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प्राक्कथन 

नेपालमा अन्तराष्ट्रिय ष्ट्रिकास सहायता ष्ट्रिगत ६ दशक देखि बित्तको प्रमिु श्रोतको रुपमा रहंदै आएको छ । 
नेपालले द्विपक्षीय तथा िहपुक्षीय दिैु ष्ट्रकबसमका ष्ट्रिकास साझेदारहरुिाट सहायता प्राप्त गने गरेको छ । यसका 
अबतररक्त सरकारले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फ त पररचालन हनुे िैदेखशक सहायता समेतको जानकारी 
बलन सष्ट्रकने व्यिस्था बमलाएको छ । 

नेपालमा ष्ट्रिकास सहायता दईु ष्ट्रकबसमले पररचाबलत भएको छ । एउटा राष्ट्रिय िजेट प्रणालीिाट र अको िजेट 
प्रणाली िाष्ट्रहरिाट । राष्ट्रिय िजेट प्रणालीमा आिद्ध आयोजना/कायफक्रमलाई सरकारको िाष्ट्रषफक आयव्ययको अनमुान 
अथाफत िजेटको रातो ष्ट्रकतािमा प्रबतबिखबित गररएको हनु्छ भने त्यसमा नपरेका आयोजना/कायफक्रमलाई िजेट िाष्ट्रहर 
रहेका आयोजना कायफक्रमको रुपमा िखुझन्छ । राष्ट्रिय िजेट प्रणाली िाष्ट्रहर रहेका सबपूणफ 
आयोजना/कायफक्रमहरुलाई प्राबिबिक तथा अन्य सहायता ष्ट्रििरण (प्राष्ट्रिबिक सहायता पखुस्तका) मा समािेश गररन्छ 
। यसरी द्विपक्षीय तथा िहपुक्षीय सहयोगमा संचाबलत तर राष्ट्रिय िजेट प्रणालीमा प्रबतबिखबित नहनुे तथा अन्तराष्ट्रिय 
गैर सरकारी संस्थाहरु िारा संचाबलत त्यस्ता सिै आयोजना/कायफक्रमहरु यो प्रकाशनमा समािेश गररएको छ ।  

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािाट संचालन हनुे ष्ट्रिकास सहायता ष्ट्रिगत केष्ट्रह िषफ यता ष्ट्रिस्तारै िढदै गएको छ। 
यसका बनखबत अथफ मन्रालय, अन्तराष्ट्रिय आबथफक सहायता समन्िय महाशािाले सहायता सबिन्िी तथ्याकं प्राबप्तको 
लाबग गैरसरकारी संस्थाका सबपकफ  व्यखक्तहरुलार्फ बनरन्तर ताबलम प्रदान गरररहेको छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी 
संस्थािाट संचाबलत पररयोजना तथा कायफक्रमहरुलार्फ पष्ट्रहचान र प्रिाह गने साथै प्राष्ट्रिबिक सहायताको प्रबतिेदन गने 
कायफ चनुौबतपूणफ रहेको छ। यस प्रकाशनिाट हनुे सूचनाको प्रिाहले नेपालमा प्राप्त भैरहेको सिै प्रकारका सहायताको 
पारदखशफताको सबुनखितताको लाबग थप सहायता प¥ुयाउने छ ।  

प्राष्ट्रिबिक सहायता सबिन्िमा अथफ मन्रालय, अन्तराष्ट्रिय आबथफक सहायता समन्िय महाशािाको सहायता सूचना 
प्रणाली र ष्ट्रिकास साझेदार तथा ष्ट्रिषयगत मन्रालयिाट प्राप्त सूचनाहरु प्राथबमक स्रोतको रुपमा प्रयोग गररएको छ 
। यसैगरी गैर सरकारी संस्थाहरुिाट कायाफन्ियन हनुे कायफक्रमहरुका लाबग समाज कल्याण पररषदिाट प्राप्त 
सूचनाहरुलाई प्राथबमक स्रोतको रुपमा प्रयोग गररएको छ । यस प्रकाशनिाट सरकारी बनकायहरु तथा ष्ट्रिकास 
साझेदारहरुलाई िजेटमा नपरेका आयोजना तथा कायफक्रमहरुको कायाफन्ियन तथा अनगुमन गनफ उपयोगी हनुेछ भने 
प्राखिक िगफ, अथफशास्त्री, अनसुन्िानकताफ, खशक्षक, ष्ट्रिद्याथी तथा अन्य िैदेखशक सहायता पररचालनमा रुची राख्न े
व्यखक्तहरुका लाबग पबन यो प्रकाशन उखत्तकै उपयोगी हनुे ष्ट्रिश्वास बलईएको छ ।  
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 धनजी लगानीको 
लाधग उपयकु्त 
आधथयक नीधत, 

