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भ�ूमका 
 सावर्ज�नक खचर्मा �व�नयोजन कुशलता, कायार्न्वयन दक्षता र �व�ीय सशुासन कायम गर� सावर्ज�नक सर्ोतको 
पर्भावकार� व्यवस्थापन गनुर् आवश्यक रहेको छ । आव�धक योजना र वा�षर्क बजेटबीच तादात्म्यता कायम गर� 
सम��गत र �वषय क्षतेर्गत लक्ष्य एवं उ�ेश्यहरू हा�सल गनर् सावर्ज�नक खचर् व्यवस्थापनको महत्वपूणर् भ�ूमका रहन्छ। 
यसका ला�ग मध्यमकाल�न खचर् संरचना एउटा महत्वपूणर्  औजारको रूपमा रहेको छ। अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन 
ऐन, २०७४ ले संघ, पर्देश र स्थानीय तहले सावर्ज�नक आय-व्ययको �ववरण पर्स्ततु गदार् अ�नवायर् रूपमा आगामी तीन 
वषर्मा हनुे खचर्को पर्क्षेपण स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ।उ� व्यवस्थाको 
कायार्न्वयन गन� पर्यास स्वरुप यस पर्देशमा गत आ�थर्क वषर् देिख मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको तजुर्मा गनर् था�लएको 
�थयो । 

 यस खचर् संरचनामा आगामी प�हलो आ�थर्क वषर्को बजेट अनमुान तथा त्यसप�छका दईु आ�थर्क वषर्को पर्क्षेपण 
गर� तीन वषर्को चकर्�य बजेट पर्स्ततु ग�रएको छ। यसले �वषय क्षेतर्गत मन्तर्ालय/�नकायहरूलाई आवश्यक सर्ोत 
स�हत सावर्ज�नक �व�को पूवार्नमुान गनर् सहयोग पगु्ने अपेक्षा ग�रएको छ।खचर् संरचना खाकामा न�तजा सूचक 
व्यवस्थापन एउटा महत्वपूणर् क्षेतर् रहेको छ । कायर् सम्पादन तथा उत्�रदा�यत्व �वष्लेषण गनर् न�तजा सूचकले 
महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्ने अपेक्षा ग�रएको छ । 

 सम�ृ नपेाल, सखुी नपेाल� को रा��य सोच एवम ्सन ्२०30 �भतैर् �दगो �वकास लक्ष्य हा�सल गन� लक्ष्यलाई 
टेवा पगु्ने गर� पर्ादेिशक सम�ृ� र �वकास हा�सल गनर् यो खचर् संरचना सहयोगी हनुे अपेक्षा ग�रएको छ। �व� 
अनशुासन कायम गर� पर्ाथ�मकता पर्ा� क्षेतर्मा पयार्� बजेट �व�नयोजन माफर् त सावर्ज�नक खचर्को कुशल र पर्भावकार� 
व्यवस्थापन गर� अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् यसले सघाउ पगु्ने �व�ास �लइएको छ। 

 मध्यमकाल�न खचर् संरचनामा �वषय क्षेतर्गत न�तजा सूचकको उपलिब्धका आधारमा मध्यमकाल�न लक्ष्य 
�नधार्रण गर� �वषय क्षेतर्गत खचर् तथा सर्ोतको �तर्वष�य अनमुान तथा पर्क्षेपण गनर् स�कने खालका संिक्ष� ता�लका 
�वकास ग�रएको छ। न�तजा सूचक तयार गदार् पन्धर्� योजना, पर्ादेिशक आव�धक योजनाको पर्ारिम्भक अवधारणा पतर्, 
�दगो �वकास लक्ष्यका साथै पर्ादेिशक वस्तिुस्थ�त एवं आवश् यकता तथा सामथ्यर्लाई समेत आधार �लइएको छ।आगामी 
वषर्हरुमा यस पर्यासलाई थप सदुृढ र पर्भावकार� बनाउदै लैजान प�न यो दस्तावेज महत्वपणुर् हनुेछ। 

 अन्तमा, यस मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा कायर्मा संलग्न हनुे आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयका 
कमर्चार�हरु तथा �वषयगत मन्तर्ालयलाई यस मन्तर्ालय धन्यवाद ज्ञापन गदर्छ। 
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 ऩङ्चयच्छेद १ 

ऩङ्चयचम 

 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

 अन्तय-सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकायहरूरे अङ्झनिामय रूऩभा 
भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गनङ्टयऩने व्मिस्था छ। भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गदाय आमोजना/ कामयक्रभको उद्देश्म 
तथा खचयको ऩङ्टष्ट्याईं सभेङ्जिनङ्ट ऩने,  आमोजना/ कामयक्रभ कामायन्िमन हङ्टने आगाभी तीन आङ्झथयक िर्यभा प्राप्त हङ्टनसक्ने प्रङ्झतपर य 
उऩरङ्ञधध सभेत याख्नङ्टऩने व्मिस्था छ। मसका साथै, आमोजना/ कामयक्रभ कामायन्िमन गनय आिश्मक ऩने खचयको ङ्जिियण य सो 
खचय व्महोने स्रोतको अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण गनङ्टयऩने प्रािधान छ। 

  “सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी” अङ्झबमानको याङ्जिम सोच सङ्जहतको उद्देश्म प्राप्त गनय य सन ्२०३० ङ्झबतै्र ङ्छदगो ङ्जिकास 
रक्ष्महरू हाङ्झसर गनय ङ्जिङ्झनमोजन कङ्ट शरता भापय त साियजङ्झनक खचयको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गनङ्टय अऩङ्चयहामय आिश्मकता यहेको 
छ। साियजङ्झनक खचयको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गने एक भहत्त्िऩूणय औजायको रूऩभा यहेको भध्मभकारीन खचय सॊयचनारे उऩमङ्टयक्त 
रक्ष्महरू ऩूया गनय सहमोग ऩङ्टय ् माउॉदछ।  

आङ्झथयक, साभाङ्ञजक य भानिीम ङ्जिकासको ऺेत्रभा त ङ्टरनात्भक रूऩभा ऩछाङ्झि ऩयेको मस सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशराई प्रदेश 
सयकायरे उऩयोक्त याङ्जिम सोच, रक्ष्म तथा उद्देश्मसॉग साभञ्जस्म हङ्टने गयी आफ्नो नीङ्झत तथा कामयक्रभ य आिङ्झधक मोजनाको 
अिधायणा ऩत्र रगामतका दस्तािेजहरूभा प्रस्तङ्टत गयेका उद्देश्म तथा यणनीङ्झतहरूराई सहमोग ऩङ्टग्ने गयी मो भध्मभकारीन खचय 
सॊयचना तजङ्टयभा गङ्चयएको छ नै मस िाहेक कोङ्झबि १।  

 भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गदाय आमोजना/ कामयक्रभको प्राथङ्झभकीकयण गने आधायहरू ऩङ्चयभाजयन गयी िस्तङ्टगत 
रूऩभा सॊघीम सयकायको ऩन्रौं मोजनाको आधाय-ऩत्र, प्रथभ प्रादेङ्ञशक आिङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञभबक अिधायणा-ऩत्र तथा ङ्छदगो 
ङ्जिकास रक्ष्महरू हाङ्झसर गनेतपय  आमोजना/ कामयक्रभ उन्भङ्टख छ, छैन बङ्ङे सन्दबयभा भङ्टख्म आधायका रूऩभा ङ्जिश्लरे्ण गयी 
प्राथङ्झभकीकयणको ङ्झनङ्ञित भाऩदण्ि फनाइएको छ। सभग्र ङ्जिकासका ङ्जिर्म ऺेत्रहरूराई ५ ऺेत्रभा ङ्जिबाजन गयी भाऩदण्िहरूभा 
सफै ऺेत्रको ६ ििा साभान्म आधायहरू य ङ्जिर्मऺेत्र अनङ्टसायको दङ्टई ििा ऺेत्रगत आधाय तम गङ्चयएका छन।् साथै, मस खचय 
सॊयचनाभा ऩङ्जहरो िर्य िा आङ्झथयक िर्य २०७७/७८ को हकभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेि अनङ्टरूऩ य त्मसऩङ्झछका दङ्टई आङ्झथयक िर्यको 
हकभा आमोजना कामायन्िमनको ङ्ञस्थङ्झत, उऩरधध स्रोत साधन य खचय गने ऺभताराई आधाय भानी यकभ अनङ्टभान गङ्चयएको छ। 
मसैगयी ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा आगाभी तीन िर्यङ्झबत्र गङ्चयएको रगानीफाि प्राप्त हङ्टने रङ्ञऺत प्रङ्झतपर तथा नङ्झतजा सूचकहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ। 

१.२ अिधायणा तथा उद्दशे्म 

 साियजङ्झनक ङ्जित्त व्मिस्थाऩनको भहत्त्िऩूणय औजायका रूऩभा मस खचय सॊयचनाभा आिङ्झधक मोजनाको भध्मभकारीन/ 
दीघयकारीन सोच, रक्ष्म य उद्देश्मसॉग िाङ्जर्यक फजेि तथा कामयक्रभको साभञ्जस्मता गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। साथै, सयकायसॉग उऩरधध 
सीङ्झभत स्रोत साधनको आॉकरन गयी प्राथङ्झभकताको ऺेत्रभा भध्मभ अिङ्झधको राङ्झग फाॉिपाॉि गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। मस अन्तगयत सॊघीम 
सयकायफाि प्राप्त हङ्टने ङ्जित्तीम स्रोत, याजश्व ऩङ्चयचारन, आन्तङ्चयक ऋण, िैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा अन्म ङ्जित्तीम स्रोतको आॉकरन गयी 
सभङ्जिगत आङ्झथयक खाका ङ्झनधाययण गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। मसैको आधायभा ङ्जिर्मऺेत्रगत प्राथङ्झभकता अनङ्टरूऩ ङ्जिर्मगत भन्त्रारम य 
सयकायका अन्म ङ्झनकामहरूको नीङ्झत तथा कामयक्रभहरू कामायन्िमन गनय आिश्मक भध्मभ अिङ्झधको फजेि ङ्जिङ्झनमोजन य सॊघीम 
सॊयचनाभा सॊघीम सयकायरे प्रदेश सयकायराई य प्रदेशरे स्थानीम तहराई उऩरधध गयाउनङ्ट ऩने अनङ्टदान य याजस्ि फाॉिपाॉि 
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सङ्जहतको भध्मभकारीन खचय अनङ्टभानको खाका तमाय गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। मसयी ङ्झनधाययण बएको स्रोतङ्झबत्र यहेय भन्त्रारम एिभ ्
ङ्झनकामहरूरे नीङ्झत तथा कामयक्रभ कामायन्िमनको क्रभभा राग्ने खचय यकभको अनङ्टभान गनङ्टयऩने हङ्टन्छ।  

 मो खाका तमाय गदाय ऩङ्जहरो आङ्झथयक िर्यको िास्तङ्जिक फजेि य सोका आधायभा आगाभी दङ्टई आङ्झथयक िर्यको फजेि 
प्रऺेऩण गङ्चयन्छ। ऩङ्जहरो िर्य फजेि कामायन्िमन बएऩङ्झछ नमाॉ भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गदाय ऩङ्जहरो आङ्झथयक िर्यको प्रगङ्झत 
सभीऺा गयी ङ्जिगतभा गङ्चयएको प्रऺेऩण ऩङ्चयभाजयन तथा थऩ एक िर्यको फजेि प्रऺेऩण गङ्चयन्छ। मसयी भध्मभकारीन खचय 
सॊयचनाभा चक्रीम ङ्जहसाफरे प्रत्मेक िर्य तीन िर्यको फजेिको आॉकरन गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। त्मसैरे मसराई ङ्जिकासको आिश्मकता, 
आमोजना कामायन्िमनको अिस्था, याजस्ि य िैदेङ्ञशक सहामताको अनङ्टभान सभेतका आधायभा प्रत्मेक िर्य ऩङ्चयभाजयन गङ्चय याख्नङ्टऩने 
हङ्टन्छ। मसफाि भध्मभकारीन खचय सॊयचनारे फजेि तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमाराई फढी मथाथयऩयक य िस्तङ्टङ्झनष्ठ फनाउन य फजेिराई उद्देश्म, 

उऩरङ्ञधध य नङ्झतजासॉग आिद्ध फनाउन भहत्त्िऩूणय बङू्झभका ङ्झनिायह गदयछ।भध्मभकारीन खचय सॊयचनाका उद्देश्महरू ङ्झनभनानङ्टसाय 
यहेका छन:् 

1. साियजङ्झनक खचय प्रणारीभा ङ्जित्त अनङ्टशासन कामभ गयी सभङ्जिगत आङ्झथयक स्थाङ्जमत्ि प्राप्त गनयका राङ्झग सयकायराई प्राप्त हङ्टने 
भध्मभ अिङ्झधको आन्तङ्चयक य िाह्य श्रोतको िास्तङ्जिक अनङ्टभान गयी फजेि खाका तजङ्टयभा गने। 

2. सयकायको ङ्जिकास मोजनाको प्राथङ्झभकताका ऺेत्रभा रगानीको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गनय साधन श्रोतको ङ्जिङ्झनमोजन प्रङ्जक्रमाको 
ऩङ्टनसंयचना गयी प्राथङ्झभकताप्राप्त ङ्जिर्मगत ऺेत्रभा फजेिको फाॉिपाॉि गने। 

3. साियजङ्झनक खचयराई फढी प्रबािकायी य कङ्ट शर फनाई रङ्ञऺत प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

4. सभफङ्ञन्धत भन्त्रारमहरूको फजेि अनङ्टभान िास्तङ्जिक फनाउने।  

१.३ भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको अभ्मास 

 आिङ्झधक मोजना य िाङ्जर्यक कामयक्रभ फीचभा तादात्भमता नयहनङ्ट, फजेिको अबािभा ङ्जिकास आमोजना/ कामयक्रभहरू राभो 
सभमसभभ सभऩङ्ङ नहङ्टनङ्ट, कङ्ट नै आमोजनाभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेि खचय हङ्टन नसक्नङ्ट, ङ्छदगोऩना नबएको आमोजनाभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तय रूऩभा 
फजेि ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टन ङ्ट, अत्मािश्मक ऩूिायधायका कङ्झतऩम आमोजनाहरूभा फजेिको सङ्टङ्झनङ्ञितता नहङ्टन ङ्ट य कामायन्िमन ऺभता बन्दा फढी 
आमोजनाहरू सञ्चारनभा यहनङ्ट जस्ता सभस्माहरू नेऩारको साियजङ्झनक खचय प्रणारीभा यही आएका ङ्झथए। साियजङ्झनक खचयभा 
देङ्ञखएका मी सभस्माहरूराई सभफोधन गनय साियजङ्झनक खचय ऩङ्टनयािरोकन आमोग, २०५७ रे भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको 
तजङ्टयभा य कामायन्िमनको ङ्झसपाङ्चयश गयेको ङ्झथमो। मसराई ध्मानभा याखी दशौं मोजना  (आ.ि. २०५९/६०-२०६४/६५) सॉगसॉगै 
आङ्झथयक िर्य २०५९/६० देङ्ञख आिङ्झधक मोजनासॉग तारभेर हङ्टनेगयी भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा तथा कामायन्िमन गनय 
शङ्टरूआत गङ्चयएको ङ्झथमो। शङ्टरूभा मसराई ङ्ञशऺा, स्िास््म, कृङ्जर्, ङ्झसॊचाइ, ङ्जिद्यङ्टत, सिक य जरस्रोत जस्ता भङ्टख्म ऺेत्रभा रागङ्ट गङ्चयएको 
ङ्झथमो। मसरे आिङ्झधक मोजना य िाङ्जर्यक फजेि फीच तादात्भमता कामभ गने, ङ्जिकास आमोजना/कामयक्रभहरूराई प्राथङ्झभकीकयण 
गने, आिङ्झधक मोजनारे ङ्झरएका उद्देश्म य रक्ष्महरू ऩूया गनेगयी स्रोत साधनको सदङ्टऩमोग गने तथा ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा ऩयेका 
ऩङ्चयमोजनाहरूभा स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने उद्देश्म ङ्झरएको ङ्झथमो य मसफाि ङ्जित्त अनङ्टशासन य आङ्झथयक स्थाङ्जमत्िको अऩेऺा गङ्चयएको 
ङ्झथमो। 

कामयक्रभ तथा आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकीकयण गने क्रभभा ङ्झनङ्ञित आधायहरू तोकी आमोजना/ कामयक्रभहरूको साधायण 
तथा ङ्जिर्मऺते्रगत आधायहरूभा ०, १, २ य ३ अॊक प्रदान गयी क्रभश् कभजोय, साधायण िा सन्तोर्जनक, याम्रो य अङ्झत याम्रो भानी 
कङ्ट र बाङ्चयत अॊक गणना गङ्चयन््मो। सो बायका आधायभा ऩङ्जहरो, दोश्रो य तेश्रो प्राथङ्झभकता (P1, P2, P3) भा िगॉकयण गयी सोही 
प्राथङ्झभकताराई फजेि ङ्जिङ्झनमोजनको आधाय भाङ्झनएको ङ्झथमो। ऩङ्जहरो भध्मभकारीन खचय सॊयचनाभा भातै्र २०३ ििा कभ प्रङ्झतपर 
ङ्छदने आमोजनाहरू हिाउने िा गाभ्ने कामय गङ्चयएको ङ्झथमो। मसरे सयकायराई खचयको प्राथङ्झभकीकयण गयी सीङ्झभत स्रोतको उङ्ञचत 
फािॉपािॉफाि रक्ष्म प्राङ्झप्तभा सहमोग ऩङ्टय ् माएको ङ्झथमो।  

 शङ्टरूका िर्यहरूभा मस खचय सॊयचना तजङ्टयभा कामयराई सॊस्थागत गनय प्रमास गङ्चयएको य त्मसको परस्िरूऩ मसका 
उद्देश्महरू खासगयी ङ्जित्त अनङ्टशासन य खचयको यणनीङ्झतक रूऩभा ङ्जिङ्झनमोजन कामयभा सहमोग ऩङ्टय ् माएको ङ्झथमो। तय, मस खचय 
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सॊयचना तजङ्टयभा गनय कानङ्टनी िाध्मता नयहेको आङ्छद कायणरे त्मस ऩङ्झछका केही िर्यहरूभा मसको तजङ्टयभाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन 
सङ्जकएन। हार अन्तय-सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ भा प्रदेश सयकायरे ऩङ्झन िाङ्जर्यक आम व्ममको ङ्जिियण प्रदेश सबाभा 
ऩेश गदाय भध्मभकारीन खचय सॊयचना सभेत ऩेश गनङ्टयऩने कानूनी प्रािधान यहेकोरे प्रदेशस्तयभा भध्मभकारीन खचय सॊयचनाराई 
सॊस्थागत गनय आिश्मक बएको छ।  

 १.४ भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमा 

क. ङ्झत्र-िर्ॉम खचय प्रऺऩेणसङ्जहत कङ्ट र फजेिको आकाय तमायी  

गत आङ्झथयक िर्यको साियजङ्झनक खचयको मथाथय ङ्ञस्थङ्झत, चारङ्ट आङ्झथयक िर्यको अनङ्टभान य भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको 
आधायभा मस भन्त्रारमफाि ङ्जिर्म ऺेत्रगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमसॉग नीङ्झतगत छरपर गयी आगाभी आङ्झथयक िर्यको आम व्ममको 
प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदन तमाय गङ्चयन्छ। ङ्जिर्म ऺेत्रगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमहरूभा यहेका भध्मभकारीन खचय सॊयचना कामयदरको 
सॊरग्नताभा कामयगत रूऩभा मस भन्त्रारमफाि सभग्रभा ऩङ्टनयािरोकन गयी अिधायणाऩत्र तमाय गङ्चयन्छ। मसका साथै प्रदेशको 
सभङ्जिगत अथयतन्त्रको ितयभान ङ्ञस्थङ्झत, चारङ्ट याङ्जिम/ प्रादेङ्ञशक आिङ्झधक मोजना, भध्मभकारीन खचय सॊयचना, कङ्ट र गाहयस््म 
उत्ऩादनको प्रऺेऩण, ङ्जित्तीम ङ्ञस्थङ्झत, ङ्जित्त ऩङ्चयचारनको सभबािना, याजश्व तथा कयको रचकता तथा प्रऺेऩण तथा कामयगत नीङ्झत य 
प्राथङ्झभकताको आधायभा फजेि तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे आगाभी आङ्झथयक िर्यको कङ्ट र फजेिको आकाय य सीभा ङ्झनधाययण गदयछ। 

ख. फजेि सीभा य भागयदशयन ऩठाउन े  

फजेि तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे तमाय गयेको फजेिको सीभाङ्झबत्र यही मस भन्त्रारमफाि भन्त्रारमगत य ऺेत्रगत रूऩभा चारङ्ट, 
ऩङ्टॉजीगत य ङ्जित्तीम व्मिस्थासङ्जहतको फजेिको सीभा य भागयदशयन तमाय गयी प्रादेङ्ञशक भन्त्रारमगत फजेि सूचना प्रणारी (PLMBIS) 

भा प्रङ्जिि गयी ङ्जिर्म ऺेत्रगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमभा ऩठाइन्छ।  

ग. आमोजना फैंक य आमोजनाको छनौि तथा प्राथङ्झभकीकयण 

प्रदेशको आिश्मकता, सभस्मा य सभबाव्मता, कामायन्िमनमोग्मता य फढी प्रङ्झतपरमङ्टक्त ङ्जिर्मऺेत्रगत आमोजनाको ऩङ्जहचान, 

ङ्जिश्लरे्ण तथा प्राथङ्झभकीकयण य छनौि गयी प्राथङ्झभकताक्रभका आधायभा आमोजना सभािेश गयी आमोजना फैंक फनाउनङ्टऩदयछ। 
आमोजना फैंकभा सभािेश बएका आमोजनाको प्राथङ्झभकताक्रभको आधायभा भध्मभकारीन खचय सॊयचनाभा आमोजना  सभािेश 
गङ्चयन्छ। मसयी छनौि गयी सभािेश गङ्चयएको आमोजनाभा आगाभी आङ्झथयक िर्यको फजेि ङ्जिङ्झनमोजन य थऩ २ आङ्झथयक िर्यको खचय 
तथा स्रोतको प्रऺेऩण गङ्चयन्छ।  

घ.  भध्मभकारीन खचय सॊयचना, कामयक्रभ तथा फजेि प्रस्ताि 

फजेि तथा स्रोत सङ्झभङ्झतरे तमाय गयी ऩठाएको सीभा य भागयदशयनङ्झबत्र यही ङ्जिर्मऺेत्रगत ङ्झनकाम/ भन्त्रारमरे आफ्ना 
आिश्मकता य प्राथङ्झभकीकयणका आधायभा छनौि बएका आमोजना/कामयक्रभको  ङ्झत्रफर्ॉम खचय प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन 
खचय सॊयचना य आगाभी आङ्झथयक िर्यको फजेि तमाय गयी प्रादेङ्ञशक भन्त्रारमगत फजेि सूचना प्रणारी (PLMBIS) भा प्रङ्जिङ्जि गयी 
आङ्झथयक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउॉन ङ्टऩने हङ्टन्छ। 

ङ.  ङ्जिर्मगत प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर 

ङ्जिर्मऺेत्रगत ङ्झनकाम/भन्त्रारमफाि प्रस्ताङ्जित आमोजना/कामयक्रभको ङ्झत्रिर्ॉम खचय प्रऺेऩण सङ्जहतको भध्मभकारीन खचय 
सॊयचना य फजेि भाथी सभफङ्ञन्धत ङ्जिर्मगत प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। मसयी छरपर गदाय नेऩारको सॊङ्जिधान 
(भौङ्झरक हक, याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्तहरू य याज्मका नीङ्झत य अनङ्टसूची ६, ७, ८ य ९ फभोङ्ञजभको कामयऺ ेत्र/ऺेत्राङ्झधकाय), याङ्जिम 
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दीघयकारीन सोच, याङ्जिम आिङ्झधक मोजना, प्रदेशको आिङ्झधक मोजना, ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्म, सभफङ्ञन्धत प्रदेशको आिश्मकता, सभस्मा 
य सभबािना य आमोजना फैंकफाि छनौि गङ्चयएका आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयणराई आधाय फनाउनङ्टऩने हङ्टन्छ। 

६. भस्मौदा तमायी गयी प्रदेश सबाभा ऩेश गने 

ङ्जिर्मगत प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतभा छरपर ऩिात प्रस्ताि गङ्चयएका आमोजना/ कामयक्रभको ङ्झत्रिर्ॉम खचय प्रऺेऩण सङ्जहतको 
भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको प्रायङ्ञभबक य अङ्ञन्तभ भस्मौदा तमाय गयी मस भन्त्रारमफाि स्िीकृत गङ्चयन्छ।  मसयी स्िीकृत बएको 
भध्मभकारीन खचय सॊयचना िाङ्जर्यक आम व्ममको ङ्जिियण (फजेि) सॉगै प्रदेश सबाभा ऩेश गनङ्टयऩने हङ्टन्छ। 
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                                                       ऩङ्चयच्छेद २ 

भध्मभकारीन खचय सॊयचना 
 

२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

सॊङ्जिधानरे आत्भसात गयेको सभाजिाद उन्भङ्टख याि य प्रदेश ङ्झनभायण एिभ ्"सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" को दीघयकारीन 
याङ्जिम सोच हाङ्झसर गनय साियजङ्झनक ङ्जित्त व्मिस्थाऩनको भहत्िऩूणय बङू्झभका यहन्छ। साधनको ङ्जिङ्झनमोजन कङ्ट शरता, कामायन्िमन 
दऺता तथा ङ्जित्तीम अनङ्टशासनका तीनै ऩऺहरूभा प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिङृ्जद्ध गने उऩाम तथा औजायको रूऩभा भध्मभकारीन खचय 
सॊयचनाराई ङ्झरन सङ्जकन्छ। सॊघीमताको कामायन्िमनसॉगै साियजङ्झनक खचय य स्रोत ऩङ्चयचारन गने तहगत सयकायहरूरे आ-आफ्नो 
ऺेत्रभा साियजङ्झनक ङ्जित्त ऩङ्चयचारनभा प्रबािकाङ्चयता ल्माई भङ्टरङ्टकको साभाङ्ञजक आङ्झथयक रगामत सभग्र ङ्जिकास य सभङृ्जद्धभा मोगदान 
गनय आिश्मक बएकोरे अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ भा भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गनङ्टयऩने अङ्झनिामय 
व्मिस्था गङ्चयएको छ। 

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको प्रथभ भध्मभकारीन खचय सॊयचना आङ्झथयक िर्य २०७६/७७ भा तजङ्टयभा गयी कामायन्िमनभा ल्माईएको 
ङ्झथमो । सभदृ्ध प्रदेश ङ्झनभायणका राङ्झग तीब्र आङ्झथयक िङृ्जद्ध एिभ ् ङ्जिकास कामयक्रभहरूको प्रबािकायी कामायन्िमन य ङ्जित्तीम 
सॊघीमताको कङ्ट शर व्मिस्थाऩन गदै प्रादेङ्ञशक तथा याङ्जिम रक्ष्म हाङ्झसर गनय आगाभी तीन िर्यको स्रोतको आॉकरन तथा प्रऺेऩण 
सङ्जहतको भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गङ्चयएको ङ्झथमो । 

 ङ्जिश्वका सफैभरङ्टकङ्ट हरु एकै ऩिक कोङ्झबि-१९ को भाहाभायीको चऩेिाभा ऩयेका छन ् ।कोङ्झबि-१९ योगको सॊक्रभण 
योक्न उङ्ञचत व्मिस्थाऩन गनङ्टयऩने य आङ्झथयक भन्दीको ितयभान अिस्थािाि प्रदेशको अथयतन्त्रराई चरामभान फनाउनङ्टऩने कठीन तथा 
चनूौङ्झतऩूणय अिस्थाभा आङ्झथयक िर्य २०७७/७८ को िजेि तजङ्टयभा य भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको खाका तमाय गनङ्टयऩने अिस्था 
आएको छ । तसथय कोङ्झबि-१९ फाि सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको अथयतन्त्रभा ऩयेको असय तथा प्रबािराई न्मूनीकयण गदै याहत, योजगायी 
तथा ऩङ्टनयोत्थानभा जोि ङ्छदॉदै उच्च आङ्झथयक िङृ्जद्ध हाङ्झसर हङ्टनेगयी खचय सॊयचना तमाय गङ्चयएको छ। 

सॊङ्जिधानरे ऩङ्चयकल्ऩना गये फभोङ्ञजभको अथय व्मिस्था कामभ गने सोचराई भनन ् गदै प्रदेश सयकायको नीङ्झत तथा 
कामयक्रभभा उल्रेङ्ञखत दीघयकारीन रक्ष्म हाङ्झसर गनय तथा नेऩार सयकायको सोच, रक्ष्म तथा प्राथङ्झभकतासॉग साभञ्जस्म हङ्टने गयी 
आगाभी तीन आङ्झथयक िर्यको भध्मभकारीन खचय सॊयचना (२०७७/७८-२०७९/८०) तजङ्टयभा गङ्चयएको छ। मस दस्तािेज तमाय 
गदाय ितयभान सयकायका घोर्णा, प्राथङ्झभकता एिभ ्नीङ्झत तथा कामयक्रभ, प्रदेशको ऩङ्जहरो आिङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञभबक अिधायणा 
ऩत्र य सॊघीम सयकायको ऩन्रौं मोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) भा उल्रेङ्ञखत सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीङ्झत य प्राथङ्झभकता य ङ्छदगो 
ङ्जिकास रक्ष्म, २०३० को भागयङ्ञचत्रराई भङ्टख्म आधाय ङ्झरइएको छ। मस दस्तािेजभा प्रदेशरे तजङ्टयभा गयेका कामयक्रभका साथै 
साङ्जिकभा सॊघफाि कामायन्िमन बइयहेका तय प्रदेश य स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यहेका कामयहरू ङ्झबत्र यहेका सशतय अनङ्टदान 
अन्तगयत हस्तान्तयण बई आएका कामयक्रभहरू सभेत सभेङ्जिएका छन।्  

२.२ च ङ्टनौती तथा अिसय  

सॊघीम शासन प्रणारीको निीन याजनीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक अभ्मास, ङ्झतव्र आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास य रूऩान्तयणको 
जन आकाॊऺाको सभफोधन, तङ्टरनात्भक रूऩभा आङ्झथयक साभाङ्ञजक रूऩभा ङ्जिद्यभान ङ्जऩछङ्झिएको अिस्थाको सभफोधन, ङ्जिकास ङ्झनभायण 
तथा साभाङ्ञजक ऺेत्रका राङ्झग आिश्मक नीङ्झत एिभ ्कानङ्टन तजङ्टयभा तथा कामायन्िमन,  क्रभागत बौङ्झतक सॊयचनाको ङ्झनभायण तथा 
व्मिस्थाऩन, कृङ्जर्भा आधङ्टङ्झनकीकयण,  औद्योङ्झगकीकयण य व्मिसामीकयण, प्रदेशका सभबाव्म स्रोतको ऩङ्जहचान एिभ ्ऩङ्चयचारन य भानि 
सॊशाधन व्मिस्थाऩन जस्ता च ङ्टनौतीहरू मस प्रदेशभा यहेका छन।् स्िदेशी तथा िैदेङ्ञशक रगानी आकर्यण तथा प्रोत्साहन, उत्ऩादन 
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तथा उत्ऩादकत्ि अङ्झबिङृ्जद्ध, ङ्जित्तीम अनङ्टशासन य जिापदेङ्जहता अङ्झबिङृ्जद्ध, शासकीम ऺभता अङ्झबिङृ्जद्ध तथा सङ्टशासन प्रिद्धयन सभेत मस 
प्रदेशभा थऩ च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् साथै, प्रकोऩसभफन्धी सभबाव्म जोङ्ञखभहरूको न्मूनीकयण, आङ्झथयक-साभाङ्ञजक ङ्जिकासका 
सफै प्रमासहरूराई जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन अनङ्टकूर फनाउनङ्ट, हार केन्रीम तहफाि सञ्चारन बैयहेका ङ्जिकास कामयक्रभराई एकीकृत गनङ्टय 
य आिश्मक स्रोत साधन व्मिस्था गनङ्टय सभेत च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् 

कोङ्झबि-१९ रे शृ्रजना गयेको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई सभिोधन गयी आधायबतू स्िास््म तथा अन्म साभाङ्ञजक सेिाभा जनताको 
सहज ऩॉहङ्टच य सघन योजगायी शृ्रजना गनङ्टय अङ्जहरे ङ्जिर्शे च ङ्टनौतीको रूऩभा देङ्ञखएका छन।् 

भङ्टरङ्टकको याजनीङ्झतक सॊयचनात्भक रूऩान्तयणरे ल्माएको ङ्जिकासको ङ्जिकेन्रीकयण, भङ्टरङ्टक आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जिकासको चयणभा प्रिेश गयेको अिस्था, उियय जङ्झभन, जरस्रोत, िन, खानी, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता एिभ ्बौगोङ्झरक सङ्टन्दयताजस्ता प्राकृङ्झतक 
स्रोतहरूको उऩरधधता, कृङ्जर्, ङ्झसॊचाइ तथा जरङ्जिद्यङ्टतको प्रच ङ्टय सभबाव्मता, सभबाव्म स्रोत साधनको ऩङ्जहचान, दामया ङ्जिस्ताय तथा 
ऩङ्चयचारन जस्ता ऩऺ मस प्रदेशका प्रभङ्टख अिसयका रूऩभा यहेका छन।् साथै याङ्जिम गौयिको यानीजभया कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना ङ्झनभायणको क्रभभा यहेको, सेती रोकभागय, भध्म ऩहािी रोकभागय, छेरा औद्योङ्झगक ऺेत्र, फङ्टढीगॊगा जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना य 
सोफाि उऩरधध हङ्टने योजगायीका अिसय, फजाय ङ्जिस्ताय तथा अन्म प्रदेशसॉगको आिद्धताराई आङ्झथयक साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा उऩमोग 
गने अिसय ऩङ्झन यहेको छ।  

२.३ सोच, उद्दशे्म तथा यणनीङ्झत 

प्रस्तङ्टत भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा गदाय मस प्रदेशको ऩङ्जहरो आिङ्झधक मोजनाको प्रायङ्ञभबक अिधायणाऩत्रको 
भस्मौदा तथा ऩन्रौं मोजनाको आधाय ऩत्रराई भङ्टख्म आधायका रूऩभा ङ्झरइएको छ। उक्त दस्तािेजहरूभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिर्म 
ऺेत्रगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झतराई मस खचय सॊयचनाको ङ्जिर्म ऺेत्रगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झतका रूऩभा उल्रेख गङ्चयएको 
छ। भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको सभङ्जिगत सोच, उद्देश्म तथा यणनीङ्झत देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन।् 

२.३.१ दीघयकारीन सोच 

"सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी"  

सभङ्टङ्ङत, स्िाधीन य सभाजिाद उन्भङ्टख अथयतन्त्र सङ्जहतको सभान अिसय प्राप्त, स्िस्थ, ङ्ञशङ्ञऺत, भमायङ्छदत य उच्च जीिनस्तय बएका 
सङ्टखी नागङ्चयक फसोफास गने भङ्टरङ्टक।  

२.३.२ उद्दशे्म  

१. याङ्जिम उद्देश्म अनङ्टसाय सियसङ्टरब, गङ्टणस्तयीम य आधङ्टङ्झनक ऩूिायधाय ङ्झनभायण, उत्ऩादनशीर य भमायङ्छदत योजगायी अङ्झबिङृ्जद्ध, उच्च, 
ङ्छदगो य सभािेशी आङ्झथयक िङृ्जद्ध तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण गदै प्रदेशको सभङृ्जद्धको आधाय ङ्झनभायण गनङ्टय। 

२. याङ्जिम उद्देश्म अनङ्टसाय गङ्टणस्तयीम स्िास््म तथा ङ्ञशऺा, स्िस्थ तथा सन्तङ्टङ्झरत िाताियण, साभाङ्ञजक न्माम य जिापदेही 
साियजङ्झनक सेिा कामभ गयी सॊघीम शासन व्मिस्थाको सङ्टदृढीकयण गदै प्रदेशका नागङ्चयकराई भमायङ्छदत य ऩङ्चयष्ट्कृत 
जीिनमाऩनको अनङ्टबङू्झत गयाउनङ्ट। 

३. साभाङ्ञजक-आङ्झथयक रूऩान्तयण तथा स्िाधीन याङ्जिम अथयतन्त्र ङ्झनभायण गयी देशको स्िाङ्झबभान, स्ितन्त्रता य याङ्जिम ङ्जहतको 
सॊयऺण गनङ्टय।   

४. सॊङ्जिधान प्रदत्त भौङ्झरक हक अङ्झधकायको ऩूणय कामायन्िमन गदै सभाजिाद उन्भङ्टख अथयतन्त्रको ङ्झनभायण गनङ्टय। 

५. उऩरधध साधन स्रोतको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गदै ङ्छदगो आङ्झथयक ङ्जिकास कामभ गनङ्टय य प्रदेशका नागङ्चयकभा 
सङ्टशासनको अनङ्टब ङ्टती गयाउनङ्ट। 
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२.३.३ प्रदेश यणनीङ्झत 

१. तीव्र, ङ्छदगो य स्ियोजगायभूरक आङ्झथयक िङृ्जद्ध गने, 
२. सङ्टरब तथा गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा य ङ्ञशऺाको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने, 
३. आन्तङ्चयक, अन्तय प्रदेश तथा अन्तयदेशीम अन्तयआफद्धता अङ्झबिङृ्जद्ध गने, 
४. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि अङ्झबिङृ्जद्ध गने, 
५. ऩूणय, ङ्छदगो य उत्ऩादनशीर साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण प्रदान गने, 
६. गङ्चयफी ङ्झनिायण य आङ्झथयक साभाङ्ञजक सभानता सङ्जहतको न्मामऩूणय सभाज ङ्झनभायण गने, 
७. प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण य ऩङ्चयचारन तथा उत्थानशीरताको ङ्जिकास गने य 

८. साियजङ्झनक सेिाको सङ्टदृढीकयण, ऺेत्रगत सन्तङ्टरन य याङ्जिम एकता सभफद्धयन गने।  

२.४ प्रभङ्टख नङ्झतजा सूचक तथा रक्ष्म 

नेऩार सयकायरे ङ्झरएको "सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी" को याङ्जिम सोच तथा प्रदेश सयकायरे ङ्झरएको आङ्झथयक साभाङ्ञजक 
रूऩान्तयणको उद्देश्म हाङ्झसर गनयभा केङ्ञन्रत यहॉदै मस प्रदेशको आगाभी तीन िर्यको भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको प्रभङ्टख रक्ष्म 
तथा नङ्झतजा सूचक ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ। सो अनङ्टसाय सभङ्जिगत रक्ष्महरूको ङ्जिद्यभान ङ्ञस्थङ्झत तथा आगाभी ३ िर्यको अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञधध ताङ्झरका २.१ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका २.१: सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको प्रभङ्टख सभङ्जिगत सूचक तथा रक्ष्म 

