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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

     नेपालको संनवधानले एकात्मक शासन पद्धनत रहेको  मनलनकलाई संघीय संरचनामा पररणत गरी संघ प्रदेश 

र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अननसार सात वटै प्रदेशमा 

प्रदेश सरकार मातहत नवनिन्न मन्रालयहरुको स्थापना गररएको छ । सामानिक नवकास मन्रालय प्रदेश 

सरकार मातहत रहने नवनिन्न मन्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदेशमा यस मन्रालयको स्थापना २०७४ 

माघ २८ गते िएको हो । 

     गण्डकी प्रदेश सरकार कायवनविािन ननयमावली,२०७४ अननसार यस मन्रालयलाई स्वास््य, नशक्षा, 

मनहला, वालवानलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यनि, सामानिक सनरक्षा ,िाषा सस्कृनत, पनरातत्व, 

यनवा िेलकन द, श्रम तथा रोिगारसंग सम्वनन्धत नवषयहरुको निम्मेवारी तोनकएको छ ।यस मन्रालयको 

कायवके्षर निर रहेका नवनिन्न नवषयहरुको प्रदेश स्तरीय कानून नीनत मापदण्डहरुको ननमावण गननवपने िएकोले 

मन्रालय हाल नयनै नवषयमा केनन्ित रहेको छ ।साथै मन्रालयले आफ्नो नवषय के्षर निरका नवनिन्न 

कायवक्रमहरु ननमावण गरी कायावन्वयन गरररहेको छ । 

     यस मन्रालयको मूल उदे्दश्य गण्डकी प्रदेशका िनताको नशक्षा, स्वास््य,िेलकन द लगायत मन्रालयसंग 

सम्वनन्धत  नवनिन्न नवषयको कानून नीनत ननयम मापदण्ड ननमावण तथा कायवक्रमको कायावन्वयनवाट समग्र 

सामानिक के्षरको नवकास गरी स्वस्थ नशनक्षत सक्षम उद्यमशील नागररक तयार गरी प्रदेशको नवकासमा 

योगदान गदै समािवाद उन्मनि समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा योगदान पनर्य्ाउनन हो ।  

  



सामानिक नवकास मन्रालयको संगठन संरचना देहाय बमोनिम रहेको छ । 

 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 

गण्डकी प्रदेश सरकारको कायवनविािन ननयमावली २०७४ बमोनिम सामानिक नवकास मन्रालयको 

काम, कतवव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम रहेको छ । 

क्र.सं. काम, कतवव्य र अनधकार 

१ 

प्रदेशस्तरको नवश्वनवद्यालय तथा उच्च नशक्षा सम्वन्धी नीनत, काननन तथा मापदण्ड तिनवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन 

२ शैनक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड ननधावरण, अननमनत तथा ननयमन 

३ 

प्रदेशस्तरमा पनस्तकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीनत, काननन तथा मापदण्ड 

तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

४ 

प्रादेनशक नशक्षा, प्रानवनधक तथा व्यवसानयक तानलम र छारवृनि सम्वन्धी नीनत, काननन तथा 

मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पनस्तक तथा पाठ्य सामग्री 

ननमावण, उत्पादन र नवतरण 

५ प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रके्षपण तथा शैनक्षक योिना ननमावण र कायावन्वयन 

६ 

प्रदेशस्तरमा नवद्यालय तहको नशक्षकको सेवा शतव, योग्यता, क्षमता र नशक्षक व्यवस्थापनको 

मापदण्ड ननधावरण र ननयमन 

७ माध्यनमक तहको परीक्षा व्यवस्थापन 

८ प्रदेशस्तरमा प्रानिक अननसन्धान तथा शैनक्षक त्याङ्क व्यवस्थापन 



९ 

स्वास््य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, काननन, मापदण्ड तथा योिना तिनवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन 

१० 

प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रववद्धनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक तथा पननवस्थापनात्मक 

स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन 

११ 

स्वास््यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्रानिक, व्यवसानयक र पेसागत संघ संस्थाको दताव, 

सञ्चालन अननमनत र ननयमन 

१२ प्रदेशस्तरीय स्वास््य सेवाको गनणस्तर ननधावरण, अननगमन र ननयमन 

१३ 

रानरिय मापदण्ड बमोनिम औषधीिन्य तथा स्वास््य प्रनवनध सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा 

संचय, अनधकतम िनिा मूल्य ननधावरण, अनन्तम नबसिवन, गनणस्तर तथा मापदण्ड ननधावरण र 

त्यस्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताव, सञ्चालन, अननमनत र ननयमन 

१४ 

रानरिय मापदण्ड अननरुप अस्पताल, ननसवङ्ग होम, ननदान केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य स्वास््य 

संस्था तथा प्रयोगशालाको दताव, सञ्चालन, अननमनत र ननयमन 

१५ 

रानरिय मापदण्ड बमोनिम स्वास््य बीमा लगायतका सामानिक स्वास््य सनरक्षा कायवक्रमको 

व्यवस्थापन तथा ननयमन 

१६ प्रदेशस्तरीय स्वास््य के्षरको मानवस्रोत नवकास र व्यवस्थापन 

१७ 

औषधी ननगरानी (Pharmacovigilance), औषनधको उनचत प्रयोग र सनक्ष्म िीवननरोधक 

प्रनतरोध (Antimicrobial Resistance) न्यननीकरण 

१८ िोप र पररवार ननयोिन 

१९ संवेदनशील औषधी तथा अन्य स्वास््य सामग्री िररद तथा आपूनतव व्यवस्थापन 

२० 

प्रदेशस्तरमा स्वास््य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अननसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास््य 

लेिा पद्धनतको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

२१ प्रदेशस्तरीय िनस्वास््य ननगरानी (पनललक हेल्थ सिेलेन्स) व्यवस्थापन 

२२ सूनतव, मनदरा र लागनपदाथविन्य वस्तनको मापदण्ड, ननयन्रण तथा ननयमन 

२३ 

स्वास््य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था, नवपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकनस्मक स्वास््य 

सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लानग औषधी तथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादेनशक 

बफरस्टक व्यवस्थापन 

२४ सरूवा तथा नसने रोग ननयन्रण तथा रोकथाम 

२५ रानरिय मापदण्ड अननरुप स्वास््य सेवा सम्वन्धी िौनतक पूवावधार नवकास तथा व्यवस्थापन 

२६ स्वास््यिन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन 

२७ 

आयनवेनदक, यननानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा लगायतका अन्य प्रचनलत 

परम्परागत स्वास््य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन, अननगमन 

र ननयमन 



२८ 

िनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार ननयोिन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, काननन तथा योिना तिनवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन तथा अननसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, 

क्षमता अनिवनृद्ध र रानरिय संस्थाहरुसँगको सम्पकव  र समन्वय 

२९ 

मनहला हक सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिनवमा, कायावन्वयन र 

ननयमन 

३० 

लैङ्नगक नहंसा, मानव बेचनबिन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीनत तथा कायवयोिना तिनवमा र 

कायावन्वयन तथा अन्तरानरिय सनन्ध, सम्झौता र प्रनतवद्धताको कायावन्वयन, ननरोधात्मक र 

संरक्षणात्मक उपाय र पननस्थावपन 

३१ मनहला सशनिकरण तथा लैङ्नगक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अननसन्धान 

३२ लैंनगक उिरदायी विेट र लैङ्नगक पररक्षण 

३३ 

बाल बानलकाको हकनहत संरक्षण सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिना 

तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, अननसन्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, 

बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सनधार तथा पननस्थावपना 

३४ 

प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यनि र अशि, बाल बानलकाका र मनहला 

सम्बन्धी कायवहरुको अननगमन तथा मूल्याङ्कन 

३५ समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अननगमन तथा मूल्याङ्कन 

३६ 

यनवासम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, काननन तथा योिना तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन, यनवा वैिाननक 

प्रोत्साहन 

३७ 

िेलकूद सम्वन्धी प्रादेनशक नीनत, काननन तथा मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन, 

िेलकूद तथा िेलकूद पूवावधारको नवकास र प्रवद्धवन 

३८ िेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन 

३९ रानरिय र प्रादेनशक िेलकन द प्रनतयोनगता तथा कायवक्रम आयोिना र सहिानगता 

४० 

लोपोन्मनि, सीमान्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक लनक्षत आवास सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड तथा 

योिना तिनवमा र कायावन्वयन 

४१ 

सामानिक सनरक्षा सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, कानून तथा मापदण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन, 

कोष व्यवस्थापन, ननयमन, रानरिय र प्रादेनशक ननकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र 

सहकायव 

४२ 

प्रदेशनिर रोिगारी प्रवद्धवन सम्बन्धी नीनत, योिना, कायवक्रम तथा मापदण्ड तिनवमा तथा 

कायावन्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय 

४३ नवश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पनरातानत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

४४ 

िाषा, नलनप संस्कृनत, लनलतकला र धमवको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेनशक नीनत, काननन, 

मापदण्ड तथा योिना तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

४५ 

ऐनतहानसक, धानमवक, साँस्कृनतक एवं कला र वास्तन कलात्मक दृनिकोणले महत्व बोकेका 

प्रादेनशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अननसन्धान तथा व्यवस्थापन 



४६ प्रादेनशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

४७ 

प्रदेशस्तरका पनरातानत्वक महत्वका स्थल, ऐनतहानसक र धानमवक सांस्कृनतक सम्पदा, प्रानचन 

स्मारक, संग्रहालय, सास्कृनतक धरोहर सम्वन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड तथा योिना तिनवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन एवम ्संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अननसन्धान, उत्िनन तथा पननननवमावण 

४८ धमव, परम्परा र गनठी अन्तगवत चनलआएका नवनिन्न िारा, पववहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

४९ संस्कृनतको नवकास सम्वन्धी नीनत तथा काननन तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

५० रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

५१ 

श्रनमक एवं श्रनमकको सामानिक सनरक्षा तथा िेड यनननयन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनत, कानून, 

मापदण्ड र ननयमन 

५२ श्रमशनि, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अननसन्धान र श्रमशनि योिना 

५३ औद्योनगक नववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सनधार र न्यानयक ननरुपण 

५४ कायवस्थल सनरक्षा, कारिाना ननरीक्षण तथा ननयमन 

 

३. ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरण 

नस.नं कमवचारी/पदानधकारीको 

नाम, थर 

पद/तह/शे्रणी महाशािा/शािा 

१ माननीय नरदेवी पनन मगर मन्री सामानिक नवकास मन्रालय 

२ श्री नडल्लीराम शमाव सनचव (रा.प.प्रथम) सामानिक नवकास मन्रालय 

३ श्री िीम प्रसाद नतवारी उप-सनचव 

(रा.प.नितीय) 

प्रशासन तथा योिना महाशािा 

४ श्री तेिप्रसाद काफ्ले उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) यनवा तथा िेलकन द शािा एवं 

मन्रालयको प्रविा 

५ श्री दामोदर सनवेदी उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) शैनक्षक योिना तथा अननसन्धान 

महाशािा 

६ श्री तोयनाथ लम्साल उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) उच्च नशक्षा महाशािा 

७ श्री शम्िनप्रसाद िवाली ब.ि.स्वा.प्र. (दशौं) नीनत, कानून, मा.यो.तथा 

ि.स्वा.महाशािा 

८ डा.राम वहादनर के.सी. ब.स्वा.प्रशासक 

(दशौं) 

अस्पताल नवकास तथा नचनकत्सा 

सेवा महाशािा 

९ श्री िमनना पौडेल काकी प्र.म.नव.अ. (नवौं) सामानिक नवकास महाशािा 

१० श्री ऋनषराि बास्तोला अनधकृत (आठौं) शैनक्षक योिना, त्याङ्क तथा 

अननसन्धान शािा 



११ श्रीमन कन मारी पौडेल अनधकृत (आठौं) प्रानवनधक तथा व्यवसानयक नशक्षा 

शािा 

१२ श्रीटंक प्रसाद ढकाल अनधकृत (आठौं) उच्च नशक्षा शािा 

१३ श्रीप्रकाश ओझा अनधकृत (आठौं) यनवातथा िेलकन द शािा 

१४ श्री प्रशान्तराि शमाव ब.स्वा.नश.अ. 

(आठौं) 

िनस्वास््यशािा 

१५ श्री सनशीला आचायव अनधकृतस्तर 

(आठौं) 

बाल अनधकार तथा सामानिक न्याय 

शािा 

१६ श्री दामोदर पौडेल अनधकृत (आठौ)ँ प्रशासनशािा 

१७ श्री दनयोधन नगरी लेिा अनधकृत 

(आठौं) 

लेिा शािा 

१८ श्री चन्िमणी सापकोटा स.व.अ. (अनधकृत 

सातौं) 

मा.मन्रीज्यूको नीनि सनचवालय 

१९ श्री यनवराि अयावल अनधकृत (सातौं) श्रम तथा रोिगारशािा 

२० श्री अशोक कन मार नेपाली अनधकृत (सातौं) 
 

२१ श्री नवक्रम ररिाल क.अनधकृत (छैठौं) मा.मन्रीज्यूको नीनि सनचवालय 

२२ श्री रुनवना शे्रष्ठ अनधकृत (छैठौं) सनचवज्यूको सनचवालय 

२३ श्री दनगावराि सनवेदी अनधकृत (छैठौं) प्रशासन शािा 

२४ श्री प्रकाश बराल क.अनधकृत (छैठौं) प्रशासन शािा 

२५ श्री शननशला अनधकारी अनधकृत (छैठौं) शैनक्षक योिना, त्याङ्क तथा 

अननसन्धान शािा 

२६ श्री ररता लम्साल 

सापकोटा 

अनधकृत (छैठौं) यनवातथा िेलकन द शािा 

२७ श्री देवी शमाव अनधकृत (छैठौं) लैंनगक तथा सशनिकरण शािा 

२८ श्री नरेन्ि कन मार रेग्मी सहायक (पाचौं) स्टोर शािा 

२९ श्री सरद गनरुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अनधकार तथा सामानिक न्याय 

शािा 

३० श्री नवनिता िोशी स्टाफनसव अस्पताल एवं नचनकत्सा सेवा शािा 

३१ श्री फन लमाया पाण्डे सहायक (चौथो) लेिा शािा 

३२ श्री रािेश शे्रष्ठ स.क.अ. 
 

३३ श्री नारायणी ढकाल सहायक (चौथो) दताव/चलानी (हेल्पडेक्स सहयोगी) 

३४ श्री िगवान थापा हलनका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 



३५ श्री सनननल मानन्धर हलनका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३६ श्री डम्मर बहादनर िनिेल हलनका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३७ श्री हररप्रसाद गौतम हलनका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३८ श्री लक्ष्मीशमाव नघनमरे शे्रणी नवनहन कायावलय सहयोगी 

३९ श्री मन कन मारी पौडेल शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४० श्री दनलमा घनतव पनन शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४१ श्री लोग माया के.सी. शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४२ श्री डोलराि काफ्ले शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४३ श्री गोिव वहादनर रोका शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा 

सेवाको नकनसम र प्रकृनत नागररक वडापर बमोनिम हुनेछ । 

५. सेवाप्रदान गने ननकायको शािा र निम्मेवार अनधकारी 

मन्रालयका महाशािाहरु र निम्मेवार कमवचारीहरुको नववरण ननम्न बमोनिम रहेको छ । थप नववरण 

नागररक वडापरमा उल्लेि गररएको हुनेछ । 

नस.नं. महाशािाको नाम महाशािा प्रमनि कैनफयत 

१. योिना तथा प्रशासन महाशािा श्री िीमप्रसाद नतवारी  

२. शैनक्षक योिना तथा अननसन्धान महाशािा श्री दामोदर सनवेदी  

३. उच्च नशक्षा महाशािा श्री तोयानाथ लम्साल  

४. यनवा तथा िेलकन द महाशािा श्री तेिप्रसाद काफ्ले  

५. सामानिक नवकास महाशािा श्री िमनना पौडेल  

६. अस्पताल नवकास तथानचनकत्सा सेवा 

महाशािा 

डा. रामबहादनर के.सी.  

७. नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तथा 

िनस्वास््य महाशािा 

श्री शम्िनप्रसाद िवाली  

 

६. सेवाप्रदान गनव लाग्ने दस्तनर र अवनध 



सेवाको नकनसम र प्रकृनत नागररक वडापर बमोनिम हुनेछ । 

७. ननणवय गने प्रनक्रया र अनधकार 

नस.नं ननणवय  ननणवयकताव कैनफयत 

१ महाशािागत कायव महाशािा प्रमनि  

२ मन्रालयको समग्र प्रशासननक नवषय सनचव  

३ नीनतगत ननणवय माननीय मन्री  

 

८. ननणवय उपर उिनरी सनन्ने अनधकारी 

प्रमनििः श्री नडल्लीराम शमाव 

पदिः सनचव 

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण 

अननसूचीमा उल्लेि गररएको छ । 

१०.सूचना अनधकारी र प्रमनिको नाम र पद 

प्रमनििः श्री नडल्लीराम शमाव 

पदिः सनचव 

सूचना अनधकारीिः श्री सनशीला आचायव 

पदिः अनधकृतस्तर (आठौं) 

११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सूची 

• गण्डकी नवश्वनवद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन २०७५ 

• सीपमा आधाररत उद्यम प्रवदवन र उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन कायवनवनध, २०७६ 

• परम्परागत सीपमा आधाररत घरेलन प्रवधवनका लानग सहयोग कायवक्रम कायवनवनध, २०७६ 

• छोटो तथा लामो अवनधका व्यवसानयक तथा सीपमलूक तानलम सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनध, 

२०७६ 

• सामनदानयक क्याम्पसको स्तरोन्ननतका लानग पँूनिगत अननदान कायवनवनध, २०७६ 

• मनख्यमन्री उच्च नशक्षा प्रोत्साहन छारवृिी कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनध, २०७६ 

https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/गण्डकी%20विश्वविद्यालयको%20स्थापना,%20व्यवस्थापन%20सञ्चालन%20ऐन-71023.pdf
https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/छोटो%20तथा%20लामो%20अवधिका%20व्यवसायिक%20तथा%20सीपमूलक%20तालिम%20सञ्चालन%20सम्वन्धी%20कार्यविधि,%20२०७६-39444.pdf
https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/छोटो%20तथा%20लामो%20अवधिका%20व्यवसायिक%20तथा%20सीपमूलक%20तालिम%20सञ्चालन%20सम्वन्धी%20कार्यविधि,%20२०७६-39444.pdf


• नमनना आवानसय नवद्यालयमा ननमावण कायव आरम्ि सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

• आवानसय नवद्यालयमा आवास सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

• नहंसा प्रिानवतहरुको लानग सेवा केन्ि स्थापना तथा सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवधी, २०७६ 

• लनक्षत, नवपन्न, अनििावक नवनहन बालबानलकाको लानग सामानिक सनरक्षा कायवनवधी, २०७६ 

• मानव सेवा आश्रमहरुको पूवावधार नवकास तथा सञ्चालन कायवक्रम कायवनवधी, २०७६ 

• ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्ि र आश्रमको पूवावधार एवं संस्थागत नवकास कायवनवधी, २०७६ 

• ज्येष्ठ नागररक नदवा सेवा तथा नमलन केन्ि स्थापना र सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवधी, २०७६ 

• एकल मनहला संरक्षण कायवक्रम सम्वन्धी कायवनवधी, २०७६ 

• संग्रहालय र िवन स्थापना एवम ्स्तरोन्नतीसम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

• पनरातानत्वक महत्वका मनन्दर, गनम्बा, मनस्िद आनदको ममवत संिार सम्बन्धी कायवनवनध, २०७६ 

• एक स्थानीय तह एक िेल मैदान रङ्गशाला ननमावण कायवनवनध, २०७६ 

• दृनिनवनहन व्यनिहरुको लानग अनडयो लाइबे्ररी स्थापना तथा सञ्चालन कायवनवधी, २०७६ 

• Grant for health waste management 2075 

• Grant for establishment of birthing center, community health unit and urban 

health center and medical equipment 2075 

• Grant for community hospital procedure, 2075 

 

१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

नस.नं. आनथवक वषव २०७६/७७ को नवननयोनित बिेट २०७६ पौष मसान्त सम्म िचव 

चालू पनँिीगत िम्मा चालू पनँिीगत िम्मा 

१ ३०,१०,९२,०००। ५८,५१,१७,०००। ८८,६२,०९,०००। ३,२५,९४,०००। ३१,१५,०००। ३,५७,०९,०००। 

 

१३. तोनकए बमोनिमका अन्य नववरण 

 

१४. अनघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कन नै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको नववरण 

यस अनघको प्रकाशन अंकहरुमा उल्लेि गररएको छ । 

१५. सावविननक ननकायको बेिसाईट िए सो को नववरण  



www.mosd.gandaki.gov.np 

१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायता, ऋण, अननदान एवं प्रानवनधक सहयोग 

-निएको 

१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन  

कायवक्रमको पनहलो चौमानसकको प्रगनत नववरण अननसूची १ मा रानिएको छ । 

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 

-मन्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरेको । 

१९. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना नदएको 

सूचना मागको ननवेदन संख्या फछवयौट कैनफयत 

२ २  

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन िएका वा हुने िएको िए सो को नववरण 

मन्रालयका सूचनाहरु मन्रालयको सूचना पाटी, स्थानीय देनि रानरिय परपनरकाहरु र मन्रालयको 
वेवसाईट www.mosd.gandaki.gov.np मा समेत प्रकाशन गने गररएको छ । 

http://www.mosd.gandaki.gov.np/


   

  अनसूुची १ 

  आ.व २०७6/०७7 को नीति िथा कार्यक्रम िथा बजेटको कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना बमोजजमको पहिलो चौमातसक प्रगति हववरण 

क्र.सं. 

बजेट 
वक्त
व्र्को 
बुुँदा नं  

नीति 
िथा 

कार्यक्र
मको 

बुुँदा नं. 

नीति िथा 
कार्यक्रम 

(सूचक 
इकाइ 
सहिि) 

आतथयक वर्य ०७६/७७ को बजेटमा उल्लेजिि 
बुुँदािरु 

बजेट  

(रु. 
िजार
मा) 

आ.व २०७६/७७ को लक्ष्र् 
कार्ाय
न्वर्न 
गने 

जजम्मे
वार 

तनकार्  

सिर्ोगी 
तनकार्  

पहिलो 
चौमातस
कको 

प्रगतिको 
अवस्था 

प्रथम चौमातसक  दोस्रो चौमातसक  िेस्रो चौमातसक 

    1 2 3 ४ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

क) श्रम िथा रोजगार                                          

1 १२० १६१ 

बजारको 
माग अनसुार 
सीपर्कु्त 
जनशजक्त 
उत्पादन 
गरर 

रोजगारीमा 
आवद्ध गने 

नीति 
तलइनेछ 

।बैदेजशक 
रोजगारीबाट 
फहकय एका 
नागररकका 
ज्ञान, सीप, 

क्षमिा र 
पूुँजजलाई 

उपर्ोग गरी 
स्वदेशमै 
रोजगार र 
उद्योग गनय 
प्रोत्साहिि 

क) ऐन, तनदेजशका कार्यहवति मापदण्डको तनमायण  १००                               

हक्रर्ाकलाप  1. सीप हवकास िातलमको तनदेजशका 
र कार्यहवति मस्र्ौदा गने           

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

काननु 
िथा 
फैसला 
कार्ायन्वर्
न शािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप  २. तनदेजशका र कार्यहवति मश्र्ौदामा 
छलफल र पाररि गने          

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

काननु 
िथा 
फैसला 
कार्ायन्वर्
न शािा 

√ 

Milestone 1:  तनदेजशका र कार्यहवति तनमायण िनुे                                  

2 121 161 

ि) तसपमा आिाररि उद्दम प्रवियनका लातग 
सिर्ोग कार्यक्रम (हवपन्नका लातग मार) [लक्ष्र् 
२०० जना] 

५००
० 

                              

हक्रर्ाकलाप  1. कार्यहवतिको तनमायण                            

सामाजज
क 
हवकास 

काननु 
िथा 
फैसला 

√ 



गररनेछ । 
सीप तसक्न 
चािनेका 
लातग 

सीपमूलक 
िातलम 
संचालन 

गररनेछ ।  

मन्राल
र् 

कार्ायन्वर्
न शािा 

हक्रर्ाकलाप  २. सूचना प्रकाजशि गरर हवपन्न 
उद्यमी संग प्रस्िाव आव्िान गने  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ३. प्रस्िावको मलु्र्ाङ्कन/पररर्ोजना 
छनौट  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

मलु्र्ाङ्कन/
छनौट 
सतमति  

  

हक्रर्ाकलाप  ४. पररर्ोजनामा सिर्ोग लातग 
सम्झौिा र कार्ायन्वर्न   

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप ५. कार्यक्रम अनगुमन                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

    

Milestone 1: २०० जनाले सिर्ोग रकमको प्राप्त 
गने  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

आतथयक 
प्रशासन 
शािा 

  

3 121 161 

ग) परम्परागि तसपमा आिाररि घरेल ुउद्योग 
प्रवियनका लातग सिर्ोग कार्यक्रम (ऋणमा व्र्ाज 
अनदुान)  [लक्ष्र् १ ] 

५००
० 

                              

हक्रर्ाकलाप  1. कार्यहवतिको तनमायण                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

काननु 
िथा 
फैसला 
कार्ायन्वर्
न शािा 

√ 



हक्रर्ाकलाप  २. घरेल ुउद्यमीसंग पररर्ोजना र 
बैकसंग सितुलर्ि व्र्ाजदरमा ऋण प्रदान गने 
प्रस्िाव आव्िान गनय सूचना प्रकाजशि गने  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ३. प्रस्िाव मलु्र्ाङ्कन/छनौट गने                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

मलु्र्ाङ्कन/
छनौट 
सतमति  

  

हक्रर्ाकलाप  ४. उद्यमी, बैंकसंग र मन्रालर्सग 
तरपजक्षर् सम्झौिा गने  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ५. सितुलर्ि व्र्ाजदरमा ऋण प्रदान 
गने कार्यक्रम कार्ायन्वर्न  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप ६. कार्यक्रम अनगुमन                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

    

Milestone 1: सितुलर्ि व्र्ाज प्रदान गने                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

आतथयक 
प्रशासन 
शािा 

  

Milestone २: सितुलर्ि व्र्ाज प्रदान गने                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

आतथयक 
प्रशासन 
शािा 

  

4 120 161 

 घ) हवतिन्न लामो िथा छोटो अवतिका तसपमलुक 
िातलमिरु (१५ ददने देजि ३ महिनसम्मका)     

[लक्ष्र् २१०० जना] 

३८५
०० 

                              



हक्रर्ाकलाप  १. कार्यहवतिको तनमायण                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

काननु 
िथा 
फैसला 
कार्ायन्वर्
न शािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप  २. प्राहवतिक/आतथयक प्रस्िावको 
लागी सूचना   

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ३. प्रस्िावको मलु्र्ाङ्कन/संस्था छनौट                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

मलु्र्ाङ्कन/
छनौट 
सतमति  

  

हक्रर्ाकलाप  ४. छनौट संस्थासग आतथयक प्रस्िाव 
माग  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ५. छनौट िएका संस्थासंग सम्झौिा 
र कार्ायन्वर्न  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

मलु्र्ाङ्कन/
छनौट 
सतमति  

  

हक्रर्ाकलाप 6. कार्यक्रम अनगुमन                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

    

Milestone १:  २१०० जनाले िातलम प्राप्त गने                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

5 122 161 
ङ) उद्यमीिरुलाई उद्योग स्थापना िथा संचालन 
अनदुान समिुगि [लक्ष्र् ३० समिु] 

३००
० 

                              



हक्रर्ाकलाप  १. कार्यहवतिको तनमायण                           

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

काननु 
िथा 
फैसला 
कार्ायन्वर्
न शािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप  २. पररर्ोजना प्रस्िावको लागी 
सूचना   

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ३. प्रस्िावको मलु्र्ाङ्कन/संस्था छनौट                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

मलु्र्ाङ्कन/
छनौट 
सतमति  

  

हक्रर्ाकलाप  ४. सम्झौिा/ अनदुान 
प्रदान/कार्ायन्वर्न  

                          

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

श्रम 
रोजगार 
शािा 

  

हक्रर्ाकलाप  ५. कार्यक्रम अनगुमन                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

    

Milestone १: ३० समिुलाई अनदुान प्रदान िनुे                            

सामाजज
क 
हवकास 
मन्राल
र् 

आतथयक 
प्रशासन 
शािा 

  

ि) जशक्षा                                         

६   १३६ 

उत्पादन र 
उत्पादकत्व 
बृहद्ध गनय 
अनसुन्िान 
र 
हवकासलाई 
सुँगसुँगै 

क) हवश्वहवद्यालर्का प्राध्र्ापक र हवद्याथीिरुलाई 
उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन शैजक्षक 
अनसुन्िानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन  

९००                         
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

उच्च जशक्षा 
मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : प्रस्िाव माग गने                             



लैजाने नीति 
तलइनेछ । 

हवकासका 
लातग 
हवश्वहवद्यालर्
सुँगको 
समन्वर्मा 
िोजमूलक 
र 
अनसुन्िाना
त्मक 
कार्यक्रम 

सञ्चालन 
गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव छनौट एवम ्सझौिा                              

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्य सञ्चालन र अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ५ : प्रारजम्िक प्रतिवेदन प्रस्ििु र 
पषृ्ठपोर्ण 

                            

हक्रर्ाकलाप 6 : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ७ : प्रतिवेदन पेश                             

Milestone 1  कार्यहवति िर्ार िनुे                           √ 

Milestone २  प्रतिवेदन प्राप्त िनु े                             

७       

ि) हवद्यालर् ििको परीक्षाको नतिजा अध्र्र्न, 

हवश्लरे्ण गरी सिुारका कार्यसूची जारी गने 
५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जशक्षा 
हवकास 
िथा 

समन्वर् 
इकाइ, 

स्थानीर् 
िि, 

हवद्यालर्, 

शैजक्षक 
र्ोजना 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : अध्र्र्न टोली गठन गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ : अध्र्र्नका सािन िर्ार गरी 
सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्कलन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : िथ्र्ाङ्क हवश्लेर्ण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 कार्यहवति िर्ार िनुे                           √ 

Milestone २ सिुारको कार्यसूची सहििको 
प्रतिवेदन िर्ार िएको िनुे 

                            

८       

ग) हवद्यालर् जशक्षाको शैजक्षक गणुस्िर सिुार 
िथा साक्षरिा िथा जीवन पर्यन्ि तसकाइका लातग 
सरोकारवालािरुसुँगको  मागमा आिाररि 

र्ोजना/कार्यक्रम पहिचान कार्यशाला सञ्चालन 

३००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जशक्षा 
हवकास 
िथा 

समन्वर् 
इकाइ, 

स्थानीर् 
िि, 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 



हक्रर्ाकलाप २ : कार्यशालाका लातग हवर्र्वस्ि ु
तनिायरण 

                          
हवद्यालर्, 

उच्च 
जशक्षा 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप ३ : स्थानीर् िि र अन्र् 
सरोकारवालािरुको सििातगिामा २ समूिमा 
कार्यशाला सञ्चालन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यशालाबाट प्राप्त सझुावको 
सचुी सहििको प्रतिवेदन 

                            

Milestone 1 कार्यहवति िर्ार िनुे                             

Milestone 3 सरोकारवालिरुको मागमा आिाररि 
कार्यक्रम समेहटएको सझुाव सहििको  प्रतिवेदन 
प्राप्त िनुे 

                            

९   १३६ 

टनेल  

ईजितनर्रीङ
को 

पाठ्यक्रम 
बनाउन 

हवश्वहवद्यालर्
लाई 

सअर्ोग 
गररनेछ । 

घ) इजितनर्रीङ्ग अध्र्र्न संस्थान पजिमाञ्चल 
क्र्ाम्पसमा Tunnel Engineering पाठ्यक्रम िर्ार 
गनय 

१००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : लागि जस्टमेट सहििको 
कार्यर्ोजना माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सम्झौिा गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ : कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तलने                             

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 Tunnel Engineering पाठ्यक्रमको 
मश्र्ौदा िर्ार िनु े 

                          √ 

१०       

ङ) एकीकृि पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) कार्ायन्वर्न 
पक्षको क्षमिा हवकास र परीक्षण हवद्यालर् अनिुव 
आदानप्रदान (२ जजल्ला ) 

२००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जशक्षा 
हवकास 
िथा 

समन्वर् 
इकाइ, 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 



हक्रर्ाकलाप २ : कार्यक्रम लागू िएका २ 
जजल्लाका सरोकारवालािरुसुँग हवज्ञसहििको 
स्थलगि छलफल/अन्िहक्रय र्ा गरी सिुारका लातग 
पषृ्ठपोर्ण ददने 

                          

स्थानीर् 
िि, 

हवद्यालर्, 

उच्च 
जशक्षा 

मिाशािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप ३ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ४ : प्रतिवेदन िर्ारी                              

Milestone १- २ जजल्लाका १२ हवद्यालर् र 
तिनका सरोकारवालािरुले स्थलगि प्राहवतिक 
सिार्िा पाएको िनुे 

                            

Milestone २- एहककृि पाठ्यक्रम कार्ायन्वर्नको 
अवस्था पहिचान िइ सिुारका र्ोजना समेहटएको 
प्रतिवेदन प्राप्त िनु े। 

                            

११   १२८ 

सामदुाहर्क 

हवद्यालर्मा 
सञ्चातलि 
प्राहवतिक 
िथा 

व्र्ावसाहर्क 
कार्यक्रमको 
गणुस्िर 
वृहद्ध गनय 
प्रोत्साहिि 
गररनेछ । 

च) सामदुाहर्क हवद्यालर्मा सञ्चातलि प्राहवतिक 
िथा व्र्ावसाहर्क जशक्षाको आिाररेिा (Baseline) 

अध्र्र्न 

५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : अविारणा पर र कार्यसिय 
िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलाप २ : कार्यदल/अनसुन्िानकिाय चर्न                             

हक्रर्ाकलाप ३ : स्थलगि अध्र्र्न गरी सूचना 
िथ्र्ाङ्क संकलन  

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : सूचना िथा िथ्र्ाङ्क हवश्लेर्ण                             

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ६ : प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone ३ सिुारका सझुाव सहििको प्रतिवेदन 
प्रातप्त 

                            

