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हाम्रो भनाई 

 

र्वुाको सवायष्ट्रिण ष्ट्रवकास माफय ि  समनु्नि राि गनमायणका लागि सशक्तीकरण माफय ि सक्षम नािररक िर्ार िनयका 
लािी र्वुा सम्बन्धी नीगिगनमायण देस्ख कार्ायन्वर्न िहसम्म सबै चरणमा र्वुालाई अथयपूणय रुपमा संलग्न िराई 

राष्ट्रिर् ष्ट्रवकासको मूलप्रवाहमा समावेश िने उदे्दश्र्का साथ ष्ट्रव.स. २०७२ मा राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्को तथापना भएको 
हो ।   

पररषद्ले आफ्नो तथापना काल देस्ख नै  र्वुा सशक्तीकरण र ष्ट्रवकासका क्षेरमा संघीर् िहमा मार नभई प्रदेश 

िह र तथानीर् िहबाट समेि र्वुा लस्क्षि कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा  सँिसँिै अस्घ बढाईरहेको छ । र्सै 

क्रमको गनरन्िरिा तवरुप चालू आ.व.२०७९।८० मा पररषद्लाई प्राप्त वजेट सीमा गभर रही  शसिय अनदुान 

अन्िियि प्रत्रे्क प्रदेशमा ५ वटा कार्यक्रमका दरले सािै वटा प्रदेशमा  र प्रत्रे्क  स्जल्लाका एक एक तथानीर् 
िह छनोट िरी ७७ वटा तथानीर् िहमा सञ्चालन हनुे िरी कार्यक्रम पिाइएको छ ।  र्वुा लस्क्षि कार्यक्रम 
माफय ि पररषद्लाई प्रदेश र तथानीर् िहसम्म जोड्न र्ी कार्यक्रमहरु कोशेढुिा हनुे अपेक्षा गलईएको छ । िीनै 

िहका सरकार, र्वुा सम्बद्ध सरकारी िथा िैरसरकारी संघ संतथा र र्वुा तवरं्ले अपनत्व गलन ेिरी कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न िने कार्यढाँचाको ष्ट्रवकास िररएको छ । र्ी सबै कार्यक्रमको मूल आशर् भनेको र्वुा ष्ट्रवकासका लागि 
दीघयकागलन रणनीगि र्थु गभजन २०२५ ले  पररकल्पना िरेको िणुतिरीर् र ब्र्वसाष्ट्रर्क स्शक्षा, 
रोजिारी,उद्यमस्शलिा र सीप ष्ट्रवकास¸ तवात्र् र सामास्जक सरुक्षा, र्वुा पररचालन सहभागििा र नेितृ्व ष्ट्रवकास, 
खेलकुद र मनोरञ्जनलाई अस्घ बढाउँदै समदृ्ध नपेाल र सखुी नपेाली बनाउने राष्ट्रिर् अगभर्ानलाई सफल बनाउन ुहो ।  

िि ष्ट्रविि वषयहरुमा झैं र्स वषय पगन संघ, प्रदेश र तथानीर् िहबाट कार्ायन्वर्न हनु े िरी िर् भएका 
कार्यक्रमहरुको उदे्दश्र् र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको अवधारणा तपष्ट पानय, कार्ायन्वर्न प्रष्ट्रक्रर्ामा एकरूपिा  ल्र्ाउन 
र कार्यक्रमको ममयसँि पररस्चि िराउन, खचयिने आधार प्रष्टपारी  एकै प्रकारका कामहरूलाई देशभर समान एवं 

प्रभावकारी ढिले कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाई ष्ट्रपछगर्एका र सीमानिकृि वियका र्वुालाई  समेि  राज्र् सर्न्रको मूल 
प्रवाहमा ल्र्ाउन  मद्दि पिुोस ्भने्नअगभप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सहजीकरण पसु्तिका िर्ार पाररएको छ । र्स 

पसु्तिकाबाट ष्ट्रवत्तीर् अनशुासन कार्म राख्न, कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा पारदस्शयिा र एकरुपिा कार्म िनय, 
कार्यक्रमहरुलाई नगिजामखुी रुपले कार्ायन्वर्न िनय र पररषदका कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुले सहज 

रुपमा जानकारी प्राप्त िरी सेवा गलन र ठदन मद्दि पगु्नेष्ट्रवश्वास गलइएको छ ।  

अन्त्र्मा र्स पसु्तिकाका ष्ट्रवषर्मा प्राप्त हनु ेसझुावहरूले राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्लाई आिामी ठदनका लागि थप 

पषृ्ठपोषण प्रदान िने हनुाले सरोकारवालाहरूबाट रचनात्मक सझुावको अपेक्षा राख्दै पसु्तिका िर्ार िने कार्यमा प्रत्र्क्ष 
अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोि परु्रर्ायउन ुहनु ेसबैलाई हाठदयक धन्र्वाद ठदन चाहन्छु  ।धन्र्वाद ।  

२०७९ श्रावण  

                सरेुन्द्र बतनिे 

कार्यकारी उपाध्र्क्ष  

राष्ट्रिर् र्वुा पररषद् 



 
 

  



 
 

 

राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्को पररचर् 

राष्ट्रिर् र्वुा पररषद् ऐन, २०७२ को प्रतिावना अनसुार र्वुाको हक  ष्ट्रहिको सं रक्षण र सम्बद्धयन िरी समनु्नि मलुकु  

गनमायणका लागि सक्षम नािररक िर्ार िनय िथा र्वुालाई सशक्तीकरण िरी र्वुा सम्बन्धी ष्ट्रवषर्को नीगि गनमायण देस्ख 

कार्ायन्वर्न िहसम्म आवश्र्किा अनसुार उनीहरुलाई संलग्न िराई राष्ट्रिर् ष्ट्रवकासको मूलप्रवाहमा समावेश िने सम्बन्धमा 
आवश्र्क व्र्वतथा िनय वाञ्छनीर् भएकोले राष्ट्रिर् र्वुा पररषद् एउटा तवार्त्त सं तथाको रुपमा रहन ेिरी तथापना भएको 
हो । र्वुा िथा खेलकुद मन्रीको अध्र्क्षिामा ष्ट्रवगभन्न मन्रालर् िथा राष्ट्रिर् र्ोजना आर्ोिका िरी आि जना सस्चव पदेन 
सदतर् सष्ट्रहि ३६ सदतर्ीर् राष्ट्रिर् र्वुा पररषद् ििन हनुे व्र्वतथा ऐनमा रहेको छ । र्सले र्वुाका हक  ष्ट्रहिको सं 