क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाई 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ को 
उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१.  अथयतन्त्रको आकाय  
कूर गाहयस््म उत्ऩादनभा  रू राखभा 24294 27175 31366 33404 35480 

२.  िाङ्जर्यक आङ्झथयक िङृ्जद्धदय प्रङ्झतशत 6.90 4.08 7.78 8.51 8.94 

 
कृङ्जर् प्रङ्झतशत - 2.७0 5.0 5.5 5.8 

 
गैयकृङ्जर् प्रङ्झतशत      

 
उद्योग प्रङ्झतशत - 9.21 9.2 9.8 10.0 

 
सेिा प्रङ्झतशत - 3.60 9.6 10.5 11.0 

३.  
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त कङ्ट र याङ्जिम 
आम 

अभेङ्चयकी 
िरय 

746 799 879 922 965 

४.  
आङ्झथयक जोङ्ञखभ 
सूचकाॊक (EVI) 

सूचकाॊक - - - - - 

५.  
भानि सभऩङ्ञत्त सूचकाॊक 
(HAI) 

सूचकाॊक      

६.  जनसख्मा       

आङ्झथयक िङृ्जद्धदय आॉकरन गदाय ङ्ञस्थय सयकाय, सॊघीम सॊयचना अनङ्टसाय मस प्रदेश य मस प्रदेशका स्थानीम सयकायफाि प्रबािकायी 
रूऩभा हङ्टने कामयक्रभ तथा फजेिको कामायन्िमन, उजाय उऩरधधताभा हङ्टने उल्रेख्म िङृ्जद्ध, केही फृहत आमोजना सभऩङ्ङ हङ्टने अिस्था, 
ङ्झनभायण ऺेत्रको ङ्झतब्र िङृ्जद्ध हङ्टने भान्मताहरू याङ्ञखएको छ। कोङ्झबि १९रे ऩमयिन य अन्म साभाङ्ञजक तथा सेिा ऺेत्रभा ऩायेको  

असय प्रबाििाि उन्भूङ्ञक्त हङ्टन केही सभम राग्ने देङ्ञखएको छ ।मी भान्मताका आधायभा आङ्झथयक िर्य २०७९/८० सभभभा मस 
प्रदेशको प्रङ्झत व्मङ्ञक्त कङ्ट र याङ्जिम आम हारको ७९९ अभेङ्चयकी िरयफाि ९६५ अभेङ्चयकी िरय ऩङ्टग्ने रक्ष्म ङ्झरईएको छ ।
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ताङ्झरका २.२: सभङृ्जद्धका सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको रक्ष्म, गन्तव्म य सूचक 

क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ उच्च य सभताभूरक आम       

१.१ 
औद्योङ्झगक यािको स्तयको 
उच्च आम  

      

 १.१.१ आङ्झथयक िङृ्जद्धदय प्रङ्झतशत 6.90 ४.०८ 7.78 8.51 8.94 

१.१.२ 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त कङ्ट र याङ्जिम 
आम 

अभेङ्चयकी 
िरय 

746 799 879 922 965 

१.२ गङ्चयफीको अन्त्म 
 

     

१.२.1 
गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेको 
जनसॊख्मा (ङ्झनयऩेऺ   गङ्चयफी) 

प्रङ्झतशत 33.9 - 24.3 21.0 १८.0 

१.३ 

प्रादेङ्ञशक आभदानीभा 
तल्रो ४० प्रङ्झतशत 
जनसॊख्माको ङ्जहस्सा 

 

  

   

१.३.१ 

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

अनङ्टऩात 1.13 - 1.10 1.10 1.10 

१.३.२ 

सभऩङ्ञत्तभा आधाङ्चयत ङ्ञजनी 
गङ्टणक (Gini 

Coefficient) 

गङ्टणक 0.33 - 0.32 0.32 ०.३१ 

२ 
भानि ऩङ्टॉजी ङ्झनभायण तथा 
सभबािनाको ऩूणय उऩमोग  

      

२.१ 
स्िस्थ य राभो आमङ्ट 
बएका नऩेारी  

     

 २.१.१ 
अऩेङ्ञऺत आमङ्ट (जन्भ 
हङ्टॉदाको)  

िर्य 68.6 - 69.8 70.2 ७०.३ 

 २.१.२ 
भात ृभतृ्मङ्टदय (प्रङ्झतराख 
जीङ्जित जन्भभा) 

सॊख्मा - - - -  

 २.१.३ 

५ िर्य भङ्टङ्झनका फार 
भतृ्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय जीङ्जित 
जन्भभा) 

सॊख्मा 69 - 54.6 49.8 ४०.० 

२.२ 

गङ्टणस्तयीम, योजगायभूरक 
तथा जीिनोऩमोगी ङ्ञशऺा 
प्राप्त नागङ्चयक 

      

 २.२.१ 
साऺयता दय  

(१५ िर्य भाङ्झथ) 
 

प्रङ्झतशत 54 - 67.5 72 ८५ 

 २.२.२ 
मङ्टिा साऺयता दय  

(१५-२४ िर्य) 
प्रङ्झतशत 85 - 92.0 94.4 ९७ 

 २.२.३ आधायबतू तह (१-८) भा प्रङ्झतशत 94.8 - 96.4 97.2 ९९ 



9 
 

क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

खङ्टद बनायदय  

२.२.४ 
भाध्मङ्झभक तह (९-१२) 
भा खङ्टद बनायदय  

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

२.२.५ 
उच्च ङ्ञशऺाभा कङ्ट र 
बनायदय  

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

 २.२.६ 

काभ गने उभेय सभूहका 
प्राङ्जिङ्झधक य व्मािसाङ्जमक 
ऺेत्रभा ताङ्झरभ प्राप्त 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 

- - - - - 

२.३ 
उत्ऩादनशीर य भमायङ्छदत 
योजगायी 

      

 २.३.१ 
श्रभ सहबाङ्झगता दय (१५ 
िर्य भाङ्झथ) 

प्रङ्झतशत 27.3 - 30.0 32.6 ३५.० 

 २.३.२ फेयोजगायी दय प्रङ्झतशत 11.5 - 9.5 8.5 ८.० 

 २.३.३ 
योजगायीभा औऩचाङ्चयक 
ऺेत्रको ङ्जहस्सा 

प्रङ्झतशत 32.3 - 39.0 41.0 ४५ 

३ 
सियसङ्टरब आधङ्टङ्झनक 
ऩूिायधाय एिभ ्सघन 
अन्तयआफद्धता 

      

३.१ 
सियसङ्टरब, सङ्टयङ्ञऺत य 
आधङ्टङ्झनक मातामात 

      

३.१.१ 
याङ्जिम य प्रादेङ्ञशक 
रोकभागय 
(स्तयोङ्ङङ्झत/कारोऩते्र) 

ङ्जक.ङ्झभ. 
- - - - - 

३.१.२ 
र ङ्टत रोकभागय (बङू्झभगत 
भागय सभेत) 

ङ्जक.ङ्झभ. 
- - - - - 

३.१.३ येरभागय ङ्जक.ङ्झभ. - - - - - 

३.२ 
ऩूिायधायभा ऩहङ्टॉच तथा 
आफद्धता 

      

 ३.२.१ 
३० ङ्झभनेि सभभको 
दङ्टयीभा मातामात ऩहङ्टॉच 
बएको ऩङ्चयिाय 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

३.२.२ 
ङ्जिद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच प्राप्त 
ऩङ्चयिाय 

प्रङ्झतशत 86.2 - 90.2 91.4 ९५.० 

३.२.३ 
आधायबतू खानेऩानी 
सङ्टङ्जिधा ऩङ्टगकेो जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 

३.२.४ 
उच्च भध्मभ स्तयको 
खानेऩानी सङ्टङ्जिधा ऩङ्टगकेो 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
- - - - - 
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क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

 ३.२.५ 
इन्ियनेि प्रमोगकताय (कङ्ट र 
जनसॊख्माभा) 

प्रङ्झतशत 28.9 - 47.8 54.1 ६५.० 

४ 
उच्च य ङ्छदगो उत्ऩादन 
तथा उत्ऩादकत्ि 

      

४.१ प्रादेङ्ञशक अथयतन्त्रभा 
ऺते्रगत मोगदान 

      

४.१.१ 
प्राथङ्झभक ऺेत्र (कृङ्जर्, िन य 
खाङ्झन) 

प्रङ्झतशत 38.25 37.34 35.95 35.93 35.95 

४.१.२ 

ङ्छितीम ऺेत्र 
(उत्ऩादनभूरक उद्योग, 

ङ्जिद्यङ्टत, ग्मास य ऩानी तथा 
ङ्झनभायण)

  

प्रङ्झतशत 14.89 14.68 13.91 13.79 13.65 

४.१.३ ततृीम ऺेत्र (सेिा) प्रङ्झतशत 46.86 47.98 50.13 50.28 50.39 

४.२ 
 स्िच्छ ऊजायको उत्ऩादन 
तथा उऩबोग 

      

४.२.१ 
जरङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन 
(जङ्झित ऺभता) 

भेगािाि 68.5 - - - - 

४.२.२ प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ङ्जिद्यङ्टत उऩबोग 
ङ्जकरोिाि 
घण्िा 

- - - - - 

४.२.३ 
ऊजाय उऩबोगभा 
निीकयणीम ऊजायको 
अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत - - - - - 

४.३ व्माऩाय सन्तङ्टरन       

 ४.३.१ 
िस्तङ्ट तथा सेिाको ङ्झनमायत 
(कङ्ट र गाहयस््म 
उत्ऩादनको अनङ्टऩातभा) 

अनङ्टऩात - - - - - 

४.३.२ 
िस्तङ्ट तथा सेिाको आमात 
(कङ्ट र गाहयस््म 
उत्ऩादनको अनङ्टऩातभा) 

प्रङ्झतशत - - - - - 

४.४ 
प्रादेङ्ञशक तथा ऺते्रगत 
उत्ऩादकत्ि 

      

४.४.१ श्रभ उत्ऩादकत्ि 
रू. 

हजायभा 
165.5 - 206.5 220.3  

४.४.२ 
कृङ्जर् उत्ऩादकत्ि (प्रभङ्टख 
फारी) 

भेङ्जिक िन 
प्रङ्झत 
हेक्िय 

2.65 - 3.315 3.38  
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ताङ्झरका २.३: सङ्टखका सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको रक्ष्म, गन्तव्म य सूचक 

क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ 
ऩङ्चयष्ट्कृत तथा भमायङ्छदत 
जीिन 

      

१.१ 
नागङ्चयक स्िस्थता तथा 
सन्तङ्टङ्जि 

      

१.१.१ 
५ िर्य भङ्टङ्झनका कभ तौर 
बएका फारफाङ्झरका 

प्रङ्झतशत 28.1 - 22.0 20.0  

१.१.२ भानि ङ्जिकास सूचकाॊक सूचकाॊक 0.43 - 0.48 0.49  

१.१.३ 
नागङ्चयक सन्तङ्टङ्जिको अनङ्टबङू्झत 
सूचकाॊक 

सूचकाॊक - - - -  

१.१.४ 
फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा 
यहेको जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 33.6 - 23.7 20.4  

१.२ 
सङ्टयङ्ञऺत तथा सङ्टङ्जिधासभऩङ्ङ 
आिास  

  
 

   

१.२.१ 

सङ्टयङ्ञऺत (बिन आचाय 
सॊङ्जहताको भाऩदण्ि अनङ्टसाय 
ङ्झनङ्झभयत) आिासभा फसोफास 
गने जनसॊख्मा 
 

प्रङ्झतशत - - - - - 

१.३ 

बौङ्झतक तथा आधङ्टङ्झनक 

सभऩङ्ञत्त भाङ्झथको 
सभताभूरक ऩहङ्टॉच िा 
स्िाङ्झभत्ि  

      

१.३.१ 

आफ्नै स्िाङ्झभत्िको 
आिासभा फसोफास गने 
ऩङ्चयिाय 

प्रङ्झतशत 94.7 - 95.4 95.6  

१.३.२ 
साियजङ्झनक ङ्झधतोऩत्रभा 
रगानी गने जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - - - - - 

१.३.३ रैंङ्झगक ङ्जिकास सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

२ 
सङ्टयङ्ञऺत, सभ्म य न्मामऩूणय 
सभाज 

      

२.१ 
ङ्जिबेद, ङ्जहॊसा य अऩयाधभङ्टक्त 

सभाज 
      

२.१.१ 
जीिनकारभा शायीङ्चयक िा 
भानङ्झसक िा मौन ङ्जहॊसा 
ऩीङ्झित भङ्जहरा 

प्रङ्झतशत 21.6 - 15.9 14.0  

२.१.२ 

दताय बएका रैंङ्झगक ङ्जहॊसा 
रगामतका अऩयाधका 
घिना य अनङ्टसन्धानको 
अनङ्टऩात 

अनङ्टऩात 79.9 - - - - 
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क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२.२ 
साभाङ्ञजक–साॊस्कृङ्झतक 

ङ्जिङ्जिधता 
      

२.२.१ 
भातबृार्ाभा ऩठन-ऩाठन हङ्टने 
ङ्जिद्यारम 

सॊख्मा - - - - - 

२.३ 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 
सॊयऺण 

      

२.३.१ 
 याङ्जिम फजेिभा साभाङ्ञजक 

सङ्टयऺा खचय 
प्रङ्झतशत - - - - - 

२.३.२ 
आधायबतू साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाभा आफद्ध जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत - - - - - 

३ स्िस्थ य सन्तङ्टङ्झरत ऩमायियण       

३.१ 
प्रदूर्णभङ्टक्त य स्िच्छ 
िाताियण 

      

३.१.१ 
िामङ्ट प्रदूर्णको औसत 
भात्रा (ङ्जऩ ङ्जऩ एभ २.५) 

भाइक्रोग्राभ 
प्रङ्झत 

घनङ्झभिय 
- - - - - 

३.२ 
जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सॊयऺण य 
ऩमायियणीम सन्तङ्टरन 

      

३.२.१ 
रोऩोन्भङ्टख, सङ्किाऩङ्ङ य 
जोङ्ञखभभा ऩयेका 
प्रजाङ्झत/िनस्ऩङ्झत सॊयऺण  

सॊख्मा - - - - - 

३.३ 
जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन 
अनङ्टकूरनशीरता  

      

३.३.१ 
अनङ्टकूरन मोजना तमाय 
बई कामायन्िमन बएका 
स्थानीम तह 

सॊख्मा - - - - - 

३.४ 
ङ्जिऩद् उत्थानशीर सभाज य 
अथयतन्त्र  

      

३.४.१ 
ङ्जिऩद्का घिनाफाि 
प्रबाङ्जित ऩङ्चयिाय 

प्रङ्झत हजाय - - - - - 

३.४.२ 
ङ्जिऩद्का घिनाफाि भतृ्मङ्ट 
हङ्टने जनसॊख्मा 

प्रङ्झत राख - - - - - 

४ सङ्टशासन       

४.१ कानङ्टनी  शासन        

४.१.१ कानङ्टनी शासन सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

४.२ 
साियजङ्झनक सदाचाय, 

ऩायदङ्ञशयता य जिापदेङ्जहता  
      

४.२.१ भ्रिाचाय अनङ्टबङू्झत सूचकाॊक सूचकाॊक - - - - - 

४.२.२ हेरो सयकायभा प्राप्त प्रङ्झतशत - - - - - 
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क्र.सॊ. सूचक/रक्ष्म एकाइ 
२०७५/७६ 

को उऩरङ्ञधध* 

२०७६/७७ 
को उऩरङ्ञधध 
अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

उजङ्टयीको पछ मौि 

५ सफर रोकतन्त्र       

६ 
याङ्जिम एकता, सङ्टयऺा य 
सभभान 

      

६.१ नऩेारीत्िको उच्च बािना       

६.१.१ 
याङ्जिम ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त 
गयेका नेऩारी नागङ्चयक 

प्रङ्झतशत - - - - - 

६.२ भानि तथा अन्म सङ्टयऺा       

६.२.१ 
 ऩाॉच िर्यभ ङ्टङ्झनका 
फारफाङ्झरकाको जन्भ दताय 

प्रङ्झतशत 54.4 - 78.0 86.3 90.0 

६.२.२ 
आधायबतू खाद्य सङ्टयऺाको 
ङ्ञस्थङ्झतभा यहेका ऩङ्चयिाय  

प्रङ्झतशत 37.7 - 50.3 54.9  

६.३ 
अत्मािश्मक िस्तङ्ट य सेिाभा 
आत्भङ्झनबययता 

      

६.३.१ 

कङ्ट र आमातभा 
अत्मािश्मक िस्तङ्ट (कृङ्जर् 
उऩज, जीिजन्तङ्ट य खाद्य 
ऩदाथय) को अॊश 

प्रङ्झतशत - - - - - 

 

* २०७५/७६ को उऩरङ्ञधधभा उल्रेख बएका त्थाॊकहरुको श्रोतको आधाय िर्यभा साभान्म पयक हङ्टनसक्छ। 

२.५ भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको फजेि ङ्जिङ्झनमोजन य प्रऺऩेण 

प्रदेश सयकायको स्रोत आॊकरन गदाय देहामको आधाय अऩनाइएको छ्  

क. अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ अनङ्टसाय सॊघीम सयकायरे सॊकरन गने अङ्झधकाय ऺेत्रभा यहेको भूल्म अङ्झबिङृ्जद्ध 
कय य आन्तङ्चयक अन्त्शङ्टल्क यकभ सॊघीम ङ्जिबाज्म कोर्भा यहने य मस्तो यकभको १५ प्रङ्झतशत प्रदेश तहभा य १५ प्रङ्झतशत 
स्थानीम तहभा फाॉिपाॉि बई फाॉकी ७० प्रङ्झतशत यकभ भात्र सॊघभा यहने। सो अनङ्टसाय सॊघीम ङ्जिबाज्म कोर्फाि प्रदेशराई 
प्राप्त हङ्टने याजस्िको अनङ्टभान सॊघफाि हस्तान्तयण बइ आएको यकभ तथा ऩङ्झछल्रा दङ्टई िर्यका राङ्झग नेऩार सयकायको 
भध्मभकारीन खचय सॊयचनाभा उल्रेङ्ञखत यकभ तथा सोको प्रऺेऩणको आधायभा आॉकरन तथा अनङ्टभान गङ्चयएको। 

ख. त्मसैगयी योमल्िी (ऩियतायोहण, ङ्जिद्यङ्टत, िन, खानी तथा खङ्झनज, ऩानी तथा अन्म प्राकृङ्झतक स्रोत) फाि सॊकरन बएको याजस्ि 
यकभको २५ प्रङ्झतशत सभफङ्ञन्धत प्रदेशरे प्राप्त गने बएकारे सोराई सभेत याजस्ि अनङ्टभान गदाय गणना गङ्चयएको। 

ग. प्रदेशरे ऩङ्चयचारन गने याजस्ि अनङ्टभान गदाय कृङ्जर् आमभा राग्ने कय, घय जग्गा यङ्ञजिेशन, सिायी साधन दस्तङ्टयको ङ्जिगत दङ्टई 
आङ्झथयक िर्यभा सॊकरन बएको यकभ, आगाभी आङ्झथयक िर्यभा हङ्टने आङ्झथयक गङ्झतङ्जिङ्झध, स्थानीम तहसॉगको साझा याजस्ि सभफन्धी 
अङ्झधकाय सभेतका आधायभा प्रऺेऩण गङ्चयएको। 

घ. सॊघफाि प्रदेशराई हस्तान्तयण बएको ङ्जित्तीम सभानीकयण तथा सशतय अनङ्टदान यकभ सभेत आगाभी आ.ि. का राङ्झग सॊघफाि 
प्राप्त यकभ तथा ऩङ्झछल्रा दङ्टई िर्यका राङ्झग नेऩार सयकायको भध्मभकारीन खचय सॊयचनाभा उल्रेङ्ञखत यकभ तथा सोको 
प्रऺेऩणको आधायभा आॉकरन तथा अनङ्टभान गङ्चयएको। 
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ङ. िैदेङ्ञशक सहामता अनङ्टभान गदाय दात ृयाि िा सॊस्थासॉग बएको ऩङ्झछल्रा दङ्टई िर्यभा हङ्टन सक्न ेसभझौताराई अनङ्टभान गयी प्रऺेऩण 
गङ्चयएको। 

च. प्रदेश सयकायरे ङ्झरनसक्ने आन्तङ्चयक ऋण प्रदेशरे ऩङ्चयचारन गने कङ्ट र याजस्िको १० प्रङ्झतशतको सीभाभा याङ्ञखएको। 

 

 

ताङ्झरका २.४: ङ्झत्रिर्ॉम फजेि ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण (प्रचाङ्झरत भूल्मभा) 

(रू हजायभा) 
क्र.सॊ. ङ्जिियण आ.ि. २०७6/७7 को 

सॊशोङ्झधत अनङ्टभान 
भध्मभकारीन खचय अनङ्टभान 

आ.ि. 
२०७7/७8 
को अनङ्टभान  

आ.ि. 
२०७8/७9 
को प्रऺेऩण 

आ.ि. 
२०७9/80 

को प्रऺेऩण 

तीन िर्यको जभभा 

१ कङ्ट र फजेि 27333860   33381348  35080282 38152481 106614111 

२ कङ्ट र याजस्ि 12711612 19074233 20981656 23079822 63135711 

  सॊघीम ङ्जिबाज्म कोर्फाि  
प्राप्त याजस्ि 

6571834 8359130 9195043 10114547 27668720 

  प्रदेश ङ्जिबाज्म कोर्फाि 
प्राप्त तथा अन्म आन्तङ्चयक 
याजस्ि 

6139778 10715103 11786613 12965274 35466990 

३ नऩेार सयकायफाि प्राप्त 
अनङ्टदान 

14553537 14237115 14077820 15049772 43364707 

  ङ्जित्तीम सभानीकयण 7952400 8076800 8884480 9772928 26734208 

  सशतय 4885037 3393500 3054150 2748735 9196385 

  ङ्जिशेर् 750000 485000 750000 1000000 2235000 

  सभऩूयक 966100 1262900 1389190 1528109 4180199 

4 िैदेङ्ञशक अनङ्टदान 0 18915 20806 22887 62608 

5 कङ्ट र खचय 16740257 33381345 36719479 39318835 109419569 

  चारङ्ट खचय 8504649 16322860 17955146 19400535 53678541 

  ऩङ्टॉजीगत खचय 8235608 16758488 18434336 19918300 55111124 

6 फजेि फचत (-) न्मून (+) -10524892 -230000 - - - 

7 ङ्जित्तीम व्मिस्था 0 30000 330000 363000 723000 

8 आन्तङ्चयक ऋण                         -                  -         -    

9 िैदेङ्ञशक ऋण                         -                  -         -    
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ऩङ्टनि् *प्रादेङ्ञशक ङ्जिबाज्म कोर्फाि स्थानीम तहभा फाॉिपाॉि हङ्टने याजस्ि तथा स्थानीम तहका अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩङ्चयचारन हङ्टन ेयाजस्ि यकभ 
सभािेश गङ्चयएको छैन। 

 

ताङ्झरका २.५: फजेिको ङ्झत्रिर्ॉम ङ्जिङ्झनमोजन य प्रऺऩेणको कङ्ट र गाहयस््म उत्ऩादनसॉगको अनङ्टऩात 

(प्रङ्झतशत) 
क्र. 
सॊ. 
 

ङ्जिियण 
२०७५/७६ को 

उऩरङ्ञधध* 
२०७६/७७ को 
उऩरङ्ञधध अनङ्टभाङ्झनत 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ फजेि अनङ्टभान ५.८३ ६.१६ १०.५५ 10.89 11.28 

 चारङ्ट खचय २.८५ ३.१३ ५.२० 5.38 5.57 

 ऩङ्टॉजीगत खचय २.९८ ३.०३ ५.३४ 5.52 5.72 

 ङ्जित्तीम व्मिस्था ० ० ०.१० 0.10 0.1 

२ याजस्ि*
 २.९९ ४.६८ ६.०8 6.28 6.51 

 नेऩार सयकायफाि 
अनङ्टदान 

५.३१ 
३.३६ ४.५४ 4.21 2.24 

 िैदेङ्ञशक अनङ्टदान - - - - - 

 िैदेङ्ञशक ऋण - - - - - 

 आन्तङ्चयक ऋण - - - - - 
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ऩङ्चयच्छेद ३ 
आङ्झथयक ऺेत्र  

३.१ आङ्झथयक भाङ्झभरा तथा मोजना       

1. ऩषृ्ठबङू्झभ 

सॊङ्जिधानरे कय य याजस्िका श्रोत य साियजङ्झनक ङ्जित्तको ऩङ्चयचारनभा सभफन्धभा प्रदेशको अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्जकिान 
गयेको छ। उक्त अङ्झधकायहरूको प्रबािकायी उऩमोगफाि प्रदेशको सभग्र ङ्जिकास, प्रशासङ्झनक तथा साियजङ्झनक खचयको फढ्दो 
आिश्मकताराई ऩङ्टया गनय सङ्जकन्छ। उऩरधध आन्तङ्चयक स्रोतसाधनको ऩङ्चयचारनभा जोि ङ्छदई आन्तङ्चयक याजस्िको ऩङ्चयचारनराई 
सिर य ङ्छदगो फनाउनङ्टका साथै आङ्झथयक साभाङ्ञजक रूऩान्तयणका राङ्झग रगानीका ऺेत्रहरू ङ्झनधाययण गयी ङ्जिकासराई अगाङ्झि 
फढाउन ङ्जिकास कामयक्रभको प्राथङ्झभकीकयण गयी मोजनाफद्ध रूऩभा अगाङ्झि फढाउन अऩङ्चयहामय छ। साियजङ्झनक खचय ऩङ्चयचारनराई 
ङ्झभतव्ममी फनाउॉदै ङ्जिकास ङ्झनभायण य ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनभा तहगत  सयकायहरूका साथै ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक सभन्िम, 
सहकामय, सह-ङ्जित्तीमकयण य साझेदायी गदै ङ्झतब्र आङ्झथयक िृङ्जद्ध य साभाङ्ञजक न्माम सङ्जहतको सभािेशी ङ्जिकास गनयऩने हङ्टन्छ। 
प्रदेशको ङ्झतब्र आङ्झथयक िङृ्जद्ध य साभाङ्ञजक न्माम सङ्जहतको सभङृ्जद्धका राङ्झग बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ऩूिायधाय ङ्जिकास य सफैको 
साियजङ्झनक सेिा, स्रोत, उत्ऩादन य योजगायीभा ऩहङ्टॉच आिश्मक हङ्टन्छ। मसका राङ्झग स्ऩि सोच सङ्जहतको मोजनाफद्ध यणनीङ्झतक 
हस्तऺेऩ आिश्मक हङ्टन्छ। त्मऩयक मोजना तजङ्टयभा य जिापदेङ्जहता ऩूणय अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ऩद्दङ्झतफाि भात्र मो सभबि हङ्टन े
बएकोरे आिङ्झधक मोजना, भध्मभकारीन खचय सॊयचना, िाङ्जर्यक ङ्जिकास कामयक्रभ  य त्माङ्कीम आधाय जस्ता प्रणारी य उऩकयणको 
ङ्जिकास गयी सॊस्थागत गनङ्टयऩने आिश्मकता मस ऺेत्रभा यहेको छ। 

2. च ङ्टनौङ्झत तथा अिसय  

उऩरधध स्रोतसाधनको कङ्ट शर ङ्जिङ्झनमोजन तथा ङ्छदगो व्मिस्थाऩन गयी सभन्माङ्जमक ङ्जिकास य ङ्जितयण सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय, 
गङ्टणस्तयीम ऩूिायधाय ङ्झनभायणका राङ्झग स्रोत व्मिस्थाऩन गनङ्टय, उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी अङ्झबिङृ्जद्ध गयी ऩूॉजी य श्रभको 
उत्ऩादकत्िभा िङृ्जद्ध गनङ्टय, अथयतन्त्रको औऩचाङ्चयकीकयण गनङ्टय, आङ्झथयक उऩरधधीको सभन्माङ्जमक ङ्जितयणको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टय, आङ्झथयक 
ऺेत्रका प्रभङ्टख च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।्मसैगयी, प्राकृङ्झतक श्रोतको िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩन उऩमोग, त्म य प्रभाणभा आधाङ्चयत 
मोजना तजङ्टयभा को राङ्झग त्माॊकीम आधाय तमाय गनङ्टय, ङ्जिकास आमोजना तथा कयाय व्मिस्थाऩनभा प्रबािकायीता अङ्झबिङृ्जद्ध गनङ्टय 
आङ्छद मोजना तथा आमोजना ऺेत्रका थऩ च ङ्टनौङ्झतका रूऩभा यहेका छन।् 

भङ्टरङ्टकको याजनीङ्झतक सॊयचनात्भक रूऩान्तयणरे ल्माएको ङ्जिकासको ङ्जिकेन्रीकयण, भङ्टरङ्टक आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जिकासको चयणभा प्रिेश गयेको अिस्था, उियय जङ्झभन, जरस्रोत, िन, खानी, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता एिभ ्बौगोङ्झरक सङ्टन्दयताजस्ता प्राकृङ्झतक 
स्रोतहरूको उऩरधधता, कृङ्जर्, ङ्झसॊचाइ तथा जरङ्जिद्यङ्टतको प्रच ङ्टय सभबाव्मता, सभबाव्म स्रोत साधनको ऩङ्जहचान, दामया ङ्जिस्ताय तथा 
ऩङ्चयचारन जस्ता ऩऺ मस प्रदेशका प्रभङ्टख अिसयका रूऩभा यहेका छन।् साथै याङ्जिम गौयिको यानीजभया कङ्ट रङ्चयमा ङ्झसॊचाइ 
आमोजना ङ्झनभायणको क्रभभा यहेको, सेती रोकभागय, भध्म ऩहािी रोकभागय, छेरा औद्योङ्झगक ऺेत्र, फङ्टढीगॊगा जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना य 
सोफाि उऩरधध हङ्टने योजगायीका अिसय, फजाय ङ्जिस्ताय तथा अन्म प्रदेशसॉगको आिद्धताराई आङ्झथयक साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा उऩमोग 
गने अिसय ऩङ्झन यहेको छ।  
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3. सोच 

ङ्जित्तीम ऺेत्रको ङ्जिकास य प्रबािकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन िाया सभदृ्ध प्रदेश ङ्झनभायण (अथय)। 

गङ्झतशीर मोजना तजङ्टयभा तथा आमोजना व्मिस्थाऩन प्रणारी भापय त साियजङ्झनक व्मिस्थाऩनभा सङ्टशासन अङ्झबिङृ्जद्ध (मोजना 
तथा आमोजना)। 

4. उद्दशे्म  

1. आङ्झथयक िङृ्जद्ध, योजगायी सजृन एिॊ ऩूॉजी ङ्झनभायणभा मोगदान ऩङ्टग्ने गयी कङ्ट शर एिॊ प्रबािकायी रूऩभा साियजङ्झनक ङ्जित्त 
ऩङ्चयचारन गनङ्टय।  

2. स्थानीम सभङ्टदामसभभ ङ्जित्तीम ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ऩङ्टॉजी ङ्झनभायण एिभ ्अथयतन्त्रको  औऩचाङ्चयकीकयण गनङ्टय।  

3. प्रादेङ्ञशक मोजना तथा त्माॊक प्रणारी य आमोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको ङ्जिकास गयी सॊस्थागत गनङ्टय।  

4. आमोजनाको ऩङ्जहचान, ङ्जिश्लरे्ण तथा प्राथङ्झभकीकयण य छनौि तथा कामायन्िमन अनङ्टभानमोग्मता कामभ गनय सूचना प्रङ्जिङ्झध 
प्रणारीभा आधाङ्चयत प्रादेङ्ञशक आमोजना फैङ्कको स्थाऩना गनङ्टय। 

5. यणनीङ्झत 

1. याजस्ि िङृ्जद्धको सभङ्टङ्ञचत िाताियण तमाय गयी याजश्व ऩङ्चयचारनका राङ्झग एकीकृत सयर कय प्रणारी य उऩमङ्टक्त सॊगठन 
सॊयचनाको ङ्जिकास गने। 

2. ङ्जिङ्झनमोजन दऺता य सॊचारन कङ्ट शरता भापय त उच्च प्रङ्झतपर ङ्छदने ऺेत्रभा रगानी केङ्ञन्रत गने। 

3. ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩनभा आङ्झथयक अनङ्टशासन तथा जिापदेङ्जहता प्रियिन गने।  

4. तहगत सयकाय य ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रफीच उऩरधध स्रोतको भहत्तभ उऩमोग गनय सहङ्जित्तीमकयण,  

सभन्िम य सहकामय गयी उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी िङृ्जद्ध गने। 

5. स्थानीम स्तय तथा जनसभङ्टदामसभभ ङ्जित्तीम ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

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

7. प्रदेशको आिश्मकता, सभस्मा, सभबाव्मता य आमोजनाको कामायन्िमनमोग्मताको आधायभा आमोजनाको ऩङ्जहचान, ङ्जिश्लरे्ण, 

छनौि, प्राथङ्झभकीकयण य स्तयीकयण गयी प्रादेङ्ञशक आमोजना फैंकभा सभािेश गने। 

8. आमोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनभा व्मिस्थाऩकीम जिापदेङ्जहताको ऩऺ सभेिी ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाउने। 

6. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान 

      
यकभ रू. हजायभा 

आङ्झथयक 
िर्य 

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺऩेण स्रोत 

कङ्ट र चारङ्ट ऩङ्टॉजीगत 
ङ्जित्तीम 

व्मिस्था 
नऩेार सयकाय प्रदेश सयकाय ऋण 

207७/7८ 164२४30 1619985 22445 - - 1641930 - 

207८/7९ 114722 87402 27320 - - 114722 - 

207९/८० 128590 97070 31520 - - 128590 - 
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7. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

प्रदेश सयकायको कामय सभऩादनभा आिश्मक ऩने ऐन, कानून सभमभै तजङ्टयभा हङ्टने, ङ्जिकास आमोजना तथा 
कामयक्रभको कामायन्िमनको राङ्झग आिश्मक ऩने जनशङ्ञक्तको उऩरधधता य साियजङ्झनक ङ्जित्त ऩङ्चयचारनभा प्रादेङ्ञशक 
ङ्झनकाम य प्रदेश ङ्झबत्रका स्थानीम तहहरूको ङ्जित्तीम जिापदेङ्जहता, सङ्जक्रमता तथा सभन्िम सकायात्भक यहेभा रङ्ञऺत 
उऩफङ्ञल्धहरू हाङ्झसर हङ्टने देङ्ञखन्छ। 
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३.२ उद्योग, ऩमयिन, िन तथा िाताियण  

३.२.१ िन तथा िाताियण 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ  

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको ङ्छदगो ङ्जिकासभा िन ऺेत्रको भहत्िऩूणय मोगदान यहने देङ्ञखन्छ। प्रदेशभा योजगायीको 
ङ्झसजयना, आम िङृ्जद्ध, स्थानीम सभङ्टदामको आधायबतू आिश्मकता जस्तै काठ, दाउया, घाॉसऩात, गैय काष्ठ िन ऩैदािायहरूको 
आऩूङ्झतयका साथै, ऩशङ्टऩारन, कृङ्जर् ऩमयिन य ङ्झसॉचाइभा सभेत िन ऺेत्रको उल्रेखनीम बङू्झभका यहेको छ।िनफाि हाम्रो कङ्चयफ 
७० प्रङ्झतशत ईन्धन, झन्िै ४० प्रङ्झतशत ऩशङ्ट आहाया य अन्म िाताियणीम सेिा प्राप्त हङ्टॉदै आएको छ। जनसहबाङ्झगताभूरक 
िन व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाि स्थानीम आङ्झथयक–साभाङ्ञजक ङ्जिकास तथा स्थानीम नेततृ्ि ङ्जिकासभा ऩङ्झन िन ऺेत्रको 
मोगदान प्रत्मऺ यहेको हङ्टॉदा िन ऺेत्र याङ्जिम तथा प्रदेशको प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्रको रूऩभा यहन गएको छ। 

सन ्२०१५ को िनस्रोत सिेऺणअनङ्टसाय मस प्रदेशभा िनरे ढाकेको बागको ऺेत्रकङ्ट र ४८.७ प्रङ्झतशतफाि 
फढेय ५७.९ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको छ। ङ्जिशेर् गयी ऩहािी ऺेत्रभा िनरे ढाकेको ब–ूबागभा िङृ्जद्ध बएको छ बने झािी 
फङ्टयानरे ढाकेका ऺेत्रहरू िन ऺेत्रभा रूऩान्तङ्चयत हङ्टन ङ्टका साथै िनऺेत्रफाङ्जहयको ब–ूबागभा सभेत िनको िङृ्जद्ध बएको छ। 
मस प्रदेशको कङ्ट र ब–ूबागको २३७१.५ िगय ङ्जकरोङ्झभिय सॊयङ्ञऺत ऺेत्र यङ्जहआएको छ। मसरे प्रदेशको ६.८९ प्रङ्झतशत 
(खप्ति या.ङ्झन., शङ्टक्रापाॉिा या.ङ्झन. य अङ्जऩनाभऩा सॊयऺण ऺेत्र) ब–ूबाग ओगिेको छ।साथै मस प्रदेशभा ऩाइने भूख्म 
फन्मजन्तङ्ट प्रजाङ्झतभा फाह्रङ्झसॊगा,गैँिा, फाघ, हात्ती, िङ्ञल्पन, कस्तङ्टयी भगृ, यतङ्टिा, घोयर, ङ्ञचत्तर, ङ्जहउॉङ्ञचत ङ्टिा, यातो फाॉदय, रगङ्टना, भगय 
तथा घङ्झिमार गोही, शारक रगामतका प्रजाङ्झतहरूको सॊयऺणका राङ्झग ङ्जिशेर् ऩहर य प्रमासहरू बइयहेका छन।् ङ्जहभार 
ऩहाि य तयाइय ङ्झभङ्ञश्रत मस प्रदेशभा भािो य ऩानीको सॊयऺण गयी ङ्छदगो ङ्जिकास तथा जीङ्जिकोऩाजयनभा िेिा ऩङ्टर् माउने 
एकीकृत जराधाय व्मिस्थाऩन तथा नदी प्रणारीभा आधाङ्चयत ब–ूजराधाय सॊयऺण एिभ ् व्मिस्थाऩनको कामय बइयहेको 
छ। 

