नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागग गृह प्रशासन
ष्ट्रवकास र समृष्ट्रिको लागग शान्न्त्त, सुरक्षा र सुशासन
1

ँ सम्बन्न्त्ित आ.व. २०७६/०७७ को नीगत तथा काययक्रम
गृह मन्त्रालयसग
नीति बुँदा नं
९४

नीति
आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेभिक सचू ना र पथृ क् पभिचान नम्बर सभितको राभरिय पररचयपत्र
भवतरण गररनेछ। नागररकका सबै प्रकारका वैयभिक भववरणलाई राभरिय पररचयपत्र समाभवष्ट गरी यसलाई
सामाभिक सरु क्षा सभित सबै सावषिभनक सेवा प्रवािका लाभग आवश्यक सचू नाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक
नेपालीको बैंक खाता िुने सभु नभित गनष खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता भिइनेछ। सबै आभथषक कारोबार
बैंभकङ प्रणाली मार्ष त गररनेछ।

१९६

मल
ु क
ु मा भिसिं ाले स्थान पाउनेछैन । नागररकको िीउधन र सावषिभनक सम्पभिको सरु क्षाका लाभग िनु सक
ु ै प्रकारको
भिसिं ात्मक गभतभवभधप्रभत सरकार कठोर रुपमा प्रस्ततु िुनेछ । सभिं वधान र काननु भवपरीतका कायषमा सल
िं ग्न िुने,
शाभतत सरु क्षामा खलल पयु ाषउने र सामाभिक सद्भाव भबथोल्ने कुनै पभन प्रकारका आपराभधक भियाकलापमा सिंलग्न
िुने िोकोिीलाई काननु ी कारबािीको िायरामा ल्याइनेछ । तथ्य र वैज्ञाभनक प्रमाणमा आधाररत अपराध अनसु तधान
र अभियोिन प्रणाली भवकास गररनेछ । अनसु तधान र अभियोिनमा सल
िं ग्न िनशभिको क्षमता वभृ ि गररनेछ ।

नीति

नीति

बुँदा नं
१९७

अभनयभमतता सरकारी सम्पभिको अनभधकृत प्रयोग, अपचलन तथा िोिन र अतय िनु सक
ु ै आपराभधक कायषमा
सल
िं ग्न कुनै पभन व्यभि िण्ड सिायबाट उभम्कन नपाउने गरी भनगरानी, अनसु तधान र छानभबन कायषलाई सशि
बनाइनेछ ।

१९८

प्रशासभनक तथा सरु क्षा भनकायिरु समतवयात्मक रुपमा पररचालन गरी शाभतत सरु क्षा कायम गनष र अपराध भनयतत्रण
गनष सरकार दृढ छ।सबै सरु क्षा भनकायिरूलाई सबल¸ सक्षम र उिरिायी बनाई राभरिय सरु क्षा प्रणालीलाई थप सदृु ढ

बनाइनेछ । राभरिय अनसु तधान भविागलाई व्यावसाभयक इतटेभलिेतस सिंस्थाको रुपमा भवकास गररनेछ।
१९९

भवपिक
् ो पवू षतयारी, खोि, उद्दार, राित र पनु स्थाषपनामा सबै सिंयतत्रिरू पररचालन गररनेछ। भवगत लामो समय िेभख
पनस्थाषभपत िुन नसके का भवपि् प्रिाभवतलाइ पनु स्थाषपना गने कायषलाई तीब्रता भिइनेछ।भिमपात शीतलिर
बाढीपभिरो डुबान तथा आगलागी लगायतका भवपिक
् ो अवस्थामा तयनू तम सेवाको अिावमा अकालमा ज्यान
गमु ाउनपु ने अवस्थाको अतत्य गररनेछ।

नीति बुँदा नं
२०१

नीति

लागु और्धभवरुि रोकथाम र भनयतत्रणका कायषिमिरु सञ्चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सरु भक्षत समाि
भनमाषण गररनेछ । लागु और्ध उत्पािन, ओसारपसार, बेचभबखन, िवु यषसन र बालबाभलकालाई
कुलतमा र्साउन िरुु त्सािन गनेउपर कडा कारबािी गररनेछ।

२०२

कारागारिरूको सरु क्षा व्यवस्थालाई सदृु ढ गनष प्रभवभधमैत्री उपायिरूको अवलम्बन गररनेछ, भवद्यमान

