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बङू्झभका 
 आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषचक फजेटफीच तादात्मम्मता कामभ गयी सभङ्जिगत य ङ्जवषम ऺेरगत रक्ष्म एवॊ उद्देश्महरू हाङ्झसर 
गनच सावचजङ्झनक खचच व्मवस्थाऩनको भहत्मवऩूणच बङू्झभका यहन्त्छ।सावचजङ्झनक खचचभा ङ्जवङ्झनमोजन कङ्ट शरता, कामाचन्त्वमन दऺता य ङ्जवत्तीम 
सङ्टशासन कामभ गयी सावचजङ्झनक स्रोतको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनच भध्मभकारीन खचच सॊयचना एउटा भहत्मवऩूणच  औजायको रूऩभा 
यहेको छ। अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ रे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे सावचजङ्झनक आम-व्ममको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत 
गदाच अङ्झनवामच रूऩभा आगाभी तीन वषचभा हङ्टने खचचको प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गनङ्टचऩने व्मवस्था गयेको 
छ।उि व्मवस्थाको कामाचन्त्वमन गने प्रमास स्वरुऩ मस प्रदेशभा आ.व. 2076/77 देङ्ञख भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको तजङ्टचभा 
सॊस्थागत गनच मो ऩङ्जहरो शङ्टरुवात यहेको छ। 

 मस खचच सॊयचनाभा आगाभी ऩङ्जहरो आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा त्ममसऩङ्झछका दङ्टई आङ्झथचक वषचको प्रऺेऩण गयी 
तीन वषचको चिीम फजेट प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। मसरे ङ्जवषम ऺेरगत भन्त्रारम/ङ्झनकामहरूराई आवश्मक स्रोत सङ्जहत सावचजङ्झनक 
ङ्जवत्तको ऩूवाचन ङ्टभान गनच सहमोग ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

 सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी को याङ्जिम सोच एवभ ्सन ्२०30 ङ्झबरै ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म हाङ्झसर गने रक्ष्मराई टेवा ऩङ्टग्ने 
गयी प्रादेङ्ञशक सभङृ्जद्ध य ङ्जवकास हाङ्झसर गनच मो खचच सॊयचना सहमोगी हङ्टन े अऩेऺा गङ्चयएको छ। ङ्जवत्त अनङ्टशासन कामभ गयी 
प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेरभा ऩमाचप्त फजेट ङ्जवङ्झनमोजन भापच त सावचजङ्झनक खचचको कङ्ट शर य प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गयी अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा 
हाङ्झसर गनच मसरे सघाउ ऩङ्टग्ने ङ्जवश्वास ङ्झरइएको छ। 

 भध्मभकारीन खचच सॊयचनाभा ङ्जवषम ऺेरगत नङ्झतजा सूचकको उऩरङ्ञधधका आधायभा भध्मभकारीन रक्ष्म ङ्झनधाचयण गयी 
ङ्जवषम ऺेरगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण गनच सङ्जकने खारका सॊङ्ञऺप्त ताङ्झरका ङ्जवकास गङ्चयएको छ। नङ्झतजा 
सूचक तमाय गदाच ऩन्त्रौं मोजना, प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञम्बक अवधायणा ऩर, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका साथै प्रादेङ्ञशक 
वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत एवॊ आवश ् मकता तथा साभ्मचराई सभेत आधाय ङ्झरइएको छ।आगाभी वषचहरुभा मस प्रमासराई थऩ सङ्टदृढ य 
प्रबावकायी फनाउदै रैजान ऩङ्झन मो दस्तावेज भहत्मवऩङ्टणच हङ्टनेछ। 

 अन्त्तभा, मस भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा कामचभा सहजीकयण गने याङ्जिम मोजना आमोगको सभूह, मस कामचभा 
सॊरग्न हङ्टने आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमका सफै कभचचायी, भध्मभकारीन खचच सॊयचना ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतका सदस्म तथा 
ङ्जवषमगत भन्त्रारमका कामचदरका सदस्महरूराई आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम धन्त्मवाद ऻाऩन गदचछ। 
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ऩङ्चयच्छेद १ 

ऩङ्चयचम 

 

१.१ ऩषृ्ठबभूी 

 भङ्टरङ्टकको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ सॊघीमताको ऩूणच कामाचन्त्वमन गयी, “सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी” अङ्झबमानको याङ्जिम सोच 
सङ्जहतको उद्देश्म प्राप्त गनच य सन ्२०३० ङ्झबरै ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्महरू हाङ्झसर गनच ङ्जवङ्झनमोजन कङ्ट शरता भापच त सावचजङ्झनक खचचको 
प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनङ्टच अऩङ्चयहामच आवश्मकता यहेको छ। मस सन्त्दबचभा, सावचजङ्झनक खचचको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गने एक 
भहत्त्वऩूणच औजायको रूऩभा यहेको भध्मभकारीन खचच सॊयचनारे उऩमङ्टचि रक्ष्महरू ऩूया गनच सहमोग ऩङ्टय ् माउॉदछ।  

आङ्झथचक, साभाङ्ञजक य भानवीम ङ्जवकासको ऺेरभा त ङ्टरनात्मभक रूऩभा ऩछाङ्झड ऩयेको मस सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशराई प्रदेश 
सयकायरे उऩयोि याङ्जिम सोच, रक्ष्म तथा उद्देश्मसॉग साभञ्जस्म हङ्टने गयी आफ्नो नीङ्झत तथा कामचिभ य आवङ्झधक मोजनाको 
अवधायणा ऩर रगामतका दस्तावेजहरूभा प्रस्तङ्टत गयेका उद्देश्म तथा यणनीङ्झतहरूराई सहमोग ऩङ्टग्ने गयी मो भध्मभकारीन खचच 
सॊयचना तजङ्टचभा गङ्चयएको छ।  

 अन्त्तय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायहरूरे अङ्झनवामच रूऩभा 
भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गनङ्टचऩने व्मवस्था छ। भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गदाच आमोजना/ कामचिभको उद्देश्म 
तथा खचचको ऩङ्टष्ट्याईं सभेङ्जटनङ्ट ऩने,  आमोजना/ कामचिभ कामाचन्त्वमन हङ्टने आगाभी तीन आङ्झथचक वषचभा प्राप्त हङ्टनसक्ने प्रङ्झतपर य 
उऩरङ्ञधध सभेत याख्नङ्टऩने व्मवस्था छ। मसका साथै, आमोजना/ कामचिभ कामाचन्त्वमन गनच आवश्मक ऩने खचचको ङ्जववयण य सो 
खचच व्महोने स्रोतको अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण गनङ्टचऩने प्रावधान छ। 

 भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गदाच आमोजना/ कामचिभको प्राथङ्झभकीकयण गने आधायहरू ऩङ्चयभाजचन गयी वस्तङ्टगत 
रूऩभा सॊघीम सयकायको ऩन्त्रौं मोजनाको आधाय-ऩर, प्रथभ प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञम्बक अवधायणा-ऩर तथा ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्महरू हाङ्झसर गनेतपच  आमोजना/ कामचिभ उन्त्भङ्टख छ, छैन बङ्ङे सन्त्दबचभा भङ्टख्म आधायका रूऩभा ङ्जवश्लषेण गयी 
प्राथङ्झभकीकयणको ङ्झनङ्ञित भाऩदण्ड फनाइएको छ। सभग्र ङ्जवकासका ङ्जवषम ऺेरहरूराई ५ ऺेरभा ङ्जवबाजन गयी भाऩदण्डहरूभा 
सफै ऺेरको ६ वटा साभान्त्म आधायहरू य ङ्जवषमऺेर अनङ्टसायको दङ्टई वटा ऺेरगत आधाय तम गङ्चयएका छन।् साथै, मस खचच 
सॊयचनाभा ऩङ्जहरो वषच वा आङ्झथचक वषच २०७६/७७ को हकभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट अनङ्टरूऩ य त्ममसऩङ्झछका दङ्टई आङ्झथचक वषचको 
हकभा आमोजना कामाचन्त्वमनको ङ्ञस्थङ्झत, उऩरधध स्रोत साधन य खचच गने ऺभताराई आधाय भानी यकभ अनङ्टभान गङ्चयएको छ। 
मसैगयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा आगाभी तीन वषचङ्झबर गङ्चयएको रगानीफाट प्राप्त हङ्टने रङ्ञऺत प्रङ्झतपर तथा नङ्झतजा सूचकहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। 

१.२ अवधायणा तथा उद्दशे्म 

 सावचजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩनको भहत्त्वऩूणच औजायका रूऩभा मस खचच सॊयचनाभा आवङ्झधक मोजनाको भध्मभकारीन/ 
दीघचकारीन सोच, रक्ष्म य उद्देश्मसॉग वाङ्जषचक फजेट तथा कामचिभको साभञ्जस्मता गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। साथै, सयकायसॉग उऩरधध 
सीङ्झभत स्रोत साधनको आॉकरन गयी प्राथङ्झभकताको ऺेरभा भध्मभ अवङ्झधको राङ्झग फाॉडपाॉट गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। मस अन्त्तगचत सॊघीम 
सयकायफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्तीम स्रोत, याजश्व ऩङ्चयचारन, आन्त्तङ्चयक ऋण, वैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा अन्त्म ङ्जवत्तीम स्रोतको आॉकरन गयी 
सभङ्जिगत आङ्झथचक खाका ङ्झनधाचयण गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। मसैको आधायभा ङ्जवषमऺेरगत प्राथङ्झभकता अनङ्टरूऩ ङ्जवषमगत भन्त्रारम य 
सयकायका अन्त्म ङ्झनकामहरूको नीङ्झत तथा कामचिभहरू कामाचन्त्वमन गनच आवश्मक भध्मभ अवङ्झधको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य सॊघीम 
सॊयचनाभा सॊघीम सयकायरे प्रदेश सयकायराई य प्रदेशरे स्थानीम तहराई उऩरधध गयाउनङ्ट ऩने अनङ्टदान य याजस्व फाॉडपाॉट 
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सङ्जहतको भध्मभकारीन खचच अनङ्टभानको खाका तमाय गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। मसयी ङ्झनधाचयण बएको स्रोतङ्झबर यहेय भन्त्रारम एवभ ्
ङ्झनकामहरूरे नीङ्झत तथा कामचिभ कामाचन्त्वमनको िभभा राग्ने खचच यकभको अनङ्टभान गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ।  

 मो खाका तमाय गदाच ऩङ्जहरोको आङ्झथचक वषचको वास्तङ्जवक फजेट य सोका आधायभा आगाभी दङ्टई आङ्झथचक वषचको फजेट 
प्रऺेऩण गङ्चयन्त्छ। ऩङ्जहरो वषच फजेट कामाचन्त्वमन बएऩङ्झछ नमाॉ भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गदाच ऩङ्जहरो आङ्झथचक वषचको प्रगङ्झत 
सभीऺा गयी ङ्जवगतभा गङ्चयएको प्रऺेऩण ऩङ्चयभाजचन तथा थऩ एक वषचको फजेट प्रऺेऩण गङ्चयन्त्छ। मसयी भध्मभकारीन खचच 
सॊयचनाभा चिीम ङ्जहसाफरे प्रत्ममेक वषच तीन वषचको फजेटको आॉकरन गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। त्ममसैरे मसराई ङ्जवकासको आवश्मकता, 
आमोजना कामाचन्त्वमनको अवस्था, याजस्व य वैदेङ्ञशक सहामताको अनङ्टभान सभेतका आधायभा प्रत्ममेक वषच ऩङ्चयभाजचन गङ्चय याख्नङ्टऩने 
हङ्टन्त्छ। मसफाट भध्मभकारीन खचच सॊयचनारे फजेट तजङ्टचभा प्रङ्जिमाराई फढी मथाथचऩयक य वस्तङ्टङ्झनष्ठ फनाउन य फजेटराई उद्देश्म, 

उऩरङ्ञधध य नङ्झतजासॉग आवद्ध फनाउन भहत्त्वऩूणच बङू्झभका ङ्झनवाचह गदचछ।भध्मभकारीन खचच सॊयचनाका उद्देश्महरू ङ्झनम्नानङ्टसाय 
यहेका छन:् 

1. सावचजङ्झनक खचच प्रणारीभा ङ्जवत्त अनङ्टशासन कामभ गयी सभङ्जिगत आङ्झथचक स्थाङ्जमत्मव प्राप्त गनचका राङ्झग सयकायराई प्राप्त हङ्टने 
भध्मभ अवङ्झधको आन्त्तङ्चयक य वाह्य श्रोतको वास्तङ्जवक अनङ्टभान गयी फजेट खाका तजङ्टचभा गने। 

2. सयकायको ङ्जवकास मोजनाको प्राथङ्झभकताका ऺेरभा रगानीको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गनच साधन श्रोतको ङ्जवङ्झनमोजन प्रङ्जिमाको 
ऩङ्टनसंयचना गयी प्राथङ्झभकताप्राप्त ङ्जवषमगत ऺेरभा फजेटको फाॉडपाॉट गने। 

3. सावचजङ्झनक खचचराई फढी प्रबावकायी य कङ्ट शर फनाई रङ्ञऺत प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

4. सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारमहरूको फजेट अनङ्टभान वास्तङ्जवक फनाउने।  

१.३ भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको अभ्मास 

 आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषचक कामचिभ फीचभा तादात्मम्मता नयहनङ्ट, फजेटको अबावभा ङ्जवकास आमोजना/ कामचिभहरू राभो 
सभमसम्भ सम्ऩङ्ङ नहङ्टनङ्ट, कङ्ट नै आमोजनाभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट खचच हङ्टन नसक्नङ्ट, ङ्छदगोऩना नबएको आमोजनाभा ऩङ्झन ङ्झनयन्त्तय रूऩभा 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टन ङ्ट, अत्ममावश्मक ऩूवाचधायका कङ्झतऩम आमोजनाहरूभा फजेटको सङ्टङ्झनङ्ञितता नहङ्टन ङ्ट य कामाचन्त्वमन ऺभता बन्त्दा फढी 
आमोजनाहरू सञ्चारनभा यहनङ्ट जस्ता सभस्माहरू नेऩारको सावचजङ्झनक खचच प्रणारीभा यही आएका ङ्झथए। सावचजङ्झनक खचचभा 
देङ्ञखएका मी सभस्माहरूराई सम्फोधन गनच सावचजङ्झनक खचच ऩङ्टनयावरोकन आमोग, २०५७ रे भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको 
तजङ्टचभा य कामाचन्त्वमनको ङ्झसपाङ्चयश गयेको ङ्झथमो। मसराई ध्मानभा याखी दशौं मोजना  (आ.व. २०५९/६०-२०६४/६५) सॉगसॉगै 
आङ्झथचक वषच २०५९/६० देङ्ञख आवङ्झधक मोजनासॉग तारभेर हङ्टनेगयी भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा तथा कामाचन्त्वमन गनच 
शङ्टरूआत गङ्चयएको ङ्झथमो। शङ्टरूभा मसराई ङ्ञशऺा, स्वास््म, कृङ्जष, ङ्झसॊचाइ, ङ्जवद्यङ्टत, सडक य जरस्रोत जस्ता भङ्टख्म ऺेरभा रागङ्ट गङ्चयएको 
ङ्झथमो। मसरे आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषचक फजेट फीच तादात्मम्मता कामभ गने, ङ्जवकास आमोजना/कामचिभहरूराई प्राथङ्झभकीकयण 
गने, आवङ्झधक मोजनारे ङ्झरएका उद्देश्म य रक्ष्महरू ऩूया गनेगयी स्रोत साधनको सदङ्टऩमोग गने तथा ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा ऩयेका 
ऩङ्चयमोजनाहरूभा स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने उद्देश्म ङ्झरएको ङ्झथमो य मसफाट ङ्जवत्त अनङ्टशासन य आङ्झथचक स्थाङ्जमत्मवको अऩेऺा गङ्चयएको 
ङ्झथमो। 

कामचिभ तथा आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकीकयण गने िभभा ङ्झनङ्ञित आधायहरू तोकी आमोजना/ कामचिभहरूको साधायण 
तथा ङ्जवषमऺेरगत आधायहरूभा ०, १, २ य ३ अॊक प्रदान गयी िभश् कभजोय, साधायण वा सन्त्तोषजनक, याम्रो य अङ्झत याम्रो भानी 
कङ्ट र बाङ्चयत अॊक गणना गङ्चयन्त््मो। सो बायका आधायभा ऩङ्जहरो, दोश्रो य तेश्रो प्राथङ्झभकता (P1, P2, P3) भा वगीकयण गयी सोही 
प्राथङ्झभकताराई फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको आधाय भाङ्झनएको ङ्झथमो। ऩङ्जहरो भध्मभकारीन खचच सॊयचनाभा भारै २०३ वटा कभ प्रङ्झतपर 
ङ्छदने आमोजनाहरू हटाउने वा गाभ्ने कामच गङ्चयएको ङ्झथमो। मसरे सयकायराई खचचको प्राथङ्झभकीकयण गयी सीङ्झभत स्रोतको उङ्ञचत 
फाडॉपाटॉफाट रक्ष्म प्राङ्झप्तभा सहमोग ऩङ्टय ् माएको ङ्झथमो।  

 शङ्टरूका वषचहरूभा मस खचच सॊयचना तजङ्टचभा कामचराई सॊस्थागत गनच प्रमास गङ्चयएको य त्ममसको परस्वरूऩ मसका 
उद्देश्महरू खासगयी ङ्जवत्त अनङ्टशासन य खचचको यणनीङ्झतक रूऩभा ङ्जवङ्झनमोजन कामचभा सहमोग ऩङ्टय ् माएको ङ्झथमो। तय, मस खचच 
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सॊयचना तजङ्टचभा गनच कानङ्टनी वाध्मता नयहेको आङ्छद कायणरे त्ममस ऩङ्झछका केही वषचहरूभा मसको तजङ्टचभाराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदन 
सङ्जकएन। हार अन्त्तय-सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ भा प्रदेश सयकायरे ऩङ्झन वाङ्जषचक आम व्ममको ङ्जववयण प्रदेश सबाभा 
ऩेश गदाच भध्मभकारीन खचच सॊयचना सभेत ऩेश गनङ्टचऩने कानूनी प्रावधान यहेकोरे प्रदेशस्तयभा भध्मभकारीन खचच सॊयचनाराई 
सॊस्थागत गनच आवश्मक बएको छ।  

  

१.४ भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा प्रङ्जिमा 

क. ङ्झर-वषीम खचच प्रऺऩेणसङ्जहत कङ्ट र फजेटको आकाय तमायी  

गत आङ्झथचक वषचको सावचजङ्झनक खचचको मथाथच ङ्ञस्थङ्झत, चारङ्ट आङ्झथचक वषचको अनङ्टभान य भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको 
आधायभा मस भन्त्रारमफाट ङ्जवषम ऺेरगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमसॉग नीङ्झतगत छरपर गयी आगाभी आङ्झथचक वषचको आम व्ममको 
प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयन्त्छ। ङ्जवषम ऺेरगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमहरूभा यहेका भध्मभकारीन खचच सॊयचना कामचदरको 
सॊरग्नताभा कामचगत रूऩभा मस भन्त्रारमफाट सभग्रभा ऩङ्टनयावरोकन गयी अवधायणाऩर तमाय गङ्चयन्त्छ। मसका साथै प्रदेशको 
सभङ्जिगत अथचतन्त्रको वतचभान ङ्ञस्थङ्झत, चारङ्ट याङ्जिम/ प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजना, भध्मभकारीन खचच सॊयचना, कङ्ट र गाहचस््म 
उत्मऩादनको प्रऺेऩण, ङ्जवत्तीम ङ्ञस्थङ्झत, ङ्जवत्त ऩङ्चयचारनको सम्बावना, याजश्व तथा कयको रचकता तथा प्रऺेऩण तथा कामचगत नीङ्झत य 
प्राथङ्झभकताको आधायभा फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे आगाभी आङ्झथचक वषचको कङ्ट र फजेटको आकाय य सीभा ङ्झनधाचयण गदचछ। 

ख. फजेट सीभा य भागचदशचन ऩठाउन े  

फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे तमाय गयेको फजेटको सीभाङ्झबर यही मस भन्त्रारमफाट भन्त्रारमगत य ऺेरगत रूऩभा चारङ्ट, 
ऩङ्टॉजीगत य ङ्जवत्तीम व्मवस्थासङ्जहतको फजेटको सीभा य भागचदशचन तमाय गयी प्रादेङ्ञशक भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारी (PLMBIS) 

भा प्रङ्जवि गयी ङ्जवषम ऺेरगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमभा ऩठाइन्त्छ।  

ग. आमोजना फैंक य आमोजनाको छनौट तथा प्राथङ्झभकीकयण 

प्रदेशको आवश्मकता, सभस्मा य सम्बाव्मता, कामाचन्त्वमनमोग्मता य फढी प्रङ्झतपरमङ्टि ङ्जवषमऺेरगत आमोजनाको ऩङ्जहचान, 

ङ्जवश्लषेण तथा प्राथङ्झभकीकयण य छनौट गयी प्राथङ्झभकतािभका आधायभा आमोजना सभावेश गयी आमोजना फैंक फनाउनङ्टऩदचछ। 
आमोजना फैंकभा सभावेश बएका आमोजनाको प्राथङ्झभकतािभको आधायभा भध्मभकारीन खचच सॊयचनाभा आमोजना  सभावेश 
गङ्चयन्त्छ। मसयी छनौट गयी सभावेश गङ्चयएको आमोजनाभा आगाभी आङ्झथचक वषचको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य थऩ २ आङ्झथचक वषचको खचच 
तथा स्रोतको प्रऺेऩण गङ्चयन्त्छ।  

घ.  भध्मभकारीन खचच सॊयचना, कामचिभ तथा फजेट प्रस्ताव 

फजेट तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे तमाय गयी ऩठाएको सीभा य भागचदशचनङ्झबर यही ङ्जवषमऺेरगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमरे आफ्ना 
आवश्मकता य प्राथङ्झभकीकयणका आधायभा छनौट बएका आमोजना/कामचिभको  ङ्झरफषीम खचच प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन 
खचच सॊयचना य आगाभी आङ्झथचक वषचको फजेट तमाय गयी प्रादेङ्ञशक भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारी (PLMBIS) भा प्रङ्जवङ्जि गयी 
आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउॉन ङ्टऩने हङ्टन्त्छ। 

ङ.  ङ्जवषमगत प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर 

ङ्जवषमऺेरगत ङ्झनकाम/भन्त्रारमफाट प्रस्ताङ्जवत आमोजना/कामचिभको ङ्झरवषीम खचच प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन खचच 
सॊयचना य फजेट भाथी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमगत प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। मसयी छरपर गदाच नेऩारको सॊङ्जवधान 
(भौङ्झरक हक, याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्त्तहरू य याज्मका नीङ्झत य अनङ्टसूची ६, ७, ८ य ९ फभोङ्ञजभको कामचऺ ेर/ऺेराङ्झधकाय), याङ्जिम 
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दीघचकारीन सोच, याङ्जिम आवङ्झधक मोजना, प्रदेशको आवङ्झधक मोजना, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म, सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेशको आवश्मकता, सभस्मा 
य सम्बावना य आमोजना फैंकफाट छनौट गङ्चयएका आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयणराई आधाय फनाउनङ्टऩने हङ्टन्त्छ। 

६. भस्मौदा तमायी गयी प्रदेश सबाभा ऩेश गने 

ङ्जवषमगत प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर ऩिात प्रस्ताव गङ्चयएका आमोजना/ कामचिभको ङ्झरवषीम खचच प्रऺेऩण सङ्जहतको 
भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको प्रायङ्ञम्बक य अङ्ञन्त्तभ भस्मौदा तमाय गयी मस भन्त्रारमफाट स्वीकृत गङ्चयन्त्छ।  मसयी स्वीकृत बएको 
भध्मभकारीन खचच सॊयचना वाङ्जषचक आम व्ममको ङ्जववयण (फजेट) सॉगै प्रदेश सबाभा ऩेश गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। 
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ऩङ्चयच्छेद २ 

भध्मभकारीन खचच सॊयचना 
 

२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

सॊङ्जवधानरे आत्मभसात गयेको सभाजवाद उन्त्भङ्टख याि य प्रदेश ङ्झनभाचण एवभ ्"सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" को दीघचकारीन 
याङ्जिम सोच हाङ्झसर गनच सावचजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩनको भहत्मवऩूणच बङू्झभका यहन्त्छ। साधनको ङ्जवङ्झनमोजन कङ्ट शरता, कामाचन्त्वमन 
दऺता तथा ङ्जवत्तीम अनङ्टशासनका तीनै ऩऺहरूभा प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जद्ध गने उऩाम तथा औजायको रूऩभा भध्मभकारीन खचच 
सॊयचनाराई ङ्झरन सङ्जकन्त्छ। सॊघीमताको कामाचन्त्वमनसॉगै सावचजङ्झनक खचच य स्रोत ऩङ्चयचारन गने तहगत सयकायहरूरे आ-आफ्नो 
ऺेरभा सावचजङ्झनक ङ्जवत्त ऩङ्चयचारनभा प्रबावकाङ्चयता ल्माई भङ्टरङ्टकको साभाङ्ञजक आङ्झथचक रगामत सभग्र ङ्जवकास य सभङृ्जद्धभा मोगदान 
गनच आवश्मक बएकोरे अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ भा भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गनङ्टचऩने अङ्झनवामच 
व्मवस्था गङ्चयएको छ। 

आगाभी आङ्झथचक वषच मस प्रदेशको प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजना तथा भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा तथा 
कामाचन्त्वमनको ऩङ्जहरो वषचका रूऩभा यहनेछ। सभदृ्ध प्रदेश ङ्झनभाचणका राङ्झग तीब्र आङ्झथचक वङृ्जद्ध एवभ ् ङ्जवकास कामचिभहरूको 
प्रबावकायी कामाचन्त्वमन य ङ्जवत्तीम सॊघीमताको कङ्ट शर व्मवस्थाऩन गद  प्रादेङ्ञशक तथा याङ्जिम रक्ष्म हाङ्झसर गनच आगाभी तीन वषचको 
स्रोतको आॉकरन तथा प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गङ्चयएको छ। 

सॊङ्जवधानरे ऩङ्चयकल्ऩना गये फभोङ्ञजभको अथच व्मवस्था कामभ गने सोचराई भनन ् गद  प्रदेश सयकायको नीङ्झत तथा 
कामचिभभा उल्रेङ्ञखत दीघचकारीन रक्ष्म हाङ्झसर गनच तथा नेऩार सयकायको सोच, रक्ष्म तथा प्राथङ्झभकतासॉग साभञ्जस्म हङ्टने गयी 
आगाभी तीन आङ्झथचक वषचको भध्मभकारीन खचच सॊयचना (२०७६/७७-२०७८/७९) तजङ्टचभा गङ्चयएको छ। मस दस्तावेज तमाय 
गदाच वतचभान सयकायका घोषणा, प्राथङ्झभकता एवभ ्नीङ्झत तथा कामचिभ, प्रदेशको ऩङ्जहरो आवङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञम्बक अवधायणा 
ऩर य सॊघीम सयकायको ऩन्त्रौं मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) भा उल्रेङ्ञखत सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीङ्झत य प्राथङ्झभकता य ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्म, २०३० को भागचङ्ञचरराई भङ्टख्म आधाय ङ्झरइएको छ। मस दस्तावेजभा प्रदेशरे तजङ्टचभा गयेका कामचिभका साथै 
साङ्जवकभा सॊघफाट कामाचन्त्वमन बइयहेका तय प्रदेश य स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर यहेका कामचहरू ङ्झबर यहेका सशतच अनङ्टदान 
अन्त्तगचत हस्तान्त्तयण बई आएका कामचिभहरू सभेत सभेङ्जटएका छन।्  

२.२ च ङ्टनौती तथा अवसय  

सॊघीम शासन प्रणारीको नवीन याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक अभ्मास, ङ्झतव्र आङ्झथचक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास य रूऩान्त्तयणको 
जन आकाॊऺाको सम्फोधन, तङ्टरनात्मभक रूऩभा आङ्झथचक साभाङ्ञजक रूऩभा ङ्जवद्यभान ङ्जऩछङ्झडएको अवस्थाको सम्फोधन, ङ्जवकास ङ्झनभाचण 
तथा साभाङ्ञजक ऺेरका राङ्झग आवश्मक नीङ्झत एवभ ्कानङ्टन तजङ्टचभा तथा कामाचन्त्वमन,  िभागत बौङ्झतक सॊयचनाको ङ्झनभाचण तथा 
व्मवस्थाऩन, कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनकीकयण,  औद्योङ्झगकीकयण य व्मवसामीकयण, प्रदेशका सम्बाव्म स्रोतको ऩङ्जहचान एवभ ्ऩङ्चयचारन य भानव 
सॊशाधन व्मवस्थाऩन जस्ता च ङ्टनौतीहरू मस प्रदेशभा यहेका छन।् स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक रगानी आकषचण तथा प्रोत्मसाहन, उत्मऩादन 
तथा उत्मऩादकत्मव अङ्झबवङृ्जद्ध, ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन य जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जद्ध, शासकीम ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध तथा सङ्टशासन प्रवद्धचन सभेत मस 
प्रदेशभा थऩ च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् साथै, प्रकोऩसम्फन्त्धी सम्बाव्म जोङ्ञखभहरूको न्त्मूनीकयण, आङ्झथचक-साभाङ्ञजक ङ्जवकासका 
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सफै प्रमासहरूराई जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन अनङ्टकूर फनाउनङ्ट, हार केन्त्रीम तहफाट सञ्चारन बैयहेका ङ्जवकास कामचिभराई एकीकृत गनङ्टच 
य आवश्मक स्रोत साधन व्मवस्था गनङ्टच सभेत च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् 

भङ्टरङ्टकको याजनीङ्झतक सॊयचनात्मभक रूऩान्त्तयणरे ल्माएको ङ्जवकासको ङ्जवकेन्त्रीकयण, भङ्टरङ्टक आङ्झथचक तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासको चयणभा प्रवेश गयेको अवस्था, उवचय जङ्झभन, जरस्रोत, वन, खानी, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता एवभ ्बौगोङ्झरक सङ्टन्त्दयताजस्ता प्राकृङ्झतक 
स्रोतहरूको उऩरधधता, कृङ्जष, ङ्झसॊचाइ तथा जरङ्जवद्यङ्टतको प्रच ङ्टय सम्बाव्मता, सम्बाव्म स्रोत साधनको ऩङ्जहचान, दामया ङ्जवस्ताय तथा 
ऩङ्चयचारन जस्ता ऩऺ मस प्रदेशका प्रभङ्टख अवसयका रूऩभा यहेका छन।् साथै याङ्जिम गौयवको यानीजभया कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना ङ्झनभाचणको िभभा यहेको, सेती रोकभागच, भध्म ऩहाडी रोकभागच, छेरा औद्योङ्झगक ऺेर, फङ्टढीगॊगा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना य 
सोफाट उऩरधध हङ्टने योजगायीका अवसय, फजाय ङ्जवस्ताय तथा अन्त्म प्रदेशसॉगको आवद्धताराई आङ्झथचक साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा उऩमोग 
गने अवसय ऩङ्झन यहेको छ।  

२.३ सोच, उद्दशे्म तथा यणनीङ्झत 

प्रस्तङ्टत भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा गदाच मस प्रदेशको ऩङ्जहरो आवङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञम्बक अवधायणाऩरको 
भस्मौदा तथा ऩन्त्रौं मोजनाको आधाय ऩरराई भङ्टख्म आधायका रूऩभा ङ्झरइएको छ। उि दस्तावेजहरूभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषम 
ऺेरगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झतराई मस खचच सॊयचनाको ङ्जवषम ऺेरगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झतका रूऩभा उल्रेख गङ्चयएको 
छ। भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको सभङ्जिगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन।् 

२.३.१ दीघचकारीन सोच 

"सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी"  

सभङ्टङ्ङत, स्वाधीन य सभाजवाद उन्त्भङ्टख अथचतन्त्र सङ्जहतको सभान अवसय प्राप्त, स्वस्थ, ङ्ञशङ्ञऺत, भमाचङ्छदत य उच्च जीवनस्तय बएका 
सङ्टखी नागङ्चयक फसोफास गने भङ्टरङ्टक।  

२.३.२ उद्दशे्म  

१. याङ्जिम उद्देश्म अनङ्टसाय सवचसङ्टरब, गङ्टणस्तयीम य आधङ्टङ्झनक ऩूवाचधाय ङ्झनभाचण, उत्मऩादनशीर य भमाचङ्छदत योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध, उच्च, 
ङ्छदगो य सभावेशी आङ्झथचक वङृ्जद्ध तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण गद  प्रदेशको सभङृ्जद्धको आधाय ङ्झनभाचण गनङ्टच। 

२. याङ्जिम उद्देश्म अनङ्टसाय गङ्टणस्तयीम स्वास््म तथा ङ्ञशऺा, स्वस्थ तथा सन्त्तङ्टङ्झरत वातावयण, साभाङ्ञजक न्त्माम य जवापदेही 
सावचजङ्झनक सेवा कामभ गयी सॊघीम शासन व्मवस्थाको सङ्टदृढीकयण गद  प्रदेशका नागङ्चयकराई भमाचङ्छदत य ऩङ्चयष्ट्कृत 
जीवनमाऩनको अनङ्टबङू्झत गयाउनङ्ट। 

३. साभाङ्ञजक-आङ्झथचक रूऩान्त्तयण तथा स्वाधीन याङ्जिम अथचतन्त्र ङ्झनभाचण गयी देशको स्वाङ्झबभान, स्वतन्त्रता य याङ्जिम ङ्जहतको 
सॊयऺण गनङ्टच।   

४. सॊङ्जवधान प्रदत्त भौङ्झरक हक अङ्झधकायको ऩूणच कामाचन्त्वमन गद  सभाजवाद उन्त्भङ्टख अथचतन्त्रको ङ्झनभाचण गनङ्टच। 

५. उऩरधध साधन स्रोतको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गद  ङ्छदगो आङ्झथचक ङ्जवकास कामभ गनङ्टच य प्रदेशका नागङ्चयकभा 
सङ्टशासनको अनङ्टब ङ्टती गयाउनङ्ट। 

२.३.३ प्रदेश यणनीङ्झत 

१. तीव्र, ङ्छदगो य स्वयोजगायभूरक आङ्झथचक वङृ्जद्ध गने, 
२. सङ्टरब तथा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा य ङ्ञशऺाको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने, 
३. आन्त्तङ्चयक, अन्त्तय प्रदेश तथा अन्त्तयदेशीम अन्त्तयआफद्धता अङ्झबवङृ्जद्ध गने, 
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४. उत्मऩादन य उत्मऩादकत्मव अङ्झबवङृ्जद्ध गने, 
५. ऩूणच, ङ्छदगो य उत्मऩादनशीर साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण प्रदान गने, 
६. गङ्चयफी ङ्झनवायण य आङ्झथचक साभाङ्ञजक सभानता सङ्जहतको न्त्मामऩूणच सभाज ङ्झनभाचण गने, 
७. प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण य ऩङ्चयचारन तथा उत्मथानशीरताको ङ्जवकास गने य 
८. सावचजङ्झनक सेवाको सङ्टदृढीकयण, ऺेरगत सन्त्तङ्टरन य याङ्जिम एकता सम्फद्धचन गने।  

२.४ प्रभङ्टख नङ्झतजा सूचक तथा रक्ष्म 

नेऩार सयकायरे ङ्झरएको "सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" को याङ्जिम सोच तथा प्रदेश सयकायरे ङ्झरएको आङ्झथचक साभाङ्ञजक 
रूऩान्त्तयणको उद्देश्म हाङ्झसर गनचभा केङ्ञन्त्रत यहॉदै मस प्रदेशको आगाभी तीन वषचको भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको प्रभङ्टख रक्ष्म 
तथा नङ्झतजा सूचक ङ्झनधाचयण गङ्चयएको छ। सो अनङ्टसाय सभङ्जिगत रक्ष्महरूको ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झत तथा आगाभी ३ वषचको अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञधध ताङ्झरका २.१ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका २.१: प्रभङ्टख सभङ्जिगत सूचक तथा रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाई 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 
२०७५/७६ को 

उऩरङ्ञधध 
भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१.  
कूर गाहचस््म उत्मऩादन 
उत्मऩादकको भूल्मभा 

रू अफचभा - २,२०,९६ २,३७,५२ २,५७,१७ २,८२,२० 

२.  वाङ्जषचक आङ्झथचक वङृ्जद्धदय प्रङ्झतशत - ६.२५ ७.५ ८.५ ९.५ 

 
कृङ्जष प्रङ्झतशत - ४.७ 5.6 6.7 8.0 

 
गैयकृङ्जष प्रङ्झतशत      

 
उद्योग प्रङ्झतशत - 7.9 8.5 9.2 9.8 

 
सेवा प्रङ्झतशत - 7.2 8.6 9.6 10.5 

३.  
प्रङ्झतव्मङ्ञि कङ्ट र याङ्जिम 
आम 

अभेङ्चयकी 
डरय 

- 685 727 778 840 

४.  
आङ्झथचक जोङ्ञखभ 
सूचकाॊक (EVI) 

सूचकाॊक - - - - - 

५.  
भानव सम्ऩङ्ञत्त सूचकाॊक 
(HAI) 

सूचकाॊक - - - - - 

 

आङ्झथचक वङृ्जद्धदय आॉकरन गदाच ङ्ञस्थय सयकाय, सॊघीम सॊयचना अनङ्टसाय मस प्रदेश य मस प्रदेशका स्थानीम सयकायफाट प्रबावकायी 
रूऩभा हङ्टने कामचिभ तथा फजेटको कामाचन्त्वमन, उजाच उऩरधधताभा हङ्टने उल्रेख्म वङृ्जद्ध, केही फृहत आमोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवस्था, 
ङ्झनभाचण ऺेरको ङ्झतब्र वङृ्जद्ध, ऩमचटक आगभनभा वङृ्जद्ध जस्ता भान्त्मताहरू याङ्ञखएको छ। मसफाट आङ्झथचक वषच २०७८/७९ सम्भभा 
मस प्रदेशको प्रङ्झत व्मङ्ञि कङ्ट र याङ्जिम आम हारको ६८५ अभेङ्चयकी डरयफाट ८४० बई नेऩार सयकायको नीङ्झत कामचिभरे 
याखेको आगाभी ५ वषच ङ्झबर दोहोयो अॊकको आङ्झथचक वङृ्जद्ध गने रक्ष्म प्राङ्झप्तभा सभेत मोगदान ऩङ्टग्नेछ। 

 

ताङ्झरका २.२: सभङृ्जद्धका प्रादेङ्ञशक रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक 

ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ २०७४/७५ २०७५/७६ भध्मभकारीन रक्ष्म 
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को उऩरङ्ञधध को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ उच्च य सभताभूरक आम       

१.१ 
औद्योङ्झगक यािको स्तयको 
उच्च आम  

      

 १.१.१ आङ्झथचक वङृ्जद्धदय प्रङ्झतशत - 6.25 7.5 8.5 9.5 

१.१.२ 
प्रङ्झतव्मङ्ञि कङ्ट र याङ्जिम 
आम 

अभेङ्चयकी 
डरय 

- 685 727 778 840 

१.२ गङ्चयफीको अन्त्त्मम 
 

     

१.२.1 
गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेको 
जनसॊख्मा (ङ्झनयऩेऺ   गङ्चयफी) 

प्रङ्झतशत 33.9 - 27.5 24.3 21.0 

१.३ 

प्रादेङ्ञशक आम्दानीभा 
तल्रो ४० प्रङ्झतशत 
जनसॊख्माको ङ्जहस्सा 

 

  

   

१.३.१ 

आम्दानीभा भाङ्झथल्रो १० 
य तल्रो ४० प्रङ्झतशत 
जनसॊख्माको अनङ्टऩात 
(Palma Ratio) 

अनङ्टऩात 1.13 - 1.11 1.10 1.10 

१.३.२ 

सम्ऩङ्ञत्तभा आधाङ्चयत ङ्ञजनी 
गङ्टणक (Gini 

Coefficient) 

गङ्टणक 0.33 - 0.32 0.32 0.32 

२ 
भानव ऩङ्टॉजी ङ्झनभाचण तथा 
सम्बावनाको ऩूणच उऩमोग  

      

२.१ 
स्वस्थ य राभो आमङ्ट 
बएका नऩेारी  

     

 २.१.१ 
अऩेङ्ञऺत आमङ्ट (जन्त्भ 
हङ्टॉदाको)  

वषच 68.6 - 69.4 69.8 70.2 

 २.१.२ 
भात ृभतृ्ममङ्टदय (प्रङ्झतराख 
जीङ्जवत जन्त्भभा) 

सॊख्मा - - - - - 

 २.१.३ 

५ वषच भङ्टङ्झनका फार 
भतृ्ममङ्टदय (प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत 
जन्त्भभा) 

सॊख्मा 69 - 59.4 54.6 49.8 

२.२ 

गङ्टणस्तयीम, योजगायभूरक 
तथा जीवनोऩमोगी ङ्ञशऺा 
प्राप्त नागङ्चयक 

      

 २.२.१ 
साऺयता दय  
(१५ वषच भाङ्झथ) 

 
प्रङ्झतशत 54 - 63 67.5 72 

 २.२.२ 
मङ्टवा साऺयता दय  
(१५-२४ वषच) 

प्रङ्झतशत 85 - 89.7 92.0 94.4 

 २.२.३ 
आधायबतू तह (१-८) भा 
खङ्टद बनाचदय  

प्रङ्झतशत 94.8 - 95.6 96.4 97.2 

२.२.४ 
भाध्मङ्झभक तह (९-१२) 
भा खङ्टद बनाचदय  

प्रङ्झतशत 
- - - - - 
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ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 

२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

२.२.५ 
उच्च ङ्ञशऺाभा कङ्ट र 
बनाचदय  

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

 २.२.६ 

काभ गने उभेय सभूहका 
प्राङ्जवङ्झधक य व्मावसाङ्जमक 
ऺेरभा ताङ्झरभ प्राप्त 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 

- - - - - 

२.३ 
उत्मऩादनशीर य भमाचङ्छदत 
योजगायी 

      

 २.३.१ 
श्रभ सहबाङ्झगता दय (१५ 
वषच भाङ्झथ) 

प्रङ्झतशत 27.3 - 28.5 30.0 32.6 

 २.३.२ फेयोजगायी दय प्रङ्झतशत 11.5 - 10.5 9.5 8.5 

 २.३.३ 
योजगायीभा औऩचाङ्चयक 
ऺेरको ङ्जहस्सा 

प्रङ्झतशत 32.3 - 36.8 39.0 41.0 

३ 
सवचसङ्टरब आधङ्टङ्झनक 
ऩूवाचधाय एवभ ्सघन 
अन्त्तयआफद्धता 

      

३.१ 
सवचसङ्टरब, सङ्टयङ्ञऺत य 
आधङ्टङ्झनक मातामात 

      

३.१.१ 
याङ्जिम य प्रादेङ्ञशक 
रोकभागच 
(स्तयोङ्ङङ्झत/कारोऩरे) 

ङ्जक.ङ्झभ. 
- - - - - 

३.१.२ 
र ङ्टत रोकभागच (बङू्झभगत 
भागच सभेत) 

ङ्जक.ङ्झभ. 
- - - - - 

३.१.३ येरभागच ङ्जक.ङ्झभ. - - - - - 

३.२ 
ऩूवाचधायभा ऩहङ्टॉच तथा 
आफद्धता 

      

 ३.२.१ 
३० ङ्झभनेट सम्भको 
दङ्टयीभा मातामात ऩहङ्टॉच 
बएको ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

३.२.२ 
ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच प्राप्त 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 86.2 - 88.9 90.2 91.4 

३.२.३ 
आधायबतू खानेऩानी 
सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगकेो जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

३.२.४ 
उच्च भध्मभ स्तयको 
खानेऩानी सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगकेो 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

 ३.२.५ 
इन्त्टयनेट प्रमोगकताच (कङ्ट र 
जनसॊख्माभा) 

प्रङ्झतशत 28.9 - 41.6 47.8 54.1 

४ 
उच्च य ङ्छदगो उत्मऩादन 
तथा उत्मऩादकत्मव 
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ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 

२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

४.१ 
प्रादेङ्ञशक अथचतन्त्रभा 
ऺरेगत मोगदान 

      

४.१.१ 
प्राथङ्झभक ऺेर (कृङ्जष, वन य 
खाङ्झन) 

प्रङ्झतशत 38.7 38.0 37.3 36.7 36.2 

४.१.२ 

ङ्छितीम ऺेर 
(उत्मऩादनभूरक उद्योग, 

ङ्जवद्यङ्टत, ग्मास य ऩानी तथा 
ङ्झनभाचण)

  

प्रङ्झतशत 15.2 15.25 15.28 15.29 15.3 

४.१.३ ततृीम ऺेर (सेवा) प्रङ्झतशत 46.1 47.0 47.5 48.0 48.5 

४.२ 
 स्वच्छ ऊजाचको उत्मऩादन 
तथा उऩबोग 

      

४.२.१ 
जरङ्जवद्यङ्टत उत्मऩादन 
(जङ्झडत ऺभता) 

भेगावाट 68.5 - - - - 

४.२.२ प्रङ्झतव्मङ्ञि ङ्जवद्यङ्टत उऩबोग 
ङ्जकरोवाट 
घण्टा 

- - - - - 

४.२.३ 
ऊजाच उऩबोगभा 
नवीकयणीम ऊजाचको 
अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत - - - - - 

४.३ व्माऩाय सन्त्तङ्टरन       

 ४.३.१ 
वस्तङ्ट तथा सेवाको ङ्झनमाचत 
(कङ्ट र गाहचस््म 
उत्मऩादनको अनङ्टऩातभा) 

अनङ्टऩात - - - - - 

४.३.२ 
वस्तङ्ट तथा सेवाको आमात 
(कङ्ट र गाहचस््म 
उत्मऩादनको अनङ्टऩातभा) 

प्रङ्झतशत - - - - - 

४.४ 
प्रादेङ्ञशक तथा ऺरेगत 
उत्मऩादकत्मव 

      

४.४.१ श्रभ उत्मऩादकत्मव 
रू. 