मस प्रदेशभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत िन व्मिस्थाऩन ऩद्दङ्झत (साभङ्टदाङ्जमक िन, साझेदायी िन, भध्मितॉ साभङ्टदाङ्जमक 
िन, सॊयऺणऺेत्र, सॊयङ्ञऺत िन, कफङ्टङ्झरमती िन आङ्छद) अिरभफन बई आएको छ। हारसभभ मस प्रदेशभा ३१९५ ििा 
साभङ्टदाङ्जमक िन, १०८७ ििा कफूङ्झरमती िन, ३७ ििा धाङ्झभयक िन, ६ ििा सॊयङ्ञऺत िन (४ ििा प्रस्ताङ्जित सभेत गयी), 

२ ििा साझेदायी िन य १९४ ििा ङ्झनजी िन सभङ्टदामिाया तथा सयकायिाया व्मिस्थाऩन बैयहेको छ। 

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अिसय   

सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा कङ्ट र ब ङ्ट बागभध्मेको १०,१०,२०७ हेक्िय िन तथा १,३५,९०० हेक्िय िङ्टयान ऺेत्र 
यहेको छ। जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधतारे सभऩङ्ङ मस प्रदेशभा िन ऺेत्रकोअङ्झतक्रभण, चोयी ङ्झनकासी, रोऩङ्टन्भङ्टख प्रजाङ्झतका अङ्गहरू 
तस्कयी, गैयकानूनी रूऩभा खानी उत्खनन ्कामय आङ्छद सभस्माको रूऩभा यहेका छन।् त्मसैगयी च ङ्टयेको अत्माङ्झधक दोहनका 
कायण नदीजन्म सभस्माहरू, ब-ूऺम तथा तयाईभा खानेऩानीको सभस्मा आङ्छद ङ्जिकयार रूऩभा देङ्ञखॉदै आएको 
छ।सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशका ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरू जस्तै फैतिी, कञ्चनऩूय, िोिी अङ्छद ऺेत्रभा भानि िन्मजन्तङ्ट िन्ि सभस्माको 
रूऩभा यहेको छ। जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन, िढेरो, खिेयी तथा अङ्झत ििृी जस्ता सभस्माहरुका कायण भहत्िऩूणय जैङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधताभा ह्रास आउॉन सक्ने देङ्ञखन्छ । 

अन्तयायङ्जिम सङ्ञन्ध–सभझौताभा नेऩारको प्रङ्झतिद्धता अनङ्टसायका कामयका राङ्झग नीङ्झत, कानून य कामयक्रभहरू 
स्ऩि ऩानङ्टय, मसका साथै सङ्घीम याजनीङ्झतक व्मिस्था फभोङ्ञजभ सङ्गठनात्भक सॊयचना तमाय ऩानङ्टय य कामायन्िमनभा ल्माउनङ्ट, 
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िन ऺेत्रको रैङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक सभािेशीकयण भूरप्रिाहीकयण यणनीङ्झत, २०६५ को प्रबािकायी कामायन्िमन गनङ्टय, िन 
ऺेत्रफाि उत्ऩादनहङ्टने राब तथा सेिाराई न्मामोङ्ञचत आधायभा फाॉिपाॉि गनय शासकीम सङ्टदृढीकयण गदै जनताको 
आधायबतू आिश्मकताहरू (काठ, दाउया, घाॉस, स्माउरा)को आऩूङ्झतयराई सभङ्टदामस्तय देङ्ञख याङ्जिमस्तयसभभ व्मिस्थाऩन 
गनङ्टयका साथै सयोकायिारासॉग सहकामय गयी िनको ङ्छदगो य िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩनराई अझ सङ्टदृढ गनङ्टय िन ऺेत्रका प्रभङ्टख 
च ङ्टनौङ्झत हङ्टन।् काष्ठ तथा गैह्काष्ठ िन ऩैदािायको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन, उऩमोग तथा सॉयऺण, िरे्नी बैयहने िन िढेरो 
ङ्झनमन्त्रण, भानि िन्मजन्तङ्ट िन्िको न्मूनीकयण, प्रदेशङ्झबत्र यहेका जराधाय ऺेत्रहरूको ऩङ्जहचान, एकीकृत जराधाय 
व्मिस्थाऩन गदै नदी-किान ङ्झनमन्त्रण, ब-ूऺम ङ्झनमन्त्रण, अङ्झतङ्चयक्त िन पॉ िानीफाि हङ्टने जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् 
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण य िन तथा िनभा आङ्ञश्रत सभङ्टदामका राङ्झग ङ्छदगो अनङ्टकूरनका कामयक्रभ सञ्चारन गनङ्टय च ङ्टनौङ्झतऩूणय छ। 

िनको िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩन भापय त िनको उत्ऩादकत्ि य िन ऩैदािायको उत्ऩादन िङृ्जद्ध तथा प्रदेशको 
याजश्व िङृ्जद्धको अिसय, ऩहािी तथा उच्च ऩहािी ऺेत्रभा ऩाइने भहन्िऩूणय तथा फहङ्टभूल्म प्रजाङ्झतका जङ्झिफङ्टिीहरूको ङ्छदगो 
व्मिस्थाऩन तथा फजायीकयण भापय त आभदानी फढाउने य जङ्झिफङ्टिीभा आधाङ्चयत उद्योग ङ्झनभायण गनय सङ्जकने सभबािना, 
शङ्टक्रापाॉिा याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज,  खप्ति याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज, अङ्जऩनाभऩा सॊयऺण ऺेत्र, घोिाघोिी तार, याभायोशन, फिीभाङ्झरका, अङ्जऩ 
ङ्जहभार य सैऩार ङ्जहभार जस्ता प्राकृङ्झतक, धाङ्झभयक य साॉस्कृङ्झतक भहत्िका ऺेत्रभा ऩमायऩमयिनको ङ्जिकासको अिसय, िन 
ऺेत्रफाि प्राप्त हङ्टने िस्तङ्ट तथा सेिाको ङ्जिङ्जिधीकयण गयी िाताियणीम सेिाको बकू्तानीको प्रणारी ङ्जिकासको अिसय य 
भहत्िऩूणय जराधाय ऺेत्रहरूको उऩरव्धता आङ्छद अिसयको रुऩभा यहेका छन । 

३. सोच 

सभदृ्ध िन, जराधाय तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता, सङ्टङ्ञख प्रदेशफासी। 

४. उद्दशे्म  

1. ङ्छदगो िन व्मिस्थाऩनिाया िन ऺेत्रको उत्ऩादकत्ि य िन ऩैदािायको उत्ऩादन िङृ्जद्ध गयी आमआजयन तथा 
योजगायीका अिसय सजृना गने। 

2. जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता य स्रोतको सॊयऺणरगामत िाताियणीम सेिाफािप्राप्त हङ्टने राब िङृ्जद्ध गदै न्मामोङ्ञचत ङ्जितयण 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय। 

3. जरिामङ्ट ऩङ्चयितयनका नकायात्भक प्रबाि न्मूनीकयण तथा अनङ्टकूरन य ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका उऩाम 
अिरभफन गदै जर, जरस्रोत तथा बङू्झभको सॊयऺणफाि बङू्झभको उत्ऩादकत्ि िङृ्जद्ध गनय जराधाय ऺेत्रको 
एकीकृत सॊयऺणय व्मिस्थाऩन गनङ्टय। 

५. यणनीङ्झत 

1. ङ्जिद्यभान िन ऺेत्र कामभ याखी िनको घनत्ि, उत्ऩादकत्ि य उत्ऩादन िङृ्जद्धको राङ्झग िनको सहबाङ्झगताभूरक 
ङ्छदगो एिभ ्िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩन गने। 

2. जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता य जराधायको ङ्छदगो व्मिस्थाऩन य उऩमोगभास्थानीम सभङ्टदामको ऩहङ्टॉच िङृ्जद्ध गने एिभ ्
ऩमायऩमयिनका आधाय ऺेत्रहरूको ङ्जिकास गने। 

3. ङ्छदगो िन व्मिस्थाऩन य सॊयऺणभापय त िाताियणीम सन्तङ्टरनकामभ याखी जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन न्मूनीकयणका 
सभबाङ्जित अन्तयायङ्जिम राबहरूराई स्थानीम स्तयसभभ ऩङ्टमायउने। 

4. िन ऩैदािायभा आत्भङ्झनबययता हाङ्झसर गदै मसभा आधाङ्चयत उद्यभशीरता य योजगायी िङृ्जद्ध गने। 

5. प्रादेङ्ञशक ऩमायियणराई सन्तङ्टङ्झरत फनाउॉदै प्रदेशभा व्माप्त भानि िन्मजन्तङ्ट िन्ि न्मूनीकयण गने।
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३.२.२ उद्योग, िाङ्ञणज्म तथा ऩमयिन 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ  प्रदेशभा हारसभभभा उत्ऩादनभूरक ४३७५, ऊजायभूरक ६, कृङ्जर्जन्म ५१६६, ऩमयिन सभफन्धी  
१६२२, सेिाभूरक ९०३४ य ङ्झनभायण सभफन्धी २८७ गयी जभभा २०४६८ उद्योग दताय बई सॊचारनभा यहेका छन।् 
कृङ्जर् तथा िनजन्म कच्चा ऩदाथयको उऩरव्धता यहेकोरे साना तथा भझौरा उद्योग स्थाऩनाको प्रशस्त सभबािना यहेता 
ऩङ्झन  हारसभभ ठङ्टरा उद्योगहरू खङ्टल्न नसक्दा मस ऺेत्रको औद्योङ्झगक ङ्जिकास अऩेङ्ञऺत रुऩभा हङ्टन सकेको छैन । 
प्रशोधन तथा तमायी भार उत्ऩादन गयी ङ्झनकासी गनय सकेभा स्थानीमस्तयभा योजगायी शृ्रजना हङ्टने,  उत्ऩाङ्छदत फस्तङ्टको भूल्म 
िङृ्जद्ध हङ्टन ङ्टका साथै प्रदेशको आमभा िङृ्जद्ध हङ्टने देङ्ञखन्छ। 

औद्योङ्झगक ऺेत्र तथा औद्योङ्झगक ग्राभहरू स्थाऩना गने, ठङ्टरा उद्योग सॊचारनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेत्रराई 
रगानीको िाताियण शृ्रजना गनय कानून तजूयभा गने, साियजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा उद्योगहरू सॊचारन गने, साना तथा 
भझौरा उद्योगहरू सॊचारनका राङ्झग सीऩ, प्रङ्जिधी तथा ऩङ्टॊङ्ञजगत अनङ्टदान सभेत उऩरधध गयाउने नीङ्झत प्रदेश सयकायरे 
ङ्झरएको छ। त्मसैगयी स्थानीम कच्चा ऩदाथयको अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग गयी स्थानीम जनताको ङ्ञजङ्जिकोऩाजयनभा िेिा 
ऩङ्टर् माउनका राङ्झग ङ्जिऩङ्ङ तथा ङ्जऩछङ्झिएका जनताहरूराई आिश्मक सीऩ तथा प्रङ्जिङ्झध हस्तान्तयण गने गयी रघङ्ट उद्यभ 
प्रफद्धयनराई जोि ङ्छदईएको छ ।  

प्रदेशभा उद्योग य िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतय सभफन्धी सेिा प्रिाह गनयका राङ्झग सॊयचनागत ङ्जहसाफरे मस 
भन्त्रारमभा उद्योग फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतय भहाशाखा, भन्त्रारम अन्तगयत प्रदेश स्तयभा उद्योग िाङ्ञणज्म तथा उऩबोक्ता ङ्जहत 
ङ्झनदेशनारम य ङ्ञजल्रा स्तयभा २ ििा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जिकास कामायरमहरू (कैरारी य कञ्चनऩङ्टय) य ७ ििा 
घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जिकास सङ्झभतीहरू (ििेरधङ्टया, फैतिी, िोिी, फझाङ, फाजङ्टया, अछाभ य दाच ङ्टयरा) ङ्जक्रमाशीर यहेका 
छन।् उऩबोक्ता अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञित गदै ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फजाय अनङ्टगभन गयी कारोफजायी ङ्झनमन्त्रण गने य 
ग्राङ्झभणस्तयभा सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टऩथ भूल्मका ऩसरहरू सॊचारन गयी दङ्टगयभ ऺेत्रका ङ्जिऩङ्ङ जनताहरूराई सहङ्टङ्झरमत प्रदान 
गनय शङ्टरुिात गङ्चयएको छ। त्मसैगयी खाद्य तथा नङ्टन ङ्झिऩोको स्थाऩना गयी ग्राङ्झभण तथा दङ्टगयभ ऺेत्रका जनताहरूराई खाद्य 
सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत गनय आिश्मक कामय प्रायभब गङ्चयएको छ ।  

सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेश ऩमयिनको प्रशस्त सभबाफना फोकेको प्रदेश बएता ऩङ्झन मस ऺेत्रभा यहेका प्रभङ्टख ऩमयिकीम 
गन्तधमहरू (फङ्झिभाङ्झरका,  याभायोशन, खप्ति, शङ्टक्रापाॊिा, कणायरी, उग्रताया, शैरेश्वयी, भाङ्झरकाजङ्टयन, ङ्झत्रऩङ्टयाशङ्टन्दयी रगामत मस 
ऺेत्रका साॊस्कृतीक सभऩदाहरू आङ्छद) हरूको ऩमायप्त ङ्जिकास तथा प्रचाय हङ्टन नसकेको कायणरे गदाय ऩमयिकहरूराई 
ङ्झबत्र्माउन सङ्जकएको छैन। साथै ऩमयिन ऺेत्रफाि प्राप्त हङ्टन सक्ने सॊबाधम स्थानीम तथा प्रादेङ्ञशक आभदानी य योजगायी 
सभेत गङ्टङ्झभयहेको छ। प्रदेश सयकायरे मस प्रदेशभा यहेका सात देिीहरू (फझाङ्गको सङ्टयभादेिी, फाजङ्टयाको फङ्झिभाङ्झरका, 
फैतिीको ङ्झत्रऩङ्टयासङ्टन्दयी य ङ्झनङ्गराशैनी, िोिीको शैरेश्वयी, ििेरधङ्टयाको उग्रताया बगिती य दाच ङ्टयराको भाङ्झरकाजङ्टयन) तथा ऩाॊच 
ििा भङ्टख्म कङ्चयिोयहरू (१. भहाकारी कङ्चयिोय २. कणायरी कङ्चयिोय ३. िोिी देखी अछाभ सभभको कङ्चयिोय ४. 
ङ्जिकाऩङ्टय देङ्ञख िोिी हङ्टॊदै ङ्झतधफत जोड्ने कङ्चयिोय ५. झङ्टराघाि देङ्ञख फझाङ्ग हङ्टॊदै फाजङ्टया सभभको कङ्चयिोय) राई भङ्टख्म 
केन्रङ्झफन्दङ्ट फनाएय ऩमयिकीम ङ्जिकास गने प्रमास गङ्चयएको छ। उक्त कङ्चयिोय अन्तगयत धाङ्झभयक, साॊस्कृङ्झतक, प्राकृङ्झतक तथा 
साहङ्झसक रगामतका सॊबाधम ऩमयिकीम ङ्जिकासका ऩूिायधायहरूको प्राथङ्झभकताका आधायभा ङ्जिकास गने सभबािना यहेको 
छ। 

ऩमयिन ऺेत्रको ङ्जिकासको राङ्झग ङ्झनजी ऺेत्रको सॊरग्नता फढाउनको राङ्झग उऩमङ्टक्त नीङ्झत ङ्झनभायण गयी ऩमयिन 
व्मिसामभा सॊरग्न हङ्टने ङ्झनजी ऺेत्रराई सहङ्टङ्झरमतको व्मिस्था गङ्चयने छ। मसैगयी मस ऺेत्रभा यहेका जाती अनङ्टसायको 
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सॊस्कृङ्झतहरूको सॊयऺण तथा प्रफद्धयन गनङ्टयका साथै ग्राङ्झभण स्तयभा होभस्िे सॊचारन य शहयी ऺेत्रभा सङ्टङ्जिधामङ्टक्त होिर तथा 
रजहरूको प्रफद्धयनभा ङ्झफशेर् जोि ङ्छदईने छ। प्रदेशभा ऩमयिन सभफन्धी सेिा प्रिाह गनयको राङ्झग भन्त्रारम भातहतभा 
प्रदेश ऩमयिन ङ्जिकास कामयक्रभ कामायन्िमन ईकाई गठन बै कामय सॊचारन बै यहेको छ।  

२. च ङ्टनौङ्झत तथा अिसय   

अन्तयाङ्जिम सङ्ञन्ध सभझौताभा नेऩारको प्रङ्झतिद्धता अनङ्टसायका कामयका राङ्झग नीङ्झत, कानून य कामयक्रभहरू 
स्ऩि ऩानङ्टय, उद्यभशीरता, ऩङ्टॊजी य औद्योङ्झगक ऩूिायधायको आधाय तमाय ऩानङ्टय, दङ्टगयभ ग्राङ्झभण ईराकाहरूभा फस्तङ्ट 
तथा सेिाको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतय य आऩतकारीन आऩूङ्झतय व्मिस्थाका राङ्झग सॊस्थागत सॊयचनासङ्जहतको ऩूिायधाय 
तमाय ऩानङ्टय, कृङ्जर्, ऩमयिन जस्ता ऺेत्रहरूराई उद्योगको रूऩभा ङ्जिकास गनङ्टय, उऩबोक्ता सचेतना फजाय सूचना 
प्रणारीको व्मिस्थाऩन गनङ्टय, प्रदेशको िाङ्ञणज्म त्माॊक सङ्जहत व्मिसाङ्जमक ऺेत्रभा सॊरग्नहरूको सीऩ य 
कौशरता अङ्झबिृङ्जद्ध गनङ्टय च ङ्टनौङ्झतऩूणय छ। ऩमयिक आकर्यण फढाउन प्रङ्झतस्ऩधायत्भक ऺभतामङ्टक्त गन्तधमहरूको 
ङ्जिकास य प्रिद्धयन गनङ्टय, ऩमयिकीम ऩूिायधायहरूको ङ्जिकास गयी गङ्टणस्तयीम ऩमयिक आगभनभा िङृ्जद्ध गनङ्टय,  ऩमयिन 
उद्योगभा ङ्झनजी ऺेत्रको आकर्यण फढाउन रगानी अङ्झबिृङ्जद्ध गनङ्टय य ऩमयिन व्मिसाम य मससॊग सभिङ्ञन्धत 
ऺेत्रको ऻान य दऺता अङ्झबिङृ्जद्ध गनङ्टय थऩ च ङ्टनौङ्झतऩूणय छ । 

ऩमयिकीम सभबािना फोकेका स्थान य गन्तव्महरु ङ्जिद्यभान यहनङ्ट, औद्योङ्झगकग्राभ, औद्योङ्झगक ऺेत्र य ङ्जिशरे् 
आङ्झथयक ऺेत्रको ङ्जिकासभा सॊघीम सयकायफाि प्रङ्झतिद्धता व्मक्त हङ्टनङ्ट, काष्ठ तथा गैयकाष्ठ िनऩैदािायभा 
आधाङ्चयत उद्योगको स्थाऩना तथा उत्ऩानको ङ्झनमायतको सभबािना यहनङ्ट, बौङ्झतक ऩूिायधायको ङ्जिकासरे मातामात 
तथा ऩायिहन रागत कभ हङ्टॉदै जानङ्टराई मस सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको अिसयको रुऩभा ङ्झरन सङ्जकन्छ ।   

३. सोच 

उद्योग व्मिसामको ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन भापय त औद्योङ्झगक िस्तङ्ट तथा सेिाको उत्ऩादनभा अङ्झबिृङ्जद्ध गदै 
उत्ऩादन, योजगायी य आमभा िृङ्जद्ध गने (उद्योग तथा िाङ्ञणज्म)। 

ङ्छदगो ऩमयिन ङ्जिकास भापय त प्रदेशको सभङृ्जद्ध य ऩङ्जहचानको अङ्झबिृङ्जद्ध गने (ऩमयिन)। 

४. उद्दशे्म 

1. भङ्जहरा, दङ्झरत, गङ्चयफ य ङ्जऩछङ्झिएको सभङ्टदामको आम य योजगायीको अङ्झबिङृ्जद्ध गनङ्टय । 

2. उद्योगहरूको ऩूिायधाय ऩूॊजी सीऩ य दऺता अङ्झबिृङ्जद्ध गनङ्टय।  

3. धमाऩाय व्मिसामराई स्िच्छ, प्रङ्झतस्ऩधायत्भक य भमायङ्छदत फनाउॊदै रगानीभा प्रङ्झतपरको सङ्टङ्झनङ्ञितता 
सङ्जहत उऩबोक्ता रगानीकताय य व्मिसामीको ङ्जहत प्रिद्धयन गनङ्टय। 

4. प्रदेश ङ्झबत्रको सेिा तथा फस्तङ्टको गङ्टणस्तय कामभ गदै आऩूङ्झतय व्मिस्थाराई ङ्छदगो बयऩदो य व्मिङ्ञस्थत 
गनङ्टय। 

5. ऩमयिकीम ऺेत्र, ऩूिायधाय य सेिाको सभङ्टङ्ञचत ङ्जिकास  तथा ऩमयिकीम उऩजहरूको ङ्जिङ्जिधीकयण य 
ङ्जिस्ताय गयी स्थानीम सभङ्टदामको ङ्ञजङ्जिकोऩाजयनभा िेिा ऩङ्टर् माउनङ्ट। 
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आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

५. यणनीङ्झत 

1. रघङ्ट तथा घयेरङ्ट उद्योगभा आकर्यण फढाउन कच्चा ऩदाथय, प्रङ्जिङ्झध, व्मिसाङ्जमक सीऩ य फजाय 
सूचनाराई सङ्टदृढ गने। 

2. औद्योङ्झगक कङ्चयिोय, उद्योगग्राभ, औद्योङ्झगक ऺेत्र य ङ्झफशेर् आङ्झथयक ऺेत्रको स्थाऩना गनय सॊघीम 
सयकायसॊग सहकामय गने। 

3. उद्योग, िाङ्ञणज्म य सेिा आऩूङ्झतय गने सॊघ सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक सभूहहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गने। 

4. उद्योग प्रशासन, िाङ्ञणज्म व्माऩायको अनङ्टगभन य आऩूङ्झतय व्मिसामराई सयकायको ङ्झनमङ्झभत 
प्रशासनको भहत्िऩूणय ऩऺको रूऩभा ङ्जिकास य सङ्टदृढीकयण गने। 

5. प्रादेङ्ञशक िाङ्ञणज्म सभफन्धी त्माॊक य सूचना प्रणारी स्थाङ्जऩत गदै प्रादेङ्ञशक आमात ङ्झनमायतको 
व्मिस्थाऩनभा सङ्टधाय गने।  

6. स्थानीम कच्चा ऩदाथयभा आधाङ्चयत ङ्झनमायतजन्म फस्तङ्टको उत्ऩादनभा प्रोत्साहन ङ्छदने। 

7. ङ्झफशेर् सभम य आऩतकारीन आऩूङ्झतय व्मिस्थाराई प्रबािकायी फनाउने। 

8. उद्योग िाङ्ञणज्म य आऩूङ्झतय ऺेत्रको प्रशासन व्मिस्थाऩन य सूचना प्रणारीराई सङ्टशासनमङ्टक्त ऩायदशॉ य 
सहबागीताभूरक फनाउने। 

9. फस्तङ्ट तथा सेिाको गङ्टणस्तय भाऩन  प्रभाणीकयण य उऩबोक्ता जागयणराई अङ्झबमानका रूऩभा 
सॊचारन गने । 

10. जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता य जराधायको ङ्छदगो व्मिस्थाऩन य उऩमोगभा स्थानीम सभङ्टदामको ऩहङ्टॊच िृङ्जद्ध गने 
एिभ ्ऩमायऩमयिनका आधाय ऺेत्रहरूको ङ्जिकास गने। 

11. ऩमयिकीम ऩूिायधायको ङ्जिकास, प्रिद्धयन य सॊयऺण गने। 

12. ऩमयिन आमको स्थानीमस्तयसभभ न्मामोङ्ञचत ङ्जितयण सङ्टङ्झनङ्ञित गने। 

६. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान (रु.हजायभा) 

 

७. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

मस भन्त्रारमरे प्रस्ताि गयेका कृमाकराऩहरू/आमोजनाहरू कामायन्िमन गने तथा आशाङ्झतत उऩरधधीहरू हाङ्झसर गने 
सन्दबयभा भन्त्रारमसॊग सभफङ्ञन्धत प्रादेङ्ञशक ऐन, ङ्झनमभ तथा नीङ्झतहरू सभमभै फङ्ङ नसकेभा य ऩमायप्त भात्राभा फजेिको 
उऩरधधता हङ्टन नसकेभा तथा कोङ्झबि १९ को अिस्थारे जोङ्ञखभ ऩऺ फढ्ने देङ्ञखन्छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ४ 
बङू्झभ व्मिस्था, कृङ्जर् तथा सहकायी ऺेत्र 

1. ऩषृ्ठबङू्झभ  

नेऩारको १३.८ प्रङ्झतशत ब-ूबाग ओगिेको सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा कङ्चयि २५ राख जनसॊख्मा फसोफास गदै 
आएका छन।् मस प्रदेशभा ३५५०९८ हेक्िय खेती मोग्म जङ्झभन यहेको छ। खेती मोग्म जङ्झभन भध्मे 
३२२०७७ हेक्ियभा भात्र खेती गङ्चयएको छ। खेती गङ्चयएको जङ्झभन भध्मे १७४७३० हेक्ियभा भात्र ङ्झसॊचाई 
सङ्टङ्जिधा ऩङ्टगेको छ।  मस ऺेत्रको उच्च ऩहािी ङ्ञजल्राहरुभा स्माउ, आरङ्ट, बिभास, भह आङ्छदको उत्ऩादनरे गङ्झत 
ङ्झरन थारेको छ। त्मसै गयी भध्म ऩहािका ङ्ञजल्राहरुभा अङ्झभरो जातका परपूर, ओखय, अदङ्टिा, ताजा 
तयकायी, तयकायी फीउ य भह उत्ऩादन व्मिसाङ्जमक रुऩभा गने तपय  कृर्कहरु आकृष्ठ हङ्टन थारेका छन।् 
कैरारी य कन्चनऩङ्टय ङ्ञजल्राहरुभा भङ्टसङ्टयो, केया, आरङ्ट, भाछा, भह, ऩयिर आङ्छद उत्ऩादनहरुरे केही भात्राभा 
व्मिसाङ्जमक रुऩ ङ्झरई सकेको अिस्था छ। व्मिसाङ्जमक कृङ्जर् तपय  कृर्कहरु आकङ्जर्यत बए ऩङ्झन उत्ऩादकत्ि 
बने न्मून नै यहेको छ। 

नेऩारको सॊङ्जिधानरे खाद्य सभफन्धी अङ्झधकायराई भौङ्झरक हकका रूऩभा प्रत्माबतू गयेको छ। 
प्राकृङ्झतक तथा अन्म ङ्जिऩदका कायण उत्ऩङ्ङ हङ्टनसक्न े खाद्य सङ्किको अिस्थाराई भध्मनजय गदै प्रभङ्टख 
खाद्याङ्ङको उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबययताका राङ्झग आिश्मक व्मिस्था गनङ्टयऩने छ। देशको बौगोङ्झरक ऩङ्चयिेश 
अनङ्टसाय उऩरधध कृङ्जर् ङ्ञशऺा, य अनङ्टसन्धानफाि प्राप्त प्रङ्जिङ्झध, आधङ्टङ्झनक कृङ्जर् औजाय, उङ्ङत ङ्झफउङ्झफजन य स्रोत-

साधन उऩमोग गदै कृङ्जर् ऺेत्रराइय व्मिसाङ्जमक फनाउनङ्ट आजको आिश्मकता हो । साथै, कृङ्जर्जन्म उत्ऩादन 
एिभ ्व्माऩायभा प्रङ्झतस्ऩधाय, व्मािसामीकयण, माङ्ञन्त्रकीकयण य ङ्जिङ्जिधीकयण गयी कृङ्जर् ऺेत्रको रूऩान्तयण गनङ्टय य 
सयकायी, सहकायी य ङ्झनजी ऺेत्र फीच साझेदायीको अिधायणा अङ्गीकाय गदै कृङ्जर् ऩेशाराई उच्च सभभानजनक 
फनाई आमआजयन तथा योजगायी ङ्झसजयना, गङ्चयफी न्मूनीकयण, व्माऩाय सन्तङ्टरन, ङ्छदगो य सन्तङ्टङ्झरत ङ्जिकास, खाद्य 
तथा ऩोर्ण सङ्टयऺाराइय सङ्टदृढ गनङ्टयऩने आिश्मकता यहेको छ। 

 

2. च ङ्टनौङ्झत तथा अिसय 

कृङ्जर् तथा ऩशङ्टजन्म िस्तङ्टहरूको उत्ऩादन रागत कभ गयी प्रङ्झतस्प्रधात्भक ऺभता िृङ्जद्ध गदै कृङ्जर् 
ऩेशाराई प्रङ्झतस्ऩधॉ, नापाभूरक, सभभानजनक य व्मािसाङ्जमक ऩेशाको रूऩभा ङ्जिकास गनङ्टय, ऩयभऩयागत सोच 
भूल्म भान्मताभा ऩङ्चयितयन ल्माइ उऩेङ्ञऺत फन्दै गयेको कृङ्जर् तथा ऩशङ्टऩारन ऩेशाराइय एक व्मिसाङ्जमक ऩेशाभा 
रुऩान्तङ्चयत गनङ्टय, जरिामू ऩङ्चयितयन अनङ्टकङ्ट रन ऺभता िङृ्जद्ध गनङ्टय, स्थानीम खानेकङ्ट याको उऩमोगभा आधाङ्चयत खाद्य 
सङ्टयऺा प्रणारी स्थाङ्जऩत गनङ्टय, कृङ्जर् ऺेत्रभा बएको रगानीको प्रङ्झतपर उच्च फनाउन कृङ्जर् ऋणको सहज 
उऩरधधता, कृर्कहरूद्बाया कृङ्जर् प्रङ्जिङ्झधको उऩमोगभा िङृ्जद्ध य उत्ऩाङ्छदत कृङ्जर्जन्म िस्तङ्टहरूको राङ्झग िजायको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता कामभ गनङ्टय य उत्ऩादनको गङ्टणस्तय एिभ ्स्िच्छता सभफन्धी ङ्झनमभन कामयराइय प्रबािकायी त ङ्टल्माउॉदै 
स्िस्थकय कृङ्जर् उऩज उऩबोक्ता सभऺ ऩङ्टर् माउनङ्ट मस ऺेत्रका च ङ्टनौतीहरू हङ्टन। 



25 
 

      ङ्जिदेशफाि पङ्जकय एका मङ्टिाहरू प्राङ्जिङ्झधक ऻान, सीऩ, य ऩङ्टॉजी सङ्जहत कृङ्जर् ऺेत्रभा आकङ्जर्यत हङ्टॉदै जानङ्ट, 
बौगोङ्झरक सभबाव्मताको उऩमोग तपय  ङ्जकसानहरूको चासो फढ्नङ्ट, फढ्दो शहयीकयणका कायण कृङ्जर् उऩजको 
फजाय ङ्जिस्ताय हङ्टॉदै गयेकोरे ठूरा सॊस्थागत य अन्म ङ्झनजी ऺेत्रहरूसभेतको व्मिसाङ्जमक कृङ्जर् ऺेत्रभा आकङ्जर्यत 
हङ्टॉदै जानङ्ट मस ऺेत्रका प्रभङ्टख अिसय हङ्टन।् ऩहाि य दङ्टगयभ ऺेत्रभा सभेत सिक सॊजारको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय 
फढ्दै जाॉदा कृङ्जर् उऩजको फजाय ऩहङ्टॉचभा िृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, ऩङ्झछल्रा िर्यहरूभा कृङ्जर् ऋण, कृङ्जर् ङ्झफभा, नमाॉ 
प्रङ्जिङ्झधहरूको उऩमोग य ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जिधाको ङ्जिस्ताय हङ्टन ङ्ट य देशको अन्म ऺेत्रभा नहङ्टने सङ्टख्खा परपूर 
फारीहरुको उत्ऩादन सभबाव्मता हङ्टन ङ्ट मस प्रदेशको कृङ्जर् ऺेत्रका थऩ अिसयहरू हङ्टन।् 

3. सोच 

1. सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा खाद्य सभप्रब ङ्टता, खाद्य य ऩोर्ण सङ्टयऺा प्रत्माबङू्झत सङ्जहत ऻानभा आधाङ्चयत व्मिसाङ्जमक कृङ्जर्को 
ङ्जिकास (कृङ्जर् ङ्जिकास) 

2. स्िच्छ य गङ्टणस्तयीम ऩशङ्टऩन्छीजन्म उत्ऩादनका भाध्मभफाि खाद्य य ऩोर्ण सङ्टधायको सङ्टङ्झनिता कामभ गने  
(ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास) 

3. बङू्झभको िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩन य साभाङ्ञजक न्मामभा आधाङ्चयत बसू्िाङ्झभत्ि (बङू्झभ व्मिस्था) 
4. सहकायी सॊघसॊस्था भापय त स्थानीम स्रोत, श्रभ, सीऩ य ऩङ्टॉजीको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन भापय त सभाजको आङ्झथयक–

साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक रूऩान्तयण (सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण) 

4. उद्दशे्म  

१. कृङ्जर् फस्तङ्टको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फङृ्जद्ध गङ्चय ङ्जितयण प्रणारीराइय सङ्टदृढ गयी सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा खाद्य तथा 
ऩोर्ण सङ्टयऺाको सङ्टङ्झनङ्ञितता कामभ गने  

२. कृङ्जर् ऺेत्रको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फङृ्जद्ध गयी सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको कृङ्जर्राइय प्रङ्झतस्ऩधॉ य व्मिसाङ्जमक 
फनाउने।  

३. मस प्रदेशको ऩशङ्टऩारनराई ऻान य प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत फनाई ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्िभा फङृ्जद्ध गने।  

४. ऩशङ्टऩन्छीऩारनराई ग्राङ्झभण ऺेत्रको स्ियोजगायी य दीगो आम आजयनको श्रोत फनाउने।  

५. बङू्झभ तथा बङू्झभ स्रोतको न्मामोङ्ञचत ङ्जितयण य ङ्जििेकशीर प्रमोगको िाताियण ङ्झसजयना गने।  

६. ङ्जिकास ङ्झनभायणका राङ्झग आिश्मक नाऩनक्सा तथा बौगोङ्झरक सूचना सियसङ्टरब फनाउने।  

७. सहकायीभा आधाङ्चयत उत्ऩादन, उद्यभ य सेिा व्मिसामको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गयी प्रदेशको ङ्छदगो य सभताभूरक 
आङ्झथयक– साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा मोगदान ऩङ्टमायउने  

८. सहकायीको ङ्झसद्धान्त, भूल्म य भान्मताहरूको प्रिद्धयन गदै सहकायी सॊस्थाहरुको ऩङ्चयचारन तथा व्मिस्थाऩनभा 
सङ्टधाय गयी सहकायी ऺेत्रभा सङ्टशासन कामभ गने  

५. यणनीङ्झत 

कृङ्जर् तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास 

• खेती मोग्म जङ्झभनभा व्मिसाङ्जमक कृर्कहरुको ऩहङ्टॉच ङ्जिस्ताय गनय कयाय खेती¸ चकराफन्दी¸ सभङ्टदाम य सहकायी 
खेती प्रणारीराई प्रोत्साहन गने।  
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• बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झतरे उऩरधध गयाएको अिसयराई अङ्झधकतभ उऩमोग गङ्चय व्मिसाङ्जमक हङ्टन सक्ने फारीहरुको 
खेतीराई प्रफद्धयन गने।  

• कृङ्जर् ऺेत्रको उत्ऩादकत्ि फङृ्जद्धका राङ्झग आिश्मक तत्िहरु (ऩूिायधाय¸ भर¸ फीउ ङ्झसचाई य प्रङ्जिङ्झध) को सभङ्टङ्ञचत 
व्मिस्था गने।  

• कृङ्जर् फजायको भाग अनङ्टसाय कृङ्जर् उऩजहरुको उत्ऩादन गनय प्रोत्साहन गनङ्टयको साथै फजायको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने।  

• व्मिसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन ङ्झसकाइस्थर तमाय गनय सयकायी य ङ्झनजी साझेदायीभा नभूना ऩशङ्ट पाभयहरु सॊचारन गने।  

• ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनको रागत घिाउन ऩशङ्टऩारनभा मन्त्रीकयण गनय अनङ्टदान सहमोग प्रदान गने।  
• ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फङृ्जद्धका राङ्झग श्रोतको उऩरधधता अनङ्टसाय गाई बैसी फॊगङ्टय य िाख्राको 

कृङ्झत्रभ गबायधान तथा कृङ्झत्रभ गबायधान सेिा ऩङ्टग्न नसक्ने स्थानभा प्राकृङ्झतक गबायधान सेिा ङ्जिस्ताय गङ्चय उङ्ङत 
नश्लका ऩशङ्टहरुको सॊख्माभा िङृ्जद्ध गने। 

• सघन भत्स्मऩारन गयी भस्म उत्ऩादन फाि ऩोर्ण सङ्टधाय तथा स्ियोजगायभङ्टरक कामयकभ सॊचारन गने। 

बङू्झभ व्मिस्था 

1. िैऻाङ्झनक बङू्झभसङ्टधाय कामयक्रभराई व्मिङ्ञस्थत, प्रबािकायी य सभन्िमात्भक तियफाि सञ्चारन गयी आङ्झथयक–

साभाङ्ञजक रूऩरे ऩछाङ्झि ऩयेका गङ्चयफ बङू्झभहीन िगयको बङू्झभभा ऩहङ्टॉच फढाउने।  

2. प्रादेङ्ञशक बङू्झभ नीङ्झत, ब–ूउऩमोग नीङ्झत तथा मोजनाको आधायभा उऩरधध बङू्झभको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गयी खाद्य 
सङ्टयऺा, सङ्टयङ्ञऺत आिास तथा सहयीकयण, ङ्छदगो ऩूिायधाय ङ्जिकास य िाताियण सॊयऺण तथा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ 
सॊिेदनशीरता ङ्झनङ्ञित गने।  

सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण  

1. सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई फहृत कृङ्जर् उत्ऩादन ऺेत्र ङ्झनभाणय तथा कृङ्जर् फजाय केन्रहरुको ङ्झनभायण तथा 
व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न गयाइनेछ।  