१२   १२८ 

प्रादेजशक 

जनशजक्तको 
आवश्र्किा 
प्रक्षेपण िथा 

शैजक्षक 

छ) संघीर् सरकारद्वारा िर्ार गररएको प्रक्षेपण 
िाका अनरुुप प्रदेशका लातग आवश्र्क जनशजक्त 
प्रक्षेपण गरी प्रतिवेदन िर्ारी 

५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जशक्षा, 
हवज्ञान 
िथा 
प्रहवति 

मन्रालर्, 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यशिय िर्ार गने                             



र्ोजना 
तनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप २ : प्रदेश नीति िथा र्ोजना 
आर्ोगसुँगको समन्वर्मा हवशेर्ज्ञ सजम्मतलि 
अध्र्र्नटोली गठन 

                          

प्रदेश नीति 
िथा 
र्ोजना 
आर्ोग, 

स्थानीर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप ३ : छलफल/ अन्िरहक्रर्ा बैठक 
सञ्चालन एवम ्िथ्र्ाङ्क संकलन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ५ : िथ्र्ाङ्क हवश्लेर्ण गरी प्रतिवेदन 
िर्ारी 

                            

Milestone १ प्रादेजशक जनशजक्त प्रक्षेपण प्रतिवेदन 
प्राप्त िनुे 

                            

१३   १३२ 

प्रदेशका 
दगुयम िथा 
हिमाली 
क्षेरमा 
सञ्चातलि 

न्र्नु हवद्याथी 
संख्र्ा 
िएका 

हवद्यालर्िरु
लाई  

स्थानीर् 
ििसुँगको 
सिकार्यमा 
एकीकरण 

िथा 
समार्ोजन 

गरी 
आवातसर् 
हवद्यालर् 

व्र्वस्थापन 
िथा 

सञ्चालन गने 

कार्यलाई 
सिर्ोग 

गररनेछ ।  

ज) हिमाली क्षेरका  हवद्यालर्का आवासीर्  

हवद्याथीका लातग आवास िचय (मनाङ, गोरिा र 
मसु्िाङ जजल्ला) 

४००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जशक्षा 
हवकास 
िथा 

समन्वर् 
इकाइ, 

स्थानीर् 
िि, 

हवद्यालर् 

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ :  हवद्यालर्को प्रस्िाव सहििको 
माग संकलन 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : हवद्यालर् छनौट एवम ्ददइने 
अनदुानको एहकन गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : सम्झौिा गरी अनदुान तनकासा                             

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ६ : प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone १- ३ जजल्लाका १०० जना हवद्याथीले 
आवातसर् सहुविा प्राप्त गने 

                            



१४       

झ) उत्कृष्ट र न्रू्न नतिजा िातसल गने 
हवद्यालर्िरु हवच अनिुव आदान प्रदान र शैजक्षक 
सिुारका लातग अन्िरहक्रर्ा (मनाङ, मसु्िाङ, पवयि, 

गोरिा र कास्की) 

600                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप नं. १ : कार्यहवति िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप नं. २ : कार्यहवतिका आिारमा 
हवद्यालर् हववरण सङ्कलन 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप नं. ३ :  2 जजल्लामा अन्िरहक्रर्ा 
कार्यक्रम सञ्चालन (मनाङ र मसु्िाङ) 

                            

हक्रर्ाकलाप नं. ४ :  3 जजल्लामा अन्िरहक्रर्ा 
कार्यक्रम सञ्चालन (पवयि, गोरिा र कास्की) 

                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप नं. ६ :  प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone १ २५ हवद्यालर्िरुको शैजक्षक 
गणुस्िर सूिारको कार्यर्ोजना तनमायण गने 

                            

१५ ८९ १२८ 

प्रादेजशक 

जशक्षा नीति 
काननु र 
मापदणड 
िर्ार गरी 
कार्ायन्वर्न
मा ल्र्ाइनेछ 

। 

ञ) शैजक्षक नीति तनर्म मापदण्ड िर्ार गरी 
तनर्मन गने 

५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : अविारणा पर र कार्यसिय 
िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलाप २ : शैजक्षक परामशय सेवा िथा िार्ा 
जशक्षण सम्बन्िी तनदेजशका िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलपा ३ : आिारििू िि उत्तीणय परीक्षा 
(कक्षा ८) को परीक्षा सम्बन्िी तनदेजशका िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलपा ४ : संस्थागि हवद्यालर् तनर्मन 
सम्बन्िी मापदण्ड िर्ारी 

                            

Milestone 1 २ वटा तनदेजशका र १ मापदण्ड 
िर्ार िनु े

                            



Milestone 2 नीति िथा मापदण्ड कार्ायन्वर्नमा 
आउने 

                            

१६   १३५ 

एमबीबीएस 

लगाएि 
उच्च 

प्राहवतिक 
जशक्षा 

अध्र्नका 
लातग छनौट 

िएका  
दतलि 

अल्पसंख्र्क 
िथा गररब 
हवद्याथीलाई 
थप प्रोत्सािन 
गनय उच्च 
जशक्षा 

प्रोत्सािन 
छारवृत्ती 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

ट) मखु्र्मन्री उच्च जशक्षा प्रोत्सािन छारवृजत्त 
कार्यक्रम (एमहवहवएस िनाय िएका गररव, दतलि  

िथा अल्पसंख्र्क जातिका हवद्याथीका लातग) 

५४०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सूचना प्रकाशन एवं दरिास्ि 
आव्िान 

                            

हक्रर्ाकलाप ३ : हवद्याथी छनौट एवं                              

हक्रर्ाकलाप ४ : छारवृत्ती प्रदान गने                             

Milestone 1 लजक्षि १८ जना  हवद्याथीले छारवृत्ती 
प्राप्त गने  

                            

१७       

ठ) एसओएस िमयन माइनर मा.हव. पोिरा-१५ 
रामवजारका लातग सञ्चालन िचय 

७५०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : लागि इहष्टमेट सहििको 
कार्यर्ोजना माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सम्झौिा गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ : कार्यक्रम सञ्चालनका लातग 
बजेट तनकासा गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्य प्रगति प्रतिवेदन माग गने                             

Milestone 1 बालग्राम सचुारु रूपमा सञ्चालनमा 
आउने  

                            



१८       

ड) इजन्जतनर्ररङ अध्र्र्न सस्थान पजिमाञ्चल 
क्र्ाम्पस पोिराको छारवास सिुार 

४००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : लागि इहष्टमेट सहििको 
कार्यर्ोजना माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सम्झौिा गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रथम हकस्िा रकम तनकासा 
ददने  

                            

हक्रर्ाकलाप ३ : कार्यक्रम सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्य प्रगतिका आिारमा वाुँहक 
अनदुान तनकासा 

                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ६ : कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन  पेश िनुे                              

Milestone 1 छाराबासको स्िरोन्निी िइ 
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त िनु े

                            

१९       

ढ) आहङ्गक क्र्ाम्पसिरुको सदुृढीकरणका लातग 
अनदुान 

४००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : लागि इहष्टमेट सहििको प्रस्िाव 
माग गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव छनौट गने                             

हक्रर्ाकलाप ४ : सम्झौिा गरी प्रथम हकस्िा 
अनदुान उपलव्ि गराउने 

                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्य सञ्चालन र अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ६ : कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ारीका 
आिारमा अजन्िम तनकासा ददने 

                            

Milestone 1: क्र्ाम्पसिरुको शैजक्षक एवम ्िौतिक 
अवस्था सदुृढ िनुे 

                            



२० ९३ १३२ 

प्रदेशका 
दगुयम िथा 
हिमाली 
क्षेरमा 
सञ्चातलि 
न्रू्न 

हवद्यालर् 
संख्र्ा 
िएका 

हवद्यालर्िरु
लाई 

स्थानीर् 
ििसुँगको 
सिकार्यमा 
एकीकरण 

िथा 
समार्ोजन 

गरी 
आवातसर् 

हवद्यालर् 
व्र्वस्थापन 

िथा 
सञ्चालन गने 
कार्यलाई 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

ण) छनौट िएका नमूना आवासीर् हवद्यालर्िरुमा 
आवास सञ्चालन 

२००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : कार्यहवति िर्ार गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : लागि इहष्टमेट र कार्यर्ोजना 
सहििको प्रस्िाव माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गने                             

हक्रर्ाकलाप ४ : अनदुान रकम तनकासा ददने                             

हक्रर्ाकलाप ५ : अनगुमन गरी प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone 1 : छनौट िएका हवद्यालर्मा आवास 
सञ्चालन व्र्वजस्थि िनुे 

                            

२१ ९३ १३२ 

प्रदेशका 
दगुयम िथा 
हिमाली 
क्षेरमा 
सञ्चातलि 
न्रू्न 

हवद्यालर् 
संख्र्ा 
िएका 

हवद्यालर्िरु
लाई 

स्थानीर् 
ििसुँगको 

ि) नमूना आवासीर् हवद्यालर्िरुमा हवस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदनका आिारमा तनमायण कार्य 
आरम्ि 

३५०
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : छनौट िएका हवद्यालर् पने 
स्थानीर् ििबाट तनतमयि तडपीआरका आिारमा 
लागि इहष्टमेट सहिि कार्यर्ोजना माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ :  र्ोजना छनौट गरी स्थानीर् 
ििलाई लागि साझेदारीका आिारमा अनदुान 
उपलव्ि गराउने 

                            

हक्रर्ाकलाप ३ : तनमायण कार्य सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                              



सिकार्यमा 
एकीकरण 

िथा 
समार्ोजन 

गरी 
आवातसर् 

हवद्यालर् 
व्र्वस्थापन 

िथा 
सञ्चालन गने 
कार्यलाई 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप ५ :  स्थानीर् ििबाट मन्रालर्मा 
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश  

                            

Milestone 1 : ७ वटा नमूना आवाजशर् 
हवद्यालर्को िौतिक िथा शैजक्षक पूवायिार सदुृढ 
िनु े

                            

२२ ८९     

थ) सामदुाहर्क क्र्ाम्पसको स्िरोन्नतिका लातग 
पुुँजीगि अनदुान 

१५०
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ सामदुाहर्क क्र्ाम्पसिरुको 
पहिचान 

                            

हक्रर्ाकलाप २ : क्र्ाम्पस सिुार र्ोजना माग                             

हक्रर्ाकलाप ३ : सम्झौिा गरी अनदुान तनकासा                             

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                              

हक्रर्ाकलाप ५ : सम्झौिा बमोजजम कार्य सञ्चालन                              

हक्रर्ाकलाप ६ : कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका 
आिारमा अजन्िम िकु्तानी 

                            

Milestone १ : छनौट िएका सामदुाहर्क 
क्र्ाम्पसिरुको िौतिक एवम ्शैजक्षक पूवायिारमा 
स्िरोन्निी िएको िनु े 

                            

२३   १२८ 

आगामी दईु 
वर्यतिर 
गण्डकी 
प्रदेशलाई 

द) प्रदेश साक्षरिा अतिर्ान सञ्चालन 
५००
०० 

                        
सामाजज
क 

हवकास 

जशक्षा िथा 
मानव 
स्रोि 
हवकास 

  

हक्रर्ाकलाप १ : हवज्ञ िथा सरोकारवालािरुको 
कार्यशाला सञ्चालन गरी कार्यहवति तनमायण 

                          √ 



पूणय साक्षर 
घोर्णा 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप २ : स्थानीर् ििसुँग तनरक्षर प्रौढ र 
तनरन्िर तसकाइका लातग िथ्र्ाङ्क सहििको 
कार्यर्ोजनामा आिाररि माग सङ्कलन 

                          

मन्राल
र् 

केन्र, 

जशक्षा 
हवकास 
िथा 

समन्वर् 
इकाइ, 

स्थानीर् 
िि, 

हवद्यालर्,  

√ 

हक्रर्ाकलाप ३ : सामग्री तनमायण छपाइ र 
हविरणका लातग सीआरसी िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलाप ४ : प्रजशक्षक प्रजशक्षण                             

हक्रर्ाकलाप ५ : स्थानीर् ििबाट प्राप्त प्रस्िाव 
छनौट गरी सम्झौिा गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ६ : स्थानीर् ििमा सिजकिाय 
प्रजशक्षण 

                            

हक्रर्ाकलाप ७ : साक्षरिा कार्यक्रम सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप ८ : कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १ : ११ जजल्लाका ४4 जना 
प्रदेशस्िरीर् प्रजशक्षक िर्ार िनुे 

                            

Milestone २ : ८५ वटै स्थानीर् ििमा िातलम 
प्राप्त सिजकिाय िर्ार िनुे 

                            

Milestone ३ : प्रदेशका ११ जजल्लाका ८५ वटा 
स्थानीर् ििमा १५-६० वर्य उमेर समूिका 
तनरक्षरिरुका लातग साक्षरिा कक्षा सञ्चालन 
िएको िनुे 

                            

२४ ९१ १२९ 

गणुस्िरीर् 

प्राहवतिक 
िथा 

व्र्ावसाहर्क 

ि) उद्मजशलिा हवकास गनय गण्डकी प्राहवतिक 
प्रतिष्ठान (GIT) को स्थापनाको लातग DPR िर्ार 
गरी कार्ायरम्ि गने 

४००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
    



जशक्षा 
हवकास र 
हवस्िारका 
लातग 
गण्डकी 
प्राहवतिक 

प्रतिष्ठानको 
स्थापना गरी 
सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

हक्रर्ाकलाप १ : हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ारीका लातग कार्यशिय तनमायण 

                          

मन्राल
र् 

√ 

हक्रर्ाकलाप २ : परामशयदािा छनौटका लातग 
सूचना प्रकाशन  

                            

हक्रर्ाकलाप 3 : परामशयदािा छनौट र सम्झौिा                              

हक्रर्ाकलाप 4. कार्य सञ्चालन( परामशयदािावाट)                             

हक्रर्ाकलाप ५. कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ६ : हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ारी 

                            

हक्रर्ाकलाप ७ : GIT स्थापनाका लातग काननुी 
आिार िर्ारी (तनर्मावली तनमायण) 

                            

हक्रर्ाकलाप ८ : गण्डकी प्राहवतिक प्रतिष्ठान 
(GIT) को स्थापना 

                            

हक्रर्ाकलाप ९ : अनगुमन                             

Milestone १ DPR िर्ार िनु े                             

Milestone २ गण्डकी प्राहवतिक प्रतिष्ठान 
सञ्चालनमा आउने 

                            

२५ ९० १२९ 
उच्चस्िरीर् 

दक्ष 
न) गण्डकी हवश्वहवद्यालर्को गरुुर्ोजना िर्ार गरी 
सोको आिारमा तनमायण कार्य सञ्चालन 

९००
०० 

                        
सामाजज
क 

    



जनशक्ती 
उत्पादनका 

लातग 
गण्डकी 

हवश्वहवद्यालर् 
स्थापना गरी 
सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

हक्रर्ाकलाप १ : हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ारीका लातग कार्यशिय तनमायण 

                          

हवकास 
मन्राल

र् 

√ 

हक्रर्ाकलाप २ : हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ारी सम्बन्िी कार्य 

                            

२.१ परमशयदािा छनौट                             

२.३ सम्झौिा                             

२.४ कार्य सञ्चालन अनगुमन                             

२.५ प्रतिवेदन िर्ारी                             

हक्रर्ाकलापः 3 हवश्वहवद्यालर् स्थापना र सञ्चालन                             

3.1 पदातिकारीिरुको तनर्जुक्त                             

३.२ कार्ायलर् स्थापना                              

हक्रर्ाकलाप 4 अनगुमन                             

Milestone १ गरुुर्ोजना/हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार िनुे 

                            

Milestone २ हवश्वहवद्यालर्का पदातिकारी तनर्जुक्त 
एवम ्हवश्वहवद्यालर् स्थापना िनु े

                            

२६       

प) जनक जशक्षा सामग्री केन्रको पसु्िक 
िण्डारका लातग िवन तनमायण 

१००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप १ : लागि इहष्टमेट सहििको 
कार्यर्ोजना माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ : संझौिा गने                           √ 



हक्रर्ाकलाप ३ : तनमायण कार्य सञ्चालन                           √ 

हक्रर्ाकलाप 4 : अनगुमन                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ : अनदुान तनकासा                             

हक्रर्ाकलाप ३ : अनगुमन िथा कार्य सम्पन्न 
प्रतिवेदन प्राप्त िनुे 

                            

Milestone 1 पसु्िक िण्डारका लातग िवन तनमायण 
िएको िनुे 

                            

ग) महिला, बालवातलका, जेष्ठ 
नागररक/समाजकल्र्ाण 

                                        

२७ १०४ १४२ 

िरेक क्षेरमा 
महिलाको 
अथयपूणय 

सििातगिा 
सतुनजिि गदै 
आतथयक र 
सामाजजक 

सशजक्तकरण 
गररनेछ । 

महिलािरुका लातग प्रतिर्ोतगिात्मक परीक्षा िर्ारी 
कक्षा सञ्चालन 

२७०
० 

      

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जजल्ला 
समन्वर् 
सतमतििरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप 2: जजल्ला िथा सििागी छनौट 

                        √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रजशक्षक िथा हवर्र्वस्ि ुतनिायरण                           

हक्रर्ाकलाप ४ : िातलम सञ्चालन ( १०० जना 
) 

                          

हक्रर्ाकलाप ५ : िातलम सञ्चालन ( १०० जना 
) 

                          

हक्रर्ाकलाप ६ : िातलम सञ्चालन ( १५० जना 
) 