हजायभा 
165.5 - 192.9 206.5 220.3 

४.४.२ 
कृङ्जष उत्मऩादकत्मव (प्रभङ्टख 
फारी) 

भेङ्जिक टन 
प्रङ्झत 
हेक्टय 

2.65 - 2.95 3.315 3.38 

 

ताङ्झरका २.३: सङ्टखका याङ्जिम रक्ष्म, गन्त्तव्म य सूचक 

ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 
२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१ 
ऩङ्चयष्ट्कृत तथा भमाचङ्छदत 
जीवन 

      



11 

 

ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 
२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

१.१ 
नागङ्चयक स्वस्थता तथा 
सन्त्तङ्टङ्जि 

      

१.१.१ 
५ वषच भङ्टङ्झनका कभ तौर 
बएका फारफाङ्झरका 

प्रङ्झतशत 28.1 - 24.0 22.0 20.0 

१.१.२ भानव ङ्जवकास सूचकाॊक सूचकाॊक 0.43 - 0.46 0.48 0.49 

१.१.३ 
नागङ्चयक सन्त्तङ्टङ्जिको अनङ्टबङू्झत 
सूचकाॊक 

सूचकाॊक - - - - - 

१.१.४ 
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा 
यहेको जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 33.6 - 27.0 23.7 20.4 

१.२ 
सङ्टयङ्ञऺत तथा सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ 
आवास  

  
 

   

१.२.१ 

सङ्टयङ्ञऺत (बवन आचाय 
सॊङ्जहताको भाऩदण्ड अनङ्टसाय 
ङ्झनङ्झभचत) आवासभा फसोफास 
गने जनसॊख्मा 
 

प्रङ्झतशत - - - - - 

१.३ 

बौङ्झतक तथा आधङ्टङ्झनक 

सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झथको 
सभताभूरक ऩहङ्टॉच वा 
स्वाङ्झभत्मव  

      

१.३.१ 

आफ्नै स्वाङ्झभत्मवको 
आवासभा फसोफास गने 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 94.7 - 95.2 95.4 95.6 

१.३.२ 
सावचजङ्झनक ङ्झधतोऩरभा 
रगानी गने जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - - - - - 

१.३.३ रैंङ्झगक ङ्जवकास सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

२ 
सङ्टयङ्ञऺत, सभ्म य न्त्मामऩूणच 
सभाज 

      

२.१ 
ङ्जवबेद, ङ्जहॊसा य अऩयाधभङ्टि 

सभाज 
      

२.१.१ 
जीवनकारभा शायीङ्चयक वा 
भानङ्झसक वा मौन ङ्जहॊसा 
ऩीङ्झडत भङ्जहरा 

प्रङ्झतशत 21.6 - 17.8 15.9 14.0 

२.१.२ 

दताच बएका रैंङ्झगक ङ्जहॊसा 
रगामतका अऩयाधका 
घटना य अनङ्टसन्त्धानको 
अनङ्टऩात 

अनङ्टऩात 79.9 - - - - 

२.२ 
साभाङ्ञजक–साॊस्कृङ्झतक 

ङ्जवङ्जवधता 
      

२.२.१ भातबृाषाभा ऩठन-ऩाठन हङ्टने सॊख्मा - - - - - 
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ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 
२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

ङ्जवद्यारम 

२.३ 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 
सॊयऺण 

      

२.३.१ 
 याङ्जिम फजेटभा साभाङ्ञजक 

सङ्टयऺा खचच 
प्रङ्झतशत - - - - - 

२.३.२ 
आधायबतू साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाभा आफद्ध जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - - - - - 

३ स्वस्थ य सन्त्तङ्टङ्झरत ऩमाचवयण       

३.१ प्रदूषणभङ्टि य स्वच्छ 
वातावयण 

      

३.१.१ 
वामङ्ट प्रदूषणको औसत 
भारा (ङ्जऩ ङ्जऩ एभ २.५) 

भाइिोग्राभ 
प्रङ्झत 

घनङ्झभटय 
- - - - - 

३.२ 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण य 
ऩमाचवयणीम सन्त्तङ्टरन 

      

३.२.१ 
रोऩोन्त्भङ्टख, सङ्कटाऩङ्ङ य 
जोङ्ञखभभा ऩयेका 
प्रजाङ्झत/वनस्ऩङ्झत सॊयऺण  

सॊख्मा - - - - - 

३.३ 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन 
अनङ्टकूरनशीरता  

      

३.३.१ 
अनङ्टकूरन मोजना तमाय 
बई कामाचन्त्वमन बएका 
स्थानीम तह 

सॊख्मा - - - - - 

३.४ 
ङ्जवऩद् उत्मथानशीर सभाज य 
अथचतन्त्र  

      

३.४.१ 
ङ्जवऩद्का घटनाफाट 
प्रबाङ्जवत ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झत हजाय - - - - - 

३.४.२ 
ङ्जवऩद्का घटनाफाट भतृ्ममङ्ट 
हङ्टने जनसॊख्मा 

प्रङ्झत राख - - - - - 

४ सङ्टशासन       

४.१ कानङ्टनी  शासन        

४.१.१ कानङ्टनी शासन सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

४.२ 
सावचजङ्झनक सदाचाय, 
ऩायदङ्ञशचता य जवापदेङ्जहता  

      

४.२.१ भ्रिाचाय अनङ्टबङू्झत सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

४.२.२ 
हेरो सयकायभा प्राप्त 
उजङ्टयीको पछ मौट 

प्रङ्झतशत - - - - - 

५ सफर रोकतन्त्र       

६ याङ्जिम एकता, सङ्टयऺा य       
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ि.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७४/७५ 

को उऩरङ्ञधध 
२०७५/७६ 
को उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

सम्भान 

६.१ नऩेारीत्मवको उच्च बावना       

६.१.१ 
याङ्जिम ऩङ्चयचमऩर प्राप्त 
गयेका नेऩारी नागङ्चयक 

प्रङ्झतशत - - - - - 

६.२ भानव तथा अन्त्म सङ्टयऺा       

६.२.१ 
 ऩाॉच वषचभ ङ्टङ्झनका 
फारफाङ्झरकाको जन्त्भ दताच 

प्रङ्झतशत 54.4 - 70.2 78.0 86.3 

६.२.२ 
आधायबतू खाद्य सङ्टयऺाको 
ङ्ञस्थङ्झतभा यहेका ऩङ्चयवाय  

प्रङ्झतशत 37.7 - 46.2 50.3 54.9 

६.३ 
अत्ममावश्मक वस्तङ्ट य सेवाभा 
आत्मभङ्झनबचयता 

      

६.३.१ 

कङ्ट र आमातभा 
अत्ममावश्मक वस्तङ्ट (कृङ्जष 
उऩज, जीवजन्त्तङ्ट य खाद्य 
ऩदाथच) को अॊश 

प्रङ्झतशत - - - - - 

 

 

२.५ भध्मभकारीन खचच सॊयचनाको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य प्रऺऩेण 

प्रदेश सयकायको स्रोत आॊकरन गदाच देहामको आधाय अऩनाइएको छ्  

क. अन्त्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ अनङ्टसाय सॊघीम सयकायरे सॊकरन गने अङ्झधकाय ऺेरभा यहेको भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध 
कय य आन्त्तङ्चयक अन्त्त्शङ्टल्क यकभ सॊघीम ङ्जवबाज्म कोषभा यहने य मस्तो यकभको १५ प्रङ्झतशत प्रदेश तहभा य १५ प्रङ्झतशत 
स्थानीम तहभा फाॉडपाॉट बई फाॉकी ७० प्रङ्झतशत यकभ भार सॊघभा यहने। सो अनङ्टसाय सॊघीम ङ्जवबाज्म कोषफाट प्रदेशराई 
प्राप्त हङ्टने याजस्वको अनङ्टभान सॊघफाट हस्तान्त्तयण बइ आएको यकभ तथा ऩङ्झछल्रा दङ्टई वषचका राङ्झग नेऩार सयकायको 
भध्मभकारीन खचच सॊयचनाभा उल्रेङ्ञखत यकभ तथा सोको प्रऺेऩणको आधायभा आॉकरन तथा अनङ्टभान गङ्चयएको। 

ख. त्ममसैगयी योमल्टी (ऩवचतायोहण, ङ्जवद्यङ्टत, वन, खानी तथा खङ्झनज, ऩानी तथा अन्त्म प्राकृङ्झतक स्रोत) फाट सॊकरन बएको याजस्व 
यकभको २५ प्रङ्झतशत सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेशरे प्राप्त गने बएकारे सोराई सभेत याजस्व अनङ्टभान गदाच गणना गङ्चयएको। 

ग. प्रदेशरे ऩङ्चयचारन गने याजस्व अनङ्टभान गदाच कृङ्जष आमभा राग्ने कय, घय जग्गा यङ्ञजिेशन, सवायी साधन दस्तङ्टयको ङ्जवगत दङ्टई 
आङ्झथचक वषचभा सॊकरन बएको यकभ, आगाभी आङ्झथचक वषचभा हङ्टने आङ्झथचक गङ्झतङ्जवङ्झध, स्थानीम तहसॉगको साझा याजस्व सम्फन्त्धी 
अङ्झधकाय सभेतका आधायभा प्रऺेऩण गङ्चयएको। 

घ. सॊघफाट प्रदेशराई हस्तान्त्तयण बएको ङ्जवत्तीम सभानीकयण तथा सशतच अनङ्टदान यकभ सभेत आगाभी आ.व. का राङ्झग सॊघफाट 
प्राप्त यकभ तथा ऩङ्झछल्रा दङ्टई वषचका राङ्झग नेऩार सयकायको भध्मभकारीन खचच सॊयचनाभा उल्रेङ्ञखत यकभ तथा सोको 
प्रऺेऩणको आधायभा आॉकरन तथा अनङ्टभान गङ्चयएको। 

ङ. वैदेङ्ञशक सहामता अनङ्टभान गदाच दात ृयाि वा सॊस्थासॉग बएको ऩङ्झछल्रा दङ्टई वषचभा हङ्टन सक्न ेसम्झौताराई अनङ्टभान गयी प्रऺेऩण 
गङ्चयएको। 
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च. प्रदेश सयकायरे ङ्झरनसक्ने आन्त्तङ्चयक ऋण प्रदेशरे ऩङ्चयचारन गने कङ्ट र याजस्वको १० प्रङ्झतशतको सीभाभा याङ्ञखएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताङ्झरका २.४: ङ्झरवषीम फजेट ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण (प्रचाङ्झरत भूल्मभा) 
(रू हजायभा) 

ि.सॊ. ङ्जववयण आ.व. २०७५/७६ को 
सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

भध्मभकारीन खचच अनङ्टभान 
आ.व. 

२०७६/७७ को 
अनङ्टभान  

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रऺेऩण 

आ.व. 
२०७८/७९ 
को प्रऺेऩण 

तीन वषचको 
जम्भा 

१ कङ्ट र फजेट           18,280,734   28,162,035     31,268,240   33,557,904   92,988,179  

२ कङ्ट र याजस्व             7,645,850   13,659,035     15,314,941   17,025,849   5,999,825  

  सॊघीम ङ्जवबाज्म 
कोषफाट प्राप्त याजस्व 

              7,578,471      13,576,370      15,214,356     16,913,288   5,704,014  

  प्रदेश ङ्जवबाज्म कोषफाट 
प्राप्त तथा अन्त्म आन्त्तङ्चयक 
याजस्व 

                   67,379           82,665         100,585     112,560.91   295,811  

३ नऩेार सयकायफाट प्राप्त 
अनङ्टदान 

          15,420,247   14,503,000     15,953,300   16,532,055  46,988,355  

  ङ्जवत्तीम सभानीकयण                7,924,653      7,952,400       8,747,640     9,064,987   25,765,027  

  सशतच               5,907,829      4,550,600       5,005,660      5,187,256   14,743,516  

  ङ्जवशेष                  787,765      1,000,000       1,100,000       1,139,906   3,239,906  

  सभऩूयक                 800,000      1,000,000       1,100,000       1,139,906   3,239,906  

4 वैदेङ्ञशक अनङ्टदान                     -               -                -       -    

5 कङ्ट र खचच           18,280,734   27,762,035     30,856,240   33,133,544   91,751,819  

  चारङ्ट खचच               9,609,460     14,694,836       15,335,681     15,839,752  45,870,269  

  ऩङ्टॉजीगत खचच                8,671,274     13,067,199      15,520,559     17,293,792  45,881,550  

6 फजेट फचत (-) न्त्मून (
+) 

                        -                  -    -                -  -  

7 ङ्जवत्तीम व्मवस्था                         -          400,000         412,000        424,360   1,236,360  

8 आन्त्तङ्चयक ऋण                         -                  -         -    

9 वैदेङ्ञशक ऋण                         -                  -         -    

 

 

 



15 

 

ऩङ्टनि् *प्रादेङ्ञशक ङ्जवबाज्म कोषफाट स्थानीम तहभा फाॉडपाॉट हङ्टने याजस्व तथा स्थानीम तहका अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर ऩङ्चयचारन हङ्टन ेयाजस्व यकभ 
सभावेश गङ्चयएको छैन। 

 

 

 

 

 

 

 

ताङ्झरका २.५: फजेटको ङ्झरवषीम ङ्जवङ्झनमोजन य प्रऺऩेणको कङ्ट र गाहचस््म उत्मऩादनसॉगको अनङ्टऩात 

(प्रङ्झतशत) 
ि. 
सॊ. 
 

ङ्जववयण 
आ.व. 

२०७४/७५ को 
मथाथच 

आधाय वषच 
२०७५/७६ को 
सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

भध्मभकारीन फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

२०७६/७७ को 
अनङ्टभान 

२०७७/७८ को 
प्रऺऩेण 

२०७८/७९ 
को प्रऺऩेण 

१ फजेट अनङ्टभान - 8.27 11.86 12.13 11.89 

 चारङ्ट खचच - 4.35 6.19 5.95 5.61 

 ऩङ्टॉजीगत खचच - 3.92 5.50 6.02 6.13 

 ङ्जवत्तीम व्मवस्था - 0.00 0.17 0.16 0.15 

 स्रोत अनङ्टभान - 10.44 11.86 12.13 11.89 

२ याजस्व*
 - 3.46 5.75 5.94 6.03 

 नेऩार सयकायफाट 
अनङ्टदान 

- 
6.98 6.11 6.19 5.86 

 वैदेङ्ञशक अनङ्टदान - - - - - 

 वैदेङ्ञशक ऋण - - - - - 

 आन्त्तङ्चयक ऋण - - - - - 

 

२.६ फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य प्रऺऩेणको फाॉडपाॉट 

आगाभी तीन वषचको फजेट अनङ्टभान य प्रऺेऩणको ङ्जवङ्झबङ्ङ आधायभा गङ्चयएको तङ्टरनात्मभक ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ।  

अ. यणनीङ्झतक स्तम्बको आधायभा फाॉडपाॉट 

कामचिभ तथा आमोजनाको ऩन्त्रौँ मोजनाको यणनीङ्झतक स्तम्ब फभोङ्ञजभ तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण 
ताङ्झरका नॊ. २.६ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका २.६: यणनीङ्झतक स्तम्बको आधायभा तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

(रू हजायभा) 

यणनीङ्झतक 
सॊकेत 

यणनीङ्झतक स्तम्ब 
आ.व. २०७६/७७ को  

व्मम अनङ्टभान 
आ.व.  २०७७/७८ को 

खचच प्रऺऩेण 
आ.व.  २०७८/७९ को 

खचच प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 
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यणनीङ्झतक 
सॊकेत 

यणनीङ्झतक स्तम्ब 
आ.व. २०७६/७७ को  

व्मम अनङ्टभान 
आ.व.  २०७७/७८ को 

खचच प्रऺऩेण 
आ.व.  २०७८/७९ को 

खचच प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 

१ आङ्झथचक वङृ्जद्ध    6,166,144    21.9     6,446,794    20.6     6,790,870     20.2  

२ स्वास््म तथा   ङ्ञशऺा    1,795,555      6.4     1,857,931      5.9     1,927,070      5.7  

३ अन्त्तयआफद्धता य शहयी ङ्जवकास 
     329,985      1.2       345,106      1.1       363,683      1.1  

४ उत्मऩादन य उत्मऩादकत्मव अङ्झबवङृ्जद्ध 
     964,970      3.4       996,287      3.2     1,029,906      3.1  

५ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 
   2,708,666      9.6     2,814,118      9.0     2,936,644      8.8  

६ न्त्मामऩूणच सभाज 
     248,554      0.9       257,327      0.8       267,120      0.8  

७  प्राकृङ्झतक स्रोत तथा उत्मथानशीरता    2,694,361      9.6     2,815,140      9.0     2,962,513      8.8  

८ सङ्टशासन, प्रादेङ्ञशक सन्त्तङ्टरन य याङ्जिम एकता      555,550      2.0       576,727      1.8       601,134      1.8  

९ साधायण प्रशासन    6,025,478    21.4     6,230,174    19.9     6,454,772     19.2  

१० साॊकेतीकयण नगङ्चयएको    6,672,772    23.7     8,928,636    28.6   10,224,191     30.5  

  कङ्ट र जम्भा  28,162,035   100.0   31,268,240   100.0   33,557,904   100.0  

 स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयन े ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, सशतच अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदानको 
यणनीङ्झतक स्तम्बको आधायभा साॊकेतीकयण गदाच सभावेश गङ्चयएको छैन।    

आ. प्राथङ्झभकतािभको आधायभा फाॉडपाॉट 

कामचिभ तथा आमोजनाको प्राथङ्झभकतािभ फभोङ्ञजभ तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण ताङ्झरका नॊ. २.७ 
भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका २.७ M प्राथङ्झभकतािभको आधयभा तीन आङ्झथचक वषचको व्मम अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

(रू हजायभा) 
प्राथङ्झभकतािभ 

 
आ. व. २०७५/७६ को 

सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 
आ.व. २०७६/७७ को 

व्मम अनङ्टभान 
आ.व. २०७७/७८ को खचच 

प्रऺऩेण 
आ.व. २०७८/७९  को 

खचच प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 

ऩङ्जहरो (P1) - -  1,489,263    76.3   22,339,605    71.4   23,333,713    69.5  

दोस्रो (P2) - - - - - - - - 

प्राथङ्झभकीकयण 
नगङ्चयएको 

- -   6,672,772    23.7     8,928,636    28.6   10,224,191    30.5  

कङ्ट र जम्भा - - 28,162,035   100.0   31,268,240   100.0   33,557,904  100.0  

 

 स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयन े ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, सशतच अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदानको 
प्राथङ्झभकताको साॊकेतीकयण गदाच सभावेश गङ्चयएको छैन। 
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इ. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको आधायभा फाॉडपाॉड 

 ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म फभोङ्ञजभ तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण ताङ्झरका नॊ. २.८ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

 

 

 

 

 

ताङ्झरका २.८ ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको आधायभा तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

(रु. हजायभा) 
सॊकेत 
नॊ 

ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म आ. व. 
२०७५/७६ 
को सॊशोङ्झधत 
अनङ्टभान 

आ.व. २०७६/७७ को 
व्मम अनङ्टभान 

आ.व. २०७७/७८ को 
खचच प्रऺऩेण 

आ.व. २०७८/७९ को खचच 
प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 

१ गङ्चयफीको अन्त्त्मम - - 1,827,726 6.5 1,889,053 6.0 1,955,954 5.8 

२ शून्त्म बोकभयी - - 1,481,880 5.3 1,532,069 4.9 1,587,060 4.7 

३ स्वस्थ जीवन - - 1,258,995 4.5 1,302,516 4.2 1,350,649 4.0 

४ गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा - - 536,560 1.9 555,415 1.8 576,421 1.7 

५ रैङ्जङ्गक सभानता - - 1,823,991 6.5 1,886,343 6.0 1,954,955 5.8 

६ सपा ऩानी तथा सयसपाइ - - 881,300 3.1 924,289 3.0 978,084 2.9 

७ आधङ्टङ्झनक ऊजाचभा ऩहङ्टॉच - - 1,880,856 6.7 1,973,384 6.3 2,089,448 6.2 

८ सभावेशी आङ्झथचक वङृ्जद्ध तथा भमाचङ्छदत 
काभ 

- - 5,891,690 20.9 6,109,475 19.5 6,357,388 18.9 

९ उद्योग, नवीन खोज य ऩूवाचधाय - - 3,814,580 13.5 3,999,908 12.8 4,231,557 12.6 

१० असभानता न्त्मूनीकयण - - 449,335 1.6 466,520 1.5 486,351 1.4 

११ ङ्छदगो शहय य फस्ती - - 319,069 1.1 333,843 1.1 352,050 1.0 

१२ ङ्छदगो उऩबोग तथा उत्मऩादन - - 1,146,811 4.1 1,182,465 3.8 1,219,907 3.6 

१३ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन अनङ्टकङ्ट रन - - 158,854 0.6 166,121 0.5 175,043 0.5 

१४ साभङ्टङ्छरक स्रोतको उऩमोग - - - -  - - - 

१५ ब ूसतह स्रोतको उऩमोग - - 17,616 0.1 18,204 0.1 18,845 0.1 

१६ शाङ्ञन्त्तऩूणच, न्त्मामऩूणच य सशि सभाज - - - - - - - - 

१७ ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग साझेदायी - - - - - - - - 
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सॊकेत 
नॊ 

ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म आ. व. 
२०७५/७६ 
को सॊशोङ्झधत 
अनङ्टभान 

आ.व. २०७६/७७ को 
व्मम अनङ्टभान 

आ.व. २०७७/७८ को 
खचच प्रऺऩेण 

आ.व. २०७८/७९ को खचच 
प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 
  साॊकेतीकयण नगङ्चयएको - - 6,672,772 23.7 8,928,636 28.6 10,224,191 30.5 

  कङ्ट र जम्भा   28,162,035 100 31,268,240 100 33,557,904 100 

स्थानीम तहराई प्रदान गङ्चयने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, सशतच अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदानको ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्मको आधायभा साॊकेतीकयण गदाच सभावेश गङ्चयएको छैन।  

ई. रैंङ्झगक सॊकेतको आधायभा फाॉडपाॉट 

रैंङ्झगक सॊकेत फभोङ्ञजभ तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण ताङ्झरका नॊ. २.९ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका २.९: रैंङ्झगक सॊकेतको आधायभा तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

(रु. राखभा) 
सॊकेत 
नॊ. 

रैंङ्झगक सॊकेत आ. व. २०७५/७६ 
को सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

आ. व. २०७५/७६ को 
सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

आ.व. २०७७/७८ को 
खचच प्रऺऩेण 

आ.व. २०७८/७९ को 
खचच प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 

१ प्रत्ममऺ राब - -    3,622,921    12.9    3,747,760    12.0      3,885,631    11.6  

२ अप्रत्ममऺ 
राब 

- -    3,996,111   49.7   14,605,136    46.7    15,341,187   45.7  

३ तटस्थ - -   3,870,231    13.7    3,986,709    12.8     4,106,895    12.2  

 साॊकेतीकयण 
नगङ्चयएको 

- -     ,672,772    23.7    8,928,636    28.6    10,224,191   30.5  

 कङ्ट र जम्भा - -  28,162,035   100   31,268,240    100   33,557,904    100  

स्थानीम तहराई प्रदान गने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, सशतच अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदानराई रैंङ्झगक 
सॊकेतका आधायभा साॊकेतीकयण गदाच सभावेश गङ्चयएको छैन।  

उ. जरवामङ्ट सॊकेतको आधायभा फाॉडपाॉट 

जरवामङ्ट सॊकेत फभोङ्ञजभ तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण ताङ्झरका नॊ. २.१० भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका २.१०: जरवामङ्ट सॊकेतको आधायभा तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

(रु. राखभा) 
सॊकेत 
नॊ. 

जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतचन 
सॊकेत 

आ. व. २०७५/७६ 
को सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 

आ.व. २०७६/७७ को 
व्मम अनङ्टभान 

आ.व. २०७७/७८ को 
खचच प्रऺऩेण 

आ.व. २०७८/७९ को खचच 
प्रऺऩेण 

यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत यकभ प्रङ्झतशत 
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१ प्रत्ममऺ - -  3,129,634   11.1  3,234,800   10.3   3,349,606   10.0  

२ अप्रत्ममऺ  - - 16,621,475   59.0  17,293,519   55.3   18,085,430   53.9  

३ तटस्थ - -  1,738,154   6.2  1,811,285   5.8   1,898,677   5.7  

 साॊकेतीकयण 
नगङ्चयएको 

- -  6,672,772   23.7  8,928,636   28.6   10,224,191   30.5  

  कङ्ट र जम्भा - - 28,162,035   100  31,268,240   100   33,557,904   100  

स्थानीम तहराई प्रदान गने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान, सशतच अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदानराई जरवामङ्ट 
सॊकेतका आधायभा साॊकेतीकयण गदाच सभावेश गङ्चयएको छैन। 

२.११ अन्त्तयसयकायी ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयणको अनङ्टभान य प्रऺऩेण  

स्थानीम तहभा हस्तान्त्तयण हङ्टने तीन आङ्झथचक वषचको फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण ताङ्झरका नॊ. २.११भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

 

ताङ्झरका २.११: स्थानीम तहभा हङ्टन ेङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयणको तीन आङ्झथचक वषचको अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण  
 (रु. राखभा)                                                                                  

आ.व. कङ्ट र हस्तान्त्तयण याजस्व 
ङ्जवत्तीम सभानीकयण 

अनङ्टदान 
सशतच अनङ्टदान 

सभऩूयक य ङ्जवशेष 
अनङ्टदान 

२०७५/७६ (सॊशोङ्झधत अनङ्टभान)  2120000 228914 620000 - 1500000 

२०७६/७७ (अनङ्टभान) 2357912 235740 622172 - 1500000 

२०७७/७८ (प्रऺेऩण) 2634314 259314 625000 - 1750000 

२०७८/७९ (प्रऺेऩण) 2913245 285245 628000 - 2000000 

 

आङ्झथचक वषच २०७६/७७ को ङ्जवङ्झनमोजन य ऩङ्झछल्रो दङ्टई वषचको प्रऺेऩण ङ्जवषम ऺेरगत नङ्झतजा, ङ्जवषम ऺेरगत कामचिभ 
तथा आमोजनाको ङ्जववयण, अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध य ङ्जवषम ऺेरगत अनङ्टभाङ्झनत फजेट ऩङ्चयच्छेद ३ देङ्ञख ७ सम्भ प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 
मसैगयी कामचिभ तथा आमोजनागत फजेट, प्राथङ्झभकीकयण य सॊकेत तथा स्रोत अनङ्टसूचीहरूभा सभावेश गङ्चयएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ३ 
आङ्झथचक ऺेर 

 

३.१ आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा मोजना 

१. ऩषृ्ठबभूी   

सॊङ्जवधानरे कय य याजस्वका श्रोत य सावचजङ्झनक ङ्जवत्तको ऩङ्चयचारनभा सभफन्त्धभा प्रदेशको अङ्झधकाय ऺेर ङ्जकटान 
गयेको छ। उि अङ्झधकायहरूको प्रबावकायी उऩमोगफाट प्रदेशको सभग्र ङ्जवकास, प्रशासङ्झनक तथा सावचजङ्झनक खचचको फढ्दो 
आवश्मकताराई ऩङ्टया गनच सङ्जकन्त्छ। उऩरधध आन्त्तङ्चयक स्रोतसाधनको ऩङ्चयचारनभा जोड ङ्छदई आन्त्तङ्चयक याजस्वको ऩङ्चयचारनराई 
सवर य ङ्छदगो फनाउनङ्टका साथै आङ्झथचक साभाङ्ञजक रूऩान्त्तयणका राङ्झग रगानीका ऺेरहरू ङ्झनधाचयण गयी ङ्जवकासराई अगाङ्झड 
फढाउन ङ्जवकास कामचिभको प्राथङ्झभकीकयण गयी मोजनाफद्ध रूऩभा अगाङ्झड फढाउन अऩङ्चयहामच छ। सावचजङ्झनक खचच ऩङ्चयचारनराई 
ङ्झभतव्ममी फनाउॉदै ङ्जवकास ङ्झनभाचण य ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनभा तहगत  सयकायहरूका साथै ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक सभन्त्वम, 
सहकामच, सह-ङ्जवत्तीमकयण य साझेदायी गद  ङ्झतब्र आङ्झथचक वृङ्जद्ध य साभाङ्ञजक न्त्माम सङ्जहतको सभावेशी ङ्जवकास गनचऩने हङ्टन्त्छ। 
प्रदेशको ङ्झतब्र आङ्झथचक वङृ्जद्ध य साभाङ्ञजक न्त्माम सङ्जहतको सभङृ्जद्धका राङ्झग बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ऩूवाचधाय ङ्जवकास य सफैको 
सावचजङ्झनक सेवा, स्रोत, उत्मऩादन य योजगायीभा ऩहङ्टॉच आवश्मक हङ्टन्त्छ। मसका राङ्झग स्ऩि सोच सङ्जहतको मोजनाफद्ध यणनीङ्झतक 
हस्तऺेऩ आवश्मक हङ्टन्त्छ। त्मऩयक मोजना तजङ्टचभा य जवापदेङ्जहता ऩूणच अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ऩद्दङ्झतफाट भार मो सम्बव हङ्टन े
बएकोरे आवङ्झधक मोजना, भध्मभकारीन खचच सॊयचना, वाङ्जषचक ङ्जवकास कामचिभ  य त्माङ्कीम आधाय जस्ता प्रणारी य उऩकयणको 
ङ्जवकास गयी सॊस्थागत गनङ्टचऩने आवश्मकता मस ऺेरभा यहेको छ। 

 

 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय  

च ङ्टनौङ्झत  

उऩरधध स्रोतसाधनको कङ्ट शर ङ्जवङ्झनमोजन तथा ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गयी सभन्त्माङ्जमक ङ्जवकास य ङ्जवतयण सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टच, 
गङ्टणस्तयीम ऩूवाचधाय ङ्झनभाचणका राङ्झग स्रोत व्मवस्थाऩन गनङ्टच, उत्मऩादनशीर ऺेरभा रगानी अङ्झबवङृ्जद्ध गयी ऩूॉजी य श्रभको 
उत्मऩादकत्मवभा वङृ्जद्ध गनङ्टच, अथचतन्त्रको औऩचाङ्चयकीकयण गनङ्टच, आङ्झथचक उऩरधधीको सभन्त्माङ्जमक ङ्जवतयणको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टच, आङ्झथचक 
ऺेरका प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।्मसैगयी, प्राकृङ्झतक श्रोतको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन उऩमोग, त्म य प्रभाणभा आधाङ्चयत 
मोजना तजङ्टचभा को राङ्झग त्माॊकीम आधाय तमाय गनङ्टच, ङ्जवकास आमोजना तथा कयाय व्मवस्थाऩनभा प्रबावकायीता अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच 
आङ्छद मोजना तथा आमोजना ऺेरका थऩ च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।् 

अवसर  
भङ्टरङ्टकको याजनीङ्झतक सॊयचनात्मभक रूऩान्त्तयणरे ल्माएको ङ्जवकासको ङ्जवकेन्त्रीकयण, भङ्टरङ्टक आङ्झथचक तथा साभाङ्ञजक 

ङ्जवकासको चयणभा प्रवेश गयेको अवस्था, उवचय जङ्झभन, जरस्रोत, वन, खानी, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता एवभ ्बौगोङ्झरक सङ्टन्त्दयताजस्ता प्राकृङ्झतक 
स्रोतहरूको उऩरधधता, कृङ्जष, ङ्झसॊचाइ तथा जरङ्जवद्यङ्टतको प्रच ङ्टय सम्बाव्मता, सम्बाव्म स्रोत साधनको ऩङ्जहचान, दामया ङ्जवस्ताय तथा 
ऩङ्चयचारन जस्ता ऩऺ मस प्रदेशका प्रभङ्टख अवसयका रूऩभा यहेका छन।् साथै याङ्जिम गौयवको यानीजभया कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ 
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आमोजना ङ्झनभाचणको िभभा यहेको, सेती रोकभागच, भध्म ऩहाडी रोकभागच, छेरा औद्योङ्झगक ऺेर, फङ्टढीगॊगा जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना य 
सोफाट उऩरधध हङ्टने योजगायीका अवसय, फजाय ङ्जवस्ताय तथा अन्त्म प्रदेशसॉगको आवद्धताराई आङ्झथचक साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा उऩमोग 
गने अवसय ऩङ्झन यहेको छ।  

३. सोच 

ङ्जवत्तीम ऺेरको ङ्जवकास य प्रबावकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन िाया सभदृ्ध प्रदेश ङ्झनभाचण (अथच)। 

गङ्झतशीर मोजना तजङ्टचभा तथा आमोजना व्मवस्थाऩन प्रणारी भापच त सावचजङ्झनक व्मवस्थाऩनभा सङ्टशासन अङ्झबवङृ्जद्ध (मोजना 
तथा आमोजना)। 

४. उद्दशे्म  

1. आङ्झथचक वङृ्जद्ध, योजगायी सजृन एवॊ ऩूॉजी ङ्झनभाचणभा मोगदान ऩङ्टग्ने गयी कङ्ट शर एवॊ प्रबावकायी रूऩभा सावचजङ्झनक ङ्जवत्त 
ऩङ्चयचारन गनङ्टच।  

2. स्थानीम सभङ्टदामसम्भ ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ऩङ्टॉजी ङ्झनभाचण एवभ ्अथचतन्त्रको  औऩचाङ्चयकीकयण गनङ्टच।  

3. प्रादेङ्ञशक मोजना तथा त्माॊक प्रणारी य आमोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको ङ्जवकास गयी सॊस्थागत गनङ्टच।  

4. आमोजनाको ऩङ्जहचान, ङ्जवश्लषेण तथा प्राथङ्झभकीकयण य छनौट तथा कामाचन्त्वमन अनङ्टभानमोग्मता कामभ गनच सूचना प्रङ्जवङ्झध 
प्रणारीभा आधाङ्चयत प्रादेङ्ञशक आमोजना फैङ्कको स्थाऩना गनङ्टच। 

५. यणनीङ्झत 

1. याजस्व वङृ्जद्धको सभङ्टङ्ञचत वातावयण तमाय गयी याजश्व ऩङ्चयचारनका राङ्झग एकीकृत सयर कय प्रणारी य 
उऩमङ्टि सॊगठन सॊयचनाको ङ्जवकास गने। 

2. ङ्जवङ्झनमोजन दऺता य सॊचारन कङ्ट शरता भापच त उच्च प्रङ्झतपर ङ्छदन ेऺेरभा रगानी केङ्ञन्त्रत गने। 

3. ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनभा आङ्झथचक अनङ्टशासन तथा जवापदेङ्जहता प्रवचिन गने।  

4. तहगत सयकाय य ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफीच उऩरधध स्रोतको भहत्तभ उऩमोग गनच 
सहङ्जवत्तीमकयण,  सभन्त्वम य सहकामच गयी उत्मऩादनशीर ऺेरभा रगानी वृङ्जद्ध गने। 

5. स्थानीम स्तय तथा जनसभङ्टदामसम्भ ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

6. प्रादेङ्ञशक मोजना तथा त्माॊक प्रणारीराई सूचना तथा प्रभाणभा आधाङ्चयत त्मऩयक फनाउने। 

7. प्रदेशको आवश्मकता, सभस्मा, सम्बाव्मता य आमोजनाको कामाचन्त्वमनमोग्मताको आधायभा आमोजनाको 
ऩङ्जहचान, ङ्जवश्लषेण, छनौट, प्राथङ्झभकीकयण य स्तयीकयण गयी प्रादेङ्ञशक आमोजना फैंकभा सभावेश गने। 

8. आमोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनभा व्मवस्थाऩकीम जवापदेङ्जहताको ऩऺ सभेटी ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाउने। 

 

 

 

 

 

 



22 

 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 

2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 को 
अनङ्टभाङ्झनत उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1.  प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजना तजङ्टचभा  सॊख्मा - 
1 

अवधायणा ऩर 

१ 

ऩूणच 
दस्तावेज 

- - 

2.  प्रादेङ्ञशक आवङ्झधक मोजना प्रकाशन प्रङ्झत - - १००० ५०० ५०० 

3.  
भध्मभकारीन खचच सॊयचना तजङ्टचभा य 
प्रकाशन 

प्रङ्झत - ५०० ५०० ५०० ५०० 

4.  
वाङ्जषचक ङ्जवकास कामचिभ तमायी य 
प्रकाशन 

प्रङ्झत - ५०० ५०० ५०० ५०० 

5.  प्रादेङ्ञशक आधाय येखा त्माङ्क सबेऺण सॊख्मा - - १ - - 

6.  
प्रदेशको आङ्झथचक ऺेर सम्फन्त्धी नीङ्झत 
तजङ्टचभा 

सॊख्मा -  ३ २ १ 

7.  प्रदेश आमोजना फैङ्क स्थाऩना सॊख्मा - - १ प्रायङ्ञम्बक 
ऩूणचताको 
राङ्झग 
ङ्झनयन्त्तय 

ऩूणचताको 
राङ्झग 
ङ्झनयन्त्तय 

8.  आमोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊख्मा -  १० १० १० 

9.  
प्रादेशभा रगानी सम्फन्त्धी गोष्ठी 
सञ्चारन 

सॊख्मा -  २ २ ३ 

10.  ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ जना -  १५० १५० १५० 

11.  प्रदेश रगानी फोडच गठन सॊख्मा - 
ऐनको प्रायङ्ञम्बक 
खाका तमाय बएको १    

12.  रगानी प्रवद्धचन कामचिभ सॊख्मा - - ५ ७ ९ 

७. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

यकभ रू. हजायभा 

आर्थथक वषष 

ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

2076/77 477863 421173 56690 - - 477863 - 

2077/78 493333 433808 59525 - - 493333 - 

2078/79 509918 446822 63096 - - 509918 - 
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८. कामचिभ÷आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू राखभा) 
ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३०५०००११ स्वयोजगाय 
ङ्जवकास 
कामचिभ 

स्वआजचनको भाध्मभफाट 
योजगायी य आमआजचन वङृ्जद्ध 
तथा गङ्चयवी न्त्मूनीकयण  

सारफसारी  योजगायभूरक ताङ्झरभ 
प्रदान गने 

ङ्झफनाङ्झधतो कोष भापच त 
ऋण प्रवाह गने 

प्रङ्झतवषच २ हजाय नमाॉ उद्यभी ङ्झसजचना हङ्टन े
। 

३०५०००११ त्माॊक 
सङ्टदृङ्जढकयण 
कामचिभ 

प्रदेशको आङ्झथचक साभाङ्ञजक 
ऺेरको खण्डीकृत त्माॊक 
सॊकरन 

सङ्टरु: २०७५ 
भङ्ञससय 
अन्त्त्मम: २०७७ 
असाय 

४०० - प्रदेशको आङ्झथचक, साभाङ्ञजक खण्डीकृत 
त्माॊक तमाय बएको हङ्टन े। 

३०५०००११ प्रथभ ऩञ्च वषीम 
मोजना ङ्झनभाचण 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायको 
प्रथभ ऩन्त्च वषीम मोजना तमाय 

सङ्टरु:२०७५ श्रावन 

सम्ऩङ्ङ: २०७७ 
असाय 

१५० - सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सयकायको प्रथभ 
ऩञ्चवषीम मोजना तमाय बएको हङ्टन े। 

३०५०००११ प्रदेश आमोजना 
फैङ्क स्थाऩना 

आमोजना प्रथाङ्झभकीकयण गयी 
आमोजना फैंकभा प्रङ्जवङ्जि 

सङ्टरु: २०७६ जेठ 

ङ्झनयन्त्तय 
- - प्रदेश आमोजना फैङ्क तमाय बएको हङ्टन।े 

३०५०००११ प्रदेश रगानी 
फोडच गठन 

प्रदेशभा स्वदेशी ङ्जवदेशी 
रगानीको व्मवस्थाऩन 

सङ्टरु: २०७६ ऩौष 
ङ्झनयन्त्तय 

- - प्रदेश रगानी फोडच गठन बई कामाचयम्ब 
बएको हङ्टन े। 

९. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

प्रदेश सयकायको कामच सम्ऩादनभा आवश्मक ऩने ऐन, कानून सभमभै तजङ्टचभा हङ्टने, ङ्जवकास आमोजना तथा कामचिभको कामाचन्त्वमनको राङ्झग आवश्मक ऩने 
जनशङ्ञिको उऩरधधता य सावचजङ्झनक ङ्जवत्त ऩङ्चयचारनभा प्रादेङ्ञशक ङ्झनकाम य प्रदेश ङ्झबरका स्थानीम तहहरूको ङ्जवत्तीम जवापदेङ्जहता, सङ्जिमता तथा सभन्त्वम सकायात्मभक 
यहेभा रङ्ञऺत उऩफङ्ञल्धहरू हाङ्झसर हङ्टने देङ्ञखन्त्छ। 
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३.२ उद्योग, ऩमचटन, वन तथा वातावयण  

३.२.१ वन तथा वातावयण 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ  

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको ङ्छदगो ङ्जवकासभा वन ऺेरको भहत्मवऩूणच मोगदान यहने देङ्ञखन्त्छ। प्रदेशभा योजगायीको ङ्झसजचना, आम 
वङृ्जद्ध, स्थानीम सभङ्टदामको आधायबतू आवश्मकता जस्तै काठ, दाउया, घाॉसऩात, गैय काष्ठ वन ऩैदावायहरूको आऩूङ्झतचका साथै, 

ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष ऩमचटन य ङ्झसॉचाइभा सभेत वन ऺेरको उल्रेखनीम बङू्झभका यहेको छ।वनफाट हाम्रो कङ्चयफ ७० प्रङ्झतशत ईन्त्धन, 

झन्त्डै ४० प्रङ्झतशत ऩशङ्ट आहाया य अन्त्म वातावयणीम सेवा प्राप्त हङ्टॉदै आएको छ। जनसहबाङ्झगताभूरक वन व्मवस्थाऩनका 
भाध्मभफाट स्थानीम आङ्झथचक–साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा स्थानीम नेततृ्मव ङ्जवकासभा ऩङ्झन वन ऺेरको मोगदान प्रत्ममऺ यहेको हङ्टॉदा वन 
ऺेर याङ्जिम तथा प्रदेशको प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेरको रूऩभा यहन गएको छ। 

सन ् २०१५ को वनस्रोत सवेऺणअनङ्टसाय मस प्रदेशभा वनरे ढाकेको बागको ऺेरकङ्ट र ४८.७ प्रङ्झतशतफाट फढेय 
५७.९ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। ङ्जवशेष गयी ऩहाडी ऺेरभा वनरे ढाकेको ब–ूबागभा वङृ्जद्ध बएको छ बने झाडी फङ्टयानरे ढाकेका 
ऺेरहरू वन ऺेरभा रूऩान्त्तङ्चयत हङ्टन ङ्टका साथै वनऺेरफाङ्जहयको ब–ूबागभा सभेत वनको वङृ्जद्ध बएको छ। मस प्रदेशको कङ्ट र ब–ू

बागको २३७१.५ वगच ङ्जकरोङ्झभटय सॊयङ्ञऺत ऺेर यङ्जहआएको छ। मसरे प्रदेशको ६.८९ प्रङ्झतशत (खप्तड या.ङ्झन., शङ्टक्रापाॉटा 
या.ङ्झन. य अङ्जऩनाम्ऩा सॊयऺण ऺेर) ब–ूबाग ओगटेको छ।साथै मस प्रदेशभा ऩाइने भूख्म फन्त्मजन्त्तङ्ट प्रजाङ्झतभा फाह्रङ्झसॊगा,गैँडा, फाघ, 

हात्ती, डङ्ञल्पन, कस्तङ्टयी भगृ, यतङ्टवा, घोयर, ङ्ञचत्तर, ङ्जहउॉङ्ञचत ङ्टवा, यातो फाॉदय, रगङ्टना, भगय तथा घङ्झडमार गोही, शारक रगामतका 
प्रजाङ्झतहरूको सॊयऺणका राङ्झग ङ्जवशेष ऩहर य प्रमासहरू बइयहेका छन।् ङ्जहभार ऩहाड य तयाइच ङ्झभङ्ञश्रत मस प्रदेशभा भाटो य 
ऩानीको सॊयऺण गयी ङ्छदगो ङ्जवकास तथा जीङ्जवकोऩाजचनभा टेवा ऩङ्टर् माउने एकीकृत जराधाय व्मवस्थाऩन तथा नदी प्रणारीभा 
आधाङ्चयत ब–ूजराधाय सॊयऺण एवभ ्व्मवस्थाऩनको कामच बइयहेको छ। 

मस प्रदेशभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन व्मवस्थाऩन ऩद्दङ्झत (साभङ्टदाङ्जमक वन, साझेदायी वन, भध्मवती साभङ्टदाङ्जमक वन, 

सॊयऺणऺेर, सॊयङ्ञऺत वन, कफङ्टङ्झरमती वन आङ्छद) अवरम्फन बई आएको छ। हारसम्भ मस प्रदेशभा ३१९५ वटा साभङ्टदाङ्जमक 
वन, १०८७ वटा कफूङ्झरमती वन, ३७ वटा धाङ्झभचक वन, ६ वटा सॊयङ्ञऺत वन (४ वटा प्रस्ताङ्जवत सभेत गयी), २ वटा साझेदायी 
वन य १९४ वटा ङ्झनजी वन सभङ्टदामिाया तथा सयकायिाया व्मवस्थाऩन बैयहेको छ। 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय   