रक्षण र सम्बद्धयन िने समेिका काम िदयछ । पररषद् अन्िियि पररषदका उपाध्र्क्षको अध्र्क्षिामा साि सदतर्ीर् कार्यकारी 
सगमगि रहेको छ । र्सले पररषदको कार्यकारी गनकार्को रुपमा काम िदयछ । प्रशासगनक कार्यका लागि केन्द्रमा एक 
जना सहसस्चवको नेििृव्मा गनजामगि सेवाको कमयचारीहरु रहेका छन । त्र्सैिरी हरेक स्जल्लामा स्जल्ला र्वुा सगमगि 
रहने व्र्वतथा छ । स्जल्ला र्वुा सगमगिले स्जल्ला गभरका र्वुा सम्बन्धी र्ोजना िथा कार्यक्रम सञ्चालन िने काम िदयछन 
।  

दूरदृष्ट्रष्ट (Vision)  

नेपाली र्वुालाई सबल¸ प्रगितपधी र आत्मगनभयर बनाउदै राज्र्का हरेक अंिमा साथयक सहभागििा सगुनस्िि िरी नेपाललाई 
आधगुनक¸ न्र्ार्पूणय र सम् बदृृ्ध राि बनाउने ।  

दीघयकालीन लक्ष्र् (Mission)  

 र्वुाको नेिवृ िथा क्षमिा ष्ट्रवकास 

 उद्यमस्शलिाको ष्ट्रवकास र तवरोजिार  

 र्वुाको पहुँच र सहभागििाको सगुनस्िििा  
 समद्धृ राि गनमायण  

मान्र्िा (Value) 

 तवतथ¸कमयि र उद्यमी र्वुा   
 अगधकार र कियव्र् प्रगि सचेि र्वुा   
 समावेशी र सशक्त र्वुा 
 नेितृ्वदार्ी र तवाबलम्बी र्वुा  

 उद्दशे्र् (Objectives)  

१. राि गनमायण एवम रा ष्ट्रिर् ष्ट्रवकासमा र्वुाको भगुमका र सम्भाव्र्िाको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवतिार िने,  



 
 

२. र्वुा वियमा गसजयनशीलिा, उद्यमशीलिा िथा अन्वेषणात्मक क्षमिाको ष्ट्रवकास िरी रािको आधारभिू  शस्क्तका 
रुपमा तथाष्ट्रपि िदै उनीहरुमा रहेका क्षमिा उजािर िने, 

३. श्रमको सम्मान िने सं तकृगि ष्ट्रवकास िदै र्वाको शारररीक, मानगसक, बौष्ट्रद्धक, नैगिक िथा सं वेिात्मक पक्षको 
समसु्चि  ष्ट्रवकास िरी उच्च मनोबलर्कु्त , नैगिक, ससंुतकृि, गसजयनशील िथा व्र्वसाष्ट्रर्करुपमा दक्ष र्वुा िर्ार 

िने,  

४. र्वुाका आधारभि अगधकारहरु सगुनस्िि िदै उत्पादनशील स्रोिहरुमा उनीहरुको पहुचँ बढाएर रािका राजनीगिक, 

आगथयक, सामास्जक एवम सातकृगिक के्षरका सबै िहका नीगि गनमायण, गनणयर् एवम कार्ायन्वर्नमा सहभािी िराउनका 
साथै लैष्ट्रिक संवेदनशीलिामा आधाररि अथयपूणय सहभागििाका माध्र्मबाट नेििृव् क्षमिा ष्ट्रवकास िरी र्वुालाई 
राष्ट्रिर् ष्ट्रवकासको सं वाहक शस्क्तका रुपमा तथाष्ट्रपि िने,  

५. प्राथगमकिा िथा ष्ट्रवशेष प्राथगमकिाको समूहका र्वुालाई सकारात्मक ष्ट्रवभेदका माध्र्मबाट सशक्त िरी ष्ट्रवकासको 
मूल प्रवाहमा ल्र्ाउन े

पररषद्का काम, कियव्र् र अगधकारहरु (Rights and duties of NYC)  

राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्ऐन, २०७२ को दफा ६ िथा गनर्मावली, २०७३ को गनर्म ३ मा उल्लेख भए बमोस्जम राष्ट्रिर् र्वुा 
पररषदको काम,  कियव्र् र अगधकारहरु देहार् बमोस्जम उल्लेख िररएका छन:  

१. र्वुा सम्बन्धी दीघयकालीन नीगि िजुयमा िरी नेपाल सरकार समक्ष गसफाररस िने,  

२. नेपाल सरकारको तवीकृि नीगिको अगधनमा रही र्वुा सम्बन्धी र्ोजना िथा कार्यक्रम बनाई लािू िने, 

३. पररषद् सँि आवद्धिा प्राप्त िने सं घ, सं तथाहरुले पालना िनुय पनुय ने शियहरु गनधायरण िने, 

४. ष्ट्रवकास गनमायण िथा समाज सेवाको के्षरमा र्वुालाई तवरं् सेवकको रुपमा पररचालन िने सम्बन्धमा आवश्र्क 

नीगि गनधायरण िने, 

५. र्वुालाई राि गनमायणमा सहभािी ह ुन िथा मलुक  गनमायणमा केस्न्द्रि भई अस्घ बढ् न उत्प्ररेरि िने, 

६. पररषद्को वाष्ट्रषयक र्ोजना कार्यक्रम िथा बजेट तवीकृि िने, 

७. र्वुा  ष्ट्रवकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहीकरण समबन्धी ष्ट्रवषर्मा नेपाल सरकारलाई सझुाव  ठदन,े 

८. पररषद्कोलागि आवश्र्क दरवन्दी संख्र्ा गनधायरण िने,  

९. पररषदसँि आबद्ध ह ुन चाहन ेसं घ वा सं तथालाई आबद्धिा प्रदान िने सम्बन्धी शिय र प्रष्ट्रक्रर्ा तवीकृि िने, 

१०. र्वुा सूचना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्र्क नीगि िथा कार्यक्रम तवीकृि िने,  

११. दवु्र्यसनमा लािेका र्वुालाई पनुःतथापना िनय ित्सम्बन्धी सं घ वा सं तथासँि सहकार्य िरी आवश्र्क कार्यक्रम 

