ग फवरुवा गोटा ०.०१९ 
 
  

जतमनको िरकारी  फवरुवा गोटा ०.००१ 
  
 

िोतलिटको िरकारी  फवरुवा गोटा ०.०१४ 
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साना  कृफि यन्र 

तमतन फटलर गोटा ४०-१२५ 

बजारमा उिलब्ध औिि मूल्यको 
आधारमा  

िावर फिलर गोटा १५०-१८० 

मल्टी क्रि थ्रसेर गोटा ८५ 

ररिर गोटा १८०-१४० 

िशिुन्छी 

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (३००० तलटर) संख्या ४००   

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (२००० तलटर) संख्या ३००   

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (१००० तलटर) संख्या २००   

सहकायामा नमूनाको रूिमा तमष्ष्ट्ल्कङ िालार स्थािना संख्या १०००   

बाख्रा फविरण  गोटा ७   

बाख्राको खोर तनमााण  गोटा ६   

ड्युल प्रिोजका कुखरुाको चल्ला फविरण गोटा ०.०६   

कुखरुाको खोर तनमााण गोटा ६   

बङ गरुको िाठािाठी फविरण  गोटा ५   

खोर तनमााणमा सहयोग संख्या १०   

गाई भैंसीलाई सतु्केरी भत्ता संख्या २.५   

साइलो फिट तनमााण (४००० घन फफट) संख्या ५००   

साइलो फिट तनमााण (८०० घन फफट) संख्या १००   

उच्च प्रजनन मानका वोका फविरण गोटा १५   

थमुा फविरण  गोटा २०   

२. भतूम व्यवस्था 

प्रथम दजाा तनयन्रण फवन्दकुो िूवेक्षण/सभेक्षण फवन्द ु २०० 

खगोल िथा भ-ूमािन कायाक्रम समिलन िूवेक्षण मोनमेुन्टेशन सभेक्षण फक.तम. ६५ 

भ-ू आकािाणका तबन्दहुरुमा िूवेक्षण मोनमेुन्टेशन काया फवन्द ु ३३ 

गाुँउ ब्लक नािी  हेक्टर ३.८ 

फकत्ता नािी कायाक्रम िफा  
िनु: नािी  हेक्टर ७.१६ 

तडष्ष्ट्जटल नािी  हेक्टर ४.३२ 

द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्ि भतूम लगि िनु:स्थािना हेक्टर २.४ 
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फवियगि नक्सा ियार सीट २०० 

स्थलरुि नािी कायाक्रम 
स्थलरुि नक्सा अद्यावतधक  सीट २५ 

फफल्ड भेररफफकेशन सीट ३०० 

नक्सा िनुःछिाइ सीट ३५ 

प्रदेशको डाटावेस ियार सेट ३५८ राफिय भौगोतलक सूचना िूवााधार 
कायाक्रमिफा  इन्टयााष्ष्ट्क्टभ वेब म्याफिङ फविय २५.५ 

फवतभन्न ष्ष्ट्जल्लाका एमोतनया नक्शा संकलन तसट २०० 

  

प्लट रष्ष्ट्जष्टर इन्िी/स्क्यान इमेज सफहि तसट ३००० 

अतभलेष्ष्ट्खकृि नक्शाको लेतमनेशन स्क्यान िथा इन्डेक्स 
डाटाबेस ियारी 

फकत्ता ३७५० 

फवतभन्न नािी कायाालयहरुमा रहेका नया नािीको 
फफल्डबकु स्क्यान   

फकत्ता ४०० 

अनलाइन सेवा शरुु हनु ेमालिोि कायाालयको २ करोड 
फकत्ता रोक्का फकत्ता तडष्ष्ट्जटाइाज अध्यावतधक गने 

फकत्ता प्रति लाख ५७.२७ 

अनलाइन सेवा शरुु हनुे मालिोि कायाालयको २९ लाख 
मोठ फकत्ता तडष्ष्ट्जटाइाज अद्यावतधक गने 

फकत्ता प्रति लाख ७०.४ 

जग्गा खररद  प्रति िररवार २०० 

घर तनमााण (िराई) प्रति िररवार २२५  

  
घर ममाि  प्रति िररवार १२५ 

काठ फविरण प्रति िररवार १०० 

घर तनमााण प्रति िररवार ५५ 

३. सहकारी िथा गररबी तनवारण 

सहकारी प्रष्ष्ट्शक्षक प्रष्ष्ट्शक्षण, 15 ददने, केन्रस्िर वटा ६००   

सहकारी संघसंस्थाको रणनीतिक योजना िजुामा िातलम, 

15 ददने, केन्रस्िर 
वटा ६००   

सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्ान िातलम, ७ ददने, केन्रस्िर वटा ३००   