िौभतक पवू ाषधारिरूको भनमाषण र सधु ार गररनेछ। कै िी बतिीिरूको श्रम र सीपलाई उत्पािनशील र
भवकास कायषिरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गररनेछ।

ँ सम्बन्न्त्ित वाष्ट्रषक
गृह मन्त्रालयसग
य बजेट २०७६/०७७ मा उन्ललन्ित नीगत तथा काययक्रम

बजेट बुँदा नं
२६४

नीति िथा कार्यक्रम
िेशको शाभतत सरु क्षालाई सदृु ढ तल्ु याउिै नागररकको िीउधन र सावषिभनक सम्पिीको सरु क्षामा भवशेर् ध्यान

भिइनेछ।नागररकलाई ियरभित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गनष सक्ने गरी सरु क्षाको अनिु भू त गराइनेछ। तथ्य र
वैज्ञाभनक प्रमाणमा आधाररत अपराध अनसु तधान र अभियोिन प्रणाली भवकाश गररनेछ । अनसु तधान र
अभियोिनमा सिंलग्न िनशभिको क्षमता वभृ ि गररनेछ।
२६५

सबै सरु क्षा भनकायिरुलाइ सबल, सक्षम, र उिरिायी बनाई राभरिय सरु क्षा प्रणालीलाई थप सदृु ढ बनाइनेछ। राभरिय
अनसु तधान भविागलाई व्यवसाभयक इतटेभलिेतस सिंस्थाको रुपमा भवकास गररनेछ। सीमा सरु क्षा एवम् सीमा पार

अपराध र तस्करी भनयतत्रणका लाभग सरु क्षा इकाईिरुको िौभतक र प्राभवभधक क्षमता भवस्तार गररनेछ।
२६६

मल
ु क
ु का भवभितन भिल्लमा अवभस्थत कारागारिरुमा क्षमता ितिा बढी कै िीिरु िएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी

कारागारिरुको भवध्यमान िौभतक पवु ाषधारको भनमाषण र सधु ारमा उल्लेख्य रकम वभृ ि गररनेछु। कै िी बतिीिरुको श्रम
र सीपलाई उत्पािन कायषमा उपयोग गराउने व्यवस्था गररनेछ ।

ँ सम्बन्न्त्ित वाष्ट्रषक
गृह मन्त्रालयसग
य बजेट २०७६/०७७ मा उन्ललन्ित नीगत तथा काययक्रम

बजेट बुँदा नं
२६७

नीति िथा कार्यक्रम
भवकास प्रभियामा भवपि् िोभखम सिंवेिनशीलतालाई मल
ू प्रवािीकरण गररनेछ। भवपि् िोभखम तयनू ीकरण तथा
उत्थानशीलता अभिवभृ ि गनष स्थानीयकरण तथा क्षमता अभिवभृ ि, सावषिभनक तथा भनिी लगानी र साझेिारी तथा

सिकायष वभृ ि गररनेछ ।
२६८

सबै नेपालीको बायोमेभिक पभिचान र पथृ क नम्बर सभितको राभरिय पररचयपत्र भवतरणको कायष शरुु गरी िईु
वर्षभित्र एक नेपालीले एकितिा बढी पररचयपत्र बोक्नु नपने व्यवस्था गररतछ ।

२६९

सरु क्षा भनकायिरु रिेको स्थान लगायत अतय सिंिाभवत स्थानमा भवपिको पवू ाषनमु ान तथा पवू ष सचू ना प्रणाली िडान
गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भवपिक
् ो पवू षतयारी, खोि, उिार, राित र पनु स्थाषपनामा सबै सिंयतत्रिरु तयारी

अवस्थामा राखी पररचालन गररनेछ ।
२७०

सवै प्रिेशमा आपतकालीन सामाग्री िण्डार के तर स्थापना गररनेछ । भवपि िोभखमको भवभवभधकरण गरी सचू ना
प्रभवभधको उपयोग मार्ष त पवू ष सतकष ता अपनाउने र प्रिाभवतिरुलाई सामाभिक सरिं क्षण र बीमामा आवि गने
व्यवस्था गररनेछ ।
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जम्मा