सञ्चालन िने, 

१२. िोष्ट्रकए बमोस्जमका काम िने िराउन े 



 
 

आ.व. २०७९।८० मा राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्बाट कार्ायन्वर्न हनेु कार्यक्रमहरु 

क्र.स. कार्यक्रम / ष्ट्रक्रर्ाकलाप इकाई 

बाष्ट्रषयक लक्ष्र् 

पररमाण 
बजेट रु 
लाखमा 

१ अपाििा भएका र्वुाहरुका लागि सहर्ोि जना १० ३ 

२ सहगुलर्ि पणुय कजायको सहस्जकरणका लागि उद्यमस्शलिा िथा ष्ट्रवस्त्तर् साक्षरिा िागलम जना १००० ५०.४ 

३ उद्यम परामशय जना १२०० ९.६ 

४ र्वुा सम्बन्धी आवगधक वलेुष्ट्रटन िथा वाष्ट्रषयक प्रकाशनहरु पटक ४ ३.७३ 

५ वेबसाइट अद्यावगधक िथा सामास्जक सञ्जालको प्रर्ोि पटक १ २.५ 

६ सभयर जर्ान िथा र्वुा एप गनमायण पटक १ १.६३ 

७ र्वुा ष्ट्रवकासका लागि सञ्चारमाध्र्मसँिको समन्वर् र सहकार्य पटक १ १५ 

८ ऐन गनर्म नीगििि दतिावेज पररमाजयन िथा मतर्ौदा िर्ारी पटक १ ५ 

९ कार्यक्रमहरुको िेश्रो पक्षबाट मूल्र्ाङ्कन. पटक १ ८ 

१० र्वुा नवप्रवियन िथा इन््र्वेुसन सेन्टर सञ्चालन िथा नमनुा ष्ट्रवकास वटा १ ४० 

११ र्वुा्लव ििन िथा नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण जना ८० १० 

१२ र्वुा्लव ििन िथा नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास सहजीकरण जना ४० ४.१५ 

१३ र्वुा तवर्मसेवक ष्ट्रवकास िथा पररचालन जना १००० ३५ 



 
 

क्र.स. कार्यक्रम / ष्ट्रक्रर्ाकलाप इकाई 

बाष्ट्रषयक लक्ष्र् 

पररमाण 
बजेट रु 
लाखमा 

१४ संघीर् नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास (Mock Youth Parliament) पटक १ १२.४५ 

१५ साकय  र्वुा पररषद् ििन िथा साझेदारी गनमायण पटक १ १५ 

१६ संर्कु्त रािसंस्घर् नमनुा महासभा (Mock UN General Assembly) अभ्र्ास पटक १ ८ 

१७ जोस्खम अबतथामा रहेका र्वुाकालागि पनुतथायपना कार्यक्रम। जना १० १० 

१८ सष्ट्रहद वेपत्ता िथा द्वन्दप्रभाष्ट्रवि र्वुा लस्क्षि कार्यक्रम पटक १ ८.५४ 

१९ एक स्शक्षणसंतथा एक उद्यम कार्यक्रम 

ष्ट्रवद्यालर् / 
संतथा ८ ५० 

२० ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवगधमा र्वुा सम्मेलन केन्द्र/प्रदेश १ ७ 

२१ र्वुा प्रगिभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम केन्द्र/प्रदेश १ १० 

२२ वाष्ट्रषयक कार्यक्रम अगभमखुीकरण िथा सगमक्षा केन्द्र ७ २५ 

२३ र्वुाका लागि ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवगध प्रवद्धयन कार्यक्रम पटक/संख्र्ा २० १३.३ 

२४ संघसंतथाहरू िथा अन्र् गनकार्हरुसँिको साझेदारीमा र्वुा लस्क्षि कार्यक्रम गनरन्िर १० १४.६३ 

२५ र्वुा सञ्जाल ििन िथा पररचालन वटा ८ २० 

२६ र्वुा नीगि िथा र्वुाका मदु्दाहरुमा वहस पैरवी िोष्ठी पटक ३ ४.३६ 

२७ घमु्िीकोषमा आधाररि र्वुा उद्यम कार्यक्रम समूह १ ५.७ 



 
 

क्र.स. कार्यक्रम / ष्ट्रक्रर्ाकलाप इकाई 

बाष्ट्रषयक लक्ष्र् 

पररमाण 
बजेट रु 
लाखमा 

२८ र्वुा अनभुव आदानप्रदानको भ्रमण (आन्िररक) जना ३० ५.०१ 

२९ 

र्वुा महोत्सव िथा मनोरञ्जन िथा ष्ट्रवगभन्न ठदवसहरु मनाउने ( अन्िरायष्ट्रिर् र्वुा ठदवस तवर्मसेवक ठदवस 
र्वुा पररषद तथापना ठदवस) पटक ३ २० 

३० कला साष्ट्रहत्र् र साँगिगिक क्षेरको र्वुा प्रोत्साहन कार्यक्रम पटक २ ८ 

३१ र्वुा परामशय िथ माियदशयन केन्द्र/प्रदेश ५७५ ५ 

कुल जम्मा   ४३० 

  



 
 

नपेाल सरकार,  र्वुा िथा खेलकुद मन्रालर्, राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्को  वजेट उपस्शषयक अन्िियि आ.व. २०७९।८० का लागि सशिय अनदुानको रुपमा प्रदेश र तथानीर् िहम 
ष्ट्रवगनर्ोजन भएका कार्यक्रमहरु िथा वजेटको ष्ट्रववरण 

प्रदेशिहमा कार्ायन्वर्न  हनु े ससिय अनदुान िफय का  कार्यक्रम िथा वजेटको प्रदेशिि ष्ट्रववरण 

 क्रस कार्यक्रम 

प्रदेशिि रकम (रु हजारमा) 

प्रदेश नं. १ मधेश प्रदेश 

बािमिी 
प्रदेश 

िण्र्की 
प्रदेश 

लसु्म्बनी 
प्रदेश 

कणायली 
प्रदेश 

सदूुरपस्िम 
प्रदेश 

बउगसनं 

70100011 

बउगसनं 

70100014 

बउगसनं 

70100015 

बउगसनं 

70100016 

बउगसनं 

70100017 

बउगसनं 

70100018 

बउगसनं 

70100019 

१ प्रदेश नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास कार्यक्रम 800 600 800 800 800 1000 800 