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा कङ्ट र ब ङ्ट बागभध्मेको १०,१०,२०७ हेक्टय वन तथा १,३५,९०० हेक्टय वङ्टयान ऺेर यहेको 
छ। जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतारे सम्ऩङ्ङ मस प्रदेशभा वन ऺेरकोअङ्झतिभण, चोयी ङ्झनकासी, रोऩङ्टन्त्भङ्टख प्रजाङ्झतका अङ्गहरू तस्कयी, गैयकानूनी 
रूऩभा खानी उत्मखनन ् कामच आङ्छद सभस्माको रूऩभा यहेका छन।् त्ममसैगयी च ङ्टयेको अत्ममाङ्झधक दोहनका कायण नदीजन्त्म 
सभस्माहरू, ब-ूऺम तथा तयाईभा खानेऩानीको सभस्मा आङ्छद ङ्जवकयार रूऩभा देङ्ञखॉदै आएको छ।सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्ञजल्राहरू जस्तै फैतडी, कञ्चनऩूय, डोटी अङ्छद ऺेरभा भानव वन्त्मजन्त्तङ्ट िन्त्ि सभस्माको रूऩभा यहेको छ। जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन, डढेरो, 
खडेयी तथा अङ्झत वृिी जस्ता सभस्माहरुका कायण भहत्मवऩूणच जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभा ह्रास आउॉन सक्ने देङ्ञखन्त्छ । 

अन्त्तयाचङ्जिम सङ्ञन्त्ध–सम्झौताभा नेऩारको प्रङ्झतवद्धता अनङ्टसायका कामचका राङ्झग नीङ्झत, कानून य कामचिभहरू स्ऩि ऩानङ्टच, 
मसका साथै सङ्घीम याजनीङ्झतक व्मवस्था फभोङ्ञजभ सङ्गठनात्मभक सॊयचना तमाय ऩानङ्टच य कामाचन्त्वमनभा ल्माउनङ्ट, वन ऺेरको रैङ्जङ्गक 
तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण भूरप्रवाहीकयण यणनीङ्झत, २०६५ को प्रबावकायी कामाचन्त्वमन गनङ्टच, वन ऺेरफाट उत्मऩादनहङ्टने राब 
तथा सेवाराई न्त्मामोङ्ञचत आधायभा फाॉडपाॉड गनच शासकीम सङ्टदृढीकयण गद  जनताको आधायबतू आवश्मकताहरू (काठ, दाउया, 
घाॉस, स्माउरा)को आऩूङ्झतचराई सभङ्टदामस्तय देङ्ञख याङ्जिमस्तयसम्भ व्मवस्थाऩन गनङ्टचका साथै सयोकायवारासॉग सहकामच गयी वनको 
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ङ्छदगो य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩनराई अझ सङ्टदृढ गनङ्टच वन ऺेरका प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झत हङ्टन।् काष्ठ तथा गैह्काष्ठ वन ऩैदावायको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन, उऩमोग तथा सॉयऺण, वषेनी बैयहने वन डढेरो ङ्झनमन्त्रण, भानव वन्त्मजन्त्तङ्ट िन्त्िको न्त्मूनीकयण, प्रदेशङ्झबर यहेका 
जराधाय ऺेरहरूको ऩङ्जहचान, एकीकृत जराधाय व्मवस्थाऩन गद  नदी-कटान ङ्झनमन्त्रण, ब-ूऺम ङ्झनमन्त्रण, अङ्झतङ्चयि वन पॉ डानीफाट 
हङ्टने जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन न्त्मूनीकयण, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण य वन तथा वनभा आङ्ञश्रत सभङ्टदामका राङ्झग ङ्छदगो अनङ्टकूरनका कामचिभ 
सञ्चारन गनङ्टच च ङ्टनौङ्झतऩूणच छ। 

वनको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन भापच त वनको उत्मऩादकत्मव य वन ऩैदावायको उत्मऩादन वङृ्जद्ध तथा प्रदेशको याजश्व वङृ्जद्धको 
अवसय, ऩहाडी तथा उच्च ऩहाडी ऺेरभा ऩाइने भहन्त्वऩूणच तथा फहङ्टभूल्म प्रजाङ्झतका जङ्झडफङ्टटीहरूको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन तथा 
फजायीकयण भापच त आम्दानी फढाउने य जङ्झडफङ्टटीभा आधाङ्चयत उद्योग ङ्झनभाचण गनच सङ्जकने सम्बावना, शङ्टक्रापाॉटा याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज,  

खप्तड याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज, अङ्जऩनाम्ऩा सॊयऺण ऺेर, घोडाघोडी तार, याभायोशन, फडीभाङ्झरका, अङ्जऩ ङ्जहभार य सैऩार ङ्जहभार जस्ता 
प्राकृङ्झतक, धाङ्झभचक य साॉस्कृङ्झतक भहत्मवका ऺेरभा ऩमाचऩमचटनको ङ्जवकासको अवसय, वन ऺेरफाट प्राप्त हङ्टने वस्तङ्ट तथा सेवाको 
ङ्जवङ्जवधीकयण गयी वातावयणीम सेवाको बिूानीको प्रणारी ङ्जवकासको अवसय य भहत्मवऩूणच जराधाय ऺेरहरूको उऩरव्धता आङ्छद 
अवसयको रुऩभा यहेका छन । 

३. सोच 

सभदृ्ध वन, जराधाय तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, सङ्टङ्ञख प्रदेशफासी। 

४. उद्दशे्म  

1. ङ्छदगो वन व्मवस्थाऩनिाया वन ऺरेको उत्मऩादकत्मव य वन ऩैदावायको उत्मऩादन वृङ्जद्ध गयी आमआजचन तथा 
योजगायीका अवसय सजृना गने। 

2. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य स्रोतको सॊयऺणरगामत वातावयणीम सेवाफाटप्राप्त हङ्टने राब वङृ्जद्ध गद  न्त्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टच। 

3. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचनका नकायात्मभक प्रबाव न्त्मूनीकयण तथा अनङ्टकूरन य ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयणका उऩाम 
अवरम्फन गद  जर, जरस्रोत तथा बङू्झभको सॊयऺणफाट बङू्झभको उत्मऩादकत्मव वृङ्जद्ध गनच जराधाय ऺेरको 
एकीकृत सॊयऺणय व्मवस्थाऩन गनङ्टच। 

५. यणनीङ्झत 

1. ङ्जवद्यभान वन ऺेर कामभ याखी वनको घनत्मव, उत्मऩादकत्मव य उत्मऩादन वङृ्जद्धको राङ्झग वनको सहबाङ्झगताभूरक 
ङ्छदगो एवभ ्वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गने। 

2. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य जराधायको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन य उऩमोगभास्थानीम सभङ्टदामको ऩहङ्टॉच वृङ्जद्ध गने एवभ ्
ऩमाचऩमचटनका आधाय ऺेरहरूको ङ्जवकास गने। 

3. ङ्छदगो वन व्मवस्थाऩन य सॊयऺणभापच त वातावयणीम सन्त्तङ्टरनकामभ याखी जरवामङ्ट ऩङ्चयवतचन न्त्मूनीकयणका 
सम्बाङ्जवत अन्त्तयाचङ्जिम राबहरूराई स्थानीम स्तयसम्भ ऩङ्टमाचउन।े 

4. वन ऩैदावायभा आत्मभङ्झनबचयता हाङ्झसर गद  मसभा आधाङ्चयत उद्यभशीरता य योजगायी वृङ्जद्ध गने। 

5. प्रादेङ्ञशक ऩमाचवयणराई सन्त्तङ्टङ्झरत फनाउॉदै प्रदेशभा व्माप्त भानव वन्त्मजन्त्तङ्ट िन्त्ि न्त्मूनीकयण गने। 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 2075/76 भध्मकारीन रक्ष्म 
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 सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

2076/77 2077/78 2078/79 

1.  योजगायी सजृना जना हजायभा - ३०४० ३३४४ ३६७८ ४०४६ 

2.  वन ऺेरफाट अनङ्टभाङ्झनत 
याजस्व यकभ 

रु. कयोड - १७.४४९ १९.१९ २१.११ २३.२२ 

3.  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग सभूह 
गठन तथा वन हस्तान्त्तयण 

गोटा - १८ २० २० २० 

4.  ङ्झफरुवा उत्मऩादन गोटा  (राखभा) - १४ १८ २० २२ 

5.  वन ऺेरको अङ्झतिभण 
हटाइएको ऺेरपर 

हेक्टय - ६९.३३ १०० १५० १६० 

6.  वन उद्यभको ङ्जवकास तथा 
प्रवद्धचन सहमोग 

गोटा - २३ २८ ३० ३२ 

7.  ऩानी भङ्टहान, ऩोखयी सॊयऺण 
य ङ्झसभसाय ऺेर व्मवस्थाऩन 

गोटा - ५७ ६० ७० ८५ 

8.  ऩङ्जहयो व्मवस्थाऩन गोटा - ९१ १०२ ११० १२० 

9.  तल्रो तटीम नदी ऺेरभा 
ङ्चयबेटभेन्त्ट तथा तटफन्त्ध 
ङ्झनभाचण 

ङ्जक.भी. - ८ १५ २२ ३४ 

10.  वृऺ ायोऩण गङ्चयएको ऺेरपर हेक्टय - १३ ४५ ५५ ६५ 

३.२.२ उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा ऩमचटन 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ  प्रदेशभा हारसम्भभा उत्मऩादनभूरक ४३७५, ऊजाचभूरक ६, कृङ्जषजन्त्म ५१६६, ऩमचटन सम्फन्त्धी  
१६२२, सेवाभूरक ९०३४ य ङ्झनभाचण सम्फन्त्धी २८७ गयी जम्भा २०४६८ उद्योग दताच बई सॊचारनभा यहेका छन।् कृङ्जष तथा 
वनजन्त्म कच्चा ऩदाथचको उऩरव्धता यहेकोरे साना तथा भझौरा उद्योग स्थाऩनाको प्रशस्त सम्बावना यहेता ऩङ्झन  हारसम्भ ठङ्टरा 
उद्योगहरू खङ्टल्न नसक्दा मस ऺेरको औद्योङ्झगक ङ्जवकास अऩेङ्ञऺत रुऩभा हङ्टन सकेको छैन । प्रशोधन तथा तमायी भार उत्मऩादन 
गयी ङ्झनकासी गनच सकेभा स्थानीमस्तयभा योजगायी शृ्रजना हङ्टने,  उत्मऩाङ्छदत फस्तङ्टको भूल्म वङृ्जद्ध हङ्टन ङ्टका साथै प्रदेशको आमभा वङृ्जद्ध हङ्टने 
देङ्ञखन्त्छ। 

औद्योङ्झगक ऺेर तथा औद्योङ्झगक ग्राभहरू स्थाऩना गने, ठङ्टरा उद्योग सॊचारनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरराई रगानीको 
वातावयण शृ्रजना गनच कानून तजूचभा गने, सावचजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा उद्योगहरू सॊचारन गने, साना तथा भझौरा उद्योगहरू 
सॊचारनका राङ्झग सीऩ, प्रङ्जवधी तथा ऩङ्टॊङ्ञजगत अनङ्टदान सभेत उऩरधध गयाउने नीङ्झत प्रदेश सयकायरे ङ्झरएको छ। त्ममसैगयी स्थानीम 
कच्चा ऩदाथचको अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग गयी स्थानीम जनताको ङ्ञजङ्जवकोऩाजचनभा टेवा ऩङ्टर् माउनका राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ तथा ङ्जऩछङ्झडएका 
जनताहरूराई आवश्मक सीऩ तथा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण गने गयी रघङ्ट उद्यभ प्रफद्धचनराई जोड ङ्छदईएको छ ।  

प्रदेशभा उद्योग य वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतच सम्फन्त्धी सेवा प्रवाह गनचका राङ्झग सॊयचनागत ङ्जहसाफरे मस भन्त्रारमभा 
उद्योग फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतच भहाशाखा, भन्त्रारम अन्त्तगचत प्रदेश स्तयभा उद्योग वाङ्ञणज्म तथा उऩबोिा ङ्जहत ङ्झनदेशनारम य ङ्ञजल्रा 
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स्तयभा २ वटा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास कामाचरमहरू (कैरारी य कञ्चनऩङ्टय) य ७ वटा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास 
सङ्झभतीहरू (डडेरधङ्टया, फैतडी, डोटी, फझाङ, फाजङ्टया, अछाभ य दाच ङ्टचरा) ङ्जिमाशीर यहेका छन।् उऩबोिा अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञित गद  
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फजाय अनङ्टगभन गयी कारोफजायी ङ्झनमन्त्रण गने य ग्राङ्झभणस्तयभा सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टऩथ भूल्मका ऩसरहरू सॊचारन 
गयी दङ्टगचभ ऺेरका ङ्जवऩङ्ङ जनताहरूराई सहङ्टङ्झरमत प्रदान गनच शङ्टरुवात गङ्चयएको छ। त्ममसैगयी खाद्य तथा नङ्टन ङ्झडऩोको स्थाऩना गयी 
ग्राङ्झभण तथा दङ्टगचभ ऺेरका जनताहरूराई खाद्य सङ्टयऺाको प्रत्ममाबङू्झत गनच आवश्मक कामच प्रायम्ब गङ्चयएको छ ।  

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश ऩमचटनको प्रशस्त सम्बाफना फोकेको प्रदेश बएता ऩङ्झन मस ऺेरभा यहेका प्रभङ्टख ऩमचटकीम 
गन्त्तधमहरू (फङ्झडभाङ्झरका,  याभायोशन, खप्तड, शङ्टक्रापाॊटा, कणाचरी, उग्रताया, शैरेश्वयी, भाङ्झरकाजङ्टचन, ङ्झरऩङ्टयाशङ्टन्त्दयी रगामत मस ऺेरका 
साॊस्कृतीक सम्ऩदाहरू आङ्छद) हरूको ऩमाचप्त ङ्जवकास तथा प्रचाय हङ्टन नसकेको कायणरे गदाच ऩमचटकहरूराई ङ्झबत्र्माउन सङ्जकएको 
छैन। साथै ऩमचटन ऺेरफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने सॊबाधम स्थानीम तथा प्रादेङ्ञशक आम्दानी य योजगायी सभेत गङ्टङ्झभयहेको छ। प्रदेश 
सयकायरे मस प्रदेशभा यहेका सात देवीहरू (फझाङ्गको सङ्टयभादेवी, फाजङ्टयाको फङ्झडभाङ्झरका, फैतडीको ङ्झरऩङ्टयासङ्टन्त्दयी य ङ्झनङ्गराशैनी, 
डोटीको शैरेश्वयी, डडेरधङ्टयाको उग्रताया बगवती य दाच ङ्टचराको भाङ्झरकाजङ्टचन) तथा ऩाॊच वटा भङ्टख्म कङ्चयडोयहरू (१. भहाकारी 
कङ्चयडोय २. कणाचरी कङ्चयडोय ३. डोटी देखी अछाभ सम्भको कङ्चयडोय ४. ङ्जटकाऩङ्टय देङ्ञख डोटी हङ्टॊदै ङ्झतधफत जोड्ने कङ्चयडोय ५. 
झङ्टराघाट देङ्ञख फझाङ्ग हङ्टॊदै फाजङ्टया सम्भको कङ्चयडोय) राई भङ्टख्म केन्त्रङ्झफन्त्दङ्ट फनाएय ऩमचटकीम ङ्जवकास गने प्रमास गङ्चयएको छ। 
उि कङ्चयडोय अन्त्तगचत धाङ्झभचक, साॊस्कृङ्झतक, प्राकृङ्झतक तथा साहङ्झसक रगामतका सॊबाधम ऩमचटकीम ङ्जवकासका ऩूवाचधायहरूको 
प्राथङ्झभकताका आधायभा ङ्जवकास गने सम्बावना यहेको छ। 

ऩमचटन ऺेरको ङ्जवकासको राङ्झग ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता फढाउनको राङ्झग उऩमङ्टि नीङ्झत ङ्झनभाचण गयी ऩमचटन 
व्मवसामभा सॊरग्न हङ्टने ङ्झनजी ऺेरराई सहङ्टङ्झरमतको व्मवस्था गङ्चयने छ। मसैगयी मस ऺेरभा यहेका जाती अनङ्टसायको 
सॊस्कृतीहरूको सॊयऺण तथा प्रफद्धचन गनङ्टचका साथै ग्राङ्झभण स्तयभा होभस्टे सॊचारन य शहयी ऺेरभा सङ्टङ्जवधामङ्टि होटर तथा 
रजहरूको प्रफद्धचनभा ङ्झफशेष जोड ङ्छदईने छ। प्रदेशभा ऩमचटन सम्फन्त्धी सेवा प्रवाह गनचको राङ्झग भन्त्रारम भातहतभा प्रदेश ऩमचटन 
ङ्जवकास कामचिभ कामाचन्त्वमन ईकाई गठन बै कामच सॊचारन बै यहेको छ।  

 

 

 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय   

अन्त्तयाङ्जिम सङ्ञन्त्ध सम्झौताभा नेऩारको प्रङ्झतवद्धता अनङ्टसायका कामचका राङ्झग नीङ्झत, कानून य कामचिभहरू स्ऩि 
ऩानङ्टच, उद्यभशीरता, ऩङ्टॊजी य औद्योङ्झगक ऩूवाचधायको आधाय तमाय ऩानङ्टच, दङ्टगचभ ग्राङ्झभण ईराकाहरूभा फस्तङ्ट तथा सेवाको 
ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतच य आऩतकारीन आऩूङ्झतच व्मवस्थाका राङ्झग सॊस्थागत सॊयचनासङ्जहतको ऩूवाचधाय तमाय ऩानङ्टच, कृङ्जष, ऩमचटन 
जस्ता ऺेरहरूराई उद्योगको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच, उऩबोिा सचेतना फजाय सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन गनङ्टच, प्रदेशको 
वाङ्ञणज्म त्माॊक सङ्जहत व्मवसाङ्जमक ऺेरभा सॊरग्नहरूको सीऩ य कौशरता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टच च ङ्टनौङ्झतऩूणच छ। ऩमचटक 
आकषचण फढाउन प्रङ्झतस्ऩधाचत्मभक ऺभतामङ्टि गन्त्तधमहरूको ङ्जवकास य प्रवद्धचन गनङ्टच, ऩमचटकीम ऩूवाचधायहरूको ङ्जवकास 
गयी गङ्टणस्तयीम ऩमचटक आगभनभा वृङ्जद्ध गनङ्टच,  ऩमचटन उद्योगभा ङ्झनजी ऺेरको आकषचण फढाउन रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टच य 
ऩमचटन व्मवसाम य मससॊग सम्वङ्ञन्त्धत ऺेरको ऻान य दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टच थऩ च ङ्टनौङ्झतऩूणच छ । 

ऩमचटकीम सम्बावना फोकेका स्थान य गन्त्तव्महरु ङ्जवद्यभान यहनङ्ट, औद्योङ्झगकग्राभ, औद्योङ्झगक ऺेर य ङ्जवशेष आङ्झथचक 
ऺेरको ङ्जवकासभा सॊघीम सयकायफाट प्रङ्झतवद्धता व्मि हङ्टनङ्ट, काष्ठ तथा गैयकाष्ठ वनऩैदावायभा आधाङ्चयत उद्योगको 
स्थाऩना तथा उत्मऩानको ङ्झनमाचतको सम्बावना यहनङ्ट, बौङ्झतक ऩूवाचधायको ङ्जवकासरे मातामात तथा ऩायवहन रागत कभ 
हङ्टॉदै जानङ्टराई मस ऺेरको अवसयको रुऩभा ङ्झरन सङ्जकन्त्छ ।   
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३. सोच 

उद्योग व्मवसामको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन भापच त औद्योङ्झगक वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्मऩादनभा अङ्झबवृङ्जद्ध गद  उत्मऩादन, 
योजगायी य आमभा वङृ्जद्ध गने (उद्योग तथा वाङ्ञणज्म)। 

ङ्छदगो ऩमचटन ङ्जवकास भापच त प्रदेशको सभङृ्जद्ध य ऩङ्जहचानको अङ्झबवृङ्जद्ध गने (ऩमचटन)। 

४. उद्दशे्म 

1. भङ्जहरा, दङ्झरत, गङ्चयफ य ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदामको आम य योजगायीको अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच । 

2. उद्योगहरूको ऩूवाचधाय ऩूॊजी सीऩ य दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टच।  

3. धमाऩाय व्मवसामराई स्वच्छ, प्रङ्झतस्ऩधाचत्मभक य भमाचङ्छदत फनाउॊ दै रगानीभा प्रङ्झतपरको सङ्टङ्झनङ्ञितता सङ्जहत 
उऩबोिा रगानीकताच य व्मवसामीको ङ्जहत प्रवद्धचन गनङ्टच। 

4. प्रदेश ङ्झबरको सेवा तथा फस्तङ्टको गङ्टणस्तय कामभ गद  आऩूङ्झतच व्मवस्थाराई ङ्छदगो बयऩदो य व्मवङ्ञस्थत गनङ्टच। 

5. ऩमचटकीम ऺेर, ऩूवाचधाय य सेवाको सभङ्टङ्ञचत ङ्जवकास  तथा ऩमचटकीम उऩजहरूको ङ्जवङ्जवधीकयण य ङ्जवस्ताय गयी 
स्थानीम सभङ्टदामको ङ्ञजङ्जवकोऩाजचनभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट। 

५. यणनीङ्झत 

1. रघङ्ट तथा घयेरङ्ट उद्योगभा आकषचण फढाउन कच्चा ऩदाथच, प्रङ्जवङ्झध, व्मवसाङ्जमक सीऩ य फजाय सूचनाराई 
सङ्टदृढ गने। 

2. औद्योङ्झगक कङ्चयडोय, उद्योगग्राभ, औद्योङ्झगक ऺेर य ङ्झफशषे आङ्झथचक ऺेरको स्थाऩना गनच सॊघीम सयकायसॊग 
सहकामच गने। 

3. उद्योग, वाङ्ञणज्म य सेवा आऩूङ्झतच गने सॊघ सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक सभूहहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने। 

4. उद्योग प्रशासन, वाङ्ञणज्म व्माऩायको अनङ्टगभन य आऩूङ्झतच व्मवसामराई सयकायको ङ्झनमङ्झभत प्रशासनको 
भहत्मवऩूणच ऩऺको रूऩभा ङ्जवकास य सङ्टदृढीकयण गने। 

5. प्रादेङ्ञशक वाङ्ञणज्म सम्फन्त्धी त्माॊक य सूचना प्रणारी स्थाङ्जऩत गद  प्रादेङ्ञशक आमात ङ्झनमाचतको व्मवस्थाऩनभा 
सङ्टधाय गने।  

6. स्थानीम कच्चा ऩदाथचभा आधाङ्चयत ङ्झनमाचतजन्त्म फस्तङ्टको उत्मऩादनभा प्रोत्मसाहन ङ्छदने। 

7. ङ्झफशेष सभम य आऩतकारीन आऩूङ्झतच व्मवस्थाराई प्रबावकायी फनाउने। 

8. उद्योग वाङ्ञणज्म य आऩूङ्झतच ऺेरको प्रशासन व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारीराई सङ्टशासनमङ्टि ऩायदशी य 
सहबागीताभूरक फनाउने। 

9. फस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय भाऩन  प्रभाणीकयण य उऩबोिा जागयणराई अङ्झबमानका रूऩभा सॊचारन गने 
। 

10. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य जराधायको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन य उऩमोगभा स्थानीम सभङ्टदामको ऩहङ्टॊच वृङ्जद्ध गने एवभ ्
ऩमाचऩमचटनका आधाय ऺेरहरूको ङ्जवकास गने। 

11. ऩमचटकीम ऩूवाचधायको ङ्जवकास, प्रवद्धचन य सॊयऺण गने। 

12. ऩमचटन आमको स्थानीमस्तयसम्भ न्त्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 
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६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक 

 

एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1.  उद्योग ऺेरभा थऩ रगानी रु. अफच - ०.३८०७ ०.४१८ ०.४६० ०.५०६ 

2.  रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना, भझौरा 
तथा ठूरा उद्योगको 
स्थाऩना य सॊचारन भापच त 
योजगायीको ङ्झसजचना 

सॊख्मा (हजायभा) - ९.९०६ १०.८९ ११.९८ १३.१८ 

3.  भझौरा उद्योग दताच वटा -     

4.  घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
दताच 

वटा (हजायभा) - ४.८७८ ५।३६५ ५.९० ६.४९ 

5.  रघङ्ट उद्यभीको स्तयोङ्ङङ्झत वटा (हजायभा) - १.८९७ २।०८६ २.२९ २.५२४ 

6.  रघङ्ट उद्यभी ङ्झसजचना वटा (हजायभा) - ४.९८ ५।४७८ ६.०२५ ६.६२८ 

7.  खङ्झनज अन्त्वेषणात्मभक सबे हेक्टय -     

8.  ङ्झनकासीभा वङृ्जद्ध रु. (अफचभा) -     

9.  व्मवसाङ्जमक पभच दताच 
प्रकृमा अनराईन प्रणारीभा 
ल्माउन े 

वटा (हजायभा) -     

10.  फजाय अनङ्टगभन ऩटक - ० ४० ५० ६० 

11.  उऩबोिा जागयण सॊख्मा - ३ २४ ३० ३६ 

12.  ऩमचटन आगभन सॊख्मा (हजायभा) - - - - - 

13.  प्रदेश ङ्झबरको औसत फसाई ङ्छदन - - - - - 

14.  योजगायी सॊख्मा (हजायभा) - - - - - 

15.  ऩमचटन गङ्टरु मोजना तथा 
नीङ्झत तजङ्टचभा 

वटा 
- 

भस्मौदा तमाय 
बएको 

- - - 

16.  होभस्टे सञ्चारन स्थान - १ ३ ५ १५ 

७. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

यकभ रू.हजायभा 

आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

2076/77 2308603 1739583 569020 - ६०९२७३ १६९९३३० - 
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2077/78 2389241 1791770 597471 - ६४८०७० १७४११७२ - 

2078/79 2478843 1845524 633319 - ६९१६११ १७८७२३२ - 

 

८. कामचिभ/आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई 
आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३०७०००११ उद्योग¸ ऩमचटन¸ 
वन तथा वातावयण 
भन्त्रारम 

ऺेरगत प्रादेङ्ञशक 
नीङ्झत, मोजना तजङ्टचभा, 
सभन्त्वम, 

सहङ्ञजकयण, ङ्झनमभन 
तथा अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन    

 सारफसारी - - उद्योग, ऩमचटन तथा वन ऺेरभा सॊस्थागत 
ङ्जवकास तथा नीङ्ञज ऺेरसॉगको सहकामच य 
प्रबावकायी ङ्झनमभन भापच त उत्मऩादन तथा 
उत्मऩादकत्मव वङृ्जद्ध बएको हङ्टने।  

 

 ऩमचटन कामाचरमहरू ऩमचटन सेवा 
ङ्झनमभन तथा 
प्रवद्धचन 

सारफसारी - - ऩमचटन सम्फन्त्धी जानकायी प्रदान तथा 
सहजीकयण बएको हङ्टने।  

ऩमचटन सूचना केन्त्र तथा उद्घाय केन्त्र 
स्थाऩना बएको हङ्टने। 

३०७००१२० उद्योग, ऩमचटन, वन 
तथा वातावयण 
भन्त्रारम (सॊघ 
शसतच अनङ्टदान), 

 सारफसारी - -  

३०७०१०११ उद्योग, वाङ्ञणज्म 
तथा उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण 
ङ्झनदेशनारम 

उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण 

प्रदेशको वाङ्ञणज्म 
तथा व्माऩाय 
ऺेरको सहजीजयण, 
ङ्झनमभन तथा 
अनङ्टगभन 

सारफसारी - -  

३०७०१०१२ घयेरङ्ट तथा साना 
उद्योग 
कामाचरमहरू 

उद्योग दताच, 
ङ्झनमभन तथा 
व्मवस्थाऩन 

सारफसारी - -  

३०७०२०११ वन ङ्झनदेशनारम  सारफसारी - -  

३०७०२०१२ ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाचरमहरू 

 सारफसारी - -  

३०७०२०१३ ब ूतथा जराधाय 
व्मवस्थाऩन 
कामाचरमहरू 

 सारफसारी - -  
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई 
आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३०७०३०१३ वन अनङ्टसन्त्धान 
तथा प्रङ्ञशऺण केन्त्र 

 सारफसारी - -  

९. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

मस भन्त्रारमरे प्रस्ताव गयेका कृमाकराऩहरू/आमोजनाहरू कामाचन्त्वमन गने तथा आशाङ्झतत उऩरधधीहरू हाङ्झसर गने 
सन्त्दबचभा भन्त्रारमसॊग सम्फङ्ञन्त्धत प्रादेङ्ञशक ऐन, ङ्झनमभ तथा नीङ्झतहरू सभमभै फङ्ङ नसकेभा य ऩमाचप्त भाराभा फजेटको उऩरधधता 
हङ्टन नसकेभा जोङ्ञखभ ऩऺ फढ्ने देङ्ञखन्त्छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद ४ 
बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी ऺेर 

१०. ऩषृ्ठबङू्झभ  

नेऩारको १३.८ प्रङ्झतशत ब-ूबाग ओगटेको सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा कङ्चयव २५ राख जनसॊख्मा फसोफास गद  
आएका छन।् मस प्रदेशभा ३५५०९८ हेक्टय खेती मोग्म जङ्झभन यहेको छ। खेती मोग्म जङ्झभन भध्मे ३२२०७७ 
हेक्टयभा भार खेती गङ्चयएको छ। खेती गङ्चयएको जङ्झभन भध्मे १७४७३० हेक्टयभा भार ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको छ।  
मस ऺेरको उच्च ऩहाडी ङ्ञजल्राहरुभा स्माउ, आरङ्ट, बटभास, भह आङ्छदको उत्मऩादनरे गङ्झत ङ्झरन थारेको छ। त्ममसै गयी 
भध्म ऩहाडका ङ्ञजल्राहरुभा अङ्झभरो जातका परपूर, ओखय, अदङ्टवा, ताजा तयकायी, तयकायी फीउ य भह उत्मऩादन 
व्मवसाङ्जमक रुऩभा गने तपच  कृषकहरु आकृष्ठ हङ्टन थारेका छन।् कैरारी य कन्त्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राहरुभा भङ्टसङ्टयो, केया, 
आरङ्ट, भाछा, भह, ऩयवर आङ्छद उत्मऩादनहरुरे केही भाराभा व्मवसाङ्जमक रुऩ ङ्झरई सकेको अवस्था छ। व्मवसाङ्जमक 
कृङ्जष तपच  कृषकहरु आकङ्जषचत बए ऩङ्झन उत्मऩादकत्मव बन ेन्त्मून नै यहेको छ। 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे खाद्य सम्फन्त्धी अङ्झधकायराई भौङ्झरक हकका रूऩभा प्रत्ममाबतू गयेको छ। प्राकृङ्झतक तथा 
अन्त्म ङ्जवऩदका कायण उत्मऩङ्ङ हङ्टनसक्ने खाद्य सङ्कटको अवस्थाराई भध्मनजय गद  प्रभङ्टख खाद्याङ्ङको उत्मऩादनभा 
आत्मभङ्झनबचयताका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गनङ्टचऩने छ। देशको बौगोङ्झरक ऩङ्चयवेश अनङ्टसाय उऩरधध कृङ्जष ङ्ञशऺा, य 
अनङ्टसन्त्धानफाट प्राप्त प्रङ्जवङ्झध, आधङ्टङ्झनक कृङ्जष औजाय, उङ्ङत ङ्झफउङ्झफजन य स्रोत-साधन उऩमोग गद  कृङ्जष ऺेरराइच 
व्मवसाङ्जमक फनाउनङ्ट आजको आवश्मकता हो। साथै, कृङ्जषजन्त्म उत्मऩादन एवभ ् व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाच, व्मावसामीकयण, 

माङ्ञन्त्रकीकयण य ङ्जवङ्जवधीकयण गयी कृङ्जष ऺेरको रूऩान्त्तयण गनङ्टच य सयकायी, सहकायी य ङ्झनजी ऺेर फीच साझेदायीको 
अवधायणा अङ्गीकाय गद  कृङ्जष ऩेशाराई उच्च सम्भानजनक फनाई आमआजचन तथा योजगायी ङ्झसजचना, गङ्चयफी न्त्मूनीकयण, 

व्माऩाय सन्त्तङ्टरन, ङ्छदगो य सन्त्तङ्टङ्झरत ङ्जवकास, खाद्य तथा ऩोषण सङ्टयऺाराइच सङ्टदृढ गनङ्टचऩने आवश्मकता यहेको छ। 

११. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौती  
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कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्त्म वस्तङ्टहरूको उत्मऩादन रागत कभ गयी प्रङ्झतस्प्रधात्मभक ऺभता वृङ्जद्ध गद  कृङ्जष ऩेशाराई 
प्रङ्झतस्ऩधी, नापाभूरक, सम्भानजनक य व्मावसाङ्जमक ऩेशाको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच, ऩयम्ऩयागत सोच भूल्म भान्त्मताभा 
ऩङ्चयवतचन ल्माइ उऩेङ्ञऺत फन्त्दै गयेको कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन ऩेशाराइच एक व्मवसाङ्जमक ऩेशाभा रुऩान्त्तङ्चयत गनङ्टच, जरवामू 
ऩङ्चयवतचन अनङ्टकङ्ट रन ऺभता वृङ्जद्ध गनङ्टच, स्थानीम खानेकङ्ट याको उऩमोगभा आधाङ्चयत खाद्य सङ्टयऺा प्रणारी स्थाङ्जऩत गनङ्टच, कृङ्जष 
ऺेरभा बएको रगानीको प्रङ्झतपर उच्च फनाउन कृङ्जष ऋणको सहज उऩरधधता, कृषकहरूद्बाया कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोगभा वङृ्जद्ध य उत्मऩाङ्छदत कृङ्जषजन्त्म वस्तङ्टहरूको राङ्झग वजायको सङ्टङ्झनङ्ञितता कामभ गनङ्टच य उत्मऩादनको गङ्टणस्तय एवभ ्
स्वच्छता सम्फन्त्धी ङ्झनमभन कामचराइच प्रबावकायी त ङ्टल्माउॉदै स्वस्थकय कृङ्जष उऩज उऩबोिा सभऺ ऩङ्टर् माउनङ्ट मस ऺेरका 
च ङ्टनौतीहरू हङ्टन।  
अवसय 

ङ्जवदेशफाट पङ्जकच एका मङ्टवाहरू प्राङ्जवङ्झधक ऻान, सीऩ, य ऩङ्टॉजी सङ्जहत कृङ्जष ऺेरभा आकङ्जषचत हङ्टॉदै जानङ्ट, बौगोङ्झरक 
सम्बाव्मताको उऩमोग तपच  ङ्जकसानहरूको चासो फढ्नङ्ट, फढ्दो शहयीकयणका कायण कृङ्जष उऩजको फजाय ङ्जवस्ताय हङ्टॉदै 
गयेकोरे ठूरा सॊस्थागत य अन्त्म ङ्झनजी ऺेरहरूसभेतको व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ऺेरभा आकङ्जषचत हङ्टॉदै जानङ्ट मस ऺेरका प्रभङ्टख 
अवसय हङ्टन।् ऩहाड य दङ्टगचभ ऺेरभा सभेत सडक सॊजारको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय फढ्दै जाॉदा कृङ्जष उऩजको फजाय 
ऩहङ्टॉचभा वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, ऩङ्झछल्रा वषचहरूभा कृङ्जष ऋण, कृङ्जष ङ्झफभा, नमाॉ प्रङ्जवङ्झधहरूको उऩमोग य ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधाको ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट 
य देशको अन्त्म ऺेरभा नहङ्टने सङ्टख्खा परपूर फारीहरुको उत्मऩादन सम्बाव्मता हङ्टन ङ्ट मस प्रदेशको कृङ्जष ऺेरका थऩ 
अवसयहरू हङ्टन।् 

१२. सोच 

1. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा खाद्य सम्प्रब ङ्टता, खाद्य य ऩोषण सङ्टयऺा प्रत्ममाबङू्झत सङ्जहत ऻानभा आधाङ्चयत व्मवसाङ्जमक कृङ्जषको ङ्जवकास 
(कृङ्जष ङ्जवकास) 

2. स्वच्छ य गङ्टणस्तयीम ऩशङ्टऩन्त्छीजन्त्म उत्मऩादनका भाध्मभफाट खाद्य य ऩोषण सङ्टधायको सङ्टङ्झनिता कामभ गने  (ऩशङ्टऩन्त्छी 
ङ्जवकास) 

3. बङू्झभको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन य साभाङ्ञजक न्त्मामभा आधाङ्चयत बसू्वाङ्झभत्मव (बङू्झभ व्मवस्था) 
4. सहकायी सॊघसॊस्था भापच त स्थानीम स्रोत, श्रभ, सीऩ य ऩङ्टॉजीको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन भापच त सभाजको आङ्झथचक–साभाङ्ञजक य 

साॊस्कृङ्झतक रूऩान्त्तयण (सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण) 

१३. उद्दशे्म  

5. कृङ्जष फस्तङ्टको उत्मऩादन य उत्मऩादकत्मव फङृ्जद्ध गङ्चय ङ्जवतयण प्रणारीराइच सङ्टदृढ गयी सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा खाद्य तथा ऩोषण 
सङ्टयऺाको सङ्टङ्झनङ्ञितता कामभ गने  

6. कृङ्जष ऺेरको उत्मऩादन तथा उत्मऩादकत्मव फङृ्जद्ध गयी सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जषराइच प्रङ्झतस्ऩधी य व्मवसाङ्जमक फनाउने।  

7. मस प्रदेशको ऩशङ्टऩारनराई ऻान य प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाई ऩशङ्टजन्त्म उत्मऩादन तथा उत्मऩादकत्मवभा फङृ्जद्ध गने।  

8. ऩशङ्टऩन्त्छीऩारनराई ग्राङ्झभण ऺेरको स्वयोजगायी य दीगो आम आजचनको श्रोत फनाउने।  

9. बङू्झभ तथा बङू्झभ स्रोतको न्त्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण य ङ्जववेकशीर प्रमोगको वातावयण ङ्झसजचना गने।  

10. ङ्जवकास ङ्झनभाचणका राङ्झग आवश्मक नाऩनक्सा तथा बौगोङ्झरक सूचना सवचसङ्टरब फनाउने।  
11. सहकायीभा आधाङ्चयत उत्मऩादन, उद्यभ य सेवा व्मवसामको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी प्रदेशको ङ्छदगो य सभताभूरक आङ्झथचक– 

साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टमाचउने  
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12. सहकायीको ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म य भान्त्मताहरूको प्रवद्धचन गद  सहकायी सॊस्थाहरुको ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩनभा सङ्टधाय गयी 
सहकायी ऺेरभा सङ्टशासन कामभ गने  

 

 

 

 

१४. यणनीङ्झत 

अ. कृषष तथा पशपुन्छी षवकास 

• खेती मोग्म जङ्झभनभा व्मवसाङ्जमक कृषकहरुको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनच कयाय खेती¸ चकराफन्त्दी¸ सभङ्टदाम य सहकायी खेती 
प्रणारीराई प्रोत्मसाहन गने।  

• बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झतरे उऩरधध गयाएको अवसयराई अङ्झधकतभ उऩमोग गङ्चय व्मवसाङ्जमक हङ्टन सक्ने फारीहरुको खेतीराई 
प्रफद्धचन गने।  

• कृङ्जष ऺेरको उत्मऩादकत्मव फङृ्जद्धका राङ्झग आवश्मक तत्मवहरु (ऩूवाचधाय¸ भर¸ फीउ ङ्झसचाई य प्रङ्जवङ्झध) को सभङ्टङ्ञचत व्मवस्था 
गने।  

• कृङ्जष फजायको भाग अनङ्टसाय कृङ्जष उऩजहरुको उत्मऩादन गनच प्रोत्मसाहन गनङ्टचको साथै फजायको सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टने व्मवस्था 
गने।  

• व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन ङ्झसकाइ स्थर तमाय गनच सयकायी य ङ्झनजी साझेदायीभा नभूना ऩशङ्ट पाभचहरु सॊचारन गने।  

• ऩशङ्टजन्त्म उत्मऩादनको रागत घटाउन ऩशङ्टऩारनभा मन्त्रीकयण गनच अनङ्टदान सहमोग प्रदान गने।  
• ऩशङ्टजन्त्म उत्मऩादन तथा उत्मऩादकत्मव फङृ्जद्धका राङ्झग श्रोतको उऩरधधता अनङ्टसाय गाई बैसी फॊगङ्टय य वाख्राको कृङ्झरभ 

गबाचधान तथा कृङ्झरभ गबाचधान सेवा ऩङ्टग्न नसक्ने स्थानभा प्राकृङ्झतक गबाचधान सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चय उङ्ङत नश्लका ऩशङ्टहरुको 
सॊख्माभा वङृ्जद्ध गने। 

• सघन भत्मस्मऩारन गयी भस्म उत्मऩादन फाट ऩोषण सङ्टधाय तथा स्वयोजगायभङ्टरक कामचकभ सॊचारन गने। 

आ. भषूम व्यवस्था :  

1. वैऻाङ्झनक बङू्झभसङ्टधाय कामचिभराई व्मवङ्ञस्थत, प्रबावकायी य सभन्त्वमात्मभक तवयफाट सञ्चारन गयी आङ्झथचक–साभाङ्ञजक रूऩरे 
ऩछाङ्झड ऩयेका गङ्चयफ बङू्झभहीन वगचको बङू्झभभा ऩहङ्टॉच फढाउने।  

2. प्रादेङ्ञशक बङू्झभ नीङ्झत, ब–ूउऩमोग नीङ्झत तथा मोजनाको आधायभा उऩरधध बङू्झभको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गयी खाद्य सङ्टयऺा, 
सङ्टयङ्ञऺत आवास तथा सहयीकयण, ङ्छदगो ऩूवाचधाय ङ्जवकास य वातावयण सॊयऺण तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ सॊवेदनशीरता ङ्झनङ्ञित 
गने।  

इ. सहकारी तथा गररबी षिवारण  

1. सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई फृहत कृङ्जष उत्मऩादन ऺेर ङ्झनभाणच तथा कृङ्जष फजाय केन्त्रहरुको ङ्झनभाचण तथा व्मवस्थाऩनभा 
सॊरग्न गयाइनेछ।  
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2. सहकायी उद्योग व्मवसामराई कृङ्जषजन्त्म उत्मऩादन,  बण्डायण, प्रशोधन य वजायीकयण गनच सहङ्टङ्झरमतऩूणच ऋण तथा अनङ्टदान 
सहमोग उऩरधध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

3. मस प्रदेश ङ्झबरका सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे सॊचारन गने सहकायी खेती, उद्योग, ङ्जवतयण सेवा य सहकायी व्मवसामको 
ङ्जवकास तथा प्रफद्धचनका राङ्झग आवश्मक बौङ्झतक ऩूवाचधाय ङ्झनभाचणभा सहमोग प्रदान गङ्चयनेछ।  

4. ग्राङ्झभण ऺेरका सहकायीहरुराई साना व्मवसामका मोजना ङ्झनभाचण तथा ङ्जवकासका राङ्झग व्मवसाम ङ्जवऻहरुको सेवा 
उऩरधध गयाइने छ।  

5. सहकायी सॊस्थाहरूको व्मवस्थाऩन य ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनराई प्रबावकायी फनाउन सहकायीका सदस्महरुको ऺभता य दऺता 
अङ्झबवङृ्जद्ध राङ्झग ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

6. ग्राङ्झभण ऺेरको गङ्चयफी ङ्झनवायणको राङ्झग सॊचारन गङ्चयने कामचिभहरु सहकायी सॊस्थाहरूसॊगको साझेदायीभा सॊचारन 
गङ्चयनेछ।  

7. सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई उनीहरुको शेमय सदस्म सॊख्मा, कामच ऺेर य ङ्जवषमगत ऺेर, ङ्जवत्तीम अफस्था य कायोवायको 
अफस्थाको आधायभा वङ्झगचकयण गयी सहकायीहरु फीच भजचय गयाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

१५. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

13.  खाद्याङ्ङ फारी भे.ट. - १०३६८६१ १०९८५५६ ११८५२४७ १२८९९१३ 

 धान भे.ट. - ५९३३२७ ६२८९२६ ६७९२४० ७४०३७२ 

 गहङ्ट भे.ट. - ३२००८२ ३३९२८६ ३६६४२९ ३९९४०८ 

 भकै  भे.ट. - ९८९४७ १०४८८३ ११३२७४ १२३४६९ 

 कोदो भे.ट. - १५५०३ १६४३३ १७२५४ १७५९९ 

 जौ भे.ट. - ८८४४ ८८७० ८८९० ८९०० 

 पाऩय भे.ट. - १५८ १५८ १६० १६५ 

14.  दरहन जम्भा  भे.ट. - ३०९४४ ३२८०० ३५४२४ ३८६१२ 

15.  तोयी भे.ट. - ३२३१२ ३४२५० ३६९९० ४०३१९ 

16.  आरङ्ट भे.ट. - १७६३६० १८६९४१ २०१८९६ २२००६७ 

17.  तयकायी भे.ट. - ११८१८५ १२५२७६ १३५२९८ १४७४७५ 

18.  परपूर  भे.ट. - २८०७९ 29601 31652 33366 

 सङ्टन्त्तरा जात भे.ट. - १४०९४ १४९३९ १६१३४ १६९४० 

 केया भे.ट. - ११८२३ १२४१४ १३१५८ १३९४८ 

 ओखय भे.ट. - २१६२ २२४८ २३६० २४८७ 

19.  भसरा फारी भे.ट. - ५०६३६ 53627 56647 60022 

 प्माज भे.ट. - ३१२१९ ३३०९२ ३४७४६ ३६८३१ 

 रसङ्टन भे.ट. - १७१२८ १८१५५ १९४२६ २०५९२ 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

