आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सि.नं.

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्ाा ण तथा संचालि
अिु दाि (२० स्थािर्ा)

1

सार्ुदानयक स्वास्थ्य र्कार्ा निर्ाा ण तथा
७०. आधारितू स्वास्थ्य सेिा नििःशु ल्क संचालि अिु दाि (२० स्थािर्ा)
र त्यसको प्रिािकारी कायाा न्वयि
गररिे छ । स्वास्थ्य िीर्ा कायाक्रर्लार्ा
यस प्रदे शिरर निस्तार गररिे छ ।
नििःशुल्क स्वास्थ्य िीर्ा कायाा न्वयिको
लानग गररब घरपररिार पनहचाि
पररचयपत्र नितरण काया सम्पन्न
स्थािीय तहर्ा िएका स्वास्थ्य संस्थाको
गरार्िे छ ।
सुशासि अनििृ द्दी तथा सुदृढीकरण कायाक्रर्

काया निनध र र्ापदण्डर्ा अधाररत रानिय नबर्ा
सुदृढीकरण काया क्रर्

निशु ल्क औषधी तथा औिार उपकरण खररद

सार्ानिक निकास र्न्त्रालय
आ.ि २०७५।७६ को िीनत कायाक्रर् तथा बिेटको कायायोििा
प्रदे श िं. ३ हे टौिा, र्किािपु र
सिम्मे िार
िहर्ोगी सनकार्
िमर् सिमा
सनकार्
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/प्रादे नशक
स्वास्थ्य
निदे शिालय/स्वास्थ्य
कायाा लय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/प्रादे नशक
स्वास्थ्य
निदे शािालय/स्वास्थ्य
कायाा लय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

नतिै चौर्ानसक

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सम्बन्धित स्वास्थ्य
सस्थां /स्वास्थ्य
निदे शिालय

रानििय नबर्ार्ा परे का स्वास्थ्य से िाका
नतिै चौर्ानसक सेिाग्राहीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य से िाको ५०००
अिु िूनत हुिे l

स्वास्थ्य
निदे शिालय

क्षेनत्रय र्ेनिकल स्टोर/
व्यिस्थापि र्हाशाखा

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

शहरी क्षेत्रर्ा आधारिूत स्वास्थ्य से िाको
४००००
पँहुच बृद्दी िर्ा से िा उपलव्ध हुिे ।

ग्रानर्ण क्षेत्रर्ा आधारिूत स्वास्थ्य
सेिाको पँहुच बृद्दी िर्ा से िा उपलव्ध
हुिे ।

४००००

गुणस्तरीय से िा प्रिाह र स्वास्थ्य
सुशासि कायर् गिा र्द्दत पुग्ने ।

६८४००

स्वास्थ्य संस्थार्ा उपचारत्मकक तथा
निदािात्मक से िाका लानग तोके
बर्ोनिर्का औिार उपकरण र औषनध ५०३०
उपलव्ध हुिे र से िा प्रिािकारी बिाउि
सहयोग गिे

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

र्ुख्य र्न्त्री ििता स्वास्थ्य पररक्षण कायाक्रर्प्रदे शका सिै िागररकरूहलार्ा क्षर्ता
आिश्यकता र प्राथनर्कतार्ा आधाररत
र्ापदण्ड र काया निनधको आधारर्ा
प्राथनर्नककरण साधारण दे न्धख गम्भीर
प्रकृनतका रोगहको पररक्षण एिं स्वास्थ्य
िागरण र्ाफत स्वस्थता प्रिधाि कायाक्रर्
आपतकानलि तथा र्हार्ारी व्यिस्थापिका
लानग प्रदे श स्तरीय Provincial Health
Emergency Operation Center-PHEOC) को
व्यिस्थापि तथा संचालि (प्रदे श रािधािीर्ा)
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७१. सरुिा रोग एिं र्हार्ारीको
कुष्ठरोग नियन्त्रण सुदृढीकरण काया क्रर्
रोकथार्, उपचार, नियन्त्रण, नििारण
र व्यिस्थापिर्ा निशेष िोि नदर्िे छ
।

७२. प्रत्ये क स्थािीय तहर्ा १५ दे न्धख
५० शयौको अस्पताल, प्रादे नशक
नििाा चि क्षेत्रर्ा आयु िेद, प्राकृनतक

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

दोश्रो
निज्ञ, स्थािीय
चौर्ानसक
तह /स्वास्थ्य निदे शिालय
नित्र

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय /
स्वास्थ्य
निदे शिालय

तेश्रो
निज्ञ तथा प्रादे नशक दै िी
चौर्ानसक
प्रकोप उद्दार सनर्नत
नित्र

स्वास्थ्य
निदे शिालय

निज्ञ, स्थािीय तह

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सार्ानिक निकास
तेश्रो
र्न्त्रालय/ प्राईिेट
चौर्ानसक
अस्पतालहरु/ रानििय
नित्र
क्षयरोग केन्द्र्/स्थानिय तह

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

िसिे रोगको सनह सर्यर्ा पनहचाि,
रोकथार् र उपचार गरर त्यसबाट हुिे
३२०००
िनटलता र र्ृत्युदरलाई लार् न्यू िीकरण
गिे l
आपतकानलि तथा र्हार्ारी
व्यिस्थापिका लानग प्रदे श स्तरर्ा
सर्न्वय तथा व्यिस्थापिर्ा सहिता
ल्याउिे ।

३००

कुष्ठरोग नििारणको नबध्यर्ाि
अिस्थालाई कायर् रूग्णता र
अपां गतादर घटिे ।

२०००

क्षयरोगको िया नबरार्ी पनहचाि दर
बढ् िे तथा नबरार्ीको गुणस्तरीय
उपचार प्रदाि िर्ा क्षयरोगका कारण
हुिे रूग्णता र र्ृत्युदर घटाउिे ।

३०००

क्षयरोग सु दृढीकरण काया क्रर्

प्रादे नशक
स्वास्थ्य
निदे शिालय

र्हार्ारी तथा निपद व्यिथापि योििा
रणिीती र निदा नशका निर्ाा ण र प्रकाशि तथा
सीघ्र प्रनतकाया टोल (RRT) गठि
अनिर्ुखीकरण पररचालि र प्रिािकाररता
र्ुल्यां कि

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

प्रादे नशक स्वास्थ्य
निदे शिालय/स्वास्थ्य
कायाा लय/ स्थानिय
निकाय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

निपद तथा र्हार्ारी पूिा तयारी िोन्धखर्
न्यूिीकरण तथा र्हार्ारी रोकथार्,
नियन्त्रण काया र्ा सहयोग पुगी
१६००
र्हार्ारीिन्य रोगबाट हुिे र्ृत्युदरलाई
कर् गिे l

स्थािीय तहर्ा पु िाा धार िएका स्वास्थ्य
संस्थार्ा १५ शै या सम्मको अस्पताल संचालि
(१६ स्थािर्ा)

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/प्रादे नशक
स्वास्थ्य निदे शिालय/

प्रथर्
चौर्ानसक
नित्र

स्थािीय तहर्ा गुणस्तरीय अस्पताल
८००००
बाट प्रदाि गररिे स्वास्थ्य से िा प्रिाह हुिे