२ 

र्वुामैरी तथानीर् िह ष्ट्रवकास िथा प्रोत्साहन 
कार्यक्रम 600 600 600 600 600 600 600 

३ 

र्वुा प्रगिभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन 
कार्यक्रम 250 250 250 250 250 250 250 

४ र्वुा तवर्मसेवक पररचालन 250 250 250 250 250 250 250 

५ र्वुाका लागि ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवगध कार्यक्रम             300 

  जम्मा 1900 1700 1900 1900 1900 2100 2200 

  

  



 
 

तथानीर् िहमा कार्ायन्वर्न  हनु े ससिय अनदुान िफय का  कार्यक्रम िथा वजेटको तथानीर्िहिि ष्ट्रववरण 

क्रस 
वजेट 

उपशीषयक 
तथानीर् िहको नाम 

स्जल्ला कार्यक्रमिि रकम (रु हजारमा) 

एक स्शक्षण 
संतथा एक 

उद्यम कार्यक्रम 

वर्ा्लव ििन िथा 
नमनुा र्वुा संसद 

अभ्र्ास 

र्वुा प्रगिभाहरुको 
खोजी िथा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम 

जम्मा 

१ 80101106 सूर्ोदर् निरपागलका इलाम 525 350 125 1000 

२ 80101303 गम्वाखोला िाउँपागलका िाप्लेजङु्क 525 350 125 1000 

३ 80101313 गम्लाजङु िाउँपागलका पाँचथर 525 350 125 1000 

४ 80101323 कमल िाउँपागलका झापा 525 350 125 1000 

५ 80101329 स्चस्चला िाउँपागलका सङ्खुवासभा 525 350 125 1000 

६ 80101335 छथर िाउँपागलका िेह्रथमु 525 350 125 1000 

७ 80101338 असरुण िाउँपागलका भोजपरु 525 350 125 1000 

८ 80101347 छथर जोरपाटी िाउँपागलका धनकुटा 525 350 125 1000 

९ 80101349 कोशी िाउँपागलका सनुसरी 525 350 125 1000 

१० 80101358 ग्रामथान िाउँपागलका मोरङ् 525 350 125 1000 

११ 80101366 नेचासल्र्ान िाउँपागलका सोलखुमु्ब ु 525 350 125 1000 

१२ 80101372 खोटेहाङ िाउँपागलका खोटाङ् 525 350 125 1000 

१३ 80101380 रौिामाई िाउँपागलका उदर्परु 525 350 125 1000 

१४ 80101384 स्चशंखिुढी िाउँपागलका ओखलढुिा 525 350 125 1000 

१५ 80102033 

स्जिपरु-गसमरा 
उपमहानिरपागलका बारा 525 350 125 1000 



 
 

क्रस 
वजेट 

उपशीषयक 
तथानीर् िहको नाम 

स्जल्ला कार्यक्रमिि रकम (रु हजारमा) 

एक स्शक्षण 
संतथा एक 

उद्यम कार्यक्रम 

वर्ा्लव ििन िथा 
नमनुा र्वुा संसद 

अभ्र्ास 

र्वुा प्रगिभाहरुको 
खोजी िथा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम 

जम्मा 

१६ 80102106 शम्भनुाथ निरपागलका सप्तरी 525 350 125 1000 

१७ 80102124 सबैला निरपागलका धानषुा 525 350 125 1000 

१८ 80102131 बठदयबास निरपागलका महोत्तरी 525 350 125 1000 

१९ 80102152 चन्द्रपरु निरपागलका रौिहट 525 350 125 1000 

२० 80102172 पसायिढी निरपागलका पसाय 525 350 125 1000 

२१ 80102310 औरही िाउँपागलका गसराहा 525 350 125 1000 

२२ 80102328 चक्रघट्टा िाउँपागलका सलायही 525 350 125 1000 

२३ 80103107 

चौिारा सािाचोकिढी 
निरपागलका गसन्धपुाल्चोक 525 350 125 1000 

२४ 80103110 धनुीबेंसी निरपागलका धाठदङ् 525 350 125 1000 

२५ 80103115 कीगियपरु निरपागलका कािमाण्र्ौ 525 350 125 1000 

२६ 80103129 सूर्यष्ट्रवनार्क निरपागलका भक्तपरु 525 350 125 1000 

२७ 80103139 मार्ी निरपागलका स्चिवन 525 350 125 1000 

२८ 80103306 सनुकोशी िाउँपागलका गसन्धलुी 525 350 125 1000 

२९ 80103311 दोरम्बा िाउँपागलका रामेछाप 525 350 125 1000 

३० 80103315 िौरीशङ्कर िाउँपागलका दोलखा 525 350 125 1000 

३१ 80103331 कागलका िाउँपागलका रसवुा 525 350 125 1000 

३२ 80103351 पञ्चकन्र्ा िाउँपागलका नवुाकोट 525 350 125 1000 



 
 

क्रस 
वजेट 

उपशीषयक 
तथानीर् िहको नाम 

स्जल्ला कार्यक्रमिि रकम (रु हजारमा) 

एक स्शक्षण 
संतथा एक 

उद्यम कार्यक्रम 

वर्ा्लव ििन िथा 
नमनुा र्वुा संसद 

अभ्र्ास 

र्वुा प्रगिभाहरुको 
खोजी िथा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम 

जम्मा 

३३ 80103356 कोन्ज्र्ोसोम िाउँपागलका लगलिपरु 525 350 125 1000 

३४ 80103361 िेमाल िाउँपागलका काभ्र े 525 350 125 1000 

३५ 80103368 बकैर्ा िाउँपागलका मकवानपरु 525 350 125 1000 

३६ 80104102 िैंर्ाकोट निरपागलका 
नवलपरासी 
पवुय 525 350 125 1000 

३७ 80104115 पालङुटार निरपागलका िोरखा 525 350 125 1000 

३८ 80104305 अजुयनचौपारी िाउँपागलका तर्ाङ्जा 525 350 125 1000 

३९ 80104316 बस्न्दपरु िाउँपागलका िनह ु 525 350 125 1000 

४० 80104329 मनाङ ठदछ र्ाङ िाउँपागलका मनाङ् 525 350 125 1000 

४१ 80104331 दधुपोखरी िाउँपागलका लम्जङु् 525 350 125 1000 

४२ 80104336 मादी िाउँपागलका कातकी 525 350 125 1000 

४३ 80104338 जलजला िाउँपागलका पवयि 525 350 125 1000 

४४ 80104345 िाराखोला िाउँपागलका बाग्लङु् 525 350 125 1000 

४५ 80104353 रघिंुिा िाउँपागलका म्र्ाग्दी 525 350 125 1000 

४६ 80104358 वाह्रिाउँ मसु्क्तक्षेर िाउँपागलका मतुिाङ् 525 350 125 1000 

४७ 80105103 सनुवल निरपागलका नवलपरासी 525 350 125 1000 

४८ 80105113 महाराजिञ्ज निरपागलका कष्ट्रपलबति ु 525 350 125 1000 

४९ 80105117 सस्न्धखकय  निरपागलका अघायखाँची 525 350 125 1000 



 
 