 धङ्झनमा  भे.ट. - २२८९ २३८० २४७५ २५९९ 

20.  कृङ्जष मन्त्रीकयणभा रगानी   रु राखभा - ७०० ५०० ६०० ७०० 

21.  भङ्टख्मभन्त्री एकीकृत कृङ्जष 
ङ्जवकास कामचिभभा रगानी   

रु राखभा - - 
 

२२०० ३३०० ४४०० 

22.  आधङ्टङ्झनक केया खेङ्झत भा 
रगानी 

रु राखभा - १४६ २०० ३०० ५०० 

23.  आधङ्टङ्झनक कोल्ड च्माम्फय  
स्थाऩना  

सॊख्मा - - 
 

५ ८ १० 

24.  आधङ्टङ्झनक कोल्ड स्टोय ङ्झनभाचण  सॊख्मा - - 
 

४ ८ १२ 

25.  फजाय केन्त्रहरुको स्थाऩना   सॊख्मा - - १२ २० ३० 

26.  प्रशोधन केन्त्र स्थाऩना तथा 
सॊचारन  

सॊख्मा - - २ ५ १० 

27.  प्राॊगाङ्चयक ङ्झबरेज स्थाऩना  सॊख्मा - - ३ १० २० 

28.  भङ्टख्मभन्त्री एकीकृत ऩशङ्ट 
ङ्जवकास कामचिभभा रगानी   

रु राखभा - - २२०० ३३०० ४४०० 

29.  बैसी श्रोत केन्त्र स्थाऩना  रु राखभा - - ४०० ३०० १०० 
30.  ऩशङ्टऩन्त्छी तथा भत्मस्म 

व्मवसामफाट थऩ योजगाय 
सॊख्मा - - ५०० ८०० १००० 

31.  ऩशङ्टऩन्त्छीभा आधाङ्चयत उधोग 
ङ्जवकास ङ्जवस्ताय 

सॊख्मा 
(हजायभा) 

- - ५ ८ १० 

32.  दङ्टध भे.टन - 190861 209854 308035 132000 

33.  भाछा भे.टन - 8193 9842 11094 12574 

34.  भासङ्ट भे.टन - 32294 39745 45712 52194 

35.  अण्डा वटा (हजाय) - ९२२९ ९८२४ १०८४६ 11476 

36.  उन के.जी - 11814 15672 18179 20417 

37.  छारा वगच ङ्जपट - ६८३६ ८७४९ ९५७१ १०००० 

38.  कृङ्झरभ गबाचधान (नश्ल सङ्टधायको 
राङ्झग) 

सॊख्मा - १८२३० ३०००० ५०००० ७०००० 

39.  सडकहरुभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झनङ्ञज 
वनभा फहङ्टफङ्जषचम घाॉस ङ्जवस्ताय  

हेक्टय - - २५० ६०० ८०० 

40.  उङ्ङत घाॉसरे ढाकेको ऺेरफ़र हे - ३५० ५०० ७०० ९०० 

41.  सङ्टधाय गङ्चयएको डेयी ऩसर सॊख्मा - १४० १०० १०० १०० 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

42.  सङ्टधाय गङ्चयएको भासङ्ट ऩसर  सॊख्मा - १०० 

 

५० ५० ५० 

43.  ऩशङ्टऩन्त्छी खोऩ सेवा  (येङ्जवज, 
खोयेत ङ्जऩ.ङ्जऩ.आय) 

सॊख्मा 
हजायभा) 

- ८५० १००० 11०० १2०० 

44.  ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्झनदान तथा उऩचाय सॊख्मा 
(राखभा) 

- १.५ २ ३ ४ 

45.  ग्राङ्झभण कङ्ट खङ्टया प्रवद्धचन पाभच 
स्थाऩना  

सॊख्मा -  ५ १० १५ 

46.  बङू्झभ, सङ्टकङ्ट म्वासीको त्माङ्क 
अद्यावङ्झधक  

ङ्ञजल्रा सॊख्मा -  2 4 3 

47.  कृङ्जष बङू्झभको चकरावन्त्दी हेक्टय -  80 150 200 
48.  भङ्टि कभैमा, हङ्झरमा आङ्छद 

ङ्जवऩङ्ङ वगचभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
तथा आमआजचन ङ्जिमाकराऩ 

जना -  200 400 600 

49.  सहकायी सॊघ य सॊस्था सॊख्मा - ३२९ ३३५ ३४२ ३५० 

50.  सहकायी सॊघ सॊस्थाको कङ्ट र 
सदस्मता 

सॊख्मा 
(हजायभा) 

- २०० २१० २१६ २२२ 

51.   प्रत्ममऺ योजगायी सॊख्मा 
(हजायभा) 

- १.४ १.५ १.६ १.८ 

52.   अप्रत्ममऺ योजगायी सॊख्मा 
(हजायभा) 

- ४० ४५ ५० ५७ 

53.  सहकायी सॊघसॊस्थाको शेमय 
ऩङ्टॉजी 

रू.(अफचभा) - ०.७ ०.८ ०.९ १ 

54.  सहकायी सॊघसॊस्थाको कङ्ट र 
फचत 

रू. (अफचभा) - ४ ४.३ ४.६ ५ 

55.  सहकायी सॊघसॊस्थाको ऋण 
रगानी 

रू. (अफचभा) - ४.४ ४.७ ५ ५.५ 

56.  सहकायी सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्राप्त 
जनशङ्ञि  

जना - ४२८ १२२० १४०० १७०० 

57.  सहकायीको अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनमभन 

सॊख्मा - २० ३०० ३२० ३५० 

58.  गङ्चयफीको येखाभङ्टनी यहेका 
जनसॊख्मा  

प्रङ्झतशत -     

१६. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

यकभ रू. हजायभा 
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आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

2076/77 २८०५८२५ २४५८८६२ ३४६९६३ - ५६७३२६ २२३८४९९  

2077/78 २८९६९३९ २५३२६२८ ३६४३११ - ५८८०२६ २३०८९१३  

2078/79 २९९४७७७ २६०८६०७ ३८६१७० - ६०९७१५ २३८५०६१  
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8. कामचिभ÷आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३१२०००११  बङू्झभ व्मवस्था, 
कृङ्जष तथा 
सहकायी 
भन्त्रारम 

• ऺेरगत प्रादेङ्ञशक 
नीङ्झत, ऐन, भाऩदण्ड 
तथा कामचङ्जवङ्झध तजङ्टचभा 

• ऺेरगत ङ्जवकास  
मोजना तजङ्टचभा, 
कामाचन्त्वमन, अनङ्टगभन 
तथा भूल्माॊकन 

• सॊघीम तथा स्थानीम 
सयकायहरुसॉग 
सभन्त्वम तथा 
सहजीकयण 

  

  

सारफसारी 
   ब ूउऩमोग नीङ्झत, वसोवास 

व्मवस्थाऩन नीङ्झत, गङ्टठी 
जग्गा सॊयऺण नीङ्झत, 
प्राॊगङ्चयक कृङ्जष ङ्जवकास 
नीङ्झत, प्रादेङ्ञशक ऩशङ्टऩन्त्छी 
ङ्जवकास नीङ्झत, गङ्चयफी 
ङ्झनवायण नीङ्झत, सहकायी 
नीङ्झत कृङ्जष फजाय 
व्मवस्थाऩन नीङ्झत तजङ्टचभा 
बएको हङ्टन े। 
ब ू उऩमोग ऐन, कृङ्जष 
व्मावसाम प्रवदचन ऐन, 
ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन 
सम्फङ्ञन्त्ध प्रादेङ्ञशक ऐन, 
प्रादेङ्ञशक सहकायी ऐन 

प्रदेश स्तयीम ऩशङ्ट 
स्वास््म ऐन  आकङ्ञस्भक 
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऩन्त्छी योग 
व्मवस्थाऩन कोष सॊचारन 
सम्फङ्ञन्त्ध ऐन तजङ्टचभा 
बएको हङ्टने। 

फाॉझो जग्गा प्रमोग 
सम्फन्त्धी कानून, घयजग्गा 
हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी 
प्रदेश स्तयीम भाऩदण्ड, 
भङ्टख्मभन्त्री एकीकृत कृङ्जष 
तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास 
कामचिभ सॊचारन 
कामचङ्जवङ्झध, प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष 
उत्मऩादन तथा फजाय 

व्मवस्थाऩन  कामचङ्जवङ्झध 
तमायी, भोडर पाभच 
सॊचारन कामचङ्जवङ्झध ङ्झनभाचण, 
खाद्याङ्ङ गङ्टणस्तय तथा 
भाऩदण्ड ङ्झनधाचयण 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

सम्फन्त्धी कामचङ्जवङ्झध 
तजूचभा, भासङ्ट गङ्टणस्तय 
ङ्झनमभन कामचङ्जवङ्झध तथा 
प्रदेङ्ञशक जङ्टनोङ्जटक योग 
ङ्झनमन्त्रण यणनीङ्झत ङ्झनभाचण 
बएको हङ्टने। 
बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा 
सहकायी ऺेरको उत्मऩादन 
तथा उत्मऩादकत्मव वङृ्जद्ध 
बई गङ्चयफी न्त्मूनीकयणभा 
मोगदान ऩङ्टगकेो हङ्टने।  

उल्रेङ्ञखत ऺेरहरुको 
नीङ्झतगत, सॊस्थागत तथा 
कामचगत रुऩभा सॊघीम 
सयकाय, प्रादेङ्ञशक 
भन्त्रारम तथा स्थानीम 
तहहरु फीच प्रबावकायी 
सभन्त्वम, सहकामच तथा 
सहकामच बएको हङ्टने। 

 कृङ्जष व्मवसाम 
प्रवद्धचन कामचिभ 

 कृङ्जषको राङ्झग 
आवश्मक ऩूवाचधाय 
ङ्जवकास तथा कृङ्जषको 
व्मवसामीकयण  

 सारफसारी    शीत बण्डायहरु, फजाय 
केन्त्रहरु, प्रशोधन 
केन्त्रहरु, प्राङगाङ्चयक भर 
य जैङ्जवक ङ्जवषादी  
कायखाना, पाभच केन्त्र, 
ऩकेट ऺेर ङ्झनभाचण बई 
सॊचारनभा आएको हङ्टने।  
भङ्टख्म भङ्टख्म कृङ्जष तथा 
ऩशङ्ट उत्मऩादनको न्त्मूनतभ 
सभथचन भूल्म कामभ 
बएको हङ्टने। 

भङ्टख्मभन्त्री एकीकृत कृङ्जष 
तथा ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास 
कामचिभ सॊचारन बएको 
हङ्टने। 

सङ्टन्त्तरा, आरङ्ट, कपी, 
स्माउ, अदङ्टवा, अरैंची, भकै, 

प्राॊगाङ्चयक तयकायी, ऩङ्टष्ट्ऩ 



40 

 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

खेती सम्फन्त्धी भूल्म 
शृ्रखराभा आधाङ्चयत 
कामचिभहरु सॊचारन 
बएको हङ्टने। 

कृषक, कृङ्जष सहकायी�, 
कृङ्जष सभङ्टह, कृङ्जष उद्यभी 
तथा कृङ्जष कम्ऩनीराई 
प्रङ्झतपरभा आधाङ्चयत 
प्रोत्मसाहन कामचिभ 
सञ् चारन बएको हङ्टने।  
कृङ्जषजन्त्म उत्मऩादनभा 
आधाङ्चयत उद्योगहरुको 
स्थाऩना तथा ङ्जवस्ताय 
बएको हङ्टने। 

जडीफङ्टटी, परपूर,, येशभ, 

भाहङ्टयी, च्माउ, ङ्ञचमा, 
अङ्झम्रसो य अन्त्म सम्फन्त्धी 
कृङ्जष फन प्रणारी 
सम्फन्त्धी अध्ममन, 
अनङ्टसन्त्धान य प्रविचन 
बएको हङ्टने।  

 कृङ्जष 
इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ 
कामचिभ 

कृङ्जष व्मवसामभा 
माङ्ञन्त्रकीकयण तथा 
आधङ्टङ्झनकीकयण 

 सारफसारी    
 साना तथा आधङ्टङ्झनक 
ङ्झसॊचाई प्रणारी ङ्जवकास 
तथा कामाचन्त्वमन बएको 
हङ्टने।  
कृङ्जष माङ्ञन्त्रङ्जककयण तथा 
हाइटेक ग्रीन हाउस 
ङ्झनभाचणभा सहमोग तथा 
सहजीकयण बएको हङ्टने।  

 कृङ्जष प्रसाय तथा 
ताङ्झरभ कामचिभ 

 कृङ्जष प्रसाय सेवा 
ङ्जवस्ताय तथा कृषकको 
ऻान, सीऩ तथा ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध  

सारफसारी     कृङ्जष प्रसाय सेवाभा 
कृषकको ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जद्ध 
बएको हङ्टने।  
कृषक ऩाठशारा तथा 
पभच स्थाऩना बएको 
हङ्टने।  
कृषक ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

कामचिभ सञ् चारन 
बएको हङ्टने। 

भोडेरपाभच, ऩकेट ऺेर 
रगामतका ङ्जवषमभा 
धमवसाङ्जमक कृङ्जष 
सम्फन्त्धी ताङ्झरभ सॊचारन 
बएको हङ्टने।  
प्राङगाङ्चयक खेती तथा 
कृङ्जष ऩमचटनको प्रवद्धचन 
बएको हङ्टने।  

 प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष 
प्रविचन कामचिभ 

दीगो वातावयण भैरी 
स्वच्छ, स्वस्थ 
कृङ्जषजन्त्म उत्मऩादन 

सारफसारी   वातायवयण भैरी नभूना 
कृङ्जष गाउॉ स्थाऩना बएको 
हङ्टने। 

प्राॊगाङ्चयक भर तथा 
जैङ्जवक ङ्जवषादी कायखाना 
स्थाऩना बएको हङ्टने। 

प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष उत्मऩादन 
ऺेर ङ्झनधाचयण बएको 
हङ्टने। 

प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको 
अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जवकास 
बएको हङ्टने। 

प्राॊगाङ्चयक उत्मऩादन 
प्रभाणीकयणको राङ्झग 
आवश्मक ऩूवाचधायको 
व्मवस्था बएको हङ्टने। 

प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष उत्मऩादन, 
प्रविचन य ङ्जवस्ताय बएको 
हङ्टने। 

कृङ्जष फजायीकयणको 
कामचिभहरु सञ् चारन 
बएको हङ्टने। 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सॊयऺण कामचिभ 

आनङ्टवाॊङ्ञशक स्रोत 
एवभ ्जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य 
सम्फिचन 

सारफसारी   कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी 
आनङ्टवाॊङ्ञशक स्रोतफाये 
अनङ्टसन्त्धान तथा सॊयऺण 
हङ्टने। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

जरवामङ्ट भैरी कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य 
ङ्जवस्ताय बएको हङ्टने। 

स्थानीम जातका 
फारी,ऩशङ्टऩन्त्छी य भत्मस्म 
सॊयऺण तथा प्रविचन 
बएको हङ्टने। 

स्थानीम तथा यैथाने 
ऩशङ्टऩन्त्छीको सॊयऺण तथा 
प्रवदचधन बएको हङ्टने।  
जडीफङ्टटी, परपूर, , 

येशभ, भाहङ्टयी, च्माउ, ङ्ञचमा, 
अङ्झम्रसो य अन्त्म सम्फन्त्धी 
कृङ्जष वन प्रणारी 
सम्फन्त्धी अध्ममन, 
अनङ्टसन्त्धान य प्रफद्धचन 
बएको हङ्टने।  

 कृङ्जष प्रकोऩ तथा 
जोङ्ञखभ 
न्त्मूनीकयण 
कामचिभ 

कृषकराई याहत तथा 
सॊयऺण प्रदान 

सारफसारी   कृङ्जष ऩशङ्टऩन्त्छी य भत्मस्म 
ङ्झफभाको प्रविचन बएको 
हङ्टने। 

कृषकराई आकङ्ञस्भक 
सेवा टेवा बएको हङ्टने। 

आकङ्ञस्भक योग ङ्झनमन्त्रण 
कोष स्थाऩना बएको 
हङ्टने। 

 खाद्याङ्ङ फारी 
कामचिभ 

खाद्याङ्ङ फारीको 
उत्मऩादन वङृ्जद्ध  

सारफसारी   खाद्याङ्ङ फारी प्रोत्मसाहन 
सहमोग बएको हङ्टने। 

खाद्याङ्ङ फारीको 
व्मवसाङ्जमक ङ्जवस्ताय 
बएको हङ्टने।  

खाद्याङ्ङ फारी उत्मऩादनभा 
वङृ्जद्ध बएको हङ्टने। 

 

 नगदे फारी 
ङ्जवकास कामचिभ 

नगदे फारीको ङ्जवकास 
तथा उत्मऩादन वङृ्जद्ध 

सारफसारी   नगदे फारी सम्फन्त्धी 
नभूना पाभचहरु सॊचारन 
बएका हङ्टने। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

नगदे फारी सम्फन्त्धी 
प्रोत्मसाहन सहमोग बएको 
हङ्टने। 

नगदे फारीको 
व्मवसाङ्जमक ङ्जवस्ताय 
बएको हङ्टने।  

 परपूर ङ्जवकास 
कामचिभ 

परपूर ङ्जवकास तथा 
उत्मऩादन वङृ्जद्ध 

सारफसारी   परपूर ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी नभूना पाभचहरु 
सॊचारन बएका हङ्टने। 

परपूर ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी प्रोत्मसाहन 
सहमोग बएको हङ्टने। 

परपूरको व्मवसाङ्जमक 
ङ्जवस्ताय बएको हङ्टने। 

 फारी ङ्जवकास 
तथा सॊयऺण 
कामचिभ 

फारी सॊयऺण सम्फन्त्धी 
अध्ममन अनङ्टसन्त्धान 
तथा सहमोग 

सारफसारी   आकङ्ञस्भक योग ङ्जकया 
ङ्झनमन्त्रणभा कृषकराई 
आवश्मक सहमोग प्रदान 
बएको हङ्टने।  

 भत्मस्म ङ्जवकास 
कामचिभ 

भत्मस्म ऩारन सम्फन्त्धी 
अध्ममन अनङ्टसन्त्धान 
तथा सहमोग य 
उत्मऩादन वङृ्जद्ध 

सारफसारी   भत्मस्म ङ्जवकास सम्फन्त्धी 
नभूना पाभचहरु सॊचारन 
बएका हङ्टने।  

भत्मस्म ङ्जवकास सम्फन्त्धी 
प्रोत्मसाहन सहमोग बएको 
हङ्टने। 

ङ्ञचसो ऩानीभा भाछा 
उत्मऩादन ङ्जवस्ताय बएको 
हङ्टने। 
भत्मस्मको व्मवसाङ्जमक 
ङ्जवस्ताय बएको हङ्टने। 

 भाटो व्मवस्थाऩन 
कामचिभ 

भाटोको गङ्टणस्तयभा 
सङ्टधाय ल्माई कृङ्जष 
उत्मऩादकत्मव अङ्झबवङृ्जद्ध 

सारफसारी   प्राङगाङ्चयक भर कायखाना 
स्थाऩना बएको हङ्टने।  
प्राङगाङ्चयक भर उत्मऩादन 
य ङ्जवतयणभा सहमोग 
प्रदान बएको हङ्टने।  
भाटो ऩयीऺण सेवा सहज 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

रुऩभा उऩरधध बएको 
हङ्टने।  
भाटो ऩयीऺण सेवाका 
राङ्झग घङ्टङ्ञम्त सेवा सॊचारन 
हङ्टने। 

भाटोको उवचया शङ्ञि 
नक्सा तमाय बएको हङ्टने।  

 ङ्झफउ प्रवद्धचन तथा 
गङ्टण ङ्झनमन्त्रण 
कामचिभ 

ङ्झफउ ङ्झफजन उत्मऩादन 
वङृ्जद्ध तथा प्रवद्धचन 
एवभ ्गङ्टणस्तय 
ङ्झनमन्त्रण 

सारफसारी   ङ्झफउ ङ्झफजनको दताच तथा 
गङ्टणस्तय ङ्झनमभन बएको 
हङ्टने।  
ङ्झफउ ङ्झफजनको उत्मऩादन 
सम्फन्त्धी कामचिभ 
सॊचारन हङ्टने। 

 खाद्य प्रङ्जवङ्झध तथा 
गङ्टण ङ्झनमन्त्रण 
कामचिभ 

खाद्य वस्तङ्टको गङ्टणस्तय 
ऩयीऺण तथा ङ्झनमभन 

सारफसारी   खाद्य वस्तङ्टको नभूना 
सॊकरन, ऩयीऺण तथा 
ङ्झनमभन बएको हङ्टने। 

 ऩशङ्टऩन्त्छी फजाय 
प्रवद्धचन कामचिभ 

ऩशङ्टऩन्त्छी तथा 
ऩशङ्टजन्त्म उत्मऩादनको 
फजाय ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय 
तथा प्रवद्धचन  

सारफसारी   ऩशङ्टऩन्त्छी पाभच केन्त्र 
सॊचारन तथा ऩकेट ऺेर 
प्रवद्धचन बएको हङ्टने।  
कोल्ड स्टोय, फजाय केन्त्र 
ङ्झभटभाटच य आधङ्टङ्झनक ऩशङ्ट 
फधशारा स्थाऩना बएको 
हङ्टने।  
ऩशङ्टऩन्त्छीजन्त्म उत्मऩादनको 
ङ्जवकासका राङ्झग 
हाटफजाय तथा ऩशङ्ट 
सॊकरन केन्त्र 
सञ् चारनभा बएको हङ्टन।े 

दङ्टध, भासङ्ट य ऩङ्ञश्भनाको 
भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध सम्फन्त्धी 
ऩङ्चयमोजना सॊचारन 
बएको हङ्टने।  
भूल्म शृ्रॊखराभा आधाङ्चयत 
ऩशङ्टऩन्त्छी जन्त्म उद्योगको 
स्थाऩना बएको हङ्टने। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

 ऩशङ्ट स्वास््म, 
योग अन्त्वेशण 
तथा क्वायेन्त्टाईन 
कामचिभ 

ऩशङ्ट ऩन्त्छीभा राग्ने 
ङ्जवङ्झबङ्ङ योगहरुको 
ऩङ्जहचान, योकथाभ, 
ङ्झनमन्त्रण तथा 
उन्त्भूरन  

सारफसारी   ऩशङ्टऩन्त्छीभा राग्न ेयोग 
तथा आकङ्ञस्भक योग 
आउट बे्रक ङ्झनमन्त्रण गनच 
खोऩ कामच सॊचारन 
बएको हङ्टने।  
औषधी खङ्चयद तथा खोऩ 
साभाग्री व्मवस्थाऩन 
बएको हङ्टने।  
फडचफ्रू, ऩीङ्जऩआय 
रगामतका योगहरु 
सम्फन्त्धी नभूना सॊकरन 
बएको हङ्टने। 

जनस्वास््मभा असय 
ऩङ्टर् माउने ङ्जकङ्झसभका 
जङ्टनोङ्जटक योगहरुको 
न्त्मूनीकयण बएको हङ्टने। 

ऩशङ्ट स्वास््म सम्फन्त्धी 
आधङ्टङ्झनक तथा र ङ्टत 
प्रमोगशाराको ङ्झनभाचण, 
स्तयोन्त् नङ्झत य आधङ्टङ्झनक 
ऩशङ्ट अस्ऩतारहरुको 
ङ्झनभाचण बएको हङ्टने। 

योग सम्फन्त्धी सूचनाको 
प्रसाय प्रचाय बएको हङ्टन।े 

 ऩशङ्ट ङ्जवकास सेवा 
कामचिभ 

ऩशङ्टऩन्त्छीको नश् र 
सङ्टधाय तथा 
आधङ्टङ्झनकयण गयी ऩशङ्ट 
उत्मऩादन य 
उत्मऩादकत्मव वङृ्जद्ध 

सारफसारी   ऩशङ्टऩन्त्छीको नश्ल सङ्टधाय 
सम्फन्त्धी कामचिभ 
सॊचारन बएको हङ्टने।  
प्रदेश बङ्चय कृङ्झरभ 
गबाचधान कामचिभ 
सॊचारन बइ नश्ल सङ्टधाय 
बएको हङ्टने। 
ऩशङ्टऩन्त्छी ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी भोडर पाभच 
सॊचारन बएको हङ्टने।  
ङ्झभसन कामचिभहरुको 
सॊचारन बएको हङ्टने।  
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

दङ्टध ढङ्टवानी व्मवस्थाऩन 
तथा दङ्टध प्रशोधन 
केन्त्रहरु सञ् चारन 
बएको हङ्टने।  
असर ऩशङ्टऩारन अभ्मास 
प्रवद्धचन बएको हङ्टने।  
ऩशङ्टऩारक कृषकको 
वगीकयण सम्फन्त्धी 
भाऩदण्ड तमाय बएको 
हङ्टने।  
उत्मऩादनभा आधाङ्चयत 
अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएको 
हङ्टने।  

 ऩशङ्ट सेवा प्रसाय 
तथा ताङ्झरभ 
कामचिभ 

ऩशङ्ट सेवा ङ्जवस्ताय तथा 
कृषकराई ताङ्झरभ 
तथा प्रङ्जवङ्झध 
हस्तान्त्तयण एवभ ्
ऺभता ङ्जवकास प्रदान 
गयी व्मवसाङ्जमक 
ऩशङ्टऩारन अङ्झबवङृ्जद्ध 
तथा उत्मऩादन वङृ्जद्ध 

सारफसारी   ऩशङ्टऩन्त्छी प्रसाय सेवाभा 
कृषकको ऩहङ्टॉच य ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध बएको हङ्टन।े  
ऩशङ्टऩन्त्छी प्रदशचन स्रोत 
केन्त्रको स्थाऩना बएको 
हङ्टने। 

ऩशङ्टऩन्त्छी व्मवसाम 
सम्फन्त्धी मङ्टवा स्वयोजगाय 
ताङ्झरभ सॊचारन हङ्टने।  
कृङ्जष ऩमचटनको प्रवद्धचन 
बएको हङ्टने। 

 

 ऩशङ्ट आहाय सेवा 
कामचिभ 

ऩोङ्जषरो घाॉसको सहज 
आऩूङ्झतच 

सारफसारी   ऩोङ्जषरो घाॉसरे ढाकेको 
ऺेर फढेको हङ्टने। 

घाॉसे फारी स्रोत केन्त्र 
स्थाऩना बएको हङ्टने। 

ऩशङ्ट आहाय व्मवस्थाऩनभा 
माङ्ञन्त्रकीकयण बएको 
हङ्टने। 

ऩशङ्टऩारनको ऺेर ङ्जवस्ताय 
बएको हङ्टने। 

 बङू्झभ ङ्जवकास बङू्झभको वैऻाङ्झनक 
व्मवस्थाऩन तथा 

सारफसारी   ब ूउऩमोग मोजना 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

कामचिभ प्रबावकायी उऩमोग 

 
सॊचारन बएको हङ्टने। 

फाॉझो वा कभ उऩमोग 
बएको जग्गा कयायभा 
ङ्छदने व्मवस्था रागू हङ्टने। 
बङू्झभको वगीकयण बई 
सोही फभोङ्ञजभ 
कामाचन्त्वमनको प्रकृमा 
आयम्ब बएको हङ्टन।े 

चक्राफन्त्दीभा आधाङ्चयत 
खेती प्रणारी सङ्टरू बएको 
हङ्टने। 

जग्गा उकास गयी कृङ्जष 
व्मवसामभा प्रमोग 
गङ्चयएको हङ्टने।  

 ब-ूसूचना 
व्मवस्थाऩन 
कामचिभ 

ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी 
बौगोङ्झरक सूचना 
तमायी 

सारफसारी   सावचजङ्झनक, सयकायी, 
ऐङ्झतहाङ्झसक सम्ऩदा य 
धयोहया तथा गङ्टठी 
सम्फन्त्धी जग्गाहरुको 
अङ्झबरेख तमाय बई 
सॊयऺण बएको हङ्टने। 

स्थानीम तहहरुको 
फाउन्त्री सवेऺण बएको 
हङ्टने। 

ब-ूउऩमोग नक्सा, त्माङ्क 
य ब-ूउऩमोग मोजना 
तमाय बएको हङ्टने। 

ब-ूउऩमोग सूचना प्रणारी 
ङ्जवकास बएको हङ्टने। 

तीन वटा ऩाङ्झरकाभा 
ङ्जप्रङ्झसजन पाङ्झभचङको 
तमायी सम्ऩङ्ङ बएको 
हङ्टने।   

 गङ्टठी जग्गा 
सॊयऺण कामचिभ 

गङ्टठी जग्गाको 
अङ्झबरेख तमाय गयी  
सॊयऺणको व्मवस्था 

सारफसारी   गङ्टठी जग्गाको अङ्झबरेख 
तमाय बएको हङ्टने। 

गङ्टठी जग्गाको सॊयऺण 
तथा प्रवद्धचनको सॊस्थागत 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

व्मवस्था बएको हङ्टने।  
 सहकायी ऺभता 

अङ्झबवङृ्जद्ध 
कामचिभ 

सहकायी सॊघ सॊस्थाको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 

सारफसारी   सहकायी सम्फन्त्धी 
प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण, रेखा, 
ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन, 
कभचचायी ऺभता ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान 
बएको हङ्टने।  
सहकायी सॊघसॊस्थाको 
अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण य 
सङ्टऩयीवेऺण बएको हङ्टन।े  
 

 सहकायी ऺेरको 
प्रवद्धचन कामचिभ 

उत्मऩादनभूरक 
सहकायी सॊघसस्थाको 
सॊख्मा, गङ्टणस्तय य 
उत्मऩादनभा वङृ्जद्ध  

सारफसारी   सहकायी तथा साभङ्टङ्जहक 
खेती एवभ ्चाक्राफन्त्दी 
प्रवद्धचन तथा सहमोग 
प्रदान बएको हङ्टने।  
उत्मऩादनभूक सहकायी 
सॊघसॊस्थाराई नगद 
प्रोत्मसाहन भापच त उत्मऩादन 
वङृ्जद्धभा सॊरग्न गयाइएको 
हङ्टने।  
उत्मऩादनभूरक ऺेरभा 
सहकायी सॊघसस्थाको 
रगानीभा वङृ्जद्ध बएको 
हङ्टने।  

 सहकायी  त्माङ्क 
कामचिभ 

सहकायी सूचना 
प्रणारी ङ्जवकास तथा 
व्मवस्थाऩन 

सारफसारी   सहकायी सॊघसस्थाको 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
तथा ङ्झनमभनको राङ्झग 
सूचना प्रणारीको ङ्जवकास 
बई रागू बएको हङ्टन।े  

 गङ्चयफी ङ्झनवायण 
कामचिभ 

योजगायी ङ्झसजचना, 
उद्यभशीरता ङ्जवकास, 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 
रङ्ञऺत वगचको 
सशिीकयण एवभ ्
सहजीकयण भापच त 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 

सारफसारी   बङू्झभहीन य 
सङ्टकङ्ट म्वासीहरुको राङ्झग 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका 
कामचिभहरु सञ् चारन 
बएको हङ्टने।  
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
कामचिभहरुभा फहङऺ्ट ेरको 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

सॊरग्नता बएको हङ्टने।  
उद्यभशीरता ङ्जवकास तथा 
स्वयोजगाय सम्फन्त्धी 
ताङ्झरभ सॊचारन बएको 
हङ्टने।  
रङ्ञऺत वगचको 
सशिीकयणको राङ्झग 
ऺभता ङ्जवकासका 
कामचिभ सॊचारन बएका 
हङ्टने।  

 गङ्चयफी सम्फन्त्धी 
त्माङ्क अङ्झबरेख 
कामचिभ 

गङ्चयफी सम्फन्त्धी 
त्माङ्क अङ्झबरेख 
व्मवस्थाऩन 

सारफसारी   गङ्चयफी सम्फन्त्धी त्माङ्क 
सॊकरन तथा अङ्झबरेख 
व्मवस्थाऩन बएको हङ्टन।े  

ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरफाट बएको 
रगानीफाट गङ्चयफी 
न्त्मूङ्झनकयणभा ऩयेको 
प्रबाव अध्ममन बएको 
हङ्टने।  

३१२००१२० बङू्झभ व्मवस्था, 
कृङ्जष तथा 
सहकायी 
भन्त्रारम (सॊघ 
शसतच अनङ्टदान) 

 सारफसारी    

३१२०१०११ कृङ्जष ङ्जवकास 
ङ्झनदेशनारम 

सभग्र प्रदेशको कृङ्जष 
ङ्जवकास सम्फन्त्धी 
कामचिभ सॊचारन, 
सभन्त्वम, अनङ्टगभन 
तथा ङ्झनयीऺण  

सारफसारी    

३१२०१०१२ कृङ्जष व्मवसाम 
प्रवद्धचन सहमोग 
तथा ताङ्झरभ 
केन्त्र 

सभग्र कृङ्जष 
व्मवसामहरुको प्रवद्धचन 
गनच कृषक तथा 
प्राङ्जवङ्झधकहरुको ऻन,  
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध  

व्मवसाङ्जमक मोजना 
 तजङ्टचभाभा सहमोग 

सारफसारी    
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३१२०१०१३ भाटो तथा भर 
ऩङ्चयऺण 
प्रमोगशारा 

प्रदेशभा भाटो सम्फन्त्धी 
अध्ममन 

जैङ्जवक तथा 
यासामङ्झनक भरको 
गङ्टणस्तय ङ्झनमभन य 
प्रमोगशारा सेवा प्रदान  

सारफसारी    

३१२०१०१४ ङ्झफउ ङ्जवजन 
प्रमोगशारा 

वीउ प्रभाणीकयण, 
वीउको गङ्टणस्तय 
ङ्झनमभन य प्रमोगशारा 
सेवा 

सारफसारी    

३१२०१०१५ फारी सॊयऺण 
प्रमोगशारा 

ङ्झफषादी ङ्झनमभन वारी 
योग तथा ङ्जकया 
ङ्झनमन्त्रण य 
प्रमोगशारा सेवा 

सारफसारी    

३१२०१०१६ कृङ्जष ऻान 
केन्त्रहरु 

उत्मऩादन तथा 
उत्मऩादकत्मव वङृ्जद्ध  

खाद्य तथा ऩोषण 
सङ्टयऺा सङ्टङ्झनिता  

सारफसारी    

३१२०१०१७ शङ्टख्खा परपङ्ट र 
ङ्जवकास केन्त्र 

उच्च बेगभा हङ्टन े
परपूरको ङ्जवरुवा 
उत्मदाऩदन ।  

उच्च बेगभा हङ्टन े
परपूर उत्मऩादन 
वङृ्जद्धका राङ्झग सहमोग 
। 

सारफसारी    

३१२०१०१८ तयकायी जभच 
प्राज्भा 
सम्फन्त्धन तथा 
ङ्झफउ उत्मऩादन 
केन्त्र 

तयकायी वीउ उत्मऩादन 
ऩयीऺण तथा ङ्जवस्ताय  

तयकायी वारीको 
आनङ्टवाॊङ्ञशक श्रोत 
सॊयऺण  

सारफसारी    

३१२०२०११ ऩशङ्टऩन्त्छी तथा 
भत्मस्म ङ्जवकास 
ङ्झनदेशनारम 

ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्मस्म 
ङ्जवकास कामचिभ 
सॊचारन, सभन्त्वम , 
अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनयीऺण  

सारफसारी    
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना 

अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३१२०२०१२ ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ 
केन्त्र 

ऩशङ्टऩॊऺी तथा भत्मस्म 
सम्फन्त्धी कृषक तथा 
प्राङ्जवङ्झधकको ऺभता 
अबवङृ्जद्ध  

ऩशङ्टऩारनभा नमाॉ 
प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी 
प्रकाशन य प्रचायप्रसाय  

सारफसारी    

३१२०२०१३ भत्मस्म ङ्जवकास 
केन्त्र 

भाछाका ब ङ्टया उत्मऩादन 
तथा ङ्जवतयण  

भत्मस्मऩारन सम्फन्त्धी 
सीऩ ङ्जवकास, प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग य ङ्झनमभन  

सारफसारी    

३१२०२०१४ बेटेङ्चयनयी 
अस्ऩतार तथा 
ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ 
केन्त्रहरु 

स्वच्छ तथा स्वस्थ 
ऩशङ्ट य भत्मस्म उत्मऩादन 
सङ्टङ्झनितता। 

ऩशङ्टऩन्त्छी तथा भत्मस्म 
योग अन्त्वेषण, ङ्झनदान, 
औषधी उऩचाय, 
सङ्झबचरेन्त्स तथा 
प्रमोगशारा सेवा ।  

सारफसारी    

9. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

नीङ्झत तथा कानङ्टनी व्मवस्था, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेर तथा सहकायी ऺेरको अथचऩूणच सहबाङ्झगता, आवश्मक कभचचायी 
व्मवस्था, सॊघ य स्थानीम तहफीचको सभन्त्वम, फहङऺ्ट ेरको साभङ्टङ्जहक सहबागङ्झता, कृङ्जषभा मङ्टवाको आकषचण बएको  हङ्टनेछ। 
उल्रेङ्ञखत व्मवस्था हङ्टन नसकेभा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा हाङ्झसर गने ङ्जवषम जोङ्ञखभऩूणच यहने देङ्ञखएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ५ 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेर 

 

प्रादेङ्ञशक स्तयभा नेऩारको सॊङ्जवधानको सपर कामाचन्त्वमन तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू हाङ्झसर गने सन्त्दबचभा 
ङ्ञशऺा, स्वास््म, भङ्जहरा ङ्जवकास, मङ्टवा खेरकूद, श्रभ तथा योजगाय जस्ता साभङ्ञजक ऺेरका ङ्जवषमहरू भहत्मवऩूणच बङू्झभका 
यहन्त्छ। 

५.१ ङ्ञशऺा  

१७. ऩषृ्ठबभूी  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे प्रत्ममाबतू गयेका ङ्ञशऺा सम्फन्त्धी भौङ्झरक हकहरूको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनच य सफै 
नागङ्चयकहरूराई ङ्ञशऺाको अवसय उऩरधध गयाउनङ्ट याज्मको दाङ्जमत्मव यहेको छ। ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू 
हाङ्झसर गनच सॊघीम सयकायरे ङ्झरएका नीङ्झत अनङ्टरूऩ प्रादेङ्ञशक स्तयभा ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान य प्रङ्जवङ्झधको उङ्ञचत ङ्जवकास 
गनङ्टचऩने आवश्मकता यहेको छ। ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩहूॉच य सभताको ऺेरभा बएको प्रगङ्झतराई ङ्छदगो रूऩभा 
ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदई गङ्टणस्तय य शैङ्ञऺक सङ्टशासन अङ्झबवृङ्जद्ध गनच आवश्मक यहेको छ। फढ्दो फेयोजगायीको 
सभस्माराई सभाधान गनच प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको ऩहूॉच य गङ्टणस्तयभा वृङ्जद्ध गनच जरूयी 
देङ्ञखएको छ। त्ममस्तै, उच्च ङ्ञशऺाराई अनङ्टसन्त्धानभूरक य अन्त्तयाचङ्जिमस्तयभा प्रङ्झतस्ऩधी फनाई मसको ङ्जवस्ताय 
य गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्ध गनच आवश्मक देङ्ञखएको छ। 

१८. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौङ्झत 

सावचजङ्झनक ङ्ञशऺाराई सवचसङ्टरब, सभन्त्माङ्जमक, गङ्टणस्तयीम य आधङ्टङ्झनक ऩूवाचधायमङ्टि फनाउनङ्ट, ङ्ञशऺण 
ऩद्दङ्झतराई व्मवहाङ्चयक, फारभैरी प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउनङ्ट, ङ्जवद्यारम जाने उभेयका सफै फारफाङ्झरकाहरू 
ङ्जवद्यारमभा ल्माउनङ्ट, ङ्जवद्याथी सॊख्मा य ङ्जवषमगत  आधायभा ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩन गनच, कऺा छाड्ने दय कभी 
ल्माउनङ्ट, प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा ङ्जवस्ताय गयी ऩहूॉच य गङ्टणस्तय वृङ्जद्ध गनङ्टच, उच्च ङ्ञशऺाराई 
अनङ्टसन्त्धानभूरक फनाई  याङ्जिम य अन्त्तयाचङ्जिमस्तयभा प्रङ्झतस्ऩधी, सभकऺी य उच्चस्तयीम दऺ जनशङ्ञि उत्मऩादन 
गनङ्टच ङ्ञशऺा ऺेरका प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।् 

अवसय 

तीनै तहका सयकायहरूफाट ङ्ञशऺाभा चासो, रगानी य सयोकायको वातावयण फन्त्दै जानङ्ट, ङ्ञशऺा 
ङ्जवकासको भूर आधाय बङे्ङ सोच आभ नागङ्चयकहरुभा अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, सॊघीम सयकायफाट प्राङ्जवङ्झधक तथा 
व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺाको ङ्जवस्तायको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनङ्ट, प्राङ्जवङ्झधक य व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा आकषचण फढ्नङ्ट, 
ङ्ञशऺाभा सभावेशी सहबाङ्झगता वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट, ङ्जवद्यारम तहको खङ्टद बनाच दय फढ्दै जानङ्ट, ङ्जवद्याथी सहबाङ्झगताभा 
छाराहरुको वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट, साऺयताको प्रङ्झतशत फढ्दै जानङ्ट य ङ्ञशऺाभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट 
अवसयको रूऩभा यहेका छन।् 
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१९. सोच 

प्रदेशको साभाङ्ञजक य आङ्झथचक रुऩान्त्तयणको राङ्झग भानव सॊसाधनको ङ्जवकास। 

२०. उद्दशे्म  

1. सभताभूरक, गङ्टणस्तयीम य सवचसङ्टरब ङ्ञशऺाको सफैभा ऩहूॉच अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच। 

2. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको ङ्जवस्ताय एवभ ्गङ्टणस्तय सङ्टधाय गयी फजायको भाग अनङ्टसायको दऺ 
जनशङ्ञिको ङ्जवकास गनङ्टच। 

3. उच्च ङ्ञशऺाराई वैऻाङ्झनक एवॊ अनङ्टसन्त्धान केङ्ञन्त्रत फनाई प्रदेशको सभग्र ङ्जवकासभा सघाउ ऩङ्टर् माउने जनशङ्ञि 
उत्मऩादन गनङ्टच। 

२१. यणनीङ्झत 

1. अङ्झनवामच तथा ङ्झन:शङ्टल्क आधायबतू ङ्ञशऺा तथा ङ्झन्शङ्टल्क भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺाराइ प्रबावकायी रूऩभा कामाचन्त्वमन 
गने। 

2. योजगायी तथा उद्यभशीरता ङ्जवकास गनच प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺाराई सभसाभङ्जमक सङ्टधाय एवॊ ङ्जवस्ताय 
गने। 

3. सफै वगच य सभङ्टदामका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩहूॉच सङ्टङ्झनश् चत गने। 

4. शैङ्ञऺक व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी एवभ ्ङ्ञजम्भेवायीऩूणच वनाउने। 

5. दऺ, सीऩमङ्टि, अनङ्टसन्त्धानभूरक  य प्रङ्झतष्ट्ऩधी जनशङ्ञि उत्मऩादन गने। 

२२. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

59.  साऺयता दय (१५ देङ्ञख २४ वषच 
उभेय सम्भको)  

प्रङ्झतशत - ८५ ८७ ८९ ९१ 

60.  कऺा एकभा फार ङ्जवकासको 
अनङ्टबव सङ्जहतबनाच हङ्टने 
फारफाङ्झरकाको दय 

प्रङ्झतशत - ५८.4 59 61.5 64 

61.  खङ्टद बनाचदय       

     आधायबतू तह (कऺा १-५)  प्रङ्झतशत - 97.7 97.8 97.9 98.0 

     आधायबतू तह (कऺा १-८)  प्रङ्झतशत - 94.8 95.0 95.2 95.4 



54 

 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

    भाध्मङ्झभक तह (कऺा ९-१२)  प्रङ्झतशत - 44.7 45.5 46.5 48.0 

62.  ङ्जटकाउ दय       

   कऺा ८ सम्भ प्रङ्झतशत - 77.4 79.0 80.0 81.0 

   कऺा १० सम्भ प्रङ्झतशत - 57.1 58.0 59.0 60.0 

63.  ङ्जवद्यारम छाड्ने दय       

    प्राथङ्झभक तह (कऺा १-५) प्रङ्झतशत - 3.6 3.0 2.8 2.6 

    ङ्झनभाङ्जव तह (कऺा ६-८) प्रङ्झतशत - 4.4 4.0 3.6 3.0 

    भाध्मङ्झभक तह (कऺा ९-१०) प्रङ्झतशत - 3.7 3.5 3.3 3.0 

64.  रैंङ्जङ्गक सभता दय  अनङ्टऩात -     

65.  ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको खूद बनाच दय       

   आधायबतू तह (कऺा १-८) अनङ्टऩात - 0.98 0.99 1.0 1.0 

  भाध्मङ्झभक तह (कऺा ९-१२) अनङ्टऩात - 0.92 0.94 0.96 0.98 

   उच्च ङ्ञशऺा अनङ्टऩात - 1.19 - - - 

66.  औषत ङ्झसकाई उऩरधधी       

   प्राथङ्झभक तह (कऺा १-५) प्रङ्झतशत 44.6 N/A - - - 

   ङ्झन भा ङ्जव तह (कऺा ६-८) प्रङ्झतशत 40.16 N/A - - - 

  भाध्मङ्झभक तह (कऺा ९-१०) प्रङ्झतशत 39.45 N/A - - - 

67.  ङ्जवद्यारम कऺा कोठा ङ्झनभाचण सॊख्मा - 1012 455 300 120 

68.  कम्प्मूटय सङ्टङ्जवधा उऩरधध बएका 
ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा 250 32 50 150 200 