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.
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७२. प्रत्ये क स्थािीय तहर्ा १५ दे न्धख
५० शयौको अस्पताल, प्रादे नशक
नििाा चि क्षेत्रर्ा आयु िेद, प्राकृनतक
नचनकत्सा लगायत अन्य पु रक
नचनकत्सा र प्रचनलत परम्परागत
उपचार सेिालाई निस्तार गररिे छ ।
योग, ध्याि लगायतका क्षेत्रर्ा
अिसु िाि र उपचार सेिा प्रर्द्ा िका
लानग प्रदे शस्तरीय योग तथा प्राकृनतक
उपचार अिसुिाि केन्द स्थापिा
गररिे छ

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

नत्रसु ली अस्पताल, नसिुली अस्पताल लगायत
अन्य अस्पताललार्ा सम्पन्न अस्पताल बिाउि
अस्पताल सु दृढीकरण अिु दाि

सम्बन्धित
अस्पताल

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/प्रादे नशक
स्वास्थ्य
निदे शािालय/स्वास्थ्य
कायाा लय

स्थािीय तहर्ा अस्पताल÷ स्वास्थ्य चौकी ििि
निर्ाा ण अिु दाि

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

र्हा िगरपानलका / उपर्हािगरपानलकार्ा
स्वस्थ आयुिेद िीििशै ली ब्यबस्थापि
सम्बन्धि पररयोििा काया क्रर् l

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्वास्थ्य निदे शिालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

स्वास्थ्य िीििशै ली ब्यबस्थापिर्ा
सहयोग पुग्ने ।

२०००

एनककृत रुपर्ा आधुनिक, आयुिेद तथा
िै कन्धिक नचनकत्सा से िा सञ्चालिाथा
सम्भाव्यता अध्ययि लाि लागत निश्ले षण र
प्रनतिे दि

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्वास्थ्य निदे शिालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

आधुनिक, आयु िेद तथा बैकन्धिक
नचनकत्सा सेिा एनककृतरुपर्ा एकै
स्थािबाट उपलब्ध गराउदा
सेिाग्राहीलाई स्वास्थ्य से िा प्राप्त गिा
सहि र प्रिाबकारी हुिे l

५००

प्रदे श नित्रको निल्लार्ा स्थािीय परम्परागत
स्वास्थ्यकर्ीहको ििीबुट सम्बिी ज्ञाि
सीपको अध्ययि अिु सिाि गरर यस सम्विी
र्ापदण्ड र काया निनध बिाई अनिलेखकरण
सीप संरक्षण अिु गर्ि र व्यिसानयकरण
काया क्रर्

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्वास्थ्य निदे शिालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

परम्परागत िनिबुटी,ज्ञाि शीप को
पनहचाि र सं रक्षणको लानग
अनिलेन्धखकरण हुिे ।

३०००

तीिै
चौर्ानसकर्ा

अस्पतालबाट गुणस्तरीय से िा प्रिाह
हुिे ।

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

२००००

पूिाा धारको निकाश िर्ा गुणस्तररय
स्वास्थ्य सेिा प्रिाह गिा सहिता आउिे १७७३००
।

आ.ि. २०७७/७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

सि.नं.

4

७३. दक्ष प्रसुनत सेिाकेन्द्र निस्तार
तथा सु दृनढकरण गदै िनसाङ्ग तथा
नर्ििार्फ्री सिोको निस्तार तथा
व्यिस्थापि गरी र्नहलाका प्रज्रिि्
स्वास्थ्य सम्बिी हक सुनिनित
गररिे छ । आङ्ग खस्ने सर्स्याको
उपचारको सहि व्यिस्था गररिेछ ।

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

पू णा सं स्थागत प्रशु ती प्रिधािका लानग निल्ला
नित्र, स्वास्थ्य सं स्था को पहुच ििएको ििार्ा
प्रसुती केन्द (Birthing Unit) स्थापिा

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/ स्वास्थ्य
निदे शािालय

प्रथर्
चौर्ानसक
नित्र

प्रसूनतको चाप बढी िएका स्वास्थ्य
सस्थाहरुको गुणस्तर अनिबृन्धर्द् तथा
ििशन्धि ब्यबस्थापि

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/ स्वास्थ्य
निदे शािालय

प्रथर्
चौर्ानसक
नित्र

अत्यािश्यक प्रसु ती से िाको सहि
ब्यबस्थापि हुिे छ l

४०००

पू णा सं स्थागत प्रशु ती प्रिधाि कायक्रार्

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/ स्वास्थ्य
निदे शािालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

पूणा सस्थागत गिा िती िां च, प्रसु ती
सेिा र सु त्केरी िां च हुिे छ l

३००

सुरनक्षत गिा पति सेिा (site ) निस्तार तथा
संचालि

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/ स्वास्थ्य
निदे शािालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सुरनक्षत गिापति से िाको पहुचर्ा बृद्दी
गरर असुरनक्षत गिा पति से िालाई
३००
न्यूिीकरण हुिे छ l

पाठे घर को र्ुख को cancer screening र
उपचारका लानग cryotherapy (३)र्ेनसि
सनहतको सेट र VIA set(६०) खररद

स्वास्थ्य
निदे शिालय

स्थािीय तह/सार्ानिक
निकास र्न्त्रालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

पाठे घर को र्ुख को cancer
१००
screening र उपचारर्ा सहिता हुिे ।

स्थािीय तह/स्वास्थ्य
कायाा लय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

Portable USG र्ेनसि खररद गरर
अल्ट्ि ासाउण्ड सम्बन्धि तानलर् प्राप्त
स्टाफ िसा / सी .अ.ि.नर्/अिर्ी र्ाफात ३५००
Portable USG र्ेनसि सं चालि गररिे
छl

ग्रानर्ण ultrasound काया क्रर्का लानग
Protable USG खररद

स्वास्थ्य
निदे शिालय

प्रसुती केन्द्र स्थापिा तथा सं चालि गरर
१००००
गुणस्तरीय से िाको पहुच बढाउिे l

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

5

6

7

७४. पाँ चिषा र्ुनिका बालबानलकार्ा
दे खा परकेो कुपोषण न्यूनिकरण गिा
पोषणसम्बिी निशेष काया क्रर्
ल्यार्िे छ ।

७५. र्ाध्यनर्क निद्यालयर्ा िसाको
व्यिस्था गररिे छ । निद्यालयर्ा
अध्ययिरत छात्रा र्नहिािारी हुँ दा
अिपु न्धस्थत हुिे अिस्था घटाउि
ििचे तिा िगार्िे र यो निषय
पाठ्यक्रर्र्ा सर्ािे श गररिे छ

७६. र्नहला स्वास्थ्य स्वयंसेनिकालार्ा
प्रोत्साहिको व्यिस्था गररिे छ ।
प्रत्ये क गाउँ पानलका र िगरपानलकार्ा
औषधी, अन्धििि र तानलर्प्राप्त
स्वास्थ्यकर्ी सनहतका एम्बुलेन्सको
व्यिस्था गिा र दघु टािाका कारण हुिे
घार्ते को शीघ्र उपचार तथा उपयु ि
ठाउँ र्ा पठाउिे गरी रािर्ागर्ाा एक
एक घण्टाको दू रीर्ा दु घाटिा रे स्पोन्स
से न्टरको स्थापिा गिा संिाव्यता
अध्ययि गररिे छ । प्राकृनतक प्रकोप र
निपद्बाट हुिे घार्ते को सम्पू णा उपचार
नििःशुल्क गररिे छ

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

आर्ाहरूर्ा षोषणको र्हत्व, स्थािीय
तहर्ा उपलव्ध पोनषला
खाद्यपदाथाहरूको सर्ुनचत प्रयोगबिारे
१००००
िािकारी, िृद्दी अिु गर्ि लगायतका
बारे िािकारी प्राप्त गरर बाल पोषणार्ा
सु धार हुिे ।