क्रस 
वजेट 

उपशीषयक 
तथानीर् िहको नाम 

स्जल्ला कार्यक्रमिि रकम (रु हजारमा) 

एक स्शक्षण 
संतथा एक 

उद्यम कार्यक्रम 

वर्ा्लव ििन िथा 
नमनुा र्वुा संसद 

अभ्र्ास 

र्वुा प्रगिभाहरुको 
खोजी िथा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम 

जम्मा 

५० 80105118 िानसेन निरपागलका पाल्पा 525 350 125 1000 

५१ 80105123 प्रू्िान निरपागलका प्र्िुान 525 350 125 1000 

५२ 80105132 बारबठदयर्ा निरपागलका वठदयर्ा 525 350 125 1000 

५३ 80105314 गसर्ारी िाउँपागलका रुपन्देही 525 350 125 1000 

५४ 80105332 िलु्मीदरबार िाउँपागलका िलु्मी 525 350 125 1000 

५५ 80105342 गसतने िाउँपागलका रुकुम पबुय 525 350 125 1000 

५६ 80105346 मार्ी िाउँपागलका रोल्पा 525 350 125 1000 

५७ 80105362 बबई िाउँपागलका दाङ् 525 350 125 1000 

५८ 80105371 राप्तीसोनारी िाउँपागलका बाँके 525 350 125 1000 

५९ 80106110 मगुसकोट निरपागलका पस्िम रुकुम 525 350 125 1000 

६० 80106111 बािचौर निरपागलका सल्र्ान 525 350 125 1000 

६१ 80106120 नलिार् निरपागलका जाजरकोट 525 350 125 1000 

६२ 80106301 खत्र्ार् िाउँपागलका मिु ु 525 350 125 1000 

६३ 80106307 र्ोल्पो बदु्ध िाउँपागलका र्ोल्पा 525 350 125 1000 

६४ 80106315 सकेिार् िाउँपागलका हमु्ला 525 350 125 1000 

६५ 80106317 कनकासनु्दरी िाउँपागलका जमु्ला 525 350 125 1000 

६६ 80106328 महावै िाउँपागलका कागलकोट 525 350 125 1000 

६७ 80106343 गसम्िा िाउँपागलका सखेुि 525 350 125 1000 



 
 

क्रस 
वजेट 

उपशीषयक 
तथानीर् िहको नाम 

स्जल्ला कार्यक्रमिि रकम (रु हजारमा) 

एक स्शक्षण 
संतथा एक 

उद्यम कार्यक्रम 

वर्ा्लव ििन िथा 
नमनुा र्वुा संसद 

अभ्र्ास 

र्वुा प्रगिभाहरुको 
खोजी िथा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम 

जम्मा 

६८ 80106354 महाब ुिाउँपागलका दैलेख 525 350 125 1000 

६९ 80107112 साँफेविर निरपागलका अछाम 525 350 125 1000 

७० 80107128 पनुवायस निरपागलका कञ्चनपरु 525 350 125 1000 

७१ 80107301 कैलारी िाउँपागलका कैलाली 525 350 125 1000 

७२ 80107309 जोरार्ल िाउँपागलका र्ोटी 525 350 125 1000 

७३ 80107323 तवामीकागियक खापर िाउँपागलका बाजरुा 525 350 125 1000 

७४ 80107327 खप्तर्छान्ना िाँउपागलका बझाङ् 525 350 125 1000 

७५ 80107339 मामाय िाउँपागलका दाच ुयला 525 350 125 1000 

७६ 80107342 र्ीलासैनी िाउँपागलका बैिर्ी 525 350 125 1000 

७७ 80107350 िन्र्ापधरुा िाउँपागलका र्रे्लधरुा 525 350 125 1000 

    कूल जम्मा  
40425 26950 9625 77000 

 

 

   



   

प्रदेश िथा तथानीर् िहमा सशिय अनदुान िफय का कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न   प्रकृर्ा 

प्रदेश तिरमा हतिान्िररि कार्यक्रमहरु 
१. प्रदेश नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास कार्यक्रम   

र्ो कार्यक्रम ष्ट्रवशेषि र्वुाको नेितृ्व क्षमिाको ष्ट्रवकास िनय उपर्कु्त प्लेटफमय गनमायणका लागि ल्र्ाइएको कार्यक्रम 
हो।  

 आजका र्वुा भोगलका देशका कणयधार मार नभई वियमानका साझेदार समेि भएकोले उनीहरुलाई देशको संष्ट्रवधान¸ 
कानून¸ संसदीर् प्रष्ट्रक्रर्ा¸ राष्ट्रिर्िा¸ अनशुासन¸ पद्धगि र हरेक संतथाको नेितृ्व कौशल र जवाफदेष्ट्रहिा गसकाउँदै 
नर्ाँ पतुिालाई एक असल¸ सक्षम र दरुदशी नेितृ्व गनमायण िने उदे्दश्र् रास्खएको छ। 

 र्सबाट आजका र्वुालाई अगधकार खोज्ने मार हैन आफ्नो कियव्र् र स्जम्मेवारीलाई पगन आत्मसाि िने बानीको 
ष्ट्रवकास िराउने उदे्दश्र् राखेको छ। राष्ट्रिर् र्वुा पररषदले बनाएको कार्यष्ट्रवगध िथा र्स कार्यक्रमको पाठ्यक्रमका 
आधारमा तथानीर्¸ प्रदेश र संघीर् िहमा चार ठदवसीर् नमूना र्वुा संसदको अभ्र्ास िने प्रष्ट्रक्रर्ा ष्ट्रविि चार 
वषयदेस्ख शरुु भएको छ। र्समा तथानीर् िहमा िाउँसभा र निर सभा, प्रदेश तिरमा प्रदेश सभा र संघीर् िहमा 
प्रगिगनगध सभा िथा राष्ट्रिर् सभाका संसदीर् अभ्र्ास िने िररएको छ। 