                          



हक्रर्ाकलाप ७ : िातलम सञ्चालन ( १०० जना 
) 

                          

हक्रर्ाकलाप ८ : कार्यक्रम अनगुमन 
                          

Milestone 1 : ११ जजल्लाका ४५० जनाले 
िातलम प्राप्त गरेका िनु े                           

Milestone 2 : महिलािरु हवतिन्न प्रतिर्ोतगिात्मक 

परीक्षाका लातग सक्षम िएका िनुे                           

२८ १२३ १४३ 

लैहङ्गक हिंसा 
हवरुद्ध शून्र् 
सिनशीलिा 
को नीति 
अवलम्बन 
गरी स्थानीर् 
ििसुँगको 
समन्वर् 
िथा 

सिकार्यमा 
लैहङ्गक हिंसा 

िथा 
सामाजजक 
कुरीति 
हवरुद्ध 
अतिर्ान 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

लैंतगक हिंसा हवरुद्ध १६ ददने अतिर्ान कार्यक्रम 
सञ्चालन 

१६०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जजल्ला 
समन्वर् 
सतमति, 

स्थानीर् 
िि, प्रिरी, 
प्रशासन 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सरोकारवालािरुसुँग समन्वर् 
बैठक                         √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : अतिर्ान अन्िगयि गररने 
कार्यक्रमिरु िर् गने                         √ 

हक्रर्ाकलाप ४ : जजल्लागि रुपमा अतिर्ान 
सञ्चालन 

                          

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : ११ जजल्लामा लैहङ्गक हिंसा हवरुद्ध 

सचेिना अतिवृहद्ध िएको िनुे                           

Milestone 2 : लैहङ्गक हिंसा हवरुद्ध सबैको 
प्रतिबद्धिा जािेर िएको िनुे                           

२९   १४५ 

लैहङ्गक 

उत्तरदार्ी 
बजेट िजुयमा 

िथा 
कार्ायन्वर्न 
गने नीति 
तलइनेछ । 

लैंतगक उत्तरदार्ी शासन कार्म गनय लैंतगक 
सम्पकय  व्र्जक्त समन्वर् सतमति गठन िथा बैठक 

सञ्चालन (प्रदेशस्िरमा) 

१२०                         
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

                          √ 



हक्रर्ाकलाप २ : प्रदेशस्िरीर् मन्रालर् िथा 
तनकार्िरुलाई लैहङ्गक सम्पकय  व्र्जक्त िोक्नका 
लातग पराचार 

                        √ 

हक्रर्ाकलाप ३: लैहङ्गक सम्पकय  व्र्जक्त समन्वर् 

सतमति गठन 
                        √ 

हक्रर्ाकलाप ४ : लैहङ्गक सम्पकय  व्र्जक्त समन्वर् 

सतमतिको बैठक सञ्चालन 
                        √ 

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन 
                          

Milestone 1 : प्रदेशस्िरका सबै मन्रालर् िथा 
तनकार्मा लैहङ्गक सम्पकय  व्र्जक्त िोहकएको िनुे                           

Milestone 2 : लैहङ्गक उत्तरदार्ी शासन कार्म 
गनय सतमति अग्रसर िएको िनुे                           

३० १२४ १४२ 

महिलािरुको 
सीपमूलक 
क्षमिा 
अतिवृहद्ध 
गरी 

व्र्वसाहर्क 
िथा 

उद्यमशीलिा 
हवकासमा 
जोड 

ददइनेछ । 

महिला उद्यमीिरुबाट उत्पाददि वस्ििुरुको 
औद्योतगक प्रदशयनी 

४००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

उद्योग 

वाजणज्र् 
संघिरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २: स्थान िथा महिला उद्यमीिरुको 
पहिचान  

                          

हक्रर्ाकलाप ३ : औिोतगक व्र्ापार मेलामा महिला 
उद्यमीिरुद्वारा उत्पाददि वस्ििुरुको प्रदशयनी ( १ 
पटक) 

                          

हक्रर्ाकलाप 4 : औिोतगक व्र्ापार मेलामा महिला 
उद्यमीिरुद्वारा उत्पाददि वस्ििुरुको प्रदशयनी ( १ 
पटक) 

                          

हक्रर्ाकलाप 5 : औिोतगक व्र्ापार मेलामा महिला 
उद्यमीिरुद्वारा उत्पाददि वस्ििुरुको प्रदशयनी ( 
२पटक) 

                          



हक्रर्ाकलाप 6 : कार्यक्रम अनगुमन 
                          

Milestone 1 : ४ स्थानका औिोतगक व्र्ापार 
मेलामा महिला उद्यमीिरुद्वारा उत्पाददि 
वस्ििुरुको प्रदशयनी िएको िनुे                           

Milestone 2 : महिलािरुद्वारा उत्पाददि वस्ििुरुको 
बजारीकरण िनुे                           

  
Milestone 1 :  

                            

३१   १४२ 

लैहङ्गक 

मूलप्रवािीक
रण िथा 
सारििू 
लैहङ्गक 
समानिा 

कार्म गनय 
आवश्र्क 
नीति िथा 

काननु िजुयमा 
गरी 

कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

लैंतगक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क सम्बन्िी कार्यरि 
संघ संस्थािरुसग अन्िरहक्रर्ा कार्यक्रम 

३००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

गैसस 

मिासंघ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

हक्रर्ाकलाप २ : लैहङ्गक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क 

सम्बन्िी कार्यरि संघ संस्थािरुको पहिचान                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : लैहङ्गक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क 

सम्बन्िी कार्यरि संघ संस्थािरुसुँग अन्िरहक्रर्ा 
सञ्चालन 

                        

  

हक्रर्ाकलाप 4 : कार्यक्रम अनगुमन 

                        √ 

Milestone 1 : लैहङ्गक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क 

सम्बन्िी कार्यरि संघ संस्थािरुसुँग समन्वर् 
हवस्िार िएको िनु े

                        

  

Milestone 2 : लैहङ्गक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क 

सम्बन्िी सवालिरुको उठान िथा समािानका 
लातग पिल िएको िनुे                           

३२   १४४ 
लैहङ्गक हिंसा, 
बाल हववाि, 

सन्देशमूलक प्रकाशन िथा प्रसारण कार्यक्रम 
(उत्पादन, प्रसारण,छपाई िथा हविरण) 

५००             
सामाजज
क 

परकार 

मिासंघ 
  



जािीर् 
छुवाछुि 
लगार्िका 
हविेद िथा 
सामाजजक 
अन्िहवश्वास  

र हवकृतिको 
अन्त्र्का 
लातग 

सामाजजक 
जागरण 

अतिर्ान 
िथा 

सचेनामूलक 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

हवकास 
मन्राल

र् 

√ 

हक्रर्ाकलाप २ : सन्देशमूलक सामाग्री उत्पादन, 

प्रकाशन िथा प्रशारणका लातग क्षेर िथा हवर्र्वस्ि ु
छनौट 

                        √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : रेतडर्ोबाट सचेिनामूलक जजगंल 
िथा सन्देश प्रसारण (असोजमा सम्झौिा िई 
असारसम्म प्रसारण िनुे) 

                          

हक्रर्ाकलाप ४ : सन्देशमूलक ब्रोसर, पचाय, पम्पलेट 
प्रकाशन                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन 

                        √ 

Milestone 1 : लैहङ्गक हिंसा, बाल हववाि 
लगार्िका सामाजजक कुरीति हवरुद्ध सचेिना 
अतिवृहद्ध िएको िनुे 

                          

Milestone 2 : ज्र्ेष्ठ नागररक िथा अपांगिा 
अतिकार सम्बन्िी सचेिना अतिवृहद्ध िएको िनुे                           

३३ १२४ १४२ 

िरेक क्षेरमा 
महिलाको 
अथयपूणय 

सििातगिा 
सतुनजिि गदै 
आतथयक र 
सामाजजक 

सशजक्तकरण 
गररनेछ । 

महिला परकारिरुको क्षमिा अतिवृहद्ध कार्यक्रम २००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

परकार 

मिासंघिरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : जजल्लागि रुपमा महिला 
परकारिरुको छनौट                            

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रदेशस्िरमा महिला 
परकारिरुका लातग अतिमिुीकरण सञ्चालन                            

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : महिला परकारिरुको संस्थागि 

क्षमिा अतिवृहद्ध िएको िनुे                           



Milestone 2 : महिला परकारिरु महिला 
बालतबलका ज्र्ेष्ठ नागररक िथा अपांगिाका 
सवालमा संवेदनशील िनुे                           

३४ १२३ १४६ 

जोजिमपूणय 
अवस्थामा 
रिेका 
बालबातलका
को उद्धार 
पाररवाररक 
पनुतमयलन 

संरक्षण र 
पनुस्थायपना
का लातग 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 
गररनेछ । 

बालश्रतमकका रुपमा प्रर्ोग गररएका 
बालवातलकािरुको िथ्र्ाङ्क संकलन एवं पहिचान 

२००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

जजल्ला 
समन्वर् 
सतमति, 

स्थानीर् 
िि, प्रिरी, 
प्रशासन, 

उद्योग 
वाजणज्र् 

संघ, िोटल 
व्र्वसार्ी, 
तनमायण 

व्र्वसार्ी, 
र्ािार्ाि 
व्र्वसार्ी  
लगार्ि 
अन्र् संघ 
संस्थािरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रदेशस्िरका सरोकारवालािरुसुँग 

समन्वर् बैठक                            

हक्रर्ाकलाप ३: िथ्र्ांक संकलन िथा प्रतिवेदन 
िर्ारी 

                          

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                           

हक्रर्ाकलाप ५: िथ्र्ांक संकलन प्रतिवेदनको 
सावयजतनकीकरण                           

Milestone 1 : प्रदेशस्िरमा बाल श्रतमकको 
िथ्र्ांक संकलन िएको िनुे                           

Milestone 2 : बाल श्रतमकको अवस्था िथा 
सवाल पहिचान िएको िनुे                           

३५ १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 
आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

सांकेतिक िार्ा िातलम ५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राहिर् 

अपाङ्ग 
मिासंघ, 

गण्डकी 
बहिरा संघ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सििागी छनौट                            

हक्रर्ाकलाप ३ : िातलम सञ्चालन                            

हक्रर्ाकलाप ४ : कार्यक्रम अनगुमन                           



Milestone 1 : १५ जना व्र्जक्तिरुले सांकेतिक 
िार्ा िातलम प्राप्त गरेको िनुे                           

Milestone 2 : सांकेतिक िार्ाको िातलम प्राप्त 

व्र्जक्तिरु दोिारे्को रुपमा सिजीकरण गनय 
सक्षम िएको िनुे                           

३६   १४२ 

लैहङ्गक 

मूलप्रवािीक
रण िथा 
सारििू 
लैहङ्गक 
समानिा 

कार्म गनय 
आवश्र्क 
नीति िथा 

काननु िजुयमा 
गरी 

कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

प्रदेशस्िरमा महिला, बालबातलका ज्र्ेष्ठ नातगरक 
अपांगिा िएका व्र्जक्त सम्बन्िी कार्य गने संघ 

संस्थािरुसग समन्वर् बैठक 

१००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

गैसस 

मिासंघ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २: महिला सम्बन्िी कार्य गने संघ 

संस्थािरुको समन्वर् बैठक सञ्चालन                           

हक्रर्ाकलाप ३ : बालबातलका सम्बन्िी कार्य गने 

संघ संस्थािरुको समन्वर् बैठक सञ्चालन                           

हक्रर्ाकलाप ४ : ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बन्िी कार्य गने 
संघ संस्थािरुको समन्वर् बैठक सञ्चालन                           

हक्रर्ाकलाप ५ : अपांगिा सम्बन्िी कार्य गने संघ 

संस्थािरुको समन्वर् बैठक सञ्चालन                           

Milestone 1 : महिला बालबातलका ज्र्ेष्ठ नागररक 

िथा अपांगिाका क्षेरमा कार्यरि संघ संस्थािरुको  
पररचालन गरी र्स क्षेरका समस्र्ा समािान 
िएको िनु े 

                          

३७ १२४ १४२ 

महिलािरुको 
सीपमूलक 
क्षमिा 
अतिवृहद्ध 
गरी 

उत्कृष्ट महिला उद्यमीिरुलाइ परुस्कार िथा 
सम्मान कार्यक्रम 

३००                         
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

उद्योग 

वाजणज्र् 
संघ 

स्थानीर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

                          



व्र्वसाहर्क 
िथा 

उद्यमशीलिा 
हवकासमा 
जोड 

ददइनेछ । 

हक्रर्ाकलाप २ : ११ जजल्लाका महिला उद्यमीिरु 
छनौट                         

हक्रर्ाकलाप ३ : महिला उद्यमीिरुलाई परुस्कार 
िथा सम्मान                          

Milestone 1 : ११ जजल्लाका ११ जना महिला 
उद्यमी सम्मातनि िनु े                         

Milestone 2 : उद्यमी महिलािरु उद्यमशीलिा 
प्रबद्धयनमा थप प्रोत्साहिि िनु े                         

३८ 

१२३ 

  

बाल 

अतिकारको 
सतुनजिििा
का लातग 
बालमैरी 

स्थानीर् िि 
घोर्णा गनय 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

प्रदेशस्िरीर् बालबातलकाको जस्थति प्रतिवेदन 
प्रकाशन 

२००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु, 

बालबातल
का 

सम्बनिी 
कार्य गने 

संघ 
संस्थािरु 

  

१४६ 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

  
हक्रर्ाकलाप २ : सरोकारवालािरुसुँग समन्वर् 
बैठक 

                        

  

हक्रर्ाकलाप ४ : िथ्र्ांक संकलन, प्रतिवेदन िर्ारी 
िथा प्रकाशन                         

  
हक्रर्ाकलाप ५ : जस्थति प्रतिवेदनको 
सावयजतनकीकरण 

                        

  

Milestone 1 : प्रदेशस्िरमा बालबातलकािरुको 
अवस्था सहििको प्रतिवेदन प्रकाशन िएको िनुे                         

१२३ 

१४६ 

बाल 

अतिकारको 
सतुनजिििा
का लातग 
बालमैरी 

स्थानीर् िि 
घोर्णा गनय 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

प्रदेश बालअतिकार सतमति व्र्वस्थापन १८०             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

  

हक्रर्ाकलाप २: सतमति गठन िथा बैठक सञ्चालन 

                        √ 



  

हक्रर्ाकलाप ३: अनगुमन 

                        √ 

  

Milestone 1 : प्रदेशस्िरमा बाल अतिकार सतमति 
गठन िथा पररचालन िएको िनुे                           

  

Milestone 2 : प्रदेशस्िरमा सतमति माफय ि बाल 
अतिकारसम्बन्िी  विस पैरबी िएको िनुे                           

३९ १२३ १४६ 

बाल 

अतिकारको 
सतुनजिििा
का लातग 
बालमैरी 

स्थानीर् िि 
घोर्णा गनय 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

लजक्षि हवपन्न समूिका अतििावक हवहिन 
बालबातलकािरुका लातग सामाजजक सरुक्षा 
सिर्ोग कार्यक्रम 

२००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु, 

हवद्यालर्ि
रु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : ८५ स्थानीर् ििसुँग पराचार                           

हक्रर्ाकलाप ३ : स्थानीर् ििगि रकम तनिायरण                           

हक्रर्ाकलाप ४ : स्थानीर् ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान                            

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : लजक्षि, हवपन्न, अतििावक हवहिन 

बालबातलकािरुले आतथयक सिर्ेग प्राप्त गरेको 
िनु े

                          

Milestone 2 : लजक्षि, हवपन्न, अतििावक हवहिन 

बालबातलकािरुको स्वास्थ्र् जशक्षा िथा पोर्णमा 
सिुार िएको िनुे                           

४० १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 

दृहष्ट हवहिनिरुका लातग अतडर्ो लाइबे्ररी स्थापना 
िथा सञ्चालन 

१५०
० 

            सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राहिर् 

अपाङ्ग 
मिासंघ, 

नेरिीन 
संघ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : प्रस्िाव आह्वान                            



आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव मूल्र्ांकन िथा संस्था 
छनौट 

                          

हक्रर्ाकलाप ४ : छनौट िएको संस्थालाई अनदुान 
                          

हक्रर्ाकलाप 5 : छनौट िएको संस्था माफय ि 

कार्यक्रम सञ्चालन                           

हक्रर्ाकलाप ६ : कार्यक्रम अनगुमन 
                          

Milestone 1 : दृहष्टहविीन व्र्जक्तिरुका लातग 

अतडर्ो लाइबे्ररी स्थापना िई सञ्चालन िएको िनुे                            

Milestone 2 : दृहष्टहविीन व्र्जक्तिरुको जशक्षा 
सूचना िथा संचारमा पिुुँच पगेुको िनुे                           

४१ 

१२४ १४२ 

िरेक क्षेरमा 
महिलाको 
अथयपूणय 

सििातगिा 
सतुनजिि गदै 
आतथयक र 
सामाजजक 

सशजक्तकरण 
गररनेछ । 

एकल महिला संरक्षण कार्यक्रम 
३००

० 
                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु 
√ 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