शातन्ि सरक्षा र अपराध तनर्न्त्रण
• भसििं िरवार सरु क्षाको लाभग अत्याधभु नक उपकरण िडान गने (CCTV, Egate, Vehicle scanner, metal detector) ।
• अपराध अनसु तधानको प्रमाण सिंकलनलाई थप प्रिावकारी बनाउन Sim
Locator System िडान गने ।
• सचू ना प्रभवभध सम्बतधी सबै सफ्टवेयरमा रिेको तथ्यािंकलाइ Private
Cloud Infrastructure (PCI) मा व्यवस्थापन गने ।
• अपराधको िोभखममा रिेका नागररक र प्रिरीबीच सचू ना प्रवािका लाभग
Public Innovatation Security APP APP (PISA) भनमाषण गने
• प्रिरी प्रधान कायाषलयमा १ वटा Cyber Digital Lab स्थापना गने ।

शातन्ि सरक्षा र अपराध तनर्न्त्रण
• भवभितन ७६ इकाईिरुमा Automated Fingerprint Identification
System (AFIS) को भबस्तार गरी अपराभधक सचू ना अभिलेख एकीकृत
गने ।
• सीमा सरु क्षा एविं सीमा अपराध र तस्करी भनयतत्रणलाई प्रिावकारी बनाउन
थप BOP िरु स्थापना गने ।
• सवारी साधन (िीप २, वानटन २, राईटकतिोल १ र एम्बल
ु ेतस ४ गरी कुल
९ थान) खररि गने ।
• भवभितन १४६ वटा सिंचार साधनिरु खररि गने ।
• िातिभतयार सरसर्ाईका लाभग ८ वटा सामानिरु खररि गने ।

शातन्ि सरक्षा र अपराध तनर्न्त्रण
• Quick Response Team को क्षमता अभिबभृ ि गरर पररचालन गने ।
• नेपाल प्रिरी र सशस्त्र प्रिरी बल, नेपालका सौचालय निएका प्रिरी ईकाईिरुमा
सौचालय भनमाषण गने ।
• नेपाल प्रिरी र सशस्त्र प्रिरी बल, नेपालका िवन निएका प्रिरी ईकाईिरुको िवन र
भमिलामैत्री व्यारे क िवन भनमाषण गने ।
• शाभतत सरु क्षाको भनरततर र बैज्ञाभनक भनगरानीको लाभग CCTV प्रभवभध िडान भवस्तार
गने ।
• िीड भनयतत्रणका लाभग आवश्यक आधभु नक उपकरण खररि गने ।
• गिृ प्रशासन सँग सम्बभतधत भवभितन ७ वटा काननु तिषमु ा गने ।

तिपद जोतिम न्र्ूनीकरण
• गिृ मतत्रालय अततरगत आपतकाभलन कायषसिंचालन के तरलाई ४ वटा सिंचार
सेट खररि गने।
• नेपाल प्रिरीमा Fire Fighting Equipment खररि गने।
• नेपाल प्रिरीमा (६ समिू मा १८० िनालाई) र सशस्त्र प्रिरी बलमा (१८
वटा) भबपि व्यवस्थापनसिंग सम्बभतधत ताभलम सिंचालन गने।
• सशस्त्र प्रिरी बलमा भवपि् ब्यवस्थापनका ११८ वटा सामाग्रीिरु खररि गने।
• िमा सेतटर सिंचालन गनषको लाभग स. प्र. बलमा १३ वटा उपकरण खररि गने।
• Disaster Information Management System (DIMS) लाई प्रिेशस्तरमा
मल
ू प्रवािीकरण गने।

रातरिर् पररचर्पत्र व्र्िस्थापन
• राभरिय पररचयपत्रको enrollment सम्बतधी उपकरण खररि गने (डेक्सटप,
कम््यटु र, क्यामेरा, स्क्यानर, भप्रतटर, Power Distribution Unit (PDU),
Storage System)।
• नेटवभकष ङ, डाटा भसतक, ममषत switch र Firewall/Router खररि गने।
• लाईसेतस खरीि गरी Call Center को स्थापना र सञ्चालन गने।
• राभरिय पररचयपत्रको लाभग अनलाईन आवेिन प्रणाली भनमाषण गने।
• राभरिय पररचय प्रणालीलाई अतय भनकायसँग Integration गनष आवश्यक
API र Connectivity तथा E service सम्वतधी प्रणाली भनमाषण गने।
• स्माटष काडष खरीि गने