69.  ऩानी तथा सयसपाई  सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतका शौचारम ङ्झनभाचण 

सॊख्मा - N/A - - - 

70.  ऩानी तथा सयसपाई सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहत सॊचारनभा यहेका 
शौचारम 

सॊख्मा - N/A - - - 
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५.२ स्वास््म 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे स्वास््मसम्फन्त्धी हकराई भौङ्झरक हकको रूऩभा प्रत्ममाबतू गनङ्टचका साथै 
स्वास््मराई सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको ऺेराङ्झधकायङ्झबर याखेको छ।त्ममस्तै गयी, त्माङ्क व्मवस्थाऩनराई 
सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको कामचऺ रेङ्झबर याखेको हङ्टनारे जनसॊख्मासम्फन्त्धी ङ्जवषमसभेत तीन वटै 
तहअन्त्तगचत ऩने देङ्ञखन्त्छ। जन्त्भदाको अऩेङ्ञऺत आमङ्ट िभश् फढ्ने िभभा यहेको हङ्टॉदा जनसॊख्मा 
व्मवस्थाऩनको ऺेरभा सकायात्मभक प्रगङ्झत बएको छ। जनसॊख्मा ङ्जवकासको आधाय तथा प्रमोगकताच बएको य 
जनसॊख्मा ङ्जवषम ङ्जवकासको अन्त्तयसम्फन्त्धीत ङ्जवषम बएको हङ्टनारे ङ्जवश्वव्माऩी ङ्छदगो ङ्जवकासका सफै रक्ष्महरू 
प्रत्ममऺ एवभ ्ऩयोऺ रूऩभा जनसॊख्मासॉग सम्फन्त्धीत यहेका छन।् याङ्जिम स्वास््म नीङ्झत, यणनीङ्झत तथा स्वास््म 
फीभा ऐनअनङ्टसाय सफै ऺेर, वगच तथा सभङ्टदामका नागङ्चयकहरुभा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाको ऩहूॉच ऩङ्टय ् माउनङ्ट 
आवश्मक छ। मसका राङ्झग स्वास््म फीभा कामचिभराई प्रदेशबय ङ्जवस्ताय गनङ्टच ऩने हङ्टन्त्छ साथै सेवा प्रवाहभा 
ङ्जवषमगत ऺेर तथा अन्त्म सयोकायवारा ङ्झनकामहरूसॉग सभन्त्वम तथा सहकामच सभेत गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ। स्वास््म 
ऺेरका कामचिभहरूराई ङ्जवद्यभान सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थानङ्टसाय सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट आवश्मक 
नीङ्झतगत व्मवस्थासभेतका आधायभा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन मङ्टङ्झनबचसर हेल्थ कबयेजको 
अवधायणाराई कामाचन्त्वमन गङ्चयएको छ। नेऩार सयकाय, ङ्जवकास साझेदाय, गैय सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ङ्झनजी 
ऺेरफाट स्वास््म सेवा प्रवाहभा बइयहेको प्रमासफाट आभ जनताको ऩहूॉच य स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तयभा वृङ्जद्ध 
बई स्वास््मसम्फन्त्धी सूचकहरूभा उल्रेखनीम प्रगङ्झत बएको छ।  

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौङ्झत 

ङ्जवऩङ्ङ, सीभान्त्तकृत य जोङ्ञखभऩूणच अवस्थाभा यहेका वगच, ऺेर तथा सभङ्टदामराई स्वास््म सेवाको 
ऩहूॉचभा ल्माउन नसक्नङ्ट, अङ्झत सॊिाभक योग वा नमाॉ देखाऩनच सक्न े भहाभायीजन्त्म योगहरूको मथोङ्ञचत 
ङ्झनमन्त्रण नहङ्टनङ्ट, ङ्झनमन्त्रण गनच सङ्जकने प्रकृङ्झतका सॊिाभक योगहरू ऩूणच रूऩभा ङ्झनमन्त्रण गनच नसक्नङ्ट जस्ता 
सभस्माहरु यहेका छन।् प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्  फाट भानवीम स्वास््मभा ऩने जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण गनङ्टच, नसने प्रकृङ्झतका 
योगहरूको फढ्दो प्रकोऩराई व्मवस्थाऩन गनङ्टच, दङ्टघचटना य चोटऩटकफाट हङ्टने फढ्दो भतृ्ममङ्ट तथा अऩाङ्गता तथा 
भानङ्झसक योग, सफै बौगोङ्झरक ऺेरहरूभा सवचसङ्टरब तथा गङ्टणस्तयीम ङ्जवशषेऻ सेवा उऩरव्ध गयाउनङ्ट, ङ्झन्शङ्टल्क 
गङ्टणस्तयीम औषङ्झधको सङ्टवचसङ्टरब ऩहूॉच ऩङ्टर् माउनङ्ट साथै औषङ्झधको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग, भागफभोङ्ञजभको अत्ममावश्मक 
औषङ्झध य उऩकयणको उत्मऩादन गनङ्टच ङ्झनमभन प्रणारी सङ्टदृङ्जद्धकयण गनङ्टच च ङ्टनौङ्झतऩूणच छ।  साभाङ्ञजक ऺेरभा यहेका 
कङ्ट ङ्चयती, अन्त्धङ्जवश्वास य साभाङ्ञजक कङ्ट -प्रथाको अन्त्त्मम गनङ्टच, नसने प्रकृङ्झतका योगहरूराई न्त्मूनीकयण गनङ्टचका साथै 
बयऩदो उऩचायका राङ्झग ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्था, ङ्झन्शङ्टल्क रूऩभा छङ्चयएका सेवा सङ्टङ्जवधाहरूराई फीभाको 
दामयाङ्झबर ल्माउनङ्ट, जेष्ठ नागङ्चयकको स्वास््म, वॊशानङ्टगत तथा जन्त्भजात योगहरूको सम्फोधन, वातावयणीम तथा 
व्मवसामजन्त्म स्वास््म, गङ्टणस्तयीम औषङ्झधको सवचसङ्टरब उऩरव्धता तथा सभङ्टङ्ञचत प्रमोग, ङ्जवङ्ञशिीकृत प्रमोगशारा 
सेवा तथा उऩकयणको सन्त्तङ्टङ्झरत व्मवस्था गनङ्टच, ङ्जवशेषऻ स्वास््म जनशङ्ञिको सन्त्तङ्टङ्झरत उत्मऩादन तथा ङ्जवतयण 
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गनङ्टच, छारवृङ्ञत्तभा अध्ममन गयेका दऺ जनशङ्ञिको ऩरामनराई योक्नङ्ट, व्मङ्ञिरे स्वास््म उऩचायभा गयेको 
रगानी ऩङ्जहचान गनङ्टच, ङ्झनजी स्वास््म प्रदामकरे ङ्झरने सेवा शङ्टल्कको ङ्झनधाचयण तथा सेवा सङ्टङ्जवधाको ङ्झनमभन गनङ्टच 
ऩङ्झन थऩ च ङ्टनौङ्झतऩूणच छ ।  
 

अवसय 

सफै ङ्ञजल्राहरु ऩूणच खोऩमङ्टि ङ्ञजल्राहरु घोषणा बई खोऩ ङ्छदगोऩना य ङ्झनयन्त्तयताका गङ्झतङ्जवङ्झधहरु 
अगाडी फढाईयहेका। प्रत्ममेक वडाहरुभा स्वास््म सॊस्थाहरुको ऩहूॉच फढाउन ेिभ अन्त्तगचत स्थानीम, प्रदेश य 
सॊघीम सयकायफाट आधायबतू स्वास््म केन्त्रहरु, प्रसङ्टती केन्त्रहरु, शहयी स्वास््म केन्त्रहरु रगामतका 
सॊयचनाहरु तमाय हङ्टॉदै जानङ्ट, भात ृतथा फार स्वास््म ऺेर सङ्टधाय गनचको राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अस्ऩतारहरुराई 
सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ फनाउने कामचनीङ्झत अनङ्टरूऩ कामाचयम्ब हङ्टन ङ्ट अवसयको रुऩभा यहेको छ ।   

३. सोच 

गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सफै जनताको ऩहूॉचभापच त ्स्वस्थ सफर नागङ्चयक ङ्जवकास। 

४. उद्दशे्म  

१. सफै वगच, ऺेर य सभङ्टदामका नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक  ऩहूॉच 
अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउनङ्ट।   

२. स्वस्थ जनशङ्ञि तमाय गने, योग प्रङ्झतयोधात्मभक ऺभता फढाउने, गङ्टणस्तयीम य ऩोषणमङ्टि खाद्य साभग्रीभा ऩहूॉच 
फढाउनङ्ट।  

३. जनसॊख्मा, ङ्जवकास य वातावयणफीच तादात्मम्मता कामभ गयी जनसॊख्माराई सभग्र ङ्जवकासको अङ्झबङ्ङ अॊगको रूऩभा 
व्मवस्थाऩन गनङ्टच।  

५. यणनीङ्झत 

१. स्वस््म सेवासॉग सम्फन्त्धीत आवश्मक प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड फनाई प्रबावकायी रूऩभा रागङ्ट गने। 

२. ङ्झन्शङ्टल्क आधायबतू स्वास््म य सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्मव एवॊ प्रसूङ्झत सेवाराई अङ्झबमानका रूऩभा सॊचारन गने। 

३. आधायबतू स्वास््म सेवाको सहज ऩहूॉचको राङ्झग सॊस्थागत तथा अन्त्म व्मवस्था गने/गयाउने।   

४. स्वास््म सॊस्थाभा ङ्झन्शङ्टल्क ऩाइने औषङ्झधको सॊख्मा िभश् वङृ्जद्ध गनङ्टचका साथै ङ्जवतयण प्रणारीराई सङ्टदृढ गने। 

५. ङ्जवशेषऻ सेवा सङ्जहतको भोफाइर क्माम्ऩ, आउटङ्चयच ङ्ञक्रङ्झनक, टेङ्झरभेङ्झडङ्झसन जस्ता सेवाहरूराई ङ्जवस्ताय गयी 
प्रबावकायी फनाउन।े 

६. स्वास््म सेवा ऺेरभा सॊरग्न जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जवकास गने। 

७. प्रङ्झतयोधात्मभक, उऩचायात्मभक, प्रवद्धचनात्मभक य ऩङ्टन:स्थाऩनाभूरक सेवाहरूराई प्राथङ्झभक स्वास््म सेवाको रूऩभा 
सञ्चारन गने। 
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६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म  

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1.  नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्ममङ्टदय  प्रङ्झत 

हजायभा  
- ४१ ३९ ३७ ३५ 

2.  ङ्ञशशङ्ट भतृ्ममङ्टदय  प्रङ्झत 

हजायभा 
ङ्ञजङ्जवत 
जन्त्भभा  

- ५८ ५६ ५४ ५२ 

3.  ५ फषच भङ्टङ्झनको फारफाङ्झरका 
भतृ्ममङ्टदय  

प्रङ्झत 

हजायभा 
ङ्ञजङ्जवत 
जन्त्भभा 

- ६९ ६७ ६५ ६३ 

4.  ऩङ्चयवाय  ङ्झनमोजनको साधन 
प्रमोगदय  

प्रङ्झतशत - ४८ ४९ ५० ५१ 

5.  Unmet Need of Family 
Planning 

प्रङ्झतशत - २१ २० १९ १८ 

6.  कङ्ट र प्रजनन दय  सॊख्मा - २ १.९ १.८ १.७५ 

7.  Prevalence of anemia in 
children 

प्रङ्झतशत - ५० ४८ ४६ ४४ 

8.  Prevalence of anemia in 
women 

प्रङ्झतशत - ३९ ३८ ३७ ३६ 

9.  Percentage who have ever had 
blood pressure measured 

प्रङ्झतशत - ६९ ७३ ७७ ८१ 

10.  ऩूणच खोऩ ऩाएका फच्चाहरुको 
प्रङ्झतशत  

प्रङ्झतशत - ७६.१ ७८ ८० ८२ 

11.  Growth Monitoring कबयेज  प्रङ्झतशत - ७३ ७५ ७७ ७९ 

12.  Iron Coverage ( गबचवती 
भङ्जहराराई ) 

प्रङ्झतशत - ५१.२ ५३ ५५ ५७ 

13.  सॊस्थागत सङ्टत्मकेयी हङ्टन े
भङ्जहराहरुको प्रङ्झतशत  

प्रङ्झतशत - ६९ ७३ ७५ ७७ 

14.  ४ ऩटक गबचवती जाॊच (४ ANC 

visit as % of expected live 
births) 

प्रङ्झतशत - ५५ ५७ ५९ ६१ 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

15.  Institutional Delivery 
Conducted by SBA 

  - ६० ६२ ६४ ६६ 

16.  ऺमयोगको उऩचाय सपर दय    - ८७ ८८ ८९ ९० 

५.३ भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 

१. ऩषृ्ठबभूी  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे भङ्जहराराई रैङ्जङ्गक बेदबावङ्जवना सभान ऩैङ्झरक सम्ऩत्ती भाङ्झथको हक, सङ्टयङ्ञऺत 
भाततृ्मव य प्रजनन स्वास््म सम्फन्त्धी हक, याज्मका सफै ङ्झनकामभा सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी ङ्झसद्धान्त्तको आधायभा 
सहबागी हङ्टन ऩाउने रगामतका भौङ्झरक हकको प्रत्ममाबङू्झत गयेको छ। मसैगयी सभावेङ्ञशताको आधायभा 
याज्मका ङ्जवङ्झबङ्ङ अङ्गहरूभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्मव गयाउने व्मवस्था अनङ्टरूऩ प्रदेश सबाभा ३५.८ प्रङ्झतशत य प्रदेश 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् भा २८.६ प्रङ्झतशत भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्मव यहेको छ। घयेरङ्ट ङ्जहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, २०६६ 
तथा ङ्झनमभावरी, २०६७ जायी बएऩङ्झछ भङ्जहराभाङ्झथ हङ्टन े ङ्जहॊसाको अन्त्त्ममका राङ्झग प्रबावकायी कानङ्टनी आधाय 
तमाय बएको छ। रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाभा ऩयेकाहरूका राङ्झग तत्मकार उद्धाय, औषङ्झध उऩचाय, कानङ्टनी सहामता तथा 
ऩङ्टनस्थाचऩनाका कामचहरू बैयहेका छन ्बने सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशभा भानव फेचङ्जवखन तथा रैंङ्झगक ङ्जहॊसाभा ऩयेका 
भङ्जहराहरुका राङ्झग दीघचकारीन ऩङ्टनस्थाचऩना केन्त्र सॊचारनभा ल्माउने कामचिभ यहेको छ।नेऩारको सॊङ्जवधानभा 
फारफाङ्झरकाको हक सम्फन्त्धी बएका व्मवस्था, नेऩारिाया फारअङ्झधकायसम्फन्त्धी सॊमङ्टि याि सङ्घीम भहासङ्ञन्त्ध, 

१९८९ को अनङ्टभोदन य अन्त्म फार अङ्झधकायसॉग सम्फन्त्धी अन्त्तयाचङ्जिम भहासङ्ञन्त्ध य इच्छाधीन आरेखहरूभा 
गयेको प्रङ्झतफद्धता अनङ्टसायका फार सॊयऺण य फारङ्जवकास सम्फन्त्धी कामचिभहरु तजङ्टचभा गयी  सञ्चारन गङ्चयएका 
छन।् सयकायरे ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूराई भाङ्झसक रूऩभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता उऩरधध गयाउॉदै आएको छ। 
ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको भानवअङ्झधकायको सॊयऺणका राङ्झग मस प्रदेशभा ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्त्रको 
सङ्टदृढीकयण गनङ्टच आवश्मक यहेको   छ । जनससख्माको ३.०५ प्रङ्झतशत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि यहेका छन।् 
भन्त्रारमभा अऩाङ्गता सहामता कऺ सॊचारनभा आएको तथा अऩाङ्गता सहामक साभग्री ङ्जवतयणको व्मवस्था 
बएको छ। 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौङ्झत 

फारफाङ्झरका य ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरूरे आधायबतू अङ्झधकाय उऩबोग गनच सक्न ेवातावयण तमाय गनङ्टच, फार 
न्त्मामप्रणारी तथा फारभैरी स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतराई व्मवहायभा ऩूणच रूऩभा उतानङ्टच य फाङ्झरका तथा 
ङ्जकशोयीभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसा एवभ ् ऩयम्ऩयागत हाङ्झनकायक प्रथा तथा प्रचरनराई ऩूणच रूऩभा ङ्झनमन्त्रण गनङ्टच, 
सभाजभा ङ्जऩतसृत्तात्मभक सोच अझै कामभ यहनङ्ट, भङ्जहराराई ङ्जवकासका सफै चयणहरूभा सायबतू सहबाङ्झगता 
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गयाउनङ्ट, भङ्जहराको श्रभराई आङ्झथचक उऩाजचनमङ्टि ङ्जिमाकराऩभा सभावेश गनङ्टच, , ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूभा यहेका 
ङ्जवषमगत ऻान, सीऩ, ऺभता य अनङ्टबवको अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग गनङ्टच,  वृद्धाश्रभ तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा 
केन्त्र व्मवङ्ञस्थत गनङ्टच,  जोङ्ञखभभा यहेका जेष्ठ नागङ्चयकहरुको ऩङ्टनस्थाचऩना गनङ्टच, बौङ्झतक सॊयचना, मातामात, ङ्ञशऺा, 
स्वास््मराई अऩाङ्गभैरी तथा सॊवेदनशीर फनाउनङ्ट, अऩाॊगता बएका फारफाङ्झरकाहरुको सॊयऺण तथा ऩङ्टनस्थाचऩना 
गनङ्टच मस ऺेरका च ङ्टनौङ्झतहरू हङ्टन।् 
 

अवसय 

याज्मको याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक सॊयचना रगामतका अन्त्म ऺरेभा भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगताभा 
वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, घयेरङ्ट ङ्जहॊसा, फहङ्टङ्जववाह, फार ङ्जववाह, छाउऩडी प्रथा ङ्जवरुद्ध सभङ्टदामस्तयभा चेतना अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, 
आङ्झथचक य साभाङ्ञजक ऺेरभा भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगता वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, भात ृतथा फारभतृ्ममङ्टदयभा कभी हङ्टन ङ्ट, फार क्रफ, 
फारसञ्चारहरुको वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट, फारफाङ्झरकाको ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा उल्रेख्म सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्ट, स्थानीम तहभा 
फार अङ्झधकाय तथा फारङ्जहत कामचिभ सञ्चारन हङ्टन ङ्ट, फारअङ्झधकाय प्रङ्झतको सचेतनाभा वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, फार 
अङ्झधकायका राङ्झग सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्था य सयोकायवारा ङ्झनकाम ङ्जवच सभन्त्वम हङ्टन ङ्ट, फारभैरी 
स्थानीम तह घोषणा हङ्टन ङ्ट, जोङ्ञखभ फारफाङ्झरकाको उद्धाय, याहत तथा भनोङ्जवभशच य ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभचरन, 

ऩङ्टनएचकीकयण तथा ऩङ्टन:स्थाऩनाको राङ्झग फार हेल्ऩराइनको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, हयाएका फारफाङ्झरकाको खोजतरास 
गनच फारफाङ्झरका खोजतरास सभन्त्वम केन्त्रको ङ्झन्शङ्टल्क टेङ्झरपोन सेवा सञ्चारन हङ्टन ङ्ट, याज्मरे जेष्ठ नागङ्चयक 
फीभा कामचिभ सॊचारन गनङ्टच, गैयसयकायी सॊस्था तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेरफाट ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ङ्जहतको ऺेरभा 
ङ्जिमाशीरता फढ्दै जानङ्ट, सॊयचनाहरु अऩाङ्गभैरी फनाउनङ्ट ऩने नीङ्झतगत व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, प्रशासङ्झनक तथा याजनैङ्झतक 
तहभा अऩाङ्गहरुको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्मव सङ्टङ्झनित हङ्टन ङ्ट, अऩाङ्ग सहामता साभाग्रीहरुको उत्मऩादन तथा ङ्जवतयणको व्मवस्था 
हङ्टन ङ्ट, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायहरुरे अऩाङ्ग ङ्जहतको राङ्झग सॊचारन गने कामचिभहरुभा वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट मस 
ऺेरका अवसयहरु हङ्टन।् 

३. सोच 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा जेष्ठ नागङ्चयकहरुको अङ्झधकायको सॊयऺण भापच त 
सभताभूरक सभाज ङ्झनभाचण 

४. उद्दशे्म  

१. फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवद्धचन गनङ्टच। 

२. फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका बेदबाव, शोषण ङ्जहॊसा, उऩेऺा तथा दङ्टव्मचवहायको अन्त्त्मम गयी फारफाङ्झरकाको 
अङ्झधकायको सॊयऺण प्रवद्धचन गनङ्टच। 

३. भङ्जहरा बएकै कायणफाट हङ्टने रैङ्जङ्गकताभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसा एवॊ ङ्जवबेद य फङ्जहष्ट्कयणको अन्त्त्मम गनङ्टच। 

४. ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको सहज जीवनमाऩनका राङ्झग आवश्मक सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गनङ्टच। 

५. सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको राङ्झग प्रदेशफाट प्रवाङ्जहत सेवाभा ऩहूॉच अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच। 
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५. यणनीङ्झत 

१. सफै वगच य ऺेरका भङ्जहराहरूको आङ्झथचक, साभाङ्ञजक य याजनीङ्झतक सशिीकयणका राङ्झग रैङ्जङ्गक बङू्झभकाराई 
सशि फनाउन।े 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग योजगायी, उद्यभशीरता तथा स्वयोजगायका अवसय प्राप्त हङ्टने वातावयण 
ङ्झसजचना गने।   

३. प्रदेशका सॊयचनाहरु अऩाङ्ग भैरी फनाउने।  

४.  ङ्जवशेष जोङ्ञखभभा यहेका ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई रङ्ञऺत गयी प्रदेशस्तयभा जेष्ठ नागङ्चयक ग्राभ सॊचारन गने। 

५. रैङ्जङ्गक भूरप्रवाहीकयणराई सङ्टदृढ गद  शासन प्रणारीको प्रत्ममेक चयण य ङ्जवकास प्रङ्जिमाको सफै चिभा भङ्जहरा, 
रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मक य अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

६. ग्राभीण ऺेरका भङ्जहराहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध एवॊ जीवनस्तय सङ्टधायका राङ्झग रङ्ञऺत सॊयऺणात्मभक, सेवाभूरक 
तथा सशिीकयणका कामचिभहरू सञ्चारन गने। 

 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1.  प्रत्ममऺ रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन अनङ्टऩात  

प्रङ्झतशत - - - - - 

2.  भङ्जहरा हकङ्जहत सम्फन्त्धी 
प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानङ्टन तथा 
भाऩदण्ड तजङ्टचभा 

सॊख्मा - - २ १ १ 

3.  रैंङ्झगक ङ्जहॊसाका घटना 
न्त्मूनीकयण 

सॊख्मा - - - - - 

4.  अन्त्तयाङ्जिम सन्त्धी सम्झौता तथा 
प्रङ्झतवद्धता सम्फन्त्धभा सचेतना 
तथा अङ्झबभङ्टखीकयण 

सॊख्मा  ११ १५ १७ १९ 

5.  औऩचाङ्चयक ऺेरभा भङ्जहरा 
सहबाङ्झगता 

प्रङ्झतशत - - - - - 

6.  औऩचाङ्चयक ऺेरभा भङ्जहरा 
योजगायी ङ्झसजचना 

सॊख्मा - - - - - 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

7.  भङ्जहरा उद्यभी सॊख्मा - - - - - 

8.  अनाथ फारफाङ्झरकाको 
फारगहृभा ऩङ्टन:स्थाऩना 

सॊख्मा - - - - - 

9.  जोङ्ञखभऩूणच अवस्थाफाट उद्धाय 
तथा ऩङ्टन:स्थाऩना गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका  

सॊख्मा 
हजायभा 

- - - - - 

10.  फारगहृहरूराई भाऩदण्ड 
अनङ्टकूर फनाउन े 

सॊख्मा - - - - - 

11.  सहमोग प्राप्त सङ्टस्त भनङ्ञस्थङ्झत 
केन्त्र स्थाऩना 

सॊख्मा - - - - - 

 
 

५.४ मङ्टवा तथा खेरकूद 

१. ऩषृ्ठबभूी  

मङ्टवा याङ्जिम ऩङ्चयवतचनको सॊवाहक हङ्टन।् मङ्टवाशङ्ञि यािशङ्ञि हो। मङ्टवाशङ्ञि मङ्टगशङ्ञि हो। मङ्टवाशङ्ञि 
सभमशङ्ञि हो। कभचशीर मङ्टवा कङ्ट नै ऩङ्झन यािको बाग्मङ्झनभाचता हङ्टन्त्छ। उद्यभशीर मङ्टवा नै उज्ज्वर बङ्जवष्ट्मको 
आधायस्तब हो। तय त्ममसका राङ्झग  मङ्टवाहरू भानङ्झसक, शायीङ्चयक, सॊवेगात्मभक य साभाङ्ञजक ङ्जवकास बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩदचछ। तव भार  मङ्टवाहरुरे सभाजका राङ्झग आवश्मक सेवा गनच सक्छन।् मङ्टवाहरुराई चरामभान वनाउन 
आधाय नै खेरकूद हो । मङ्टवाभा याि, याङ्जिमता य जनताप्रङ्झतको फपादायी, मङ्टवाका आधायबतू आवश्मकताहरूको 
ऩङ्चयऩूङ्झतच, सभानता एवभ ्सभताभूरक ङ्जवतयणको ङ्झसद्धान्त्त, सॊवैधाङ्झनक सवोच्चता, वैमङ्ञिक स्वतन्त्रता, ङ्जवश्वव्माऩी 
भानवाङ्झधकायको ङ्झसद्धान्त्त, रोकताङ्ञन्त्रक भूल्म भान्त्मता, ङ्जवश्वशाङ्ञन्त्त, सह-अङ्ञस्तत्मव, जाङ्झत, बाषा, सॊस्कृङ्झत य 
वातावयणीम सम्ऩदाको सॊयऺण य सम्वद्धचन जस्ता आधायबतू भूल्म भान्त्मताहरूको प्रवद्धचन गनङ्टच आजको 
आवश्मकता देङ्ञखन्त्छ।  

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौङ्झत 

वषेनी श्रभ वजायभा थङ्जऩने मङ्टवाहरुराई योजगायीको अवसय ङ्झसजचना गनङ्टच, व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभहरुको 
उऩरधधताभा वृङ्जद्ध गनङ्टच, औद्योङ्झगक ऺेरको स्थाऩनाफाट वेयोजगायराई योजगायीको अवसय ङ्झसजचना गनङ्टच , 
ङ्जवप्रषेणफाट आएको यकभराई उत्मऩादनशीर ऺेरभा ऩङ्चयचारन गनङ्टच, ङ्जवदेश ऩरामन योकी भङ्टरङ्टकभै योजगायीको 
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अवसय ङ्झसजचना गनङ्टच, मङ्टवाहरुराई योजगायीभूरक य व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा ताङ्झरभ उऩरधध गयाई फेयोजगायी न्त्मून 
गनङ्टच प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।् मङ्टवा रङ्ञऺत कामचिभहरुको वृङ्जद्ध गनङ्टच, साभाङ्ञजक आङ्झथचक ऺेरहरुभा 
मङ्टवाहरुको सहबाङ्झगता वृङ्जद्ध गनङ्टच, खेरकूद ऩूवाचधाय ङ्झनभाचणको राङ्झग रगानी फढाउनङ्ट, खेराडी य प्रङ्ञशऺकराई 
सभमसाऩेऺ ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टच, अन्त्तयाचङ्जिमस्तयका खेरकूद आमोजना गनच ऩूवाचधाय ङ्जवकास गनङ्टच, ङ्झनजी ऺरेराई 
खेरकूदप्रङ्झत आकङ्जषचत गनङ्टच, याङ्जिम तथा अन्त्तयाङ्जिम ऩदक हाङ्झसर गयेका खेराडीहरुराई ङ्जवशषे सङ्टङ्जवधा 
उऩरधध गयाउनङ्ट मङ्टवा तथा खेरकूद ऺेरभा प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झत यहेका छन।् 
 

अवसय 

ङ्ञशङ्ञऺत य सीऩमङ्टि जनशङ्ञि ङ्जवगतको तङ्टरनाभा वृङ्जद्ध हङ्टदै जानङ्ट , ङ्जवदेश गएय पङ्जकच एका व्मङ्ञिहरु 
सीऩमङ्टि बै आफ्नै प्रदेशभा व्मवसाम सॊचारन गनङ्टच , स्वयोजगायीको ङ्जवषमभा जनचेतना वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, आङ्झथचक रूऩरे 
सङ्जिम जनशङ्ञिको वृङ्जद्ध हङ्टदै जानङ्टराई श्रभ तथा योजगाय ऺेरभा अवसयको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩदचछ। देशभा ङ्जवकास 
आमोजना, उद्योग सॊचारन गनच प्रसस्त मङ्टवा शङ्ञि य श्रभ देशभा उऩरधध हङ्टन ङ्ट, ङ्जवदेङ्ञशन ेमङ्टवाहरुफाट ङ्झबङ्झरन े
ङ्जवप्रषेणरे याङ्जिम अथचतन्त्र ङ्झनबचय यहनङ्ट, मङ्टवाराई याि ङ्झनभाचणभा भूरप्रवाह गने सोच याजनैङ्झतक ऩाटी रगामत 
सयकायभा आउनङ्ट, मङ्टवाभा आफ्नो बङू्झभका याि ङ्झनभाचणभा रगाउनङ्टऩछच बङे्ङ बावनाभा अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टन ङ्टराई 
अवसयको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩदचछ। आभ जनसभङ्टदामको खेरप्रङ्झत रुची य आकषचण फढ्नङ्ट, खेरकूदप्रङ्झत ङ्झनजी ऺेरको 
चासो फढ्नङ्ट, ङ्जवशषे गयी ङ्जवद्यारमहरुरे खेरकूदराई ङ्ञशऺाको एक अॊगको रूऩभा स्थाङ्जऩत गनङ्टच, नेऩारी खेर 
ऺेरको अन्त्तयाङ्जिम स्तयभा प्रङ्झतस्ऩङ्झथच ऺभता वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट ।  

३. सोच 

स्वस्थ, अनङ्टशाङ्झसत य ङ्झसजचनशीर मङ्टवाहरूको प्रदेश ङ्जवकासभा सहबाङ्झगता 
 

 

४. उद्दशे्म  

१. मङ्टवाको सीऩ तथा ऺभताराई प्रस्पङ्ट ङ्जटत ऩाद  ङ्जवकासभा मङ्टवा सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच। 

२. मङ्टवाराई प्रदेश ङ्झनभाचणको सॊवाहक फनाउनङ्ट। 

३. खेरराई जीवनको एक अङ्झबङ्ङ ऩऺको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच। 

४. सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ प्रदेशराई खेर ऩमचटनको गन्त्तव्मको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच ।  

५. यणनीङ्झत   

१. प्रदेशको नीङ्झत ङ्झनणचमभा मङ्टवा सहबाङ्झगता फढाउने। 

२. मङ्टवाराई दऺ, सीऩमङ्टि, उद्यभशीर य आत्मभङ्झनबचय फनाउने। 

३. खेरकूदको भाध्मभफाट साभाङ्ञजक ङ्जिमाकराऩभा मङ्टवाहरुको सहबाङ्झगता फढाउने। 
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४. खेरकूदभा ङ्झनजी ऺेरको सॊरग्नता फढाई खेरकूद ऩूवाचधाय य खेरको ङ्जवकास गने। 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म  

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1. १. मङ्टवा अनङ्टबव आदानप्रदान  जना - - २१० ३२० ३५० 

2.  ग्राभीण मङ्टवा उद्यभ सभूह 
ङ्झनभाचण 

सॊख्मा - - १०० १०० १०० 

3.  सीऩ तथा नेततृ्मव ङ्जवकास 
ताङ्झरभ प्राप्त मङ्टवा 

जना  - - 2500 3000 3500 

4.  यािऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड 
प्रङ्झतमोङ्झगताको आमोजना 
(ङ्ञजल्रा य प्रदेशस्तय) 

ऩटक - - १२ १२ १२ 

5.  स्काउटय स्वमॊसेवक ऩङ्चयचारन सॊख्मा - - २००० २१०० २५०० 

6.  भङ्टख्मभन्त्री प्रदेश स्वमॊसेवक 
छनौट  

सॊख्मा - १९३ १९३ २०० २०० 

7.  असर अभ्मासहरुको आदान 
प्रदान तथा सभीऺा 

जना - - १ १ १ 

8.  प्रदेश स्तयीम मङ्टवा सङ्टचना केन्त्र 
स्थाऩना  

वटा - ० १ १ १ 

9.  प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा सॊसदको 
नभङ्टना अभ्मास 

ऩटक - - ३ ३ ४ 

10.  मङ्टवाहरुको ऺभता प्रस्पङ्ट टनको 
राङ्झग प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
सम्भेरनभा सहबाङ्झगता  

जना - - ५०० १००० १५०० 

11.  प्रदेशका नभङ्टना मङ्टवा उद्यभीहरु 
ऩङ्जहचान  

जना - - १०० १५० २०० 

12.  मङ्टवाको सीऩ तथा नेततृ्मव 
ङ्जवकास  

 जना - - ५०० ६०० ७०० 

13.  मङ्टवा फैऻाङ्झनक प्रोत्मसाहन 
कामचिभफाट राबग्राही मूवा 

जना - - ५० १०० १५० 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

14.  खेर भैदान ङ्झनभाचण तथा 
स्तयोङ्ङोङ्झत   

सॊख्मा - - ३२ ३५ ४० 

15.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुका 
खेरकूद ङ्ञशऺकको ऺभता 
ङ्जवकास  

जना - - ३०० ५०० ८५० 

16.   ङ्जिकेट भैदानको सयचना 
ङ्झनभाचण  

सॊख्मा - - २ ३ ३ 

17.  अन्त्तय प्रदेशस्तयीम भङ्टख्मभन्त्री 
खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता  

ऩटक - - १ १ १ 

18.  यॊगशाराको स्तयोउङ्ङङ्झत तथा 
सॊयचना सङ्टधाय  

सॊख्मा - - ३ ४ ५ 

19.  याङ्जिम तथा अन्त्तयाचङ्जिमस्तयभा 
ऩदक प्राप्त गने प्रदेश ङ्झबरका 
सम्भाङ्झनत खेराडी 

जना - - ५० ६० ७० 

20.  खेराडी कल्माणकायी कोष  सॊख्मा - - १ १ १ 

21.  साइङ्जकङ्झरङ्गका राङ्झग सम्बाव्मता 
अध्ममन 

सॊख्मा - -    

22.  प्रदेश स्तयीम खेरकूद 
प्रङ्झतमोङ्झगता  

ऩटक - - १ १ १ 

23.  मङ्टवा तथा खेरकूद ऺेरभा 
अध्ममन अनङ्टसन्त्धान तथा 
ऩयाभचश 

सॊख्मा - - १ १ १ 

24.  डकङ्ट भेन्त्िी ङ्जवकास तथा प्रदशचन 
प्रकाशन ङ्झडङ्ञजटाइजेसन  

 सॊख्मा - - ३ ३ ३ 

25.  यचना प्रङ्झतमोङ्झगता तथा प्रकाशन  सॊख्मा - - ५ ५ ५ 

26.  प्रदेश स्तयीम प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 
स्थाऩना तथा सॊचारन 

सॊख्मा - - १ १ १ 

27.  बाषा तथा सॊस्कृङ्झत सम्फन्त्धी 
सम्भेरन  

ऩटक - - १ १ १ 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

28.  बाषा सस्कृती सॊयऺणका राङ्झग  
सङ्टदृढीकृत ऩङ्टस्तकारम  

सॊख्मा - - २ ४ ५ 

 

५.५ श्रभ तथा योजगाय 

१. ऩषृ्ठबभूी  

नेऩारको सॊङ्जवधानरे योजगायी य श्रभको हकराई भौङ्झरक हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको 
छ।गङ्टणस्तयीम भानव सॊसाधनको ङ्जवकास भापच त श्रभको उत्मऩादकत्मव अङ्झबवृङ्जद्ध गयी श्रभ फजायको भाग अनङ्टरुऩ 
प्रदेशभा गङ्चयफी ङ्झनवायण य आङ्झथचक ङ्जवकास गनङ्टच आजको आवश्मकता हो।प्रदेशङ्झबर आन्त्तङ्चयक योजगायी ङ्झसजचना 
फाध्मात्मभक वैदेङ्ञशक योजगायीराई अन्त्त गनच सीऩभूरक ताङ्झरभ, उद्यभशीरता ङ्जवकास य स्वयोजगाय 
कामचिभहरुराई प्रबावकायी तथा मोजनावद्ध रुऩरे सॊचारन गनच आवश् मक छ। 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अवसय 

च ङ्टनौङ्झत 

प्रदेशभा उऩरधध श्रभ, सीऩ य श्रभ फजायको भागफीच तादात्मम्मता कामभ हङ्टन नसक्नङ्ट, काभको सम्भान 
गने सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास हङ्टन नसङ्टक्नङ्ट, अऩेङ्ञऺत रूऩभा उद्यभशीरता ङ्जवकास बई योजगायीको सजृना हङ्टन नसक्नङ्ट, 
फाध्मात्मभक रुऩभा बायतीम श्रभ फजायभा प्रवेश गनच अवस्थाको ङ्जवद्यभानता यहनङ्ट, फारश्रभ ङ्झनवायणका ङ्जवङ्झबङ्ङ 

प्रमासका हङ्टॉदा ऩङ्झन फारश्रभ ऩूणच रूऩभा ङ्झनवायण हङ्टन नसङ्टक्नङ्ट, असर श्रभ सम्फन्त्ध स्थाङ्जऩत बई योजगायभैरी 
रगानीराई प्रोत्मसाहन गनच नसक्नङ्ट जस्ता सभस्माहरु मस ऺेरभा ङ्जवद्यभान छन।्उत्मऩादनशीर ऺेरभा योजगायीका 
अवसय ऩङ्जहचान य ङ्झसजचना गनङ्टच, श्रभ फजायको भाग अनङ्टरूऩ सीऩमङ्टि श्रभशङ्ञिको ङ्जवकास गनङ्टच य श्रभ तथा 
योजगाय सम्फन्त्धी प्रदेश स्तयभा नमाॉ कानङ्टन फनाउनङ्ट भङ्टख्म च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।्  
 

अवसय 

 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा सीऩभूरक ताङ्झरभराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनङ्ट, न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकको कानङ्टनी 
व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, शैङ्ञऺक फेयोजगाय तथा वैदेङ्ञशक योजगायफाट पकेकाराई ऋण सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउन े
व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, तङ्टरनात्मभक राब यहेको य फढी योजगायी ङ्झसजचना हङ्टने ऩमचटन ऺेरभा मङ्टवाहरुराई उत्मप्रङे्चयत य 
सॊरग्न गयाउन आवश्मक ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयनङ्ट,  ङ्जवङ्झबङ्ङ करकायखाना तथा उद्योग प्रङ्झतष्ठानहरुभा काभ गने 
श्रङ्झभकहरुको त्माङ्क सॊकरन गयी श्रङ्झभकहरुको प्रोपाइर तमाय गङ्चयनङ्ट मस ऺेरका भङ्टख्म अवसयहरु हङ्टन।्  
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३. सोच 

मस प्रदेशका सफै नागङ्चयकराई भमाचङ्छदत य उत्मऩादनङ्ञशर योजगायीका अवसयको उऩरधधता।  

४. उद्दशे्म  

१. प्रदेशबय उत्मऩादनशीर य भमाचङ्छदत योजगायीका अवसय ङ्झसजचना य ङ्जवस्ताय गनङ्टच। 

२. असर श्रभ सम्फन्त्धको ङ्जवकास गनङ्टच। 

३. सफै प्रकायका श्रभ शोषणको अन्त्त्मम गनङ्टच। 

४. व्मवसाङ्जमक तथा सीऩभूरक ताङ्झरभ भापच त स्वयोजगायीका अवसय ङ्जवस्ताय गनङ्टच।  

५. यणनीङ्झत 

१. श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टचभा गने। 

२. आवश्मकताका आधायभा ताङ्झरभ य सीऩ ङ्जवकासद्धाया श्रङ्झभकको दऺता अङ्झबवङृ्जद्ध गद  योजगायी य स्वयोजगायीका 
अवसयहरू ङ्झसजचना गने। 

३. प्रदेशका न्त्मूनतभ योजगायीको सॊफैधाङ्झनक हकको प्रत्ममाबतूी कामाचन्त्वमन गनच सॊघ तथा स्थानीम तहका साथै नीङ्ञज 
सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेरसॉग सभन्त्वम य सहाकामच गने। 

४. योजगायी ङ्झसजचना य श्रभ व्मवस्थाऩनभा सॊघ य स्थानीम सयकायसॉग प्रबावकायी सभन्त्वम गने। 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

1. १. व्मवसाम तथा योजगायभूक 
ताङ्झरभ 

जना 
(हजायभा) 

- २.०४ २.४ २.५ २.६ 

2.  सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ कामचिभभा 
भङ्जहराको अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत - ५५ ५८ ६० ६५ 

3.  योजगाय सूचना केन्त्र स्थाऩना 
य सॊचारन 

सॊख्मा - १ १ १ १ 

4.  योजगायभूरक ताङ्झरभ सम्फन्त्धी 
स्रोत व्मङ्ञि ङ्जवकास 

सॊख्मा - ९५ १२० १४५ १६५ 

5.  योजगायदाताहरुको अङ्झबरेख 
अद्यावङ्झधक 

सॊख्मा - - - - - 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को 

अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

6.  फारश्रभ उन्त्भूरन सॊख्मा - N/A - - - 

 

७. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

यकभ रू. हजायभा 

आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय वैदेङ्ञशक अनङ्टदान      ऋण 

2076/77 ४७०३०१७ ३८०५४८१ ८९७५३६ - १३५५४४६ ३३४७५७१  

2077/78 ४८६२०५८ ३९१९६४५ ९४२४१३ - १४१७१८३ ३४४४८७५  

2078/79 ५०३६१९२ ४०३७२३५ ९९८९५८ - १४८३७३५ ३५५२४५७  

 

८. कामचिभ÷आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

७०७३७३५१ आधायबतू ङ्ञशऺा 
कामचिभ 

सफै 
फारफाङ्झरकाराई 
प्रायङ्ञम्बक वार 
ङ्ञशऺाको अनङ्टबव 
सङ्जहत गङ्टणस्तयीम 
आधायबतू ङ्ञशऺाभा 
ऩहूॉच  

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

१०९२०  १.फारङ्जवकास ङ्ञशऺाको अनङ्टबव 
सङ्जहत कऺा १ भा बनाच हङ्टने दय 
वङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ।   
२. आधायब ङ्टत तहको ङ्जटकाउ 
दय, ङ्झसकाई उऩरङ्ञधध, रैङ्जङ्गक 
अनङ्टऩात य उङ्ञत्तणच दय वङृ्जद्ध 
बएको तथा ङ्जवद्यारम फाङ्जहय 
यहेका फारफाङ्झरकाको सॊख्मा 
घटेको हङ्टनेछ । 

३. ङ्जवद्यारमभा न्त्मूनतभ बौङ्झतक 
ऩूवाचधाय ऩङ्टया बएको हङ्टनेछ। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

७०७३७३५१ 

 

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
कामचिभ 

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺाभा 
सफैको ऩहूॉच 
सङ्टङ्झनिता तथा 
गङ्टणस्तय, 
ङ्ञजवनऩमोगी य 
प्रङ्जवङ्झधभैरी ङ्ञशऺा 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

१२७४०  १. भाध्मङ्झभक तहको ङ्जटकाउ 
दय, ङ्झसकाई उऩरङ्ञधध, रैङ्जङ्गक 
अनङ्टऩात य उङ्ञत्तणच दय वङृ्जद्ध 
बएको हङ्टनेछ। २. ङ्जवद्यारमभा 
ऩङ्टस्तकारम , प्रमोगशारा 
रगामतका न्त्मूनतभ बौङ्झतक 
ऩूवाचधाय ऩङ्टया बएको हङ्टनेछ।  

७०७३७३५१ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा 
तथा व्मवसाङ्जमक 
ताङ्झरभ 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा 
तथा व्मवसाङ्जमक 
सीऩ ङ्जवकासभा 
सभावेशी य 
सभताभूरक ऩहूॉच 
ङ्जवस्ताय य गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञिता । 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

१८००० 
 1. प्राङ्जवङ्झधक धाय सञ्चारन बएका 

ङ्जवद्यारमहरूभा छारावास 
ङ्झनभाचण बएको हङ्टनेछ। 

2. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा अध्ममनका 
राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ वगचका ङ्जवद्याथीरे 
छारवङृ्ञत्त प्राप्त गयेका हङ्टनेछन।् 

3. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 
व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ नीङ्झत , ऐन 
, कानङ्टनहरू ङ्झनभाचण बएको 
हङ्टनेछ। 

4. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा प्राप्त गयेका 
ङ्जवद्याथीहरूको योजगायी प्राप्त 
गने दय वङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ। 

प्रदेश स्तयभा फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺारम स्थाऩना बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ उच्च ङ्ञशऺा उच्च ङ्ञशऺाराई 
वैऻाङ्झनक , 
नवप्रवतचनात्मभक , 
अनङ्टसन्त्धात्मभक  
प्रङ्जवङ्झध भैरी य 
योजगाय भूरक 
फनाउने साथै उच्च 
ङ्ञशऺाभा ऩहूॉच तथा 
गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध 
। 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