स्थािीय तह/ स्वास्थ्य
निदे शिालय

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

र्नहलाहरूको काया बोझ कर् हिे
स्वस्थ्य घरबाट स्वस्थ्य हािा,पािीको
२००००
सुनिनिता िर्ा अफ्िो र बाल बनलकाको
स्वस्थ्य प्रिधाि हुिे ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

नबद्यालयर्ाफात प्रबर्द्ा िात्मक र
प्रनतकारात्मक से िाको बृनद्द गररा
निद्दायालय उर्ेरका बालबानलकाको १००००
नबरानर्दर कर् गिे र शैनक्षक सु धारर्ा
सहयोग गिे ।

सम्बन्धित
स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

र्नहला स्वास्थ्य स्वे र् से निका र्ाफात
सर्ुदायस्तरर्ा प्रिािकारी सं चार प्रबाह
२४०००
गरर गुणस्तरीय स्वास्थ्य से िाको प्रिर्द्ा ि
हुिे ।

५ िषा र्ुनिका बालबानलकाहरूको पोषण
सम्बन्धित
सुधार काया क्रर् (स्वस्थ्य िच्चा प्रनतयोनगता तथा
स्थािीय
पोषणका दृिीकोणले र्हत्वपूणा नदिहरू
तह/स्वास्थ्यका
र्िाउिे)
याा लय

नहर्ाली तथा पहािी निल्लार्ा र्नहला तथा
बाल स्वास्थ्य प्रिधािका लानग सािा आयोििा
काया क्रर्(आर्ा सर्ूह,स्थािीय तहसंगको
सहकाया र्ा)

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

योििा रणिीनत र्ापदण्ड र काया निनध निर्ाा ण
गरर एक िषाको सेिा सु निधा खचा सर्ेत
व्यहोिे गरर िर्ुिा एक नबद्यालय एक िसा
काया क्रर् सं चालि र प्रिािकाररता र्ुल्यां कि
प्रनतिे दि (२० िर्ुिा निद्यालयर्ा स्थािीय
तअसं ग सहकाया र्ा)

प्रदे शनित्र काया गिे र्.स्वा.से .का लानग संचार
खचा सहयोग काया क्रर्

आिश्यक औिार उपकरण र तानलर् प्राप्त
स्वास्थ्यकर्ी सनहतको व्यिस्था िएको
घार्तेहरूको शीघ्र उपचार गरर ररफर गिा
सक्ने दु घाटिा रे स्पोन्स सेन्टर स्थापिा
सम्भाव्यता अध्ययि

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

दोश्रो
निज्ञ/स्वास्थ्य निदे शिालय चौर्ानसक
नित्र

लोकर्ागार्ा हुिै दु राघटिार्ा सर्यर्ािै
उद्दार तथा रे स्पोन्स र ररफर गरी
र्ाििीय क्षती न्यू िीकरण गिा आिश्यक
१०००
प्रिि नर्लाउि सं स्था स्थापिा
सम्भाव्यता अध्ययि िर्ा सो केन्द्र
स्थापिा गिा सहि हुिे ।

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

७६. र्नहला स्वास्थ्य स्वयंसेनिकालार्ा
प्रोत्साहिको व्यिस्था गररिे छ ।
प्रत्ये क गाउँ पानलका र िगरपानलकार्ा
औषधी, अन्धििि र तानलर्प्राप्त
आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
स्वास्थ्यकर्ी सनहतका एम्बुलेन्सको
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
व्यिस्था गिा र दघु टािाका कारण हुिे
बुदााँ तथा उपयु ि
7
घार्ते को शीघ्र उपचार
सि.नं. ठाउँ र्ा पठाउिे गरी रािर्ागर्ाा एक
एक घण्टाको दू रीर्ा दु घाटिा रे स्पोन्स
से न्टरको स्थापिा गिा संिाव्यता
अध्ययि गररिे छ । प्राकृनतक प्रकोप र
निपद्बाट हुिे घार्ते को सम्पू णा उपचार
नििःशुल्क गररिे छ

8
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७७. उद्योग, कृनष, घरे लु कायालाय
तथा अन्य कलकारखािा तथा
आद्यौगlक प्रनतष्ठािर्ा कार् गिे
श्रर्नििीको काया स्थल सुरनक्षत
बिाउिका लानग व्यिसायिन्य
स्वास्थ्य तथा सुरक्षा र्ापदण्ड लागू
गररिे छ

७८. आगार्ी पाँ च िषा र्ा र्ातृ तथा
नशशु र्ृत्युदर घटार् निकनसत
राििसरह पु याा र्िेछ ।

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

अस्पताल/ सानर्िक
तेश्रो
निकास र्न्त्रालय/स्वास्थ्य चौर्ानसक
निदे शिालय
नित्र

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

दु गार् क्षेत्रका स्वास्थ्य सं स्थाका
स्वास्थ्यकर्ीहरूको टि र्ा केयर सम्बिी
२५००
दक्षता िृद्दी िर्ा प्रिािकारी घार्ते
व्यिस्थापिर्ा सहयोय हुिे ।

दु गार् स्थािर्ा काया रत स्वास्थ्यकर्ीहरूको
लानग र्ापदण्डर्ा आधाररत टि र्ा केयर
सन्धम्बि तानलर्

स्वास्थ्य
निदे शिालय

शहरी क्षे त्रर्ा रहे का सािा उद्योगी व्यिसायी
स्वास्थ्य प्रिधािका लानग योििा कायानिनध र
र्ापदण्ड बिाई काया स्थलर्ै स्वास्थ्य सेिा
प्रिाह काया क्रर् सं चालि र प्रिािकाररता
र्ुल्यां कि प्रनतिे दि प्रकाशि (स्थािीय तह
तथा पे शागत सं घ सगठि र्ाफात)

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय/स्वा
स्थ्य
निदे शिालय

पेशागत संघ
सगठि/उद्योग िानणज्य
संघ

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

उद्योगी/व्यिसायी स्वास्थ्य प्रिधाि हुिे र
पेशागत स्वास्थ्य िोन्धखर् र सर्स्याको ५०००
न्यूिीकरण हुिे ।

उद्योग तथा उद्योगको िरपर कार् गिे
व्यन्धिको स्वास्थ्य प्रिदा धि सम्बिी
काया योििा र र्ापदण्ड निर्ाा ण गरर
औद्योनगक स्वास्थ्य सेिा प्रिधािका कायाक्रर्
संचालि एिं प्रिािकाररता र्ुल्यां कि तथा
प्रनतिे दि

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सम्बन्धित उद्योग

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

उद्योग तथा प्रनतष्ठािहरूर्ा आबर्द्
ििशन्धिहरुको स्वास्थ्य प्रिधाि हुिु का ५०००
साथै स्वास्थ्य से िा प्रदाि पहुँ च बढ् िेछ ।

स्वस्थ्य र्न्त्री स्वस्थ कर्ाचारी प्रिधाि कायाक्रर्
संचालि र प्रतगी प्रनतिे दि प्रकासि

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सम्बन्धित प्रादे नशक
र्न्त्रालयहरु

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सर्ुदायर्ा आधाररत र्ेटरिल एि पेररिेटल
िे थको अिस्था र िािी नदगो काया नदशा तय
गिा अध्ययि अिु सिाि िीनत योििा र
र्ापदण्ड निर्ाा ण गरर सनिालेन्स एन्ड ररभ्यू
(MPDSR) काया क्रर्