सामातजक सरक्षा िथा घटना दिाय व्र्िस्थापन
• घटना िताष तथा सामाभिक सरु क्षा व्यवस्थापन सचू ना प्रणालीको लाभग सिषर
भसस्टम खररि गने।
• सेवा इषकाइ स्थापना गने।
• घटना िताष अभियान भसभवर सञ्चालन गने।
• स्थानीय तिमा रिेका घटना िताष भकताबिरु भडभिटाइषिेशन र सचू ना
र्ारामिरु स्क्यान गने।

कारागार व्र्िस्था सधार
•
•
•
•

बाँके- गनापरु , नौवस्ता र नवु ाकोटको कारागार िवनको भनमाषण कायषमा भनरततरता भिने ।
भवभितन १० वटा नयाँ कारागार िवन भनमाणष गने ।
भवभितन १० वटा कारागार कायाषलयिरुमा walk through gate भनमाषण गने।
कारागार मिोिरी, सनु सरी, सख
ु सीपरु , रामेछाप, इलाम र मोरङ कारागार र
िं वु ासिा, तल
अिालतबीच Video Conferencing गने।
• सबै ७४ कारागारमा Metal Detector, E-attendance को सभु वधा राख्ने।
• सबै ७४ वटा कारागारमा सीपमल
ू क ताभलम सञ्चालन गने।

अध्र्ागमन सदृढीकरण
• वतषमान अध्यागमन सचू ना प्रणालीलाई प्रभतस्थापन गरर बायोमेभिक पभिचान सभितको
नेपालीपोटष नामको सफ्टवेयर भवकास गने।
• अध्यागमन सधु ार कायषयोिना २०७५ अततगषत अध्यागमन कायाषलय भत्र.अ.भब.मा

अत्याधभु नक डेस्क र Forgery Detection Unit (FDU) स्थापना गने।
• अध्यागमन सरु क्षा सम्बतधी भवभितन उपकरणिरू खररि गने (Visa security printer,

Fake Passport Detector, Thermal Printer- PRM, KIOSK Machine)

लागू औषध तनर्न्त्रण
• लागू और्ध सम्बतधी सवेक्षण, २०७६ सम्पतन गने।
• लागू और्ध भनयतत्रणका लाभग उपचार तथा पनु स्थाषपना के तरका
सञ्चालकिरुलाई ताभलम प्रिान गने।
• और्धी तथा रसायन आयात ईिाितका लाभग सफ्टवेयर भनमाषण गने।
• गैर सरकारी सस्िं थाबाट सञ्चाभलत उपचार तथा पनु स्थाषपना के तरिरुमध्ये
उत्कृष्ट के तर छनौटको लाभग मापिण्ड तिषमु ा गने।
• लागू और्ध प्रयोगकताषिरुका लाभग बैकभल्पक भवकासको अवधारणा
भवकास गनष लागू और्ध रोकथाम नीभत, एविं भनिेभशका तिषमु ा गने।

सेिा प्रिाह र सशासन
• राित सचू ना व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोतनती गने।
• द्वतद्व पीभडत सम्बतधी डकुमेतट भडभिटाइिेशन गने कायष

• सचू ना प्रभवभध सम्बतधी उपकरण खररि गने (Hard disk, RAM, Server
related equipment and Devices, KVM switch, High MoHA

Firewall, MoHA LAN Restructuring, High End Server) ।
• सचू ना प्रभवभध सम्बतधी सफ्टवेयर भनमाषण गने (Attendance Software, SMS
Based System, MoHA email upgradation, MoHA Website
Upgradation Accounting Software, CIMS Upgradation )
• श्रब्य दृश्य सम्बतधी भिभडयोका लाभग आवश्यक सामानिरु खररि गने ।

सेिा प्रिाह र सशासन
• सवारी िघु टष ना तयभु नकरण र सडक सभ्यता अभिबभृ िका लाभग
िनचेतनामल
ु क कायषिम सिंचालन गने।
• मतत्रालय तथा मातिात भविाग / कायाषलयको स्वाभमत्वमा रिेका िग्गा तथा
िवनिरुको अभिलेख राख्ने।
• मानव अभधकार प्रविषन सम्बतधी अततरभिया कायषिम सचिं ालन गने।
• सश
ु ोिन तथा राभरिय समारोि सिंचालन गने।
• नागररकता लगायत मित्वपणू ष िस्तावेििरुको भवद्यतु ीय अभिलेख राख्ने।
• गिृ मतत्रालयको खररि योिना अनसु ार मालसमान आपभू तष गने।