१०९२०  1. उच्च ङ्ञशऺा प्रदामक 
सॊस्थाहरूभा हङ्टन े
अनङ्टसन्त्धानात्मभक कामचको 
सॊख्माभा वङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ। 

2. प्रत्ममेक ङ्ञजल्राभा कङ्ञम्तभा 
१/१ ओटा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ 
क्माम्ऩसको ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ। 

3. उच्च ङ्ञशऺा अध्ममनका राङ्झग 
छारवङृ्ञत्त प्राप्त गने ङ्जवद्याङ्झथच 
सॊख्मा वङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ। 

4. प्रदेश ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको स्थाऩनाको 
राङ्झग ऩूवच तमायी ऩङ्टया बएको 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ साऺयता तथा 
ङ्ञजवनऩमचन्त्त 
ङ्ञशऺा 

सफै नागङ्चयकका 
राङ्झग ङ्ञजवन ऩमचन्त्त 
ङ्ञशऺाको अवसय 
सङ्टङ्झनङ्ञिता । 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

५४० 
 १. साऺय प्रदेश घोषणा बएको 

हङ्टनेछ। 

२. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई 
केन्त्रहरूफाट हङ्टन े ङ्ञजवनऩमचन्त्त 
ङ्झसकाई ङ्जिमाकराऩभा वङृ्जद्ध 
बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ ङ्जवशेष ङ्ञशऺा ङ्जवङ्झबङ्ङ खारका 
अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाहरुराई 
गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको 
अवसयभा ऩहूॉच 
सङ्टङ्झनिता । 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

 

७८० 
 १.अऩाङ्गता बएका 

फारफाङ्झरकाहरूको ङ्ञशऺाभा 
ऩहूॉच वङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ। 

२. स्रोतकऺाहरुको सङ्टदृढीकयण 
, स्रोत ङ्ञशऺकहरूको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध रगामतका कामचहरुका 
राङ्झग प्रदेश स्तयभा स्रोत केन्त्र 
स्थाऩना बएको हङ्टनेछ। 

३. आवाङ्झसम सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने 
अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाहरूको सॊख्मा वङृ्जद्ध 
बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ सावचजङ्झनक तथा 
साभङ्टदाङ्जमक 
ऩङ्टस्तकारम 

नागङ्चयकहरूको 
ङ्ञजवन ऩमचन्त्त 
ङ्झसकाई तथा स्व 
अध्ममनका राङ्झग 
अवसय ङ्झसजचना । 

२०७६/०७७-
२०७८/०७९ 

 

४५० 
 प्रदेश ङ्झबर स्थाऩना बई 

सञ्चारनभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक 
तथा सावचजङ्झनक 
ऩङ्टस्तकारमहरूको बौङ्झतक 
अवस्था सङ्टधाय , ऩङ्टस्तकहरूको 
सॊख्माभा वङृ्जद्ध य 
अध्ममनकताचहरूको सॊख्मा वङृ्जद्ध 
बएको हङ्टनेछ। 

 स्वास््मजन्त्म 

पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन  

स्वास््म सॊस्थाफाट 
ङ्झनङ्ञस्कने 
पोहोयभैराको 
व्मवस्थाऩन गङ्चय 
जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण    

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

   स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
पोहोयभैराको याम्रो व्मवथाऩन 
बएको हङ्टनेछ  
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

  

  

फार स्वास््म 
कामचिभ 

 

 

फार भतृ्ममङ्टदय 
न्त्मङ्टनीकयण तथा 
सभग्र फार 
स्वास््मभा सङ्टधाय  

नवजात ङ्ञशशङ्ट 
सॊिभण योकथाभ  

ङ्झफयाभी ङ्ञशशङ्टहरुको 
योग ङ्ञशघ्र ऩङ्जहचान 
य प्रषेण  

सारफसाङ्झर 

 

  

  

  

  फार भतृ्ममङ्टदय ६९ फाट घटेय 
६३ प्रङ्झतहजाय ऩङ्टगकेो हङ्टनेछ । 

नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्ममङ्टदय ४१ फाट 
घटेय ३५ बएको हङ्टनेछ । 

  

  

ऩङ्चयवाय स्वास््म 
कामचिभ  

  

  

स्वास््म सॊस्थाभा 
सङ्टत्मकेयी हङ्टनेको 
सॊख्माभा वङृ्जद्ध  

सॊस्थाभा आएय 
गबचजाॊच गने , उत्तय 
प्रसङ्टती जाॊच फधाई 
भात ृ तथा फार 
स्वास््मभा सङ्टधाय  

ङ्झबङ्झडमो एक्स ये 
भापच त गाउॉ गाउॉभा 
गबच जाॊच गयाई 
जङ्जटरता ऩङ्जहचान 
य व्मवस्थाऩन  

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

  

  

  

  

  

 स्वास््म सॊस्थाभा सङ्टत्मकेयी हङ्टनेको 
सॊख्मा फढेको हङ्टनेछ। 

८८ वटै स्थानीम तहभा ग्राङ्झभण 
ङ्झबङ्झडमो एक्स ये सेवा रागङ्ट 
बएको हङ्टनेछ। 

प्रोटोकर अनङ्टसाय गबचवती तथा 
प्रसङ्टती जाॊच गयाउनेको सॊख्मा 
फङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

  

  

जनस्वास््म 
प्रवद्धचनको राङ्झग 
सूचना, सॊचाय 
प्रकाशन तथा 
प्रसायण  

  

  

स्वास््म 
सम्फन्त्धीका 
ङ्जवषमहरुभा 
जनचेतना अङ्झबवदृ्दी 
गङ्चय स्वस्थ वानीको 
ङ्जवकास  

स्वास््म य 
ऩोषणसम्फन्त्धी 
उऩरधध 
सेवाहरूफाये 
सभङ्टदामसम्भ स्ऩि 
सूचना प्रवाह  

स्वास््मसम्फन्त्धी 
प्रवद्धचनात्मभक य 
प्रङ्झतयोधात्मभक 
कामचिभहरूराई 
सभङ्टदाम तथा 
ङ्जवद्यारमहरूसम्भ 
ङ्जवस्ताय गनच एवॊ 
स्वास््म सूचना 
प्रवाह  

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

  

  

  

  

  

  

  

स्वास््म सम्फन्त्धी जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जद्ध बएको हङ्टनेछ।  

  

  

  

  

अस्ऩतार सेवा 
सङ्टदृढीकयण 
कामचिभ  

  

  

  

अस्ऩतारफाट प्रवाह 
हङ्टने सेवाभा 
प्रबावकायी तथा 
गङ्टणस्तयीमता  

ङ्ञजल्रा अस्ऩतारभा 
थऩ सेवाहरु 
ङ्झफस्ताय  

अॊचर 
अस्ऩतारफाट प्रवाह 
हङ्टने सेवाहरुराई 
ङ्जवङ्ञशङ्जिकयण  

ङ्जवशेषऻ सेवा 
नऩङ्टगकेा स्थानभा 
भेङ्झडकर करेजसॉग 
सभन्त्वम गने  

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

  

  

  

  

  

  

  

  अस्ऩतार फाट प्रदान हङ्टन े
ङ्ञचङ्जकत्मसकीम सेवाहरु 
प्रबावकायी य गङ्टणस्तयीम बएको 
हङ्टनेछ।    

सेवाग्राहीको सॊख्मा फढेको हङ्टनेछ 

। 

ङ्जवशेषऻ सेवा प्रवाहभा फदृ्दी 
बएको हङ्टन ेछ। 

 

    ङ्ञचङ्जकत्मसकहरु        
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

रगाएतका 
स्वास््मकभीहरुराई 
प्रोत्मसाहन गङ्चय सेवा 
प्रवाह फङृ्जद्ध  

  आमङ्टवेद स्वास््म 
कामचिभ  

मोग तथा आमङ्टवेद 
सेवा ङ्जवस्ताय  

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

   मोग सेवाको ङ्जवस्ताय बएको 
हङ्टनेछ । 

    ङ्झनशङ्टल्क आमङ्टवेद 
औषङ्झधको सहज 
आऩूङ्झतच य ङ्जवतयण   

       

    आमङ्टवेद, प्राकृङ्झतक 
ङ्ञचङ्जकत्मसा, मोग 
तथा ध्मान, 
होङ्झभमोप्माथी, 
मङ्टनानी, अकङ्ट ऩञ्चय य 
आम्ची सेवाको 
एकीकृत ङ्जवकास 
एवॊ ङ्जवस्ताय 

       

  आऩूङ्झतच 
व्मवस्थाऩन  

स्वास््म सॊस्थाभा 
ङ्झन्शङ्टल्क ऩाइने 
औषङ्झधको सॊख्मा 
िभश् वङृ्जद्ध 
गनङ्टचका साथै 
ङ्जवतयण प्रणारी 
सङ्टदृढीकयण  

आ.व. 
२०७५/७६ 
देङ्ञख आ.व. 

२०७७/७८ 

   स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवश्मक 
औषङ्झधहरुको सहज आऩूङ्झतच 
बएको हङ्टनेछ । 

    औषङ्झधको गङ्टणस्तय 
ऩयीऺण गनच 
सॊस्थागत ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध  

       

    भाग य खऩतका 
आधायभा औषङ्झध 
आऩूङ्झतच गङ्चय 
स्वास््म सेवा 
ऩाउने हकको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता  

       

 भङ्जहरा सचेतना भङ्जहरा सचेतना सारवसारी   भङ्जहरा सशङ्ञिकयण बएको 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

तथा सीऩ 
ङ्जवकास कामचिभ 

तथा सशङ्ञिकयण 
एवभ ्भङ्जहरा ङ्जहॊसा 
न्त्मूनीकयण 

हङ्टनेछ।  

      रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाको न्त्मूङ्झनकयण 
बएको हङ्टनेछ। 

 जेष्ठ नागङ्चयक 
सम्फन्त्धी 
कामचिभ 

जेष्ठ नागङ्चयकको 
सङ्टयऺा, सॊयऺण तथा 
सम्भान 

सारवसारी   जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्त्र 
सॊचारन बएको हङ्टनेछ।  
प्रदेशस्तयभा जेष्ठ नागङ्चयक ग्राभ 
बएको हङ्टनेछ। 

 अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि सम्फन्त्धी 
कामचिभ 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको ऺभता 
ङ्जवकास तथा 
सॊयऺण  

सारवसारी   अऩाङ्गता ऩङ्टन:स्थाऩना केन्त्र 
सॊचारन बएको हङ्टनेछ। 

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञिहरुका 
राङ्झग स्वास््म उऩचायभा 
सहङ्टङ्झरमत प्रदान गङ्चयएको 
हङ्टनेछ।  
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुका 
राङ्झग साभाग्री ङ्जवतयण बएको 
हङ्टनेछ। 

३४०१०५ सभाज कल्माण 
कामचिभ (जेष्ठ 
नागङ्चयक 
कामचिभ सभेत) 

 सारफसारी    

३४०१०७ फार कल्माण 
कामचिभ 

 सारफसारी    

७०७३७३५१ योजगाय प्रवद्धचन 
कामचिभ 

योजगाय सूचना 
व्मवस्थाऩन 

 योजागायी ङ्झसजचना 
तथा प्रवद्धचन 

सारफसारी   योजगायी ङ्झसजचना तथा प्रवद्धचन 
बई फेयोजगायी सभस्मा न्त्मून 
बएको हङ्टने। 

७०७३७३५१ उद्यभशीरता एवॊ 
स्वयोजगायभूरक 
ताङ्झरभ 

योजगायी ङ्झसजचना 
तथा ङ्जवस्ताय 

सारफसारी   भागभा आधाङ्चयत सीऩभूरक 
ताङ्झरभ सॊचारन गयी 
उद्यभशीरता तथा 
व्मवसाङ्जमकताको ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ व्मवसाङ्जमक तथा 
उद्यभी 
मङ्टवाहरुराई 

स्वयोजगाय य 
व्मवसाङ्जमकताको 
ङ्जवकास 

सारफसारी   व्मवसाङ्जमक तथा 
उद्यभशीरताको ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ। 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ 

आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

अनङ्टदान 
कामचिभ 

७०७३७३५१ व्मवसाङ्जमक तथा 
सीऩ ङ्जवकास 
ताङ्झरभ 

व्मवसाङ्जमक सीऩ 
ङ्जवकास  

सारफसारी   व्मवसाङ्जमक सीऩ ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रदेश मङ्टवा 
ऩङ्चयषदको 
सॊचारन 
व्मवस्थाऩन   

मङ्टवा ऺेरभा काभ 
गने सभन्त्वम गने 
प्रदेश स्तयभा 
सॊस्थागत ङ्जवकास  

सारफसारी १९९६.५  मङ्टवा ऺेरभा काभ गने सभन्त्वम 
गने प्रदेश स्तयभा सॊस्थागत 

ङ्जवकास बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ मङ्टवाहरुको 
ऺभता 
प्रस्पङ्ट टनको 
राङ्झग 
प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
सम्भेरन 

साझेदायीभा 
आमोजना 

मङ्टवाहरुको ऺभता 
प्रस्पङ्ट टनको राङ्झग 
प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
सम्भेरन आमोजना 
तथा स्थानीम 
साझेदायीको ङ्जवकास  

सारफसारी ९३१.७  मङ्टवाहरुको ऺभता प्रस्पङ्ट टनको 
राङ्झग प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा सम्भेरन 

आमोजना तथा स्थानीम 
साझेदायीको ङ्जवकास बएको हङ्टन े

छ। 

७०७३७३५१ प्रदेशका नभङ्टना 
मङ्टवा उद्यभीहरु 
ऩङ्जहचान 
प्रोत्मसाहन 
ऩङ्टयस्काय तथा 
प्रचाय प्रसाय 
सभेत  

प्रदेशका नभङ्टना 
मङ्टवा उद्यभीहरु 
ऩङ्जहचान प्रोत्मसाहन  

सारफसारी १९९६.५  प्रदेशका ८८ स्थानीम तह य ९ 
ङ्ञजल्रागत नभङ्टना मङ्टवा उद्यभीहरु 
ऩङ्जहचान प्रोत्मसाहन बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ मङ्टवाको सीऩ 
तथा नेततृ्मव 
ङ्जवकास  

मङ्टवाको सीऩ तथा 
नेततृ्मव ङ्जवकास  

सारफसारी १५९७२  ८९ स्थानीम तह सम्भ 
मङ्टवाहरुको सीऩ तथा नेततृ्मव 
ङ्जवकास बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
नीङ्झत तथा मङ्टवा 
सम्वङ्ञन्त्ध ऐन, 

ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका 
कामचङ्जवङ्झध ङ्झनभाचण 
तमायी य 
प्रकाशन सभेत 

प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
नीङ्झत तथा मङ्टवा 
सम्वङ्ञन्त्ध ऐन, 

ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका 
कामचङ्जवङ्झध ङ्झनभाचण 
तमायी य प्रकाशन  

सारफसारी १०६४.८  प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा नीङ्झत तथा 
मङ्टवा सम्वन्त्धी ऐन, ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञशका कामचङ्जवङ्झध ङ्झनभाचण 
तमायी य प्रकाशन बइ 
सॊयचनागत य सॊस्थागत ङ्जवकास 
बएको हङ्टनेछ।  

७०७३७३५१ प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
प्रोपाईर 
अद्यावधीक तथा 

प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा 
प्रोपाईर 
अद्यावधीक तथा 

सारफसारी ६६५.५  प्रदेशस्तङ्चयम मङ्टवा प्रोपाईर 
अद्यावधीक तथा प्रकाशन बइ 
त्मभा आधायीत मोजना ङ्झनभाचण 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

प्रकाशन प्रकाशन बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ सभाजका राङ्झग 
मङ्टवाको राङ्झग 
एक ङ्छदन नभङ्टना 
अभ्मास 

साभाङ्ञजक 
ङ्जिमाकराऩभा 
मङ्टवाहरुको 
सहबाङ्झगता  

सारफसारी २६६२  सभाजभा मङ्टवाको बङू्झभका देङ्ञखन 
गइ मङ्टवा ऩङ्चयचारन बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ मङ्टवा फैऻङ्झनक 
प्रोत्मसाहन 
कामचिभ 

मङ्टवा फैऻाङ्झनक 
प्रोत्मसाहन  

सारफसारी १९९६.५  ९ वटै ङ्ञजल्राका मङ्टवा 
फैऻाङ्झनकहरुको खोजी बइ 
प्रोत्मसाहन ऩाएको हङ्टने छ। 

७०७३७३५१ ङ्ञजल्रा स्काउट 
सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरुको 
ऺभता ङ्जवकास 
तथा ङ्जवद्यारम 

स्तयभा स्काउट 
ङ्जवस्ताय 
कामचिभ 

ङ्ञजल्रा स्काउट 
सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरुको 
ऺभता ङ्जवकास  

सारफसारी ५३२४  ङ्ञजल्रा स्काउट सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरुको ऺभता 
ङ्जवकास तथा ८८ स्थानीम 

तहको भाङ्जवहरुभा स्काउट 
ङ्जवस्ताय बएको हङ्टन े  य स्रोत 
सम्ऩङ्ङ बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ ङ्जवङ्झबङ्ङ  

ङ्जकङ्झसभका स्ऩोटच 
क्रव/सॊघ 
सॊस्थाहरुरे 
आमोजना गने  

खेरकूद 
प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको 
राङ्झग अनङ्टदान 
सहमोग 

खेरकूद ऩूवाचधाय य 
खेरको ङ्जवकास  

सारफसारी ६६५५  खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको राङ्झग 
अनङ्टदान सहमोग प्राप् त गयी 
स्थानीम खेर य खेराडीको 
अङ्झधकतभ सहबाङ्झगता बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ भैदान ङ्झनभाचण 

तथा स्तयोङ्ङोङ्झत   

खेर भैदान ङ्झनभाचण 

तथा स्तयोङ्ङोङ्झत   

सारफसारी ४२५९२  कङ्ट र ३२ वटा खेर भैदान 
ङ्झनभाचण तथा स्तयोङ्ङोङ्झत  बएको 
हङ्टनेछ। याङ्जिम य अन्त्तयाचिम 
स्तयका खेराडी तमाय बएको 
हङ्टने साथै  प्रदेश ङ्झबर खेर 
ऩूवाचधायको ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ खेरकूद 
ङ्ञशऺकराइ ५ 
ङ्छदने खेरकूद 

सम्वन्त्धनी 
आधायबतू तहको 

खेरकङ्ट द ङ्ञशऺकको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 

सारफसारी ३९९३  प्रत्ममेक ङ्जवद्यारमभा खेरकूद 
ङ्ञशऺकको व्मवस्था बएको 
हङ्टनेछ। 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

ताङ्झरभ  

७०७३७३५१ पाप्रा ङ्जिकेट 
भैदानको सयचना  
ङ्झनभाचण  

पाप्रा ङ्जिकेट 
भैदानको सॊयचना  
ङ्झनभाचण 

सारफसारी १३३१०  प्रादेङ्ञशक गौयवको आमोजनाको 
रूऩभा पाप्रा ङ्जिकेट भैदानको 
सॊयचना  ङ्झनभाचण बएको हङ्टनछे। 

७०७३७३५१ अन्त्तय 
प्रदेशस्तयीम 
भङ्टख्मभन्त्री 
खेरकूद 
प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन  

खेर ऩमचटन 
गन्त्तव्मको रूऩभा 
प्रदेशको ङ्जवकास  

सारफसारी ६६५५  खेराडीहरुभा प्रङ्झतस्ऩधाचत्मभक 
बावनाको ङ्जवकास य ऩमचटक 
प्रवद्धचन बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रदेशस्तयभा 
ङ्जिकेट एकेडेभी 
स्थाऩना तथा 
सॊचारन 
सम्बाव्मता 
अध्मामन य 
इन्त्डोय ङ्जिकेट 
ङ्जऩच ङ्झनभाचण 
धनगडी यॊगशारा 

ङ्जिकेट खेरको 
ङ्जवकास तथा 
प्रवद्धचन 

सारफसारी २६६२  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशवाट याङ्जिम 
तथा अन्त्ताङ्जिम ङ्जिकेट खेरभा 
सहबाङ्झग हङ्टने खेराडीको ङ्जवकास 
तथा प्रवद्धचन बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ धनगढी तथा 
भहेन्त्दनगयको 
यॊगशाराको 
स्तयोउङ्ङङ्झत तथा 
सयचना सङ्टधाय  

ङ्जवङ्झबङ्ङ याङ्जिम तथा 
अन्त्तयाङ्जिम खेरका 
राङ्झग ऩङ्टवाचधायको 
ङ्जवकास  

सारफसारी २१२९६  धनगढी तथा भहेन्त्दनगयको 
यॊगशाराको स्तयोउङ्ङङ्झत तथा 
सयचना सङ्टधाय बइ खेर य 
खेराडीको प्रवद्धचन तथा ङ्जवकास 
बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रदेशस्तङ्चयम 
प्मायाखेरकूद 
प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन 
(अऩागॊहरुका 
राङ्झग) 

अऩाॊगता बएका 
खेराडीको ऩङ्जहचान 
ऺभता ङ्जवकास  

सारफसारी ५३२४  अऩाॊगता बएका खेराडीको 
ऩङ्जहचान ऺभता ङ्जवकास तथा 
प्रवद्धचन हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ खेराडी 
कल्माणकायी 
कोष सॊचारन 

खेराडीको ङ्जवकास 
प्रवद्धचन प्रोत्मसाहन 
हङ्टने 

सारफसारी ६६५५  अन्त्तङ्जिम याङ्जिम य प्रदेशस्तयीम 
सफै खेरका खेराडीको ङ्जवकास 

प्रवद्धचन प्रोत्मसाहन हङ्टन े
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

७०७३७३५१ प्रदेश स्तयीम 
खेरकूद 
प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन 

 खेराडी य खेर 

प्रङ्झतमोङ्झगताराई 
गङ्टणात्मभक फनाउनङ्ट 
य खेरराई 
जीवनको एक 
अङ्झबङ्ङ ऩऺको 
रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच  

सारफसारी ६६५५   खेराडी य खेर प्रङ्झतमोङ्झगताराई 
गङ्टणात्मभक फनाइ  खेरराई 

जीवनको एक अङ्झबङ्ङ ऩऺको 
रूऩभा ङ्जवकास हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ मङ्टवा तथा 
खेरकूद ऺेरभा 
अध्ममन 
अनङ्टसन्त्धान तथा 
ऩयाभचशको राङ्झग  

कामचिभ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको 
खेर य खेराडीको 
ऺेरभा आवश्मक 
ङ्झनङ्झतगत प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग प्राप्त हङ्टन े

सारफसारी २६६२  सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको खेर य 
खेराडीको ऺेरभा आवश्मक 
ङ्झनङ्झतगत प्राङ्जवङ्झधक सहमोग प्राप्त 
बइ खेर य खेराडीको ङ्जवकास 
सहबाङ्झगता प्रवद्धचन तथा 
सॊस्थागत ङ्जवकास सभेत बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ बाषा  सॊकृङ्झत 
ऩङ्टयात्मव सॊयऺण 
तथा प्रवद्धचन 
कामचिभ 

बाषा  सॊकृङ्झत ऩङ्टयात्मव 

सॊयऺण तथा 
प्रवद्धचन अध्ममन 
ऩङ्जहचान  

सारफसारी ५७६०  बाषा साङ्जहत्मम करा साङ्जहत्मम य 
सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण बएको 
हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ जमऩृ् वी वहादङ्टय 
ङ्झसह य 
ऩहरभानङ्झसह 
स्वायको मोगदान 
झल्कने 
डकङ्ट भेन्त्टी ङ्जवकास 
तथा प्रदशचन 
प्रकासन 
ङ्झडङ्ञजटाइजेसन  

जमऩृ् वी वहादङ्टय 
ङ्झसह य 
ऩहरभानङ्झसह 
स्वायको मोगदानको 
कदय य प्रचाय 

प्रसाय  

सारफसारी २८८०  जमऩृ् वी वहादङ्टय ङ्झसह य 
ऩहरभानङ्झसह स्वायको 
मोगदानको कदय य प्रचाय प्रसाय 
बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रादेङ्ञशक तथा 
स्थानीम बाषा 
प्रवचधनका राङ्झग 
ऩहरभानङ्झसॊह 
स्वाय साङ्जहत्मम 
(ङ्झनफन्त्ध, कथा, 
कङ्जवता, गीत, 

गजर विृत्मव 
करा आङ्छद) 
प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन एवभ ्

प्रदेशगत प्रङ्झतबाहरु 
ऩङ्जहचान सम्भान य 
ङ्जवबङू्जषत  

सारफसारी १४४०  प्रदेशगत प्रङ्झतबाहरु ऩङ्जहचान 
हङ्टनेछ। 
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आमोजना 
उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 
रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध 
सूचक 

उत्मकृत यचना 
प्रकाशन 

७०७३७३५१  प्रदेश स्तयीम 
प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 
स्थाऩना तथा 
सॊचारन कैरारी 

बाषा  सॊकृङ्झत ऩङ्टयात्मव 

सॊयऺण तथा 
प्रवद्धचन 

सारफसारी २१६०  १ वटा प्राऻ प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना 
बएको हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ बाषा तथा 
सॊस्कृङ्झत सम्फन्त्धी 
प्रदेशस्तयीम 
प्रचायात्मभक 
अङ्झबमान 

डोटेरी रागाएतका 
अन्त्म बाङ्जषका य 
सॊस्कृङ्झतको प्रवद्धचन 
य सॊयऺण  

सारफसारी १२९६  डोटेरी रागाएतका अन्त्म 
बाङ्जषका य सॊस्कृङ्झतको प्रवद्धचन य 
सॊयऺण बएको  हङ्टनेछ। 

७०७३७३५१ प्रदेशस्तयीम 
डेउडा 
प्रङ्झतमोङ्झगता 
सॊचारन 

प्रदेशको डेउडा 
सॊस्कृङ्झत प्रवद्धचन  

सारफसारी २८८०  प्रदेशको डेउडा सॊस्कृङ्झत प्रचाय 
प्रसाय प्रवद्धचन हङ्टने। डेउडाका 
श्रिाहरुको ऩङ्जहचान य सम्भान 
बएको हङ्टनेछ। 

९. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

नीङ्झत तथा कानङ्टनी व्मवस्था, कामचिभ कामाचन्त्वमन गनच ऩमाचप्त जनशङ्ञिको व्मवस्था, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेर तथा सहकायी 
ऺेरको सहबाङ्झगता, सॊघ य स्थानीम तहफीचको सभन्त्वम यहेको हङ्टनेछ। उल्रेङ्ञखत व्मवस्था हङ्टन नसकेभा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा 
हाङ्झसर गने ङ्जवषम जोङ्ञखभऩूणच यहने देङ्ञखएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद ६ 
ऩूवाचधाय ऺेर 

२३. ऩषृ्ठबभूी  

बौङ्झतक ऩूवाचधाय ऺेरको ङ्जवकासफाट भार सभङृ्जद्ध य सङ्टखको रक्ष्म हाङ्झसर गनच सङ्जकन्त्छ।सॊघीमताको 
कामाचन्त्वमनसॊगै प्रदेश ङ्झबरका य ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानीम तहहरुको फीचको सहकामचभा प्रादेङ्ञशक जरङ्जवद्यङ्टत तथा उजाच, प्रादेङ्ञशक 
वैकङ्ञल्ऩक सडक सञ्जार ङ्जवस्ताय, खानेऩानी, ङ्झसॊचाइ, आवास तथा सहयी ङ्जवकास, जर उत्मऩङ्ङ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन जस्ता 
ऩूवाचधायहरुको ङ्झनभाचण गनच सक्ने अवसय प्राप्त बएको छ । मसको राङ्झग प्रादेङ्ञशक ऩूवाचधायभा साझेदायी रगानी अङ्झबवङृ्जद्ध 
गनच मोजनाफद्ध ढॊगरे कामच गनङ्टच आवश्मक छ। साथै, रगानीको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनभापच त उच्चतभ उऩरङ्ञधधको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता गद  स्थानीम तहको केन्त्रराई आङ्झथचक ङ्जिमाकराऩभा अङ्झबवङृ्जद्ध गनच प्रदेश याजधानीसॉग जोडने, प्रदेशका सवै 
गाउॉ फङ्ञस्तभा खानऩेानी य ङ्जवजङ्टरी सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउनङ्ट, कृङ्जषमोग्म बङू्झभभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टर् माउनङ्ट, अत्ममाधङ्टङ्झनक बवन, 
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खेर भैदान ङ्झनभाचण गनङ्टच, फहङ्टऩङ्जहचान सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण य सम्फद्धचन गनच सभङ्टदामसॉगको सहकामचभा फहङ्ट-साॊस्कृङ्झतक गाउॉ 
ङ्झनभाचण गनङ्टच आङ्छदभा केङ्ञन्त्रत हङ्टॉदै आङ्झथचक गङ्झतङ्जवङ्झध य योजगाय वङृ्जद्ध गनङ्टच उङ्ञत्तकै आवश्मक देङ्ञखन्त्छ। 

सयकायरे प्रदान गने आङ्झथचक तथा साभाङ्ञजक ऩूवाचधायका सेवाहरू खासगयी मातामात, खानेऩानी, ऊजाच आङ्छद 
सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधमङ्टि फनाई बयऩदो रूऩफाट उऩरधध गयाउन य, प्रादेङ्ञशक मोजना य प्रशासङ्झनक 
सॊयचनाका ऩूवाचधायराई व्मवस्थाऩन गद  नागङ्चयकको प्रत्ममऺ य ङ्झनणाचमक सहबाङ्झगताफाट ङ्झफकास कामचिभको छनोट एवभ ्
सॊचारन गनच तथा त्ममसफाट प्राप्त उऩरङ्ञधधफाट आङ्झथचक साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयण गने अवस्था सजृना गनच साधन स्रोतको 
प्रफन्त्ध गनङ्टच  ऩङ्झन उङ्ञत्तकै आवश्मक छ। ऩूवाचधाय ङ्जवकास आमोजनाको सभमभै रागत नफढ्ने गयी ङ्झनभाचण सम्ऩङ्ङ  गयी 
प्रऺेङ्जऩत गङ्टणस्तङ्चयम प्रङ्झतपर ङ्छदने सङ्टङ्झनङ्ञित गनच प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन प्रणरीको थारनी आवश्मक 
देङ्ञखन्त्छ।    

२४. च ङ्टनौती तथा अवसय 

ङ्जवत्तीम श्रोतको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गयी ऩूवाचधाय ङ्जवकासको फढ्दो भाग य आवश्मकताराई व्मवस्थाऩन गनङ्टच, 
ऩूवाचधायका कामचिभराई गङ्टरुमोजना भापच त प्राथङ्झभकताभा याखी कामाचन्त्वमनभा रैजानङ्ट, आमोजना ङ्झनभाचणराई गङ्टणस्तयीम 
फनाउनङ्ट, ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरुराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफीच सभन्त्वम गयी सभमभा नै सम्ऩङ्ङ गनच सक्नङ्ट, ङ्झनङ्झभचत बएका 
सॊयचनाहरुको भभचत सम्बाय य सम्ऩङ्ञत्त सङ्टयऺाका राङ्झग श्रोत साधनको प्रमाप्त व्मवस्था गनङ्टच, छङ्चयएय यहेका फस्तीहरुभा 
सडक ङ्जवस्ताय गनङ्टच, ङ्झनजी ऺेरको ऺभता, सम्बावना तथा रगानी आकषचण गनङ्टच, सवायी साधनको वङृ्जद्धसॉगै मसको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन गनङ्टच, फढ्दो सवायी दङ्टघचटनाराई न्त्मूनीकयण गद  सडक सङ्टयऺा कामभ गनङ्टच याङ्जिम बवन सङ्जहताको ऩारन गयी 
सवै ङ्जकङ्झसभका बवन सङ्टयङ्ञऺत तवयरे ङ्झनभाचण गनङ्टच, अव्मवङ्ञस्थत सहयीकयण बएको स्थानभा आधायबतू सेवा ऩङ्टमाचउनङ्ट प्रभङ्टख 
च ङ्टनौती यहेका छन।् 

नमाॉ याजनैङ्झतक ङ्जवकासिभ य याज्म ऩङ्टनसंयचनाको ङ्जवद्यभान भाहोररे आभजनताभा उभङ्ग, आशा य उत्मसाह, 

अङ्झबवङृ्जद्ध गनङ्टच, याज्मको केङ्ञन्त्रकृत अङ्झधकाय ङ्जवकेङ्ञन्त्रत बई नमाॉ केन्त्रहरुराई व्मवङ्ञस्थत सहयीकयण, मोजनाफद्ध फस्ती 
ङ्जवकास, ऩूवाचधाय ङ्जवकास, ङ्जवकास य सेवा प्रवाहका अवसयभा फढोत्तयी हङ्टन ङ्ट, सभावेशी, सन्त्तङ्टङ्झरत एवभ ्अङ्झधकायभा आधाङ्चयत 
न्त्मामोङ्ञचत ङ्जवकासको प्रायम्ब गनङ्टच, रगानीभा प्रशस्त अवसय यहनङ्ट, वैदेङ्ञशक रागानीको राङ्झग प्रमाप्त सम्बावना यहनङ्ट, ङ्झनजी 
ऺेरको रगानी फढ्दै जानङ्ट भहत्मवऩूणच अवसयका रूऩभा यहेका छन।्  

२५. सोच 

जरङ्जवद्यङ्टत तथा अन्त्म उजाचको ङ्छदगो य बयऩदो ङ्जवकास भापच त सभङृ्जद्धभा मोगदान (उजाच)। 

ङ्छदगो य बयऩदो ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा तथा जर उत्मऩङ्ङ प्रकोऩको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन भापच त गयाई कृङ्जष उत्मऩादन 
य उत्मऩादकत्मव वङृ्जद्धभा मोगदान (ङ्झसॊचाई तथा जरश्रोत व्मवस्थाऩन)। 

सघन, सन्त्तङ्टङ्झरत, सङ्टयङ्ञऺत, गङ्टणस्तयीम मातामात प्रणारी ङ्जवकास (सडक मातामात)। 

व्मवङ्ञस्थत शहयीकयण य सङ्टयङ्ञऺत बवन तथा आवास ङ्जवकास भापच त प्रदेश सभङृ्जद्धभा मोगदान (आवास, बवन 
तथा शहयी ङ्जवकास)। 
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स्वच्छ, सङ्टयङ्ञऺत, सवचसङ्टरब य ङ्छदगो खानेऩानी तथा सयपाई सेवा (खानेऩानी तथा सयसपाई)।   

२६. उद्दशे्म  

अ. उजाच 
1. उजाच सङ्टयऺा सङ्टङ्झनितता य उजाच दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध तथा उऩाच खऩत वृङ्जद्ध गनङ्टच। 

2. जरङ्जवद्यङ्टत तथा अन्त्म वैकङ्ञल्ऩक उजाचको ङ्जवकास गयी ऩेङ्ञलरमभ ङ्झनबचयता कभ गनङ्टच। 

3. प्रदेशका सफै घयऩङ्चयवायभा स्वच्छ उजाचको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउनङ्ट। 

आ. ङ्झसॊचाई तथा जरश्रोत व्मवस्थाऩन 

१. प्रदेशभा उच्च ऺभताभा फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाई सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट। 

२. प्रबावकायी प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग आवश्मक प्रङ्जवङ्झधको ऩङ्जहचान ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टच। 

इ. सडक मातामात 

१. सङ्टयङ्ञऺत सडक मातामातभा सफैको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनङ्टच। 

२. ऩायवहन तथा मातामात रागत न्त्मूनतभ हङ्टने गयी  सडक सञ्जारको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टच। 

ई. आवास, बवन तथा शहयी ङ्जवकास 

१. मोजनाफद्ब फस्ती ङ्जवकासको भाध्मभफाट सम्ऩूणच नागङ्चयकका राङ्झग ङ्छदगो य उत्मथानशीर आवास व्मवस्था 
गनङ्टच। 

उ. खानऩेानी तथा सयसपाई 

१. सफै घयधङ्टयीराई आधायबतू स्तयको खानेऩानी तथा सयसपाईको सेवा उऩरव्ध गयाउनङ्ट। 

२. खानेऩानी तथा सयसपाईको ऺेरभा नभङ्टना प्रदेशको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टच।  

२७. यणनीङ्झत 

अ. ऊजाच 

१. जरङ्जवद्यङ्टत ऺेरको सॊस्थागत सॊयचनाको स्थाऩना ङ्जवकास तथा सङ्टदृढीकयण गने। 

२. भझौरा नदीहरु डाइबसचन तथा फहङ्टउद्देश्मीम मोजना सञ्चारनका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गने।  

३. रघङ्ट जर ङ्जवद्यङ्टत मोजनाहरुको त्माॊक अद्यावङ्झधक गयी आवश्मक भभचत सॊबायका राङ्झग स्थानीम तहसॉगको 
सहकामचभा स्तयोङ्ङती गने 

४. जरङ्जवद्यङ्टतभा सावचजङ्झनक–ङ्झनजी, साझेदायीभा रगानी वङृ्जद्ध गयी ङ्जवद्यङ्टत उत्मऩादन य प्रसायण व्मवस्थाराई थऩ 
सङ्टदृढ तथा ङ्जवस्ताय गने।  

आ. ङ्झसॊचाई तथा जरउत्मऩङ्ङ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 

१. प्राङ्जवङ्झधक एवभ ्आङ्झथचक दृङ्जिकोणरे उऩमङ्टि नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसॊचाईको ङ्जवकास गने। 
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२. जर उत्मऩङ्ङ प्रकोऩफाट ङ्झसङ्ञजचत हानी नोक्सानीराई कभ गनच जनसहबाङ्झगतात्मभक रूऩरे  उऩमङ्टि प्रङ्जवङ्झध 
अफरम्फन गने। 

इ. सडक तथा मातामात 

१. याङ्जिम सडक सञ्जारसॊग एङ्जककृत हङ्टने गयी प्रदेशङ्झबरको सडक व्मवस्थाऩन गने। 

२. प्रादेङ्ञशक मातामात व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगता सङ्टदृढ गद  साभङ्टदामीक तथा सहकायी ऺेरराई 
सभेत आकङ्जषचत गने।  

३. प्रदेशङ्झबर ऺेरीम सन्त्तङ्टरन हङ्टने गयी प्रादेङ्ञशक मातामात ऺेरको गङ्टरुमोजना तमाय गयी रागङ्ट गने। 

४. प्रदेशका प्रभङ्टख शहयहरूभा शहयी मातामातराई सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ य आधङ्टङ्झनक फनाई ङ्जवस्ताय गने य ग्राङ्झभण 
मातामात सङ्टयङ्ञऺत फनाउने। 

ई. आवास, बवन तथा शहयी ङ्जवकास 

१. ङ्जवऩङ्ङ य सीभान्त्तीकृत वगच तथा जोङ्ञखभभा यहेका नागङ्चयकका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत, ङ्जकपामती य 
वातावयणभैरी आवास सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गने।  

२. सावचजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायी सभेतभा वातावयणीम दृिीरे सन्त्तङ्टङ्झरत, ङ्जवङ्ञत्तम दृङ्जिरे सम्बाधम य 
प्राङ्जवङ्झधक दृङ्जिरे उऩमङ्टि एवॊ सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभाचणराई प्रोत्मसाहन गने। 

३. शहयी ऩूवाचधाय तथा सेवाहरुको ङ्जवकासका राङ्झग ङ्झनजी ऺेरको रगानी य सावचजङ्झनक- ङ्झनजी 
साझेदायीभा रगानी प्रवद्धचन गने। 

उ. खानऩेानी तथा सयसपाई 

१. खानेऩानी  तथा सयसपाई आमोजनाहरूभा स्थानीम तथा साभङ्टदामीक सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गने। 

२. खानेऩानी तथा सयपाई सेवाभा सफै घयऩङ्चयवायको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

३. खानेऩानी तथा सयसपाईको प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गने। 

  
२८. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

71.  जरङ्जवद्यङ्टत ्उत्मऩादन ऺभता  भे.वा.   5 5 5 

72.  ङ्झनभाचण कामच शङ्टरू गङ्चयने ङ्जवद्यङ्टत ्
आमोजना ऺभता 

भे.वा.   5 5 5 

73.  प्रसायण राइन ङ्झनभाचण        

74.  ३३ के.बी. प्रसायण राइन 
ङ्जवस्ताय 

ङ्जक.भी.      
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

75.  ११ के.बी. प्रसायण राइन 
ङ्जवस्ताय  (काठेऩोर प्रङ्झतस्थाऩन 
कामच) 

ङ्जक.भी.      

76.  याङ्जिम ङ्जवद्यङ्टत ्प्रणारीफाट ङ्जवद्यङ्टत ्भा 
ऩहङ्टॉच प्राप्त गने जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत   1200 1500 3000 

77.  प्रङ्झतव्मङ्ञि ङ्जवद्यङ्टत ्खऩत ङ्जक.वा. 
घण्टा 

     

78.  रघङ्ट तथा साना जरङ्जवद्यङ्टत ्
आमोजनाफाट ङ्जवद्यङ्टत ्ङ्जवस्ता  

ङ्जक.ङ्झभ.      

79.  घयेरङ्ट सौमच ङ्जवद्यङ्टत ्प्रणारीफाट 
ङ्जवद्यङ्टत ्उत्मऩादन घयधङ्टयी 

सॊख्मा   900 1200 1500 

80.  वामङ्ट उजाच प्रणारीफाट ङ्जवद्यङ्टत ्
उत्मऩादन 

ङ्जक.वा.      