 र्स कार्यक्रमको मूल आधार भनेको तथानीर् िहको प्रत्रे्क वर्ामा ििन हनुे र्वुा ्लबहरु हनु।् र्वुा्लब 
ििन िथा र्वुा संसद सञ्चालन कार्यष्ट्रवगध,२०७५ बमोस्जम र्वुा्लबबाट छनौट भई आएका र्वुाहरु सस्म्मगलि 
नमनुा िाउँ/निरसभाको अभ्र्ासमा सहभािी भएका र्वुाहरूको प्रगिगनगधत्व समेि िने िररएको छ ।  

 र्सबाट र्वुाको नेितृ्व क्षमिा ष्ट्रवकासका साथसाथै उनीहरुको प्रगिभा प्रतफुटन¸ आत्मष्ट्रवश्वास जाििृ िराउनकुा 
साथै आत्मानशुासन¸ राष्ट्रिर्िा र सम्बस्न्धि ष्ट्रवषर्को ष्ट्रवशेषज्ञिाका लागि पूवय िर्ारी िने उदे्दश्र्ले र्ो कार्यक्रम 
सञ्चालन िररएको हो। 

 प्रदेश तिरीर् चार ठदवसीर् नमूना र्वुा संसदमा देहार्का र्वुा प्रगिगनगधहरु सहभािी हनुेछन।् 

 आ.व. २०७४/७५ देस्ख चाल ुआ.व. २०७८/७९ सम्मको अवगधमा तथानीर् िहका वर्ा तिरमा 
कार्यष्ट्रवगध बमोस्जम र्वुा्लब ििन भई िाउँ/निर तिरको नमूना र्वुा संसद (िाउँसभा वा निरसभा) 
सञ्चालन िरेका सबै तथानीर् िहका िाउँ/निर र्वुा्लब सञ्जालबाट छनौट भई आएका २-२ जना 
(न्र्नुिम ्एकजना मष्ट्रहला) का दरले आएका र्वुाहरु¸  

 उक्त कार्यष्ट्रवगध बमोस्जम तविन्ररुपमा र्वुा ्लब ििन िरी नमूना र्वुा संसद सञ्चालन िरेका अन्र् 
तथानीर् िहबाट िाउँ/निर र्वुा्लब सञ्जालबाट छनौट भई आएका दईु-दईु जनाका दरले आएका 
र्वुा प्रगिगनगधहरु¸  

 त्र्सै िरी कार्यष्ट्रवगध बमोस्जम प्रदेश सामास्जक ष्ट्रवकास मन्रालर्ले िोकेका १६-२४ वषय उमेर समूहका 
दईुजना (कस्म्िमा एकजना मष्ट्रहला) र्वुाहरु¸  

 राष्ट्रिर् र्वुा पररषदले अनलाइन आवेदन फारामका आधारमा खलुारुपबाट छनौट िरेका ८ जना 
र्वुाहरु।  

  



   

 प्रदेश तिरमा हनुे चार ठदवसीर् नमूना र्वुा संसदको अभ्र्ास राष्ट्रिर् र्वुा पररषदसँिको समन्वर् र परामशयमा प्रदेश 
तिरमा र्सै  शीषयक अन्िियि  सशिय अनदुानको रुपमा ष्ट्रवगनर्ोस्जि बजेट शीषयकबाट गनर्मानसुार सञ्चालन िथा 
व्र्वतथापन िनुयपनेछ । 

 र्स कार्यक्रमका लागि आवश्र्क नीगििि र कानूनी  माियदशयन¸ सहजीकरण आवश्र्किानसुार राष्ट्रिर् र्वुा 
पररषदबाट हनुेछ। 

2. र्वुामैरी तथानीर् िह ष्ट्रवकास िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम 
 राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्ले िि ष्ट्रवकि आवमा र्वुा मैरी तथानीर् िह ष्ट्रवकास कार्यक्रम केन्द्रबाट सञ्चालन िदै आएकोमा 

केन्द्रीर् िहमा र्सको मोर्ल ष्ट्रवकास भैसकेको हुँदा र्ो कार्यक्रम प्रदेशमा कार्ायन्वर्न िनय वजेट ष्ट्रवगनर्ोजन 
िररएको हो ।आ.व. २०७९।८० मा र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लागि प्रगि प्रदेश रु ६ लाखका दरले ष्ट्रवगनर्ोजन 
िररएको छ । खासिरी आफ्नो प्रदेश गभरका तथानीर् िहहरुलाई र्वुा मैरी तथानीर् िहका सूचकहरु र र्सको 
अवधारणाका सम्बन्धमा अगभमखुीकण िने, सचुकमा आधाररि फमयहरु तथानीर् िहहरुलाई उपलब्ध िराउने, सूचना 
प्रकाशन िने, छनौट सगमगिको ििन िथा बैिक, मूल्र्ाङ्कनका आधारमा प्रदेश तिरमा प्रथम ह ुन सफल तथानीर् 
िहलाई कुनै समारोहको अवसर पारी परुतकार िथा प्रमाणपर उपलब्ध िराउने र अन्र् व्वतथापन िने कार्यका 
लागि र्ो रकम खचय िनुय पदयछ। प्रदेशबाट अनरुोध भै आएमा अगभमखुीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण र उत्कृष्ठ 
तथानीर् िह छनौटका लागि पररषदबाट सहकार्य र सहर्ोि हनुस्नेछ। साथै पररषदबाट गनगमयि सामग्री प्रदेशलाई 
उपलब्ध िराईनेछ । र्ो कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नबाट प्रदेश गभरका तथानीर् िहहरुबीच सूचकमा आधाररि र्वुा 
मैरी तथानीर् िहमा रुपान्िररि ह ुन र परुतकृि ह ुन प्रगितपधाय भै गसं िो प्रदेश नै र्वुा मैरी प्रदेशका रुपमा 
रुपान्िररि ह ुने वािावरणको ष्ट्रवकास हुँदै जाने अपेक्षा िररएको  