2. सहकायी उद्योग व्मिसामराई कृङ्जर्जन्म उत्ऩादन,  बण्िायण, प्रशोधन य िजायीकयण गनय सहङ्टङ्झरमतऩूणय ऋण तथा 
अनङ्टदान सहमोग उऩरधध गयाउने व्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 

3. मस प्रदेश ङ्झबत्रका सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे सॊचारन गने सहकायी खेती, उद्योग, ङ्जितयण सेिा य सहकायी 
व्मिसामको ङ्जिकास तथा प्रफद्धयनका राङ्झग आिश्मक बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्झनभायणभा सहमोग प्रदान गङ्चयनेछ।  

4. ग्राङ्झभण ऺेत्रका सहकायीहरुराई साना व्मिसामका मोजना ङ्झनभायण तथा ङ्जिकासका राङ्झग व्मिसाम ङ्जिऻहरुको 
सेिा उऩरधध गयाइने छ।  

5. सहकायी सॊस्थाहरूको व्मिस्थाऩन य ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनराई प्रबािकायी फनाउन सहकायीका सदस्महरुको ऺभता य 
दऺता अङ्झबिङृ्जद्ध राङ्झग ताङ्झरभको व्मिस्था गङ्चयनेछ।  

6. ग्राङ्झभण ऺेत्रको गङ्चयफी ङ्झनिायणको राङ्झग सॊचारन गङ्चयने कामयक्रभहरु सहकायी सॊस्थाहरूसॊगको साझेदायीभा 
सॊचारन गङ्चयनेछ।  

7. सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई उनीहरुको शेमय सदस्म सॊख्मा, कामय ऺेत्र य ङ्जिर्मगत ऺेत्र, ङ्जित्तीम अफस्था य कायोिायको 
अफस्थाको आधायभा िङ्झगयकयण गयी सहकायीहरु फीच भजयय गयाउने व्मिस्था गङ्चयनेछ। 
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७. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान (रु.हजायभा) 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्थाप्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
२०७७/७८ ३३३३१३२ २८२६०५६ ४७१०७६ - २८२८६३२ ५०४५०० -
२०७८/७९ ४४३५२८ २६६१६३ १७७३६५ - ४२३५२८ २०००० -
२०७९/८० ३७९१३० २५७५२५ १२१६०५ - ३६९१३० १०००० -

आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 

८. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

नीङ्झत तथा कानङ्टनी व्मिस्था, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेत्र तथा सहकायी ऺेत्रको अथयऩूणय सहबाङ्झगता, आिश्मक कभयचायी 
व्मिस्था, सॊघ य स्थानीम तहफीचको सभन्िम, फहङऺ्ट ेत्रको साभङ्टङ्जहक सहबागङ्झता, कृङ्जर्भा मङ्टिाको आकर्यण बएको  हङ्टनेछ। 
उल्रेङ्ञखत व्मिस्था हङ्टन नसकेभा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा हाङ्झसर गने ङ्जिर्म जोङ्ञखभऩूणय यहने देङ्ञखएको छ।
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ऩङ्चयच्छेद ५ 

साभाङ्ञजक ङ्जिकास ऺेत्र 

 

!= k[i7e"ld 

प्रादेङ्ञशक स्तयभा नेऩारको सॊङ्जिधानको सपर कामायन्िमन तथा ङ्छदगो ङ्जिकासका रऺ \oहरू हाङ्झसर गने सन्दबयभा 
ङ्ञशऺा, स्िास््म, भङ्जहरा ङ्जिकास, मङ्टिा खेरकङ्ट द, श्रभ तथा योजगाय जस्ता साभाङ्ञजक ऺेत्रका ङ्जिर्महरू भहत्िऩूणय ऩऺको 
रुऩभा यहेका छन । 

नेऩारको सॊङ्जिधानरे प्रत्माबतू गयेका ङ्ञशऺा सभफङ्ञन्ध भौङ्झरक हकहरूको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनय य सिै नागङ्चयकहरूराई 
ङ्ञशऺाको अिसय उऩरधध गयाउन याज्मको दाङ्जमत्ि यहेको छ। ङ्छदगो ङ्जिकासका रऺ्महरू हाङ्झसर गनय सॊघीम सयकायरे 
ङ्झरएका नीङ्झत अनङ्टरुऩ प्रादेङ्ञशक स्तयभा ङ्ञशऺा, ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको उङ्ञचत ङ्जिकास गनङ्टय ऩने आिश्मकता यहेको छ। 
ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच य सभताको ऺेत्रभा बएको प्रगङ्झतराई ङ्छदगो रूऩभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदई गङ्टणस्तय य शैङ्ञऺक सङ्टशासन 
अङ्झबिङृ्जद्ध गनय आिश्मक यहेको छ। फढदो िेयोजगायीको सभस्माराई सभाधान गनय प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक 
ताङ्झरभको ऩहङ्टॉच य गङ्टणस्तयभा िङृ्जद्ध गनय जरूयी देङ्ञखएको छ। त्मस्तै उच्च ङ्ञशऺाराई अनङ्टसन्धानभूरक य अन्तयाङ्जिम 
स्तयभा प्रङ्झतस्ऩधॉ िनाई मसको ङ्जिस्ताय य गङ्टणस्तय अङ्झबिङृ्जद्ध गनय आिश्मक देङ्ञखएको छ।  

नेऩारको सॊङ्जिधानरे स्िास््मसभफन्धी हकराई भौङ्झरक हकको रूऩभा प्रत्माबतू गनङ्टयका साथै स्िास््मराई सॊघ, 

प्रदेश तथा स्थानीम तहको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र याखेको छ ।त्मस्तै गयी, त्माङ्क व्मिस्थाऩनराई सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम 
तहको कामयऺ ेत्रङ्झबत्र याखेको हङ्टनारे जनसॊख्मासभफन्धी ङ्जिर्मसभेत तीन ििै तहअन्तगयत ऩने देङ्ञखन्छ । जन्भदाको 
अऩेङ्ञऺत आमङ्ट िर्य क्रभश् फढ्ने क्रभभा यहेको हङ्टॉदा जनसॊख्मा व्मिस्थाऩनको ऺेत्रभा केही प्रगङ्झत बएको छ । जनसॊख्मा 
ङ्जिकासको आधाय तथा प्रमोगकताय बएको य जनसॊख्मा ङ्जिर्म ङ्जिकासको अन्तयसभफङ्ञन्धत ङ्जिर्म बएको हङ्टनारे ङ्जिश्वव्माऩी 
ङ्छदगो ङ्जिकासका सफै रक्ष्महरू प्रत्मऺ एिभ ्ऩयोऺ रूऩभा जनसॊख्मासॉग सभफङ्ञन्धत यहेका छन ्।  याङ्जिम स्िास््म नीङ्झत, 
यणनीङ्झत तथा स्िास््म फीभा ऐनअनङ्टसाय सफै ऺेत्र, िगय तथा सभङ्टदामका नागङ्चयकराई  बयऩदो तथा ङ्छदगो ङ्जित्तीम 
व्मिस्थाऩनभापय त ् गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिाको ऩहङ्टॉचभा ल्माउनङ्ट आिश्मक छ । स्िास््म फीभा कामयक्रभराई प्रदेशबय 
कामायन्िमन गङ्चयने छ ।सेिा प्रिाहभा ङ्जिर्मगत ऺेत्र तथा अन्म फहङ्टसयोकायिारा ङ्झनकामहरूसॉग सभन्िम तथा सहकामय 
सभेत गनङ्टयऩने देङ्ञखन्छ । सेिा प्रिाहको सभग्र ङ्जिर्मराई प्रबािकायी रूऩभा ङ्झनमभन गनङ्टय अऩङ्चयहामय छ ।  स्िास््म 
ऺेत्रका कामयक्रभहरूराई ङ्जिद्यभान सॊिैधाङ्झनक व्मिस्थानङ्टसाय सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाि आिश्मक नीङ्झतगत 
व्मिस्थासभेतका आधायभा सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउन मङ्टङ्झनबयसर हेल्थ कबयेजको अिधायणाराई कामायन्िमन 
गङ्चयएको छ ।जनसॊख्माका कामयक्रभहरू याङ्जिम जनसॊख्मा नीङ्झत, जनसॊख्मासभफन्धी दीघयकारीन मोजना तथा थऩ नीङ्झतगत 
व्मिस्थाभापय त सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहफाि सञ्चारन गयी ङ्छदगो ङ्जिकासका रक्ष्महरू प्राप्त गनय सहमोग ऩङ्टग्नेगयी 
कामायन्िमन गङ्चयनेछ । नेऩार सयकाय, िाह्य ङ्जिकास साझेदाय, गैय सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाि स्िास््म सेिा 
प्रिाहभा बइयहेको प्रमासफाि आभ जनताको ऩहङ्टॉच य स्िास््म सेिाको गङ्टणस्तयभा िङृ्जद्ध बई स्िास््मसभफन्धी सूचकहरूभा 
उल्रेखनीम प्रगङ्झत बएको छ । 
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o'jf /fli6«o kl/jt{gsf] ;+jfxs x'g\ . b]z lgdf{0fsf nflu cfufdL lbgdf o'jfsf] e"ldsf cem a9\b} 

hfg] s'/f lglZrt 5 . o'jfzlQm /fi6«zlQm xf ]. o'jfzlQm o'uzlQm xf] . o'jfzlQm ;dozlQm xf] . sd{zLn o'jf 

s'g} klg /fi6«sf] efUolgdf{tf x'G5 . pBdzLn o'jf g} pHHjn eljiosf] cfwf/:te xf] . t/ To;sf nflu  

o'jfx¿ dfgl;s, zf/Ll/s, ;+j]ufTds य ;fdflhs ljsf; ePsf] x'g' kb{5 . tj dfq  o'jfx?n] ;dfhsf 

nflu cfjZos ;]jf ug{ ;S5g\ . o'jfx?nfO{ rnfodfg jgfpg cfwf/ g} v]ns'b xf] . To;}n]  v]ns'bk|lt 

;sf/fTds lrGtg k|jfx u/fpg ;Sg' kb{5 clg dfq p;df zf/Ll/s tyf dfgl;s tGb'?:tL x'g]5 h;n] b]z 

lgdf0f{df cxd\ of]ubfg lbg ;S5 . o'jfdf /fi6«, /fli6«otf / hgtfk|ltsf] akmfbf/L, o'jfsf cfwf/e"t 

cfjZostfx¿sf] kl/k"lt{, ;dfgtf Pj+ ;dtfd"ns ljt/0fsf] l;4fGt, ;+j}wflgs ;jf{]Rrtf, j}olQms :jtGqtf, 

ljZjJofkL dfgjflwsf/sf] l;4fGt, nf]stflGqs d"No dfGotf, ljZjzflGt, ;x–cl:tTj, hflt, efiff, ;+:s[lt / 

jftfj/0fLo ;Dkbfsf] ;+/If0f / ;+j4{g h:tf cfwf/e"t d"No dfGotfx¿sf] k|j4{g uनङ्टय आजको आिश्मकता 
देङ्ञखन्छ ।   

नेऩारको सॊङ्जिधानरे भङ्जहराराई रैङ्जङ्गक बेदबािङ्जिना सभान िॊशीम हक, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्ि य प्रजनन स्िास््म 
सभफन्धी हक, याज्मका सफै ङ्झनकामभा सभानङ्टऩाङ्झतक सभािेशी ङ्झसद्धान्तको आधायभा सहबागी हङ्टन ऩाउने रगामतका 
भौङ्झरक हकको प्रत्माबङू्झत गयेको छ । मसैगयी सभािेङ्ञशताको आधायभा याज्मका ङ्जिङ्झबङ्ङ अङ्गहरूभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयाउने 
व्मिस्था अनङ्टरूऩ मस सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशको प्रदेश सबा सॊसदभा  ३५.८ प्रङ्झतशत, प्रदेश भन्त्रीऩङ्चयर्दभा २८.६ प्रङ्झतशत 
भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि बएको छ । घयेरङ्ट ङ्जहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, २०६६ तथा ङ्झनमभािरी, २०६७ जायी बएऩङ्झछ 
भङ्जहराभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसाको अन्त्मका राङ्झग प्रबािकायी कानङ्टनी आधाय तमाय बएको छ । रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाभा ऩयेकाहरूका 
राङ्झग तत्कार उद्धाय, और्ङ्झध उऩचाय, कानङ्टनी सहामता तथा ऩङ्टनस्थाऩनाका कामयहरू बैयहेका छन ्बने सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ प्रदेशभा 
भानि फेचङ्जिखन तथा रैंङ्झगक ङ्जहॊसाभा ऩयेका भङ्जहराहरुका राङ्झग ङ्छदघयकाङ्झरन ऩङ्टनस्थायऩना केन्र सॊचारनभा ल्माउने 
कामयक्रभ यहेको छ ।नेऩारको सॊङ्जिधानभा फारफाङ्झरकाको हक सभफन्धी बएका व्मिस्था, नेऩारिाया 
फारअङ्झधकायसभफन्धी सॊमङ्टक्त याि सङ्घीम भहासङ्ञन्ध, १९८९ को अनङ्टभोदन य अन्म फार अङ्झधकायसॉग सभफङ्ञन्धत 
अन्तयायङ्जिम भहासङ्ञन्ध य इच्छाधीन आरेखहरूभा गयेको प्रङ्झतफद्धता अनङ्टसायका फार सॊयऺण य फारङ्जिकास सभफन्धी 
कामयक्रभहरु तजङ्टयभा गयी  सञ्चारन गङ्चयएका छन ् ।ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको राङ्झग सॊङ्जिधानरे प्रत्माबतू गयेको ङ्जिशेर् सॊयऺण 
तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको हक कामायन्िमन गनय मस प्रदेशभा कामयक्रभहरु अगािी फढाइन ेछन ्। मस प्रदेशभा ७.६ 
प्रङ्झतशत ज्मेष्ठ नागङ्चयक यहेका छन ्। नेऩार सयकायरे ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूराई भाङ्झसक रूऩभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
उऩरधध गयाउॉदै आएको छ । ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुको भानिअङ्झधकायको सॊयऺणका राङ्झग मस प्रदेशभा ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
ङ्छदिा सेिा केन्र राई सङ्टदृढीकयण  गङ्चयनेछ ।मस प्रदेशको जनसङ्खख्माको ३.०५ प्रङ्झतशत अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त यहेका 
छन ्। भन्त्रारमभा अऩाङ्गता सहामता कऺ सॊचारनभा आएको तथा अऩाङ्गता सहामक साभग्री ङ्जितयणको व्मिस्था बएको 
छ । 

नेऩारको सॊङ्जिधानरे योजगायी य श्रभको हकराई भौङ्झरक हकको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ ।गङ्टणस्तयीम भानि 
सॊसाधनको ङ्जिकास भापय त श्रभको उत्ऩादकत्ि अङ्झबिङृ्जद्ध गयी याङ्जिम अथयतन्त्रराई सफर फनाउन उत्ऩादनको ङ्जक्रमाङ्ञशर 
साधनको रुऩभा श्रभको भहत्िऩूणय बङू्झभका यहन्छ । गङ्चयफी ङ्झनिायण य आङ्झथयक ङ्जिकासका राङ्झग फजायको भाग 
अनङ्टसायको सीऩभूरक भानि सॊसाधनको ङ्जिकास गनङ्टय आजको आिश्मकता हो ।उत्ऩादनभूरक योजगायी ङ्झसजयना गयी  
भङ्टरङ्टकभा उऩरधध मङ्टिा श्रभशङ्ञक्तको उऩमोग भापय त कृङ्जर् ऺेत्रभा ङ्जिद्यभान अङ्झधक अनङ्टत्ऩादक श्रभशङ्ञक्तराई ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा 
ऺेत्रभा स्थानान्तयण गनय सकेभा अथयतन्त्रको सॊयचनात्भक ऩङ्चयितयनभा मोगदान हङ्टन सक्छ । नेऩारभा प्रत्मेक िर्य कङ्चयफ 
ऩाॉच राख थऩ जनशङ्ञक्त श्रभफजायभा प्रिेश गदयछन ्।आन्तङ्चयक श्रभ फजायको प्रशोचन ऺभता कभजोय बएकोरे ङ्जिङ्झबङ्ङ 
उत्ऩादनभूरक, सीऩभूरक तथा व्मसामजन्म ताङ्झरभ सॊचारन गयी फजायको आिश्मकता अनङ्टसायको जनशङ्ञक्त उत्ऩादन 
गनय सके गङ्चयफी ङ्झनिायण य भानि ङ्जिकासको ऩािो सकायात्भक हङ्टने देङ्ञखन्छ । 
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२. सोच 

 प्रदेशको साभाङ्ञजक य आङ्झथयक रुऩान्तयणको राङ्झग भानिसॊसाधनको ङ्जिकास गने ।(ङ्ञशऺा) 
 गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिाभा सफै जनताको ऩहङ्टॉचभापय त ्स्िस्थ सफर नागङ्चयक ङ्जिकास । ।(स्िास््म) 
 भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा जेष्ठ नागङ्चयकहरुको अङ्झधकायको सॊयऺण गयी 

सभताभूरक सभाज ङ्झनभायण गने ।(भङ्जहरा तथा िारिाङ्झरका) 

 मस प्रदेशका सफै नागङ्चयकराई भमायङ्छदत य उत्ऩादनङ्ञशर योजगायीका अिसयको उऩरधधता गयाउने ।  

(श्रभ तथा योजगाय) 
 मङ्टिाहरुराई खेरकङ्ट दको भाध्मभफाि स्िस्थ, अनङ्टशाङ्झसत य ङ्झसजयनशीर फनाई प्रदेशको ङ्जिकासभा 

सहबाङ्झगता  (मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द) 

३. उद्दशे्म 

ङ्ञशऺा 
 सभताभूरक ऩहङ्टॉच अङ्झबिङृ्जद्ध सङ्जहत गङ्टणस्तयीम य सियसङ्टरब ङ्ञशऺाको व्मिस्था गनङ्टय । 

 प्राङ्जिङ्झध ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको ङ्जिस्ताय एॊि गङ्टणस्तय सङ्टधाय गयी फजायको भाग अनङ्टसायको 
दऺ जनशङ्ञक्तको ङ्जिकास गनङ्टय। 

 उच्च ङ्ञशऺाराई िैऻाङ्झनक एिॊ अनङ्टसन्धान केङ्ञन्दत िनाई प्रदेशको सभग्र ङ्जिकासभा सघाउ ऩङ्टर् माउन े
जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गनङ्टय । 

स्िास््म 

 सफै िगय, ऺेत्र य सभङ्टदामका नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिाभा सभताभूरक  
ऩहङ्टॉच अङ्झबिृङ्जद्ध गयाउनङ्ट ।   

 स्िस्थ जनशङ्ञक्त तमाय गने, योग प्रङ्झतयोधात्भक ऺभता फढाउन,े गङ्टणस्तयीम य ऩोर्णमङ्टक्त खाद्य साभग्रीभा 
ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट ।  

 जनसॊख्मा, ङ्जिकास य िाताियणफीच तादात्भमता कामभ गयी जनसॊख्माराई सभग्र ङ्जिकासको अङ्झबङ्ङ 
अॊगको रूऩभा व्मिस्थाऩन गनङ्टय ।  

 आन्तङ्चयक फसाइॉसयाइको व्मिस्थाऩन गदै शहयीकयणराई व्मिङ्ञस्थत गनङ्टय  ।  

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाॊगता तथा जेष्ठ नागङ्चयक  

 फारफाङ्झरकाको  अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रिद्धयन गने । 

 फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टने सफै प्रकायका बेदबाि, शोर्ण ङ्जहॊसा, उऩेऺा तथा दङ्टव्मयिहायको अन्त्म गने । 

 सफै िगय य ऺेत्रका भङ्जहराहरूको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक य याजनीङ्झतक सशक्तीकयणका राङ्झग रैङ्जङ्गक 
बङू्झभकाराई सशक्त फनाउने । 

 भङ्जहरा बएकै कायणफाि हङ्टन ेरैङ्जङ्गकताभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसा एिॊ ङ्जिबेद य फङ्जहष्ट्कयणको अन्त्म गने । 
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 ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको सहज जीिनमाऩनका राङ्झग आिश्मक सेिा सङ्टङ्जिधा ङ्जिस्ताय गनङ्ट ङ्जिशरे् जोङ्ञखभभा 
यहेका ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई रङ्ञऺत गयी ऩङ्टनस्र्थाऩना कामयक्रभ सञ्चारन गने ।  

 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयकप्रङ्झत ऩङ्चयिाय, सभङ्टदाम य याज्मको दाङ्जमत्िफोध गयाउने ।  

 सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुको राङ्झग प्रदेशफाि प्रिाङ्जहत हङ्टन े सेिाभा ऩहङ्टॉच अङ्झबिृङ्जद्ध 
गयाउने । 

श्रभ तथा योजगाय  

 प्रदेशबय उत्ऩादनशीर य भमायङ्छदत योजगायीका अिसय ङ्झसजयना य ङ्जिस्ताय गनङ्टय, 
 असर श्रभ सभफन्धको ङ्जिकास गनङ्टय, 
 सफै प्रकायका श्रभ शोर्णको अन्त्म गनङ्टय, 
 व्मिसाङ्जमक तथा सीऩभूरक ताङ्झरभ भापय त स्ियोजगायीका अिसय ङ्जिस्ताय गनङ्टय ।  

मङ्टिा तथा खेरकूद  

 मङ्टिाको सीऩ तथा  ऺभताराई प्रस्पङ्ट ङ्जित ऩादै ङ्जिकासभा मङ्टिा सहबाङ्झगता अङ्झबिृङ्जद्ध गनङ्टय । 

 मङ्टिाराई प्रदेश ङ्झनभायणको सभि्ाहक फनाउनङ्ट । 

 प्रदेश ङ्झबत्र खेर ऩूिायधायको ङ्जिकास गनङ्टय । 

 खेरािी य खेर प्रङ्झतमोङ्झगताराई गङ्टणात्भक फनाउनङ्ट । 

 खेरराई जीिनको एक अङ्झबङ्ङ ऩऺको रुऩभा ङ्जिकास गनङ्टय । 

 मङ्टिाको सीऩ तथा  ऺभताराई प्रस्पङ्ट ङ्जित ऩादै ङ्जिकासभा मङ्टिा सहबाङ्झगता अङ्झबिृङ्जद्ध गनङ्टय । 

 मङ्टिाराई प्रदेश ङ्झनभायणको सभि्ाहक फनाउनङ्ट । 

 प्रदेश ङ्झबत्र खेर ऩूिायधायको ङ्जिकास गनङ्टय । 

 खेरािी य खेर प्रङ्झतमोङ्झगताराई गङ्टणात्भक फनाउनङ्ट । 

 खेरराई जीिनको एक अङ्झबङ्ङ ऩऺको रुऩभा ङ्जिकास गनङ्टय । 

४. यणनीङ्झत 

ङ्ञशऺा 
 अङ्झनिामय तथा ङ्झन:शङ्टल्क आधायबतू ङ्ञशऺा तथा ङ्झन्शङ्टल्क भाध्माङ्झभक ङ्ञशऺाराइ प्रबािकायी रुऩभा 

कामायन्िमन गने। 

 योजगायी तथा उद्यभशीरता ङ्जिकास गनय प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मािसाङ्जमक ङ्ञशऺाराई सभसाभङ्जमक सङ्टधाय 
एिॊ ङ्जिस्ताय गने । 

 आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा अन्म कायणरे ऩछािी ऩयेका िगय य सभङ्टदामका िारिाङ्झरकाका राङ्झग ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनश् चत गने । 

 अऩाङ्ख गता बएका व्मङ्ञक्तहरुको ङ्ञशऺाको हयेक तहभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गने । 

 शैङ्ञऺक व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी एिभ ्ङ्ञजभभेिायीऩूणय िनाउने । 
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 उच्च ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच िृङ्जद्ध य गङ्टणस्तय सङ्टधायका कामयक्रभहरू भापय त दऺ, सीऩमङ्टक्त, अनङ्टसन्धानभूरक  य 
प्रङ्झतष्ट्ऩधॉ जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गने ऩद्धङ्झतराई प्रबािकायी रुऩभा कामायन्िमन गने । 

स्िास््म 

 ङ्झन्शङ्टल्क आधायबतू स्िास््म य सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्ि एिॊ प्रसूङ्झत सेिाराई अङ्झबमानका रूऩभा देशका सफै 
ऺेत्र य तहभा ऩङ्टमायइनेछ । य साथै आधायबतू स्िास््म सेिाको सहज ऩहङ्टॉचको राङ्झग आधायबतू 
स्िास््म केन्र,प्रसङ्टती केन्र य अन्म प्रकायका स्िास््म सॊस्था स्थाऩना य ङ्झनभायण गङ्चयनछे ।   

 स्िास््म सॊस्थाभा ङ्झन्शङ्टल्क ऩाइन ेऔर्ङ्झधको सॊख्मा क्रभश् िृङ्जद्ध गनङ्टयका साथै ङ्जितयण प्रणारीराई 
सङ्टदृढ गङ्चयनेछ । 

 ङ्जिशेर् सेिा सङ्जहतको भोफाइर क्माभऩ, आउिङ्चयच ङ्ञक्रङ्झनक, िेङ्झरभेङ्झिङ्झसन जस्ता सेिाहरूराई ङ्जिस्ताय 
गयी प्रबािकायी फनाइनेछ । 

 और्ङ्झधको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनय सॊस्थागत ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

 जिापदेही प्रणारीको भाध्मभफाि दङ्टगयभ य ङ्जऩछङ्झिएका ऺेत्रभा स्िास््मकभॉहरूको ङ्झनमङ्झभत सेिा 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनय ङ्जिशेर् प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

 स्िास््म ऺेत्रका जनशङ्ञक्त य भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊसेिकको ऺभता ङ्जिकास य स्िास््म सेिा प्रदामक 
सॊस्थाहरूको स्तय अङ्झबिृङ्जद्ध गयी सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाइनेछ । 

 स्िास््म, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, स्िास््म फीभा, ग्राभीण तथा शहयी स्िास््मको प्रिद्र्धन तथा ङ्जिस्ताय गयी 
स्िास््म सेिाराई सभािेशी य सभन्माङ्जमक फनाइनेछ । 

 सफै िगय, ऺेत्र य सभङ्टदामका नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिाभा सभताभूरक 
ऩहङ्टॉच फढाउन फतयभान ङ्झनमभ कानङ्टन य नीङ्झतभा सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 

 स्िास््मका नमाॉ फङे्ङ सॊयचना अऩाॊग य ङ्जकशोयी भैत्री फनाइन ेय बैयहेका सॊयचनाहरू क्रङ्झभक रूऩभा 
सङ्टधाय गङ्चयनेछ ।   १०.  स्िास््म ऺेत्र व्मिस्थाऩन, गङ्टणस्तयीम सेिा, ङ्जिकेङ्ञन्रत व्मिस्थाऩन, सङ्टशासन 
एिॊ जिापदेङ्जहता अङ्झबिृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

 जनसॊख्मा, ङ्जियाभीको चाऩ तथा बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झतको आधायभा आिश्मक स्रोतसाधन सङ्जहत स्िास््म 
सॊस्थाको स्थाऩना य स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । 

 भानि सॊशाधन, बौङ्झतक सॊयचना, स्िास््म सॊस्थाको ऺभता ङ्जिकास एिॊ और्ङ्झध य उऩकयण स्िास््म 
सॊस्थाको स्तय अनङ्टसाय ऩङ्टनयिरोकन गयी आिश्मकतानङ्टसाय थऩ व्मिस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

 गङ्टणस्तयीम, प्रबािकायी य सेिाग्राही भैत्री स्िास््म सेिा प्रदान गनयको राङ्झग सफै ङ्जकङ्झसभका स्िास््म 
सेिाभा सॊरग्न स्िास््मकभॉराई क्रभफद्ध रूऩभा कामयभूरक ताङ्झरभ प्रदान गयी ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध 
गङ्चयनेछ । 

 प्रङ्झतयोधात्भक, उऩचायात्भक, प्रिद्र्धनात्भक य ऩङ्टनस्थाऩनाभूरक सेिाहरूराई प्राथङ्झभक स्िास््म सेिाको 
रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्साको ङ्जिकास एिॊ और्ङ्झधको अनङ्टसन्धान, उत्ऩादन, गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण, भूल्म ङ्झनमन्त्रण 
तथा ङ्झफक्री ङ्जितयण य और्ङ्झध िा और्ङ्झध उत्ऩादनभा रागूऩदाथयहरूको अनङ्टङ्ञचत प्रमोग िा दङ्टरूऩमोग 
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हङ्टन नङ्छदई असङ्टयङ्ञऺत तथा न्मून गङ्टणस्तयका और्ङ्झधको उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्जितयण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, सञ्चम य 
सेिन प्रङ्जक्रमा व्मिङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।  

 आमङ्टिेद, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा, मोग तथा ध्मान, होङ्झभमोप्माथी, मङ्टनानी, अकङ्ट ऩञ्चय य आभची सेिाको एकीकृत 
ङ्जिकास एिॊ ङ्जिस्ताय गयी सियसङ्टरब फनाइनेछ । 

 फहङऺ्ट ेत्रीम ऩोर्ण मोजना कामायन्िमन य अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । 

 दङ्टघयिनाराई दृङ्जिगत गदै भङ्टख्म रोकभागय नङ्ञजक यहेका स्िास््म सॊस्थाहरूको आऩत्कारीन सेिाको 
ऺभताभा िृङ्जद्ध गङ्चयनछे । 

 स्िास््मसभफन्धी प्रिद्र्धनात्भक य प्रङ्झतयोधात्भक कामयक्रभहरूराई ङ्जिद्यारमहरूभा सभेत ङ्जिस्ताय 
गङ्चयनेछ । 

 जिीफङ्टिी खेतीराई प्रोत्साहन गयी मसको प्रमोग, और्ङ्झध उत्ऩादन य व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी 
फनाइनेछ । 

 दङ्टगयभ तथा ङ्जऩछङ्झिएका ऺेत्रभा स्िास््मकभॉहरूको ङ्झनमङ्झभत सेिा सङ्टङ्झनङ्ञित गनय ङ्जिशरे् प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । 

 ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार सञ्चारनसभफन्धी ङ्झनङ्ञित भाऩदण्ि रागू गङ्चयनेछ ।   

 स्िास््मसभफन्धी प्रिद्र्धनात्भक य प्रङ्झतयोधात्भक कामयक्रभहरूराई सभङ्टदाम तथा ङ्जिद्यारमहरूसभभ 
ङ्जिस्ताय गनय एिॊ स्िास््म सूचना प्रिाह गनय य स्िास््म सेिाभा प्रबािकाङ्चयता ल्माउन साियजङ्झनक, ङ्झनजी, 
गैयसयकायी, साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्र, मङ्टिा,  धाभीझाक्री, ऩङ्ञण्ित तथा नागङ्चयक सभाजसॊगको सहकामय प्रबािकायी 
गङ्चयनेछ ।  

 िाह्य ङ्जिकास साझेदायसॊग सभन्िम गयी िैदेङ्ञशक सहमोगको प्रबािकाङ्चयता िृङ्जद्ध गङ्चयनछे । 

 ङ्जिशेर्ऻ सेिा नऩङ्टगेका स्थानभा भेङ्झिकर करेजसॉग सभन्िम गयी मस्ता सेिा ऩहङ्टॉचभा िृङ्जद्ध गङ्चयनछे । 

 स्िास््म य ऩोर्णसभफन्धी उऩरधध सेिाहरूफाये सभङ्टदामसभभ स्ऩि सूचना प्रिाह गङ्चयनछे । 

 मौङ्झनक एिॊ प्रजनन ् स्िास््म, एच.आई.बी./एड्स, धङ्टभऩान, खानेऩानी, भद्यऩान य रागू और्ध एिॊ 
क्मान्सय, रृदम योग, भगृौरा, भानङ्झसक स्िास््म, अऩाॊगता, सङ्टस्त श्रिण, भङ्टख एिॊ आॉखा स्िास््म जस्ता सने 
य नसने योगसभफन्धी व्माऩक सचेतना य ऩयाभशय कामयहरू गङ्चयनेछ । 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाॊगता तथा जेष्ठ नागङ्चयक  

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको राङ्झग योजगायी, उद्यभशीरता तथा स्ियोजगायका अिसय प्राप्त हङ्टन े
िाताियण ङ्झसजयना गने ।   

 प्रदेशका सॊयचनाहरु अऩाङ्ग भैत्री फनाउन े 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको राङ्झग प्रदेश ङ्झबतै्र ऩङ्टनस्थाऩना केन्र सञ्चारन गने । 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयकप्रङ्झत हङ्टने ङ्जहॊसा तथा दङ्टव्र्मिहाय हिाई उनीहरूको अङ्झधकायको सॊयऺण गने ।  

  ङ्जिशरे् जोङ्ञखभभा यहेका ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई रङ्ञऺत गयी प्रदेशस्तयभा जेष्ठ नागङ्चयक ग्राभ सॊचारन गने 
।  

 रैङ्जङ्गक भूरप्रिाहीकयणराई सङ्टदृढ गदै शासन प्रणारीको प्रत्मेक चयण य ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाको सफै 
चक्रभा भङ्जहराहरूको उल्रेखनीम य साथयक सहबाङ्झगता अङ्झबिृङ्जद्ध गने । 
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 ग्राभीण ऺेत्रका भङ्जहराहरूको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध एिॊ जीिनस्तय सङ्टधायका राङ्झग रङ्ञऺत सॊयऺणात्भक, 

सेिाभूरक तथा सशक्तीकयणका कामयक्रभहरू सञ्चारन गने । 

 भङ्जहराङ्जिरुद्ध हङ्टने सफै ङ्जकङ्झसभका ङ्जहॊसा, ङ्जिबेद य फङ्जहष्ट्कयण अन्त्मका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, उऩचायात्भक 
सॊऺणात्भक कामयक्रभ सञ्चारन गने । 

 फारफाङ्झरकाको शाङ्चययीक भानङ्झसक तथा फौङ्जद्धक ङ्जिकासभा जोि ङ्छदन े। 

 "सानै छङ्ट भ फढ्न देउ, फारङ्जििाह हैन ऩढ्न देउ" अङ्झबमान सॊचारन गने । 

 सफै प्रकायको फारश्रभ ङ्झनर्ेध तथा न्मङ्टङ्झनकयण गने । 

 अनाथ, असाह्य य सिक फारफाङ्झरकाराई उद्धाय, सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गने य मस्ता 
फारफाङ्झरकाहरुको शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच स्थाऩना गनय प्रदेशका प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा एक-एक ििा आिङ्झसम 
सङ्टङ्जिधा सङ्जहतको ङ्जिद्यारम सॊचारन गने  । 

 भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाॊगता सभफन्धीका सङ्टचना तथा त्माॉकहरुराई व्मिङ्ञस्थत 
गनय साभाङ्ञजक सङ्टचना व्मिस्थाऩन प्रणारी (SIMS) सॊचारन गने । 

श्रभ तथा योजगाय 

 श्रभ तथा योजगाय सभफन्धी कानङ्टन फनाउने, 
 प्रदेशबय योजगाय कामयक्रभराई ङ्जिस्ताय गयी न्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबतू गने, 
 आिश्मकताका आधायभा ताङ्झरभ य सीऩ ङ्जिकासद्धाया श्रङ्झभकको दऺता अङ्झबिङृ्जद्ध गने, 
 योजगायी ङ्झसजयना य श्रभ व्मिस्थाऩनभा सॊघ य स्थाङ्झनम सयकायसॉग  प्रबािकायी सभन्िम गने, 
 भागभा आधाङ्चयत ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभ कामयक्रभ सॊचारन गयी स्ियोजगायीका अिसयहरुको ङ्झसजयना य 

ङ्जिस्ताय गने ।  

मङ्टिा तथा खेरकूद 

 प्रदेशको नीङ्झत ङ्झनणयमभा मङ्टिा सहबाङ्झगता फढाउने । 

 मङ्टिाराई दऺ सीऩमङ्टक्त उद्यभशीर य आत्भङ्झनबयय फनाउने । 

 मङ्टिाराई प्रदेशको स्िमभ ्सेिकको रुऩभा ऩङ्चयचारन गने । 

 खेरकूदको भाध्मभफाि साभाङ्ञजक ङ्जक्रमाकराऩभा मङ्टिाहरुको सहबाङ्झगता फढाउने । 

 खेरकूदभा ङ्झनजी ऺेत्रको सॊरग्नता फढाई खेरकङ्ट द ऩूिायधाय य खेरको ङ्जिकास गने । 

 खेरािीहरुराई अन्तयाङ्जिम स्तयका गङ्टणात्भक प्रङ्ञशऺण प्रदान गदै प्रङ्झतमोङ्झगताहरुभा सहबाङ्झगता फढाउन े
। 

 सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशराई खेर ऩमयिनको गन्तव्मको रुऩभा ङ्जिकास गने । 
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७. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान (रु.हजायभा) 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्थाप्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
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आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 

८. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

नीङ्झत तथा कानङ्टनी व्मिस्था, कामयक्रभ कामायन्िमन गनय ऩमायप्त जनशङ्ञक्तको व्मिस्था, स्थानीम तह, ङ्झनजी ऺेत्र तथा सहकायी 
ऺेत्रको सहबाङ्झगता, सॊघ य स्थानीम तहफीचको सभन्िम यहेको हङ्टनेछ। उल्रेङ्ञखत व्मिस्था हङ्टन नसकेभा अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा 
हाङ्झसर गने ङ्जिर्म जोङ्ञखभऩूणय यहने देङ्ञखएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ६ 
ऩूिायधाय ऺेत्र 