81.  सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो जडान सॊख्मा 
(हजाय)   

     

82.  घयामसी फामोग्मास प्रान्त्ट जडान सॊख्मा -     

83.  उच्च ऺभताको सोराय अध्ममन सॊख्मा   88 176 264 

84.  ङ्झनभाचण सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेङ्झसॊचाइ 
आमोजना 

सॊख्मा  125 150 175 200 

85.  सतह ङ्झसॊचाई आमोजनाहरूफाट 
ङ्झसॊङ्ञचत ऺेरपर ङ्जवस्ताय 

हेक्टय  4000 5000 6000 6500 

86.  बङू्झभगत ङ्झसॊचाई आमोजनाहरूफाट 
ङ्झसॊङ्ञचत ऺेरपर ङ्जवस्ताय 

हेक्टय - 1200 700 1200 1300 

87.  नमाॉ प्रङ्जवङ्झध ङ्झसॊचाई कामचिभफाट 
ङ्झसॊङ्ञचत ऺेरपर ङ्जवस्ताय 

हेक्टय - 200 250 275 300 

88.  भभचत सॊबायफाट हङ्टने ङ्झसॊङ्ञचत 
ऺेरपर 

हेक्टय - - - - - 

   सयकाय व्मवङ्ञस्थत हेक्टय - 0 3300 5000 7000 

   कृषक व्मवङ्ञस्थत हेक्टय - 4000 5000 7000 10000 

89.  तटफन्त्ध ङ्झनभाचण ङ्जक.भी - 9 10 11 12 

90.  जम्भा सडक ङ्झनभाचण ङ्जक.ङ्झभ. - - - - - 
 कारोऩरे ङ्जक.ङ्झभ. - - 80 100 150 

 ग्राबेर ङ्जक.ङ्झभ. - - 125 175 200 

 भाटे सडक ङ्जक.ङ्झभ. - - 150 200 175 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

91.  सडक स्तयोङ्ङङ्झत, ऩङ्टन्ङ्झनभाचण य 
सङ्टदृढीकयण 

ङ्जक.ङ्झभ. - - - - - 

 आवङ्झधक भभचत सम्बाय ङ्जक.ङ्झभ.   40 75 - 
 ङ्झनमङ्झभत भभचत सम्बाय ङ्जक.ङ्झभ. - - 200 300 400 

92.  सडक ऩूर ङ्झनभाचण सॊख्मा - - 3 10 15 

93.  झोरङ्टॊग ेऩ ङ्टर ङ्झनभाचण सॊख्मा - - 10 16 20 

94.  िाङ्जपक ङ्ञचन्त्ह य सॊकेत याङ्ञखएका 
सडक 

सॊख्मा - - - 3 5 

95.  सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर (स्भाटच 
काडच ङ्जवतयण)  

सॊख्मा  
(राख) 

- - 15000 17000 30000 

96.  इम्फोस्ड नम्फय प्रेट ङ्जवतयण सॊख्मा  - - 0 500 1000 

97.  सयकायी कामाचरम बवन ङ्झनभाचण सॊख्मा - - - - - 
98.  जनता आवास मोजना अन्त्तगचत 

ङ्झनङ्झभचत आवास एकाई 
सॊख्मा - - 171 225 250 

99.  ऩूवाचधाय सङ्जहतको नभूना एकीकृत 
फस्ती ङ्जवकास 

सॊख्मा - - - 1 10 

100.  एकीकृत सयकायी कामाचरम बवन 
ङ्झनभाचण 

सॊख्मा - - - - - 

101.  ङ्जवशेष आवास (उच्च ऩदस्थ 
ऩदाङ्झधकायी य कभचचायीहरूको 
राङ्झग ङ्झनभाचण) 

सॊख्मा - - - - - 

102.  सबाहर ङ्झनभाचण  सॊख्मा - - - - - 
103.  साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभाचण सॊख्मा - 4 12 30 38 

104.  शौचारम ङ्झनभाचण सॊख्मा - - 1 5 7 

105.  नभूना एकीकृत फस्ती ङ्जवकास सॊख्मा - - - 2 3 

106.  एक सहय एक ऩङ्जहचान अन्त्तगचत 
एकीकृत सहयी  ङ्जवकास  

सॊख्मा - - - - - 

107.  स्भाटच ङ्झसटीका रूऩभा 
सहयहरूराई ङ्जवकास 

सॊख्मा - - 2 10 10 

108.  हङ्चयत ऩूवाचधाय ङ्जवकास कामचिभ 
अन्त्तगचत सहयी ऩाकच  एवभ ्ऩोखयी 
ङ्झनभाचण 

सॊख्मा - - - - - 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

109.  खाद्य हङ्चयमारी सहय (पङ्ट ड ङ्झग्रन 
ङ्झसटी) का रूऩभा सहयहरूको 
ङ्जवकास 

सॊख्मा - - - - - 

110.  ढर ङ्झनभाचण ङ्जक.ङ्झभ. - - 0.5 1 2 

111.  सतह नारी ङ्झनभाचण ङ्जक.ङ्झभ. - - - - - 
112.  फसऩाकच  ङ्झनभाचण सॊख्मा - - - - - 
113.  आधायबतू खानेऩानीफाट 

राबाङ्ञन्त्वत जनसॊख्मा 
प्रङ्झतशत - 88 89 91 93 

114.  उच्च भध्मभ स्तयीम खानऩेानी 
सङ्टङ्जवधाफाट राबाङ्ञन्त्वत  जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - 8 8.5 10 12 

115.  सयसपाई सङ्टङ्जवधाफाट राबाङ्ञन्त्वत 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - 100 100 100 100 

116.  ङ्झनभाचण सम्ऩङ्ङ खानेऩानी आमोजना  सॊख्मा - 3719 61 110 150 

117.  खानेऩानी उऩरधध थऩ जनसॊख्मा सॊख्मा  - 2245 33 39 57 

 

२९. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

यकभ रू. हजायभा 

आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय वैदेङ्ञशक ऋण 

2076/77 ९३९४६६७ ४३४१६८ ८९६०४९७ - ८०२४५७१ १३७००९४ - 
2077/78 ९८५५७१५ ४४७१९३ ९४०८५२२ - 8696993 1158721 - 

2078/79 १०४३३६४२ ४६०६०९ ९९७३०३३ - 9249825 1183817 - 
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३०. कामचिभ÷आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३३७०००११ बौङ्झतक ऩूवाचधाय ङ्जवकास 
भन्त्रारम 

प्रदेशभा बौङ्झतक 
ऩङ्टवाचधाय 
सम्फन्त्धी कामच 

सारफसारी   नङ्झतजा सूचक फभोङ्ञजभको 
उऩरङ्ञधध 

३३७००१२० बौङ्झतक ऩूवाचधाय ङ्जवकास 
भन्त्रारम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान) 

 सारफसारी   नङ्झतजा सूचक फभोङ्ञजभको 
उऩरङ्ञधध 

३३७०१०११ मातामात ऩूवाचधाय 
ङ्झनदेशनारम 

 सारफसारी    नङ्झतजा सूचक फभोङ्ञजभको 
उऩरङ्ञधध 

1.  खप्तड-भातचडी सडक 
(ङ्झसङ्गडा-काॉडा जम 
फागशे्वयी  गैङ्चयखाॉद डोगडी 
आङ्जटचौय-भातचडी) ४५ 
ङ्जक.भी. - सवेऺण सभेत 
गनङ्टचऩने 

७ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४५००  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े

2.  सदफाज-श्रीबावय-हाट-
दाच ङ्टचरा-सडक ७० ङ्जक. 
३०+२५+१५ ङ्जकभी.- 
सवेऺण सभेत गनङ्टचऩने 

९.० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

५०००  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,े 

3.  ङ्ञचसाऩानी ऋङ्जषदह-
वङ्झडभाङ्झरका  सडक 

(ङ्ञचसाऩानी-जॊगरघाट-
तङ्टभाचखाद-गैङ्चयटाड-
कारागाॉउ दनाच भाझेठाना-
जमगढ-नन्त्देगडा-भेल्रेक-
सोडसा ऋङ्जषदह 
वङ्झडभाङ्झरका) - सवेऺण 
सभेत गनङ्टचऩने 

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३५२९  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

4.  दैजी-ऩोखया-ढङ्टङ्गाड-फझाङ 
सडक (दैजी-जोगवङ्टडा-
ङ्ञचयङ्जकटे्ट-घटार-ऩोखया-
फेराऩङ्टय-ढङ्टङ्गाड-फझाङ) -
सवेऺण सभेत गनङ्टचऩने- 

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३४३८  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

सवेऺण सभेत गनङ्टचऩने 

5.  देथरा खाय खरङ्गा-
खन्त्डेशवयी सडक 
(देथरा-खाय खरङ्गा 
फराच-ङ्झफटङ्टरे-रङ्जटनाथ-
ऩाङ्चयफगय-खन्त्टेश्वयी) 

९ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३०९४  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

6.  ङ्छदऩामार-साइऩार सडक 

(ङ्झसरगढी-ऩाङ्झतहाल्रे-
सानङ्टखोरा-थरायाखोरी 
ङ्जवप्रा-कङ्ट चेखोरा-जडाय-
ऩानकोट-तऩोवन तल्कोट-
धरौनकाकयकोट-साइऩार 
ङ्जहभार वेशी सइढङ्टङ्गा हूॉदै 
हङ्टम्रा ङ्ञजल्राको ङ्झसभाना 
यानी खकच  नाम्मा 
गाॉउऩाङ्झरका) -सवेऺण 
सभेत गनङ्टचऩने 

१४ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४८४६  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े

7.  सहजऩङ्टय-फोक्टान-ङ्छदऩामर 
सडक - सवेऺण सभेत 

गनङ्टचऩने (फागछेडा-
अरयकाॉडा-ङ्झछङ्झडखान-
फोकटान-ङ्छदऩामर) 

९ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३११५  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े

8.  फेरौङ्चय-करङ्टवाऩङ्टय-फॊक-
नाइर-फङ्टडय-सडक: 
सवेऺण सभेत गनङ्टचऩने 

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२८१३  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

9.  बजनी-छोङ्जटबन्त्साय-
खेप्ऩङ्झड-ठङ्टरीगाड 

सडक(बजङ्झन-छोङ्जटबन्त्साय-
रारफोझी-बजनी-जोङ्ञशऩङ्टय-
पल्रे-ङ्झफसौना-सल्रेयी 
याक्सा कोल्तडी खभङ्झड 
ठङ्टरीगाड): सवेऺण सभेत 
गनङ्टचऩने 

७.५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२१०९  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

10.  प्रदेश गौयवको आमोजना 
फङ्ङे गयी खप्तड फाङ्जहयी 
ङ्चयङ्ग योड (फझाङ्ग, फाजङ्टया, 
अछाभ, डोटी छङ्टने) को 
अध्ममन तथा ङ्झनभाचण 
कामच (१० ङ्जक.भी. खण्ड) 

१०.० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३४६२  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े

३३७०१०१२ ऩूवाचधाय ङ्जवकास 
कामाचरमहरु 

     

१.  कटार ऩयशङ्टयाभ धाभ 
धाङ्झभचक ऩमचटकीम सडक, 

डडेल्धङ्टया 

८ ङ्जक.भी  
सडक  
कारोऩर 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२९७४  सडक कारो ऩर बएको हङ्टन े

२.   ङ्झसरगङ्जढ ङ्ञझॉग्राना सडक ८.५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३२६२  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

३.  ङ्झसरगढी-करेना-भेल्रेक 
सडक 

७.५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२५४७  नमाॊ बाग कङ्जटॊग बएको 
हङ्टने,सडक स्तयोङ्ङती य 
ग्राबेर बएको हङ्टन े

४.  फगयकोट ङ्झसयाड रुऩार 
सडक फायावे  

९ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३७९७  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

५.  याजऩङ्टय-परेडी-ङ्झधकाचभाण्डौँ 
सडक (०+०००-
९+४७३ ङ्जक.भी.), डोटी 

९.५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४०२१  सडक स्तयोङ्ङती य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

६.  गोदाभ फाङ्जहयीसैन  ऩङ्टर 
ढरान बई तमाय बएको 
हङ्टने (सङ्टनखोरा/यङ्गून 
खोरा) सडक ऩङ्टर, 

डडेल्धङ्टया  

७८ भीटय 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१४५५  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े
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अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

७.  यङ्गून खोरा सडक ऩङ्टर 
ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े(१२५ भी.): 
ब्रम्हदेव-सरौन- ङ्ञचङ्जकच टे्ट 
सडक खजङ्टयानी/सरोन 
खण्ड, ऩयशङ्टयभ न.ऩा. 
डडेल्धङ्टया  

१२५ भीटय 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२४२५  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

८.  खोचेरेख, ङ्झसत्तड़ , ङ्चयभ 
,ङ्झडरासैनी सडक स्तयोङ्ङङ्झत 

दोगडाकेदाय गा.ऩा. (१७ 
ङ्जक.ङ्झभ.),  वैतडी  

९ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१३१०  नमाॉ बाग कङ्जटॊग बएको 
हङ्टने, 

९.  खप्तड ऩमचटकीम सडक 
स्तयोङ्ङङ्झत: कङ्ट चेखोरा-
रम्तडा-रोखाडा खण्ड, 

खप्तड छाङ्ङा गा.ऩा. 
फझाङ्ग 

७.० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१७२४  नमाॉ बाग कङ्जटॊग ,सडक 
चौडा  य ग्राबेर बएको हङ्टन े

१०.  गङ्ङा-गनैखान सडक (नमाॉ 
कङ्जटङ् खण्ड) जम्भा १५ 

ङ्जक.भी. 

६ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

६२०  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
बएको हङ्टन े

११.  देङ्जहभाॊडू ङ्झगयेगाडा ऩॊचेश्वय 
सडक स्तयोङ्ङङ्झत  द.न.ऩा.  
-ऩॊचेश्वय (१५ ङ्जक.ङ्झभ.), 
वैतडी  

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३३००  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
बएको हङ्टन े

१२.  दल्रेक-नागङ्ट-ङ्झसना सडक 
(१५ ङ्जक.भी.), भाहाकाङ्झर 
न.ऩा., नौगाड गा.ऩा., दङ्टहङ्टॉ 
गा.ऩा. दाच ङ्टचरा 

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१९२०  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
बएको हङ्टन े

१३.  दङ्टगाचथरी-छफीस-ऩाथीबेया 
सडक ( १६ ङ्जक.भी. ), 
दङ्टगाचथरी, छफीस,ऩाथीबेया 
गा.ऩा, फझाङ्ग 

८ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१७४०  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
बएको हङ्टन े

१४.  भाङ्झरकाजङ्टचन-बगवती-
थाप्रा-दत्त ङ्ट सडक (२० 

९ ङ्जक.भी  आ.व. 
२०७५/७५ 

११२८  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

ङ्जक.भी.), दाच ङ्टचरा सडक ङ्झनभाचण देङ्ञख 
२०८०/८१ 

बएको हङ्टन े

१५.  राछीगाड सडक ऩङ्टर ऩङ्टर 
ढरान बई तमाय बएको 
हङ्टने (५०भी.), भिा गा.ऩा., 
फझाङ्ग 

५० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

७५७  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

१६.  फाल्माछडा सडक ऩङ्टर 
ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े(२५भी.), भिा 
गा.ऩा., फझाङ्ग 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण  

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

५५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

१७.  ङ्चयठाऩाटा सङ्टभाच फाल्माछडा 
सडक ऩङ्टर 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

५५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

१८.  घटे्टगाड खोरा सडक ऩङ्टर 
ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े(२५ भी.) 
भाभाच गा.ऩा., दाच ङ्टचरा 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

६००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

१९.  देथरा-धङ्टङ्झरगडा-खाय-
खरङ्गा सडक (४२ 
ङ्जक.भी.), दाच ङ्टचरा 

१५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४८२०  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२०.  चैनऩङ्टय-ङ्झसभखेत-दौरीचौय-
सङ्टभाच-थराया सडक, सङ्टभाच 
गा.ऩा. फझाङ्ग 

९ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२१४६  नमाॉ बाग कङ्जटॊग तथा चौडा 
बएको हङ्टन े

२१.  सेया आङ्जटचौय-थाभरेक 
सडक फाजङ्टया 

७ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२०४२  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२२.  भातचडी-कोरटी-ङ्जऩङ्झरचौय 
सडक/ ङ्जऩङ्झरचौय-कोरटी-
भातचडी (०+०००-

१० ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 

३५५३.३३  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

५+९२० ङ्जक.भी. ऩङ्झछ 
सवे सभेत गनङ्टचऩने) 

२०८०/८१ 

२३.  जमगढ-भझेठाना-
याभायोशन सडक 
(०+०००-१२+४३८ 
ङ्जक.भी.), याभायोशन 
गा.ऩा., फाङ्ञङ्ङगढी जमगढ 
गा.ऩा. 

१३ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४१३७.  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२४.  भातचडी-घटभङ्टना 
सडक/घटभङ्टना-भातचडी 
सडक (०+०००-
११+७२० ङ्जक.भी.), 
फाजङ्टया 

६ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२३१४.  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२५.  कनयी देखी वेहडा फाफा 
चौभारा सडक 
सतयाोोउङ्ङती , कैरारी - 
गौयीगॊगा नगयऩाङ्झरका - 

४. ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

९७४.८७  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२६.  बजनी न ऩा ५ ऩृ् वीऩ ङ्टय 
बन्त्साय देङ्ञख बजनी फजाय 
हङ्टॉदै सङ्टक्खड सम्भ सडक 
स्तयोङ्ङती , कैरारी - 
बजनी नगयऩाङ्झरका - 
वडा न ५ 

८ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२३५७.१५  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

२७.  याक्सा ताम्चा चोचेकाॉडा 
परेङ्जवसौनी सल्रेयी 
सङ्टङ्गगयखार सडक नमाॉ , 

कैरारी - भोहन्त्मार 
गाउॉऩाङ्झरका - वडा न ३ 

७ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१३८१  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े

२८.  ब्रम्हदेव देङ्ञख ङ्ञचसाऩानी 
सम्भ च ङ्टये पेदीभा जैङ्झफक 

ऩमचटकीम भागच , कॊ चनऩङ्टय 
- ङ्झबभदत्त नगयऩाङ्झरका - 
कॊ चनऩङ्टय-कैरारी 

८ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

५४१  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन े
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

२९.  गङ्टरया प्रताऩऩङ्टय सडक 
कैरारी 

४.५ ङ्जक.भी  
सडक ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१२६८  सडक चौडा  य ग्राबेर 
बएको हङ्टन,ेसडक कारो ऩर 
बएको हङ्टन े

३०.  घङ्टयाहा नदीभा सडक ऩङ्टर 
:याजीऩङ्टय-गदङ्चयमा-पङ्ट रफायी 
सडक, कैरारी 

१०५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१९९०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३१.  गणेशऩङ्टय-शीतरऩङ्टय टेङ्गा 
खोरा सडक ऩङ्टर, कैरारी 

३५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

६९७  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३२.  कृष्ट्णफैजनाथ फहङ्टभ ङ्टखी 
क्माम्ऩस जोड्ने ऩक्की ऩङ्टर 
, कॊ चनऩङ्टय - शङ्टक्रापाॉटा 
नगयऩाङ्झरका - 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

६५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३३.  चौधय नदीभा ऩक्की ऩङ्टर , 

कॊ चनऩङ्टय - फेरडाॉडी 
गाउॉऩाङ्झरका - वडा न ५ 

१०० भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१२००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३४.  धैरानारा ऩक्की ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण , कैरारी - 
जोङ्ञशऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका - 
वडा न ७ 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

६५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३५.  ङ्ञचसाऩानी सोल्टा सडक 
खण्डभा ऩने फाॉका 
काययवा फादेखेरा टीउरी 
य साउडे खोराभा ऩङ्टर , 

कैरारी - - कैरारी 

१७५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३०००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३६.  चौभारा ऩङ्टयानो फजाय 
नदीभा सडक ऩङ्टर , 

कैरारी - गौयीगॊगा 
नगयऩाङ्झरका - वडा न १ 

१०० भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

१५५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

य२ 

३७.  धभाचऩ ङ्टय गदङ्चयमा सडक 
ऩङ्टर ङ्झनभाचण , कैरारी - 
धनगढी उऩ 
भहानगयऩाङ्झरका - वडा न 
१८ 

२० भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२५०  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३८.  कङ्ट टी फछेडा सडक ऩङ्टर 
गोदावयी न.ऩा. ७, 
कैरारी  

२० भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

३००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३९.  सङ्टभी नाराभा ऩक्की ऩङ्टर , 

कैरारी - कैरायी 
गाउॉऩाङ्झरका – कैरारी ३ 

२५ भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

४००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

४०.  जोगफङ्टडा सडक ऩङ्टर , 

कॊ चनऩङ्टय - भाहाकारी 
नगयऩाङ्झरका - 8 

१०० भी. 
स्ऩानको ऩङ्टर 
ङ्झनभाचण 

आ.व. 
२०७५/७५ 

देङ्ञख 
२०८०/८१ 

२२००  ऩङ्टर ढरान बई तमाय 
बएको हङ्टन े

३३७०२०११ मातामात व्मवस्था 
कामाचरमहरु 

प्रदेशभा 
मातामात 
व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी 
ऩूवाचधाय ङ्झनभाचण 
तथा अन्त्म 
कामचहरू 

    

३३७०२०१२ मातामात व्मवस्था सेवा 
कामाचरमहरु 

 सारफसारी    

३३७०३०११ जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामाचरमहरु 

ङ्झसॊचाई 
आमोजनाहरूको 
ङ्झनभाचण, 
प्रदेशस्तयीम 
ङ्झसचाॊई 
व्मवस्थाऩन  

सारफसारी    
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फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना 
अवङ्झध 

(सङ्टरु य 
सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू 
राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको 
उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३३७०३०१२ बङू्झभगत जरस्रोत तथा 
ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 
कामाचरमहरु 

जरश्रोत तथा 
ङ्झसॊचाई प्रणारी 
ङ्जवकास 

सारफसारी    

३३७०३०१३ ङ्झसॊचाई ङ्जवकास 
व्मवस्थाऩन कामाचरमहरू 

ङ्झसॊचाई 
प्रणारीको 
व्मवस्थाऩन  

सारफसारी    

३३७०४०११ सहयी ङ्जवकास तथा बवन 
कामाचरमहरु 

शहयी ङ्जवकास, 
बवन तथा 
आवास 
व्मवस्थाऩन 

सारफसारी    

३३७०५०११ खानेऩानी तथा सयसपाई 
ङ्झडङ्झबजन कामाचरमहरु 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई 
सम्फन्त्धी 
कामचहरू 

सारफसारी    

३१. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

ऩूवाचधायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरभा आवश्मक यकभको सॊघीम सयकायफाट अनङ्टदानको रूऩभा व्मवस्था बएभा, ऩूवाचधाय 
ङ्जवकास सॊघीम सयकाय य स्थानीह तहका सयकायहरुसॊग प्रबावकायी सभन्त्वम य सहकामच हङ्टन सकेभा य प्रदेशभा आवश्मक 
प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञिको व्मवस्थाऩन सभमभै हङ्टन सकेभा अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध हाङ्झसर हङ्टने देङ्ञखन्त्छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ७ 
शासकीम व्मवस्था तथा अन्त्तयसम्फङ्ञन्त्धत ऺेर 

७.१ प्रदेश सबा 

१. ऩषृ्ठब ङ्टङ्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १७५ रे प्रदेश व्मवस्थाङ्जऩकाको रुऩभा प्रदेश सबा यहने व्मवस्था गयेको छ । प्रदेश सबा 
जनताको सावचबौभसत्ताको प्रमोग गने एक भहत्मवऩूणच सॊस्था हो।सॊङ्जवधानको धाया १७६ भा बएको प्रदेश सबा गठन 
सम्फङ्ञन्त्ध व्मवस्था फभोङ्ञजभ जनसॊख्मा य बौगोङ्झरक अनङ्टकङ्ट रता तथा ङ्जवङ्ञशिताका आधायभा फत्तीस  ङ्झनवाचचन ऺेर कामभ 
गयी प्रत्ममेक ङ्झनवाचचन ऺेरफाट एक जना यहने गयी ऩङ्जहरो हङ्टने ङ्झनवाचचन प्रणारी फभोङ्ञजभ ङ्झनवाचङ्ञचत बएका फत्तीस जना 
य सम्ऩूणच प्रदेशराई एक ङ्झनवाचचन ऺेर भानी याजनीङ्झतक दरराई भत ङ्छदने सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्झनवाचचन प्रणारी फभोङ्ञजभ 
ङ्झनवाचङ्ञचत बएका एक्काइस जना गयी कूर रीऩङ्ङ सदस्म यहेको सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सबा यहेको छ। 

शङ्ञि ऩथृङ्जककयणको ङ्झसद्धान्त्तराई अॊङ्झगकाय गयेका हयेक भङ्टरङ्टकभा व्मवस्थाङ्जऩकारे कानूनको ङ्झनभाचण गने ङ्ञजम्भेवायी 
ऩाएको हङ्टन्त्छ । रोकताङ्ञन्त्रक व्मवस्थाको ऩङ्जहरो आधायको रुऩभा यहेको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु भापच त कानून ङ्झनभाचण गने 
प्रणारीराई सॊस्थागत गनङ्टचका अङ्झतङ्चयि प्रदेश सबारे सॊफैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेवायी अन्त्तयगत प्रदेश सयकाय ङ्झनभाचण सॊग 
सम्फङ्ञन्त्धत कामचहरु गने य सदन तथा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु भापच त सयकायको जवापदेङ्जहता य उत्तयदाङ्जमत्मव अङ्झबवङृ्जद्ध 
गङ्चय सङ्टशासन कामभ गने ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन ऩङ्टया गनङ्टचऩने हङ्टन्त्छ । प्रदेश सबाराई व्मवस्थाऩकीम, प्रशासङ्झनक रगामत 
सहमोग ऩङ्टर् माउने य सूचारु रुऩभा सॊचारन गने ङ्ञजम्भेवायी प्रदेश सबा सङ्ञचवारमको यहेको छ । 

२. सभस्मा तथा च ङ्टनौङ्झत  

प्रदेश सबाको आफ्नो बवन नबएकोरे ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत य साङ्जवकको ङ्ञजल्रा प्राङ्जवङ्झधक कामाचरमका साघङ्टॉया 
कोठाहरुभा प्रदेश सबा सॊचारन गनङ्टच, आफ्नो अरग कम्ऩाउण्ड नहङ्टॉदा सङ्टयऺाको दृङ्जिकोणरे सभस्मा हङ्टन ङ्ट, ङ्जवषमगत 
सङ्झभङ्झतहरुको फैठक कऺ य सङ्ञचवारमभा ऩमाचप्त ऩूवाचधाय नहङ्टन ङ्ट, सॊसदीम दरका कामाचरमहरुभा ऩमाचप्त ऩूवाचधायको 
अबाव हङ्टन ङ्ट, सॊसदीम गङ्झतङ्जवङ्झधहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऩमाचप्त उऩमोग हङ्टन नसक्नङ्ट, ऩङ्टयाना सॊयचना बएका कायण त्ममसको 
भभचत सम्बायभा भार फजेट खचच हङ्टन गई गङ्ञणङ्झतम उऩरङ्ञधध प्राप्त गनच कङ्छठन हङ्टन ङ्ट, प्रदेश सबा सङ्ञचवारमभा 
जनशङ्ञिको अबाव बएको अवस्थाभा साङ्जवकको दयफन्त्दी सभेत कटौङ्झत हङ्टॉदा कभचचायीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ज्मादै न्त्मून बइ 
सबा सॊचारनभा सभेत सभस्मा हङ्टन ङ्ट, उऩरधध स्रोत साधन य जनशङ्ञिरे सफै कामच सम्ऩादन गनङ्टच, कभचचायीहरुको 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका कामचहरु ऩमाचप्त भाराभा सॊचारन गनच नसङ्जकनङ्ट जस्ता च ङ्टनौङ्झतहरु यहेका छन ्।  

३. सोच 

जनभङ्टङ्ञख, स्वच्छ य जवापदेङ्जह प्रदेश सबा  

४. उद्दशे्म 

१. रोकतन्त्रराई प्रफचद्धन गनच सॊङ्जवधानको भभच य बावना अनङ्टरुऩ प्रदेशको आवश्मकता तथा जनसयोकाय सॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषमभा कानून ङ्झनभाचण गनङ्टच ।  

२. सयकायराई ऩूणचत् ऩायदङ्ञशच, जवापदेङ्जह य उत्तयदामी फनाउने कामचभा सहमोग गनङ्टच ।  
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३. व्माऩक अनङ्टसन्त्धान य फहसभा आधाङ्चयत तथा ङ्छदगो ङ्जवकासभा सहमोगी हङ्टने गङ्चय ङ्जवङ्झध ङ्झनभाचण गनङ्टच ।  

४. प्रङ्जवङ्झधभैरी सबा फनाउॉनका राङ्झग बौङ्झतक, प्राङ्जवङ्झधक य भानव सॊशाधनको ऩऺभा च ङ्टस्त य प्रबावकायी प्रदेश सबा 
सङ्ञचवारमको ङ्झनभाचण गनङ्टच ।  

५. यणनीङ्झत 

1. सॊङ्जवधानको कामाचन्त्वमन सम्फङ्ञन्त्ध कानून ङ्झनभाचण गने ।  

2. सॊसद य नागङ्चयक फीचको सम्फन्त्धराई सङ्टभधङ्टय फनाउने ङ्जिमाकराऩहरु सॊचारन गने ।  

3. आङ्झथचक ङ्जवकासराई सहमोग ऩङ्टग्ने गङ्चय सॊसदीम ङ्झनगयानी याख्न े।  

4. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुराई अनङ्टसन्त्धान गने य ङ्जवकासका एजेण्डाहरुभा व्माऩक छरपर हङ्टने भञ्चको  ङ्जवकास 
गने ।  

5. स्थानीम तहका ङ्जवधामीकी कामचभा सहजीकयण गने, ऻानको हस्तान्त्तयण गने ।  

6. प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरुको ऺभता ङ्जवकासका कामचिभहरु सॊचारन गने ।  

7. प्रदेश सबाको राङ्झग आधङ्टङ्झनक य सङ्टङ्जवधामङ्टि ऩूवाचधाय ङ्जवकास गने ।  

8. प्रदेश सबा सङ्ञचवारमराई च ङ्टस्त य प्रबावकायी फनाउॉने ।  

६. ङ्जवषम ऺेरगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.स. सूचक एकाई २०७४/७५ 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

२०७५/७६ 
को अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/7७ 207७/7८ 207८/७९ 

1 सॊङ्जवधान य सॊघीमता कामाचन्त्वमनका 
राङ्झग कानून ङ्झनभाचण 

थान 25 30 30 30 30 

 

७. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवङ्जषचम अनङ्टभान 

रू हजायभा 

आ.व. ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩूङ्ञजगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

२०७७/७८ १५६७३८ १३८१७८ १८५६० -  १५६७३८  
२०७8/७9 १६१८११ १४२३२३ १९४८८ -  १६१८११  
२०७9/८0 १६७२५० १४६५९३ २०६५७ -  १६७२५०  
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८. कामचिभ/आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.ङ्ञश.नॊ. कामचिभ/ 
आमोजना 

उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 
(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 

रागत 
(रु.राखभा) 

ऩङ्टष्ट्याई आगाभी तीन 
फषचको उऩरङ्ञधध 

सूचक 

20200001 प्रदेश सबा प्रदेश सबाका ऩदाङ्झधकायीहरु (२जना) 
राई आवश्मक सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरधध 
गयाउने 

सारवसाङ्झर    

20200011 प्रदेश सबा सॊसदीम दर, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका 
कामचिभ य प्रदेश सबा सदस्महरुराई 
आवश्मक सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउन े
य सङ्ञचवारम सॊचारन 

सारवसाङ्झर   प्रदेश सबारे 
गने काभ 
कायवाही थऩ 
व्मवङ्ञस्थत 
बएको हङ्टन े।  

20200012 प्रदेश सबा 
सङ्ञचवारम 

सङ्ञचवारम सॊचारन खचच सारवसाङ्झर   

९. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

सॊसदीम गङ्झतङ्जवङ्झधहरुको खचच ऩङ्टवाचन ङ्टभानमोग्म फनाउने, सॊसदीम अध्ममन य ङ्झनगयानीका कामचिभहरु ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा 
आधाङ्चयत हङ्टन ङ्ट, ङ्जवधामीङ्जक प्रङ्जिमाराई ङ्झनङ्ञित सभम ताङ्झरकाभा आवद्ध गने, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधहरुको उऩमोग भापच त 
ऩहङ्टच मोग्म सबा सॊचारन गने, दयफन्त्दीको ऩङ्चयऩूङ्झतच जस्ता कामच हङ्टन नसकेभा तोङ्जकएका उद्देश्म हाङ्झसर नहङ्टने जोङ्ञखभ 
यहन्त्छ।  

७.२ भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद 

३२. ऩषृ्ठबभूी  

सावचजङ्झनक प्रशासनभा सङ्टशासन कामभ गने सम्फन्त्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमासहरू बइयहेका छन।्चारङ्ट आ.व.भा 
मस सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा ङ्जवद्यभान यहेका सफै ङ्जकङ्झसभका कङ्ट प्रथा, कङ्ट ङ्चयङ्झतहरू ङ्झनभङ्टचर गने रक्ष्मका साथ छाउऩडी 
प्रथा उन्त्भङ्टरन नीङ्झत ङ्झनभाचण बइयहेको य आगाभी आ.व.भा ऩङ्झन मसराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइने छ। भानवअङ्झधकाय 
सम्वद्धचन तथा प्रवद्धचन गने रक्ष्मका साथ ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका कामचिभहरू सञ्चारन बईयहेका छन।् भ्रिाचाय 
न्त्मूनीकयण तथा सङ्टशासन प्रवद्धचन गने उद्दशे्मका साथ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा कामचिभ तथा 
गोष्ठी सॊचारन बइयहेका छन।् चारङ्ट वषचभा सॊचाङ्झरत कामचिभको प्रबावकाङ्चयता भङ्टल्माॊकन गयी सायब ङ्टत रुऩभा 
प्रबावकायी य नङ्झतजाभङ्टखी कामचिभराई आगाभी आङ्झथचक वषचभा ऩङ्झन ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदने तमायी बइयहेको छ। 

 

 सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई प्रवद्धचन गने िभभा प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाचरम, 
ङ्झसॊहदयवाय, काठभाण्डौं य भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाचरम,सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको फीचभा ङ्झसधा ङ्झबङ्झडमो 
सम्ऩकच  जडान गयीएको छ।आगाभी आङ्झथचक वषचहरूभा सफै भन्त्रारम य स्थानीम तहहरूभा थऩ ङ्जवस्ताय य 
सङ्टधाय गद  राने तमायी यहेको छ।स्थानीम तहभा सेवा प्रवाहको स्तयीकयण कामचिभ भापच त प्रबावकायी सेवा 
प्रवाह गने, ङ्जवत्तीम सङ्टशासन कामभ गने य ङ्जवकास आमोजनाहरूको प्रबावकयी व्मवस्थाऩन गने स्थानीम 
तहराई ऩङ्टयस्कृत गन  प्रणारीको स्थाऩना गने तमायी बइयहेको छ। मस प्रदेशका सभग्र कभचचायीहरूको ऺभता 
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अङ्झबवृङ्जद्ध गनच ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सभसाभङ्जमक य व्मवहाङ्चयक ताङ्झरभहरू प्रदान गनच एङ्जककृत प्रशासङ्झनक 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩन य सञ्चारन गने तमायी सभेत बइयहेको छ।सयकायी कामचप्रणारीभा जनअऩेऺा 
अनङ्टरुऩ सङ्टधाय गद  सभग्र शासन व्मवस्थाराई ऩायदशी, उत्तयदामी, जनभङ्टखी य कानून सम्भत तङ्टल्माई सफै 
तहभा यहेको सफै रुऩका भ्रिाचाय य अङ्झनमङ्झभतताहरूराई ङ्झनमन्त्रण गयी जनताराई कानूनी शासन य 
सङ्टशासनको प्रत्ममाब ङ्टती गयाउन आवश्मक छ।  

३३. च ङ्टनौती तथा अवसय 

च ङ्टनौती 
देशभा सॊघीम शासन व्मवस्था अवरम्वन गयीएसॊगै तीन तहको प्रशासङ्झनक सॊयचना कामभ हङ्टॉदा 

कभचचायी सभामोजनको प्रमोजनको राङ्झग प्रदेशगत रुऩभा सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयीएको बएताऩङ्झन 
अङ्जहरेको सन्त्दबचभा मस सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी नॉमा दयफन्त्दी कामभ गनङ्टच, 
ङ्झनधाचङ्चयत दयफन्त्दी अनङ्टसायको कभचचायीको ऩदऩङ्टङ्झतच  गनङ्टच, कभचचायीको दऺता य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग 
आवश्मक व्मवस्थाऩन गनङ्टच, आवश्मक बौङ्झतक स्रोत साधनको जोहो गनङ्टच, सावचजङ्झनक स्रोत साधनको भहत्तभ 
सदङ्टऩमोगको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टच, सयकायी सेवा प्रवाहराई सयर, सहज, प्रबावकायी य नङ्झतजाभङ्टखी फनाउनङ्ट, 
सावचजङ्झनक सेवाभा यहेका यािसेवक कभचचायीहरूको भनोवर उच्च कामभ गनङ्टच, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका भ्रिाचाय य 
अङ्झनमङ्झभतताराई ङ्झनमन्त्रण गनङ्टच आङ्छद प्रभङ्टख च ङ्टनौती यहेका छन।्  

 

अवसय 
प्रदेशको आवश्मकता अनङ्टसाय आवश्मकता अनङ्टसाय जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गनच प्रादेङ्ञशक ङ्झनजाभती सेवा 

ऐन तजङ्टचभा गयी कभचचायीको ऩद तथा दयफन्त्दी कामभ गने अवसय छ। आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधहरूको प्रमोग फढ्दै 
गएकोरे सावचजनीक सेवा प्रवाहभा मसको सदङ्टऩमोग गयी ङ्झछटो छङ्चयतो, सयर य सहज तङ्चयकारे सेवा प्रवाह 
गने अवसय यहेको छ।भ्रिाचाय ङ्झनमन्त्रणभा सफै ऺेर, ङ्झनकामको प्रङ्झतवद्धता यहेकोरे भ्रिाचाय ङ्झनमन्त्रण गने 
वातावयण सजृना हङ्टन ङ्ट, ङ्जवबङ्ङ ऐन ङ्झनमभहरूको ङ्झनभाचण बइयहेकोरे भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवद्धचन हङ्टन ङ्ट, 
सभाजभा ङ्जवद्यभान ङ्जवङ्झबङ्ङ कङ्ट ङ्चयतीहरूको उन्त्भङ्टरन गनच, भ्रिाचाय न्त्मङ्टङ्झनकयण एवॊ सङ्टशासन प्रवद्धचन गनच आवश्मक 
कानूङ्झन सॊयचनाहरू यहेको अवसय छ। 

३४. सोच 

जनभङ्टखी, स्वच्छ, जवापदेही शासन व्मवस्था।  

३५. उद्दशे्म  

13. सावचजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ ऩङ्चयभाणभङ्टखी जवापदेही य ऩायदशी फनाई सावचजङ्झनक सेवा प्रवाह य ङ्जवकास प्रङ्जिमाराई 
प्रबावकायी फनाउनङ्ट। 

३६. यणनीङ्झत 

9. सावचजङ्झनक ङ्झनकामभा काभ कायवाही सम्फन्त्धी सूचनाभा नागयीकको ऩहङ्टॉच फढाउन।े 

10. यािसेवाहरूराई काभप्रङ्झत ऩङ्चयभाणभङ्टखी य उत्तयदामी फनाउने।  
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३७. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

118.  कभचचायी प्रशासन 
तथा सङ्टशासनसॊग 
सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत, 
कानून तजङ्टचभा 

सॊख्मा -  3 1 १ 

119.  एकीकृत 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 
स्थाऩना य 
सञ्चारन 

सॊख्मा -  1 सॊचारन 
ङ्झनयन्त्तयता 

सॊचारन 
ङ्झनयन्त्तयता 

120.  ङ्जवधङ्टतीम शासन 
प्रणारी 

सॊख्मा - प्र.भ.तथा भ.ऩ.का. 
य भङ्ट.भ.तथा 
भ.ऩ.का . ङ्जवच 
ङ्झबङ्झडमो सम्ऩकच  

प्रणारीको स्थाऩना 

६ भङ्ट.भ. तथा भ.ऩ. 
कामाचरम य अन्त्म 

भन्त्रारमङ्जवच ङ्झबङ्झडमो 
सम्ऩकच  प्रणारी 

रेसऩेऩय क्माङ्जवनेट तथा 
क्माङ्जवनेट अटोभेसन 

भन्त्रारम य 
88 स्थानीम 
तह ङ्जवच 

ङ्झबङ्झडमो सम्ऩकच  
प्रणारी 

ङ्झनयन्त्तयता 

121.  गङ्टनासो सम्फोधन 

प्रणारी 
सॊख्मा - 1.हेरो ङ्झस.एभ. 

कामचिभ 

2.टोर-
ङ्जि,टेङ्झरपोन, 
फ्माक्स,  भेर 

3.उजङ्टयी ऩेङ्जटका 

4. जनतासॉग 
भङ्टख्मभन्त्री 
कामचिभ 

ङ्झनयन्त्तयता ङ्झनयन्त्तयता ङ्झनयन्त्तयता 

122.  कभचचायी 
प्रङ्ञशऺण 

जना - 15 25 50 50 

123.  सेवाग्राही सन्त्तङ्टिी 
सवेऺण 
सहङ्ञजकयण 

   1.सफेऺणका भाऩदण्डहरू 
तमाय गने 

2.सवेऺण 34 
नगयऩाङ्झरकाभा सम्ऩङ्ङ गनच 
सहङ्ञजकयण गने 

सफै स्थानीम 
तहभा सवेऺण 
कामच गनच 

सहङ्ञजकयण गने 

ङ्झनयन्त्तयता 
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ि.सॊ. सूचक एकाइ 2074/75 
सम्भको 
उऩरङ्ञधध 

2075/76 को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

भध्मकारीन रक्ष्म 

2076/77 2077/78 2078/79 

124.  प्रदेश तथा 
स्थानीम तहभा 
सेवा प्रवाह 
गङ्टणस्तय भाऩन  

  सङ्टचाॊङ्कहरू तमाय 
गने 

प्रदेश भातहतका 
कामाचरमहरु य  
नगयऩाङ्झरकाहरू 

सफै स्थानीम 
तह 

ङ्झनयन्त्तयता 

३८. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

रू हजायभा 

आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

2076/77 १११५७९३ १४१७२२ ९७४०७१ - ९७२२४० १४३५५३  

2077/78 ११६८७४८ १४५९७४ १०२२७७५ - ९९२६०७ १७६१४१  

2078/79 १२३४४९४ १५०३५३ १०८४१४१ - १००२९८५ २३१५०८  
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३९. कामचिभ÷आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.शी.नॊ. कामचिभ ÷ आमोजना उद्दशे्म आमोजना अवङ्झध 

(सङ्टरु य सभाङ्झप्त) 

रागत 

(रू राखभा) 

ऩङ्टिमाई आगाभी तीन वषचको उऩरङ्ञव्ध सूचक 

३०१०००११ भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाचरम 

1.भानफ अङ्झधकाय प्रवद्धचन 
गने 

2. भ्रिाचाय ङ्झनमन्त्रण गने 

3. अन्त्तयतहगत सभन्त्वम 
गने 

 

सlरफसारी   1.आगाभी तीन वषचभा भानफ अङ्झधकाय उल्रॊघनका 
घटनाहरू 30 प्रङ्झतशतरे घटेको हङ्टने 

2. हारको तङ्टरनाभा भ्रिाचाय 100 प्रङ्झतशतरे 
ङ्झनमन्त्रण हङ्टन े

 

३०१०००१२ एङ्जककृत प्रसाशङ्झनक 
प्रङ्ञशऺण ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान 

1.कभचचायीहरूराई ताङ्झरभ 
प्रदान गने 

 

सारफसारी   1.ऩङ्जहरो वषच बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभाचण 

2.दोश्रो वषचफाट ताङ्झरभ सॊचारन 

3. ताङ्झरभको ङ्झनयन्त्तयता 

३०१००१२० भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाचरम 
(सॊघ शसतच अनङ्टदान) 

2. तोङ्जकएको उद्देश्म 
हाॉङ्झसर गने 

 

सारफसारी   1.सॊघीम सशतच अनङ्टदान को सत प्रङ्झतशत प्रगङ्झत हङ्टने 

४०. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

प्रादेङ्ञशक सॊयचना अनङ्टसाय स्थाङ्जऩत बएका ङ्झनकामहरूभा अनङ्टबवी नेततृ्मव तथा ऩमाचप्त भानव सॊशाधनको व्मवस्थाऩन य शासकीम व्मवस्थाका आधायबतू आवश्मकता ऩङ्टया गनच 
साधन श्रोत तथा ऺभता एवभ ्प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग सभमानङ्टकूर हङ्टन नसकेभा ङ्जवषम ऺेतगत उद्देश्म हाङ्झसर हङ्टन नसक्ने जोङ्ञखभ यहन्त्छ। अऩेङ्ञऺत नङ्झतजाका राङ्झग सयकायको काभ 
ङ्झछटो, छङ्चयतो, ऩायदचशी, ङ्झभतव्मी तथा गङ्टणस्तयीम हङ्टने अनङ्टभान छ।
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७.३ आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानङ्टन 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे सॊघीम शासन प्रणारी भापच त जनताराई नङ्ञजकफाट सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाउन शासकीम 
सॊयचना गये अनङ्टरुऩ प्रदेश सयकाय कामचङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ िाया वङ्झगचकयण गङ्चयएको आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारमको कामच ङ्ञजम्भेफायीभा प्रदेश शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा यव्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सूचना सॊकरन, अङ्झत 
ङ्जवङ्ञशि धमङ्ञि तथा सॊवेदनङ्ञशर सावचजङ्झनक स्थर य सॊयचनाको सङ्टयऺा, प्रदेश ङ्झबरको अऩयाध अनङ्टसन्त्धान, प्रदेश सबाभा 
ऩेश हङ्टने ङ्जवधेमक तजङ्टचभा प्रभाङ्ञणकयण, प्रदेश सबा भाङ्झभरा य कानून ङ्झनभाचण, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन य स्थानीम प्रशासनको 
सॊचारन व्मवस्थाऩन तथा सभन्त्वम जस्ता कामच रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमहरु आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमको 
ङ्ञजम्भेवायी अन्त्तगचत यहेका छन ्। 

सॊङ्जवधानरे प्रदान गयेका ङ्ञजम्भेवायीहरु एवभ ्आभ नागङ्चयकहरुको चाहना फभोङ्ञजभ शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा, अभनचमन, 
जीउ धनको यऺा, एवभ ् नागङ्चयक स्वतन्त्रताको सॊयऺण, सम्बाङ्जवत ङ्जवऩद्को ऩूवाचन ङ्टभान देखी ऺङ्झतको न्त्मूनीकयण, रागू 
औषध ङ्झनमन्त्रण, िाङ्जपक व्मवस्थाऩन रगामतका ङ्झफषमभा आफ्नो गङ्टरुत्तय दाङ्जमत्मव मस भन्त्रारमरे फहन गयेको छ । 
साथै प्रदेश सयकायको सॊयचना सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने ऐन कानून ङ्झनभाचण य प्रदेशभा सूचना तथा सॊचाय 
प्रङ्जवङ्झधको ऩूवाचधाय ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय तथा व्मवस्थाऩनको दाङ्जमत्मव सभेत ङ्झनवाचह गनङ्टचऩने आवश्मकता यहेको छ । मसै 
ङ्ञजम्भेवायी य दाङ्जमत्मवराई भध्मनजय गयी मस भन्त्रारमरे द्रुत गङ्झतभा आफ्नो कामचसञ्चाराइ अगसचता ङ्छदॉदै ऩङ्चयणाभभङ्टखी 
हङ्टॉदैजाॉदा जनतारे प्रदेश सयकायको उऩङ्ञस्थङ्झत बएको अनङ्टबङू्झत गद  जाने ङ्जवश्वास गङ्चयएको छ । 

२. च ङ्टनौती तथा अवसय 

प्रदेश सॊयचना आपैभा नमाॉ अभ्मास य प्रमोग बएकारे आवश्मक अनङ्टबवको अबाव, सॊघीम सयकाय य स्थानीम 
तहसॉगको ऺेराङ्झधकाय य सभन्त्वमको अष्ट्ऩटता, आवश्मक नीङ्झत, कानूनको अबाव, अऩमाचप्त अधचदऺ जनशङ्ञि, 

कभचचायीहरुको ह्रासोन्त्भङ्टख भनोफर जस्ता च ङ्टनौती यहेका छन ् । अन्त्म च ङ्टनौतीभा सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहफीच 
सभन्त्वम कामभ गद  सहज रुऩभा प्रशासङ्झनक एवभ ् ङ्जवकासका कामचहरु सॊचारन गनङ्टच, प्रदेश प्रहयीको गठन तथा प्रदेश 
ङ्झबर यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुराई मस भन्त्रारम भातहत ल्माई आभ जनताराई शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको थऩ अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउनङ्ट,  
बौगोङ्झरक जङ्जटरताफाट ङ्झसङ्ञजचत ङ्जवऩद्जन्त्म जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गयी ऩूवच तमायी गनङ्टच य सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी 
ऩूवाचधाय ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गनङ्टच यहेका छन ्। 

३. सोच 

प्रदेश ङ्झबरका जनताहरुराई सङ्टशासनको प्रत्ममाबङू्झत  

४. उद्दशे्म 

1. प्रदेशङ्झबर शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको बयऩदो व्मवस्था ङ्झभराई जनताको जीउ, धनको सङ्टयऺा गयी सङ्टशासनको 
प्रत्ममाबङू्झत ङ्छदराउनङ्ट ।  

2. प्रदेश ङ्झबर आइऩनच सक्न े ङ्जवऩद् न्त्मूनीकयण तथा योकथाभको ऩूवचतमायी, तथा ङ्जवऩद् ऩिातका 
कामचहरुप्रङ्झत सजग यही प्रबावकायी सभन्त्वम गनङ्टच ।  

3. प्रदेश ङ्झबर यहेका छाऩा एवभ ् ङ्जवदू्यतीम सॊचाय भाध्मभहरुको ङ्जवकास एवभ ् ङ्जवस्ताय गयी आभ 
नागङ्चयकराई सूचनाको हकभा सहज रुऩरे ऩहङ्टॉच हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट । 
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4. सभमानङ्टकङ्ट र प्रदेश सयकाय सञ्चारन गनच आवश्मक ऩने ऐन ङ्झनमभ तथा कानूनको ङ्झनभाचण गनङ्टच । 

 

 

 

५. यणनीङ्झत 

1. प्रदेशङ्झबर शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको अवस्था प्रबावकायी फनाउन प्रहयीहरुको दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध गनच सभम 
अनङ्टसाय साधन स्रोतरे सम्ऩङ्ङ गयाई ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ सञ्चारन गने । 

2. प्रदेश ङ्झबरको शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाको अवस्थाराई भजफङ्टत फनाउन तथा सवायी दङ्टघचटनाराई न्त्मूनीकयण गनच 
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई ङ्जवस्ताय गने ।  

3. ङ्जवऩदफाट हङ्टने सम्बाङ्जवत घटना न्त्मूनीकयण तथा योकथाभका राङ्झग प्रदेशस्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराई सङ्जिम फनाई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष खडा गयी प्रबावकायीढॊगरे ऩङ्चयचारन गने । 

4. प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी ङ्जवऩद्को ऩूवच सूचना सॊकरन गनच आवश्मक सम्बाव्मता अध्ममनहरु गयी 
फहङ्टसयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॉगको सभन्त्वमभा कामच गने ।  

5. प्रदेश सयकाय सञ्चारन गनच आवश्मक ऩने ऐन ङ्झनमभ कानून सभम अनङ्टसाय ङ्झनभाचण तथा ऩङ्चयभाङ्ञजचत 
गद  जान े। 

 

६. ङ्जवषम ऺरेगत नङ्झतजा सूचक य रक्ष्म 

ि. 
सॊ. 