हक्रर्ाकलाप २ : ८५ स्थानीर् ििलाई पराचार                         

हक्रर्ाकलाप ३ : स्थानीर् ििगि कोटा तनिायरण                         

हक्रर्ाकलाप 4 : स्थानीर् ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान                         

हक्रर्ाकलाप ५ : कार्यक्रम अनगुमन                         

Milestone 1 : एकल महिलािरुको 
जीहवकोपाजयनमा सिर्ोग पगेुको िनुे                         

Milestone 2 : एकल महिलािरुको सामाजजक 
सरुक्षामा अतिवृहद्ध िएको िनुे                         

१२४ १४७ 

संरक्षणमा 
राख् नपुने 

बालबातलका 
ज्र्ेष्ठ 

नागररक 
अपांगिा 

मानव सेवा आश्रमिरुको पूवायिार हवकास िथा 
सञ्चालन 

१७५
०० 

                        सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  √ 
हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

                          



िएका 
व्र्जक्त िथा 
मानतसक 

हवरामीका 
लातग 

संरक्षण गृि 
लगार्िका 
संस्थागि 
संरचना 

स्थापना िथा 
सञ्चालन गनय 
सिर्ोग गने 

नीति 
तलइनेछ । 

हक्रर्ाकलाप २ : मानव सेवा आश्रमिरुबाट माग 
संकलन                         

हक्रर्ाकलाप ३ : संकलन गररएका मागिरुको 
मूल्र्ांकन  

                        

हक्रर्ाकलाप ४ : मूल्र्ांकनका आिारमा  सम्झौिा 
गरी अनदुान उपलब्ि गराउने                          

हक्रर्ाकलाप ५ :  कार्य सञ्चालन                          

हक्रर्ाकलाप 6 :  कार्यक्रम अनगुमन                         

Milestone 1 : मानव सेवा आश्रमिरुको पूवायिार 

हवकास िथा संञ्चालनमा सिर्ोग पगेुको िनुे                         

Milestone 2 : सडकमा रिने मानतसक समस्र्ा 
िएका, असिार्, अशक्त नागररकिरुको उद्धार 
िथा संरक्षणमा सिर्ोग पगेुको िनु े

                        

४२ १२३ १४३ 

लैहङ्गक हिंसा 
मानव 

बेचहविन 
िथा 

ओसारपसार
मा परेका 
महिलाको 
उद्धार 
संरक्षण 
न्र्ाहर्क 
उपचार 

पाररवाररक 
पनुतमयलन 
िथा 

पनुस्थायपना 
गने व्र्वस्था 
तमलाइनेछ 

। 

सञ्चालनमा रिेका सेवा केन्रिरुको व्र्वस्थापन 
(िनिुुँ र बाग्लङु) 

१६०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु 
√ 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

हक्रर्ाकलाप २: िनिुुँ र बाग्लङुमा सञ्चातलि सेवा 
केन्रिरुलाई अनदुान उपलब्ि गराउन स्थानीर् 
ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान 

                        

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन                         

Milestone 1 : सञ्चातलि सेवा केन्रिरुको सेवा 
प्रवािमा प्रिावकाररिा वृहद्ध िएको िनुे                         

Milestone 2 : हिंसा प्रिाहवििरुको उद्धार, संरक्षण 
िथा पाररवाररक पनुतमयलनमा आवश्र्क सिर्ोग 
प्राप्त िएको िनु े

                        



४३ १२३   

लैहङ्गक हिंसा 
मानव 

बेचहविन 
िथा 

ओसारपसार
मा परेका 
महिलाको 
उद्धार 
संरक्षण 
न्र्ाहर्क 
उपचार 

पाररवाररक 
पनुतमयलन 
िथा 

पनुस्थायपना 
गने व्र्वस्था 
तमलाइनेछ 

। 

प्रदेशस्िरीर् लैहङ्गक हिंसा िथा मानव वेचहविन 
िथा ओसारपसारबाट प्रिाहवििरुका लातग 

पनुस्थायपना केन्र स्थापना 

२००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

पोिरा 
मनपा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २: पनुस्थायपना केन्र स्थापनाका लातग 
पोिरा म.न.पा लाई अजख्िर्ारी प्रदान                         √ 

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन 

                        √ 

Milestone १ : हिंसा प्रिाहवि िथा मानव 
बेचहविन िथा ओसारपसारबाट प्रिाहवििरुका 
लातग  प्रदेशस्िरीर् पनुस्थायपना केन्र स्थापना िएको 
िनु े

                          

४४   १४३ 

लैहङ्गक हिंसा 
मानव 

बेचहविन 
िथा 

ओसारपसार
मा परेका 
महिलाको 
उद्धार 
संरक्षण 
न्र्ाहर्क 
उपचार 

पाररवाररक 
पनुतमयलन 
िथा 

पनुस्थायपना 
गने व्र्वस्था 

हिंसा प्रिाहवि व्र्जक्तिरुको लातग सेवा केन्र 
स्थापना (स्थानीर् ििसुँगको समन्वर्मा ६ 

जजल्लामा म्र्ाग्दी, पवयि, स्र्ाङ्जा, गोरिा, लमजङु 
र नवलपरु) 

३००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २: ६ जजल्लाका ६ स्थानीर् ििलाई 
सेवा केन्र स्थापना िथा सञ्चालनका लातग 
अजख्िर्ारी प्रदान  

                          

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone १ : हिंसा प्रिाहवििरुका लातग ६ 

जजल्लाका ६ स्थानमा सेवा केन्र स्थापना िथा 
सञ्चालन िएको िनुे                           



तमलाइनेछ 
। 

Milestone 2 : हिंसा प्रिाहवििरुको उद्धार, संरक्षण 
िथा पाररवाररक पनुतमयलनमा आवश्र्क सिर्ोग 
प्राप्त िएको िनु े

                          

४५   १४३ 

लैहङ्गक हिंसा 
हवरुद्ध शून्र् 
सिनशीलिा 
को नीति 
अवलम्बन 
गरी स्थानीर् 
ििसुँगको 
समन्वर् 
िथा 

सिकार्यमा 
लैहङ्गक हिंसा 

िथा 
सामाजजक 
कुरीति 
हवरुद्ध 
अतिर्ान 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

सामाजजक कुररति, जातिर् छुवाछुि , लैहङ्गक हिंसा 
मानव वेचहविन िथा ओसारपसार लगार्िका 
परम्परागि िातनकारक अभ्र्ासिरु न्रू्तनकरण 
सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन (८५ स्थानीर् ििलाई 
अनदुान) 

४२५
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

८५ 

स्थानीर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ८५ 

स्थानीर् ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान 

                        √ 

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन 

                        √ 

Milestone 1 : ८५ स्थानीर् ििमा सामाजजक 
कुरीति लैहङ्गक हिंसा मानव वेचहविन िथा 
ओसारपसार लगार्िका परम्परागि िातनकारक 
अभ्र्ासिरु न्रू्तनकरण सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन 
िएको िनुे 

                          

Milestone 2 : लैहङ्गक हिंसा िथा सामाजजक 
कुरीति हवरुद्ध सचेिना अतिवृहद्ध िएको िनुे                           

४६ १२३ १४६ 

बाल 

अतिकारको 
सतुनजिििा
का लातग 
बालमैरी 

बालमैरी स्थानीर् शासन प्रबद्धयन िथा व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम 

४२५
० 

                        
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

८५ 

स्थानीर् 
िि 

√ 
कार्यक्रम संचालनको लातग स्थानीर् ििलाई 
अनदुान उपलब्ि गराउने                           



स्थानीर् िि 
घोर्णा गनय 
सिर्ोग 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

                        

हक्रर्ाकलाप २ : कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ८५ 

स्थानीर् ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान                         

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन                         

Milestone 1 : ८५ स्थानीर् ििमा बालमैरी 
स्थानीर् शासन प्रबद्धयनसम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन 
िएको िनुे 

                        

Milestone 2 : बालमैरी स्थानीर् शासन प्रबद्धयन 

िथा व्र्वस्थापनमा सिर्ोग पगु्ने                         

४७ १२३ २४ 

स्थानीर् 

ििसुँगको 
समन्वर्मा 
बाल हववाि 
लगार्िका 
सामाजजक 
कुसुँस्कार 
िटाउन 

सचेिनामूल
क कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

बालहववाि न्रू्तनकरण सम्बन्िी अतिर्ान सञ्चालन 
(८५ स्थानीर् ििलाई अनदुान) 

४२५
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

८५ 

स्थानीर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : कार्यक्रम सञ्चालनका लातग ८५ 

स्थानीर् ििलाई अजख्िर्ारी प्रदान                           

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : ८५ स्थानीर् ििमा बाल हववाि 

न्रू्नीकरण सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन िएको 
िनु े

                          

Milestone 2 : बाल हववाि हवरुद्ध सचेिना 
अतिवृहद्ध िएको िनुे                           

४८ १२३ १४६ 

जोजिमपूणय 
अवस्थामा 
रिेका 

बालबातलका
को उद्धार 
पाररवाररक 
पनुतमयलन 

स्थानीर् ििसुँगको सिकार्यमा जोजिममा परेका 
बालबातलकाको लातग पनुस्थापना केन्र स्थापना र 

सञ्चालन 

२००
० 

                        
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

पोिरा 
मनपा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

                          √ 



संरक्षण र 

पनुस्थायपना
का लातग 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप २: पनुस्थायपना केन्र स्थापनाका लातग 
पोिरा म.न.पा लाई अजख्िर्ारी प्रदान                         √ 

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन 

                        √ 

Milestone 1 : जोजिममा परेका बालबातलकाको 
संरक्षण िथा पनुस्थायपनाका लातग प्रदेशस्िरमा 
पनुस्थायपना केन्र स्थापना िएको िनुे                           

४९ १२४ १४७ 

संरक्षणमा 
राख् नपुने 
ज्र्ेष्ठ 

नागररकका 
लातग ददवा 
सेवा िथा 
तमलन केन्र 
लगार्िका 
संस्थागि 
संरचना 

स्थापना िथा 
सञ्चालन गनय 
सिर्ोग गने 

नीति 
तलइनेछ । 

ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा सेवा िथा तमलन केन्र 
स्थापना र सञ्चालन 

३६०
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सूचना माफय ि प्रस्िाव आह्वान                            

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव मूल्र्ांकन िथा स्थानीर् 

िि छनौट                           

हक्रर्ाकलाप ४ : छनौट िएका स्थानीर् ििलाई 

अजख्िर्ारी प्रदान                         

√ 

हक्रर्ाकलाप ५ : अनदुान प्राप्त स्थानीर् ििमा ददवा 
सेवा केन्र सञ्चालन                          

हक्रर्ाकलाप ६ : कार्यक्रम अनगुमन 

                        

Milestone 1 : स्थानीर् ििसुँगको सिकार्यमा ३६ 

स्थातनर् ििमा ददवा सेवा िथा तमलन केन्र 
स्थापना िथा सञ्चालन िएको िनुे । 

                        

Milestone 2 : ज्र्ेष्ठ नागररकिरुको दैतनक 

जजवनर्ापनमा सिजिा िएको िनुे                         



                              

५० १२४ १४७ 

संरक्षणमा 
राख् नपुने 
ज्र्ेष्ठ 

नागररकका 
लातग 

संरक्षण गृि, 

वृद्धाश्रम 
लगार्िका 
संस्थागि 

संरचना 
स्थापना िथा 
सञ्चालन गनय 
सिर्ोग गने 

नीति 
तलइनेछ । 

ज्र्ेष्ठ नागररक सेवा केन्र र आश्रमिरुको पूवायिार 
एवम ्संस्थागि हवकास कार्यक्रम 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण िथा 
पररमाजयन 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सूचना माफय ि प्रस्िाव आह्वान                            

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रस्िाव मूल्र्ांकन िथा आश्रम 

छनौट 
                          

हक्रर्ाकलाप ४ : छनौट िएका आश्रमलाई अनदुान                            

हक्रर्ाकलाप ५ : छनौट िएको ज्र्ेष्ठ नागररक 

आश्रममाफय ि कार्य सञ्चालन                           

हक्रर्ाकलाप ६: कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : ५ वटा ज्र्ेष्ठ नागररक 
आश्रमिरुको पूवायिार एवं संस्थागि हवकास 
िएको िनुे । 

                          

Milestone 2 : असिार् अशक्त ज्र्ेष्ठ 
नागररकिरुको संरक्षणमा सिर्ोग पगु्ने                           

५१ १२३ १४६ 

बाल 

अतिकारको 
सतुनजिििा
का लातग 
बालमैरी 

स्थानीर् िि 
घोर्णा गनय 

प्रदेश बालपररर्द बैठक िथा सञ् चालन  १५०                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

प्रदेश 

बालपररर्द 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण  

  

                        

हक्रर्ाकलाप २ : बैठक सञ् चालन (३ पटक) 

                        



सिर्ोग 
गररनेछ । 

Milestone 1 : गण्डकी प्रदेशमा बालबातलका 
सवालिरु उठान िई सम्बोिनका लातग सम्बजन्िि 
तनकार्सुँग समन्वर् िएको िनुे                           

Milestone 2 : बाल मैरी प्रदेश तनमायणमा सिर्ोग 

पगु्ने                           

५२   १४३ 

लैहङ्गक हिंसा 
हवरुद्ध शून्र् 
सिनशीलिा 
को नीति 
अवलम्बन 
गरी स्थानीर् 
ििसुँगको 
समन्वर् 
िथा 

सिकार्यमा 
लैहङ्गक हिंसा 

िथा 
सामाजजक 
कुरीति 
हवरुद्ध 
अतिर्ान 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

ित्काल उद्धार (हिंसा प्रिाहवििरुको लातग) 
समन्वर् सतमति बैठक 

३६०                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

सञ् जाल 

सदस्र्िरु  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण  

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : बैठक सञ् चालन (आवश्र्किा 
अनसुार) 

                        √ 

Milestone 1 : गण्डकी प्रदेशमा हिंसा प्रिाहवि 

जोजिमपूणय अवस्थामा रिेका व्र्जक्तिरुको 
ित्काल उद्धार गनय आवश्र्क समझदारी समन्वर् 
िएको िनुे 

                          

Milestone २ : हिंसा प्रिाहवि जोजिमपूणय 
अवस्थामा रिेका व्र्जक्तिरुको ित्काल उद्धार 
िएको िनुे 

                            

५३ १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 
आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 

अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तिरुलाई सिार्क सामग्री 
हविरण कार्यक्रम  (सेिो छडी, वैशािी, ह्ववील 
जचर्र) 

१५०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राज् िर् 

अपाङ्ग 
मिासंघ 
गण्डकी 
प्रदेश 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : सरोकारवालािरुसुँग समन्वर् 
बैठक गरी िोहकएका सामग्रीको सूची िर्ार गने                           

हक्रर्ाकलाप ३ : आवश्र्क सिार्क सामग्रीको 
मापदण्ड िोक्ने                           



सञ्चालन 
गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप ४ : सामग्री हविरणका लातग संस्था 
िथा व्र्जक्त छनौट                         

  
हक्रर्ाकलाप ५ : सिार्क सामग्री िररद                         

हक्रर्ाकलाप ६ : सिार्क सामग्री हविरण                         
  

हक्रर्ाकलाप 7 : कार्यक्रम अनगुमन                         
  

Milestone 1 : अपाङ्गिा सिार्क सामग्री िररद 
िई हविरण िएको िनुे                         

  

Milestone २ : अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तको दैतनक 

जीवनर्ापनमा सिजिा आएको िनु े                         

  

५४ १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 
आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

अपाङ्गिा सशजक्तकरण िथा क्षमिा अतिवृहद्ध 
कार्यक्रम 

२००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राज् िर् 

अपाङ्ग 
मिासंघ 
गण्डकी 
प्रदेश 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : कार्यक्रम सञ् चालन                           

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तिरुको 
आतथयक सामाजजक सशक्तीकरणमा सिर्ोग पगेुको 
िनु े

                          

५५   १४२ 

लैहङ्गक 

मूलप्रवािीक
रण िथा 
सारििू 
लैहङ्गक 
समानिा 

कार्म गनय 
आवश्र्क 
नीति िथा 

काननु िजुयमा 
गरी 

कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

वाहर्यक प्रगति पजुस्िका प्रकाशन ५००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : प्रगति पजुस्िका प्रकाशन पूवयिर्ारी 

                        √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : प्रगति पजुस्िका प्रकाशन                           

Milestone 1 : वाहर्यक प्रगति पजुस्िका प्रकाशन 

िएको िनुे                           



५६   १४२ 

लैहङ्गक 

मूलप्रवािीक
रण िथा 
सारििू 
लैहङ्गक 
समानिा 

कार्म गनय 
आवश्र्क 
नीति िथा 

काननु िजुयमा 
गरी 

कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

र्ोजना िजुयमा गो् ठी १००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

सरोकारवा
ला 

तनकार्िरु 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        

√ 

हक्रर्ाकलाप २: महिला, बालबातलका, ज्र्े् ठ 

नागररक, अपाङ्गिा िएका व्र्जक्त र समाज कल्र्ाण 
सम्बन्िी कार्यक्रमको र्ोजना िजुयमा गो् ठी                          

Milestone 1 : र्ोजना िजुयमा गो् ठी सम्पन् न िई 

आगामी आ.ब को कार्यक्रमको िाका िर्ार िनुे 
                          

५७ १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 
आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तिरुलाई समदुार्मा आिाररि 
पनुस्थायपना कार्यक्रम 

२००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राज् िर् 

अपाङ्ग 
मिासंघ 
गण्डकी 
प्रदेश 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ : अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तिरुलाई 