सहकारी नेितृ्व िथा व्यवस्थािन फवकास िातलम, 15 
ददने, केन्रस्िर 

 

वटा ६००   

४. ष्ष्ट्शक्षा, फवज्ञान िथा प्रफवतध 

कक्षा कोठा तनमााण 
प्रति ब्लक ७००० 

  

कक्षा कोठाको सबलीकरण 
प्रति ब्लक १५०० 

िाठ्यिसु्िक फवकास     
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(रू हजारमा) 
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आधारभिू िह कक्षा (१-५) प्रति फविय ३०० 
 १०० िूणााङ्क वा ३-५ िाठ्य 

घण्टी 

आधारभिू िह कक्षा (६-८) प्रति फविय ४०० ,,  

माध्यतमक िह कक्षा (९-१२) प्रति फविय ५००  ,, 

आधारभिू िह कक्षा (१-५) प्रति फविय १५०  ५० िूणााङ्क वा ३ िाठ्य घण्टी 

आधारभिू िह कक्षा (६-८) प्रति फविय २०० ,,  

माध्यतमक िह कक्षा (९-१२) प्रति फविय ३००  ,, 

प्रफवतधक फविय प्रति फविय ५००  

उच्च ष्ष्ट्शक्षा प्रति फवद्याथी ४०  

कायाशाला (३ देष्ष्ट्ख ५ ददने) प्रति सहभागी २२   

कायाशाला (३ देष्ष्ट्ख ५ ददने) प्रति सहभागी १५   

ष्ष्ट्शक्षक िातलम १० ददने  प्रति सहभागी  २०  

छोटो अवतधको िातलम (३९० घण्टा) प्रति सहभागी १९   

लामो अवतधको िातलम  प्रति सहभागी ५५  

५. स्वास््य िथा जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि डी) वटा 10000 ३ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि सी) वटा 15000 ७ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि बी) वटा 20000 १२ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि ए) वटा 25000   

प्राथतमक स्वास््य केन्र वटा 50000   

१५ शैया अस्ििाल वटा 150000   

ष्ष्ट्जल्ला अस्ििाल वटा 300000   

एक्सरे मेष्ष्ट्शन (साधारण) वटा 500   

एक्सरे मेष्ष्ट्शन (तडष्ष्ट्जटल) वटा 2000 - 10000   

तसफटस्क्यान मेतसन वटा 3000   

एमआरआइ मेष्ष्ट्शन वटा 5000   

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (साधारण) जना 43226 
तनको हनु प्रति तबरामी ६.८ 
मफहनासम्म 

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (एमडीआर) जना 400 तनको हनु प्रति तबरामी १.५ 
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विासम्म 

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (एक्सडीआर) जना 600 
तनको हनु प्रति तबरामी २ 
विासम्म 

मगृौला डायलातसस प्रतिव्यष्ष्ट्ि प्रतििटक िटक 

2.5 
 

4.० 

सामान्य अवस्था भएका तबरामीको 
लातग 

एचआइाभी, हेिाटाइाफटस ए र बी 
भएका तबरामीको लातग 

मगृौला प्रत्यारोिण जना 550   

तनदेष्ष्ट्शका अनसुार फविन्नलाई कडारोग उिचार सहयोग जना 100   

एचआइभी संक्रतमिलाई बाफिाक औितध (आठवटाको 
औिि) खचा 

ट्याप्लेट 0.01626  

एचआइभी प्रभाफवि १५ विामतुनका बालबातलका िथा 
गभाविी मफहलाका लातग िौफष्टक आहार 

फक.ग्रा. 155.4  

चारिटक गभा जाुँच सेवा तलएवािि 
 

0.4   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (फहमाल) 
यािायाि खचा 

जना 1.5   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (िहाड) 
यािायाि खचा 

जना 1   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (िराई) 
यािायाि खचा 

जना 0.5   

शल्यफक्रयामाफा ि सतु्केरी सेवा जना 7   

एयरतलफ्ट माफा ि ्उर्द्ार िटक 150-200 
स्थान अनसुार फरक हनुे िथा  
तनजी कम्िनीले बढी तलने। 