 
!= k[i7e"ld 
 बौङ्झतक ऩूिायधाय ऺेत्र अथयतन्त्रको भेरुदण्िका रूऩभा यहेकोछ । प्रदेश ङ्झबत्रका य ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानीम तहहरुको 
ङ्झफचको अन्तयसभफन्धभा केङ्ञन्रत हङ्टने प्रादेङ्ञशक जरङ्जिद्यङ्टत तथा उजाय, प्रादेङ्ञशक सिक सञ्जार ङ्जिस्ताय, खानेऩानी, ङ्झसॊचाइ, 
आिास तथा शहयी ङ्जिकास, जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ व्मिस्थाऩन जस्ता ऩूिायधायहरुको ङ्झनभायण गनङ्टयका साथै सङ्टङ्जिधा सभऩङ्ङ 
प्रादेङ्ञशक प्रशासङ्झनक सॊयचनाहरु स्थाऩना गनङ्टयऩने आिश्मकता यहेको छ । मसको राङ्झग प्रादेङ्ञशक ऩूिायधायभा ठङ्टरो 
भात्राभा रगानी गयी मोजनाफद्ध ढॊगरे कामय गनङ्टय आिश्मक छ । साथै रगानीको उङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी उच्चतभ 
उऩरङ्ञधधको सङ्टङ्झनङ्ञितता गदै स्थानीम तहको केन्रराई आङ्झथयक ङ्जक्रमाकराऩभा अङ्झबिङृ्जद्ध गनय प्रदेश याजधानीसॉग जोिने, 
प्रदेशका सिै गाउॉ फङ्ञस्तभा खानेऩानी य ङ्झफजङ्टरी सङ्टङ्जिधा उऩरधध गयाउने, कृङ्जर्मोग्म बङू्झभभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जिधा ऩङ्टमायउने, 
अत्माधङ्टङ्झनक बिन, खेर भैदान ङ्झनभायण गनङ्टय, फहङ्टऩङ्जहचान सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण य सभफद्धयन गनय सभङ्टदामसॉगको सहकामयभा फहङ्ट 
साॊस्कृङ्झतक गाउॉ ङ्झनभायण गनङ्टय आङ्छदभा केङ्ञन्रत हङ्टदै आङ्झथयक गङ्झतङ्जिङ्झध य योजगाय िङृ्जद्ध गनङ्टय उङ्ञत्तकै आिश्मक देङ्ञखन्छ । 

 प्रदेशरे प्रदान गने सेिाराई भजफङ्टत फनाउन, प्रादेङ्ञशक मोजना य प्रशासङ्झनक सॊयचनाका ऩूिायधायराई व्मिस्थाऩन 
गदै नागङ्चयकको प्रत्मऺ य ङ्झनणायमक सहबाङ्झगताफाि ङ्झफकास कामयक्रभको छनोि एिभ ्सॊचारन गनय तथा  त्मसफाि प्राप्त 
उऩरङ्ञधधफाि आङ्झथयक साभाङ्ञजक रुऩान्तयण गने अिस्था सजृना गनय साधन स्रोत य प्रमत्नको सॊमोङ्ञजत प्रफन्ध गनङ्टय  ऩङ्झन 
उङ्ञत्तकै आिश्मक छ ।ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजनाङ्झनभायण सभमभै सभऩङ्ङ  गयी प्रऺेङ्जऩत गङ्टणस्तयीम प्रङ्झतपर ङ्छदने 
सङ्टङ्झनशङ््ञचत गनय प्रबािकायी अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन प्रणरीको थारनी आिश्मक देङ्ञखन्छ । 
 

@= r'gf}tL tyf cj;/ 

 ङ्जिङ्ञत्तम श्रोतको व्मिस्थाऩन प्रबािकायी फनाई ऩूिायधाय ङ्जिकासको फढ्दो भाग य आिश्मकताराई व्मिस्थाऩन 
गनङ्टय, ऩूिायधायका कामयक्रभराई गङ्टरुमोजना भापय त प्राथङ्झभकताभा याखी कामायन्िमनभा रैजानङ्ट, आमोजना ङ्झनभायणराई 
गङ्टणस्तयीम फनाउनङ्ट, ङ्जिङ्झबङ्ङ आमोजनाहरुराई ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफीच सभन्िम गयी सभमभानै सभऩङ्ङ गनय सक्नङ्ट, ङ्झनङ्झभयत बएका 
सॊयचनाहरुको भभयत सभबाय य सभऩङ्ञत्त सङ्टयऺाका राङ्झग श्रोत साधनको प्रमाप्त व्मिस्था गनङ्टय, छङ्चयएय यहेका फस्तीहरुभा 
सिक ङ्जिस्ताय गनङ्टय, ङ्झनङ्ञज ऺेत्रको ऺभता, सभबािना तथा रगानी आकर्यण गनङ्टय, सिायी साधनको िङृ्जद्धसॉगै मसको उङ्ञचत 
व्मिस्थाऩन गनङ्टय, फढ्दो सिायी दङ्टघयिनाराई न्मूनीकयण गदै सिक सङ्टयऺा कामभ गनङ्टय याङ्जिम बिन सङ्जहताको ऩारन गयी 
सिै ङ्जकङ्झसभका बिन सङ्टयङ्ञऺत तियरे ङ्झनभायण गनङ्टय, अव्मिङ्ञस्थत शहयीकयण बएको स्थानभा आधायबतू सेिा ऩङ्टमायउनङ्ट प्रभङ्टख 
च ङ्टनौती यहेका छन ्। 

 
 नमाॉ याजनैङ्झतक ङ्जिकासक्रभ य याज्म ऩङ्टनसॊयचनाको ङ्जिद्यभान भाहौररे आभजनताभा उभङ्ग, आशा य उत्साह, 
अङ्झबिङृ्जद्ध गनङ्टय, याज्मको केङ्ञन्रकृत अङ्झधकाय ङ्जिकेङ्ञन्रत बई नमाॉ केन्रहरुराई व्मिङ्ञस्थत शहयीकयण, मोजनाफद्ध फस्ती 
ङ्जिकास, ऩूिायधाय ङ्जिकास, ङ्जिकास य सेिा प्रिाहका अिसयभा फढोत्तयी हङ्टन ङ्ट, सभािेशी, सन्तङ्टङ्झरत एिभ ्अङ्झधकायभा आधाङ्चयत 
न्मामोङ्ञचत ङ्जिकासको प्रायभब गनङ्टय, रगानीभा प्रशस्त अिसय यहनङ्ट, िैदेङ्ञशक रागानीको राङ्झग प्रमाप्त सभबािना यहनङ्ट, ङ्झनजी 
ऺेत्रको रगानी फढ्दै जानङ्ट भहत्िऩूणय अिसयका रुऩभा यहेका छन ्।  
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#= ;f]r 
 नङ्जिनतभ प्रङ्जिङ्झधको उच्चतभ प्रमोगफाि ऩूिायधाय ङ्जिकास गयी प्रदेशको ङ्छदगो ङ्जिकास य सभङृ्जद्ध । 
 

$= p2]Zo 
1. जरङ्जिद्यङ्टत सेिाको ङ्जिस्ताय गयी सफै घयऩङ्चयिाय य ऺेत्रको सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टय ।  

2. फाढी ऩङ्जहयो जस्ता जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩहरु हङ्टनङ्ट अगािै योकथाभ गनङ्टय य मस्ता जोङ्ञखभफाि हङ्टनसक्ने जनधनको ऺङ्झत 
न्मूनीकयण गनङ्टय ।  

3. प्रबािकायी, ङ्छदगो, बयऩदो, सङ्टयङ्ञऺत, िाताियणभैत्री य कभ खङ्ञचयरो मातामात सेिा प्रिाह सङ्टङ्झनित गनङ्टय ।  

4. प्रदेशस्तयीम य स्थानीम तहको केन्रराई प्रदेश याजधानीसॉग जोड्दै व्माऩाङ्चयक अन्तयसभफन्ध ङ्जिस्ताय गनङ्टय ।  

5. सफै घयधङ्टयीराई आधायबतू स्तयको खानेऩानी तथा सयसपाइ सेिा उऩरधध गयाउनङ्ट ।  

6. प्रकोऩ प्रङ्झतयोधी व्मिङ्ञस्थत फस्ती ङ्जिकास गयी सफैका राङ्झग सऺभ, सङ्टयङ्ञऺत य िाताियण भैत्री आिासको प्रिद्धयन 
गनङ्टय । 

7.   

%= /0fgLlt 
उजाय 

1. जरङ्जिद्यङ्टतका साना तथा भझौरा मोजनाहरुको ङ्जिकास प्रदेश स्तयफिै  गने ।  

2. जरङ्जिद्यङ्टतभा साियजङ्झनक–ङ्झनजी, साझेदायीभा रगानी िङृ्जद्ध गयी ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन गदै प्रसायण व्मिस्थाराई थऩ सङ्टदृढ 
तथा ङ्जिस्ताय गने ।  

3. ङ्जिद्यङ्टत नऩङ्टगेका दङ्टगयभ ङ्जिकि फङ्ञस्तहरुभा घयामसी प्रमोजनका सोरय प्रणारीफाि आधायबतू ङ्जिद्यङ्टत सेिा उऩरधध 
गयाउने ।  

4. सभबाव्म देङ्ञखएका स्थानहरुभा सौमय उजाय उत्ऩादन केन्र स्थाऩना गयी ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन गने य ङ्झभङ्झनङ्झग्रि भापय त 
ङ्जिद्यङ्टत सेिा ङ्जिस्ताय गने । 

5. जरङ्झफधङ्टत ऺेत्रको सॊस्थागत सॊयचनाको स्थाऩना, ङ्जिकास तथा सङ्टदृङ्जढकयन गने । 

6. रघङ्ट जरङ्झफधङ्टत मोजनाहरुको भभयत सभबायका राङ्झग  स्थानीम तहसॊग सहकामय गने। 

 ङ्झसॊचाइ तथा जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ 
1. सतह ङ्झसॉचाइका अङ्झतङ्चयक्त प्राङ्जिङ्झधक एिभ ्आङ्झथयक दृङ्जिकोणरे सभबाव्म देङ्ञखएका ऺेत्रभा उऩमङ्टक्त नमाॉ प्रङ्जिङ्झधभा 

आधाङ्चयत ङ्झसॊचाइको ङ्जिकास गदै उच्च ऺभताभा फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाई सेिा उऩरधध गयाउने । 

2. उऩमङ्टक्त कृङ्जर् ऺेत्रभा बङू्झभगत जरश्रोतको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गयी ङ्झसॉचाइ ऺेत्र ङ्जिस्ताय गने । 

3. जरश्रोतको फहङ्टउऩमोग हङ्टने आमोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई कामायन्िमन गने । 

4. नदी ङ्झनमन्त्रण तथा तिफन्धफाि जग्गा उकास हङ्टने आमोजनाराई प्राथङ्झभकताकासाथ कामायन्िमन गने । 

5. प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग प्रबािकायी उऩमङ्टक्त  प्रङ्जिङ्झधको ऩङ्जहचान ,ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गने ।  

6. प्रकोऩ ऩूिय तमायीराई मोजना तजङ्टयभा प्रकृमाको भूर प्रिाहभा ल्माउने । 

7. जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩफाि सङृ्ञजत हाङ्झन नोक्साङ्झनराई  कभ गनय जनसबागीताभा उऩमङ्टक्त प्रङ्झफङ्झध अफरभफन गने । 
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 सिक 
1. कृङ्जर्, उद्योग, व्मऩाय, जरङ्जिद्यङ्टत, ऩमयिन, ङ्ञशऺा य स्िास््म सेिाभा ऩहङ्टॉच फढाउन मोगदान ऩङ्टमायउने गयी सिक 

मातामात सङ्टङ्जिधा ङ्जिस्ताय गने ।  

2. प्रदेश ङ्झबत्र ऺेत्रीम सन्तङ्टरन हङ्टने गङ्चय प्रादेङ्ञशक मातामात गङ्टरु मोजना तमाय गङ्चय रागङ्ट गने । 

3. सिक ङ्झनभायण आमोजनाभा प्रायङ्ञभबक िाताियणीम ऩयीऺण/िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन अङ्झनिामय गयाउने। 

4. सिक आमोजनाको तमायी/ङ्झिजाइन चयण, ङ्झनभायण चयण य ङ्झनभायण ऩिात ्सॊचारन चयणभा सिक सङ्टयऺा ऩयीऺण 
(Road Safety Audit) गने गयाउने। 

5. ठूरा तथा भहत्िऩूणय आमोजनाहरूभा प्रायङ्ञभबक प्राङ्जिङ्झधक ऩयीऺण (Initial Technical Audit) को धमिस्था गने । 

6. सिक ङ्झनभायणका राङ्झग आिश्मक ऩने जग्गा स्थानीम तहहरु सभेतको सभन्िम य सहकामयभा भा जग्गादान 
प्रकृमाफाि प्राप्त गने । 

7. ङ्झफगतभा  ङ्झनभायण बै सियमाभ मातामात सॊचारन हङ्टन नसक्ने अिस्थाभा यहेका सिकहरुको स्तयोङ्ङङ्झत गने 
कामयराई प्राथङ्झभकताका साथ कामायन्िमन गने । 

8. ङ्झनभायण सभऩङ्ङ बएका सिकहरुको सिक सभऩङ्ञत्तको रूऩभा सॊयऺण तथा भभयत गने । 

खानऩेानी 
1. सफै घयधङ्टयीराई आधायबतू स्तयको खानेऩानी तथा सयसपाइको सेिा उऩरव्ध गयाउने । 

2. आधायबतू खानेऩानी सेिाफाि फङ्ञन्चत दङ्टगयभ ङ्जिकि फङ्ञस्तहरुभा सोरय ङ्झरङ्ञफ्िङ् रगामत अन्म उऩमङ्टक्त प्रङ्जिङ्झधको 
प्रमोग गयी खानेऩानी सेिा उऩरधध गयाउने ।  

3. फढ्दो जनसॊख्मा, भागका य सॊबाव्मता आधायभा ङ्झनजी धाया ङ्जितयण गयी सेिा स्तय फदृङ्झध गने । 

4. आमोजना ङ्जिकास तथा ङ्झनभायणभा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयणका उऩामहरु आमोजना तमायीका चयणदेङ्ञख 
अिरभफन गने । 

5. गभॉण खानेऩानी प्रणारीको सञ्चारन तथा धमिस्थाऩनभा भङ्जहराहरुको सहबाङ्झगता फढाउने । 

6. ऩानी सङ्टयऺाको अिधायणाराई क्रङ्झभक रूऩभा रागू गदै जाने । 

7. खानेऩानी आमोजना ङ्झनभायणदेङ्ञख ने भभयत सॊबायको सॊमन्त्र य कोर्को धमिश्था गने । 

8. आिस्मकाका आधायभा ङ्झिजाइन अिङ्झध ऩूया बैसकेका, ङ्जिऩद्बाि ऺङ्झत बएका िा ऊन्म कङ्ट नै कायणफाि काभ गनय 
नसक्ने देङ्ञखएका आमोजनाहरुको ऩङ्टनङ्झनयभायण/ऩङ्टन्स्थाऩना गदै जाने । 

9. खानेऩानी तथा सयसपाईको भाऩदण्ि फनाई रागङ्ट गने । 

शहयी ङ्जिकास 

1. ङ्जिऩङ्ङ य सीभान्तकृत िगय तथा जोङ्ञखभभा यहेका नागङ्चयकका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत, ङ्जकपामती य िाताियणभैत्री आिास 
सङ्टङ्जिधाको व्मिस्था गने ।  

2. साियजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायी सभेतभा िाताियणीम दृिीरे सन्तङ्टङ्झरत, ङ्जित्तीम दृङ्जिरे सभबाधम य प्राङ्जिङ्झधक दृङ्जिरे 
उऩमङ्टक्त एिॊ सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जिकास तथा बिन ङ्झनभायणराई प्रोत्साहन गने । 

3. ब ङ्टकभऩिाि हङ्टनसक्ने ऺङ्झत न्मङ्टनीकयण गनय सॊयचाना ङ्झनभायणभा बिन ङ्झनभायण सॊङ्जहता ऩङ्चयऩारना गने/गयाउने । 
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७.ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्था प्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
२०७७/७८ ११०१९५०३ ३७८८८९ १०७२६४१४ - २६१८४३४ ८४०१०६९ -
२०७८/७९ ६६१२७८० २८१५२० ६३३१२६० - २८४५६७५ ३७६७१०५ -
२०७९/८० ६८८४५१२ २९५८३७ ६५८८६७५ - ३४१५०८९ ३४६९४२३ -

आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 

८= hf]lvd kIf tyf cg'dfg 

 gLlt tyf sfg'gL Joj:yf, sfo{qmd sfof{Gjog ug{ kof{Kt hgzlQmsf] Joj:yf, :yfgLo tx, lghL 

If]q tyf ;xsf/L If]qsf] ;xeflutf, ;+3 / :yfgLo tx aLrsf] ;dGjo /x]sf] x'g]5 . ऩूिायधाय ङ्जिकासका राङ्झग 
नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको श्रोतफाि ऩमायप्त फजेिधमिस्था बएको हङ्टनेछ । pNn]lvt Joj:yf x'g g;s]df 

ck]lIft glthf xfl;n ug{] ljifo hf]lvdk"0f{ /xg] b]lvPsf] 5 . 



40 
 

ऩङ्चयच्छेद ७ 
शासकीम व्मिस्था तथा अन्तयसभफङ्ञन्धत ऺेत्र 

७.१ प्रदेश सबा 

१. ऩषृ्ठब ङ्टङ्झभ 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया १७५ रे प्रदेश व्मिस्थाङ्जऩकाको रुऩभा प्रदेश सबा यहने व्मिस्था गयेको छ । प्रदेश सबा 
जनताको साियबौभसत्ताको प्रमोग गने एक भहत्िऩूणय सॊस्था हो।सॊङ्जिधानको धाया १७६ भा बएको प्रदेश सबा गठन 
सभफङ्ञन्ध व्मिस्था फभोङ्ञजभ जनसॊख्मा य बौगोङ्झरक अनङ्टकङ्ट रता तथा ङ्जिङ्ञशिताका आधायभा फत्तीस  ङ्झनिायचन ऺेत्र कामभ 
गयी प्रत्मेक ङ्झनिायचन ऺेत्रफाि एक जना यहने गयी ऩङ्जहरो हङ्टने ङ्झनिायचन प्रणारी फभोङ्ञजभ ङ्झनिायङ्ञचत बएका फत्तीस जना 
य सभऩूणय प्रदेशराई एक ङ्झनिायचन ऺेत्र भानी याजनीङ्झतक दरराई भत ङ्छदने सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्झनिायचन प्रणारी फभोङ्ञजभ 
ङ्झनिायङ्ञचत बएका एक्काइस जना गयी कूर त्रीऩङ्ङ सदस्म यहेको सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेश सबा यहेको छ। 

शङ्ञक्त ऩथृङ्जककयणको ङ्झसद्धान्तराई अॊङ्झगकाय गयेका हयेक भङ्टरङ्टकभा व्मिस्थाङ्जऩकारे कानूनको ङ्झनभायण गने ङ्ञजभभेिायी 
ऩाएको हङ्टन्छ । रोकताङ्ञन्त्रक व्मिस्थाको ऩङ्जहरो आधायको रुऩभा यहेको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु भापय त कानून ङ्झनभायण गने 
प्रणारीराई सॊस्थागत गनङ्टयका अङ्झतङ्चयक्त प्रदेश सबारे सॊफैधाङ्झनक ङ्ञजभभेिायी अन्तयगत प्रदेश सयकाय ङ्झनभायण सॊग 
सभफङ्ञन्धत कामयहरु गने य सदन तथा ङ्जिर्मगत सङ्झभङ्झतहरु भापय त सयकायको जिापदेङ्जहता य उत्तयदाङ्जमत्ि अङ्झबिङृ्जद्ध 
गङ्चय सङ्टशासन कामभ गने ङ्ञजभभेिायी ऩङ्झन ऩङ्टया गनङ्टयऩने हङ्टन्छ । प्रदेश सबाराई व्मिस्थाऩकीम, प्रशासङ्झनक रगामत 
सहमोग ऩङ्टर् माउने य सूचारु रुऩभा सॊचारन गने ङ्ञजभभेिायी प्रदेश सबा सङ्ञचिारमको यहेको छ । 

२. सभस्मा तथा च ङ्टनौङ्झत  

प्रदेश सबाको आफ्नो बिन नबएकोरे ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत य साङ्जिकको ङ्ञजल्रा प्राङ्जिङ्झधक कामायरमका साघङ्टॉया 
कोठाहरुभा प्रदेश सबा सॊचारन गनङ्टय, आफ्नो अरग कभऩाउण्ि नहङ्टॉदा सङ्टयऺाको दृङ्जिकोणरे सभस्मा हङ्टन ङ्ट, ङ्जिर्मगत 
सङ्झभङ्झतहरुको फैठक कऺ य सङ्ञचिारमभा ऩमायप्त ऩूिायधाय नहङ्टन ङ्ट, सॊसदीम दरका कामायरमहरुभा ऩमायप्त ऩूिायधायको 
अबाि हङ्टन ङ्ट, सॊसदीम गङ्झतङ्जिङ्झधहरुभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको ऩमायप्त उऩमोग हङ्टन नसक्नङ्ट, ऩङ्टयाना सॊयचना बएका कायण त्मसको 
भभयत सभबायभा भात्र फजेि खचय हङ्टन गई गङ्ञणङ्झतम उऩरङ्ञधध प्राप्त गनय कङ्छठन हङ्टन ङ्ट, प्रदेश सबा सङ्ञचिारमभा 
जनशङ्ञक्तको अबाि बएको अिस्थाभा साङ्जिकको दयफन्दी सभेत किौङ्झत हङ्टॉदा कभयचायीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ज्मादै न्मून बइ 
सबा सॊचारनभा सभेत सभस्मा हङ्टन ङ्ट, उऩरधध स्रोत साधन य जनशङ्ञक्तरे सफै कामय सभऩादन गनङ्टय, कभयचायीहरुको 
ऺभता अङ्झबिङृ्जद्धका कामयहरु ऩमायप्त भात्राभा सॊचारन गनय नसङ्जकनङ्ट जस्ता च ङ्टनौङ्झतहरु यहेका छन ्।  

३. सोच 

जनभङ्टङ्ञख, स्िच्छ य जिापदेङ्जह प्रदेश सबा  

४. उद्दशे्म 

१. रोकतन्त्रराई प्रफयद्धन गनय सॊङ्जिधानको भभय य बािना अनङ्टरुऩ प्रदेशको आिश्मकता तथा जनसयोकाय सॉग 
सभफङ्ञन्धत ङ्जिर्मभा कानून ङ्झनभायण गनङ्टय ।  

२. सयकायराई ऩूणयत् ऩायदङ्ञशय, जिापदेङ्जह य उत्तयदामी फनाउने कामयभा सहमोग गनङ्टय । 
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३. व्माऩक अनङ्टसन्धान य फहसभा आधाङ्चयत तथा ङ्छदगो ङ्जिकासभा सहमोगी हङ्टने गङ्चय ङ्जिङ्झध ङ्झनभायण गनङ्टय ।  

४. प्रङ्जिङ्झधभैत्री सबा फनाउॉनका राङ्झग बौङ्झतक, प्राङ्जिङ्झधक य भानि सॊशाधनको ऩऺभा च ङ्टस्त य प्रबािकायी प्रदेश सबा 
सङ्ञचिारमको ङ्झनभायण गनङ्टय ।  

५. यणनीङ्झत 

1. सॊङ्जिधानको कामायन्िमन सभफङ्ञन्ध कानून ङ्झनभायण गने ।  

2. सॊसद य नागङ्चयक फीचको सभफन्धराई सङ्टभधङ्टय फनाउने ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन गने ।  

3. आङ्झथयक ङ्जिकासराई सहमोग ऩङ्टग्ने गङ्चय सॊसदीम ङ्झनगयानी याख्न े।  

4. ङ्जिर्मगत सङ्झभङ्झतहरुराई अनङ्टसन्धान गने य ङ्जिकासका एजेण्िाहरुभा व्माऩक छरपर हङ्टने भञ्चको  ङ्जिकास 
गने ।  

5. स्थानीम तहका ङ्जिधामीकी कामयभा सहजीकयण गने, ऻानको हस्तान्तयण गने ।  

6. प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरुको ऺभता ङ्जिकासका कामयक्रभहरु सॊचारन गने ।  

7. प्रदेश सबाको राङ्झग आधङ्टङ्झनक य सङ्टङ्जिधामङ्टक्त ऩूिायधाय ङ्जिकास गने ।  

8. प्रदेश सबा सङ्ञचिारमराई च ङ्टस्त य प्रबािकायी फनाउॉने ।  

६. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिङ्जर्यम अनङ्टभान 

रू हजायभा 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्थाप्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
२०७७/७८ 191064 153214 37850 - 191064 - -
२०७८/७९ 237265 195881 41384 - 237265 - -
२०७९/८० 262421 216202 46219 - 262421 - -

आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 
७. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

सॊसदीम गङ्झतङ्जिङ्झधहरुको खचय ऩङ्टिायन ङ्टभानमोग्म फनाउने, सॊसदीम अध्ममन य ङ्झनगयानीका कामयक्रभहरु ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा 
आधाङ्चयत हङ्टन ङ्ट, ङ्जिधामीङ्जक प्रङ्जक्रमाराई ङ्झनङ्ञित सभम ताङ्झरकाभा आिद्ध गने, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधहरुको उऩमोग भापय त 
ऩहङ्टच मोग्म सबा सॊचारन गने, दयफन्दीको ऩङ्चयऩूङ्झतय जस्ता कामय हङ्टन नसकेभा तोङ्जकएका उद्देश्म हाङ्झसर नहङ्टने जोङ्ञखभ 
यहन्छ।  
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७.२ भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द् 

1. ऩषृ्ठबङू्झभ 

साियजङ्झनक प्रशासनभा सङ्टशासन कामभ गने सभफन्धभा ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रमासहरू बइयहेका छन।्चारङ्ट आ.ि.भा 
मस सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशभा ङ्जिद्यभान यहेका सफै ङ्जकङ्झसभका कङ्ट प्रथा, कङ्ट ङ्चयङ्झतहरू ङ्झनभङ्टयर गने रक्ष्मका साथ छाउऩिी 
प्रथा उन्भङ्टरन नीङ्झत ङ्झनभायण बइयहेको य आगाभी आ.ि.भा ऩङ्झन मसराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ। भानिअङ्झधकाय 
सभिद्धयन तथा प्रिद्धयन गने रक्ष्मका साथ ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका कामयक्रभहरू सञ्चारन बईयहेका छन।् भ्रिाचाय 
न्मूनीकयण तथा सङ्टशासन प्रिद्धयन गने उद्दशे्मका साथ ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा कामयक्रभ तथा 
गोष्ठी सॊचारन बइयहेका छन।् चारङ्ट िर्यभा सॊचाङ्झरत कामयक्रभको प्रबािकाङ्चयता भङ्टल्माॊकन गयी सायब ङ्टत रुऩभा 
प्रबािकायी य नङ्झतजाभङ्टखी कामयक्रभराई आगाभी आङ्झथयक िर्यभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदने तमायी बइयहेको छ। 

 

 सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगराई प्रिद्धयन गने क्रभभा प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को कामायरम, 
ङ्झसॊहदयिाय, काठभाण्िौं य भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्द्को कामायरम,सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको फीचभा ङ्झसधा ङ्झबङ्झिमो 
सभऩकय  जिान गयीएको छ।आगाभी आङ्झथयक िर्यहरूभा सफै भन्त्रारम य स्थानीम तहहरूभा थऩ ङ्जिस्ताय य 
सङ्टधाय गदै राने तमायी यहेको छ।स्थानीम तहभा सेिा प्रिाहको स्तयीकयण कामयक्रभ भापय त प्रबािकायी सेिा 
प्रिाह गने, ङ्जित्तीम सङ्टशासन कामभ गने य ङ्जिकास आमोजनाहरूको प्रबािकयी व्मिस्थाऩन गने स्थानीम 
तहराई ऩङ्टयस्कृत गनै प्रणारीको स्थाऩना गने तमायी बइयहेको छ। मस प्रदेशका सभग्र कभयचायीहरूको ऺभता 
अङ्झबिृङ्जद्ध गनय ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका सभसाभङ्जमक य व्मिहाङ्चयक ताङ्झरभहरू प्रदान गनय एङ्जककृत प्रशासङ्झनक 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩन य सञ्चारन गने तमायी सभेत बइयहेको छ।सयकायी कामयप्रणारीभा जनअऩेऺा 
अनङ्टरुऩ सङ्टधाय गदै सभग्र शासन व्मिस्थाराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी, जनभङ्टखी य कानून सभभत तङ्टल्माई सफै 
तहभा यहेको सफै रुऩका भ्रिाचाय य अङ्झनमङ्झभतताहरूराई ङ्झनमन्त्रण गयी जनताराई कानूनी शासन य 
सङ्टशासनको प्रत्माब ङ्टती गयाउन आिश्मक छ।  

2. च ङ्टनौती तथा अिसय 

देशभा सॊघीम शासन व्मिस्था अिरभिन गयीएसॊगै तीन तहको प्रशासङ्झनक सॊयचना कामभ हङ्टॉदा 
कभयचायी सभामोजनको प्रमोजनको राङ्झग प्रदेशगत रुऩभा सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गयीएको बएताऩङ्झन 
अङ्जहरेको सन्दबयभा मस सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेशको सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गयी नॉमा दयफन्दी कामभ गनङ्टय, 
ङ्झनधायङ्चयत दयफन्दी अनङ्टसायको कभयचायीको ऩदऩङ्टङ्झतय  गनङ्टय, कभयचायीको दऺता य ऺभता अङ्झबिृङ्जद्धको राङ्झग 
आिश्मक व्मिस्थाऩन गनङ्टय, आिश्मक बौङ्झतक स्रोत साधनको जोहो गनङ्टय, साियजङ्झनक स्रोत साधनको भहत्तभ 
सदङ्टऩमोगको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनङ्टय, सयकायी सेिा प्रिाहराई सयर, सहज, प्रबािकायी य नङ्झतजाभङ्टखी फनाउनङ्ट, 
साियजङ्झनक सेिाभा यहेका यािसेिक कभयचायीहरूको भनोिर उच्च कामभ गनङ्टय, ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका भ्रिाचाय य 
अङ्झनमङ्झभतताराई ङ्झनमन्त्रण गनङ्टय आङ्छद प्रभङ्टख च ङ्टनौती यहेका छन।्  

प्रदेशको आिश्मकता अनङ्टसाय आिश्मकता अनङ्टसाय जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन गनय प्रादेङ्ञशक ङ्झनजाभती सेिा 
ऐन तजङ्टयभा गयी कभयचायीको ऩद तथा दयफन्दी कामभ गने अिसय छ। आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधहरूको प्रमोग फढ्दै 
गएकोरे साियजनीक सेिा प्रिाहभा मसको सदङ्टऩमोग गयी ङ्झछिो छङ्चयतो, सयर य सहज तङ्चयकारे सेिा प्रिाह 
गने अिसय यहेको छ।भ्रिाचाय ङ्झनमन्त्रणभा सफै ऺेत्र, ङ्झनकामको प्रङ्झतिद्धता यहेकोरे भ्रिाचाय ङ्झनमन्त्रण गने 
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िाताियण सजृना हङ्टन ङ्ट, ङ्जिबङ्ङ ऐन ङ्झनमभहरूको ङ्झनभायण बइयहेकोरे भानि अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रिद्धयन हङ्टन ङ्ट, 
सभाजभा ङ्जिद्यभान ङ्जिङ्झबङ्ङ कङ्ट ङ्चयतीहरूको उन्भङ्टरन गनय, भ्रिाचाय न्मङ्टङ्झनकयण एिॊ सङ्टशासन प्रिद्धयन गनय आिश्मक 
कानूङ्झन सॊयचनाहरू यहेको अिसय छ। 

3. सोच 

जनभङ्टखी, स्िच्छ, जिापदेही शासन व्मिस्था।  

4. उद्दशे्म  

साियजङ्झनक प्रशासनराई स्िच्छ ऩङ्चयभाणभङ्टखी जिापदेही य ऩायदशॉ फनाई साियजङ्झनक सेिा प्रिाह य ङ्जिकास प्रङ्जक्रमाराई 
प्रबािकायी फनाउनङ्ट। 

5. यणनीङ्झत 

 साियजङ्झनक ङ्झनकामभा काभ कायिाही सभफन्धी सूचनाभा नागयीकको ऩहङ्टॉच फढाउन।े 

 यािसेिाहरूराई काभप्रङ्झत ऩङ्चयभाणभङ्टखी य उत्तयदामी फनाउने।  

6. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्था प्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
२०७७/७८ 1435877 730136 1059141 - 1435877 - -
२०७८/७९ 181347 135707 45640 - 181347 - -
२०७९/८० 255938 142653 113285 - 255938 - -

आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 

7. जोङ्ञखभ तथा अनङ्टभान ऩऺ  

प्रादेङ्ञशक सॊयचना अनङ्टसाय स्थाङ्जऩत बएका ङ्झनकामहरूभा अनङ्टबिी नेततृ्ि तथा ऩमायप्त भानि सॊशाधनको व्मिस्थाऩन य 
शासकीम व्मिस्थाका आधायबतू आिश्मकता ऩङ्टया गनय साधन श्रोत तथा ऺभता एिभ ्प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग सभमानङ्टकूर हङ्टन 
नसकेभा ङ्जिर्म ऺेतगत उद्देश्म हाङ्झसर हङ्टन नसक्ने जोङ्ञखभ यहन्छ। अऩेङ्ञऺत नङ्झतजाका राङ्झग सयकायको काभ ङ्झछिो, 
छङ्चयतो, ऩायदयशी, ङ्झभतव्मी तथा गङ्टणस्तयीम हङ्टने अनङ्टभान छ । 

७.३ आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानङ्टन 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जिधानरे सॊघीम शासन प्रणारी भापय त जनताराई नङ्ञजकफाि सेिा सङ्टङ्जिधा उऩरव्ध गयाउन शासकीम 
सॊयचना गये अनङ्टरुऩ प्रदेश सयकाय कामयङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी, २०७४ िाया िङ्झगयकयण गङ्चयएको आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्रारमको कामय ङ्ञजभभेफायीभा प्रदेश शाङ्ञन्त सङ्टयऺा यव्मिस्थाऩन सभफन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ि, सूचना सॊकरन, अङ्झत 
ङ्जिङ्ञशि धमङ्ञक्त तथा सॊिेदनङ्ञशर साियजङ्झनक स्थर य सॊयचनाको सङ्टयऺा, प्रदेश ङ्झबत्रको अऩयाध अनङ्टसन्धान, प्रदेश सबाभा 
ऩेश हङ्टने ङ्जिधेमक तजङ्टयभा प्रभाङ्ञणकयण, प्रदेश सबा भाङ्झभरा य कानून ङ्झनभायण, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन य स्थानीम प्रशासनको 
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सॊचारन व्मिस्थाऩन तथा सभन्िम जस्ता कामय रगामतका ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिर्महरु आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारमको 
ङ्ञजभभेिायी अन्तगयत यहेका छन ्। 

सॊङ्जिधानरे प्रदान गयेका ङ्ञजभभेिायीहरु एिभ ्आभ नागङ्चयकहरुको चाहना फभोङ्ञजभ शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, अभनचमन, 

जीउ धनको यऺा, एिभ ् नागङ्चयक स्ितन्त्रताको सॊयऺण, सभबाङ्जित ङ्जिऩद्को ऩूिायन ङ्टभान देखी ऺङ्झतको न्मूनीकयण, रागू 
और्ध ङ्झनमन्त्रण, िाङ्जपक व्मिस्थाऩन रगामतका ङ्झफर्मभा आफ्नो गङ्टरुत्तय दाङ्जमत्ि मस भन्त्रारमरे फहन गयेको छ । 
साथै प्रदेश सयकायको सॊयचना सञ्चारनका राङ्झग आिश्मक ऩने ऐन कानून ङ्झनभायण य प्रदेशभा सूचना तथा सॊचाय 
प्रङ्जिङ्झधको ऩूिायधाय ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय तथा व्मिस्थाऩनको दाङ्जमत्ि सभेत ङ्झनिायह गनङ्टयऩने आिश्मकता यहेको छ । मसै 
ङ्ञजभभेिायी य दाङ्जमत्िराई भध्मनजय गयी मस भन्त्रारमरे द्रुत गङ्झतभा आफ्नो कामयसञ्चाराइ अगसयता ङ्छदॉदै ऩङ्चयणाभभङ्टखी 
हङ्टॉदैजाॉदा जनतारे प्रदेश सयकायको उऩङ्ञस्थङ्झत बएको अनङ्टबङू्झत गदै जाने ङ्जिश्वास गङ्चयएको छ । 

२. च ङ्टनौती तथा अिसय 

प्रदेश सॊयचना आपैभा नमाॉ अभ्मास य प्रमोग बएकारे आिश्मक अनङ्टबिको अबाि, सॊघीम सयकाय य स्थानीम 
तहसॉगको ऺेत्राङ्झधकाय य सभन्िमको अष्ट्ऩिता, आिश्मक नीङ्झत, कानूनको अबाि, अऩमायप्त अधयदऺ जनशङ्ञक्त, 

कभयचायीहरुको ह्रासोन्भङ्टख भनोफर जस्ता च ङ्टनौती यहेका छन ् । अन्म च ङ्टनौतीभा सॊघीम सयकाय य स्थानीम तहफीच 
सभन्िम कामभ गदै सहज रुऩभा प्रशासङ्झनक एिभ ् ङ्जिकासका कामयहरु सॊचारन गनङ्टय, प्रदेश प्रहयीको गठन तथा प्रदेश 
ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुराई मस भन्त्रारम भातहत ल्माई आभ जनताराई शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको थऩ अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउनङ्ट,  
बौगोङ्झरक जङ्जिरताफाि ङ्झसङ्ञजयत ङ्जिऩद्जन्म जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गयी ऩूिय तमायी गनङ्टय य सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जिङ्झध सभफन्धी 
ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय गनङ्टय यहेका छन ्। 

३. सोच 

प्रदेश ङ्झबत्रका जनताहरुराई सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत  

४. उद्दशे्म 

1. प्रदेशङ्झबत्र शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको बयऩदो व्मिस्था ङ्झभराई जनताको जीउ, धनको सङ्टयऺा गयी सङ्टशासनको 
प्रत्माबङू्झत ङ्छदराउनङ्ट ।  

2. प्रदेश ङ्झबत्र आइऩनय सक्न े ङ्जिऩद् न्मूनीकयण तथा योकथाभको ऩूियतमायी, तथा ङ्जिऩद् ऩिातका 
कामयहरुप्रङ्झत सजग यही प्रबािकायी सभन्िम गनङ्टय ।  

3. प्रदेश ङ्झबत्र यहेका छाऩा एिभ ् ङ्जिदू्यतीम सॊचाय भाध्मभहरुको ङ्जिकास एिभ ् ङ्जिस्ताय गयी आभ 
नागङ्चयकराई सूचनाको हकभा सहज रुऩरे ऩहङ्टॉच हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट । 

4. सभमानङ्टकङ्ट र प्रदेश सयकाय सञ्चारन गनय आिश्मक ऩने ऐन ङ्झनमभ तथा कानूनको ङ्झनभायण गनङ्टय । 

 

 

५. यणनीङ्झत 

1. प्रदेशङ्झबत्र शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको अिस्था प्रबािकायी फनाउन प्रहयीहरुको दऺता अङ्झबिृङ्जद्ध गनय सभम 
अनङ्टसाय साधन स्रोतरे सभऩङ्ङ गयाई ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ सञ्चारन गने । 