समदुार्मा आिाररि पनुस्थायपना कार्यक्रम सम्बन्िी 
अन्िरहक्रर्ा िथा समीक्षा गो् ठी                           

हक्रर्ाकलाप 3 : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : अन्िरहक्रर्ा िथा समीक्षा कार्यक्रम 

सम्पन् न िई सीबीआर कार्यक्रम प्रिावकारी 
बनाउन सिर्ोग पगेुको िनुे                           

५८   १४९ 

आतथयक 

अिावका 
कारण 
स्वास्थ्र् 

उपचार सेवा 
पाउन 

नसकेका 

अपाङ्गिा िएका, असिार्, अशक्त, गियविी, ज्र्ेष्ठ 
नागररक र हवपन् न वगयलाई उपचार केन्रसम्म 
पगु्न र उपचार िचयमा सितुलर्ि प्रदान गने 
कार्यक्रम 

१००
० 

                        
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

                          √ 



अपाङ्गिा 
िएका, 
असिार्, 

अशक्त, 

गियविी, 
सतु्केरी, 
ज्र्े् ठ 

नागररक र 
हवपन् न 
वगयको 

उपचारको 
लातग प्रदान 
गदै आएको 
सहुविालाई 
तनरन्िरिा 
ददइनेछ  

 । 

हक्रर्ाकलाप २ : अपाङ्गिा िएका, असिार्, अशक्त, 

गियविी, ज्र्ेष्ठ नागररक र हवपन् न वगयलाई उपचार 
केन्रसम्म पगु्न र उपचार िचयमा सितुलर्ि प्रदान 
गने कार्यक्रम सञ् चालन (आवश्र्किानसुार) 

                          

हक्रर्ाकलाप ३ : कार्यक्रम अनगुमन                           

Milestone 1 : अपाङ्गिा िएका, असिार्, अशक्त, 

गियविी, ज्र्ेष्ठ नागररक र हवपन् न वगयलाई उपचार 
िचयमा सिर्ोग पगेुको िनुे 

                          

५९ १२४ १४७ 

अपांगिा 
िएका 

व्र्जक्तको 
अतिकार 

संरक्षण िथा 
संबद्धयन गनय 
समदुार्मा 
आिाररि 
पनुस्थायपना 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

अपाङ्गिा सिार्िा कक्षको सिार्िा कक्ष सञ् चालन 
िचय 

३६०                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति/तनदेजशका तनमायण 

  

                        √ 

हक्रर्ाकलाप २ अपाङ्गिा सिार्िा कक्षको 
सिार्िा कक्ष सञ् चालन                         √ 

Milestone २ : अपाङ्गिा सिार्िा कक्षको 
सिार्िा कक्ष सञ् चालन िएको िनु े 

                        

  

घ) िार्ा, संस्कृिी, परुाित्व, र्वुा 
िथा िेलकूद 

                                        

६०   १४० 

जाति, िार्ा, 
संस्कृति र 
तलहपको 
संरक्षण र 
प्रवियनमा 
जोड 

ददइनेछ । 

क) प्रदेशको संस्कृति जगेनाय, िार्ा संरक्षणको लातग 
आवश्र्क नीति िथा काननु तनमायण 

२००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरू, 

राहिर् प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान, 

अन्र् 
मिाशािाि
रू, आतथयक 
मातमला 

  

हक्रर्ाकलाप १: प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान तनर्मावली 
तनमायण 

                            

1.1 कार्यटोली गठन                             

2.2 तनर्मावलीको मस्र्ौदा िर्ारी                             



Milestone 2 : प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान तनर्मावली 
तनमायण िनुे 

                          

िथा 
र्ोजना र 
आन्िररक 
मातमला 
िथा 
काननु 

मन्रालर् 

  

६१ ११६ १४१ 

प्रदेशका 
एतििातसक 
स्मारक र 
परुािाजत्वक 
स्थलको 
अध्र्र्न 
अनसुन्िान 
संरक्षण, 

संिार िथा 
पनुतनयमायण 
सम्बन्िी 

नीति, काननु 
र मापदण्ड 
िजुयमा 

गररनेछ । 

ि) परुािाजत्वक मित्वका बस्ि ुिथा सम्पदािरूको 
पहिचान िथा संरक्षण 

२००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरू, 

अन्र् 
मिाशािाि
रू, परुाित्व 
हविाग, 

परुाित्व 
हवज्ञिरू  

  

हक्रर्ाकलाप 1: परुािाजत्वक सम्पदाको प्रोफाइल 

िर्ारी 
                            

हक्रर्ाकलाप २: कार्यपोजना सहििको प्रस्िाव माग 

िथा संस्था छनोट 
                            

हक्रर्ाकलाप 3: सम्पदा संरक्षण सम्बन्िी कार्यक्रम 

सञ्चालन 
                            

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप ५: प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone 1: परुािाजत्वक सम्पदाको प्रोफाइल 

िर्ारी िनु े
                            

Milestone २: प्रदेशका सम्पदािरूको संरक्षण िनुे                               

६२ ११९ १४० 

जाति, िार्ा, 
संस्कृति र 
तलहपको 
संरक्षण र 
प्रवियनमा 
जोड 

ददइनेछ । 

ग) िार्ा साहित्र्, कला र संस्कृतिको उत्थानको 
लातग आर्ोजना गररने कार्यक्रम िथा राहिर् 
हवितुििरूको सम्मानमा मनाइने ददवस समारोि 
व्र्वस्थापन गने  

२००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िार्ा 
साहित्र् 
सम्बन्िी 
हवतिन्न 

संघ संस्था 
र 

प्रतिष्ठानि
रू, अन्र् 

मिाशािाि
रू,  

  

हक्रर्ाकलाप 1 कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: राहिर् हवििूीिरूको सम्मानमा 
ददवस समारोिको आर्ोजना 

                            

Milestone 1: कार्यहवति िर्ारी िइय समारोि 
आर्ोजना िनु े

                            



६३ ११९     

घ) तसजयनजशल र्वुा, िेलाडी, बैज्ञातनक, कलाकार, 

समाजसेवी, प्रकृति संरक्षक, उद्यमी, कला साहित्र् 
सस्कृति लगार्िका र्वुा र स्रष्टािरुको पहिचान 
गरी प्रोत्सािन र परुस्कार प्रदान गने 

२००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

र्वुा, िेल, 

कला, 
संरक्षण, 

उद्यम, 

साहित्र् 
क्षरका 

संघ संस्था, 
अन्र् 

मिाशािाि
रू,  

  

हक्रर्ाकलाप 1: कार्यहवति तनमायण एवम ्पररमाजयन 

। 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रतििाको मूल्र्ाङ्कन र छनौट                              

हक्रर्ाकलाप ३: प्रोत्सािन र परुस्कार कार्यक्रम                              

Milestone 1: कार्यहवति अद्यावतिक िनुे                             

Milestone 2: हवतिन्न प्रतििाको प्रोत्सािन िनुे                             

६४ १११ १३७ 

प्रदेशमा 
िेलकुदको 
हवकास गनय 

प्रदेश 
िेलकुद 
प्रतिष्ठान 

स्थापना गरी 
सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

ङ) प्रदेश िेलकुद पररर्द् / एकेडेमी स्थापना र 
सञ्चालन 

१००
०० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

र्वुा िथा 
िेलकुद 
मन्रालर्, 

र्वुा िथा 
िेलकुद 
मिाशािा, 

अन्र् 
मिाशािाि
रू, पोिरा 
रंगशाला, 
िेलहवज्ञ 
िथा 

िेलाडीिरू 

  

हक्रर्ाकलाप 1: प्रदेश िेलकुद ऐकेडेमी सम्बन्िी 
हविेर्क िर्ारी   

                            

हक्रर्ाकलाप २: प्रदेश िेलकुद ऐकेडेमी तनर्मावली 
तनमायण  

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: प्रदेश िेलकुद एकेडेमी स्थापना                              

हक्रर्ाकलाप ४: िेलकुद एकेडेमीको लातग 
जनशजक्त व्र्वस्थापन 

                            

हक्रर्ाकलाप ५: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1: हविेर्क िर्ारी िनुे                             

Milestone 2: तनर्मावली तनमायण िनु े                             

Milestone ३: िेलकुद एकेडेमी सञ्चालन िएको 
िनुे । 

                            



६५ ११५ १३९ 

र्वुामा राहिर् 
िावना 

जागिृ गराइय 
प्रदेशको 

हवकास िथा 
सम्बृहद्ध प्रति 
जजम्मेवार र 

नैतिकवान 
बनाउन 
प्रादेजशक 
र्वुा नीति 
ल्र्ाइनेछ ।  

च) प्रदेशस्िरीर् र्वुा नीति तनमायण १००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

प्रदेश नीति 
िथा 
र्ोजना 
आर्ोग, 

अन्र् 
मिाशािा, 
राहिर् र्वुा 
पररर्द् 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : प्रादेजशक र्वुा नीति अविारणापर 

िर्ारी गने 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप २: सरोकारवालािरूसुँग अन्िहक्रय र्ा                              

हक्रर्ाकलाप ३: र्वुा नीति तनमायण                             

Milestone 1: प्रदेशको र्वुा नीति तनमायण िनुे                             

६६   १३८ 

राहिर् िथा 
अन्िराहिर् 
स्िरका 
िेलकुद 
प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चालन गनय 
सिजजकरण 
गररनेछ । 

छ) हवतिन्न िेलकुद प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन एवं 
सििागीिा 

३००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िेल 

सम्बन्िी 
हवतिन्न 
बोडयिरू, 

िेलकुद 
हवकास 

सतमतििरू, 

अन्र् 
मिाशािाि

रू  

  

हक्रर्ाकलाप १: कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: कार्यहवतिको आिारमा प्रस्िाव 
माग गने 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: प्रस्िाव छनौट र सिर्ोग प्रदान                             

Milestone 1: कार्यहवति तनमायण िनुे                             

Milestone 2 : िेलकुद प्रतिर्ोतगिािरू सञ्चालन 
िथा सििातगिा सिर्ोग पगु्ने 

                            

६७   १४० 

जाति, िार्ा, 
संस्कृति र 
तलहपको 
संरक्षण र 
प्रवियनमा 
जोड 

ददइनेछ । 

ज) प्रदेशस्िरीर् संस्कृिी झल्कने लोकगीि िथा 
लोकनतृ्र् सञ्चालन 

१००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िििरू, 

लोकगीि 
िथा नतृ्र् 
सम्बन्िी 
संस्थािरू, 

कलाकारि
रू 

  

हक्रर्ाकलाप १: लोकगीि िथा नतृ्र् सञ्चालन 

कार्यहवति िर्ारी 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप २: सरोकारवालािरूसुँग बैठक िथा 
अन्िहक्रय र्ा  

                          √ 



हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1: कार्यहवति तनमायण िनुे                             

Milestone 2 : २ पटक संस्कृति झल्कने लोक 
गीि िथा नतृ्र् संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन िनुे 

                            

६८   १४० 

जाति, िार्ा, 
संस्कृति र 
तलहपको 
संरक्षण र 
प्रवियनमा 
जोड 

ददइनेछ । 

झ) बाििुाहर्क साहिजत्र्क प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन १००                         

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

पोिरा 
मिानगर 
(पोिरा 
सिागिृ), 

साहिजत्र्क 
संघ 

संस्थािरू 

  

हक्रर्ाकलाप १: कार्यहवति िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: बििुाहर्क साहिजत्र्क प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चालन 

                            

हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1: कार्यहवति तनमायण िनुे                             

Milestone 2 : बििुाहर्क साहिजत्र्क प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चालन िनुे 

                            

६९   १३८ 

राहिर् िथा 
अन्िराहिर्
स्िरका 
िेलकुद 
प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चालन गनय 
सिजजकरण 
गररनेछ । 

ञ) मखु्र्मन्री कप िेलकुद प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन 
२००

० 
                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

मखु्र्मन्री 
िथा 

मन्रीपररर्
द् 

कार्ायलर्, 

स्थानीर् 
िििरू, 

िेलकुद 
हवकास 
सतमति, 

पोिरा 
रंगशाला 

  

हक्रर्ाकलाप 1: कार्यहवति िर्ारी                             √ 

हक्रर्ाकलाप २: जजल्लास्िरमा प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन 

गरी िेलाडी छनौट 
                            

हक्रर्ाकलाप ३: प्रदेशस्िरमा प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन 

गने  
                            

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १: जजल्ला िथा प्रदेश ििमा िेलकुद 

प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन िनुे 
                            



७० ११६   

प्रदेश 

सङ्ग्रािलर् 
र 

अन्िराहिर् 
पवयिीर् 

संङ्ग्रिालर्
को संरक्षण 
र संबियनमा 
जोड ददइनेछ 

।  

ट) हवतिन्न संस्कृिी/जािजािी र समदुार्सुँग 
सम्वजन्िि संग्रिालर्/िवन स्थापना एवं स्िरोन्नति 

७७०
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

सांस्कृतिक 

िथा 
जािीर् 
संघ 

संस्थािरू, 

स्थानीर् 
िििरू, 

अन्र् 
मिाशािाि

रू 

  

हक्रर्ाकलाप 1 कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िावको प्राथतमकीकरण िथा 
छनौट  

                            

हक्रर्ाकलाप ३: सम्झौिा िथा अनदुान तनकासा                              

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप ५: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone : हवतिन्न संस्कृतिसुँग सम्बजन्िि 

संग्रािलर्को स्थापना र स्िरोन्नति िनुे  
                            

७१ ११६     

ठ) परुािाजत्वक मित्वका मजन्दर/गमु्बा/मजस्जद 
आददको ममयि संिार 

३६०
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 
िििरू, 

मजन्दर, 

गमु्बा, 
मजस्जद  

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: कार्यहवतिका आिारमा 
प्राथतमकीकरण 

                            

हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम छनौट, सम्झौिा                              

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम सञ्चालन                              

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १:  मजन्दर, गमु्बा र मजस्जदको ममयि 
संिार िनुे  

                            

७२   १४१ 

प्रदेश 

सङ्ग्रािलर् 
र 

अन्िराहिर् 
पवयिीर् 

ड) हिमालर् पवयिीर् संग्रिालर् पोिरामा कोसेली 
घर तनमायणका लातग अनदुान 

२००
० 

            
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

हिमालर् 

पवयिीर् 
संग्रिालर् 

  

हक्रर्ाकलाप १: लागि इहष्टमेट सहििको प्रस्िाव 
माग गने 

                          √ 



संङ्ग्रिालर्
को संरक्षण 
र संबियनमा 
जोड ददइनेछ 

।  

हक्रर्ाकलाप २: सम्झौिा गरी अनदुान उपलब्ि 
गराउने । 

                            

हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम सञ्चालन                              

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone: कोसेली घर व्र्वस्थापन िनुे ।                             

७३   १४० 

जाति, िार्ा, 
संस्कृति र 
तलहपको 
संरक्षण र 
प्रवियनमा 
जोड 

ददइनेछ । 

ढ) माि ृिार्ा अध्र्र्न अध्र्ापन गने 
हवद्यालर्िरुलाई पुुँजीगि अनदुान 

१००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

माििृार्ा 
अध्र्ापन 

गने 
हवद्यालर्ि

रू 

  

हक्रर्ाकलाप 1: कार्यहवति पररमाजयन                           √ 

हक्रर्ाकलाप २ सम्बन्िीि हवद्यालर्िरूबाट प्रस्िाव 

माग गने 
                            

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यहवतिका आिारमा हवद्यालर् 
छनौट गरी अनदुान उपलब्ि गराउने 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone: माििृार्ामा अध्र्ापन गने हवद्यालर्लाइय 
सिर्ोग पगु्ने  

                            

७४ ११७ १४१ 

प्रदेशका 
एतििातसक 
स्मारक र 
परुािाजत्वक 
स्थलको 
अध्र्र्न 
अनसुन्िान 
संरक्षण, 

संिार िथा 
पनुतनयमायण 
सम्बन्िी 

ण) गोरिा तलगतलगकोटमा नेपालको ऐतििातसक 
मित्व झल्काउने प्रदेशस्िरीर् संङ्ग्रिालर्को 
गरुुर्ोजनाका आिारमा तनमायण कार्य 

१००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

पालङुटार 

नगरपातल
का 

गोरिा, 
इतििास 
हवद्िरू, 

  

हक्रर्ाकलाप १: गरुूर्ोजनामा आिाररि लागि 
इहष्टमेट िर्ार गरी बोलपर आव्िान गने ।  

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २: बोलपर मूल्र्ाङ्कन गरी सम्झौिा 
गने । 

                            

हक्रर्ाकलाप 3: तनमायण कार्य सञ्चालन                             



नीति, काननु 
र मापदण्ड 
िजुयमा 

गररनेछ । 

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone: ऐतििातसक मित्व झल्काउने 
तलतलगकोट सङ्ग्रिालर् संरक्षणमा सिर्ोग पगु्ने  

                            

७५ ११३ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 
िेलकुद 
पूवायिारको 
हवकास 

गररनेछ ।  

ि) पोिरा रंगशाला पररसर तिर हक्रकेट मैदान 
सिुार िथा संरक्षण 

१००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

पोिरा 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
हवज्ञ, 

प्रजशक्षक, 

िेलकुद 
हवकास 
सतमति 

  