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

आकन्धिक प्रसुनत से िा सम्बिी सनर्क्षा एिं
िािी काया नदशा तय गिा काया क्रर् र
काया योििा प्रकाशि (११९ स्थािीय तह )

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

कर्ाचारीहरुको तिाि व्यिस्थापि
तथा स्वस्थ्य प्रिधाि हुिे ।

२०००

र्ातृ तथा पेररिेटल र्ृत्युको कारण
पनहचाि गरर िनिष्यर्ा त्यस्ता र्ृत्युहरु
हुि िनदिेआबश्यक काया योििा बिार् ८०००
सोनह अिुरूप सु धारका काया क्रर्हरु
कायान्वयि गररिेछ ।

गुणस्तरीय सु रनक्षत र्ातृत्व से िा
प्रिाहर्ा सहयोग गिे छ।

३९००

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ
सि.नं.
9
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कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

७८. आगार्ी पाँ च िषा र्ा र्ातृ तथा
नशशु र्ृत्युदर घटार् निकनसत
राििसरह पु याा र्िेछ ।
अस्पतालर्ा रहे का एि.आर्ा .नस.यू तथा
एस.आर्ा .नस.यू सं चालिका लानग ििशन्धि
सहयोग तथा व्यिस्थापि

स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

प्रथर्
चौर्ानसक
नित्र

अपु ग ििशिी तथा से िा प्रिाह
व्यिस्थापिर्ा सहिता आउिे ।

४०००

पू णा खोप निल्ला सु निनितताका लानग स्थािीय
तहलार्ा अिु दाि

स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय/ स्वास्थ्य
निदे शािालय

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

१५ र्नहिासम्मका सम्पू णा
बालबानलकाहरुले नियर्अिुसार पूणा
खोप पाएका हुिे छि ।

३०००

सम्बन्धित अस्पताल

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

अस्पतालबाट गुणस्तरीय से िा प्रिाह
हुिे ।

२००००

स्थािीय तह

तेश्रो
चौर्ानसक
नित्र

िगरक्षेत्रका स्वास्थ्य सं स्थाको पहुँ च
ििएको िस्ती तथा सर्ुदायर्ा से िाबो
पहुँ च बढाउि र्ोिार्ा ल िसद्वार से िा
संचालि हुिे ।

११३००

सार्ुदानयक तथा गैर िाफार्ुलक
अस्पतालहरूलार्ा से िा निस्तार गरर
स्वास्थ्य सेिार्ा पहुँ च िृनद्द हुिे ।

१००००

७९. हे टौंिा अस्पताललाई र्दि
िण्डारी स्वास्थ्य निज्ञाि प्रनतष्ठािको हे टौिा अस्पताललार्ा सु निधा सम्पन्न बिाउि
रुपर्ा निकास गिे कायाक्रर् अगानि अस्पताल सु दृढीकरण अिु दाि
बढार्िेछ ।

८०. घुम्ती स्वास्थ्य बस सेिा कायाक्रर्
सञ्चालि गरी आर् िितालार्ा स्वास्थ्य
से िार्ा सहयोग पु याा उिे
अस्पताललाई प्रोत्साहि गररिे छ

८१. आगार्ी पाँ च िषा नित्रर्ा संघीय
सरकार र स्थािीय सरकारसगँको
सर्न्वयर्ा काठर्ािौंको प्रदु षणलार्ा
न्यिूतर् निन्दु र्ा पु रायार्िेछ । स्वास्थ्य
प्रिाधि, रोगको रोकथार् र
नियन्त्रणका लानग यस प्रदे शलार्ा
खु ला नदशार्ुि घोषणा गररिे छ ।
स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरनक्षत हररत
प्रदे श निर्ाा ण लानग फाहे रर्लौको
उपयुि व्यिस्थापि गिा स्थािीय
तहलाई प्रे ररत गररिे छ

स्थािीय तहर्ा र्ोिार्ा ल न्धिनिक िसद्वारा
आउटररच नचनकत्सनकय से िाको थालिी

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ुदानयक तथा गैर िाफार्ुलक
अस्पतालहरूलार्ा से िा निस्तार अिु दाि

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

शनििारको नदि स्वस्थ प्रिधािको नदि
अनियाि काया क्रर् संचालि र प्रनतिेदि (
सार्ा कल बाहे क सम्पूणा सिारी साधि बन्द
गरी नहि् िे

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ुदानयक अस्पताल र दोश्रो
गैर िाफा र्ुलक
चौर्ानसक
अस्पताल
नित्र

स्थािीय तह

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

अनियाि सुरु गररएको सहरर्ा स्वस्थ्य
निििशैलीको निकास तथा
५००
सिारीसाधिबाट हुिे बायु प्रदु षण
न्यूिीकरणको सु रुिात हुिे ।

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.
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१३

८१. आगार्ी पाँ च िषा नित्रर्ा संघीय
सरकार र स्थािीय सरकारसगँको
सर्न्वयर्ा काठर्ािौंको प्रदु षणलार्ा
न्यिूतर् निन्दु र्ा पु रायार्िेछ । स्वास्थ्य
प्रिाधि, रोगको रोकथार् र
नियन्त्रणका लानग यस प्रदे शलार्ा
खु ला नदशार्ुि घोषणा गररिे छ ।
स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरनक्षत हररत
स्वास्थ्य नशक्षा, सू चिा तथा संचारका
प्रदे श निर्ाा ण लानग फाहे रर्लौको
काया क्रर्हरू
उपयुि व्यिस्थापि गिा स्थािीय
तहलाई प्रे ररत गररिे छ

४९. निकनसत, सर्ृर्द् र सर्ाििादी
राििनिर्ाा णका लानग दक्ष ििशन्धि
उत्पादि गिा िता र्ाि नशक्षा िीनतर्ा
आर्ूल पररितिा गरी निििोपयोगी,
व्यािहाररक एिर्् िै ज्ञानिक नशक्षा
िीनत लागू गररिे छ । प्रानिनधक तथा
व्यिसानयक नशक्षालाई निद्यालय तह
दे न्धख िै प्राथनर्कता नदर्िेछ ।
र्ाध्यनर्क तहसम्मको नशक्षालार्ा
नििःशुल्क र अनििाया बिार्िे छ ।
नशक्षार्ा गुणस्तरीयता र पहुँ चर्ा
सर्ािता स्थानपत गरी नििदे कारी
नशक्षाको अन्त्य गिा शै नक्षक गुणस्तर
सु दृनढकरण कायाक्रर् सञ्चालि
गररिे छ ।

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

दोश्रो
चौर्ानसक
नित्र

सुचिाका निनिन्न र्ाध्यर्बाट स्वास्थ्य
सन्दे श प्रशारण गरर ििचे तिा अनििृ द्दी ४५००
हुिे ।

३६ िीनत, ऐि, नियर्ािली, निनियर्ािली,
र्ापदण्डहरू तिुा र्ा ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

आन्तररक र्ानर्ला तथा
कािू ि र्न्त्रालय

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

िीनत, ऐि, नियर्ािली, र्ापदण्डहरू
तिुार्ा िएको हुिे ।

५०००

७ नशक्षकहरूको अिस्था, सिाििा र िािी
नदगो काया नदशा तय गिा अध्ययि अिुसिाि
िीनत योििा र्ापदण्ड तयार गरी आिश्यक
तानलर् सन्चालि र प्रिािकारी र्ूल्यां कि