2. प्रदेश ङ्झबत्रको शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको अिस्थाराई भजफङ्टत फनाउन तथा सिायी दङ्टघयिनाराई न्मूनीकयण गनय 
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगराई ङ्जिस्ताय गने। 
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3. ङ्जिऩदफाि हङ्टने सभबाङ्जित घिना न्मूनीकयण तथा योकथाभका राङ्झग प्रदेशस्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराई सङ्जक्रम फनाई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोर् खिा गयी प्रबािकायीढॊगरे ऩङ्चयचारन गने । 

4. प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गयी ङ्जिऩद्को ऩूिय सूचना सॊकरन गनय आिश्मक सभबाव्मता अध्ममनहरु गयी 
फहङ्टसयोकायिारा ङ्झनकामहरुसॉगको सभन्िमभा कामय गने ।  

5. प्रदेश सयकाय सञ्चारन गनय आिश्मक ऩने ऐन ङ्झनमभ कानून सभम अनङ्टसाय ङ्झनभायण तथा ऩङ्चयभाङ्ञजयत 
गदै जान े। 

७. ङ्जिर्म ऺते्रगत खचय तथा स्रोतको ङ्झत्रिर्ॉम अनङ्टभान 

कूर चारङ्ट ऩूॉजीगत ङ्जित्तीम व्मिस्था प्रदेश सयकाय अनङ्टदान ऋण
२०७७/७८ ४६७६०१ १५८५९३ ३१०००८ - २४४६०१ २२३०० -
२०७८/७९ ३८७१७३ १६१३३४ २२५८३९ - २६४१७३ १२३००० -
२०७९/८० ४४१०८४ १७८०९४ २६२९९० - २९७०८४ १४४००० -

आङ्झथयक िर्य

ङ्जिङ्झनमोजन तथा प्रऺेऩण स्रोत

 

८. जोङ्ञखभ ऩऺ तथा अनङ्टभान 

प्रदेशङ्झबत्रका नागङ्चयकरे आफ्नो ङ्ञजउ, धनको सङ्टयऺा बएको भहसङ्टस गने, ङ्जिऩद् साभनाको राङ्झग ऩूियतमायी तथा 
ङ्जिऩद्को अिस्थाभा नागङ्चयककरे प्रदेश सयकायराई सॊयऺकका रुऩभा भहसङ्टस गयेको हङ्टन,े प्रदेश सयकायरे तमाय गने 
सभऩूणय ऐन कानून तजङ्टयभा बइसक्ने य सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जिधीको ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य व्मिस्थाऩनभा ऩमायप्त काभ बएको 
हङ्टने छ । मस्ता कामयहरु गनय नसङ्जकएभा रङ्ञऺत उदेश्महरु ऩूया हङ्टन नसक्ने जोङ्ञखभ यहेको छ । 
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कामयक्रभ/आमोजनाको सॊक्षऺप्त विियण  
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फ.उ.शी .नॊ. कामयक्रभ ÷ आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्टमाई आगाभी तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

३०५०००११ स्ियोजगाय विकास कामयक्रभ स्िआजयनको भाध्मभफाट योजगायी य 
आमआजयन िवृि तथा गरयिी न्तमूनीकयण

सारफसारी योजगायभूरक ताधरभ प्रदान गने    
धफनाधधतो कोर् भापय त ऋण प्रिाह गने

प्रधतिर्य २ हजाय नमाॉउद्यभी धसजयना हनुे ।

३०५०००११ आधाय तथमाॊक सिेऺण प्रदेशको आधथयक साभाक्षजक ऺेत्रको 
खण्डीकृत तथमाॊक सॊकरन

२०७७/७८ तथमभा आधारयत नीधत तथा मोजना 
प्रवक्रमाको विकास

प्रदेशको आधथयक, साभाक्षजक खण्डीकृत 
तथमाॊक तमाय बएको हनुे ।

३०५०००११ प्रथभ ऩञ्च िर्ॉम मोजना 
धनभायण

सदूुयऩक्षिभ प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩन्तच 
िर्ॉम मोजना तमाय

२०७६/७७ - सदूुयऩक्षिभ प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चिर्ॉम 
मोजना तमाय बएको हनुे ।

३०५०००११ प्रदेश आमोजना फैङ्क स्थाऩना आमोजना प्रथाधभकीकयण गयी आमोजना 
फैंकभा प्रविवष्ट

२०७७/७८ 
देक्षख धनयन्ततय

- आमोजना प्राथधभकीकयण गनय आिश्मक प्रदेश आमोजना फैङ्क तमाय बएको हनुे।

३०५०००११ प्रदेश रगानी फोडय गठन प्रदेशभा स्िदेशी विदेशी रगानीको 
धमिस्थाऩन

- - प्रदेश रगानी फोडय गठन बई कामाययम्ब 
बएको हनुे ।

आधथयक भाधभरा तथा मोजना      
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

३०७०००११ साियजधनक धनजी साझेदायीभा 
जधडफटुी विकास तथा 
प्रशोधन कम्ऩनी स्थाऩना य 
सॊचारन

प्रदेशभा जधडफटुीहरूको सॊयऺण, सम्फदयन एिॊ 
ददगो धमिस्थाऩन भापय त ्धमिसावमक रूऩभा 
जधडफटुीको सॊकरन, खेती विस्ताय, प्रशोधन य 
उ्ऩादन गदै योजगायी य आमआजयनका 
अिसय धसजयना गदै सम्फकृ्षध्द हाधसर गने।

२०७६/७७ १०,००० २०७६/१०/२२ भा उद्योग, ऩमयटन, िन 
तथा िाताियण भन्तत्रराम, सदूुयऩक्षिभ प्रदेश 
य जधडफटुी उ्ऩादन तथा प्रशोधन कम्ऩनी, 
कोटेश्वयफीच सभझदायी ऩत्रभा हस्ताऺय 
बएको य सोही अनरुूऩ आिश्मक कामयविधध 
फनाइ कामायन्तिमनभा ल्माइने छ।

साियजधनक धनजी साझेदायीभा जधडफटुी 
विकास तथा प्रशोधन कम्ऩनी स्थाऩना य 
सॊचारन, आधथयक विकास, सभकृ्षध्दको आधाय।

३०७०००११ ऩमयटकीम करयडोय ऩमयटन 
विकास कामयक्रभ

प्रदेशभा विधबन्न ऩमयटवकम स्थरहरूको 
ऩवहचान, सॊयऺण, सम्फदयन य धमिस्थाऩन गनय 
ऩमयटन करयडय विकास यणनीधतक मोजना 
तजुयभा गदै न्तमूनतभ ऩमयटवकम ऩूिायधाय 
विकास, ऩमयटवकम सेिा अधबिकृ्षध्द गदै 
योजगायी धसजयना गने।

 २०७६/७७ २००० मस भन्तत्रारम अन्ततगयत ऩमयटन विकास 
कामयक्रभ कामायन्तिमन इकाइ स्थाऩना बइय 
ऩमयटवकम करयडय तथा ऩमयटन विकास 
कामयक्रभहरू सञ्चारनभा ल्माएको।

ऩमयटकीम करयडोय ऩमयटन विकास कामयक्रभ

३०७०१०११ प्र्मेक स्थानीम तहका रघ ु
तथा घयेर ुउद्योग स्थाऩना

प्रदेशक्षस्थत प्र्मेक स्थानीम तहभा रघ ुतथा 
घयेर ुउद्योग स्थाऩना य सञ्चारन गयी 
स्थानीम योजगायीको धसजयना गदै 
आमआजयनभा िकृ्षध्द गने ।

२०७७/७८ १००० प्रदेशक्षस्थत विधबन्न क्षजल्राभा घयेर ुतथा 
साना उद्योग कामायरमहरू यहेको य फढ्दो 
िेयोजगायको सभस्माराइय सम्फोधन गनय 
स्थानीम स्रोत साधान य आिश्मकताराइय 
भध्मनजय गदै स्थानीम सीऩ य उद्योग 
स्थाऩना य सञ्चारन गनय आिश्मक ।

प्र्मेक स्थानीम तहका रघ ुतथा घयेर ु
उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनभा यहेको हनुेछ।

३०७८१०११ 
य ३०७०१०१२

हयेक धनिायचन ऺेत्र निीन 
उद्योग स्थाऩना

प्रदेशक्षस्थत हयेक धनिायचन ऺेत्रभा निीन 
उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन गयी स्थानीम 
योजगायीको धसजयना गदै आमआजयनभा िकृ्षध्द 
गने

२०७७/७८ ३५० प्रधत िर्य प्रदेशक्षस्थत विधबन्न क्षजल्राभा घयेर ुतथा 
साना उद्योग यहेको य फढ्दो िेयोजगायको 
सभस्माराइय सम्फोधन गनय स्थानीम स्रोत 
साधान य आिश्मकताराइय भध्मनजय गदै 

हयेक धनिायचन ऺेत्र निीन उद्योग स्थाऩना

उद्योग , ऩमयटन , िन तथा िाताियण
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

३०७०२०१३ ब ूतथा जराधाय धमिस्थाऩन 
कामयक्रभ

सम्फेदनशीर बगूोर य जराधाय ऺेत्र 
ऩवहचान गयी ददगो य उक्षचत धमिस्थाऩन गदै 
ब ूउ्ऩादक्ि िकृ्षध्द गदै ऩानीको उऩमोग 
गदै आमआजयनभा य कृवर् उ्ऩादनभा टेिा 
ऩमुायउने।साथै फाढी, ऩवहयो योकथाभ गयी 
जनधनको सयुऺा गने।

२०७४/७५ ४००० प्रधत 
िऩय

प्रदेशभा डोटी य डडेल्धयुा क्षजल्राभा ब ूतथा 
जराधाय धमिस्थाऩन कामायरम स्थाऩना बइय 
धनमधभत रूऩभा ब ूसॊयऺण य जराधाय 
धमिस्थाऩनका कामयक्रभहरू सञ्चारन गदै 
गयेको।

ब ूतथा जराधाय धमिस्थाऩन कामयक्रभहरू 
सञ्चारन बएको य जधभनको उ्ऩादक्ि 
िवृि बएको हनुेछ।

३०७०२०१२ साभदुावमक तथा कफधुरमधत 
िन विकास कामयक्रभ

प्राकृधतक स्रोत तथा िन ऺेत्रको ददगो 
सॊयऺण, धमिस्थाऩन य उऩमोग गयी स्थानीम 
स्तयभा आमआजयन, योजगायी िकृ्षध्द गयी 
आधथयक सभकृ्षध्द हाधसर गने,  गरयिीको 
येखाभनुी यहेका स्थानीम जनताको 
जीिनस्तय सधुाय गरय िनको हैधसमत सधुाय 

२०७४/७५ ४००० प्रधत 
िर्य

धडधबजन िन कामायरमद्वाया सञ्चाधरत 
क्षजल्राको साभदुावमक तथा कफधुरमधत 
िनको ददगो सॊयऺणको कामय धनमधभत गनय य 
हरयत आम अधबिवृि गनय आिश्मक यहेको।

साभदुावमक तथा कफधुरमधत िन विकास 
कामयक्रभ सञ्चारन बइ हरयमारी प्रफधयन 
बएको हनुेछ य सभदुामभा काठ दाउयाको 
सहज आऩूधतय य आम आजयन िवृि हनुेछ।

३०७०२०१२ धनजी िन, िृऺ ायोऩण तथा 
िन दशक कामयक्रभ

िन ऩैदािायको ऩूधत गनय, हरयमारी प्रफधयन 
गनय, धनजी ऺेत्रको सहबाधगता, यावष्डम िनभा 
चाऩ कभ गनय।

२०७४/७५ १००० प्रधत 
िर्य

यावष्डम िनभा फढ्दो िन ऩैदािायको चाऩ 
गनय धनजी िनको विकास तथा विस्तायका 
साथै धनजी य साियजधनक जग्गाभा िृऺ ायोऩण 
गनय आिश्मक यहेको।

यावष्डम िनभा िन ऩैदािायको चाऩभा कभी 
बएको हनुेछ, हरयमारी प्रफधयन बएको 
हनुेछ, धनजी ऺेत्रको सहबाधगताभा िन 
ऺेत्रको सधुाय हनुेछ।

३०७०२०१२ यावष्डम िन विकास कामयक्रभ सयकायद्वाय धमिक्षस्थत िनको ददगो सॊयऺण, 

विकास, धमिस्थाऩन य सदऩुमोग गदै िन 
ऩैदािायको आऩूधतय, आमजयन य योजगायीभा 
िकृ्षध्द गने ।

२०७४/७५ २००० प्रधत 
िर्य

फढ्दो जनसॊख्मा, फढ्दो काठ दाउयाको भाग 
य फेयोजगायीको सभस्मा सभाधान गनय 
प्राकृधतक स्रोतको ददगो धमिस्थाऩन गनय।

सयकायद्वाया िनको हैधसमत सधुाय, 
उ्ऩादक्ि िवृि, िन ऩैदािायको सहज 
आऩूधतय य योजगायी सजृना हनुे।

उद्योग , ऩमयटन , िन तथा िाताियण
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

बधूभ विकास कामयक्रभ बधूभको िैऻाधनक धमिस्थाऩन तथा 
प्रबािकायी उऩमोग

सारफसारी 
(आ.ि.२०७७⁄७८
 -०७८⁄७९)

२०० ब ूउऩमोग मोजना सॊचारन बएको हनुे 
।फाॉझो िा कभ उऩमोग बएको जग्गाभा 
कृवर् प्रफधयन कामयक्रभ।बधूभको िगॉकयण 
बई सोही फभोक्षजभ कामायन्तिमनको प्रकृमा 

बधूभको फगॉकयण बएको हनुेछ । ५०० 
हेक्टय फाॉझो जधभनभा खेती सरुु बएको हनुे 
।

बू-सूचना धमिस्थाऩन 
कामयक्रभ

बू-उऩमोग सम्फन्तधी बौगोधरक सूचना तमायी सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

५० साियजधनक, सयकायी, ऐधतहाधसक सम्ऩदा य 
धयोहय तथा गठुी सम्फन्तधी जग्गाहरुको 
अधबरेख तमाय बई सॊयऺण बएको हनुे ।बू-
उऩमोग नक्सा, तथमाङ्क य बू-उऩमोग मोजना 
तमाय बएको हनुे ।बू-उऩमोग सूचना 
प्रणारी विकास बएको हनुे ।

प्रदेशको बौगोधरक सूचना तमाय बएको 
हनुेछ ।

गठुी जग्गा सॊयऺण कामयक्रभ गठुी जग्गाको अधबरेख तमाय गयी  
सॊयऺणको धमिस्था

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

५० गठुी जग्गाको अधबरेख तमाय बएको हनुे 
।गठुी जग्गाको सॊयऺण तथा प्रिियनको 
सॊस्थागत धमिस्था बएको हनुे ।

प्रदेशबरयको गठुी जग्गाको अधबरेख तमाय 
बएको हनुेछ । बधूभ आमोगको गठन 
बएको हनुेछ

कृवर् विकास कामयक्रभ कृवर्को राधग आिश्मक ऩूिायधाय विकास 
तथा कृवर्को धमिसामीकयण

 सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८ 
देक्षख ०७८⁄०७९)

 १००० शीत बण्डायहरु, फजाय केन्तरहरु, प्रशोधन 
केन्तरहरु, ऩकेट ऺेत्र धनभायण बई सॊचारनभा 
आएको हनुे ।

धनभायण, सॊचारन तथा हस्तान्ततयणको 
अिधायणाभा प्रदेशबरयभा ३० िटा कोल्ड 
च्माम्फयहरु स्थाऩना हनुेछन ्। प्रदेशबरयभा 
९ िटा एवककृत कृवर् फजाय स्थाऩनाका 
राधग बौधतक ऩिुायधाय धनभायण तथा 
स्तयोन्नधतको कामय शरुु हुॉदै फजाय 
सॊचारनभा आउनेछ ।

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

कृवर् इक्षन्तजधनमरयङ कामयक्रभ कृवर् धमिसामभा माक्षन्तत्रकीकयण तथा 
आधधुनकीकयण

 सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८ 
देक्षख ०७८⁄०७९)

 ३००० साना तथा आधधुनक धसॊचाई प्रणारी विकास 
तथा कामायन्तिमन बएको हनुे । कृवर् 
माक्षन्तत्रवककयण तथा ग्रीन हाउस धनभायणभा 
सहमोग तथा सहजीकयण बएको हनुे ।

कैरारी य कन्तचनऩयु क्षजल्रभा २००० िटा 
बधूभगत धसॊचाई मोजनाहरु धनभायण गरयनेछन ्
। प्रदेशबरयभा तयकायी उ्ऩादनका राधग 
१२०० सॊयचनाहरु धनभायण गरयनेछन।्

कृवर् प्रसाय तथा ताधरभ 
कामयक्रभ

कृवर् प्रसाय सेिा विस्ताय तथा कृर्कको 
ऻान, सीऩ तथा ऺभता अधबिवृि

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

१००० कृवर् प्रसाय सेिाभा कृर्कको ऩहुॉच अधबिवृि 
बएको हनुे । कृषक ऩाठशाला तथा पभम 
स्थाऩना बएको हुने । कृषक ऺभता 
अभबवदृ्धिका काममक्रभ सञ्चालन बएको 
हुने । भोडेलपाभम , ऩकेट ऺेत्र लगामतका 
द्धवषमभा ब्मवसाभमक कृद्धष सम्फन्धी 
ताभलभ संचालन बएको हुने ।

२४४ िटा कृर्क ऩाठशाराहरु सॊचारन 
हनुेछन ।१०००० जना कृर्कहरु 
स्थरगत ताधरभफाट राबाक्षन्तित हनुेछन ्। 
कृवर् उद्यभको विकासका राधग Agri 
incubation Model कामयक्रभ अन्ततगयत 90 
जना कृवर् उद्यधभहरु तैमाय गरयनेछन ्।

परपूर विकास कामयक्रभ परपूर विकास तथा उ्ऩादन िवृि सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

२२० परपूर विकास सम्फन्तधी नभूना पाभयहरु 
सॊचारन बएका हनुे ।परपूर विकास 
सम्फन्तधी प्रो्साहन सहमोग बएको हनुे।

प्रदेश बयी २ राख परपुरका विरुिा 
(सनु्ततराजात-८० हजाय, ओखय-५० हजाय, 

स्माउ-२० हजाय, अनाय-२० हजाय, अन्तम-

३० हजाय) योऩण तथा स्माहाय बएको हनुेछ 
।परपूरका ६० िटा नभनुा पाभयहरु 
स्थाऩना हनुेछन।्

फारी विकास तथा सॊयऺण 
कामयक्रभ

फारी सॊयऺण सम्फन्तधी अध्ममन अनसुन्तधान 
तथा सहमोग

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

२७ आकक्षस्भक योग वकया धनमन्तत्रणभा 
कृर्कराई आिश्मक सहमोग प्रदान बएको 
हनुे ।

Mobile Plant Protection Ambulance 

स्थाऩनागयी सॊचारनभा ल्माईएको हनुेछ

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

धफउ प्रिियन तथा गणु 
धनमन्तत्रण कामयक्रभ

धफउ धफजन उ्ऩादन िवृि तथा प्रिियन 
एिभ ्गणुस्तय धनमन्तत्रण

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

५०० धफउ धफजनको दताय तथा गणुस्तय धनमभन 
बएको हनुे । धफउ धफजनको उ्ऩादन 
सम्फन्तधी कामयक्रभ सॊचारन हनुे ।

  आगाधभ ३ फर्यभा हयेक स्थाधनम तहभा 
कक्षम्तभा एउटा फीउ उ्ऩादन, बण्डायण य 
प्रशोधन श्रोत केन्त् स्थाऩना बइ प्रदेशराइ 
आिश्मक खाद्यान्नको फीउभा आ्भधनबययता 
हाधसर गरयनेछ । परपुरहरुको 
गणुस्तयीम फेनाय प्रदेश धबतै्र उ्ऩादन गनय 
आिश्मक ऩिुायधाय विकास हनुेछ ।

खाद्यान्न फारी कामयक्रभ खाद्यान्न फारीको उ्ऩादन िवृि सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८
 देक्षख 
०७८⁄०७९)

७०० खाद्यान्न फारी प्रो्साहन सहमोग बएको 
हनुे।धफउ धफजनको उ्ऩादन सम्फन्तधी 
कामयक्रभ सॊचारन हनुे ।खाद्यान्न फारी 
उ्ऩादनभा िवृि बएको हनुे ।खाद्यान्न 
फारीको धमिसावमक विस्ताय बएको हनुे ।

आगाभी आ.फ भा धान३० हजाय 
भे.ट(हारको ५.८ राख भे.ट), गहुॉ १५ 
हजाय भे.ट(हारको ३.०८ राख भे.ट), भकै 
१० हजाय भे.ट(हारको १.११ राख 
भे.ट)थऩ उ्ऩादन बएको हनुेछ ।

सहकायी विकास तथा प्रफधयन सहकारय सॊस्थाहरु भापय त धसऩ विकासका 
ताधरभ सॊचारन गरय सभदुामको 
आमआजयनभा टेिा प्रदान

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

1000 सहकायी यक्षजष्टायको कामायरम तथा सहकायी
प्रक्षशऺण केन्तरको स्थाऩनाकाराधग बौधतक
ऩिुायधायको विकास गरयनेछ।सहकायी
सॊघहरु भापय त सॊचारन हनुे गरय सभदुाम
स्तयभा धसऩ विकास तथा आमआजयन
ताधरभ तथा साभाधग्र सहमोग गरयनेछ ।एकै
कामयऺ ेत्र बएका तथा एकै प्रकायका कामयभा
सॊरग्न सहकायीहरुको एवककयण गरय
धमिसाम सॊचारन गनय अनदुान प्रदान
गरयनेछ ।सहकायी सॊस्थाहरुको धनमधभत
अनगुभन तथा धनमभन गरयनेछ ।

प्रदेश तथा स्थाधनम स्तयभा यहेका सहकायी 
सॊस्थाका कक्षम्तभा ५०० जना 
सहकारयकधभयहरुको ताधरभ, अिरोकन तथा 
भ्रभण कामयक्रभ भापय त ऺभता अधबफवृि 
हनुेछ ।सहकायी सॊघ भापय त सभदुाम 
स्तयभा धसऩ विकास तथा आमआजयन 
ताधरभ सॊचारन बइ १००० जना विऩन्न 
सभदुामका सहबाधगहरु राबाक्षन्तित हनुेछन ्
।सहकायीहरुको एवककयण बइ प्रदेश 
अन्ततगयतका सहकायी सॊस्थाहरुको सॊख्मा 
३०० बन्तदा कभ बएको हनुेछ ।

फहृत ऩश ुआहाया विकास 
आमोजना

घाॉसभा आधायीत ऩशऩुारन ,ऩश ुऩारनभा 
रागत घटाउने

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

४०० घाॉसको विउ फेनाय सेट्सहरु खरयद गयी 
कृर्कराइ धनक्षज तथा साियजधनक जग्गाभा 
योऩण गनय रगाउने ।

प्र्मेक फर्य फाझो तथा खेय गएको जधभनभा 
घाॉस तथा डाॉरेघाॉस नेवऩमय सेट्स रगाइ 
ऩश ुआहायाभा फवृि बइ ऩशजुन्तम 
उ्ऩादनभा फवृि हने (दधु, पुर,भास ु)

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी  
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

दधु उ्ऩादन आमोजना दधुभा आ्भधनबययता धनमायत प्रफिन,ऩोर्ण 
सयुऺा

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

६०० गोठ सधुाय,ऩश ुनश्ल सधुायका राधग यागाॉ 
धफतयण,कृ.ग. सेिा, ऩश ुस्िास्थम सधुाय,दगु्ध 
सहकायी सॊकरन केन्तर धफस्ताय

आधधुनकगोठ धनभायण,ऩश ुस्िास्थमभा सधुाय 
बइ दधु उ्ऩादनभा फवृि, ऩश ुऩारन फाये 
ऻान हाधसर बइ धमिशावमक ऩश ुऩारनभा 
फवृि हनु,ेनश्ल सधुाय बइ दधु उ्ऩादनभा 
फवृि ।

भास ुउ्ऩादन आमोजना भासकुो उ्ऩादन फवृि सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

६०० खोय सधुाय, ताधरभ, उन्नत फोका धफतयण, 
धमािशावमक फाख्राऩारन ताधरभ,खक्षश 
सॊकरन केन्तर स्थाऩना

आधधुनक खोय धनभायण,फाख्राको स्िास्थमभा 
सधुाय बइ भास ुउ्ऩादनभा फवृि, फाख्रा 
ऩारन फाये ऻान हाधसर बइ धमिशावमक 
फाख्रा ऩारनभा फवृि हनु,ेनश्ल सधुाय बइ 
भास ुउ्ऩादनभा फवृि

फॊगूय धमिशाम प्रििन 
आमोजना

भासकुो उ्ऩादन फवृि सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

१०० फॊगूयको ऩाठाऩाठी धफतयण,और्धध 
उऩचाय,खोऩ,फजाय धमिस्थाऩन,स्िस

आधधुनक खोय धनभायण,फॊगूयको स्िास्थमभा 
सधुाय बइ भास ुउ्ऩादनभा फवृि, फॊगूय 
ऩारन फाये ऻान हाधसर बइ धमिशावमक 
फॊगूय ऩारनभा फवृि हनु,ेनश्ल सधुाय बइ भास ु
उ्ऩादनभा फवृि ।

ऩश ुस्िास्थम सधुाय जनुोधसस 
धनमन्तत्रण आमोजना

ऩशधुनको सयुऺा, जनुोवटक योगको धनमन्तत्रण सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 
०७८⁄०७९)

६०० योग सधबयरेन्तस,आकक्षस्भक उऩचाय,ऩश ु
स्िास्थम क्षशविय,ऩशऩुॊन्तछीको योग जनुोवटक 
योग सम्फन्तधी सचुना भरुक सन्तदेश

ऩशिुस्तभुा खोऩ सन्तचारन बइ योग राग्न 
फाट फचािट,योग सम्फन्तधी कृर्क तथा 
सयोकायफाराहरुभा जानकायी बइ ऩश ु
स्िास्थमभा सधुाय बइ ऩशजुन्तम उ्ऩादन 
याम्रो बइ भानि उऩबोगका राधग स्िस्थम 
हनुे।

यैथाने कुखयुा प्रििन 
आमोजना

सारफसारी 
(आ.ि.०७७⁄०७८

 देक्षख 

४०० स्थाधनमस्तयभा साना भझौरा कृर्कराइ 
यैथाने कुखयुा चल्रा धफतयण और्धध उऩताय 
ताधरभ

गाउॉघयभा बएका यैथाने कुखयुाको िॊश 
सधुाय बइ ऩोर्णभा सधुाय हनुे य 
स्िाददस्टऩनाको सॊयऺण ।

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ आधायबतू क्षशऺा कामयक्रभ सफै फारफाधरकाराई प्रायक्षम्बक िार 
क्षशऺाको अनबुि सवहत गणुस्तयीम 
आधायबतू क्षशऺाभा ऩहुॉच ऩर् माउने

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

१०९२० १.फारविकास क्षशऺाको अनबुि सवहत कऺा 
१ भा बनाय हनुे दय िवृि बएको हनुेछ । 
२. आधायबतु तहको वटकाउ दय, धसकाई 
उऩरक्षधध, रैविक अनऩुात य उक्षिणय दय 
िवृि बएको तथा विद्यारम फावहय यहेका 
फारफाधरकाको सॊख्मा घटेको हनुेछ ३. 
विद्यारमभा न्तमूनतभ बौधतक ऩूिायधाय ऩयुा 
बएको हनुेछ ।

७०७३७३५१ भाध्मधभक क्षशऺा कामयक्रभ भाध्मधभक क्षशऺाभा सफैको ऩहुॉच सधुनित 
गयी क्षशऺाराई गणुस्तयीम , क्षजिनऩमोगी य 
प्रविधध भैत्री फनाउने

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

१२७४० १. भाध्मधभक तहको वटकाउ दय, धसकाई 
उऩरक्षधध, रैविक अनऩुात य उक्षिणय दय 
िवृि बएको हनुेछ। २. विद्यारमभा 
ऩसु्तकारम , प्रमोगशारा रगामतका 
न्तमूनतभ बौधतक ऩूिायधाय ऩयुा बएको हनुेछ 
।७०७३७३५१ प्राविधधक क्षशऺा तथा 

धमिसावमक ताधरभ
प्राविधधक क्षशऺा तथा धमिसावमक धसऩ 
विकासभा सभािेशी य सभताभूरक ऩहुॉच 
विस्ताय य गणुस्तय सधुनक्षित गने ।

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

१८००० १.प्राविधधक धाय सञ्चारन बएका 
विद्यारमहरूभा छात्रािास धनभायण बएको 
हनुेछ ।२. प्राविधधक क्षशऺा अध्ममनका 
राधग विऩन्न िगयका विद्याथॉरे छात्रिकृ्षि 

७०७३७३५१ उच्च क्षशऺा उच्च क्षशऺाराई िैऻाधनक, निप्रितयना्भक, 
अनसुन्तधा्भक  प्रविधध भैत्री य योजगाय 
भूरकफनाउने साथै उच्च क्षशऺाभा ऩहुॉच 
तथा गणुस्तय अधबिवृि गने ।

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

१०९२० १.उच्च क्षशऺा प्रदामक सॊस्थाहरूभा हनुे 
अनसुन्तधाना्भक कामयको सॊख्माभा िवृि 
बएको हनुेछ ।२. प्र्मेक क्षजल्राभा 
कक्षम्तभा १/१ ओटा सवुिधा सम्ऩन्न 
क्माम्ऩसको विकास बएको हनुेछ ।३. 
उच्च क्षशऺा अध्ममनका राधग छात्रिकृ्षि 
प्राप्त गने विद्याधथय सॊख्मा िवृि बएको हनुेछ 
।४. प्रदेश विश्वविद्यारम य प्राविधधक 
विश्वविद्यारमको स्थाऩनाको राधग ऩूिय तमायी 

साभाक्षजक विकास क्षशऺा
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ साऺयता तथा क्षजिनऩमयन्तत 
क्षशऺा

सफै नागरयकका राधग क्षजिन ऩमयन्तत 
क्षशऺाको अिसय सधुनक्षित गने ।

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

५४० १.साऺय प्रदेश घोर्णा बइसकेको हनुेछ 
।२. साभदुावमक धसकाई केन्तरहरूफाट हनुे 
क्षजिनऩमयन्तत धसकाई वक्रमाकराऩभा िवृि 
बएको हनुेछ ।

७०७३७३५१ विशेर् क्षशऺा विधबन्न खारका अऩािता बएका 
फारफाधरकाहरुराई गणुस्तयीम क्षशऺाको 
अिसयभा ऩहुॉच सधुनित गने ।

२०७६/०७७-
२०७८/०७९

७८० १.अऩािता बएका फारफाधरकाहरूको 
क्षशऺाभा ऩहुॉच िवृि बएको हनुेछ ।२. 
स्रोतकऺाहरुको सदुृढीकयण , स्रोत 
क्षशऺकहरूको ऺभता अधबिवृि रगामतका 
कामयहरुका राधग प्रदेश स्तयभा स्रोत केन्तर 
स्थाऩना बएको हनुेछ ।३. आिाधसम 
सवुिधा प्राप्त गने अऩािता बएका 

७०७३७३५१ साियजधनक तथा साभदुावमक 
ऩसु्तकारम

नागरयकहरूको क्षजिन ऩमयन्तत धसकाई तथा 
स्ि अध्ममनका राधग अिसय धसजयना गने ।

२०७६/७७-
२०७८/०७९

४५० प्रदेश धबत्र स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेका 
साभदुावमक तथा साियजधनक 
ऩसु्तकारमहरूको बौधतक अिस्था सधुाय , 
ऩसु्तकहरूको सॊख्माभा िवृि य 
अध्ममनकतायहरूको सॊख्मा िवृि बएको 
हनुेछ ।350011 ऩसु्तकारमहरू राई अनदुान साभदुावमक तथा साियजधनक 

ऩसु्तकारमहरूको सदुृढीकयण गने
२०७६/७७-
२०७८/०७९

 १०० प्रदेश धबत्रका ऩसु्तकारमहरूको स्तयोन्नती 
बएको हनुेछ ।

साभाक्षजक विकास क्षशऺा
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

350109 प्राविधधकक्षशऺा तथा 
धमिसावमक ताधरभ ऩरयर्् 
(विशेर् कामयक्रभ सभेत)

प्राविधधक क्षशऺा तथा धमिसावमक ताधरभको 
भाध्मभफाट धसऩ धसकाई योजगायीभा िवृि य 
उ्ऩादक्ि फढाउने ।

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

९००० धसऩमकु्त जनशक्षक्तको सॊख्माभा िवृि बई 
फेयोजगायको सॊख्माभा कधभ आएको हनुेछ ।

350138 ऩढाई सीऩ प्रिद्वयन कामयक्रभ प्रायक्षम्बक कऺाका फारफाधरकाहरूभा ऩठन 
धसऩको विकास गने क्षशऺक ताधरभ प्रदान 
गने ।

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

१००० ऩढाई धसऩ प्रिियन सम्फक्षन्तध ताधरभ प्राप्त 
गने क्षशऺकको सॊख्माभा िवृि बएको हनुेछ 
।

350806 विद्यारम ऺेत्र विकास 
कामयक्रभ-क्षजल्रा स्तय

विद्यारम ऺेत्र विकास मोजनारे तम गयेका 
गणुस्तय, ऩहुॉच, सभता तथा उ्थानक्षशरता 
सम्फक्षन्तध रक्ष्महरूभा केक्षन्तरत यही प्रदेश 
स्तयभा कामयक्रभ सञ्चारन गने ।

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

१५०० गणुस्तय , ऩहुॉच , सभता तथा 
उ्थानक्षशरता सम्फक्षन्तध सचुकहरूभा िवृि 
बएको हनुेछ ।

साभाक्षजक विकास क्षशऺा
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

स्िास्थमजन्तम पोहोयभैरा धमिस्थाऩनस्िास्थम सॊस्थाफाट धनक्षस्कने पोहोयभैराको 
धमिस्थाऩन गरय जोक्षखभ न्तमूनीकयण

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

स्िास्थम सॊस्थाहरुभा पोहोयभैराको याम्रो 
धमिथाऩन बएको हनुेछ

फार स्िास्थम कामयक्रभ फार भृ् मदुय घटाई सभग्र फार स्िास्थमभा 
सधुाय ल्माउने

फार भृ् मदुय ६९ फाट घटेय ६३ प्रधतहजाय 
ऩगेुको हनुेछ

निजात क्षशश ुसॊक्रभण योकथाभ गनय निजात क्षशश ुभृ् मदुय ४१ फाट घटेय ३५ 
बएको हनुेछ

धफयाभी क्षशशहुरुको योग क्षशघ्र ऩवहचान य 
प्ररे्ण गनय

ऩरयिाय स्िास्थम कामयक्रभ स्िास्थम सॊस्थाभा सु् केयी हनुेको सॊख्मा 
फढाउने

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

स्िास्थम सॊस्थाभा सु् केयी हनुेको सॊख्मा 
फढेको हनुेछ

सॊस्थाभा आएय गबयजाॊच गने , उिय प्रसतुी 
जाॊच फधाई भात ृतथा फार स्िास्थमभा सधुाय 
ल्माउन

८८ िटै स्थानीम तहभा ग्राधभण धबधडमो 
एक्स ये सेिा राग ुबएको हनुेछ

धबधडमो एक्स ये भापय त गाउॉ गाउॉभा गबय 
जाॊच गयाई जवटरता ऩवहचान य धमिस्थाऩन 
गने

प्रोटोकर अनसुाय गबयिती तथा प्रसतुी जाॊच 
गयाउनेको सॊख्मा फदृ्दी बएको हनुेछ

साभाक्षजक विकास स्िास्थम
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

जनस्िास्थम प्रिधयनको राधग 
सूचना , सॊचाय प्रकाशन तथा 
प्रसायण

स्िास्थम सम्फक्षन्तधका विर्महरुभा जनचेतना 
अधबिदृ्दी गरय स्िस्थ आधनिानीको विकास गने

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

स्िास्थम सम्फक्षन्तध जनचेतना अधबिदृद्द बएको 
हनुे

स्िास्थम य ऩोर्णसम्फन्तधी उऩरधध 
सेिाहरूफाये सभदुामसम्भ स्ऩष्ट सूचना प्रिाह
स्िास्थमसम्फन्तधी प्रिद्र्धना्भक य 
प्रधतयोधा्भक कामयक्रभहरूराई सभदुाम तथा 
विद्यारमहरूसम्भ विस्ताय गनय एिॊ स्िास्थम 
सूचना प्रिाह गनय

अस्ऩतार सेिा सदुृढीकयण कामयक्रभअस्ऩतारफाट प्रिाह हनुे सेिा प्रबािकायी 
तथा गणुस्तयीम फनाउन

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

अस्ऩतार फाट प्रदान हनुे क्षचवक्सकीम 
सेिाहरु प्रबािकायी य गणुस्तयीम बएको हनुे

क्षजल्रा अस्ऩतारभा थऩ सेिाहरु धफस्ताय गने सेिाग्राहीको सॊख्मा फढेको हनुेछ

प्रादेक्षशक अस्ऩतारफाट प्रिाह हनुे 
सेिाहरुराई विक्षशवष्टकयण गने

विशेर्ऻ सेिा प्रिाहभा फदृ्दी बएको हनुे

विशेर्ऻ सेिा नऩगेुका स्थानभा भेधडकर 
करेजसॉग सभन्तिम गने

साभाक्षजक विकास स्िास्थम
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

क्षचवक्सकहरु रगाएतका 
स्िास्थमकभॉहरुराई प्रो्साहन गरय सेिा 
प्रिाह फदृ्दी गयाउनआमिेुद स्िास्थम कामयक्रभ मोग तथा आमिेुद सेिा विस्ताय गने २०७६/७७ 

–२०७८/०७९
मोग सेिाको विस्ताय बएको हनुेछ

धनशलु्क आमिेुद और्धधको सहज आऩूधतय य 
वितयण गनय
आमिेुद, प्राकृधतक क्षचवक्सा, मोग तथा 
ध्मान, होधभमोप्माथी, मनुानी, अकुऩञ्चय य 
आम्ची सेिाको एकीकृत विकास एिॊ 
विस्ताय गयी सियसरुब

आऩूधतय धमिस्थाऩन स्िास्थम सॊस्थाभा धन्शलु्क ऩाइने और्धधको 
सॊख्मा क्रभश् िवृि गनुयका साथै वितयण 
प्रणारीराई सदुृढ गनय

२०७६/७७ 
–२०७८/०७९

स्िास्थम सॊस्थाहरुभा आिश्मक 
और्धधहरुको सहज आऩूधतय बएको हनुेछ

और्धधको गणुस्तय ऩयीऺण गनय सॊस्थागत 
ऺभता अधबिवृि
भाग य खऩतका आधायभा और्धध आऩूधतय 
गरय स्िास्थम सेिा ऩाउने हकको सधुनक्षितता 
गनय

साभाक्षजक विकास स्िास्थम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

dlxnf ;r]tgf tyf ;Lk 

ljsf; sfo{qmd

dlxnf ;r]tgf tyf ;zlQms/0f Pjd\ 

dlxnf lx+;f Go"lgs/0f

सारिसारी dlxnf ;zlQms/0f ePsf] x'g] . n}ª\lus 

lx+;fsf] Go"lgs/0f ePsf] x'g] । lhNnf 

:t/df lx+;f kLl8t JolQmx?sf nflu 

cNksflng ;]jf s]Gb|  / k|b]z :t/df 

;fd'bflos k'g:yf{kgf s]Gb| ;+rfng x'g] .

afnaflnsf ;DaGwL sfo{qmd afn clwsf/sf] ;+/If0f tyf ;Da4{g सारिसारी अनाथ, असाह्य मस्ता फारफाधरकाहरुको शैक्षऺक 
ऩहुॉच स्थाऩना गनय प्रदेशका प्र्मेक क्षजल्राभा एक-
एक िटा आिधसम सवुिधा सवहतको विद्यारम 
सॊचारन बएको हनुे । प्रदेश िारऩरयर्् गठन 
हनुे । प्रदेश स्तयीम फारसधुाय गहृ सञ्चारन 
बएको हनुे । फारधफिाहभा कभी आएको हनुे । 
फारउद्यान सौमयभण्डर सञ्चारन बएको हनुे ।

h]i7 gful/s ;DaGwL 

sfo{qmd

h]i7 gful/ssf] ;'/Iff, ;+/If0f tyf ;Ddfg सारिसारी जेष्ठ नागरयक ददिा सेिा केन्तर सञ्चारन बएको 
हनुे ।प्रदेशस्तयभा जेष्ठ नागरयक ग्राभ सञ्चारन 
बएको हनुे ।

ckfª\utf ePsf JolQm 

;DaGwL sfo{qmd

ckfª\utf ePsf JolQmsf] Ifdtf ljsf; 

tyf ;+/If0f 

सारिसारी ckfª\utf k'g:yf{kgf s]Gb| ;+rfng ePsf] 

x'g] . ckf+utf ePsf JolQmx?sf nflu 

:jf:Yo pkrf/df ;x'lnot k|bfg ul/Psf] 

x'g] . ckfª\utf ePsf JolStx?sf nflu 

;fdfu|L ljt/0f ePsf] x'g] . 