जनशति क्षमिा तिकास
• एक प्रिरी एक म्यािेस सभितको खाट लगायतका स्के लका सामानिरु खररि
गरी भवतरण गने।
• िक
ु म्पबाट क्षभतग्रस्त िौभतक पवु ाषधारिरु मध्ये िमागत रुपमा रिेका ३0
वटा सरिं चनाको भनमाषण कायष सम्पतन गरी प्रिरी कमषचारीिरुलाई पालबाट
ब्यारे कमा साने ।
• भवभितन २२ वटा प्रिरी इकाईिरुमा शारीररक ततिरुु स्ती कायम राख्न
आवश्यक भिमका सामान खररि गने ।
• भवभितन ४६ भकभसमका पोशाक खररि गने।
• सक्षम िनशभि उत्पािन गनष १९२ वटा पेशागत आधारितु तथा उतनत
ताभलम सिंचालन गने।

जनशति क्षमिा तिकास
• प्रिरी सेवामा रिेका िनशभिको कायष सम्पािन एविं उत्प्रेरणा सम्बतधी
अनसु तधान गरी िावी योिना तय गने।
• भत्रबर्ीय अपराध भनयतत्रण कायषयोिना (CAP) को प्रिावकारी
कायषतवयनको लाभग अपराध अनसु तधान सम्बतधी 9 वटा शीप भवकास तथा
क्षमता अभिवभृ ि ताभलम सञ्चालन गने।
• स्वीकृत बाभर्षक ताभलम क्यालेतडर अनसु ार १३६६ टोलीको ताभलम
सचिं ालन गरी ५२३२३ प्रिरी कमषचारीलाई प्रभशक्षण प्रिान गने।
• कमषचारी क्षमता अभिबभृ ि ताभलम सञ्चालन गने (आभथषक प्रशासन
अनभु शक्षण, प्र.भि.अ./स.प्र.भि.अ.िरुको तयाभयक क्षमता अभिबभृ ि, सवारी
चालक ताभलम, सचू ना प्रभवभध अभिमख
ु ीकरण, Cyber Security, Oracle Database)

भौतिक पूिायधार तनमायण
•
•
•
•
•
•

गिृ मतत्रालयमा चमेनागिृ भनमाषण गने
मतत्रालयमा मभिला र परुु र् शौचालय भनमाषण/ ममषत सम्िार गने
सशस्त्र प्रिरी अस्पतालको लाभग एक वटा MRI मेभशन खररि गने।
१५३ वटा कम््यटु र तथा सोसँग सम्बभतधत सामानिरु खररि गने
नेपाल प्रिरीको ४२ वटा िवन भनमाषण कायष शरुु गने
प्रिरीलाई पालबाट ब्यारे कमा Shift गनषका लाभग नयाँ ३१ वटा नयाँ मभिला
मैत्री ब्यारे क िवन भनमाषण गने।

भौतिक पूिायधार तिकास
• नेपाल प्रिरीको भनयभमत बिेटबाट िमागतरुपमा रिेका 68 वटा सिंरचनाको
भनमाषण कायष सम्पतन गरी प्रिरी कमषचारीिरुलाई पालबाट ब्यारे कमा Shift
गने।
• नेपाल प्रिरीमा शौचालय तथा स्नान गिृ निएका ४०० वटा प्रिरी
इकाइिरुमा शौचालय भनमाषण गने।
• प्रिरी िवान ब्यारे कमा सि
ु भपउने पानीका लाभग Deep Boring, Water
Treatment र Water Purification, मेसका िाडाकुडा खररि गरी
प्रयोगमा ल्याउने।
• काठमाण्डौ उपत्यकामा मिानगरीय सशस्त्र प्रिरी गण निं. २ मिारािगिंिमा
बिुउिेस्यीय िल (Multi Purpose Hall) भनमाषण गने

राभरिय /अततरराभरिय लक्ष्यसँगको आबिता
क्र स.