तानलर् केन्द्र

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

नशक्षकको क्षर्ता अनिबृन्धर्द् िै नशक्षण
सुधार िएको हुिे ।

20500

५२ प्रादे नशक नशक्षा िीनत अिु सार पाठ्यक्रर् र
पाठ्यपुस्तक निकास, निर्ाा ण र उत्पादि गिे ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

पाठ्यक्रर् र पाठ्यपु स्तक निकास,
निर्ाा ण र उत्पादि हुिे ।

20000

१५८ शै नक्षक सुचिा व्यिस्थापि प्रणालीको
निकास

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह र निद्यालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

सुचिा प्रणालीको निकास िै सु चिा
प्राप्ती हुिे ।

20000

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

तोनकएका
सार्ुदानयक
निद्यालय

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय, निद्यालय,
स्थािीय तह

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

निद्यालयर्ा सु चिा प्रनिनध तथा ई
लार्ब्रेरी र िाटा बोिा को निकासबाट
गुणस्तरीय नशक्षा प्रदाि गिा सहयोग
नर्ल्िे

20000

प्रदे श नित्रका
सबै
सार्ुदानयक
निद्यालय

स्थािीय तह

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

सहयोगी काया कताा हरुर्ा उत्प्रेरणा
िागृत िै नसकार्को गुणस्तरर्ा बृन्धर्द्
हुिे ।

50000

प्रदे श नित्रका
सबै
सार्ुदानयक
निद्यालय

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय, निद्यालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

नसकार् प्रिािकारी हुिे ।

100000

सम्बन्धित
निद्यालयका
निद्यालय
व्यिस्थापि
सनर्नत

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय, निद्यालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

सि.नं.

१४

५१. सबै निद्यालयर्ा सूचिा प्रनिनधको
अनििाया र अनधकतर् प्रयोग,
कम्प्यटु र ल्याब स्थापिा, र्–लार्ब्रेरी
सञ्चालि र नशक्षक तानलर् सनहतको
िाटा कक्षा सञ्चालि गिा स्थािीय
तहलाई सहयोग गररिे छ । साथै
सरकारी र नििी निद्यालयहरुर्ा
१३१. निद्यालयर्ा आर्नसनट ििि संचालि
सर्ाि पाठ्यक्रर् लागू गिैपिे
अिु दाि (ई लार्ब्रेरी र िाटा बोिा सर्ेत ) ।
व्यिस्था नर्लाउि नििी तथा सरकारी
निद्यालयका सम्पणा नशक्षकले सचू िा
तथा प्रनिनध, िाषा, आधुनिक नसकार्ा
निनधसम्बिी तानलर् नलिैपिे व्यिस्था
गराउि स्थािीय तहलाई सहयोग
गररिे छ ।
१०५बाल निकास केन्द्रका सहयोगी
काया कताा हरूलाई प्रोत्साहि काया क्रर् ।

१५
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५३. निद्यालय उर्ेर सर्ूहका सबै
बालबानलकालार्ा अनििाया निद्यालय
ििाा गिे व्यिस्था नर्लार्िछे । सबै
निद्यालयर्ा पा्ररन्धम्भक बाल निकास
केन्द्र सञ्चालि गिा प्रोत्सानहत
गररिे छ। प्रारन्धम्भक बाल निकास
केन्द्रका सहयोगी काया कताा लाई
प्रोत्साहि गररिे छ । कक्षा एकर्ा ििाा
िएका सबै नबद्याथीलाई र्ाध्यनर्क
१०६.शै नक्षक सार्ाग्री व्यिस्था
तहसम्मको नशक्षा परूा गिे व्यिस्था
नर्लाउदै निद्यालयलार्ा बालर्त्रैी
बिार्िे छ ।

५४. िू कम्पबाट ध्वस्त निद्यालयको
िौनतक संरचिा पु िनिा र्ाा ण दु ई
बषा नित्र सम्पन्न गिा संघीय सरकार र १७१.निद्यालय ििि निर्ाा ण अनियाि ।(प्रत्येक
स्थािीय सरकारसँग सर्न्वय गररिेछ निल्लार्ा २ निद्यालय गरी िम्मा २६)
। निद्यालयका सरं चिाहरु अपाङ्गर्ैत्री
बिार्िे छ

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

निद्यालय ििि निर्ाा ण िै निद्याथीहरुले
सुनिधाििक रुपर्ा अध्ययि गिा पाउिे 52000
।

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

आ.ि. २०७७/७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

सम्बन्धित
निद्यालयका
निद्यालय
व्यिस्थापि
सनर्नत

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय, निद्यालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

निद्यालय ििि निर्ाा ण िै निद्याथीहरुले
सुनिधाििक रुपर्ा अध्ययि गिा पाउिे 52000
।

१९०.िहु प्रानिनधक र्हानिद्यालयको
स्थापिाका लानग निनपआर तयार गिे ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

र्हानिद्यालय स्थापिाका लानग सहयोग
1000
पुग्ने ।

१९१.िहु प्रानिनधक र्हानिद्यालयको स्थापिा ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

र्ध्यर् स्तरको प्रानिनधक ििशन्धि
उत्पादिको आधार तयार हुिे ।

100000

१२१.प्रानिनधक तथा व्यिसायीक धारका
निद्यालयलाई अिु दाि ।(एक स्थािीय तह एक
प्रानिनधक निद्यालय )

सम्बन्धित
निद्यालय

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

प्रानिनधक तथा व्यिसायीक नशक्षार्ा
अनिबृन्धर्द् हुिे ।

10000

१८५.पयाटिसम्बिी निशे ष अध्ययि
अिु सिाि र िे पालको पयाटि क्षेत्रको
निकासलाई आिश्यक ििशन्धि उत्पादि
गिुापिे आिश्यकतालाई र्ध्यििर गरी
प्रादे नशक निश्वनिद्यालय स्थापिाको लानग
संिाव्यता अध्ययि ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

निश्वनिद्यालय स्थापिाको लानग प्रकृया
प्रारम्भ हुिे ।

2000

सि.नं.
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१८

५४. िू कम्पबाट ध्वस्त निद्यालयको
िौनतक संरचिा पु िनिा र्ाा ण दु ई
बषा नित्र सम्पन्न गिा संघीय सरकार र १७१.निद्यालय ििि निर्ाा ण अनियाि ।(प्रत्येक
स्थािीय सरकारसँग सर्न्वय गररिेछ निल्लार्ा २ निद्यालय गरी िम्मा २६)
। निद्यालयका सरं चिाहरु अपाङ्गर्ैत्री
बिार्िे छ

५६. प्रदे शको सर्ृन्धर्द्को लानग
आद्यौनगनककरण, व्यिसाय प्रिर्द्ा ि
लगायतका क्षत्रेका लानग आिश्यक
सीप तथा प्रनिनधयु ि ििशन्धि
उत्पादि गिा बहुप्रानिनधक
र्हानिद्यालयको स्थापिा गररिे छ ।
प्रानिनधक नशक्षा तथा व्यािसानयक
तानलर् केन्द्रक्रो प्रादे नशक कायाा लय
खोल्ि र प्रत्ये क स्थािीय तहर्ा
प्रानिनधक नशक्षालय स्थापिा गिा
सहयोग गररिे छ ।

५७. सं घ र प्रदे शलाई आिश्यक दक्ष
र्ािि सशां धिको आपूनता गिे उद्दे श्य
राखी पयाटि लगायतका ििीि
क्षत्रेहरुर्ा अध्ययि, अिसु िािर्ूलक
र निशे षज्ञताको निकास गिा आगार्ी
पाँ च िषा नित्र प्रदे श निश्वनिद्यालय
स्थापिा र सञ्चालि गररिे छ

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

आ.ि. २०७७/७८

आ.ि. २०७७/७८

आ.ि. २०७७/७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

सम्बन्धित
क्याम्पसहरू

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ/आन्तररक र्ानर्ला
तथा कािू ि र्न्त्रालय

निद्यालय

१०४.प्रदे श स्तरीय खे लकुद प्रनतयोगीता
संचालि र रानििय प्रनतयोगीतार्ा सर्ािे श ।

११४.अन्तराा नििय स्तरको खे लकुद प्रनशक्षण
प्रनतष्ठािको स्थापिा, गौरीटार, र्किािपुर ।

सि.नं.