३. र्वुा प्रगिभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम  

र्ो कार्यक्रमको सञ्चालनबाट र्वुा प्रगिभा िथा उद्यमीको खोजी िरी उनीहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन िने उदे्दश्र्का 
साथ राष्ट्रिर् र्वुा पररषदले  ष्ट्रवषर्िि क्षेर गनधायरण िरी  सूचना  िनेछ।राष्ट्रिर् तिरमा  र्वुा प्रगिभाको खोजी 
िरी प्रोत्साहन िने मलु उदे्दश्र्का साथ  रािव्र्ापी रुपमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िररनेछ। र्स आगथयक वषयमा 
पगन  ससिय अनदुानका कार्यक्रम उपलव्ध िराइएका पागलकाहरुको समन्वर्मा स्जल्लातिरमा, स्जल्लावाट छनौट 
भएकाहरु वीचमा प्रदेश तिरमा  र प्रदेशवाट छनौट भएकाहरु वीच संघीर् तिरमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िररनेछ। 
प्रदेश तिरमा ष्ट्रवगनर्ोस्जि सशिय अनदुान रकमवाट प्रदेश तिरमा सञ्चालन हनु ेकार्यक्रमको समन्वर् ,सहजीकरण 
िथा व्र्वतथापनका लागि खचय िनुयपनेछ। 

4. र्वुा तवर्मसेवक पररचालन 
राष्ट्रिर् र्वुा पररषदले समाजका ष्ट्रवगभन्न क्षेरमा र्वुा तवरं्सेवक पररचालन िने कार्यलाई उच्च महत्व ठदएको छ। 
सामास्जक जािरण र समषृ्ट्रद्धका  अगभर्ानहरूमा र्वुा तवरं्सेवकको पररचालनबाट  नै समाजका ष्ट्रवगभन्न क्षेरमा 
सकारात्मक पररवियन आई सामास्जक रुपान्िरण सम्भव हनुस्छ भने्न मान्र्िामा पररषद ष्ट्रवश्वति रहदै आएको 
छ। िर र्वुा तवरं्सेवकको िणुात्मक पक्षलाई ख्र्ाल िनुय पने ष्ट्रवषर्लाई पगन नजर अन्दाज िनय गमल्दैन। सम्बदृ्ध 
मलुकु गनमायणका लागि र्वुा तवरं्सेवकको ष्ट्रवकास िरी रोष्टर िर्ार िरी ष्ट्रवगभन्न सरकारी िथा िैरसरकारी 
संघसंतथाहरूसँिको समन्वर् र सहकार्यमा र्वुा पररचालन िने प्रणालीको तथापना िनय र र्वुाहरूलाई तवरं्सेवामा 



   

आकष्ट्रषयि िने र्ो कार्यक्रमको मलु उदे्दश्र् हो । देश ष्ट्रवकासकमा र्वुाको सीप र क्षमिाको उपर्ोि िनय र्स 
कार्यक्रमले मद्धि िने अपेक्षा गलइएको छ । र्स कार्यक्रमका लागि सबै प्रदेशमा रु २ लाख ५० हजारका दरले 
ष्ट्रवत्तीर् हतिान्िरण भएको छ । देहार्का सम्भाष्ट्रवि ष्ट्रवषर् क्षेरमा तवरं्सेवा िनय चाहने र्वुाहरुको रोष्टर िर्ार 
िरी सम्बस्न्धि ष्ट्रवषर् क्षेरको िागलम ठदइ र्वुाहरुलाई पररचालन िने कार्यमा र्ो रकम खचय िनुय पने छ । 
पररचालन भएका र्वुाहरुको ष्ट्रववरण र्वुा पररषद् मा पिाउन ुपने छ ।  

तवरं्सेवक पररचालनका सम्भाष्ट्रवि ष्ट्रवषर् क्षरेहरू  

 तवत्र् खाना िथा जंकफुर् ष्ट्रवरुद्धको अगभर्ान,  

 लैष्ट्रिक ष्ट्रहंसा िथा जािीर् ष्ट्रवभेद न्रू्नीकरणमा र्वुा 
 लािूपदाथय दबु्र्यसन ष्ट्रवरुद्धको अगभर्ान 

 सावयजगनक स्शक्षा सवलीकरण,   

 भौगिक पूवायधार ष्ट्रवकास, 

 नािररक स्शक्षा र सचेिना,   

 बन्र् जन्ि ुिथा वािावरण संरक्षण,  

 सामास्जक कूरीगि ष्ट्रवरुद्धको अगभर्ान  

 ट्राष्ट्रफक सचेिना अगभर्ान , 

 कृष्ट्रषमा आधगुनकीकरण र व्र्वसार्ीकरण,  

 ष्ट्रवपद् ब्र्वतथापन िथा पूवयिर्ारी 
 परम्परािि सीप संरक्षण  

 तवात्र् सम्बन्धी जनचेिना बदृ् गध िथा स्चष्ट्रकत्सा सम्बन्धी कार्य  
 सूचना प्रष्ट्रवगध र अन्र् सान्दगभयक ष्ट्रवषर्हरू, 

5. र्वुाका लागि ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवगध प्रवद्धयन कार्यक्रम  

वैज्ञागनक खोज, अध्र्र्न, सवेक्षण, अनसुन्धान कार्यलाइय प्रोत्साष्ट्रहि िनय र्वुा वैज्ञागनकहरूको अनभुव आदानप्रदान 
िथा वैज्ञागनक खोज, अध्र्र्न, सवेक्षण, अनसुन्धानको प्रदशयनीको आर्ोजना िरी उक्त कार्यको प्रभावकाररिा र 
महत्व सम्बन्धमा प्रचारप्रसार िरी र्वुा ष्ट्रवकासमा उपर्ोि िने वािावरण िर्ार िनुय   र्ो कार्यक्रमको व्र्वतथा 
भएको हो। संस्घर् िहमा र्ो कार्यक्रम िि आगथयक वषय २०७४/०७५  देस्ख प्रारम्भ भएको हो।िि आ.व.मा 
ष्ट्रवज्ञान, सूचना िथा प्रष्ट्रवगध सम्वन्धी अन्िराष्ट्रिर्  सम्मेलन  िथा प्रदेश नं. १ र ५ मा  प्रदेश तिरीर् ष्ट्रवज्ञान िथा 
प्रष्ट्रवगध सम्वस्न्ध र्वुा सम्मेलन समेि सम्पन्न भइसकेको  छ।राष्ट्रिर् र्वुा पररषद्ले सािवटै प्रदेशमा र्स प्रकारको 
सम्मेलन िने नीगि अनरुुप चाल ुआ.व.मा सम्मेलन नभएको कुनै एक प्रदेशमा कार्यक्रमको आर्ोजना िनेछ। 
उक्त प्रदेशमा ष्ट्रवगनर्ोस्जि वजेट सोही कार्यको समन्वर्मा खचय िनुयपनेछ अन्र् प्रदेशको हकमा प्रदेश तिरीर् ष्ट्रवज्ञान 
िथा प्रष्ट्रवगध सम्वन्धी  नीगििि छलफल वहश अगभमखुीकरण जतिा कार्यक्रममा  ष्ट्रवगनर्ोस्जि रकम खचय िनय 
सष्ट्रकनेछ।  