आङ खसेको रोग िफहचान िटक 40 
 ७५३ वटा िहमा  कम्िीमा एक 
क्याम्ि प्रत्येकमा कम्िीमा ४० 
जना 

आङ्ग खसेको िफहचानिश्चाि ररङ्गिेसरी सेवा जना 0.35   

आङ्ग खसेको उिचार (शल्यफक्रया) क्याम्ि 12.5 िराई 

आङ्ग खसेको उिचार (शल्यफक्रया) जना 13.5 िहाड 

न्यानो झोला फविरण जना 2.3   

तनशलु्क गभाििन सेवा जना 1   

सरभाइभर क्यान्सर जाुँच जना १.५   

थमो काउडलेुटोर जना 350 सरभाइभर क्यान्सर जाुँच मेष्ष्ट्शन 

इन्सेष्ष्ट्क्टसाइड झलु थान 0.2   
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एष्ष्ट्न्टरेतभज  भाइल 0.४०८   

एष्ष्ट्न्टस्नके भेनम  भाइल 0.537   

खानेिानी गणुस्िर िरीक्षण (फकटसफहि) मेष्ष्ट्शन भाइल 203   

इन्सेष्ष्ट्क्टसाइड  भाइल 1.5   

तब.तस.ष्ष्ट्ज. खोि वटा 0.1715  

ओ.फि.तभ. खोि वटा 0.2077  

दादरुा रुवेला खोि भाइल 0.6758  

जे.ई खोि भाइल 0.35  

टी.टी. खोि भाइल 0.0933  

आई.िी.भी. खोि भाइल 0.3024  

िेण्टा खोि भाइल 1.3146  

िी.सी.भी. खोि भाइल 0.3805  

रोटा खोि भाइल 0.2258  

तभटातमन ए  क्याप्सलु 0.004  

आइरन फोतलक एतसड (गभाविी िथा सतु्केरी) क्याप्सलु 0.00065  

आइरन फोतलक एतसड (फकशोरी) क्याप्सलु 0.00065  

सकु्ष्मिोिण धलुो (बालतभटा) स्यासेट 0.00134  

सवोत्तम फिठो फक.ग्रा. 0.082  

एफ हन्रेड क्यान 0.04145  

एफ सेभेष्ष्ट्न्टफाइभ क्यान 0.12753  

अलवेन्डाजोल (जकुाफवरुर्द्) ट्याबलेट 0.00375  

६. खानिेानी िथा सरसफाइ 

आधारभिू स्िरको खानेिानी आयोजना प्रतिव्यष्ष्ट्ि २०  

गणुस्िर सधुार आयोजना प्रतिव्यष्ष्ट्ि १०  

सखु्खा क्षेरमा िष्ष्ट्म्िङ प्रणालीबाट सेवा ियुााउने 
खानेिानी आयोजना 

प्रतिव्यष्ष्ट्ि ३५  

उच्च िथा मध्यम स्िरको खानेिानी सेवा ियुााउने 
खानेिानी आयोजना 

प्रतिव्यष्ष्ट्ि ४०  

फविरण प्रणाली तनमााण फक.तम. २००००  
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प्रशोधन सफहिको ढल प्रणाली तनमााण प्रतिव्यष्ष्ट्ि ९५  

सरुुङ तनमााण तम. ९२०   

७. यवुा िथा खेलकुद 

यवुा प्रतिभा सम्मान जना १००  

स्वरोजगार व्यवसायको तबमा वटा ३.२५   

खेलकुदका राफिय प्रतिभा सम्मान जना १००   

स्काउट िथा फविद् व्यवस्थािन िातलम सञ्चालन जना १२.५   

अन्िरााफियस्िरको रंगशाला तनमााण वटा २०००००० 
 

प्रदेश स्िरमा रंगशाला तनमााण वटा ६००००   

कभडा हल तनमााण वटा २३००००   

८. मफहला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक 

वरृ्द्वरृ्द्ालाई आश्रय प्रदान जना 19   िशिुति वरृ्द्ाश्रम 

प्रदेशस्िरीय ज्येष्ठ नागररक मैरी आश्रम वटा 10000   

प्रदेशस्िरीय अिाङ्ग िा स्याहार केन्र स्थािना   वटा 10000   

बाल हेल्िलाइन संचालन  ष्ष्ट्जल्ला 300 

भौगोतलक अवस्था र प्रगतिको 
आधारमा ३ लाख देष्ष्ट्ख ३ लाख 
६६ हजारसम्म 

लैफङ्गक सम्िका  व्यष्ष्ट्िलाई िातलम  िटक 100 
 

सीमान्िकृि मफहलालाई उद्यमशीलिा कायाक्रम  जना 46 
 २ विाको रोजगार प्रत्याभतूि 
सफहिको िातलम प्रदान   