१९

५८. उच्च नशक्षाको गुणस्तर बृन्धर्द् गिा
सार्दु ानयक क्याम्पसहरुको पनहचाि
सनहत सबलीकरणका लानग
११५.ग्रार्ीण तथा पहािी क्षेत्रर्ा स्थापिा
आिश्यक सहयोग गररिे छ । स्थािीय
िएका सार्ुदानयक क्याम्पसहरूका लानग
तहसगँको सहकायार्ा
सबलीकरण सहयोग अिु दाि ।
आ.ि.२०७५÷०७६ नित्र यस
प्रदे शलार्ा पू णा साक्षर प्रदे श घोषणा
गररिे छ ।

२६. काया निनध र र्ापदण्ड बिाई प्रादे नशक
खे लकुद पररषद् गठि र सं चालि ।

२०

२१

५९. “सबकौ लानग खलेकुद, राििका
लानग खलेकुद” िन्ने िारालार्ा साथका
बिाउि प्रदे श खेलकुद निकास
१३०.निद्यालयस्तरीय खे लकुद काया क्रर्,
पररषद गठि गरी प्रत्ये क ३ बषा र्ा
खे लसार्ाग्री व्यिस्था र नशक्षकका लानग
प्रादे नशक खेलकुद कायाक्रर् सं चालि प्रोत्साहि अिु दाि ।
गररिे छ । खलोिीहरुको व्यािसानयक
िीििको सरं क्षण गररिे छ ।

६०. प्रदे शर्ा एक अन्तरानिियस्तरको
खे लकुद प्रनशक्षण प्रनतष्ठाि, निल्लार्ा
रगंशाला एिर्् स्थािीय तहर्ा खे ल
र्ैदाि स्थापिा र व्यिस्थापि गररिेछ ११६.निल्लास्तरीय रं गशाला निर्ाा ण कायाक्रर् ।
। सबै निद्यालयर्ा खेल र्ैदािको
व्यिस्था गिा प्रोत्साहि गररिे छ ।
नििाा चि क्षेत्रहरुर्ा कििहा ल निर्ाा ण
गिे िीनत नलर्िेछ ।
१२०.प्रदे शर्ा सर्ािुपानतक रुपर्ा
बहुउदे श्यीय कििा हल निर्ाा ण कायाक्रर् ।

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

उच्च नशक्षाको गुणास्तर अनिबृन्धर्द् हुिे । 280000

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

पररषदका कार् कारिाही अगािी
बढाउि सनिलो हुिे ।

10000

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

दोस्रो
चौर्ानसक ।

निद्यालय स्तरीय खे लकुद निकास
िएको हुिे

136000

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

प्रादे नशक खेलकुद
निकाश पररषद

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

खेलकुदको निकास हुिे ।

20000

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

प्रादे नशक खेलकुद
निकाश पररषद

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक ।

खेलकुदको निकासर्ा सहयोग हुिे ।

50000

आ.ि. २०७७/७८

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

खेलकुद संघहरू

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

रं गशाला निर्ाा ण िै खे लकुद निकास
हुिे ।

200000

आ.ि. २०७७/७८

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

खेलकुद संघहरू

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

कििा हल निर्ाा ण िै खे लकुदको
निकासर्ा सहयोग नर्ल्िे । खे लािीको
र्िोिल बृन्धर्द् हुिे ।

20000

आ.ि. २०७७/७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

२२

२३

२४

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

२७. काया निनध र र्ापदण्ड बिाई यु िा
िै ज्ञानिक प्रोत्साहि कोष स्थापिा र संचालि ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

यु िा बैज्ञानिक कोषको स्थापिा र
संचालि हुिे ।

100000

आ.ि. २०७७/७८

१८७.प्रादे नशक िै ज्ञानिक आनिश्कार केन्द्रको
स्थापिा, सञ्चालि र प्रनतिे दि ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

बैज्ञानिक क्षर्ताको अनिबृन्धर्द् िएको
हुिे ।

50000

आ.ि. २०७७/७८

६२. “यू िाको गौरि, ििािीर्ा पौरख,
प्रदे शको सौरि” िन्ने र्ान्यता अिु सार
चु िौनत र संिाििाका क्षेत्रर्ा लगािी र
पररश्रर् गरी िेतृत्व एिं उद्यर्नशलता
निकास गरार् दे श निकास र सेिाको ५१.प्रादे नशक निकास स्वयर्् सेिक पररचालि
िाििा बृन्धर्द् गिा र राज्यका सबै
पररयोििा ।
क्षे त्रर्ा युिाको सहिानगता सुनिनित
गराई प्रदे शको निकासर्ा
स्वयंसिे कको रुपर्ा पररचालि
गररिे छ ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह/ निनिन्न
कायाा लयहरू

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

आिश्यकता अिु सार से िा प्रदाि गिे
ििशन्धिर्ा बृन्धर्द् हुिे ।

50000

१४९.िाषा, सस्कृनत सम्बिी काया गिे
प्रादे नशक सं रचिा निर्ाा ण, िाषा सिे

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ

दोस्रो
चौर्ानसक ।

िाषा, सस्कृती निकासर्ा टे िा पुग्ने ।

10000

१४०.र्किािपु र गढी, नसिुली गढी, दु गुिा
गढी, उपरदां ग गढी, चौतारा साँ गाचोक गढी
आनद गढीहरूको उत्खिि्, पु िनिर्ाा ण,
निकास र सं रक्षण (स्थािीय तहसँ ग साझेदारी
गरी) ।

सम्बन्धित
संरक्षण
सनर्नतहरू

स्थािीय तह

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

गढीहरुको सं रक्षण हुिे ।

३००००

१.निश्वसम्पदा सू चीर्ा परे का िारक र
पु रातान्धत्वक र्हत्वका स्थलहरूको अिस्था,
सम्भाििा र िािी नदगो काया नदशा तय गिा
अध्ययि अिु सिाि िीनत योििा र र्ापदण्ड
निर्ाा ण एिं प्रनतिे दि प्रकाशि ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

निज्ञ/स्थािीय तह

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

६१. ििप्रिता ि क्षत्रेर्ा कार् गिे यिुा
बैज्ञानिकलाई प्रोत्साहि गिा युिा
िैज्ञानिक प्रोत्साहि कोष् र प्रादे नशक
िैज्ञानिक आनिस्कार केन्द्र स्थापिा
गररिे छ ।

६३. िाषा, नलनप, सस्कृनतको सरं क्षण,
सम्बधाि तथा निकास गिा प्रज्ञा
प्रनतष्ठािको स्थापिा गररिे छ । गढी,
प्राचीि िारक एिं
ऐनतहानसक÷धानर्ाक÷सां स्कृनतक
सं रचिाको सरं क्षण, सम्बधाि,
उत्खिि र पु िनिर्ाा ण गररिे छ ।