हक्रर्ाकलाप १: लागि इहष्टमेट र कार्यर्ोजना 
सहििको प्रस्िाव माग गने 

                            

हक्रर्ाकलाप २: सम्झौिा गने                              

हक्रर्ाकलाप ३: तनमायण कार्य सञ्चालन                             

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ारी                             

Milestone १: लागि इहष्टमेट र कार्यर्ोजना 
िर्ार िनु े 

                            

Milestone २: पोिरा रंगशाला तिर हक्रकेट 

मैदानको सिुार र संरक्षण िनु े 
                            

७६ ११७ १४१ 

प्रदेशतिर 

बिसुाुँस्कृति
क ग्रामको 
तनमायण 
कार्यलाइय 
तनरन्िरिा 
ददइनेछ । 

थ) प्रदेश तिर बिसुाुँस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लातग 
हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदनका आिारमा तनमायण 
कार्य 

१००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्थानीर् 

िि, 

संस्कृतिव
द्िरू 

  

हक्रर्ाकलाप १: जग्गा प्रातप्त कार्य सम्पन्न गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: DPR िर्ार गने                             

हक्रर्ाकलाप ३: DPR बमोजजम तनमायण सञ्चालन 
गने । 

                            



हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १ जग्गा प्रातप्त िनुे                             

Milestone २ DPR िर्ार िनु े                             

Milestone ३ DPR बमोजजम बिसुाुँस्कृतिक ग्राम 
तनमायण कार्य सञ्चालन िनु े 

                            

७७ ११६ १४० 

िार्ा, 
साहित्र्, 

कला संतगि, 

नाट्य र 
संस्कृतिको 
संरक्षण गनय 
प्रदेश प्रज्ञा 
प्रतिष्ठानको 
स्थापना गरी 
सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

द) िार्ा, साहित्र्, कला संतगि र संस्कृतिको संरक्षण 
र हवकास गनय प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र 
सञ्चालन 

१००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

राहिर् प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान, 

र्वुा िथा 
िेलकुद 
मिाशािा, 

अन्र् 
मिाशािाि

रू,  

  

हक्रर्ाकलाप १ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्िी 
हविेर्क िर्ारी 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप २ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना                              

हक्रर्ाकलाप ३: अनगुमन                             

Milestone १ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्िी 
हविेर्क िर्ारी िनुे 

                            

Milestone २ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र 
सञ्चालन िनुे 

                            

७८ ११३ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 

ि) अन्िराहिर्स्िरको हक्रकेट मैदानको हवस्ििृ 
पररर्ोजना प्रस्िाव िर्ार गरी तनमायण कार्य आरम्ि 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िेलकुद 

हवकास 
सतमति, 

हक्रकेट 
िेलाडी, 
हवज्ञ िथा 
प्रजशक्षक 

  

हक्रर्ाकलाप १ जग्गा प्रातप्त कार्य सम्पन्न गने                           √ 



िेलकुद 
पूवायिारको 
हवकास 

गररनेछ ।  

हक्रर्ाकलाप २ DPR िर्ार गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ DPR बमोजजम तनमायण सञ्चालन गने 
। 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १ जग्गा प्रातप्त िनुे                             

Milestone २ DPR िर्ार िनु े                             

Milestone ३ DPR बमोजजम तनमायण कार्य आरम्ि 
िनु े 

                            

७९ ११३ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 
िेलकुद 
पूवायिारको 
हवकास 

गररनेछ ।  

न) हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदनका आिारमा 
गल्फकोशय तनमायण कार्य आरम्ि 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

गल्फ 

िेलाडी 
िथा 

प्रजशक्षक, 

स्थानीर् 
िि, तनमायण 
कम्पनी 

  

हक्रर्ाकलाप १ जग्गा प्रातप्त कार्य सम्पन्न गने                             

हक्रर्ाकलाप २ DPR िर्ार गने                             

हक्रर्ाकलाप ३ DPR बमोजजम तनमायण सञ्चालन गने 
। 

                            

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १ जग्गा प्रातप्त िनुे                             

Milestone २ DPR िर्ार िनु े                             

Milestone ३ गल्फकोर्य तनमायण कार्य आरम्ि िनुे                              

८० ११४ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 
िेलकुद 
पूवायिारको 

प) उच्च उचाई िेल िातलम केन्र (High Altitude 

Sports Training Centre) को हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदनका आिारमा तनमायण कार्य 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िेल 

प्रजशक्षकि
रू, रा िे 

प, 

सम्बन्िीि 
स्थानीर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप १: जग्गा प्रातप्त कार्य सम्पन्न गने                           √ 



हवकास 
गररनेछ ।  

हक्रर्ाकलाप २: DPR को कार्यशिय िर्ार गरी 
आसर् परका आिारमा परामशयदािा छनौट गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ३: तडहपआर िर्ार                             

हक्रर्ाकलाप 4: तनमायण सञ्चालन गने ।                             

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone १ जग्गा प्रातप्त िनुे                             

Milestone २ DPR िर्ार िनु े                             

Milestone ३ DPR बमोजजम उच्च उचाइय िेल 
िातलम केन्र तनमायण िनु े 

                            

८१ ११३ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 
िेलकुद 
पूवायिारको 
हवकास 
गररनेछ ।  

फ) गाउुँपातलकासुँगको समन्वर्मा एक स्थानीर् िि 
एक िेल मैदान तनमायण कार्य 

४४०
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

गाउुँपातल
कािरू, 

अन्र् 
मिाशािाि

रू 

  

हक्रर्ाकलाप १: कार्यहवति पररमाजयन                           √ 

हक्रर्ाकलाप २:आवश्र्किा पहिचान र छनौट                             

हक्रर्ाकलाप ३: सम्झौिा गने                             

हक्रर्ाकलाप ४: तनमायण कार्य सञ्चालन।                             

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone २: ४४ वटा िेल मैदानिरू तनमायण 
िनु े

                            

८२ ११२ १३८ 

प्रदेशमा 
सहुविासम्पन्न 
बिउुदे्दश्र्ीर् 
रंगशाला, 
हक्रकेट 
रंगशाला, 
गल्फकोर्य 
उच्च उचाइ 

ब) नगरपातलकासुँगको समन्वर्मा रंगशाला तनमायण 
१५०
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नगरपातल
कािरू, 

अन्र् 
मिाशािाि

रू 

  

हक्रर्ाकलाप १: कार्यहवति पररमाजयन                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: आवश्र्किा पहिचान                              

क्रियाकलाप ३: सम्झौता गरे्न                             



िेलकुद 
िातलम केन्र 
लगार्िका 
िेलकुद 
पूवायिारको 
हवकास 
गररनेछ ।  

हक्रर्ाकलाप ४: नगरपातलका छनोट र तनमायण 
कार्य सञ्चालन। 

                            

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone : नगरपातलकािरूमा रंगशालािरू 
तनमायण िनुे । 

                            

ङ) स्वास्थ्र्                                         

८३ १०३ १५५ 

स्थानीर् 

ििसुँगको 
समन्वर्मा 
सतु्केरी िनुे 
घर घरमा 
स्वास्थ्र्कमी 

सेवा 
संचालन 
गररनेछ 

।दगुयम 
स्थानमा 
गिायवस्था 
िथा जहटल 
प्रसवको 
कारण 
स्वास्थ्र् 
सम्वन्िी 
जहटलिा 
उत्पन्न 
िएका 
गियविी, 
सतु्केरी 

आमा िथा 
बच्चाको 
जजवन 
रक्षाको 

लातग सहुविा 
सम्पन्न 

अस्पिालस
म्म परु्ायउन 

१. गियविी िथा सतु्केरी महिलािरुलाई जहटलिा 
व्र्वस्थापनको लातग सहुविा सम्पन्न अस्पिालमा Ari 

lifting 

२००
० 

      

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

अस्पिाल 

सहुद्धतिकर
ण िथा 
जचहकत्सा 
सेवा 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति पररमाजयन                           √ 

हक्रर्ाकलाप 2: गियविी िथा सतु्केरी महिलािरुलाई 

जहटलिा लातग सहुविा सम्पन्न अस्पिालमा Air 

lifting गने । 

                          √ 

Milestone 1 : माि ृिथा नवजाि जशश ुमतृ्र्दुरमा 
कतम आउने । 

                            



एर्र 
तलजटटङ्ग गने 
कार्यलाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ ।  

८४   
148 
157 

प्रदेशस्िरमा 
जनस्वास्थ्र् 

सेवा 
प्रिावकारी 
रुपमा प्रवाि 
गनय प्रदेश 
स्वास्थ्र् 

नीति िजुयमा 
गररनेछ 
।मटुु, 

मगृौला र 
क्र्ान्सर 
रोगको 

उपचारको 
लातग 

हवजशहष्टकृि 
अस्पिालको 
तनमायण गने 
नीतिलाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ 
।नसने 
रोगको 
वृहद्धदर 

तनर्न्रणका 
लातग 

जनचेिनामूल
क अतिर्ान 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

2. स्वास्थ्र् सम्वन्िी नीति, ऐन, मापदण्ड, कार्यहविी, 
तनदेजशका आदी िर्ार 

१००             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

स्वास्थ्र् 

िथा 
जनसंख्र्ा 
मन्रालर्, 

स्वास्थ्र् 
तनदेशनाल
र्, स्वास्थ्र् 
िातलम 
केन्र, 

स्वास्थ्र् 
कार्ायलर्ि
रु, आपूतिय 
व्र्वस्थाप
न केन्र, 

हवकास 
साझेदार 
संघ 

संस्थािरु, 

हवज्ञ, 

सरोकारवा
ला तनकार् 

आदी 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: आर्वेुद और्िालर् िथा आर्वेुद 

स्वास्थ्र् केन्र व्र्वस्थापन सतमति गठन आदेश 
तनमायण  

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: प्रदेश स्वास्थ्र् नीति तनमायण                              

हक्रर्ाकलाप ४:  स्वास्थ्र् संस्था दिाय, संचालन िथा 
स्िरोन्नति मापदण्ड तनमायण  

                            

Milestone १ :   आर्वेुद और्िालर् िथा आर्वेुद 
स्वास्थ्र् केन्र व्र्वस्थापन सतमति गठन आदेश 
तनमायण िएको िनुे । 

                            

Milestone २ :   गण्डकी प्रदेशको प्रादेजशक 
स्वास्थ्र् नीति तनमायण िएको िनुे । 

                            

Milestone ३ :  स्वास्थ्र् संस्था संचालन िथा 
स्िरोन्नति मापदण्ड तनमायण िएको िनुे । 

                            

८५ ९८ १५० 

मािजृशश ु

स्वास्थ्र्मा 
सिुार 

ल्र्ाउन र 

3. गियवति महिला, जशश ु िथा बालबातलकालाई 
पूणयिोपको प्रत्र्ािूति ददन प्रदेश िोप कोर्मा रकम 
थप िथा कार्यक्रम सञ्चालन 

५००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

  



बाल 
मतृ्र्दुर 
घटाउन 

प्रसतुि िथा 
बाल 

अस्पिालको 
तनमायण कार्य 
आगातड 
बढाईनेछ 

।प्रदेश िोप 
कोर्लाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ । 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           

मन्राल
र् 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 
√ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रदेश िोप कोर्मा रकम थप                              

हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम सञ्चालन                           √ 

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 : प्रदेश िोप कोर्मा रु ५० लाि 
थप िनुे । 

                            

८६ १०२ १५० 

मािजृशश ु

स्वास्थ्र्मा 
सिुार 

ल्र्ाउन र 
बाल 

मतृ्र्दुर 
घटाउन 

प्रसतुि िथा 
बाल 

अस्पिालको 
तनमायण कार्य 
आगातड 
बढाईनेछ 

।प्रदेश िोप 
कोर्लाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ । 

4. प्रदेश स्िरीर् महिला िथा वाल अस्पिालको 
हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरर तनमायण कार्य 
प्रारम्ि गने 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

संघ र 

स्थातनर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रदेश स्िरीर् महिला िथा वाल 

अस्पिाल तनमायणको लागी जग्गा प्राप्ती 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: :  अस्पिालको हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार गरी तनमायणकिाय छनौटको लातग 

सूचना प्रकाशन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४: तनमायण किाय छनौट गरी तनमायण 

कार्य प्रारम्ि 
                            

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             



Milestone 1 : अस्पिाल तनमायणको लागी जग्गा 
प्राप्ती िनुे 

                            

Milestone 2 : अस्पिालको हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार िई तनमायण कार्य प्रारम्ि िनुे । 

                            

८७ १०८ १५१ 

प्रदेशका 
अस्पिाल 
िथा 

आर्वेुद 
केन्रको 

सेवा हवस्िार 
र स्िरोन्नति 

गरी 
प्रिावकारी 
सेवा प्रदान 

गने व्र्वस्था 
तमलाईनेछ 

। 
गणुस्िररर् 
स्वास्थ्र् 
सेवाको 
लातग 

आवश्र्क 

जनशजक्तको 
व्र्वस्था, 

और्ति िथा 
उपकरणको 
आपूतियमा 
सिजजकरण 
र पूवायिार 
संरचनाको 
तनमायण 

गररनेछ । 

5. प्रादेजशक आर्वेुददक र एलोप्र्ातथक और्िी 
उत्पादन केन्रको तड हप आर िर्ार गरी तनमायण  

कार्य आरम्ि 

५००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

संघ र 

स्थातनर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २:प्रादेजशक आर्वेुददक र एलोप्र्ातथक 

और्िी उत्पादन केन्र तनमायणको लागी जग्गा प्राप्ती 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: प्रदेश आर्वेुददक र एलोप्र्ातथक 

और्िी उत्पादन केन्रको हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार गरी वोलपर आव्िानको सूचना 
प्रकाशन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४: तनमायण किाय छनौट गरी तनमायण 

कार्य प्रारम्ि 
                            

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 :प्रादेजशक आर्वेुददक र एलोप्र्ातथक 

और्िी उत्पादन केन्र तनमायणको लागी जग्गा 
प्राप्ती  

                            

Milestone २ :प्रादेजशक आर्वेुददक र 
एलोप्र्ातथक और्िी उत्पादन केन्रको हवस्ििृ 
पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार िई तनमायण कार्य 
प्रारम्ि िनुे । 

                            



८८   १४८ 

प्रदेशस्िरमा 
जनस्वास्थ्र् 

सेवा 
प्रिावकारी 
रुपमा प्रवाि 
गनय प्रदेश 
स्वास्थ्र् 

नीति िजुयमा 
गररनेछ 
।मटुु, 

मगृौला र 
क्र्ान्सर 
रोगको 

उपचारको 
लातग 

हवजशहष्टकृि 
अस्पिालको 
तनमायण गने 
नीतिलाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ 
।नसने 
रोगको 
वृहद्धदर 

तनर्न्रणका 
लातग 

जनचेिनामूल
क अतिर्ान 
सञ्चालन 

गररनेछ । 

6. मटुु, मगृौला िथा क्र्ान्सर हवजशष्टीकृि 
अस्पिालको पूवािायर हवकास, तडपीआर तनमायण 

२००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

संघ र 

स्थातनर् 
िि 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: मटुु, मगृौला िथा क्र्ान्सर 

हवजशष्टीकृि अस्पिाल तनमायणको लागी जग्गा प्राप्ती 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३ : हवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन 
िर्ार गनय वोलपर आव्िानको सूचना प्रकाशन 

                            

हक्रर्ाकलाप ४: परामशयदािा छनौट गरी हवस्ििृ 

पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ारी 
                            

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 : जग्गा प्राप्ती िनुे ।                             

Milestone २ : मटुु, मगृौला िथा क्र्ान्सर 

हवजशष्टीकृि अस्पिालको हवस्ििृ पररर्ोजना 
प्रतिवेदन िर्ार िनुे ।  

                            

८९ ११० १५३ 

गोरिा, 
लमजङु्ग, 

म्र्ाग्दी,  
पवयि, 

नवलपरु 

7. बङुदीकाली गाउुँपातलका वडा नं २ डेढगाउुँ 
स्वास्थ्र् केन्रमा सपयदंश उपचार केन्र स्थापना 

१५०
० 

                        
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

बङुदीका
ली 

गाउुँपातल
का र 
स्वास्थ्र् 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 



(नवलपरासी 
बदयघाट 

ससु्िा पूवय) 
र 

स्र्ाङ्गजाका 
जजल्ला 

अस्पिालमा 
मगृौला 

रोगीको लातग 
डाईलार्तसस 
सेवा हवस्िार 
गदै लतगनेछ 
।नवलपरु 
(नवलपरासी 
बदयघाट 

ससु्िा पूवय) 
जजल्लाका 
हवतिन्न 
स्वास्थ्र् 
संस्थामा 
सपयदंश 

उपचारको 
व्र्वस्था 
तमलाईनेछ 

। 

हक्रर्ाकलाप २: डेढगाउुँ स्वास्थ्र् केन्रमा सपयदंश 
उपचार केन्र स्थापना गनय बङुदीकाली 
गाउुँपातलकालाई अजख्िर्ारी पठाउने ।  

                          

कार्ायलर्, 

नवलपरु। 
√ 

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : बङुदीकाली गाउुँपातलका वडा नं २ 

डेढगाउुँ स्वास्थ्र् केन्रमा सपयदंश उपचार केन्र 
स्थापना िई उपचार सेवा प्रवाि िएको िनुे । 

                            