९. श्रम, रोजगार  िथा समाष्ष्ट्जक सरुक्षा 

व्यवसाफयक िथा सीि फवकास िातलम िटक ६००   

सामाष्ष्ट्जक सरुक्षा योजना कायाान्वयन वटा १२००००   

श्रम सम्झौिा र समझदारी िटक ४५००   

बालश्रम उन्मूलन चेिनामूलक कायाक्रम वटा ५००   

१०. ऊजाा, जलस्रोि िथा तसंचाइ 

मूल नहर तनमााण फक.तम. १२१३००   

शाखा उिशाखा नहर तनमााण फक.तम. २०००   

सतभास रोड ममाि िथा बचावट फक.तम. ५००   

सतभास सडक तनमााण फक.तम. २०००   
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

तसुँचाइ क्षेर फवस्िार (सहि तसुँचाइ) हेक्टर ८००   

तसुँचाइ क्षेर फवस्िार (भतूमगि तसुँचाइ) हेक्टर ३७५   

सौया शष्ष्ट्ि प्रयोग गरी टार तलफ्ट तसंचाइ वटा २००००   

नहर प्रणाली ररमोडतलंग काया फक.तम. ८२५००   

तसुँष्ष्ट्चि क्षेर बचावट काया फक.तम. ४००००   

िानीको गणुस्िर/आसेतनक अध्ययन वटा ३००   

जलवायू िररविान सम्बन्धी अध्ययन काया वटा ९००   

िफहरो अनमुान िथा प्रक्षिेण सम्बन्धी प्रफवतध फवकास वटा १००   

तसिेज तनयन्रण प्रफवतध फवकास प्रति तम. ३०००   

याामिम्ि प्रयोग गरर प्रफवतध फवकास संख्या ४००   

िटबन्ध तनमााण (महाकाली नदी, कञ्चनिरु) फक.तम. १४००००   

िटबन्ध तनमााण (कणााली नदी, बददाया) फक.तम. १५००००   

िटबन्ध तनमााण  

(नारायणी नदी, ष्ष्ट्चिवन र नवलिरासी) फक.तम. १०००००   

िटबन्ध तनमााण (बबई नदी, बददाया) फक.तम. २५००००   

११. भौतिक िूवााधार िथा यािायाि 

कालोिरे सडक-िहाडी िथा फहमाली क्षेर फक.तम. ६०००० 
 

कालोिरे सडक-िहाडी िथा फहमाली क्षेर फक.तम. ८०००० दईु लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. ५०००० 
दईु लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. १८०००० 
चार लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. २००००० 
छ लेन स्िर 

सडक िलु तनमााण र.तम. १५०० दईु लेन स्िर 

सरुूङ मागा र.तम. १६००  

रेल ियाकबेड तनमााण फक.तम. ३५०००० रेलवे ियाक 

रेल मागा तनमााण फक.तम. ३००००० रेलवे ियाक 

रेल मागा िलु तनमााण फक.तम. १६५०००० रेलवे ियाक 

१२. संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन  

ग्रामीण सडक कालोिरे तनमााण फक. तम. २७५००   
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

नयाुँ सडकिलु तनमााण तम. १५००   

झोलङु्गेिलु तनमााण (िइुन फवस्थािन समेि) तम. १००   

साना तसंचाई आयोजना तनमााण हेक्टर ३००   

१३. महालेखा िरीक्षकको कायाालय 

फवद्यिुीय कायािरको माध्यमबाट लेखािरीक्षण प्रति फाईल ९.६  

लेखािरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा मूल्यांकन प्रति फाईल २  

१४. लोकसेवा आयोग 

िाठ्यक्रम तनमााण  संख्या 150   

िरीक्षा सञ्चालन 
 

रा.ि.प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य सेवा 
एघारौं, नवौं    

संख्या 150   

रा.ि.दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक) संख्या 150   

रा.ि.ििृीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक),  स्वास््य सािौं, 
आठौं 

संख्या 300   

रा.ि.अनं. प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य 
चौथो, िाुँचौ  

संख्या 300   

रा.ि.अनं. दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक)  संख्या 300   

सरुक्षा तनकाय  िटक 10000   
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