निश्वसम्पदा सू चीर्ा परे का
सम्पदाहरुको सं रक्षण र निकासर्ा टे िा 800
पुग्ने ।

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

२५

८२. प्रदे शस्तरर्ा रोिगार प्रिर्द्ा ि
केन्द्रको स्थापिा गरी रािे गार
प्रिर्द्ा िका कायाक्रर् सञ्चालि गररिेछ ९६.साझे दारीर्ा आधाररत यु िा स्वरोिगार
। निनिन्न निषयर्ा दक्ष ििशन्धि
प्रिर्द्ा ि केन्द्र स्थापिा र सञ्चालि ।
उत्पादि गिे श्रर्सम्बिी र्ान्यतालाई
सकारात्मकरुपर्ा निकास गररिेछ ।

र्नहला िे तृत्व निकास प्रनशक्षण ५ नदिे
(स्थानिय तह र्नहला िे तृत्व निकास कायाक्रर्
प्रनशक्षण अिु दाि) सिै स्थानिय तह

२६

अपाङ्गता िएका व्यन्धिको लानग सीप निकास
६४. र्नहला िेतृत्व निकास तथा
तथा स्वरोिगार र्ुलक तानलर् ३ र्नहिे
क्षर्ता अनििृन्धर्द् गरी लैंनगक सर्ािता
र सम्मािििक ब्यिहार गिे िीनत
तथा कायाक्रर् तिुा र्ा गरी कायाा न्वयि
गररिे छ । र्नहला सशन्धिकरण,
उद्यर्नशलता एं ि सीप निकास गरी
आत्मनििरा ताका काया क्रर् सञ्चालि
गररिे छ । लैंनगक उत्तरदायी बिेट
निर्ाा ण र अनिनटं गको व्यिस्था
गररिे छ ।

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

स्थानिय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

तानलर् प्रदायक गैर
सरकारी संस्था∕ निल्ला
सर्न्वय सनर्नतहरु

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

तेस्रो
चौर्ानसक
नित्र।

निरन्तर

निरन्तर

हासिल हुने उपलब्धी

िेरोिगारीर्ा कर्ी आउिे ।

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

10000

र्नहलाहरुलाई िे तृत्व निकास तानलर्
सचालि गिाा ले प्रनत तानलर् २५ ििाका
५९५००
दरले कन्धम्तर्ा ५९५० ििा र्नहलाहरु
प्रत्यक्ष रुपर्ा लािान्धन्वत हुिे छि् ।

प्रदे श सरकारको िीनत अिु सार
अपाङ्गता िएका ब्यन्धिहरुलार् ३
र्नहिे सीपर्ूलक तनलर् सचालि गरी
उिीहरुलाई दक्ष र सक्षर् बिाउिाले
स्वरोिगारीताको नसिा िा हुिे, आत्म
नििार हुिुका साथै उिीहरुको आत्म
सम्माको नबकास हुिे छ

१००००

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
६४. र्नहला िेतृत्व निकास तथा
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
क्षर्ता अनििृन्धर्द् गरी लैंनगक सर्ािता
बुदााँ
र सम्मािििक ब्यिहार गिे िीनत
सि.नं. तथा कायाक्रर् तिुा र्ा गरी कायाा न्वयि
गररिे छ । र्नहला सशन्धिकरण,
२६
उद्यर्नशलता एं ि सीप निकास गरी
आत्मनििरा ताका काया क्रर् सञ्चालि
गररिे छ । लैंनगक उत्तरदायी बिेट
निर्ाा ण र अनिनटं गको व्यिस्था
गररिे छ ।

कृर्ाकलापहरु

र्नहला सहकारी सं स्थाका सदस्यहरुलाई
नसपर्ुलक तानलर्

२७

६६. दार्िोरनहत प्रदे श बिाउि सबै
ििप्रनतनिनध एिं राििसेिकले दार्िो
र्नहला तथा सार्ानिक सुरक्षा सम्बिी िीनत
िनलिे िनदिे िीनत अिलम्वि गररिेछ
तथा कािु िहरु निर्ाा ण
। सार्ानिक व्यिहार सधुार ऐि लार्ा
किार्कासाथ पालिा गरार्िेछ

६५. बचेनबखि र नहसां र्ा परको
र्नहलाको उद् घार गिा सेफ होर्
सञ्चालि गरी रािे गारी एं ि
स्वरािे गारीका लानग सीप निकासका
अिसर प्रदाि गररिे छ ।

२८

लैनङ्गक नहसा प्रिानबतका लानग प्रदे श स्तरीय
नदघाकानलि पु िस्थाा पिा केन्द्र निर्ाा ण तथा
सञ्चालि):

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

तानलर् प्रदायक गैर
सरकारी संस्था ∕
निल्लाहरु सर्न्वय
सनर्नत

निरन्तर

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

आन्तररक र्ार्ला तथा
कािूि र्न्त्रालय∕ निज्ञ
तथा परार्शादाता

निरन्तर

कािू िहरु निर्ाा ण िई प्रदे शको िीनत
तथा कायाक्रर् सञ्चालिर्ा सहिता
हुिे छ।

निरन्तर

सार्ानिक सुरक्षा तथा र्नहला नबकास
िीनतर्ा उल्लेख िए अिु सार लैनङ्गक
नहसार्ा परे का प्रिानबतहरुलाई
पुिस्थाा पिा केन्द्रको सं रक्षणर्ा राखी
प्रिानितका र्ाँ ग र आिश्यकता
अिुसारका से िा उपलब्ध गराउि
सनकन्छ ।

गैरसरकारी संस्था
साझेदाररर्ा

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

सीप नबकास तानलर्को र्ाध्यार्बाट
र्नहला सहकारी सस्थाका सदस्यहरुले
सस्थागत रुपर्ा गररएका औद्येनगक
उत्पादिलाई पनहलो प्राथनर्कता नदिुका
साथै ब्यन्धिगत रुपर्ा ब्यबसानयक बन्ने ५२००
हुदा स्वरे िगाररताको नसिा िा, लैनङ्गक
नहसाको अन्त्य हुिु का साथै आत्म नििा र
र आत्मसम्मािको िातािरण नसिा िा
हुिे छ ।

सर्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

५००

२५०००

आ. ि. २०७७∕७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

२८

६७. बाल कल्याण तथा सरं क्षण,
अपागंता एं ि अशिता िएका
सार्ानिक सुरक्षा तथा र्नहला निकास संग
व्यन्धिको अनधकार एं ि नहत सरं क्षण,
सम्बिीत प्रदे श स्तरीय सनर्नतहरु गठि तथा
िे ष्ठ िागररक सरं क्षण सम्बिी
सञ्चालि
प्रदे शस्तरीय सार्ानिक क्षेत्र निकास
सनर्नत गठि गरी काया गररिे छ ।

प्रदे श स्तरीय बाल अनधकार सं रक्षण केन्द्र
निर्ाा ण ( संरचिा निर्ाा णको सम्भाब्यता
अध्ययि र श्रोत ब्यबस्थापि

असहाय अिाथ ज्येष्ठ िागररकका लानग सुनिधा
सम्पन्न ज्येष्ठ िागररक आिन्द निकेति निर्ाा ण
तथा सञ्चालि (संिाव्यता अध्ययि तथा स्रोत
व्यिस्थापि) सेिा सञ्चालि