340105 सभाज कल्माण कामयक्रभ 
(जेष्ठ नागरयक कामयक्रभ 
सभेत)

340107 फार कल्माण कामयक्रभ

भवहरा , फारफाधरका अऩाॊगता तथा ज्मेष्ठ नागरयक
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

&)&#&#%! /f]huf/ k|j4{g sfo{qmd /f]huf/ ;"rgf Joj:yfkg, /f]hfuf/L 

l;h{gf tyf k|j4{g

;fnj;fnL /f]huf/L l;h{gf tyf k|j4{g eO{ 

a]/f]huf/L ;d:of Go"g ePsf] x'g] .

&)&#&#%! उद्यभक्षशरता एिॊ 
स्ियोजगायभूरक ताधरभ

/f]huf/L l;h{gf tyf lj:tf/ ;fnj;fnL dfudf cfwfl/t ;Lkd"ns tflnd 

;+rfng u/L pBdzLntf tyf 

Joj;flostfsf] ljsf; ePsf] x'g]&)&#&#%! धमिसावमक तथा उद्यभी 
मिुाहरुराई अनदुान कामयक्रभ

:j/f]huf/ / Joj;flostfsf] ljsf; ;fnj;fnL Joj;flos tyf pBdzLntfsf] ljsf; 

ePsf] x'g]

&)&#&#%! धमिसावमक तथा सीऩ 
विकास ताधरभ

Joj;flos ;Lk ljsf; ug{ ;fnj;fnL Joj;flos ;Lk ljsf; ;DaGwL tflnd 

k|bfg ul/Psf] x'g]

३७१०१६ योजगाय सूचना केन्तर a]/f]huf/x?sf] tYofÍ ;+sng ;fnj;fnL >ldsx?sf] tYofÍ ;+sng u/L k~hLs/0f 

ul/g], lghL If]qdf l;h{gf x'g] /f]huf/LnfO{ 

pknAw >dzlQmsf] dfu;Fu cfj4 ul/g],

श्रभ तथा योजगाय
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ भखु्मभन्तत्री प्रदेश स्िॊमभ सेिक 
छनौट तरि बिा वपल्ड बिा 
ऩरयचारन तथा धमिस्थाऩन खचय

प्रदेश सयकायिाट प्रदान गरयने सेिाराइ 
प्रबािकायी गणुस्तयीम य ऩरयणाभभकु्षख िनाइ 
प्रदशको सभग्र विकासभा मोगदान

;fnj;fnL
60000 प्रदेश सयकायिाट प्रदान गरयने सेिाराइ 

प्रबािकायी गणुस्तयीम य ऩरयणाभभकु्षख िनाइ 
प्रदशको सभग्र विकासभा मोगदान ऩगेुको हनुे

७०७३७३५१ असर अभ्मासहरुको आदान 
प्रदान तथा सधभऺा

क्षजल्रा मिुा कामायरमहरु रगामत मिुाहरु विच 
असर अभ्मास आदान प्रदान

;fnj;fnL ३५०० क्षजल्रा मिुा कामायरमहरु रगामत मिुाहरु विच 
असर अभ्मास आदान प्रदान बइ  मिुा 
स्ियोजगायको शृ्रजना बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रदेश स्तयीम मिुा सचुना केन्तर 
स्थाऩना य सचारनका राधग 
DPR

मिुाहरुराइ Think globally act locally  ,globle 

citizenship को विकास उिभक्षशरता करयमय 
विकासका राधग साझा थरोको रुऩभा विकास हनुे

;fnj;fnL ३००० मिुाहरुराइ Think globally act locally  ,globle 

citizenship को विकासका राधग सूचना प्रविधधभैधत्र 
केन्तरको विकास बएको हनुे मिुाको करयमय तथा 
उदधभक्षशता राधग आिश्मक सचुना प्रविधध 
ऩयाभशय एकै सभम एकै ठाउिाट प्राप्त बइ 
प्रधतबा ऩरामन कभ हनुे

७०७३७३५१ प्रदेशस्तरयम मिुा ससदको 
नभनुा अभ्मास

मिुाहरुभा बावि क्षजिनभा नेतृ् ि ऺभता विकास ;fnj;fnL
1597.2 मिुाहरुभा बावि क्षजिनभा नेतृ् ि ऺभता विकास 

बइ स्थानीम स्तयभा सभेत अधबमानको रुऩभा 
७०७३७३५१ प्रदेश मिुा ऩरयर्दको सॊचारन 

धमिस्थाऩन खचय
मिुा ऺेत्रभा काभ गने सभन्तिम गने प्रदेश 
स्तयभा सॊस्थागत विकास

;fnj;fnL
1996.5 मिुा ऺेत्रभा काभ गने सभन्तिम गने प्रदेश 

स्तयभा सॊस्थागत विकास
७०७३७३५१ मिुाहरुको ऺभता प्रस्पुटनको 

राधग प्रदेशस्तरयम मिुा सम्भेरन 
साझेदायीभा आमोजना

मिुाहरुको ऺभता प्रस्पुटनको राधग प्रदेशस्तरयम 
मिुा सम्भेरन आमोजना तथा स्थाधनम 
साझेदायीको विकास

;fnj;fnL
931.7 मिुाहरुको ऺभता प्रस्पुटनको राधग प्रदेशस्तरयम 

मिुा सम्भेरन आमोजना तथा स्थाधनम 
साझेदायीको विकास बएको हनुे

मिुा तथा खेरकूद
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ प्रदेशका नभनुा मिुा उध्मभीहरु 
ऩवहचान प्रो्साहन ऩयुस्काय तथा 
प्रचाय प्रसाय सभेत

प्रदेशका नभनुा मिुा उध्मभीहरु ऩवहचान प्रो्साहन सारिासी 1996.5 प्रदेशका ८८ स्थाधनम तह य ९ क्षजल्रागत 
नभनुा मिुा उध्मभीहरु ऩवहचान प्रो्साहन बएको 
हनुे

७०७३७३५१ मिुाको सीऩ तथा नेतृ् ि विकास मिुाको सीऩ तथा नेतृ् ि विकास सारिासी 15972 ८९ स्थाधनम तह सम्भ मिुाहरुको सीऩ तथा 
नेतृ् ि विकास बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रदेशस्तरयम मिुा नीधत तथा 
मिुा सम्िक्षन्तध ऐन, धनमभ, 

धनदेक्षशका कामयविधध धनभायण 
तमायी य प्रकासन सभेत

प्रदेशस्तरयम मिुा नीधत तथा मिुा सम्िक्षन्तध ऐन, 

धनमभ, धनदेक्षशका कामयविधध धनभायण तमायी य 
प्रकासन

सारिासी 1064.8 प्रदेशस्तरयम मिुा नीधत तथा मिुा सम्िक्षन्तध ऐन, 

धनमभ, धनदेक्षशका कामयविधध धनभायण तमायी य 
प्रकासन बइ सॊयचनागत य सॊस्थागत विकास 
बएको हनुे७०७३७३५१ प्रदेशस्तरयम मिुा प्रोपाईर 

अध्मािधधक तथा प्रकाशन
प्रदेशस्तरयम मिुा प्रोपाईर अध्मािधधक तथा 
प्रकाशन

सारिासी 665.5 प्रदेशस्तरयम मिुा प्रोपाईर अध्मािधधक तथा 
प्रकाशन बइ तथमभा आधायीत मोजना धनभायण 
बएको हनुे

७०७३७३५१ सभाजका राधग मिुाको राधग 
एक ददन नभनुा अभ्मास

साभाक्षजक वक्रमाकराऩभा मिुाहरुको सहबाधगता 
फढाउनु

सारिासी 2662 सभाजभा मिुाको बधूभका देक्षखन गइ मिुा 
ऩरयचारन बएको हनुे

७०७३७३५१ मिुा फैऻधनक प्रो्साहन कामयक्रभ मिुा फैऻाधनक प्रो्साहन सारिासी 1996.5 ९ िटै क्षजल्राका मिुा फैऻाधनकहरुको खोजी बइ 
प्रो्साहन ऩाएको हनुे

मिुा तथा खेरकूद
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ ऺेत्रीम खेरकुद तथा क्षजल्रा 
खेरकुद सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुको याम्रा 

ऺेत्रीम खेरकुद तथा क्षजल्रा खेरकुद सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुको याम्रा अनबुिहरुको आदान 
प्रदान कामयक्रभ

सारिासी 798.6 ऺेत्रीम खेरकुद तथा क्षजल्रा खेरकुद सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुको याम्रा अनबुिहरुको आदान 
प्रदान बएको हनुे

७०७३७३५१ क्षजल्रा स्काउट सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुको ऺभता 
विकास तथा विद्यारम स्तयभा 
स्काउट विस्ताय कामयक्रभ

क्षजल्रा स्काउट सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको 
ऺभता विकास स्रोत सम्ऩन्न तथा विद्यारम 
स्तयभा स्काउट विस्ताय

सारिासी 5324 क्षजल्रा स्काउट सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको 
ऺभता विकास तथा ८८ स्थाधनम तहको 
भाविहरुभा स्काउट विस्ताय बएको हनुे  य स्रोत 
सम्ऩन्न बएको हनुे७०७३७३५१ विधबन्न  वकधसभका स्ऩोटय 

क्रि/सॊघ सॊस्थाहरुरे 
आमोजना गने  खेरकुद 
प्रधतमोधगताहरुको राधग अनदुान 
सहमोग

खेरकूदभा धनजी ऺेत्रको सॊरग्नता फढाई 
खेरकुद ऩूिायधाय य खेरको विकास गनुय

सारिासी 6655 विधबन्न  वकधसभका स्ऩोटय क्रि/सॊघ सॊस्थाहरुरे 
आमोजना गने  खेरकुद प्रधतमोधगताहरुको राधग 
अनदुान सहमोग प्रप्त गरय स्थाधनम खेर य 
खेराडीको अधधकतभ सहबाधगता बइ यावष्टम य 
अन्ततयावष्टम स्तयका खेराडी तमाय बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रदेश सबाका कक्षम्तभा एक ऩने 
गरय कुर ३२ िटा खेर भैदान 
धनभायण तथा स्तयोन्नोधत

प्रदेश सबाका कक्षम्तभा एक ऩने गरय कुर ३२ 
िटा खेर भैदान धनभायण तथा स्तयोन्नोधत  बइ 
प्रदेश धबत्र खेर ऩूिायधायको विकास गनुय

सारिासी 42592 प्रदेश सबाका कक्षम्तभा एक ऩने गरय कुर ३२ 
िटा खेर भैदान धनभायण तथा स्तयोन्नोधत  बइ 
स्थाधनम खेर य खेराडीको अधधकतभ सहबाधगता 
बइ यावष्टम य अन्ततयावष्टम स्तयका खेराडी तमाय 
बएको हनुे साथै  प्रदेश धबत्र खेर ऩूिायधायको 
विकास बएको हनुे७०७३७३५१ सफै साभदुावमक विद्यारमहरुका 

खेरकुद क्षशऺकराइ ५ ददने 
खेरकुद सम्िन्तधनी आधायबतू 
तहको ताधरभ तथा सोको  राधग 

सफै साभदुावमक विद्यारमहरुका खेरकुद 
क्षशऺकराइ ५ ददने खेरकुद सम्िन्तधनी आधायबतू 
तहको ताधरभ तथा सोको  राधग कामयशारा 
प्रक्षशऺक प्रक्षशऺण सभेत

सारिासी 3993 सफै साभदुावमक विद्यारमहरुका खेरकुद 
क्षशऺकराइ ५ ददने खेरकुद सम्िन्तधनी आधायबतू 
तहको ताधरभ प्राप्त गरय प्र्मेक विदमारमभा 
खेरकुद क्षशऺकको धमिस्था बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रादेक्षशक गौयिको आमोजनाको 
रुऩभा पाप्रा वक्रकेट भैदानको 
सयचना धनभायण तथा DPR  तमायी

प्रादेक्षशक गौयिको आमोजनाको रुऩभा पाप्रा 
वक्रकेट भैदानको सयचना धनभायण

सारिासी 13310 प्रादेक्षशक गौयिको आमोजनाको रुऩभा पाप्रा 
वक्रकेट भैदानको सयचना धनभायण बइ यावष्टम तथा 
अन्ततयावष्टम खेरकुद सॊचारन हनुे

७०७३७३५१ अन्ततय प्रदेशस्तरयम भखु्मभन्तत्री 
खेरकुद प्रधतमोधगता सचारन 
तथा धमिस्थाऩन खचय

सदुयुऩक्षिभ प्रदेशराइ खेर ऩमयटनको गन्ततधमको 
रुऩभा विकास गने

सारिासी 6655 अन्ततय प्रदेशस्तरयम भखु्मभन्तत्री खेरकुद 
प्रधतमोधगता सचारन  बइ खेराडी हरुभा 
प्रधतस्प्रधा्भक बािनाको विकास य ऩमयटक 
प्रिधयन हनुे

मिुा तथा खेरकूद
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ प्रदेशस्तरयम खेरकुद नीधत तथा 
खेरकुद सम्िक्षन्तध ऐन, धनमभ 
धनदेक्षशका, कामयविधध धनभायण 

ऐन धनमभ तमाय बइ खेरकुदको ऺेत्र धमिक्षस्थत 
बइ स्िचाधरत बएको हनुे

सारिसारी 1064.8 खेरकुदका ऺेत्रभा ऐन धनमभ तमाय बइ 
खेरकुदको ऺेत्र धमिक्षस्थत बइ स्िचाधरत बएको 
हनुे७०७३७३५१ प्रदेशस्तयभा वक्रकेट एकेडेभी 

स्थाऩना तथा सचारन 
सम्बाधमता अध्मामन य इन्तडोय 
वक्रकेट वऩच धनभायण धनगडी 

वक्रकेट खेरको विकास तथा प्रिधयन गनुय सारिसारी 2662 सदुयुऩक्षिभ प्रदेशिाट यावष्टम तथा अन्ततावष्टम 
वक्रकेट खेरभा सहबाधग हनुे खेराडीको विकास 
तथा प्रिधयन गनुय

७०७३७३५१ धनगढी तथा भहेन्तदनगयको यगशाराको स्तयोउन्नधत तथा सयचना सधुायविधबन्न यावष्टम तथा अन्ततयावष्टम खेरका राधग 
ऩिुायधायको विकास बएको हनुे

सारिसारी 21296 धनगढी तथा भहेन्तदनगयको यगशाराको 
स्तयोउन्नधत तथा सयचना सधुाय बइ खेर य 
खेराडीको ऩियधन तथा विकास बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रदेशस्तरयम प्मायाखेरकुद 
प्रधतमोधगता सचारन 

अऩाॊगता बएका खेराडीको ऩवहचान ऺभता 
विकास तथा प्रिधयन हनुे

सारिसारी 5324 अऩाॊगता बएका खेराडीको ऩवहचान ऺभता 
विकास तथा प्रिधयन हनुे

७०७३७३५१ यावष्डम तथा अन्ततय 
यावष्डमस्तयभा ऩदक प्राप्त गने 
प्रदेश धबत्रका खेराडीहरुराई 
सम्भान कामयक्रभ

यावष्डम तथा अन्ततय यावष्डमस्तयभा ऩदक प्राप्त गने 
प्रदेश धबत्रका खेराडीहरुराई सम्भान हनुे

सारिसारी 2662 ९ िटै क्षजल्राका यावष्डम तथा अन्ततय 
यावष्डमस्तयभा ऩदक प्राप्त गने प्रदेश धबत्रका 
खेराडीहरुराई सम्भान बइ प्रो्सावहत बएका हनुे

७०७३७३५१ खेराडी कल्माणकायी कोर् 
सॊचारन

खेराडीको विकास प्रिधयन प्रो्साहन हनुे सारिसारी 6655 अन्ततवष्टम यावष्टम य प्रदेशस्तयीम सिै खेरका 
खेराडीको विकास प्रिधयन प्रो्साहन हनुे

मिुा तथा खेरकूद
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ साइवकधरिका राधग सम्बाधमता 
अध्ममन

शहरयमा धमस्त क्षजिनशैधर ऩरयितयन गनय 
शायीरयक तन्तदरुुस्ती य खेर ऩमयटन प्रिधयन गनुय

सारिासी 1331 शहरयमा धमस्त क्षजिनशैधर ऩरयितयन बइ 
शायीरयक तन्तदरुुस्ती य खेर ऩमयटन प्रिधयन हनुे

७०७३७३५१ प्रदेश स्तयीम खेरकुद 
प्रधतमोधगता सचारन

 खेराडी य खेर प्रधतमोधगताराई गणुा्भक 
फनाउन ुय खेरराई जीिनको एक अधबन्न ऩऺको 
रुऩभा विकास गनुय

सारिासी 6655  खेराडी य खेर प्रधतमोधगताराई गणुा्भक फनाइ  
खेरराई जीिनको एक अधबन्न ऩऺको रुऩभा 
विकास हनुे

७०७३७३५१ प्रदेशको प्रधतधनधध्ि गरय 
विधबन्न यावष्टम तथा अन्ततय 
यावष्टम खेरकुद प्रधतमोधगता 
सहबाधग हनु जाने 
खेराडीहरुको राधग सहामता

प्रदेशको प्रधतधनधध्ि गरय विधबन्न यावष्टम तथा 
अन्ततय यावष्टम खेरकुद प्रधतमोधगता सहबाधग हनु 
जाने खेराडीहरुको राधग सहामता गरय प्रदेशको 
प्रधतधनधध्ि हनुे

सारिासी 6655 प्रदेशको प्रधतधनधध्ि गरय विधबन्न यावष्टम तथा 
अन्ततय यावष्टम खेरकुद प्रधतमोधगता सहबाधग हनु 
जाने खेराडीहरुको राधग सहामता गरय प्रदेशको 
प्रधतधनधध्ि बइ खेराडी प्रो्सावहत हनुे

७०७३७३५१ मिुा तथा खेरकुद ऺेत्रभा 
अध्ममन अनसुन्तधान तथा 
ऩयाभयशको राधग  कामयक्रभ

सदुयुऩक्षिभ प्रदेशको खेर य खेराडीको ऺेत्रभा 
आिश्मक धनधतगत प्राविधधक सहमोग प्राप्त हनुे

सारिासी 2662 सदुयुऩक्षिभ प्रदेशको खेर य खेराडीको ऺेत्रभा 
आिश्मक धनधतगत प्राविधधक सहमोग प्राप्त बइ 
खेर य खेराडीको विकास सहबाधगता प्रिधयन 
तथा सॊस्थागत विकास सभेत बएको हनुे

भखु्मभन्तत्री प्रदेश स्िॊमभ सेिक 
छनौट तरि बिा वपल्ड बिा 
ऩरयचारन तथा धमिस्थाऩन खचय

प्रदेश सयकायिाट प्रदान गरयने सेिाराइ 
प्रबािकायी गणुस्तयीम य ऩरयणाभभकु्षख िनाइ 
प्रदशको सभग्र विकासभा मोगदान

२०७६।४। देक्षख 
२०७८।४।१

60000

मिुा ऩयीर्द सॊस्थागत सॊमन्तत्रको विकास हनुे २४००

खेरकुद विकास कामयक्रभ सदुयुऩक्षिभ प्रदेशका प्रधतबािान खेराडीहरुको 
ऩवहचान  ऺभता विकास यावष्टम तथा अन्ततयावष्टम 
स्तयका खेराडीहरु तमाय बएको हनुे

२८००

मिुा तथा खेरकूद
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ बार्ा  सॊकृधत ऩयुा्ि सॊयऺण 
तथा प्रिधयन कामयक्रभ

बार्ा  सॊकृधत ऩयुा्ि सॊयऺण तथा प्रिधयन अध्ममन 
ऩवहचान

सारिासी ५७६० बार्ा सावह्म करा सावह्म य सॊस्कृधतको 
सॊयऺण बएको हनुे

७०७३७३५१ जमऩथृिी िहादयु धसह य 
ऩहरभानधसह स्िायको मोगदान 

जमऩथृिी िहादयु धसह य ऩहरभानधसह स्िायको 
मोगदानको कदय य प्रचाय प्रसाय

सारिासी २८८० जमऩथृिी िहादयु धसह य ऩहरभानधसह स्िायको 
मोगदानको कदय य प्रचाय प्रसाय बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रादेक्षशक तथा स्थानीम बार्ा 
प्रियधनका राधग ऩहरभानधसॊह 

प्रदेशगत प्रधतबाहरु ऩवहचान सम्भान य विबवूर्त सारिासी १४४० प्रदेशगत प्रधतबाहरु ऩवहचान हनुे

७०७३७३५१ प्रदेश स्तयीम प्रऻा प्रधतष्ठान 
स्थाऩना तथा सॊचारन कैरारी

बार्ा  सॊकृधत ऩयुा्ि सॊयऺण तथा प्रिधयन सारिासी २१६० १ िटा प्राऻ प्रधतष्ठान स्थाऩना बएको हनुे

७०७३७३५१ बार्ा तथा सॊस्कृधत सम्फन्तधी 
प्रदेशस्तयीम प्रचाया्भक अधबमान

डोटेरी रागाएतका अन्तम बावर्का य सॊस्कृधतको 
प्रिधयन य सॊयऺण

सारिासी १२९६ डोटेरी रागाएतका अन्तम बावर्का य सॊस्कृधतको 
प्रिधयन य सॊयऺण बएको हनुे

७०७३७३५१ बार्ा तथा सॊस्कृधत सम्फन्तधी 
प्रदेशस्तयीम प्रोपाइर 

प्रदेशगत बार्ा सॊकृधत ऩयुात्ि सम्िन्तधभा देश 
बय प्रचाय प्रसाय

सारिासी ४३२ प्रदेशगत बार्ा सॊकृधत ऩयुात्ि सम्िन्तधभा देश 
बय प्रचाय प्रसाय हनुे

७०७३७३५१  बार्ा तथा सॊस्कृधत सॊयऺणका 
राधग यावष्टम तथा अन्ततयावष्टम 

 बार्ा तथा सॊस्कृधत सॊयऺणका राधग यावष्टम तथा 
अन्ततयावष्टम स्तयका धमक्षक्त्िहरु सक्षम्भधरत  

सारिासी ५७६० बार्ा तथा सॊस्कृधत सॊयऺणका राधग यावष्टम तथा 
अन्ततयावष्टम स्तयका धमक्षक्त्िहरु सक्षम्भधरत  

७०७३७३५१ याना थारू, भगय , थारुहरूको 
साॊस्कृधतक झल्कने डकुभेन्तटी 

याना थारू, भगय , थारुहरूको साॊस्कृधतक झल्कने 
डकुभेन्तटी धनभायण य प्रदशयन कामयक्रभ

सारिासी १४४० नभनुा साॊस्कृधतक ग्राभ स्थाऩना बएको हनुे

बार्ा सॊस्कृधत तथा ऩयुात्ि
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

७०७३७३५१ याउटे रगामत रोऩ उन्तभखु 
जाधतको करा सॊकृधतको 

रोऩउन्तभ ुजाधतको करा सॊस्कृधतको सॊिधयन तथा 
स्रचाय प्रसाय

सारिासी ७२० रोऩउन्तभ ुजाधतको करा सॊस्कृधतको सॊयऺण 
सॊिधयन तथा स्रचाय प्रसाय बएको हनुे

७०७३७३५१ बार्ा तथा सॊकृधत सम्िक्षन्तध  
अनसुन्तधाना्भक खोज तथा 
नि प्रियना्भक कामयका राधग 
विऻ ऩयाभशय सेिा

विऻ सभहुको प्रधतिेदनका आधायभा प्रदेशको 
बार्ा सॊस्कृधतको सॊयऺण तथा सम्िधयनका राधग 
सॊस्थागत सॊमन्तत्रको विकास

सारिासी १४४० विऻ सभहुको प्रधतिेदनका आधायभा प्रदेशको 
बार्ा सॊस्कृधतको सॊयऺण तथा सम्िधयनका राधग 
सॊस्थागत सॊमन्तत्रको विकास बएको हनुे

७०७३७३५१ बार्ा सस्कृती सॊयऺणका राधग 
धडक्षजटइजेशन य ऩसु्तकारम 
सदुृढीकयण कामयक्रभ

साभदुावमक ऩसु्तकारम रगामतका ग्राभ 
ऩसु्तकारमहरुभा ऩसु्ताहस्तान्ततयण य बार्ा 
सस्कृती सॊयऺण

सारिासी १८७२ साभदुावमक ऩसु्तकारम रगामतका ग्राभ 
ऩसु्तकारमहरुभा बार्ा सॊस्कृधत य ऩयुात्िका 
िस्त ुसाभाग्रीहरुको सॊयऺण  ऩसु्ताहस्तान्ततयण य 
बार्ा सस्कृती सॊयऺण बएको हनुे

७०७३७३५१ प्रदेशस्तयीम डेउडा प्रधतमोधगता 
सॊचारन

प्रदेशको डेउडा सॊस्कृधत प्रिधयन सारिासी २८८० प्रदेशको डेउडा सॊस्कृधत प्रचाय प्रसाय प्रिधयन हनुे 
। डेउडाका श्रष्टाहरुको ऩवहचान य सम्भान हनुे ।

बार्ा सॊस्कृधत तथा ऩयुात्ि
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

३३७०५० खानेऩानी तथा सयसपाई तपय २००० खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना 
धनभायण गरय स्िोच्छ ,सियसरुब य ददगो 
खा.ऩा तथा सयसपाई सेिा उऩरधधता फाट 
जनस्िास्थमभा सधुाय गनुय ।

३ -४ फर्य ५०००० धनभायण सम्ऩन्न खा.ऩा तथा सयसपाई 
आमोजना फाट  थऩ १,८०,००० जनसॊख्मा 
राबाक्षन्तबत बमको हनुे .

३३७०३० धसॊचाई तपय

उऩरधध जरस्रोत फभोक्षजभ, सतह धसॊचाई, 

जरासममकु्त आमोजना,श्मारो तथा धडऩ 
धसॊचाई तथा नमाॉ प्रविधधभा आधारयत तथा 
जरफाम ुऩरयितयन अनकुुधरत सवहतका 
धसॊचाई मोजनाहरुको धनभायण गरय कृवर् 
उ्ऩादनभा फदृद गने ।

३-४ फर्य ५०००० धसॊचाई अन्ततगयत करयफ १२००  ओटा 
मोजना धनभायण सम्ऩन्न बै २२,७२५  
हे.धसॊक्षचत ऺेत्रपरभा फदृ्दी बै ४१,४७०  
भे.ट. कृवर् उ्ऩादनभा फदृ  हनु े.

३३७०३०
तटफन्तध तथा फाॉध धनभायण 
तपय

नदद तथा ऩवहयो जन्तम प्रकोऩ धनमन्तत्रण तथा 
धमस्थाऩन गरय सॊकटासन्न सभदुाम य 
जोक्षखभमकु्त फक्षस्त राई सयुऺा प्रदान गने

१-२ िर्य १५००००

प्रदेश को प्रभखु नदद ,कान्तरा ,दोधा ,जोगफढुा 
,यॊगनु ,चौधय रगामत अन्तम नदीभा गरय 
१००  वक.धभ तटफन्तध धनभायण हनुे साथै 
४७८ हे जधभन कटानफाट योवकने

ऩूिायधाय विकास
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

३३७०३० उजाय ऺेत्र
सौमय मफभ जरधफधतु ,उजाय ,धफधधुतकयण 
कामय भापय त धफधतु नऩगेुका जनसॊख्माराई 
उजाय को ऩहचु गने

३-५ फर्य ६००००

 २० भेघा िाट ऺेभता को धफधतु आमोजना 
धनभायण सम्ऩन्न बै धफधतु ऩहतु फढ्ने साथै 
Micro Hydro को धफस्ताय फाट २० वक.धभ 
रम्फाई सम्भ धफधतु राइन धफस्ताय मफभ 
२० वकरो िाट सम्भ को फाि ुउजाय प्रणारी 
फाट धफधतु उ्ऩादन हनुे

३३७०४० सहयी विकास तपय
सरुब आिास सधुफधा प्राप्त बै धनक्षित 
सहयहरु यहेको ऺेत्रको  धफकास तथा 
स्तयोन्नोती हनुे

३-५ िर्य १०००० आिास सधुफधा उऩरधध बमको हनु,े

३३७०१० सडक  तपय
बयऩदो सफयमाभ सडक मातामात सेिा 
धफस्ताय बमको हनुे ,

३-४ फर्य ३५००००

ऩदि सडक ७४० वक.धभ ,ग्राफेर सडक 
३७४ वक.धभ ,भाटे सडक ४३० वक.धभ 
,सडक ऩरु ३८ ओटा य झोरुॊगे ऩरु ७७ 
ओटा धनभायण सम्ऩन्न हनुे .

३३७०१० मातामात

मातामात धमिस्था प्रणारीभा आधधुनकीकयण 
मफभ प्रदेश फस सेिा कामयक्रभ सॊचारन 
गरय जनताराई सहजीकयण मफभ सहधुरमत 
मातामात सेिा प्रदान गने

२-३ फर्य २०००

८०,००० जनाराई इम्फोस्ड नम्फय प्रेट 
वितयण बमको हनु,े१५०००० जनाराई 
सिायी चारक अनभुधत ऩत्र वितयण गरयने , 

प्रदेश फस सेिा सॊचारनहनुे आदद .

ऩूिायधाय विकास
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

30100011

भखु्मभन्तत्री तथा 
भक्षन्तत्रऩरयर्द्को कामायरम

1. भानिअधधकाय प्रिदयन गने  २ भ्रष्टाचाय 
धनमन्तत्रण गने  ३. अन्ततयतहगत सभन्तिम गने

सारफसारी १ आगाभी तीन िर्यभा भानिअधधकाय 
उल्रॊघनका घटनाहरु ३५ प्रधतशतरे कभी 
बएको हनुे ।
2. हारको तरुनाभा भ्रष्टचाय १०० 
प्रधतशतरे धनमन्तत्रण हनुे ।काननु तजुयभा सम्फन्तधी प्रदेश 

तथा स्थानीम तह सझुाि 
सॊकरन तथा अन्ततयवक्रमा 
कामयक्रभ

प्रदेशफाट फनेका काननुको प्रबािकायी 
कामायन्तिमन गनय य एक अकाय सॊग नफाक्षझने 
गयी एकरुऩता कामभ गनुयऩने बएकोरे ।

सारफसारी 22.5 धनधत ऐन काननु तमाय बै कामायन्तिमन बएको 
हनुे ।

क्षजल्रा प्रशासन सदुृवढकयण 
कामयक्रभ

क्षजल्रा प्रशासन कामायरमहरुको सदुृवढकयण गनय ।सारफसारी 45 क्षजल्रा प्रशासन कामायरमराइ त्काधरन 
सेिा प्रिाहभा सहजता आएको हनुे ।

विऩ् साभाग्री खरयद 
(खोज,उिाय तथा याहत 
सम्फन्तधी)

प्रदेश धबत्रको विऩ् जोक्षखभ न्तमनुीकयण गयी 
खोज,उिाय तथा याहत कामयभा प्रबािकायीता 
ल्माउन ।

सारफसारी 100 प्रदेश धबत्रको विऩ् जोक्षखभ न्तमनुीकयण तथा 
जनधनको ऺधत न्तमनुीकयण बएको हनुे ।

स्थानीम तहका न्तमावमक 
सधभधतको ऺभता अधबिवृि 
ताधरभ

स्थानीम तहभा यहेको न्तमावमक सधभधतको 
ऺभता विकास गयी वििाद सभाधानभा 
सहजता ल्माउनऩुने ।

सारफसारी 11.7 स्थानीम तहभा यहेको न्तमावमक सधभधतको 
ऺभता अधबिवृि बइ सेिा प्रिाहभा सहजता 
हनुे ।

शासकीम धमिस्था तथा अन्ततयसम्फक्षन्तधत ऺेत्र
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

रागऔुर्ध धनमन्तत्रण तथा 
ऺभता विकास कामयक्रभ

रागऔुर्ध  धनमन्तत्रण य सचेतना अधबिवृि धनयन्ततय 28.8 रागऔुर्ध  धनमन्तत्रण य सचेतना अधबिवृि 
बएको हनुे ।

साइफय क्राइभ धनमन्तत्रण 
कामयक्रभ

विद्यधुतम तथा इन्तटयनेटको भाध्भफाट हनुे 
अऩयाध धनमन्तत्रण गनुयऩने बएकोरे ।

सारफसारी 22.5 शाक्षन्तत सयुऺा अभन चमन कामभ बएको हनुे

कायागाय सधुाय कामयक्रभ कैदीफन्तदीराइ सयुक्षऺत याख्न ेय 
धनमभानसुायको सेिा सवुिधा उऩरधध 
गयाउने य कैदीफन्तदीको भानि अधधकायको 

सारफसारी 90 कैदीफन्तदीहरुराइ सयुक्षऺत याख्न आिश्मक 
भानिोक्षचत सवुिधा सवहतको बौधतक ऩिुायधाय 
प्राप्त गयेको हनुे ।

सभदुाम प्रहयी साझेदायी 
कामयक्रभ

सभदुामस्तयभा हनुे अऩयाध योकथाभ गयी 
शाक्षन्तत सयुऺा कामभ गनुयऩने बएकोरे ।

सारफसारी 45 शाक्षन्तत सयुऺा अभन चमन कामभ बएको 
हनुे , जनताभा सयुऺाको अनबुधुत िवृि बएको 
हनुे ।

प्रदेश विऩ् धमिस्थाऩन 
याहत कोर्

प्रदेश धबत्र हनुे विऩ् घटनाराइ उक्षचत 
सम्फोधन गनय य आऩतकारीन क्षस्थधतको 
धमिस्थाऩन गनुयऩने बएकोरे ।

सारफसारी 150 प्रदेश धबत्र हनुे विऩ् घटना न्तमनुीकयण 
बएको हनुे ।

प्रदेश प्रहयी कभयचायी ऺभता 
अधबिवृि कामयक्रभ

प्रहयी कभयचायीको ऺभता विकास गनय । सारफसारी 27 शाक्षन्तत सयुऺा अभन चमन कामभ बएको 
हनुे ।

नागरयक सहामता कऺ 
धमिस्थाऩन

बायतफाट नेऩार प्रिेश गने क्रभभा अरऩत्र 
ऩयेका नागरयकहरुको उिाय गनय ।

धनयन्ततय 36 प्रदेश सॊग जोधडएका  अन्ततयावष्डम धसभा 
नाकाभा अरऩत्र ऩयेका धमक्तीहरुको उिाय 
हनुे ।

भानि फेचधफखन धनमन्तत्रण 
सम्फन्तधी कामयक्रभ

सभाजभा धमाप्त भानि फेचधफखनका घटना 
धनमन्तत्रण गनय जनचेतनाभरुक कामयक्रभ 
सञ्चारन गनुयऩने बएकोरे ।

धनयन्ततय 27 सभाजभा धमाप्त भानि फेचधफखनका घटना 
धनमन्तत्रण बएको हनुे ।

पैसरा कामायन्तिमनको 
अनगुभन कामयक्रभ

न्तमावमक सधभधतहरुको ऺभता अधबिवृि गनय 
।

धनयन्ततय 18 न्तमावमक सधभधतहरुको ऺभता अधबिवृि बइ 
सेिा प्रिाहभा सहजता हनुे ।

शासकीम धमिस्था तथा अन्ततयसम्फक्षन्तधत ऺेत्र
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फ.उ.शी .न. कामयक्रभ /आमोजना उदे्दश्म
आमोजना  अिधध 
(शरुू य अन्त्म )

रागत 
(रू.राखभा )

ऩषु्ट्याइय आगाभी  तीन िर्यको उऩरक्षधध सूचक

विऩ् जोक्षखभ नक्साॊकन 
कामयक्रभ

विऩ् जोक्षखभ ऺेत्रको ऩवहचान गनय । क्रभागत 19.8 विऩ् जोक्षखभ ऺेत्रको ऩवहचान बइ जोक्षखभ 
न्तमनुीकयण बएको हनुे ।

इराका धसभा य अन्तम 
स्थामी प्रहयी चौकी बिन 
धनभायण

इराका/धसभा य अन्तम स्थामी प्रहयी चौकी 
बएको तय बौधतक ऩिुायधाय नबएकोरे ।

क्रभागत भवन ननममाण भएको हुने ।

प्रदेश प्रहयी प्रधान कामायरम प्रदेश प्रहयी सॊगठनको स्थाऩना हनुे बएकोरे  
य प्रधान कामायरम आिश्मक बएको ।

क्रभागत भवन ननममाण भएको हुने ।

पत्रकमर भवन ननममाण ऩत्रकाय महमसंघ भवन ननममाण गननापरेकोले । सारफसारी भवन ननममाण भएको हुने ।

वेयर हमउस ननममाण REOC लमइ PEOC मम पररवर्ान गरी 

निपमयलबमट मन्त्रमलयको प्मंगणमम समने 

ननणाय मन्त्रन्त्रपररषिबमट भएको र सो को 

लमनग CONTROL ROOM सनहर्को नप्फ्यमब 

भवन ननममाण गररएको ।

क्रभागत भवन ननममाण भएको हुने ।

शासकीम धमिस्था तथा अन्ततयसम्फक्षन्तधत ऺेत्र
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विर्म ऺेत्रगत नधतजा सूचक य रक्ष्म  
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
1.         