सूचक 
 

एकाई आ.व. 
2074/75 
को उऩरधधी 

आ.व. 
207५/7६ 

को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरधधी 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ 

 

२०७७/७८ 2078/79 

1.  प्रदेश कानून सम्फन्त्धी  सॊख्मा ११ - ६० ८ ५ 
2.  शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाका राङ्झग प्रहयी 

चौकी ङ्झनभाचण 
सॊख्मा - - ३ ५ ८ 

3.  शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺाका राङ्झग ऩदेश 
ऩहचयी तथा भन्त्रारको रङ्झग 
सवायी साधन खङ्चयद 

सॊख्मा - - ११ ६ ६ 

4.  शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा रगामत ऩदेश 
ऩहचयी तथा भन्त्रारको राङ्झग 
भोटयसाइकर खङ्चयद 

सॊख्मा - - 8 25 50 

5.  कभचचायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध जना 10 - 20 20 25 

6.  प्रदेशङ्झबर ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेर 
ऩङ्जहचान य नक्साङ्कन 

स्थान - - - ५ ५ 

7.  ऩदेश य ङ्ञजल्रा ऩरकाय बवन 
ङ्झनभाचण 

गोटा  - ३ ३ ५ 

8.  अन्त्तयाङ्जिम ङ्झसभा नाकाभा 
सहामता कऺ ङ्झनभाचण तथा 

गोटा  - ३ ३ ५ 
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ि. 
सॊ. 

सूचक 
 

एकाई आ.व. 
2074/75 
को उऩरधधी 

आ.व. 
207५/7६ 

को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरधधी 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७६/७७ 

 

२०७७/७८ 2078/79 

स्तयवदृ्धी 
9.  प्रदेश वामय हाउस ङ्झनभाचण तथा 

स्तयवदृ्धी 
सॊख्मा - - १ 2 2 

10.  शान्त्ती सङ्टयऺा, कानून तजङ्टचभा, 
िण्ि व्मवस्थाऩन, रागङ्ट औषध 
योकथाभ, ऩरकाय ऺभता 
अङ्झबवदृ्धी रगामत ङ्जवङ्जवध ताङ्झरभ 
गोष्ठी 

प्रकाय 18 - 21 20 20 

11.  ङ्जवऩद् तथा हवाई याहत कोष 
स्थाऩना तथा सञ्चारन 

ऩटक - - 1 2 2 

12.  प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग ङ्जवङ्जवध ङ्जकङ्झसभका याहत 
साभाग्री खयीद(डङ्टॊगा रगामत 
अन्त्म) 

सॊख्मा - - - 10 15 

13.  प्रदेश याहत कोष स्थाऩना(हवाई 
उद्धाय ङ्जवऩद् याहत) 

गोटा - - - 2 2 

14.  अध्ममन सवेऺण तथा अनङ्टसन्त्धान 
तपच  

प्रकाय 1 - - 2 3 

15.  एप.एभ., टेङ्झरङ्झबजन प्रशायण, 

अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण 
गोटा - - - 4 6 

16.  कायागायहरुको बौङ्झतक सॊयचना 
सङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन 

ऩटक - - - 5 5 

 

७. ङ्जवषम ऺरेगत खचच तथा स्रोतको ङ्झरवषीम अनङ्टभान 

      

रू हजायभा 

आङ्झथचक वषच 
ङ्जवङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत ङ्जवत्तीम व्मवस्था नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

2076/77 286222 120004 166218 - - 286222  

2077/78 298133 123604 174529 - - 298133  

2078/79 312313 127312 185001 - - 312313  
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८. कामचिभ आमोजनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण 

फ.उ.ङ्ञश.नॊ. कामचिभ/आमोजना उदे्दश्म तथा ऩङ्टष्ट्याई आमोजना 
अवङ्झध (सङ्टरु 
य सभाङ्झप्त) 

रागत 
(रु. 

राखभा) 

आगाभी तीन वषचको उऩरधधी 
सूचक 

७०४३३३९०१ 

 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा 
तथा कानून 
भन्त्रारम 

प्रदेश वामय हाउस ङ्झनभाचण सारफसारी - मस प्रदेश अन्त्तयगत ङ्ञजल्राहरुभा 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ ऩयेभा सभमभै 
याहत साभाग्री उऩरधध हङ्टनेछ । 

  प्रदेश अन्त्तयगत प्रहयी 
चौकी ङ्झनभाचण तथा 
स्तयवदृ्धी 

सारफसारी - प्रदेशङ्झबर शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा कामभ 
गनच उऩमङ्टि बवन ङ्झनभाचण 
हङ्टनेछ। 

  कानून, शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा, 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन आङ्छद 
ताङ्झरभ गोष्ठी 

सारफसारी - सङ्टयऺाकङ्झभच,कभचचायी, स्थानीम 
तहका जनप्रङ्झतङ्झनधी, ङ्ञशऺक, 
ङ्जवद्याथी, सभाजसेवी रगामत 
अन्त्मको कामचऺ भताभा अङ्झबवदृ्धी 
बएको हङ्टनेछ। 

 

९. जोङ्ञखभ ऩऺ तथा अनङ्टभान 

प्रदेशङ्झबरका नागङ्चयकरे आफ्नो ङ्ञजउ, धनको सङ्टयऺा बएको भहसङ्टस गने, ङ्जवऩद् साभनाको राङ्झग ऩूवचतमायी तथा 
ङ्जवऩद्को अवस्थाभा नागङ्चयककरे प्रदेश सयकायराई सॊयऺकका रुऩभा भहसङ्टस गयेको हङ्टन,े प्रदेश सयकायरे तमाय गने 
सम्ऩूणच ऐन कानून तजङ्टचभा बइसक्ने य सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जवधीको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य व्मवस्थाऩनभा ऩमाचप्त काभ बएको 
हङ्टने छ । मस्ता कामचहरु गनच नसङ्जकएभा रङ्ञऺत उदेश्महरु ऩूया हङ्टन नसक्ने जोङ्ञखभ यहेको छ ।
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अनङ्टसूची १ भन्त्रारम तथा ङ्झनकामगत ङ्झरवषीम फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 

  
  

  
  

    
यकभ रु हजायभा 

ि. 
सॊ. 

भन्त्रारम/ङ्झनकाम 

आ.व. २०७6/७7 को ङ्जवषम ऺरेगत व्मम अनङ्टभान  आ.व. २०७७/७८ को ङ्जवषम ऺरेगत खचच प्रऺऩेण आ.व. २०७8/७9 को ङ्जवषम ऺरेगत खचच प्रऺऩेण 

कङ्ट र जम्भा चारङ्ट ऩङ्टजी ीँगत 
ङ्जवत्तीम 

व्मवस्था 
कङ्ट र जम्भा चारङ्ट ऩङ्टजी ीँगत 

ङ्जवत्तीम 

व्मवस्था 
कङ्ट र जम्भा चारङ्ट ऩङ्टजी ीँगत 

ङ्जवत्ती
म 

व्मव
स्था 

१ प्रदेश व्मवस्थाङ्जऩका  
       

1,56,738    1,38,178      18,560    
    1,61,811      1,42,323        19,488          -        1,67,250      1,46,593        20,657          -    

२ 

भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाचरम 

      
11,15,793  

  1,41,722    9,74,071    

   11,68,748      1,45,974     10,22,775          -       12,34,494      1,50,353     10,84,141          -    

३ 
आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम 

       
2,86,222    1,20,004    1,66,218    

    2,98,133      1,23,604      1,74,529          -        3,12,313      1,27,312      1,85,001          -    

४ 
आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम 

       
4,77,863    4,21,173      56,690    

    4,93,333      4,33,808        59,525          -        5,09,918      4,46,822        63,096          -    

५ 
उद्योग, ऩमचटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम 

      
23,08,603   17,39,583    5,69,020    

   23,89,241     17,91,770      5,97,471          -       24,78,843     18,45,524      6,33,319          -    

६ 
बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा 
सहकायी भन्त्रारम 

      
28,05,825   24,58,862    3,46,963    

   28,96,939     25,32,628      3,64,311          -       29,94,777     26,08,607      3,86,170          -    

७ 
बौङ्झतक ऩूवाचधाय ङ्जवकास 

भन्त्रारम 
      

93,94,665    4,34,168   89,60,497    
   98,55,715      4,47,193     94,08,522          -    

 
1,04,33,642  

    4,60,609     99,73,033          -    

८ 
साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

भन्त्रारम 
      

47,03,017   38,05,481    8,97,536    
   48,62,058     39,19,645      9,42,413          -       50,36,192     40,37,235      9,98,958          -    

९ 
अथच - ङ्जवत्तीम व्मवस्था 

       
4,00,000  

         -             -    
 
4,00,000  

    4,12,000            -              -    
 

4,12,000  
    4,24,360            -              -    

 
4,24,

360  

११ अथच - ङ्जवङ्जवध 
      

65,13,309   54,35,665   10,77,644         -    
   67,30,261     55,98,735     11,31,526          -       69,66,115     57,66,697     11,99,418          -    
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१२ 

प्रदेश गौयफका चारङ्ट 
आमोजनाभा थऩ 
ङ्जवङ्झनमोजन 

             -               -               -             -       10,00,000            -       10,00,000          -       15,00,000            -       15,00,000          -    

१३ नमाॉ आमोजना              -               -               -             -       10,00,000      2,00,000      8,00,000       15,00,000      2,50,000     12,50,000          -    

  जम्भा     
2,81,62,035  

 
1,46,94,836  

 
1,30,67,199  

   
4,00,000  

 
3,12,68,240  

 
1,53,35,681  

 
1,55,20,559  

 
4,12,000  

 
3,35,57,904  

 
1,58,39,752  

 
1,72,93,792  

 
4,24,
360  

 

 

 

अनङ्टसूची २ भन्त्रारम/ङ्झनकामगत ङ्झरवषीम ङ्जवषम ऺरेगत स्रोतको अनङ्टभान 

  
    

   

ि. 
सॊ. 

भन्त्रारम/ङ्झनकाम 

आ.व. २०७६/७७ को स्रोत अनङ्टभान आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनङ्टभान  आ.व. २०७8/७9 को स्रोत अनङ्टभान  

कङ्ट र  प्रदेश सयकाय 
नऩेार 

सयकाय 
कङ्ट र  

प्रदेश 

सयकाय 

नऩेार 

सयकाय 
कङ्ट र  प्रदेश सयकाय नऩेार सयकाय 

१ प्रदेश व्मवस्थाङ्जऩका      1,56,738      1,56,738             -        1,61,811      1,61,811             -        1,67,250      1,67,250             -    

२ 

भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाचरम 

  11,15,793      1,43,553      9,72,240  
  

11,68,748  
    1,76,141      9,92,607  

  
12,34,494  

    2,31,508    10,02,985  

३ 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा 
तथा कानून भन्त्रारम 

    2,86,222      2,86,222             -        2,98,133      2,98,133             -        3,12,313      3,12,313             -    

४ 

आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम 

    4,77,863      4,77,863             -        4,93,333      4,93,333             -        5,09,918      5,09,918             -    

५ 

उद्योग, ऩमचटन, वन 
तथा वातावयण 
भन्त्रारम 

  23,08,603    16,99,330      6,09,273  
  

23,89,241  
  

17,41,172  
    6,48,070  

  
24,78,843  

  17,87,232      6,91,611  
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६ 

बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष 
तथा सहकायी 
भन्त्रारम 

  28,05,825    22,38,499      5,67,326  
  

28,96,939  
  

23,08,913  
    5,88,026  

  
29,94,777  

  23,85,061      6,09,715  

७ 

बौङ्झतक ऩूवाचधाय 
ङ्जवकास भन्त्रारम 

  93,94,665    13,70,094  
  

80,24,571  
  

98,55,715  
  

11,58,721  
  86,96,993  

10433642 
 

  11,83,817    92,49,825  

८ 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

भन्त्रारम 
  47,03,017    33,47,571  

  
13,55,446  

  
48,62,058  

  
34,44,875  

  14,17,183  
  

50,36,192  
  35,52,457    14,83,735  

९ अथच - ङ्जवत्तीम व्मवस्था     4,00,000      3,00,000      1,00,000      4,12,000      3,02,000      1,10,000      4,24,360      3,03,360      1,21,000  

१० अथच - ङ्जवङ्जवध   65,13,309    36,39,165  
  

28,74,144  
  

67,30,261  
  

36,22,585  
  31,07,676  

  
69,66,115  

  35,92,932    33,73,183  

११ 

प्रदेश गौयफका चारङ्ट 
आमोजनाभा थऩ 
ङ्जवङ्झनमोजन 

             -      
  

10,00,000  
  

10,00,000  
           -    

  
15,00,000  

  15,00,000             -    

१२ नमाॉ आमोजना            -               -      
  

10,00,000  
  

10,00,000  
           -    

  
15,00,000  

  15,00,000             -    

   जम्भा  28162035 13659035 14503000 31268240 15707684 15560556 33557904 17025849 16532055 
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अनङ्टसूची ३ कामचिभ/आमोजनागत ङ्झरवषीम फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण 
     

  
  

  
  

       
यकभ रु हजायभा 

 ि. 
सॊ.   कामचिभ/आमोजना  

 आ.व. २०७6/७7   आ.व. २०७७/७८   आ.व. २०७8/७9   

प्राथ
ङ्झभ

क
ीक
य

ण 
 

 

यण
नी

ङ्झतक
 

सॊके
त  

 ङ्छद
गो
 

ङ्जवक
ा

स रक्ष्
म 

सॊके
त   रैंङ्ज
ङ्ग क सॊके
त   

जर
वा मू सॊके
त  

 कङ्ट र जम्भा   चारङ्ट   ऩङ्टजी ीँगत  
 ङ्जवत्तीम 
व्मवस्था   कङ्ट र जम्भा   चारङ्ट   ऩङ्टजी ीँगत  

 ङ्जवत्तीम 
व्मवस्था  

 कङ्ट र 
जम्भा   चारङ्ट   ऩङ्टजी ीँगत  

 ङ्जवत्तीम 
व्मवस्था       

     1  

 प्रदेश सबा         2,464        2,464           -              2,538          2,538             -              -          2,614        2,614            -              -     1    9   10   3   3  

     2  

 प्रदेश सबा      1,11,040      95,660      15,380        1,14,679        98,530        16,149            -      1,18,604    1,01,486      17,118            -     1    8   10   3   3  

     3  

 प्रदेश सबा सङ्ञचवारम        43,234      40,054        3,180          44,595        41,256          3,339            -        46,033      42,493        3,539            -     1    8   10   3   3  

     4   भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाचरम    10,96,203    1,22,982    9,73,221       11,48,554      1,26,671     10,21,882            -    

 
12,13,667    1,30,472  

 
10,83,195            -     1    9    8   2   3  

     5   प्रसाशङ्झनक प्रङ्ञशऺण 
ताङ्झरभ केन्त्र         7,350        6,500          850            7,588          6,695            893            -          7,842        6,896          946            -     1    8    8   2   3  

     6   भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाचरम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान)        12,240      12,240           -            12,607        12,607             -              -        12,985      12,985            -              -     1    9        

     7   आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्त्रारम      4,53,397    4,02,657      50,740        4,68,014      4,14,737        53,277            -      4,83,652    4,27,179      56,474            -     1    9    1   2   3  

     8   प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्रक 
कामाचरम        22,066      16,916        5,150          22,831        17,423          5,408            -        23,678      17,946        5,732            -     1    8    1   2   3  

     9   प्रदेश रेखा इकाई 
कामाचरमहरू         2,400        1,600          800            2,488          1,648            840            -          2,588        1,697          890            -     1    8    1   2   3  

    
10  

 उद्योग, ऩमचटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम      7,62,921    5,90,295    1,72,626        7,89,261      6,08,004      1,81,257            -      8,18,377    6,26,244    1,92,133            -     1    9    1   2   1  

    
11   उद्योग, ऩमचटन, वन तथा 

वातावयण भन्त्रारम (सॊघ 
शसतच अनङ्टदान)      3,62,123    2,01,223    1,60,900        3,76,205      2,07,260      1,68,945            -      3,92,559    2,13,477    1,79,082            -     1    8        
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12   उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा 

उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण 

ङ्झनदेशनारम      2,02,900    1,97,655        5,245        2,09,092      2,03,585          5,507            -      2,15,530    2,09,692        5,838            -     1    4    1   2   1  

    
13  

 घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामाचरमहरु        39,422      35,815        3,607          40,677        36,889          3,787            -        42,011      37,996        4,015            -     1    4    2   2   1  

    
14   वन ङ्झनदेशनारम        34,544      27,424        7,120          35,723        28,247          7,476            -        37,019      29,094        7,925            -     1    7    1   2   1  

    
15  

 ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाचरमहरु      6,20,107    5,59,996      60,111        6,39,912      5,76,796        63,117            -      6,61,003    5,94,100      66,904            -     1    7    2   2   1  

    
16  

 ब ूतथा जराधाय 
व्मवस्थाऩन 
कामाचरमहरु      1,58,854      33,807    1,25,047        1,66,121        34,821      1,31,299            -      1,75,043      35,866    1,39,177            -     1    7   13   2   1  

    
17  

 वन अनङ्टसन्त्धान तथा 
प्रङ्ञशऺण केन्त्र        45,201      20,706      24,495          47,047        21,327        25,720            -        49,230      21,967      27,263            -     1    8    2   2   1  

    
18  

 घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामाचरम सङ्झभङ्झत        82,531      72,662        9,869          85,204        74,842        10,362            -        88,071      77,087      10,984            -     1    1    9   2   2  

    
19  

 बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष 
तथा सहकायी भन्त्रारम      8,97,614    8,66,859      30,755        9,25,158      8,92,865        32,293            -      9,53,881    9,19,651      34,230            -     1    1   12   2   1  

    
20   बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष 

तथा सहकायी भन्त्रारम 

(सॊघ शसतच अनङ्टदान)      5,14,750    5,14,750           -          5,30,193      5,30,193             -              -      5,46,098    5,46,098            -              -     1    9        

    
21  

 कृङ्जष ङ्जवकास 
ङ्झनदेशनारम      3,68,071    2,33,218    1,34,853        3,81,810      2,40,215      1,41,596            -      3,97,512    2,47,421    1,50,091            -     1    1    2   2   1  

    
22   कृङ्जष व्मवसाम प्रवद्धचन 

सहमोग तथा ताङ्झरभ 

केन्त्र        32,855      31,355        1,500          33,871        32,296          1,575            -        34,934      33,265        1,670            -     1    1    1   2   2  

    
23  

 भाटो तथा भर ऩङ्चयऺण 
प्रमोगशारा        17,616      14,616        3,000          18,204        15,054          3,150            -        18,845      15,506        3,339            -     1    4   15   2   2  

    
24   ङ्झफउ ङ्जवजन प्रमोगशारा        11,058      10,098          960          11,409        10,401          1,008            -        11,781      10,713        1,068            -     1    4    1   2   2  

    
25  

 फारी सॊयऺण 
प्रमोगशारा        25,614      19,614        6,000          26,502        20,202          6,300            -        27,486      20,808        6,678            -     1    4    1   2   2  
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26   कृङ्जष ऻान केन्त्रहरु      3,43,092    2,98,862      44,230        3,54,269      3,07,828        46,442            -      3,66,291    3,17,063      49,228            -     1    4    2   2   2  

    
27  

 शङ्टख्खा परपङ्ट र 
ङ्जवकास केन्त्र        38,255      24,405      13,850          39,680        25,137        14,543            -        41,306      25,891      15,415            -     1    4    1   2   2  

    
28   तयकायी जभच प्राज्भा 

सम्फन्त्धन तथा ङ्झफउ 

उत्मऩादन केन्त्र        30,950      21,075        9,875          32,076        21,707        10,369            -        33,349      22,358      10,991            -     1    6    2   2   2  

    
29  

 ऩशङ्टऩन्त्छी तथा भत्मस्म 
ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम      2,17,604    1,61,654      55,950        2,25,251      1,66,504        58,748            -      2,33,771    1,71,499      62,272            -     1    6    1   2   2  

    
30   ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ केन्त्र        35,037      25,572        9,465          36,277        26,339          9,938            -        37,664      27,129      10,535            -     1    8    2   2   2  

    
31   भत्मस्म ङ्जवकास केन्त्र        24,112      19,312        4,800          24,931        19,891          5,040            -        25,831      20,488        5,342            -     1    4    1   2   2  

    
32   बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार 

तथा ऩशङ्ट सेवा ङ्जवऻ 

केन्त्रहरु      2,49,197    2,17,472      31,725        2,57,307      2,23,996        33,311            -      2,66,026    2,30,716      35,310            -     1    4   12   2   2  

    
33  

 आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारम      2,86,222    1,20,004    1,66,218        2,98,133      1,23,604      1,74,529            -      3,12,313    1,27,312    1,85,001            -     1    8   10   2   2  

    
34  

 बौङ्झतक ऩूवाचधाय  ङ्जवकास 
भन्त्रारम      7,13,352      82,992    6,30,360        7,47,360        85,482      6,61,878            -      7,89,637      88,046    7,01,591            -     1    1    9   2   2  

    
35   बौङ्झतक ऩूवाचधाय  ङ्जवकास 

भन्त्रारम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान)    25,81,391      48,253  

 
25,33,138       27,09,495        49,701     26,59,795            -    

 
28,70,574      51,192  

 
28,19,383            -     1    9        

    
36  

 मातामात ऩूवाचधाय 
ङ्झनदेशनारम      2,37,396      19,011    2,18,385        2,48,886        19,581      2,29,304            -      2,63,231      20,169    2,43,063            -     1    1    9   2   2  

    
37  

 ऩूवाचधाय ङ्जवकास 
कामाचरमहरु    25,69,300      67,300  

 
25,02,000       26,96,419        69,319     26,27,100            -    

 
28,56,125      71,399  

 
27,84,726            -     1    1    9   2   2  

    
38  

 मातामात व्मवस्था 
कामाचरमहरु        32,023      29,543        2,480          33,033        30,429          2,604            -        34,102      31,342        2,760            -     1    3   11   2   2  

    
39  

 मातामात व्मवस्था सेवा 
कामाचरमहरु        10,916        9,922          994          11,263        10,220          1,044            -        11,633      10,526        1,106            -     1    3    9   2   2  
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40   जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 

ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 

कामाचरमहरु    18,80,856      75,716  
 
18,05,140       19,73,384        77,987     18,95,397            -    

 
20,89,448      80,327  

 
20,09,121            -     1    7    7   2   2  

    
41   बङू्झभगत जरस्रोत तथा 

ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन 

कामाचरमहरु      1,87,381        9,481    1,77,900        1,96,560          9,765      1,86,795            -      2,08,061      10,058    1,98,003            -     1    1    9   2   2  

    
42  

 ङ्झसॊचाई ङ्जवकास 
व्मवस्थाऩन 
कामाचरमहरू        13,704        8,704        5,000          14,215          8,965          5,250            -        14,799        9,234        5,565            -     1    4    9   2   2  

    
43  

 सहयी ङ्जवकास तथा 
बवन कामाचरमहरु      2,87,046      29,446    2,57,600        3,00,809        30,329      2,70,480            -      3,17,948      31,239    2,86,709            -     1    3   11   2   2  

    
44   खानेऩानी तथा 

सयसपाई ङ्झडङ्झबजन 
कामाचरमहरु      8,81,300      53,800    8,27,500        9,24,289        55,414      8,68,875            -      9,78,084      57,076    9,21,008            -     1    5    6   2   2  

    
45  

 साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम    18,23,991  

 
14,42,356    3,81,635       18,86,343     14,85,627      4,00,717            -    

 
19,54,955  

 
15,30,195    4,24,760            -     1    5    5   1   2  

    
46  

 योजगाय सूचना 
केन्त्रहरु         3,375        2,900          475            3,486          2,987            499            -          3,605        3,077          529            -     1    5   10   1   2  

    
47  

 साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
भन्त्रारम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान)    10,80,096    9,90,116      89,980       11,14,298     10,19,819        94,479            -    

 
11,50,562  

 
10,50,414    1,00,148            -     1    9        

    
48  

 ङ्ञशऺा ङ्जवकास 
ङ्झनदेशनारम      5,08,745    3,75,745    1,33,000        5,26,667      3,87,017      1,39,650            -      5,46,657    3,98,628    1,48,029            -     1    2    4   1   2  

    
49  

 प्रदेश स्वास््म 
ङ्झनदेशनारम        77,372      68,072        9,300          79,879        70,114          9,765            -        82,568      72,218      10,351            -     1    2    3   1   2  

    
50   स्वास््म कामाचरमहरु  

    3,46,721    3,20,671      26,050        3,57,644      3,30,291        27,353            -      3,69,194    3,40,200      28,994            -     1    2    3   1   2  

    
51   अस्ऩतारहरू  

    5,75,850    3,75,580    2,00,270        5,97,131      3,86,847      2,10,284            -      6,21,353    3,98,453    2,22,901            -     1    2    3   1   2  

    
52  

 आमङ्टवेद स्वास््म 
केन्त्रहरू        53,090      47,090        6,000          54,803        48,503          6,300            -        56,636      49,958        6,678            -     1    2    3   1   2  

    
53   आमङ्टवेद औषधारमहरू  

      20,293      12,443        7,850          21,059        12,816          8,243            -        21,938      13,201        8,737            -     1    2    3   1   2  
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54   ङ्ञशऺा ताङ्झरभ केन्त्र  

      24,680      20,030        4,650          25,513        20,631          4,883            -        26,425      21,250        5,175            -     1    2    4   1   2  

    
55  

 ङ्ञशऺा ताङ्झरभ उऩ 
केन्त्रहरू         3,135        2,885          250            3,234          2,972            263            -          3,339        3,061          278            -     1    2    4   1   2  

    
56   व्मवसाङ्जमक तथा सीऩ 

ङ्जवकास ताङ्झरभ केन्त्रहरु  
      61,047      53,497        7,550          63,029        55,102          7,928            -        65,158      56,755        8,403            -     1    2    3   1   2  

    
57  

 प्रदेश स्वास्थ आऩूङ्झतच 
व्मवस्थाऩन केन्त्र        70,048      46,122      23,926          72,628        47,506        25,122            -        75,560      48,931      26,630            -     1    2    3   1   2  

    
58  

 प्रदेश स्वास््म ताङ्झरभ 
केन्त्र        41,167      34,567        6,600          42,534        35,604          6,930            -        44,018      36,672        7,346            -     1    2    3   1   2  

    
59  

 प्रदेश जनस्वास््म 
प्रमोगशारा        13,407      13,407           -            13,809        13,809             -              -        14,223      14,223            -              -     1    2    3   1   2  

    
60   रगानी धमवस्थाऩन  

    4,00,000           -             -    
 
4,00,000      4,12,000             -               -    

   
4,12,000    4,24,360            -              -    

   
4,24,360   1    9    8   3   2  

    
61  

 दण्ड जङ्चयवाना ङ्जपताच 
(अदारतहरुको धयौटी 
ङ्जपताच सभेत)         3,000        3,000           -           -            3,090          3,090             -              -          3,183        3,183            -              -     1    8   10   3   2  

    
62  

 बैऩयी आउन े- 
साधायण प्रशासन    33,10,493  

 
33,10,493           -           -       34,09,808     34,09,808             -              -    

 
35,12,102  

 
35,12,102            -              -     1    9    8   3   2  

    
63  

 बैऩयी आउन े- ङ्जवकास 
कामचिभ    10,77,644           -    

 
10,77,644         -       11,31,526             -       11,31,526            -    

 
11,99,418            -    

 
11,99,418            -     1    1    8   2   2  

    
64   स्थानीम तह अनङ्टदान  

  21,22,172  
 
21,22,172           -           -       21,85,837     21,85,837             -              -    

 
22,51,412  

 
22,51,412            -              -     1          

    
65  

 प्रदेश गौयफका चारङ्ट 
आमोजनाभा थऩ 
ङ्जवङ्झनमोजन            -             -             -           -       10,00,000             -       10,00,000            -    

 
15,00,000            -    

 
15,00,000            -    

  

        

    
66   नमाॉ आमोजना  

          -             -             -           -       10,00,000      2,00,000      8,00,000    
 
15,00,000    2,50,000  

 
12,50,000            -    

  
        

 
जम्भा  

2,81,62,035  14694836 13067199 400000 
 
3,12,68,240  

 
1,53,35,681  

 
1,55,20,559  

   
4,12,000    4,12,000    4,12,000    4,12,000  

   
4,12,000  
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अनङ्टसूची 4 कामचिभ/आमोजनागत ङ्झरवषीम श्रोत अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण 

  
  

 
  

    

 ि. 
सॊ.   कामचिभ/आमोजना  

 आ.व. २०७6/७7    आ.व. २०७७/७८   आ.व. २०७8/७9  

 कङ्ट र जम्भा   प्रदेश सयकाय   नऩेार सयकाय   कङ्ट र जम्भा   प्रदेश सयकाय   नऩेार 
सयकाय   कङ्ट र जम्भा   प्रदेश सयकाय   नऩेार 

सयकाय  
     
1   प्रदेश सबा         2,464  

       
2,464    

           
2,538  

           
2,538  

               
-               2,614  

           
2,614  

               
-    

     
2   प्रदेश सबा      1,11,040  

    
1,11,040    

        
1,14,679  

        
1,14,679  

               
-    

        
1,18,604  

        
1,18,604  

               
-    

     
3   प्रदेश सबा सङ्ञचवारम        43,234  

      
43,234    

          
44,595  

          
44,595  

               
-              46,033  

          
46,033  

               
-    

     
4  

 भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाचरम    10,96,203      1,36,203  

    
9,60,000  

      
11,48,554  

        
1,68,554  

        
9,80,000        12,13,667  

        
2,23,667  

        
9,90,000  

     
5  

 प्रसाशङ्झनक प्रङ्ञशऺण ताङ्झरभ 
केन्त्र         7,350         7,350    

           
7,588  

           
7,588  

               
-               7,842  

           
7,842  

               
-    

     
6  

 भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाचरम (सॊघ शसतच अनङ्टदान)        12,240            -          12,240  

          
12,607  

               
-    

          
12,607  

          
12,985  

               
-    

          
12,985  

     
7  

 आङ्झथचक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्त्रारम      4,53,397  

    
4,53,397    

        
4,68,014  

        
4,68,014  

               
-    

        
4,83,652  

        
4,83,652  

               
-    

     
8   प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्रक कामाचरम        22,066  

      
22,066    

          
22,831  

          
22,831  

               
-              23,678  

          
23,678  

               
-    

     
9   प्रदेश रेखा इकाई कामाचरमहरू         2,400  

       
2,400    

           
2,488  

           
2,488  

               
-               2,588  

           
2,588  

               
-    

    
10  

 उद्योग, ऩमचटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्रारम      7,62,921      6,71,013        91,908  

        
7,89,261  

        
6,88,162  

        
1,01,099  

        
8,18,377  

        
7,07,168  

        
1,11,209  

    
11   उद्योग, ऩमचटन, वन तथा 

वातावयण भन्त्रारम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान)      3,62,123            -        3,62,123  

        
3,76,205  

               
-    

        
3,76,205  

        
3,92,559  

               
-    

        
3,92,559  



114 

 

    
12  

 उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा उऩबोिा 
ङ्जहत सॊयऺण ङ्झनदेशनारम  

    
2,02,900  

    
2,02,900    

        
2,09,092  

        
2,09,092  

               
-            2,15,530  

        
2,15,530  

               
-    

    
13  

 घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामाचरमहरु        39,422  

      
39,422    

          
40,677  

          
40,677  

               
-    

          
42,011  

          
42,011  

               
-    

    
14   वन ङ्झनदेशनारम  

      
34,544  

      
34,544    

          
35,723  

          
35,723  

               
-              37,019  

          
37,019  

               
-    

    
15   ङ्झडङ्झबजन वन कामाचरमहरु      6,20,107  

    
5,87,852        32,255  

        
6,39,912  

        
6,04,432  

          
35,481          6,61,003  

        
6,21,975  

          
39,029  

    
16  

 ब ूतथा जराधाय व्मवस्थाऩन 
कामाचरमहरु  

    
1,58,854  

      
35,867      1,22,987  

        
1,66,121  

          
30,835  

        
1,35,286  

        
1,75,043  

          
26,229  

        
1,48,814  

    
17  

 वन अनङ्टसन्त्धान तथा प्रङ्ञशऺण 
केन्त्र        45,201  

      
45,201    

          
47,047  

          
47,047  

               
-    

          
49,230  

          
49,230  

               
-    

    
18  

 घयेरङ्ट तथा साना उद्योग 
कामाचरम सङ्झभङ्झत        82,531  

      
82,531    

          
85,204  

          
85,204  

               
-    

          
88,071  

          
88,071  

               
-    

    
19  

 बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा 
सहकायी भन्त्रारम  

    
8,97,614  

    
8,97,614    

        
9,25,158  

        
9,25,158  

               
-    

        
9,53,881  

        
9,53,881  

               
-    

    
20   बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा 

सहकायी भन्त्रारम (सॊघ शसतच 
अनङ्टदान)  

    
5,14,750            -        5,14,750  

        
5,30,193  

               
-    

        
5,30,193  

        
5,46,098  

               
-    

        
5,46,098  

    
21   कृङ्जष ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम      3,68,071  

    
3,40,395        27,676  

        
3,81,810  

        
3,51,367  

          
30,444          3,97,512  

        
3,64,024  

          
33,488  

    
22  

 कृङ्जष व्मवसाम प्रवद्धचन सहमोग 
तथा ताङ्झरभ केन्त्र        32,855  

      
32,855    

          
33,871  

          
33,871  

               
-    

          
34,934  

          
34,934  

               
-    

    
23  

 भाटो तथा भर ऩङ्चयऺण 
प्रमोगशारा        17,616        17,616    

          
18,204  

          
18,204  

               
-    

          
18,845  

          
18,845  

               
-    

    
24   ङ्झफउ ङ्जवजन प्रमोगशारा        11,058  

      
11,058    

          
11,409  

          
11,409  

               
-              11,781  

          
11,781  

               
-    

    
25   फारी सॊयऺण प्रमोगशारा        25,614  

      
25,614    

          
26,502  

          
26,502  

               
-    

          
27,486  

          
27,486  

               
-    

    
26   कृङ्जष ऻान केन्त्रहरु      3,43,092  

    
3,29,092        14,000  

        
3,54,269  

        
3,38,869  

          
15,400          3,66,291  

        
3,49,351  

          
16,940  
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27   शङ्टख्खा परपङ्ट र ङ्जवकास केन्त्र        38,255  

      
38,255    

          
39,680  

          
39,680  

               
-              41,306  

          
41,306  

               
-    

    
28  

 तयकायी जभच प्राज्भा सम्फन्त्धन 
तथा ङ्झफउ उत्मऩादन केन्त्र        30,950  

      
30,950    

          
32,076  

          
32,076  

               
-              33,349  

          
33,349  

               
-    

    
29  

 ऩशङ्टऩन्त्छी तथा भत्मस्म ङ्जवकास 
ङ्झनदेशनारम      2,17,604  

    
2,17,604    

        
2,25,251  

        
2,25,251  

               
-            2,33,771  

        
2,33,771  

               
-    

    
30   ऩशङ्ट सेवा ताङ्झरभ केन्त्र        35,037        26,637         8,400  

          
36,277  

          
27,037  

           
9,240            37,664  

          
27,500  

          
10,164  

    
31   भत्मस्म ङ्जवकास केन्त्र        24,112  

      
24,112    

          
24,931  

          
24,931  

               
-              25,831  

          
25,831  

               
-    

    
32  

 बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट 
सेवा ङ्जवऻ केन्त्रहरु  

    
2,49,197  

    
2,46,697         2,500  

        
2,57,307  

        
2,54,557  

           
2,750          2,66,026  

        
2,63,001  

           
3,025  

    
33  

 आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून 
भन्त्रारम      2,86,222  

    
2,86,222    

        
2,98,133  

        
2,98,133  

               
-            3,12,313  

        
3,12,313  

               
-    

    
34  

 बौङ्झतक ऩूवाचधाय  ङ्जवकास 
भन्त्रारम      7,13,352  

    
2,78,852  

    
4,34,500  

        
7,47,360  

        
2,69,410  

        
4,77,950  

        
7,89,637  

        
2,63,892  

        
5,25,745  

    
35  

 बौङ्झतक ऩूवाचधाय  ङ्जवकास 
भन्त्रारम (सॊघ शसतच अनङ्टदान)    25,81,391            -      25,81,391  

      
27,09,495  

               
-    

      
27,09,495  

      
28,70,574  

               
-    

      
28,70,574  

    
36   मातामात ऩूवाचधाय ङ्झनदेशनारम      2,37,396      2,37,396    

        
2,48,886  

        
2,48,886  

               
-            2,63,231  

        
2,63,231  

               
-    

    
37   ऩूवाचधाय ङ्जवकास कामाचरमहरु    25,69,300  

    
3,58,300    22,11,000  

      
26,96,419  

        
2,64,319  

      
24,32,100        28,56,125  

        
1,80,815  

      
26,75,310  

    
38   मातामात व्मवस्था कामाचरमहरु        32,023        32,023    

          
33,033  

          
33,033  

               
-              34,102  

          
34,102  

               
-    

    
39  

 मातामात व्मवस्था सेवा 
कामाचरमहरु        10,916        10,916    

          
11,263  

          
11,263  

               
-              11,633  

          
11,633  

               
-    

    
40  

 जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास 
ङ्झडङ्झबजन कामाचरमहरु  

  
18,80,856  

    
1,57,076    17,23,780  

      
19,73,384  

          
77,226  

      
18,96,158  

      
20,89,448  

        
1,93,290  

      
18,96,158  
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41  

 बङू्झभगत जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइ 
ङ्जवकास ङ्झडङ्झबजन कामाचरमहरु      1,87,381  

      
14,981      1,72,400  

        
1,96,560  

           
6,920  

        
1,89,640  

        
2,08,061  

          
16,838  

        
1,91,223  

    
42  

 ङ्झसॊचाई ङ्जवकास व्मवस्थाऩन 
कामाचरमहरू        13,704  

      
13,704    

          
14,215  

          
14,215  

               
-    

          
14,799  

          
14,799  

               
-    

    
43  

 सहयी ङ्जवकास तथा बवन 
कामाचरमहरु  

    
2,87,046  

    
1,74,046      1,13,000  

        
3,00,809  

        
1,76,509  

        
1,24,300  

        
3,17,948  

        
1,81,218  

        
1,36,730  

    
44  

 खानेऩानी तथा सयसपाई 
ङ्झडङ्झबजन कामाचरमहरु  

    
8,81,300  

      
92,800  

    
7,88,500  

        
9,24,289  

          
56,939  

        
8,67,350  

        
9,78,084  

          
23,999  

        
9,54,085  

    
45   साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम    18,23,991    15,67,091      2,56,900  

      
18,86,343  

      
16,03,753  

        
2,82,590  

      
19,54,955  

      
16,44,106  

        
3,10,849  

    
46   योजगाय सूचना केन्त्रहरु         3,375         3,375    

           
3,486  

           
3,486  

               
-               3,605  

           
3,605  

               
-    

    
47   साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम 

(सॊघ शसतच अनङ्टदान)  
  10,80,096            -      10,80,096  

      
11,14,298  

               
-    

      
11,14,298        11,50,562  

               
-    

      
11,50,562  

    
48   ङ्ञशऺा ङ्जवकास ङ्झनदेशनारम      

5,08,745  
    
5,08,745    

        
5,26,667  

        
5,26,667  

               
-    

        
5,46,657  

        
5,46,657  

               
-    

    
49   प्रदेश स्वास््म ङ्झनदेशनारम  

      77,372        77,372    
          
79,879  

          
79,879  

               
-    

          
82,568  

          
82,568  

               
-    

    
50   स्वास््म कामाचरमहरु  

    3,46,721  
    
3,43,221         3,500  

        
3,57,644  

        
3,53,794  

           
3,850  

        
3,69,194  

        
3,64,959  

           
4,235  

    
51   अस्ऩतारहरू  

    
5,75,850  

    
5,65,400        10,450  

        
5,97,131  

        
5,85,636  

          
11,495          6,21,353  

        
6,08,709  

          
12,645  

    
52   आमङ्टवेद स्वास््म केन्त्रहरू  

      53,090  
      
53,090    

          
54,803  

          
54,803  

               
-              56,636  

          
56,636  

               
-    

    
53   आमङ्टवेद औषधारमहरू  

      20,293        16,293         4,000  
          
21,059  

          
16,659  

           
4,400            21,938  

          
17,098  

           
4,840  

    
54   ङ्ञशऺा ताङ्झरभ केन्त्र        

24,680  
      
24,680    

          
25,513  

          
25,513  

               
-    

          
26,425  

          
26,425  

               
-    

    
55   ङ्ञशऺा ताङ्झरभ उऩ केन्त्रहरू  

       3,135         3,135    
           
3,234  

           
3,234  

               
-               3,339  

           
3,339  

               
-    

    
56   व्मवसाङ्जमक तथा सीऩ ङ्जवकास 

ताङ्झरभ केन्त्रहरु  
      61,047  

      
60,547           500  

          
63,029  

          
62,479  

             
550            65,158  

          
64,553  

             
605  
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57  

 प्रदेश स्वास्थ आऩूङ्झतच 
व्मवस्थाऩन केन्त्र  

      
70,048  

      
70,048    

          
72,628  

          
72,628  

               
-    

          
75,560  

          
75,560  

               
-    

    
58   प्रदेश स्वास््म ताङ्झरभ केन्त्र  

      41,167  
      
41,167    

          
42,534  

          
42,534  

               
-    

          
44,018  

          
44,018  

               
-    

    
59   प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशारा  

      13,407  
      
13,407    

          
13,809  

          
13,809  

               
-              14,223  

          
14,223  

               
-    

    
60   रगानी धमवस्थाऩन      

4,00,000  
    
3,00,000  

    
1,00,000  

        
4,12,000  

        
3,02,000  

        
1,10,000  

        
4,24,360  

        
3,03,360  

        
1,21,000  

    
61  

 दण्ड जङ्चयवाना ङ्जपताच 
(अदारतहरुको धयौटी ङ्जपताच 
सभेत)         3,000  

       
3,000    

           
3,090  

           
3,090  

               
-               3,183  

           
3,183  

               
-    

    
62  

 बैऩयी आउन े- साधायण 
प्रशासन    33,10,493    15,13,993    17,96,500  

      
34,09,808  

      
14,33,658  

      
19,76,150        35,12,102  

      
13,38,337  

      
21,73,765  

    
63  

 बैऩयी आउन े- ङ्जवकास 
कामचिभ    10,77,644            -      10,77,644  

      
11,31,526  

               
-    

      
11,31,526  

      
11,99,418  

               
-    

      
11,99,418  

    
64   स्थानीम तह अनङ्टदान  

  21,22,172    21,22,172    
      
21,85,837  

      
21,85,837  

               
-          22,51,412  

      
22,51,412  

               
-    

    
65   प्रदेश गौयफका चारङ्ट 

आमोजनाभा थऩ ङ्जवङ्झनमोजन  
          -              -      

      
10,00,000  

      
10,00,000  

               
-    

      
15,00,000  

      
15,00,000  

               
-    

    
66   नमाॉ आमोजना  

          -              -      
      
10,00,000  

      
10,00,000  

               
-    

      
15,00,000  

      
15,00,000  

               
-    

 
जम्भा  

2,81,62,035  
 
1,36,59,035  

 
1,45,03,000  

 
3,12,68,240  

 
1,57,07,684  

 
1,55,60,556   3,35,57,904  

 
1,70,25,849  

 
1,65,32,055  

 

 

 