२९

६८. बाल अनधकारका सबै पक्षहरुको
सम्माि गदै प्रत्ये क बालबानलकालार्ा
पाररिाररक तथा सार्ानिक
सं रक्षणको सुनिन्धितता गररिे छ ।
पद्रशे र्ा बालअनधकार सरं क्षण केन्द्र,
पु िसथाा पिा एिर्् सुधार गृह सं चालि
गिे व्यिस्था नर्लार्िे छ । बृर्द्ाश्रर्,
नदिा से िा केन्द्र र िेष्ठ िागररक

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

अन्य र्न्त्रालय

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

निरन्तर

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

सनर्नतहरु) सनर्नतहरु गठि गरी
स्थािीय तह, प्रादे नशक तह, सं घीय तह,
तथा अन्य सरोकारिाला निकायहरु
नबचर्ा सर्न्य र सहकाया को िाताबरण
१५००
तयार गिा , कार्र्ा सहिता र
नर्तब्यनयता अपिाउि साथै िीनत तथा
कािूिको कायाा न्वयि गिा गराउि यस्ता
सनर्नतहरु गठि हुिे छि् ।

स्थानिय तह

नबनिन्न कारणले पररिारबाट
अलग्गीएका, त्यानगएका, एन्धिएका िा
छु ट्टीएका बालबानलकाहरुको
अनधकारको सु निनितता हुिे गरी
तस्रो चौर्ानसक
५००००
दीघाकानलि सरक्षण केन्द्रको
अबसयकता िएकोले यसको लानग
सम्भाब्यता अध्ययि गरी ििि निर्ाा ण
हुिे छ

आ. ि. २०७७∕७८

स्थानिय तह

नबनिन्न कारणले पररिारबाट
अलग्गीएका, त्यानगएका, एन्धिएका िा
छु ट्टीएका ज्ये षठ िागररकहरुको
अनधकारको सु निनितता हुिे साथै
५००००
उनचत सेिा प्राप्त गिे गरी दीघा कानलि
सरक्षण केन्द्रको आिस्यकता िएकोले
यसको लानग सम्भाब्यता अध्ययि गरी
ििि निर्ाा णको काया को थालिी गिे

आ. ि. २०७७∕७८

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

६८. बाल अनधकारका सबै पक्षहरुको
सम्माि गदै प्रत्ये क बालबानलकालार्ा
पाररिाररक तथा सार्ानिक
सं रक्षणको सुनिन्धितता गररिे छ ।
पद्रशे र्ा बालअनधकार सरं क्षण केन्द्र,
पु िसथाा पिा एिर्् सुधार गृह सं चालि
गिे व्यिस्था नर्लार्िे छ । बृर्द्ाश्रर्,
नदिा से िा केन्द्र र िेष्ठ िागररक
ििलाई सहयोग गररिे छ । पूणा
अशि, र्िोरोगीलार्ा निशेष व्यिस्था
गररिे छ । प्रदे श िं.३ लाई
सहयागोपे क्षी सिक र्ाििर्ुि प्रदे श
बिार्िे छ ।

३०

पु णा र िे िाररसे अपाङ्गता िएका ब्यन्धिहरुको
लानग प्रदे श स्तरीय नदघाकानलि पु िस्थाा पिा
केन्द्र स्थापिा (सम्भाब्यता अध्ययि र श्रोत
ब्यबस्थापि DPR सर्ेत)

आपतकानलि बाल उर्द्ार कोष सञ्चालि

सिक बालबानलका तथा िोन्धखर्र्ा परे का
बालबानलकाको लानग अिकानलि आश्रय
केन्द्र (Transit Home) सञ्चालि 2 िटा
(लनलतपु र,र ििपु र)

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

सार्ानिक
निकास
र्न्त्रालय

स्थािीय तह

सरोकारिाला निकाय

गैरसरकारी संस्थासं ग
साझेदारीर्ा

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

हासिल हुने उपलब्धी

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक

कुिै पनि ब्यन्धि पुणारुपर्ा अपाङ्गता
िएको छ िा अपाङ्गता िएर पनि
पररिारबाट अलग्गीएको छ ििे
उिीहरुलाई सरक्षण गिा र सीप
१००००
नसकाएर सक्षर् बिाउिका लानग
दीघानकलि पुिस्थाा पिा केन्द्रको स्थापिा
हुिे छ ।

निरन्तर

नबनिन्न नकनसर्का िोन्धखर्र्ा रहे का,
िोन्धखर् उन्मुख तथा नबपतर्ा परे का
बालबानलकाहरुको तत्काल उद्दार,
अिकानलि तथा दीघा कानलि सरक्षण,
औषधी उपचार, र्िोसार्ानिक
र्िोबर्शा , पररिार पत्ता लगार्
५००००
पररिारर्ा पुिस्थाा पिा, बालअनधकार
सरक्षण केन्द्रर्ा नसफाररस, आबस्यकीय
कािूिी कागिात, नशक्षा र तानलर्को
ब्यबस्था लगायतका कुराहरुको
ब्यबस्थापि गिा सनकिे ।

निरन्तर

नबनिन्न कारण (पाररिाररक तथा
सार्ानिक नबिे द, लैनङ्गक नहसा, कुलत
तथा कुसस्कार आनद) बाट घर छािे र
सिकर्ा िै बसोबास गिे
५००००
बालबानलकाहरुलाई उद्दार तथा
पुिस्थाा पिा गरी बाल अनधकारको
संरक्षण तथा सु निनित गिे ।

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

आ. ि. २०७७∕७८

आ. ि. २०७७∕७८

कैसिर्त

आ.ब 2075/76 को बासषिक सिकाि
कार्ि क्रम मुख्य मुख्य कार्ि क्रमको
बुदााँ

कृर्ाकलापहरु

सिम्मे िार
सनकार्

िहर्ोगी सनकार्

सि.नं.

३१

६९. “प्रदे श र स्थािीय तहको एउटै
सन्दे श, बालनििाहर्ुि हाम्रो प्रदे श”
को िारालाई साकार पािा स्थािीय
तहसँ गका सहकायार्ा नि.स.२०७८
स्थािीय तहको सहकाया र्ा बालनििाह र्ुि
सम्मर्ा यस प्रदे शलार्ा बालनिबाह
क्षेत्रहरुको निकास काया क्रर् (अनियाि)
र्ुि प्रदे श बिार्िे छ । नि.स.२०८० स्थािीय तह ससता अिु दाि:
सम्मर्ा सबै स्थािीय तहलार्ा बालर्त्रैी
घोषणा गररिेछ । प्रदे शर्ा
बालश्रर्लाई पू णा निषेध गररिे छ

स्थािीय तह

सार्ानिक निकास
र्न्त्रालय

िमर् सिमा
चौमासिक(प
सहलो/दोस्रो/ते
स्रो)

दोस्रो र तेस्रो
चौर्ानसक

हासिल हुने उपलब्धी

बाल नबबाह के हो ? कसरर हुन्छ ? र
बालनबबाहका असरहरु कस्ता कस्ता
हुन्छि् िन्ने बारे र्ा िािकारीर्ुलक
अनियाि सं चालि हुिे िएकोले
बालनबबाहको अन्त्य िर् प्रदे श िं ३
लाई २०७८ सम्मर्ा बाल नबबाहर्ुि
प्रदे श घोषणा गिा सफल बिाउं छ

बासषिक
कार्िक्रमको
बिे ट

२३८००

बहुबसषिर् र्ोिना भए
आर्ोिना िसकने
अबसि

कैसिर्त