९० ११० १५३ 

गोरिा, 
लमजङु्ग, 

म्र्ाग्दी,  
पवयि, 

नवलपरु 

(नवलपरासी 
बदयघाट 

ससु्िा पूवय) 
र 

स्र्ाङ्गजाका 
जजल्ला 

8. नवलपरु जजल्ला अस्पिालामा सपयदंस उपचार 
केन्र स्थापना 

४००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

अस्पिाल 

सदुृढीकरण 
िथा 

जचहकत्सा 
सेवा 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २:नवलपरु जजल्ला अस्पिालामा 
सपयदंश उपचार केन्र स्थापना गनय अजख्िर्ारी 
पठाउने ।  

                          √ 

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 



अस्पिालमा 
मगृौला 

रोगीको लातग 
डाईलार्तसस 
सेवा हवस्िार 
गदै लतगनेछ 
।नवलपरु 
(नवलपरासी 
बदयघाट 

ससु्िा पूवय) 
जजल्लाका 
हवतिन्न 
स्वास्थ्र् 
संस्थामा 
सपयदंश 

उपचारको 
व्र्वस्था 
तमलाईनेछ 

। 

Milestone 1 : नवलपरु जजल्ला अस्पिालामा 
सपयदंश उपचार केन्र स्थापना िई उपचार सेवा 
प्रवाि िएको िनुे िनुे । 

                            

९१   १५१ 

प्रदेशका 
अस्पिाल 
िथा 

आर्वेुद 
केन्रको 

सेवा हवस्िार 
र स्िरोन्नति 

गरी 
प्रिावकारी 
सेवा प्रदान 

गने व्र्वस्था 
तमलाईनेछ 

। 
गणुस्िररर् 
स्वास्थ्र् 
सेवाको 
लातग 

9. मजुक्तक्षेर हवकास सतमतिको गठन र High 

altitude Sickness Treatment Center स्थापना र 
सञ्चालन 

२००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: मजुक्तक्षेर हवकास सतमति गठन 

आदेश तनमायण 
                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: High altitude Sickness 

Treatment Center स्थापना र सञ्चालनको लातग 
वारागङु्ग मजुक्तके्षर गाउुँपातलकालाई अजख्िर्ारी 
पठाउने ।  

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 



आवश्र्क 

जनशजक्तको 
व्र्वस्था, 

और्ति िथा 
उपकरणको 
आपूतियमा 
सिजजकरण 
र पूवायिार 
संरचनाको 
तनमायण 

गररनेछ । 

Milestone 1 : मजुक्तके्षर हवकास सतमति गठन 

िएको िनुे । 
                            

Milestone २ : High altitude Sickness 

Treatment Center स्थापना र सञ्चालन िएको 
िनुे । 

                            

९२       

10. हिमालर् आुँिा अस्पिाल र बाग्लङु आुँिा 
अस्पिालमा उपकरण िररद अनदुान 

४००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

अस्पिाल 

सदुृढीकरण 
िथा 

जचहकत्सा 
सेवा 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िाव माग गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप ३: हिमालर् आुँिा अस्पिाल र 
बाग्लङु आुँिा अस्पिाललाई उपकरण िररदका 
लातग सम्झौिा गरी कार्ायन्वर्न गने । 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : हिमालर् आुँिा अस्पिालको 
उपकरण िररद िई सेवा थप प्रिावकारी िएको 
िनुे । 

                            

Milestone २ : बाग्लङु्ग आुँिा अस्पिालमा 
उपकरण िररद िई सेवा थप प्रिावकारी िएको 
िनुे ।  

                            

९३       

११. प्राथतमक स्वास्थ्र् केन्रको पूवायिार हवकास 
अनदुान 

१००
० 

                  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           
सामाजज
क 

नीति, 

र्ोजना, 
√ 



हक्रर्ाकलाप २: आवश्र्किा पहिचान स्वास्थ्र् 
संस्था छनौट गने 

                          

हवकास 
मन्राल

र् 

अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप ३: प्राथतमक स्वास्थ्र् केन्रको 
पूवायिार हवकासका लातग स्थातनर् िििरुलाई 
अजख्िर्ारी प्रदान र तनमायण 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : प्राथतमक स्वास्थ्र् केन्रको पूवायिार 
हवकास िई गणुस्िररर् स्वास्थ्र् सेवा प्रवाि 
िएको िनुे । 

                            

९४       

१२. पोिरा नतसयङ्ग क्र्ाम्पसमा अस्पिाल तनमायणमा 
अनदुान 

१००
०० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

    

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

√ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िाव माग गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप 3: सम्झौिा गने                             

हक्रर्ाकलाप ४ : पोिरा नतसयङ्ग क्र्ाम्पसमा 
अस्पिाल तनमायण कार्य सञ्चालन  

                            

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 : पोिरा नतसयङ्ग क्र्ाम्पसमा अस्पिाल 

तनमायण प्रारम्ि िएको िनुे । 
                            

९५ १०४     

13. क्षेरीर् अस्पिाल पोिरामा ओहपडी िवन 
तनमायण अनदुान 

२००
०० 

            
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

अस्पिाल 

सदुृढीकरण 
िथा 

जचहकत्सा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 



हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िाव माग गने                           

सेवा 
मिाशािा √ 

हक्रर्ाकलाप ३: क्षेरीर् अस्पिाल पोिरामा 
ओहपडी िवन तनमायणको लातग अजख्िर्ारी प्रदान र 
तनमायण 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 : क्षेरीर् अस्पिाल पोिरामा ओहपडी 
िवन तनमायण िएको िनुे । 

                            

९६ १०९ १५६ 

स्र्ाङ्गजाको 
वातलङ्ग, 

पवयिको 
तडमवुा र 
िनिुुँको 

दमौलीबाट 
सञ्चातलि 
राजमागय 
घमु्िी 

अस्पिाल 

सेवालाई 
तनरन्िरिा 
ददईनेछ 
।आगामी 
आतथयक 
बर्यमा 

मध्र्हवन्द ु
जजल्ला 
अस्पिाल 

नवलपरुबाट 
उक्त सेवा 
प्रदान 

गररनेछ । 

14. गह्रौं ध्र्ाङतलङ प्राथतमक स्वास्थ्र् केन्र बातलङ 
स्र्ाङ्जा र तिलािार स्वास्थ्र् चौकी, तडमवुा, पवयिमा 
िाइवे मोवाइल अस्पिालको तनरन्िरिा 

१००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति                            √ 

हक्रर्ाकलाप २:  वातलङ्ग नगरपातलका र मोदी 
गाउुँपातलका लाई िाइवे मोवाइल अस्पिालको 
तनरन्िरिा लातग अजख्िर्ारी प्रदान 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप 3: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : गह्रौं ध्र्ाङतलङ प्राथतमक स्वास्थ्र् 
केन्र बातलङ स्र्ाङ्जा र तिलािार स्वास्थ्र् चौकी, 
तडमवुा, पवयिमा एम्बलेुन्स सहििको िाइवे मोवाइल 
अस्पिाल प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन िएको िनुे 
। 

                            

९७       

15. हवन्िवातसनी प्राकृतिक जचहकत्सालर् स्थपाना र 
सञ्चालन अनदुान 

५००
० 

            
सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 



हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िाव माग गने                           

स्थ्र् 
मिाशािा √ 

हक्रर्ाकलाप ३: हवन्िवातसनी प्राकृतिक 

जचहकत्सालर्संग  सम्झौिा  गने 
                            

हक्रर्ाकलाप ४: हवन्िवातसनी प्राकृतिक 
जचहकत्सालर् स्थपाना कार्य सञ्चालन 

                            

हक्रर्ाकलाप 5: कार्यक्रम अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : पोिरामा हवन्िवातसनी प्राकृतिक 

जचहकत्सालर् स्थपाना िई सञ्चालन िएको िनुे । 
                            

९८       

16. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोिराको व्लड बैंक 
लगार्ि पूवायिार सिुार अनदुान 

5000             

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रस्िाव माग गने                           √ 

हक्रर्ाकलाप २:  छनौट गरी सम्झौिा  गने                             

हक्रर्ाकलाप ३: नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
पोिराको व्लड बैंक लगार्ि पूवायिार सिुारका 
लातग  कार्य सञ्चालन 

                            

हक्रर्ाकलाप 4: अनगुमन                           √ 

Milestone 1 : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोिराको 
व्लड बैंक लगार्ि पूवायिारमा सिुार िएको िनुे 
। 

                            

९९   १५८ 
रोग 

तनदानका 
17. तनदेशनालर्, आपूतिय केन्र र जन स्वास्थ्र् 
प्रर्ोगशालालाई (सवारी सािन) 

१८०
०० 

            
सामाजज
क 

िररद 

ईकाइ 
  



लातग 
प्रादेजशक 
रेफरेन्स 

प्रर्ोगशाला 
र स्वास्थ्र् 
सामाग्री 
आपूतियका 
लातग प्रदेश 
स्वास्थ्र् 
आपूतिय 
िण्डारण 
केन्र 
स्थापना 
गररनेछ 

।मिामारी 
िथा 

हवपदजन्र् 
रोग 

तनर्न्रण 
गनय 

प्रिावकारी 
संर्न्र 

बनाईनेछ । 

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           

हवकास 
मन्राल

र् 

√ 

हक्रर्ाकलाप २: बोलपरको िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप ३: बोलपरको आव्िान िथा सवारी 
सािन िररद 

                            

Milestone 1 : तनदेशनालर्, आपूतिय केन्र र जन 

स्वास्थ्र् प्रर्ोगशालाको लातग जम्मा ३ वटा 
सवारी सािन िररद िएको िनुे । 

                            

१००   १५८ 

रोग 

तनदानका 
लातग 

प्रादेजशक 
रेफरेन्स 

प्रर्ोगशाला 
र स्वास्थ्र् 
सामाग्री 
आपूतियका 
लातग प्रदेश 
स्वास्थ्र् 
आपूतिय 
िण्डारण 
केन्र 
स्थापना 
गररनेछ 

18. और्िी ढुवानी गने मालविाक िक ( प्रदेश 
आपूतिय व्र्वस्थापन केन्रको लातग) 

५००
० 

            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िररद 

ईकाइ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: बोलपरको िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप ३: बोलपरको आव्िान िथा 
मालवािक िक िररद 

                            

Milestone 1 : प्रिावकारी रुपमा और्िी ढुवानी 
िनु े

                            



।मिामारी 
िथा 

हवपदजन्र् 
रोग 

तनर्न्रण 
गनय 

प्रिावकारी 
संर्न्र 

बनाईनेछ । 

१०१       

19. एम्बलेुन्स 
८००

० 
            

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िररद 

ईकाइ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: बोलपरको िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप ३: बोलपरको आव्िान िथा 
एम्बलेुन्स िररद 

                            

Milestone 1 : १ एम्बलेुन्स िररद िएको िनुे                             

१०२   १५८ 

रोग 

तनदानका 
लातग 

प्रादेजशक 
रेफरेन्स 

प्रर्ोगशाला 
र स्वास्थ्र् 
सामाग्री 
आपूतियका 
लातग प्रदेश 
स्वास्थ्र् 
आपूतिय 
िण्डारण 
केन्र 
स्थापना 
गररनेछ 

20. हपक अप िेन (४ गोटा जजल्लालाई १ गोटा 
आपूतिय केन्रलाई) 

२००
०० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

िररद 

ईकाइ 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: बोलपरको िर्ारी                           √ 

हक्रर्ाकलाप ३: बोलपरको आव्िान िथा हपक अप 
िेन िररद 

                          √ 

Milestone 1 : जजल्ला अस्पिाल/स्वास्थ्र् 

कार्ायलर्को लातग ४ गोटा र आपूतिय केन्रको 
लातग १ गोटा हपक अप िेन िररद गरी 
िस्िान्िरण गरीने । 

                            



।मिामारी 
िथा 

हवपदजन्र् 
रोग 

तनर्न्रण 
गनय 

प्रिावकारी 
संर्न्र 

बनाईनेछ । 

१०३ १०५ १५४ 

तबशेर्ज्ञ 

स्वास्थ्र् 
सेवाबाट 

वजञ्चि रिेका 
दूर दराजका 

गाउुँ 
बस्िीमा 
एहककृि 
हवशेर्ज्ञ 

स्वास्थ्र् 
संचालन 

गररनेछ । 
क्षर्रोग, 

एच.आई.िी. 
एड्स, 

मलेररर्ा, 
डेङ्गग ुर 
कालाजार 

रोगको 
एहककृि 
िोज 

पड्िाल िथा 
तनगरानी 

कार्यक्रमको 
शरुुवाि 

गररनेछ । 

21. क्षर्रोग, कुष्ठरोग, औलो, एच आई ति/ एड्स 
रोगको एहककृि सतियलेन्स कार्यक्रम 

५००
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

WHO, 
Save The 
Children, 

Global 
fund 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप 2: िर्ारी वैठक िथा प्राहवतिक 
कार्यदल गठन 

                          √ 

हक्रर्ाकलाप ३: सरोकारवालािरु संग 
अतिमजुिकरण वैठक 

                            

हक्रर्ाकलाप ४: कार्यदलको कार्यहववरण िर्ारी                             

हक्रर्ाकलाप ५: सतियलेन्सको ढाचा स्वरुप िथा 
केश डेहफनेशन िर्ार गने 

                            

हक्रर्ाकलाप ६: कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तनदेजशका 
िर्ारी कार्यशाला गोष्ठी 

                            

हक्रर्ाकलाप ७: कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तनदेजशका 
स्थलगि पररक्षण 

                            

हक्रर्ाकलाप ८: कार्यक्रम कार्ायन्वर्न तनदेजशका 
हविरण  

                            

हक्रर्ाकलाप ९: कार्यक्रम शिुारम्ि                              

हक्रर्ाकलाप १०: अतिमजुिकरण तनदेजशका िर्ारी 
िथा छपाई 

                            



हक्रर्ाकलाप ११: जजल्ला आर आर हट लाई 
अतिमजुिकरण 

                            

हक्रर्ाकलाप १२: स्वास्थ्र्कमीिरु (तनजी 
गैरसरकारी समेि)  लाई अतिमजुिकरण 

                            

हक्रर्ाकलाप १३: एहककृि सतियलेन्स कक्षको 
तनमायण 

                            

हक्रर्ाकलाप १5:  Active  Surveillance                              

हक्रर्ाकलाप १6: Outbreak Response                              

हक्रर्ाकलाप १7: सचुना सञ्चार सामाग्री िर्ारी                              

हक्रर्ाकलाप १८: सतियलेन्स अहफसर र जजम्मेवारी 
िोक्ने िथा  तनर्तमि कार्यक्रम सञ्चालन 

                            

हक्रर्ाकलाप १9: कार्यक्रम अनगुमन                             

Milestone 1 : कार्यदलको गठन                             

Milestone 2 : कार्यक्रम सञ्चालन तनदेजशका तनमायण                             

Milestone ३ : एहककृि सतियलेन्स कार्यक्रम 

सञ्चालन  
                            

१०४   १४९ 

संघ र 

स्थानीर् 
ििसुँगको 
सिकार्यमा 
स्वास्थ्र् 
तबमा 

कार्यक्रमला
ई 

अतिर्ानका 
रुपमा 
अगातड 

बढाईनेछ । 
क्र्ान्सर, 

मटुु, मृगौला, 

22. प्रदेश स्वास्थ्र् तबमा संर्ोजन सतमति गठन िथा 
सञ्चालन र सेवा प्रदार्क संस्थाको सपुररवेक्षण िथा 
अनगुमन 

१५०
० 

                        

सामाजज
क 

हवकास 
मन्राल

र् 

नीति, 

र्ोजना, 
अनगुमन 
िथा 

जनस्वा
स्थ्र् 

मिाशािा 

  

हक्रर्ाकलाप 1 : कार्यहवति तनमायण                           √ 

हक्रर्ाकलाप २: प्रदेश स्वास्थ्र् तबमा संर्ोजन 

सतमति गठन  
                          √ 

हक्रर्ाकलाप 3: सेवा प्रदार्क संस्थाको सञ् चालन, 

सपुररवेक्षण िथा अनगुमन 
                          √ 



तसकल सेल 
एतनतमर्ा, 
स्पाइनल 
इन्जरुी, 

पाहकय न्सन्स, 

अल्जाइमर 
र िेड 

इन्जरुीको 
उपचारको 
लातग अति 
गरीब 

तबरामीलाई 
आतथयक 

सिर्ोग गने 
तनति 

तलइनेछ 
।आतथयक 
अिावका 
कारण 
स्वास्थ्र् 

उपचार सेवा 
पाउन 

नसकेका 
अपाङ्ग, 

असिार्, 

अशक्त, 

गियवति, 

सतु्केरी, 
ज्र्ेष्ठ 

नागररक र 
हवपन्न 
वगयको 

उपचारको 
लातग प्रदान 
गदै आएको 
सहुविालाई 
तनरन्िरिा 
ददइनेछ ।  

Milestone 1: प्रदेश स्वास्थ्र् तबमा संर्ोजन सतमति 

गठन िई तनर्तमि रुपमा बैठक बस्ने 
                            

Milestone २:  स्वास्थ्र् तबमा कार्यक्रम संचालन 
िएका स्वास्थ्र् संस्थािरुको तनर्तमि सपुररवेक्षण 
िथा अनगुमन िई स्वास्थ्र् तबमा कार्यक्रम 
प्रिावकारी िनुे । 

                            

 