तिषर् क्षेत्र

तदगो तिकास लक्ष्र्

दीघयकालीन
सोच

लक्ष्य ५.२ (मभिला
तथा बालबाभलक भिसिं ा
२० वटा भियाकलाप र वेचभवखन)
लक्ष्य १६.१,२,३,४
(शाभततपणू ष र समावेशी
समाि भनमाषण)

सख
ु को
राभरिय लक्ष्य
२.६ २.२ र
२.४

क्षेत्रगत उद्देश्य नीभत बँिु ा निं
•अपराध अनसु तधानको सर्लता
निं २
१९६
िर ९० प्रभतशत ितिा बढी िुने
बिेट नीभत २६४ •शाभतत सरु क्षा प्रभतको िनसततभु ष्ट
वृभि िुने
•समृभिका सचू किरुमा योगिान
पग्ु ने
• सरु क्षाको कारणबाट कुनै पभन
भवकास आयोिना प्रिाभवत निुने
• सरु क्षा सम्बतधी ७ वटा काननू
तिषमु ा िुने

लक्ष्य ११.५ र सेण्डाइ सख
ु को
कायषढाँचा अततरगतका राभरिय लक्ष्य
प्राभथभमकता एविं
२.२, २.३
लक्ष्यिरु

क्षेत्रगत उद्देश्य नीभत बँिु ा निं
• भवपि् प्रिाभवत पररवार सख्या
१,२,३, ४
१९९
प्रभतििार १७ वाट १४ मा झाने
बिेट नीभत २७० • प्रभतलाख मृत्यु १.६ बाट १.४५
मा झाने

१

शाभतत सरु क्षा र
अपराध भनयतत्रण

२

भवपि िोभखम
तयभू नकरण
७ वटा भियाकलाप

पन्रौ
र्ोजनाको
उद्देश्र्

नेपाल
सरकारको
िातषयक नीति

मख्र् नतिजा सच
ू क
(िोकीएको कार्य सम्पन्न
भएपति हातसल हुने)

राभरिय /अततरराभरिय लक्ष्यसँगको आविता
क्र
स.

३

तिषर् क्षेत्र

राभरिय
पररचयपत्र
व्यवस्थापन

तदगो तिकास
लक्ष्र्

अध्यागमन
सदृु भढकरण
३ वटा भियाकलाप

मख्र् नतिजा सच
ू क
(िोकीएको कार्य सम्पन्न
भएपति हातसल हुने)

सियोगी लक्ष्य

सख
ु को
राभरिय
लक्ष्य २.६
र २.४

क्षेत्रगत
नीभत बँिु ा निं
उद्देश्य निं ६ ९४
बिेट नीभत
२६८

• सवै भिल्लाबाट
नागररकको भववरण सक
िं लन
शरुु िुने
•कभम्तमा ३ वटा सेवासँग
आवि िुने

लक्ष्य १६ सँग
सम्बभतधत
सियोभग लक्ष्य

सख
ु को
राभरिय
लक्ष्य २.६

क्षेत्रगत
उद्देश्य ५

• कभम्तमा २ वटा नाकामा
िैभवक सचू ना सभितको
अध्यागमन प्रणाली
कायाषतवयनमा आउने

६ वटा भियाकलाप

४

दीघयकाली पन्रौ
नेपाल
न सोच र र्ोजनाको सरकारको
उद्देश्र् िातषयक नीति

नीभत बँिु ा निं
१९९

राभरिय /अततरराभरिय लक्ष्यसँगको आविता
क्र स.

५

तिषर् क्षेत्र

सामाभिक
सरु क्षा तथा
घटना िताष
व्यवस्थापन

तदगो तिकास
लक्ष्र्

सियोगी लक्ष्य

दीघयकाली
पन्रौ
नेपाल
न सोच र र्ोजनाको सरकारको
उद्देश्र् िातषयक नीति
सख
क्षेत्रगत
ु को
राभरिय
उद्देश्य निं ६
लक्ष्य २.१,
२.२ र २.५

नीभत बँिु ा निं
९० र ९४
बिेट नीभत
७२

• अनलाइन पभञ्िकरण िुने
वडािरुको सिंख्या िालको
२३०० बाट ४००० पर्ु याउने
• सवै स्थानीय तिमा बैभकिंग
प्रणालीबाट सामाभिक सरु क्षा
ििा उपलब्ध गराइने

सख
ु को
राभरिय
लक्ष्य २.६

नीभत बँिु ा निं
२०६
बिेट नीभत
२७५, २७६

• भनिामती कमषचारी र
सरु क्षाकमीिरुको मनोबल
उच्च िुने
• कायषसम्पािन स्तर
अभिवभृ ि िुने

४ वटा
भियाकलाप

६

िनशभि क्षमता लक्ष्य १६ सँग
भवकास
सम्बभतधत
९ वटा
सियोभग लक्ष्य
भियाकलाप

मख्र् नतिजा सच
ू क
(िोकीएको कार्य सम्पन्न
भएपति हातसल हुने)

क्षेत्रगत
उद्देश्य ४

राभरिय /अततरराभरिय लक्ष्यसँगको आविता
क्र स.