धनयमनकारी 
व्यिस्था  र 
पूिायिारको 
िातािरण धनमायण 
गररने 

अमेररकी डलर 
५८,९०२,७२६ 

अमेररकी डलर 
११,७८०,५४५ 

बेलायत 

9.  

BOG 
सन्द्चिालय  

सदुृढीकरण  
काययक्रम 

अक्टोिर 
२००९ 

– 

२०१६ 

 सन्द्चिालयको 
सदुृढीकरण भई 
संचालक 
सदस्यहरुका िीच 
सूचनाहरु र 
उपयकु्त 
उपायहरुको 
विषयमा समयमा नै 

अमेररकी डलर 
१,१८४,७६३ 

अमेररकी डलर 
१६९,२५२ 

स्िीट्जरल्याण्ड 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

आदानप्रदान हनुे र 
कुनै पधन 
पररन्द्स्थधतको सामना 
गनय सक्ने अिस्था 
धसजयना हनु े 

  BOG समन्िय 
अधिकृतलाई SDC 
ले पूणय रुपमा 
आधथयक सहायता 
उपलब्ि गराई 
जोन्द्खम व्यिस्थापन 
कायायलयमा रहेको  
BOG समूहको 
अध्यक्षलाई 
प्रधतिेदन गने ि  

10.  

नेपालमा 
हररयाली 
िातािरण 
को  तयारी  
सम्बन्िी  
कायायक्रम 

माचय 
२०१६ 

– 

धडसेम्िर 
२०१६ 

 कोषको प्रयोग 
भएको क्षेरमा 
िातािरण पररितयन 
अनकूुलन तथा 
रोकथामका लाधग 
गररने  काययको 
स्तरोन्नधत गने 

अमेररकी डलर 
६,८७,५०० 

अमेररकी डलर 
६,८७,५०० 

यूएनधडपी र 
यूएनईपी 

11.  

राजस्ि 
प्रिासन 
सहायता 
पररयोजना 

सेप्टेम्बर 
२००८ 

– 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 

 कर प्रिासनको 
विविि क्षेरमा 
तालीम 

 आयकरको लाधग 
इ–फाइधलङ्ग 

सफ्टिेयर 
अद्यािधिक 
प्रोट्याक्स समेत ) 

 विितुीय सरुक्षाको 
अध्ययन करको 
दायरा र 
करदाताको दताय 
विस्तार 

 कल सेण्टरको 
स्थापना र 
“करदाताको 
सन्तषु्टीको स्तर”  

अमेररकी डलर 
१५,००,००० 

अमेररकी डलर 
२,१४,२८६ 

जमयनी, डेनमाकय  
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सम्बन्िमा िेभमा 
आिाररत प्राय 
सोधिने प्रश्न 
अध्ययन 
(क्यू.ए.एफ)  

12.  

लगानी 
व्यिस्थापन
को लाधग 
क्षमता 
विकास 

धडसेम्िर 
२०१२ 

– 

जनु 

२०१७ 

 धनदेिन ददने तथा 
कायायन्ियन गने 
धनकायको क्षमता 
अधभिवृि गने 

 पोटयफोधलयो 
ब्यिस्थापन 
प्रणालीको विस्तार 
गने र समग्र 
पोटयफोधलयो 
काययसम्पादनको 
सिुार गने 

अमेररकी डलर 
८२५,००० 

अमेररकी डलर 
२,०६,२५० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

13.  