   

तथानीर् िहमा हतिान्िररि कार्यक्रम 

१. एक स्शक्षण संतथा एक उद्यम कार्यक्रम 

राष्ट्रिर् र्वुा नीगि, २०७२ र र्थु गभजन २०२५ अनसुार िणुतिरीर् स्शक्षाको लागि सावयजगनक स्शक्षाको सवलीकरण, 

शैस्क्षक रुपान्िरण, नवप्रवियन र उद्यमस्शलिा ष्ट्रवकास िरी शैस्क्षक संतथा माफय ि सामास्जक रुपान्िरणबाट समदृ्ध 
नेपाल र सखुी नेपाली अगभर्ानमा टेवा परु्र र्ाउन सहर्ोि िने उदे्दश्र्ले एक शैस्क्षक संतथा एक उद्यम कार्यक्रम 
ल्र्ाईएको  हो। आ.व. २०७६।०७७ बाट प्रत्रे्क प्रदेशमा एक/एक शैस्क्षक संतथा छनौट िरी नमूनाको रुपमा 
प्रदेश सामास्जक ष्ट्रवकास मन्रालर् माफय ि सशिय अनदुानका रुपमा र्ो कार्यक्रम रास्खएको गथर्ो। चाल ुआ.व. 
२०७७।०७८ मा पगन र्ो कार्यक्रमलाई गनरन्िरिा ठददै प्रत्रे्क प्रदेशमा एक सामदुाष्ट्रर्क माध्र्गमक ष्ट्रवद्यालर् 
छनौट िरी र्ो कार्यक्रम सञ् चालन िनय रु ५ लाख २५ हजार रकम ष्ट्रवगनर्ोजन िररएको छ।ष्ट्रवद्यालर्ले उक्त 
रकम ष्ट्रवउ पुजँीको रुपमा प्रर्ोि िनुय पनेछ। ष्ट्रवद्यालर् िहबाट नै ष्ट्रवद्याथीहरूलाई उद्यम प्रगि आकष्ट्रषयि िने र 
ष्ट्रवद्यालर्लाई उद्यमका लागि गसकाइ थलोको रुपमा ष्ट्रवकास िने उदे्दश्र्का साथ र्ो कार्यक्रमलाई नमूनाको रुपमा 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ। कक्षा ९ देस्ख १२ सम्मका ष्ट्रवद्याथी सहभािी भई ष्ट्रवद्याथी उद्यमी ्लव ििन िरी 
उक्त ्लव माफय ि उद्यम सञ् चालन िनुय पनेछ।तथानीर् िहले र्स कार्यक्रमकोलागि रास्् ट्रर् र्वुा पररषद्को नमूना 
कार्यष्ट्रवगधका आधारमा कार्यष्ट्रवगध िर्ार िरी सगमगिको ििन िने, सगमगिको बैिकबाट उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन 
िनय इच्छुक ष्ट्रवद्यालर्बाट प्रतिाव आह्वान िनय सचुना प्रकाशन िने र प्रतिाव पेश िने ष्ट्रवद्यालर्हरुको मलु्र्ाङ्कन 
िरी एक ष्ट्रवद्यालर्को छनोट िरी कार्यक्रम सञ्चालन िनुय पने छ ।  

वर्ा्लव ििन िथा नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास 
र्ो कार्यक्रम र्वुाको  नेितृ्व क्षमिा ष्ट्रवकाससँि सम्बस्न्धि छ। र्स कार्यक्रमबाट र्वुाले  र्वुा मैरी नीगि र 
कार्यक्रम  गनमायणका लागि राज्र्लाई सकारात्मक पषृ्ठपोषण ठदनका  साथै नीगि पैरवी र र्वुा  मैरी कार्यक्रमलाई 
नमनुा र्वुा सं सदीर् अभ्र्ासका माध्र्मबाट सहर्ोि परु्र र्ाउने अपेक्षा िररएको छ ।र्ो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 
ससिय अनदानका रुपमा  ष्ट्रवत्तीर् हतिान्िरण भएका देशभरका ७७ पागलकाहरुलाई रु ३ लाख ५० हजारका 
दरले वजेटको ब्र्वतथा भएको छ । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िनय तथानीर् िहले र्वुा ्लव ििन िथा र्वुा संसद 
सञ्चालन कार्यष्ट्रवगध २०७५ अनसुार िनुय पने छ ।  
र्वुा प्रगिभाहरुको खोजी िथा प्रोत्साहन कार्यक्रम 

र्ो कार्यक्रमको सञ्चालनबाट र्वुा प्रगिभा िथा उद्यमीको खोजी िरी उनीहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन िरन्े उदे्दश्र्का 
साथ राष्ट्रिर् र्वुा पररषदले  ष्ट्रवषर्िि क्षेर गनधायरण िरी  सूचना  िनेछ।राष्ट्रिर् तिरमा  र्वुा प्रगिभाको खोजी 
िरी प्रोत्साहन िने मलु उदे्दश्र्का साथ  रािव्र्ापी रुपमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िररनेछ।र्स आगथयक वषयमा पगन 
शसिय अनदुानका कार्यक्रम उपलव्ध िराइएका पागलकाहरुको समन्वर्मा स्जल्लातिरमा, स्जल्लावाट छनौट 
भएकाहरु वीचमा प्रदेश तिरमा  र प्रदेशवाट छनौट भएकाहरु वीच संघीर् तिरमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन िररनेछ। 
प्रदेश तिरमा ष्ट्रवगनर्ोस्जि सशिय अनदुान रकमवाट प्रदेश तिरमा सञ्चालन हनु ेकार्यक्रमको समन्वर् ,सहजीकरण 
िथा व्र्वतथापनका लागि खचय िनुयपनेछ। 
 