७

तिषर् क्षेत्र

तदगो तिकास
लक्ष्र्

िौभतक पवू ाषधार सियोगी लक्ष्य
भनमाषण
१० वटा
भियाकलाप

८

लागू और्ध
भनयतत्रण
५ वटा
भियाकलाप

लक्ष्य ३.५.२
लक्ष्य १६ सँग
सम्बभतधत

दीघयकालीन
सोच र

पन्रौ
नेपाल
र्ोजनाको सरकारको
उद्देश्र् िातषयक नीति

मख्र् नतिजा सूचक
(िोकीएको कार्य सम्पन्न
भएपति हातसल हुने)

समभृ ि र
क्षेत्रगत
सख
ु को राभरिय उद्देश्य निं ४
लक्ष्य १.१, र र ७
२.१

नीभत बँिु ा निं
१९८
बिेट नीभत
२६५

• ६८ वटा िमागत र ७३
वटा नयाँ िवन सिंरचना
भनमाषण िुने
• कायषवातारण सधु ार िुने
• सबै सरु क्षाकमीले
मानवोभचत िौभतक सेवा र
सभु वधा प्राप्त गने

सख
ु को राभरिय क्षेत्रगत
लक्ष्य २.२ र
उद्देश्य ४
२.३

नीभत बँिु ा निं
२०१

• िव्ु यषसनको िर १ % ले
घटाउने
• लागू और्ध सिेक्षण
सम्पतन िएको िुने
• लागू और्ध सम्बभतधत
अपराधको तयभू नकरण िएको
िुने

राभरिय /अततरराभरिय लक्ष्यसँगको आविता
क्र
स.

९

तिषर् क्षेत्र

कारागार सधु ार
७ वटा भियाकलाप

१०

तदगो तिकास
लक्ष्र्

दीघयकालीन
सोच र

लक्ष्य १६ सँग
सम्बभतधत
सियोगी लक्ष्य

समभृ ि र
क्षेत्रगत
सख
ु को राभरिय उद्देश्य निं २
लक्ष्य २.१

नीभत बँिु ा निं
२०२
बिेट नीभत
२६६

• कै िी बतिीलाई मानवोभचत िौभतक
पवू ाषधार उपलब्ध िुने
• १५०० क्षमताको सरिं चना भनमाषण
िुने
• कारागार सरु क्षामा भवद्यतु ीय
भनगारनी बढने
•सवै कारगारमा सीपमल
ू क ताभलम
सचिं ालन िई उत्पािनशील क्षेत्रमा
उपयोग िुने

सख
ु को राभरिय क्षेत्रगत
लक्ष्य २.२ र उद्देश्य १,
२.३
४, ७

नीभत बँिु ा निं
९५
बिेट नीभत
२५३

• नागररकता सम्बतधी सचू ना
प्रणाली अद्यावभधक िुने
• सेवा प्रवाि र कायाषलय व्यवस्थापन
सचू ना तथा सञ्चार प्रभवभधमा
आधाररत िुने

सचू ना प्रभवभधको
लक्ष्य १६ सँग
भवकास र सेवाप्रवाि सम्बभतधत
५ वटा भियाकलाप

पन्रौ
नेपाल
मख्र् नतिजा सच
ू क
र्ोजनाको सरकारको (िोकीएको कार्य सम्पन्न भएपति
उद्देश्र्
िातषयक
हातसल हुने)
नीति

MILESTONES DETAIL

कायायन्त्वयन सुगनश्चतताका आिारहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कानूनी र सं रचनागत सुदृष्ट्रिकरण
गत आ व मा हागसल उपलब्िी
ष्ट्रवगतका कमजोरी र सफलताको पाठ र अनुभव
काययसम्पादन सं स्कृगतको ष्ट्रवकास
ष्ट्रवगभन्न तहमा भएको काययसम्पादन सम्झौता
सवै ष्ट्रक्रयाकलापमा बजेट ष्ट्रवगनयोजन
दीर्यकालीन र अलपकालीन ददशागनदे श
लक्ष्यमा स्पष्टता
गनयगमत अनुगमन सं यन्त्रको व्यवस्था

धन्यवाद
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