    
प्रादेक्षशक आिधधक मोजना तजुयभा सॊख्मा -

भस्मौदा (आन्ततरयक 
प्रमोजन)

ऩूणय दस्तािेज - -

2.         

   

प्रादेक्षशक आिधधक मोजना प्रकाशन प्रधत - - १००० ५०० ५००
3.         

    

भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजुयभा य प्रकाशन प्रधत - ५०० ५०० ५०० ५००
4.        

    

िावर्यक विकास कामयक्रभ तमायी य प्रकाशन प्रधत - ५०० ५०० ५०० ५००
5.         

   

प्रादेक्षशक आधाय येखा तथमाङ्क सबेऺण सॊख्मा - - १ - -

6.         

    

प्रदेशको आधथयक ऺेत्र सम्फन्तधी नीधत तजुयभा सॊख्मा - ३ २ १
7.         

   

प्रदेश आमोजना फैङ्क स्थाऩना सॊख्मा
- -

प्रायक्षम्बक ऩूणयताको 
राधग धनयन्ततय

ऩूणयताको 
राधग धनयन्ततय

8.         

   

आमोजना अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सॊख्मा - १० १० १०

आधथयक भाधभरा तथा मोजना

क्र.सॊ. एकाइसूचक
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मभकारीन रक्ष्म

विर्म ऺेत्रगत नधतजा सूचक य रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
9      प्रादेशभा रगानी सम्फन्तधी गोष्ठी सञ्चारन सॊख्मा - २ २ ३

10         ऺभता विकास ताधरभ जना - १५० १५० १५०

11      
प्रदेश रगानी फोडय गठन सॊख्मा

-
ऐनको प्रायक्षम्बक 
खाका तमाय बएको

१

12        

 

रगानी प्रिियन कामयक्रभ सॊख्मा - - ५ ७ ९
13 आधथयक विर्मभा नीधतगत छरपर सॊख्मा - -

14 दीगो विकास रक्ष्मको स्थानीमकयण सॊख्मा - -

15 इकोनोधभक ड्यास फोडय स्थाऩना - -

16 स्थानीम तह फजेट तथा कामयक्रभ ऺभता अधबिवि कामयक्रभ - -

17 प्रदेशस्तयीम सूचना धमिस्थाऩन प्रणारी धनभायण एिॊ सॊचारन सॊख्मा - -

18 अनदुान नीधत तजुयभा

आधथयक भाधभरा तथा मोजना

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मभकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
१ उद्योग ऺेत्रभा थऩ रगानी रू अियभा ०।४६० ०।५०६ ०।५५०
२ रघ,ु घयेर ,ु, साना, भझोरा, तथा ठूरा उद्योगको स्थाऩना य सञ्चारन भापय त 

योजगायीको धसजयना
सॊख्मा (हजायभा)

७५।७५ ९।८७ १९।३२ २२।३० २७।१८

३ भझोरा उद्योग दताय िटा

४ घयेर ुतथा साना उद्योग दताय िटा (हजायभा) १८।९ ३।४४ ८।३५ ९।८९ १०।४५
५ रघ ुउद्यभीको स्तयोन्नती िटा (हजायभा) ३।०९ १।३७ २।७४ ३।५० ४।०३
६ रघ ुउद्यभी धसजयना िटा (हजायभा) ११।७९ २।५७ ७।३७ ७।९२ ९।४३
७ खधनज अन्तिेर्णा्भक सबे हेक्टय

८ धनकासीभा िधृ्दी रू अियभा

९ धमिसावमक पभय दताय प्रकृमा अनराइन प्रणारीभा ल्माउने िटा (हजायभा)

१० फजाय अनगुभन ऩटक २७ ४१ ६३ ७६ ९०
११ उऩबोक्ता जागयण सॊख्मा ७०० ९५० ११३५ १३५०
१२ ऩमयटन आगभन सॊख्मा (हजायभा)

१३ प्रदेशधबत्रको और्त फसाइय ददन

१४ योजगायी सॊख्मा (हजायभा)

१५ ऩमयटन गरुू मोजना तथा मोजना तजुयभा िटा १
१६ होभस्टे सॊचारन स्थान २० ३० ३०

उद्योग , िाक्षणज्म तथा ऩमयटन

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
खाद्यान्न फारी
धान भे.ट. ५७८२८५ ६१७०५४ ६२३२०६ ६३०५२८ ३१६०९५
गहुॉ भे.ट. २९३८६५ ३०३२०८ ३०८९५५ ३१६४८९ २०८०३४
भकै भे.ट. ६५३०३ ६४५०० ६७४४३ ७१५४९ ६३६९०
कोदो भे.ट. १६९१० १५०९८ १६३३१ १७५७६ १८७४५
जौ भे.ट. ७०३४ ३२९९ ३४०२ ३५९५ ३३३३
पाऩय भे.ट. १८५ १८४ १९० १९५ २०५

२ दरहन जम्भा भे.ट. ३९२३४ २९२७८ ३०२१८ ३१३७४ १४६८०
३ तोयी भे.ट. ३२०७९ २५७५१ २५८९८ २६०८१ ७५३४
४ आरु भे.ट. २१९४५५ १८६२६४ १९३२०४ २०११६८ १३३६९६
५ तयकायी भे.ट. १३७७६६ १३२६४० १३६७५३ १२४०३५ ९८८३६

परपूर
सनु्ततरा जात भे.ट. १६७८२ २०१६६ २०४१९ २१९७७ २४१३२
केया भे.ट. २२५२२ २५४४४ २६४५७ २७२१७ १०००४
ओखय भे.ट. २७२० ३०७४ ३३३७ ३६६० ४०९७

एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी ऺेत्र
207६/७७ को 

अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

6

१

क्र.सॊ. सूचक
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
भसरा फारी
प्माज भे.ट. २६००१ २६०३८ २६८६६ २७७६३ १७४६५
रसनु भे.ट. १५४३८ १५३८६ १५६०७ १५८४६ ३६२०
धधनमा भे.ट. २२४९ २२५२ २२६८ २२८६ २७०

8 कृवर् माक्षन्तत्रकयणभा रगानी रु. राखभा ७२७ ५० ९०० ९०० ९००
9 भखु्मभक्षन्तत्र एकीकृत कृवर् विकास कामयक्रभभा रगानी रु. राखभा ३२० २३५० ३१५० ३२५० ३२५०
10 आधधुनक केया खेधत भा रगानी रु. राखभा १३७ २५५ २७५ २९५ ३००
11 आधधुनक कोल्ड च्माम्फय स्थाऩना यामऩेधनग चेम्फय सॊख्मा ३ १० ५ ५
12 आधधुनक कोल्ड स्टोय धनभायण सॊख्मा ० ० ० ० ०
13 फजाय केन्तरहरुको स्थाऩना सॊख्मा १२ २९ १०
14 प्रशोध केन्तर स्थाऩना तथा सॊचारन सॊख्मा ० १२ १८ ० ०
15 प्राॊगारयक धबरेज स्थाऩना सॊख्मा ० ४ ० ० ०

७

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी ऺेत्र

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
16 भखु्मभक्षन्तत्र एकीकृत  ऩशऩुन्तछी विकास कामयक्रभभा रगानी रु. राखभा 2050 2850 3000 3000

17 बैँसी स्रोत केन्तर स्थाऩना रु. राखभा 88 15 95 35 45

18 ऩशऩुन्तछी तथा भ्स्म धमिसामफाट थऩ योजगाय सॊख्मा 200000 250000 350000 300000 350000

19 ऩशऩुन्तछीभा आधारयत उद्योग विकास विस्ताय सॊख्मा (हजायभा) 23

20 दधु भे.ट. 88000 95000 100000 110000 125000

21 भाछा भे.ट. 342 360 370 380 400

22 भासु भे.ट. 31000 34000 36000 39000 45000

23 अण्डा िटा (हजायभा) 64000 69000 73000 76000 80000

24 उन के.जी. 762489 76260 77000 79000 80000

25 छारा िगय वपट 4600 4800 5000 5200 5300

26 कृधतभ गबयधान (नश्ल सधुायको राधग) सॊख्मा 23000 25000 30000 40000 50000

27 सडकहरुभा साभदुावमक धनक्षज िनभा फहफुवर्यम घाॉस विस्ताय हेक्टय 250 200 150 100

28 उन्नत घाॉसरे ढाकेको ऺेत्रपर हेक्टय 1060 1120 1150 1180 1200

29 सधुाय गरयएको डेयी ऩसर सॊख्मा 110 130 150 170 190

30 सधुाय गरयएको भास ुऩसर सॊख्मा 120 145 160 180 200

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी ऺेत्र

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
31 ऩशऩुन्तछी खोऩ सेिा (येविज, खोयेत वऩ.वऩ. आय) सॊख्मा (हजायभा) 1000 1500 1600 1800 2000

32 ऩशऩुन्तछी धनदान तथा उऩचाय सॊख्मा (राखभा) 4 5 7 9 10

33 ग्राधभण कुखयुा प्रिियन पाभय सॊख्मा 3800 4000 5000 8000 12000

34 बधूभ, सकुुम्फासीको तथमाङ्क अद्यािधधक क्षजल्रा सॊख्मा 2 3 3 1

35 कृवर् बधूभको चकराफन्तदी हेक्टय
36 भकु्त कभैमा, हधरमा आदद विऩन्न िगयभा साभाक्षजक सयुऺा तथा आम आजयन 

वक्रमाकराऩ
जना

37 सहकायी सॊघ य सॊस्था सॊख्मा ३२९ ३२९
38 सहकायी सॊघ सॊस्थाको कुर सदस्मता सॊख्मा (हजायभा) 195.843 195.843

39 प्र्मऺ योजगायी सॊख्मा (हजायभा) 0.688 0.688

40 अप्र्मऺ योजगायी सॊख्मा (हजायभा) 2.396 2.396

41 सहकायी सॊघ सॊस्थाको शेय ऩुॉजी रु. (अफयभा) 0.5284 0.5284

42 सहकायी सॊघ सॊस्थाको कुर फचत रु. (अफयभा) 3.0682 3.0682

43 सहकायी सॊघ सॊस्थाको ऋण रगानी रु. (अफयभा) 4.7585 4.7585

44 सहकायी सम्फन्तधी ताधरभ प्राप्त जनशक्षक्त जना 3084 3084

45 सहकायी अनगुभन तथा धनमभन सॊख्मा (हजायभा) 0.3 0.3

बधूभ धमिस्था , कृवर् तथा सहकायी ऺेत्र

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
1 साऺयता दय (१५ देक्षख २४ िर्य उभेय सम्भको) प्रधतशत 85 87 90 92 95

2 कऺा एकभा फारविकासको अनबुि सवहत बनाय हनुे फारफाधरकाको दय प्रधतशत 68.4 75 82 88 94

3 खदु बनायदय
आधायबतू तह (कऺा १-५) प्रधतशत 97.7 98.5 99 99.5 100

आधायबतू तह (कऺा १–८) प्रधतशत 94.8 96 97.5 98.8 100

भाध्मधभक तह कऺा (९–१२) प्रधतशत 44.7 50 56 61 66

उच्च क्षशऺाभा प्रधतशत 7.1 10.2 13.5 16.2 18

4 वटकाउ दय
कऺा ८ सम्भ प्रधतशत ७८.५ 80 81.5 82.5 84

कऺा १० सम्भ प्रधतशत ५५.५ 57 58.5 60 61.5

5 विद्यारम छाड्ने दय
प्राथधभक तह (कऺा १–५) प्रधतशत ९.४१ 8 7.2 6.3 4.5

आधायबतू तह (कऺा ६–८) प्रधतशत ८.९३ 7.2 6 5 4

भाध्मधभक तह (कऺा ९–१०) प्रधतशत N/A

6 रैंविक सभता दय  अनऩुात १.०३

क्षशऺा 

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
7 विद्यारम क्षशऺाको खदु बनायदय

आधायबतू तह (कऺा १–८) अनऩुात 0.98 0.99 100 100 100

भाध्मधभक तह (कऺा ९–१२) अनऩुात 0.92 0.95 0.97 0.99 100

उच्चक्षशऺा अनऩुात 1.19

8 और्त धसकाई उऩरक्षधध
प्राथधभक तह (कऺा १–५) प्रधतशत N/A

धनभावि तह (कऺा ६-८) प्रधतशत N/A

भाध्मधभक तह (कऺा ९–१०) प्रधतशत N/A

9 विद्यारम कऺा कोठा धनभायण सॊख्मा 652 1336 1500 1800 2000

10 कम्प्मूटय सवुिधा उऩरधध बएका विद्यारम सॊख्मा 1157 1201 1465 1817 2169

11 ऩानी तथा सयसपाई  सवुिधा सवहतका शौचारम धनभायण सॊख्मा 0 0 88 188 288

12 ऩानी तथा सयसपाई सवुिधा सवहत सॊचारनभा यहेका शौचारम सॊख्मा 4307 4400 4600 4800 5000

सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

क्षशऺा 

क्र.सॊ.
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
1 निजात क्षशश ुभृ् मदुय प्रधत हजायभा 41 35 30 25 21

2
क्षशश ुभृ् मदुय

प्रधत हजाय 
(क्षजवित जन्तभभा )

58 45 40 35 32

3
५ फर्य भधुनको फारफाधरका भृ् मदुय

प्रधत हजाय 
(क्षजवित जन्तभभा )

69 65 60 53 45

4 ऩरयिाय धनमोजनको साधन प्रमोग दय प्रधतशत 39 40 43 47 51

5 Unmet Need of Family   Planning प्रधतशत 21 20.5 20 19 18

6 कुर प्रजनन दय सॊख्मा 2.2 2.2 2.1 2.1 2

7 Prevalence of anemia in children प्रधतशत 49.8 48 45 42 40

8 Prevalence of anemia in  women प्रधतशत 39.3 38 35 34 30

9 Percentage who have ever had blood pressure measured प्रधतशत 14.5 16 19 20 22

10 ऩूणय खोऩ ऩाएका फच्चाहरुको प्रधतशत प्रधतशत 71.3 75 80 83 87

11 Growth Monitoring कबयेज प्रधतशत 72 73 75 80 85

12 Iron Coverage ( गबयिती भवहराराई ) प्रधतशत 68 69 72 75 78

13 सॊस्थागत सु् केयी हनुे भवहराहरुको प्रधतशत प्रधतशत 71 72 75 78 80

14 ४ ऩटक गबयिती जाॊच (४ ANC visit as % of expected live births) प्रधतशत 58 63 65 70 75

15 Institutional delivery conducted by SBA 61 63 65 70 75

16 ऺमयोगको उऩचाय सपर दय प्रधतशत 79 80 81 82 85

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

स्िास्थम
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
1 मिुा अनबुि आदानप्रदान जना 0 45 50 60 70

2 ग्राभीण मिुा उद्यभ सभूह धनभायण सॊख्मा 0

3 सीऩ तथा नेतृ् ि विकास ताधरभ प्राप्त मिुा जना प्रधत हजायभा 0

4 याष्डऩधत यधनि क्षशल्ड प्रधतमोधगताको आमोजना (क्षजल्रा य प्रदेशस्तय) ऩटक 1 1 1 1 1

5 स्काउटय स्िमम्सेिक ऩरयचारन सॊख्मा 0 0 0 0 0

6 भखु्मभन्तत्री प्रदेश स्िॊमभ सेिक छनौट सॊख्मा 139 137 150 190 191

7 असर अभ्मासहरुको आदान प्रदान तथा सधभऺा जना 0 45 50 60 70

8 प्रदेश स्तयीम मिुा सचुना केन्तर स्थाऩना िटा 0 0 0 0 0

9 प्रदेश स्तरयम मिुा सॊसदको नभनुा अभ्मास ऩटक 0 0 0 0 0

10 मिुाहरुको ऺभता प्रस्पुटनको राधग प्रदेशस्तरयम मिुा सम्भेरनभा सहबागीता जना 0 0 0 0 0

11 प्रदेशका नभनुा मिुा उद्यभीहरू ऩवहचान जना 0 0 80 100 100

12 मिुाको सीऩ तथा नेतृ् ि विकास जना 0 0 50 60 70

13 मिुा िैऻाधनक प्रो्साहन कामयक्रभफाट राबग्राही मूिा जना 2 0 10 15 20

14 खेर भैदान धनभायण तथा स्तयोन्नोधत सॊख्मा 38 35 35 40 45

मिुा तथा खेरकूद

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
15 सफै साभदुावमक विद्यारमहरुका खेरकुद क्षशऺकको ऺभता विकास सॊख्मा 950 0 1000 1200 1500

16 वक्रकेट भैदानको सयचना धनभायण सॊख्मा 0 0 2 3 3

17 अन्ततय प्रदेशस्तरयम भखु्मभन्तत्री खेरकुद प्रधतमोधगता ऩटक 1 0 1 1 1

18 यॊगशाराको स्तयोउन्नधत तथा सयचना सधुाय सॊख्मा 2 2 2 2 2

19 यावष्डम तथा अन्ततय यावष्डमस्तयभा ऩदक प्राप्त गने प्रदेश धबत्रका सम्भाधनत 
खेराडी

80 90 100

20 खेराडी कल्माणकायी कोर् 1 1 1

21 साइवकधरिका राधग सम्बाधमता अध्ममन 1 1 1

22 प्रदेश स्तयीम खेरकुद प्रधतमोधगता 1 1 1

23 मिुा तथा खेरकुद ऺेत्रभा अध्ममन अनसुन्तधान तथा ऩयाभयश 1 1 1

24 डकुभेन्तरी विकास तथा प्रदशयन प्रकाशन धडक्षजटाइजेसन 1 1 1

25 यचना प्रधतमोधगता तथा प्रकाशन 1 1 1

26 प्रदेश स्तयीम प्रऻा प्रधतष्ठान स्थाऩना तथा सॊचारन 1 1 1

27 बार्ा तथा सॊस्कृधत सम्फन्तधी सम्भेरन 1 1 1

28 बार्ा सॊस्कृधत सॊयऺणका राधग सदुृढीकृत ऩसु्तकारम 1 1 1

एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

मिुा तथा खेरकूद

क्र.सॊ. सूचक
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
1.         

    

जरविद्यतु ्उ्ऩादन ऺभता भे.िा. १४ २०
2.         

   

धनभायण कामय शरुू गरयने विद्यतु ्आमोजना ऺभता भे.िा. १४ २०
3.         

    

प्रसायण राइन धनभायण - - -
4.        

    

३३ के.बी. प्रसायण राइन विस्ताय वक.भी. - - -
5.         

   

११ के.बी. प्रसायण राइन विस्ताय  (काठेऩोर प्रधतस्थाऩन कामय) वक.भी. - - -

ऩूिायधाय विकास

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

 

  

  

207७/7८ 207८/7९ 207९/८०

1 धमिसाम तथा योजगायभूरक ताधरभ जना (हजायभा) २.०४ २.४ २.५ २.६ २.७

2 सञ्चाधरत ताधरभ कामयक्रभभा भवहराको अनऩुात प्रधतशत 50 58 60 65 68

3 योजगाय सूचना केन्तर स्थाऩना य सॊचारन सॊख्मा १ १ १ १ १

4 योजगायभूरक ताधरभ सम्फन्तधी स्रोत धमक्षक्त विकास सॊख्मा ९५ १२० १४५ १६५ १७५

5 योजगायदाताहरुको अधबरेख अद्यािधधक सॊख्मा N/A

६ फारश्रभ उन्तभूरन सॊख्मा N/A

श्रभ तथा योजगाय

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
6.         

    

यावष्डम विद्यतु ्प्रणारीफाट विद्यतु ्भा ऩहुॉच प्राप्त गने जनसॊख्मा प्रधतशत १.५ २
7.         

   

प्रधतधमक्षक्त विद्यतु ्खऩत( प्रधत भवहना ) वक.िा. घण्टा ३० 30 30 30
8.         

   

रघ ुतथा साना जरविद्यतु ्आमोजनाफाट विद्यतु ्विस्ताय वक.धभ. ५ १० २०
9.         

   

घयेर ुसौमय विद्यतु ्प्रणारीफाट विद्यतु ्उ्ऩादन घयधयुी सॊख्मा
10.      

    

िाम ुउजाय प्रणारीफाट विद्यतु ्उ्ऩादन वक.िा. - - २० २०
11.       

    

सधुारयएको चरुो जडान सॊख्मा (हजाय) - २०० ५०० ५००
12.       

   

घयामसी फामोग्मास प्रान्तट जडान सॊख्मा - - -
13.       

    

उच्च ऺभताको सोराय अध्ममन सॊख्मा ३ ९ ९ ९
14.      
    

धनभायण सम्ऩन्न हनुे धसॊचाइ आमोजना सॊख्मा १३० 180 २५० २५० २५०
15.       

   

सतह धसॊचाई आमोजनाहरूफाट धसॊक्षचत ऺेत्रपर विस्ताय हेक्टय ३८४ २५०० ५००० ५००० ५०००
16.       

    

बधूभगत धसॊचाई आमोजनाहरूफाट  धसॊक्षचत ऺेत्रपर विस्ताय हेक्टय ७० १००० १००० १००० १०००
17.       

   

नमाॉ प्रविधध धसॊचाई कामयक्रभफाट धसॊक्षचत ऺेत्रपर विस्ताय हेक्टय १६ ५० १०० १५० २००
18.      

    

भभयत सॊबायफाट हनुे धसॊक्षचत ऺेत्रपर हेक्टय

सयकाय धमिक्षस्थत हेक्टय ०

कृर्क धमिक्षस्थत हेक्टय १० २० ५० ७५ १००
19.       

   

तटफन्तध धनभायण वक.भी २० २५ २५ २५ २५

ऩूिायधाय विकास

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
20.      

    

जम्भा सडक धनभायण वक.धभ.

कारोऩते्र वक.धभ. ७०७ ९० २१४ २३४ २९२

ग्राबेर वक.धभ. २०६ ११० १३४ १२० १२०

भाटेसडक वक.धभ. ३२० १५० १८० १५० १००
21.       

   

सडक स्तयोन्नधत,  ऩनु्धनभायणय सदुृढीकयण वक.धभ.

आिधधक भभयत सम्बाय वक.धभ. ५० ५० ५० १०० १५०

धनमधभत भभयत सम्बाय वक.धभ. ४० ३५० ४०० ५०० ६००
22.       

   

सडक ऩूर धनभायण सॊख्मा २६ १० ११ १२ १५
23.       

    

झोरुॊगे ऩरु धनभायण सॊख्मा १२ २२ २५ ३०
24.      

    

रावपक क्षचन्तह य सॊकेत याक्षखएका सडक सॊख्मा ८० ४० ५० १५०
25.      
    

सिायी चारक अनभुधतऩत्र (स्भाटयकाडय वितयण) सॊख्मा (राख) ०.४ १ १.५
26.       

   

इम्फोस्ड नम्फय प्रेट वितयण सॊख्मा १००० ५०००० ८००००
27.       

   

सयकायी कामायरम बिन धनभायण सॊख्मा
28.      

    

जनता आिास मोजना अन्ततगयत धनधभयत आिास एकाई सॊख्मा ४५० ६०० १००० १५००
29.      

    

ऩूिायधाय सवहतको नभूना एकीकृत फस्ती विकास सॊख्मा - - -
30.       

   

एकीकृत सयकायी कामायरम बिन धनभायण सॊख्मा - - -

एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म

ऩूिायधाय विकास

क्र.सॊ. सूचक
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
31.       

    

विशेर् आिास (उच्च ऩदस्थ ऩदाधधकायी य कभयचायीहरूको राधग धनभायण) सॊख्मा - - -
32.       

    

सबाहर धनभायण सॊख्मा - - -
33.       

    

साभदुावमक बिन धनभायण सॊख्मा १० २० २५
34.      

    

शौचारम धनभायण सॊख्मा - - -
35.       

    

नभूना एकीकृत फस्ती विकास सॊख्मा - - -
36.       

    

एक सहय एक ऩवहचान अन्ततगयत एकीकृत सहयी विकास सॊख्मा - - -
37.       

    

स्भाटय धसटीका रूऩभा सहयहरू राई विकास सॊख्मा ४ ५
38.       

   

हरयत ऩूिायधाय विकास कामयक्रभ अन्ततगयत सहयी ऩाकय  एि म्ऩोखयी धनभायण सॊख्मा - - -
39.       

   

खाद्य हरयमारीसहय (पुडधग्रनधसटी) का रूऩभा सहयहरूको विकास सॊख्मा - - -
40.      

    

ढरधनभायण वक.धभ. ५ १० १०
41.      

    

सतह नारी धनभायण वक.धभ. - - -
42.      

    

फसऩाकय  धनभायण सॊख्मा - - -
43.      

    

आधायबतू खानेऩानी फाट राबाक्षन्तित जनसॊख्मा प्रधतशत ८६ ८७ ८९ ९२ ९५
44.     

    

उच्चभध्मभ स्तयीम खानेऩानी सवुिधाफाट राबाक्षन्तित जनसॊख्मा प्रधतशत ५.५ ६ ८ १०
45.      

    

सयसपाई सवुिधाफाट राबाक्षन्तित जनसॊख्मा प्रधतशत ९५ ९६ ९७ ९८ ९९
46.      

    

धनभायण सम्ऩन्न खानेऩानी आमोजना सॊख्मा २५० ४८० ६५० ६५०
47.      

    

खानेऩानी उऩरधध थऩ जनसॊख्मा सॊख्मा २०००० ५५००० १००००० १८०००० २७००००

भध्मकारीन रक्ष्म
क्र.सॊ. सूचक एकाइ

207५/7६ 
सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

ऩूिायधाय विकास
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
१ कभयचायी प्रशासन तथा सशुासनसॉग सम्िक्षन्तधत नीधत, कानून तजुयभा सॊख्मा 2 3 2 2 1
२ एकीकृत प्रक्षशऺण प्रधतष्ठान स्थाऩना य सञ्चारन सॊख्मा 1 सञ्चारन 

धनयन्ततयता
सञ्चारन 
धनयन्ततयता३ विद्यधुतम शासन प्रणारी सॊख्मा प्र.भ. तथा भ.ऩ.का 

य भ.ुभ. तथा भ.ऩ. 
 भ.ुभ. तथा भ.ऩ. 
का य अन्तम 

भन्तत्रारम य 
८८ िटा 

 धनयन्ततयता  धनयन्ततयता

४ गनुासो सम्िोधन प्रणारी सॊख्मा १. हेरो धसएभ 
कामयक्रभ २. 

 धनयन्ततयता  धनयन्ततयता  धनयन्ततयता

५ कभयचायी प्रक्षशऺण जना 15 25 30 35 45

शासकीम धमिस्था
207६/७७ को 

अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध
भध्मकारीन रक्ष्म

207७/7८ 207८/7९ 207९/८०

1 प्रदेश काननु तजुयभा सम्फन्तधी सॊख्मा 4 1 2 2 2

2 एप.एभ.,टेधरधबजन प्रशायण,अनभुधत,निीकयण सम्फन्तधी काननु तजुयभाका 
राधग सझुाि सॊकरन अन्ततयवक्रमा

सॊख्मा – 9 – – –

3 शाक्षन्तत सयुऺाका राधग प्रहयी चौकीको बिन धनभायण कामयक्रभ सॊख्मा – धनभायणाधधन-३ 9 10 12

4 शाक्षन्तत सयुऺाका राधग प्रदेश प्रहयी तथा भन्तत्रारमको राधग सिायी साधन 
खरयद

सॊख्मा 11 – 12 12 12

5 शाक्षन्तत सयुऺाका राधग प्रदेश प्रहयी तथा भन्तत्रारमको राधग भोटयसाइकर 
खरयद

सॊख्मा – – 20 20 20

6 कभयचायीको ऺभता अधबिवृि कामयक्रभ जना – 1 20 25 30

आन्ततरयक भाधभरा तथा काननु

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०
7 प्रदेश धबत्र विऩ् जोक्षखभ ऺेत्र ऩवहचान य नक्साकॊ न स्थान – – 1 – –
8 प्रदेश य क्षजल्रा ऩत्रकाय भहासॊघको कामायरम बिन धनभायण गोटा 1 धनभायणाधधन-३ 2 – –
9 अन्ततयावष्डम धसभा नाकाभा सहामता कऺ धनभायण तथा स्तयिवृि गोटा 2 प्रवक्रमाभा यहेको−३ – – –

10 प्रदेश/िामयहाउस धनभायण तथा स्तयिवृि सॊख्मा – PEOC धनभायणाधधन−१ – – –

11 पैसरा कामायन्तिमनको अनगुभन कामयक्रभ ऩटक 6 7 9 9 9

12 ऩत्रकायहरुको ऺभता अधबिवृि कामयक्रभ ऩटक 3 – 9 9 9
13 राग ुऔर्ध योकथाभ तथा अधबभखुीकयण गोष्ठी ऩटक 3 3 9 9 9
14 प्रदेश सबाफाट फनेका काननुहरु कामायन्तिमन सम्फन्तधी अन्ततयवक्रमा कामयक्रभ ऩटक 2 5 – – –
15 åGå Joj:yfkg tyf Go'gLs/)f ;DaGwL uf]li& ऩटक 3 – – – –

16 ददगो शाक्षन्तत धमिस्थाऩन कामयक्रभ ऩटक 3 – – – –

17 sfg'g lgdf{)f ;DaGwL cled'vLs/)f sfo{qmd ऩटक 6 – 9 9 9
18 विऩद धमिस्थाऩन तथा ऺभता अधबिवृि कामयक्रभ ऩटक – 4 9 9 9

19
प्रदेश विऩ् धमिस्थाऩन कोर् स्थाऩना तथा सञ्चारन

यकभ –
एक कयोडको कोर् 

स्थाऩना
एक कयोड 
ऩचास राख

दइु कयोड तीन कयोड

आन्ततरयक भाधभरा तथा काननु

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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207७/7८ 207८/7९ 207९/८०

20 स्थानीम तहभा काननु धनभायण सम्फन्तधी कामयक्रभ ऩटक 1 – – – –

21 प्रदेश प्रहयी गठन भस्मौदा तमाय सम्फन्तधी छरपर कामयक्रभ ऩटक 2 – – – –

22
विऩ् धमिस्थाऩनका राधग खोज उिाय य याहत साभाग्री खरयद कामयक्रभ

यकभ –
रु. १ कयोडको 
खरयद प्रवक्रमाभा 

यहेको
एक कयोड

एक कयोड 
ऩचास राख

दइु कयोड

23
हिाइ उिाय कामयक्रभ

गोटा –
४ िटा उिाय 

कामयक्रभ
आिश्मकता 
अनसुाय

आिश्मकता 
अनसुाय

आिश्मकता 
अनसुाय

24 अन्ततयप्रदेश अध्ममन  भ्रभण कामयक्रभ ऩटक – 1 1 1 1

25 प्रदेश आभसञ्चाय धनधत तजुयभा गोटा – – 1 – –

26 कायागायहरुको बौधतक सॊयचना सधुाय तथा धमिस्थाऩन यकभ – ९ िटै कायागाय रु. ९० राख रु.१ कयोड रु.२कयोड

27 काननु तजुयभा सम्फन्तधी प्रदेश तथा स्थानीम तह सझुाि सॊकरन तथा 
अन्ततयवक्रमा कामयक्रभ

ऩटक – – 9 9 9

28 क्षजल्रा प्रशासन सदुृवढकयण कामयक्रभ ऩटक – – 10 10 10

29 स्थानीम तहका न्तमावमक सधभधतको ऺभता अधबिवृि ताधरभ ऩटक – – 9 9 9

30 साइफय क्राइभ धनमन्तत्रण कामयक्रभ ऩटक – 3 9 9 9

31 सभदुाम प्रहयी साझेदायी कामयक्रभ ऩटक – – 9 9 9

32 प्रदेश प्रहयी कभयचायी ऺभता अधबिवृि कामयक्रभ ऩटक – – 9 9 9

33 नागरयक सहामता कऺ धमिस्थाऩन ऩटक – – 2 2 2

34 भानि फेचधफखन धनमन्तत्रण सम्फन्तधी कामयक्रभ ऩटक – – 9 – –

35 प्रदेश प्रहयी हे.क्िा बिन धनभायण सॊख्मा – – 1 – –

36 ऩत्रकाय भहासॊघको कामायरम बिन धनभायण सॊख्मा – – 2 2 2

आन्ततरयक भाधभरा तथा काननु

क्र.सॊ. सूचक एकाइ
207५/7६ 

सम्भको उऩरक्षधध

207६/७७ को 
अनभुाधनत 
उऩरक्षधध

भध्मकारीन रक्ष्म
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चार ुखचच ऩूॉजीगत वित्तीम व्मिस्था जम्भा चार ुखचच ऩूॉजीगत वित्तीम व्मिस्था जम्भा चार ुखचच ऩूॉजीगत वित्तीम व्मिस्था जम्भा

१ प्रदेश व्मफस्थावऩका 156214 37850 0 194064 237265 195881 41384 474530 262421 216202 46219 524842

२ भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाचरम 730136 1059141 0 1789277 181347 135707 45640 362694 255938 142653 113285 511876

३ आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारम 1619985 22445 0 1642430 ११४७२२ ८७४०२ २७३२० 229444 १२८५९० ९७०७० ३१५२० 257180

४ उद्योग, ऩमचटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम 1767437 1013572 0 2781009 २०९४७३९ १८१८३७४ २७६३६५ 4189478 २१२९५०१ १८७३९२१ २५५५८० 4259002

५ बरू्भ व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम 2862056 471076 0 3333132 ४४३५२८ २६६१६३ १७७३६५ 887056 ३७९१३० २५७५२५ १२१६०५ 758260

६ आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारम 158593 310008 0 468601 387173 161334 225839 774346 441084 178094 262990 882168

७ बौर्तक ऩूिाचधाय विकास भन्त्रारम 378889 10726414 0 11105303 ६६१२७८० २८१५२० ६३३१२६० 13225560 ६८८४५१२ २९५८३७ ६५८८६७५ 13769024

८ साभान्त्जक विकास भन्त्रारम 4758681 1867982 0 6626663 २१५१२६४ १८६०७६५ २९०४९९ 4302528 २३७४०४४ १९८२०५७ ३९१९८७ 4748088

९ रगानी ब्मिस्थाऩन 0 0 300000 300000 0 0 ३३३००० 333000 0 0 363000 363000

१० अथच विविध-चारु 1755869 0 0 1755869 १९३१४५६ 0 1931456 २१२४६०१ 0 0 2124601

११ अथच विविध-ऩूॉजीगत 0 1250000 0 1250000 1375000 1375000 0 1512500 0 1512500

१२ स्थानीम तह अनदुान 2135000 0 0 2135000 १९३१४५६ ० ० 1931456 २५८३३५० ० ० 2583350

अनसूुची १: भन्त्रारम तथा र्नकामगत र्रिषीम फजेट अनभुान तथा प्रऺेऩण
आ.ि. २०७7/७8 को अनभुान

भन्त्रारम /र्नकामक्रस
आ.ि. २०७8/७9 को प्रऺेऩण आ.ि. २०७9/80 को प्रऺेऩण
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नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय कुर नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय कुर नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय कुर

१ प्रदेश व्मफस्थावऩका ० १९१०६४ १९१०६४ ० २३७२६५ २३७२६५ ० २६२४२१ २६२४२१

२ भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाचरम ० १४३५८७७ १४३५८७७ ० १८१३४७ १८१३४७ ० २५५९३८ २५५९३८

३ आर्थचक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारम  ० १६४१९३० १६४१९३० - ११४७२२ ११४७२२ - १२८५९० १२८५९०

४ उद्योग, ऩमचटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम 296200 2378209 2674409 ० २०९४७३९ 2094739 ० २१२९५०१ 2129501

५ बरू्भ व्मिस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम ५०४५०० २८२८६३२ 3333132 २०३०० ४२३५२८ 443828 १०००० ३६९१३० 379130

६ आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्रारम २२३०० २४४६०१ 266901 १२३००० २६४१७३ 387173 १४४००० २९७०८४ 441084

७ बौर्तक ऩूिाचधाय विकास भन्त्रारम ८४०१०६९ २६१९४३४ 11020503 ३७६७१०५ २८४५६७५ 6612780 ३४६९४२३ ३४१५०८९ 6884512

८ साभान्त्जक विकास भन्त्रारम २३९०८४३ ४१६३१०५ 6553948 २९८२९६ १८५२९६८ 2151264 ५२७५१५ १८४६५२९ 2374044

९ रगानी ब्मिस्थाऩन ० ३०००० 30000 ० ३३३०० 33300 ० ३६३०० 36300

१०
दण्ड जरयिाना वपताच             
(अदारतहरुको धयौटी वपताच सभेत) ० ३००० 3000 ० ३३०० 3300 ० ३६०० 3600

११ बैऩयी आउने - साधायण प्रशासन ० १७५५८६९ १७५५८६९ ० १९३१४५६ १९३१४५६ ० २१२४६०१ २१२४६०१

१२ बैऩयी आउने - विकास कामचक्रभ १२५०००० ० १२५०००० १३७५००० ० १३७५००० १५१२५०० १५१२५००

१३ स्थानीम तह अनदुान ० २१३५००० २१३५००० ० २३४८५०० २३४८५०० ० २५८३३५० २५८३३५०

अनसूुची 2: भन्त्रारम तथा र्नकामगत र्रिषीम ऺेरगत श्रोतको अनभुान तथा प्रऺेऩण

क्र.स. भन्त्रारम /र्नकाम
आ.ि. २०७7/७8 को अनभुान आ.ि. २०७8/७9 को प्रऺेऩण आ.ि. २०७9/80 को प्रऺेऩण

 

 