लगानीको 
काययकुिलता 
अधभिवृि गने 

धडसेम्िर 
२०१४ 

– 

धडसेम्िर 
२०१७ 

   बजेट तथा 
अनगुमन प्रवक्रया 
सिुार गने 
वक्रयाकलापहरु 
कायायन्ियनको 
लाधग  धनन्द्ित 
समहुहरुलाई सो 
काययमा पररचालन 
गने 

 मखु्य पूिायिार 
क्षेरमा  पंूजीगत 
खचयिवृि गनय 
धनन्द्ित  
समूहहरुलाई 
पररचालन गने र 
कायायन्ियन गने  

 आयोजना धनदेिन 
तथा कायायन्ियन 
गर्र्ने धनकायका 
कमयचारीहरुलाई 
खररद, ठेक्का 
ब्यिस्थापन,विन्द्त्तय 
ब्यिस्थापन, सरुक्षा 
GESI  जस्ता 

अमेररकी डलर 
१५,००,००० 

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 



5 

 

क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

विषयमा ताधलम 
ददई सहयोग गनय 
क्षमता विकास 
केन्ि स्थापना गने 

14.  

भकूम्पको 
लाधग 
आकस्मीक 
सहयोग 
आयोजना 
कायायन्ियन 
मा सहयोग 
गने 

जनु 

२०१५ 

– 

जनु 

२०१८ 

 भकूम्पको लाधग 
आकन्द्स्मक सहयोग 
आयोजना 
कायायन्ियन मा 
सहयोग गनय 
परामियदाता 
पररचालन (सभे, 
धडजाइन र अन्य 
समेत) 

अमेररकी डलर 
१५,००,००० 

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

जम्मा (न.ेरु.) १३,४९,९७,३२,९४१  ३,४३,१३,४२,१९७  

श्रम तथा रोजगार व्यिस्था मन्रालय 

15.  

नेपालमा 
अनौपचाररक 
अथयतन्रलाई 
औपचाररक  
अथयतन्रमा 
लैजान 
सहजीकरण 
गने 

सेप्टेम्बर 
२०१२ 

- 

धडसेम्बर 
२०१६ 

 

 प्राविधिक सहायता, 
नीधत सझुाि, वित्तीय 
प्रिासन र 
आिश्यक सहयोग  

अमेररकी डलर  
१,०००,००० 

अमेररकी डलर  
२,५०,००० 

जापान 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

16.  

अनौ 
पचाररक 
अथयव्यिस्था
लाई 
औपचाररक 
तफय  लैजान 
सहजीकरण 
गने 

सेटेम्बर 
२०१२ 

- 
अगष्ट 

२०१७ 

 श्रम सम्बन्िी 
काननुहरु तथा 
धनयामक 
िाताबरणको 
पररपालना र लाभ 
लागतको 
अध्ययनको समीक्षा 
गनय रावष्ट्रय 
काययिाला 
आयोजना गने  

 श्रममूलक आधथयक 
बवृिका क्षेरको 
पवहचान गने र 
स्थानीय स्तरमा 
लन्द्क्षत रणनीधतको 
विकास गने  

 लन्द्क्षत 
मलुकुहरुका 
चधुनएका 
आयोजनाहरुमा  
आईएलओका 
असल अभ्यास  
तथा उपायहरुको 
प्रयोग द्वारा 
औपचाररकतालाई 
सहयोग प¥ुयाउने  

अमेररकी डलर 
१०,००,००० 

अमेररकी डलर 
२,००,००० 

आईएलओ, 

जापान 

17.  

धनयनु्द्क्त, 

रोजगारी, 
सीप र 
विकासको 
प्रभािका 
समयमा श्रम 
बजार सूचना 
संरक्षणको 
माध्यमबाट 
दन्द्क्षण 
एन्द्ियाको 
श्रम 
आप्रिासनको 
प्रभािकारी 

जलाई 
२०१३ 

– 

सेक्टेम्बर 
२०१६ 

 भारतमा रहने 
सूचना सम्बन्िी 
िेभ प्रोटलको 
स्थापना र पररक्षण 
गने, गन्तव्य 
देिहरु को श्रम 
बजार सम्बन्िी 
सूचनाहरुको 
आिधिक मूल्याुँकन 
गने )पटक ५ (  

 गन्तव्य देिहरुमा 
श्रम िजारको 
अध्ययन तथा 
पररक्षण गनय श्रम 

अमेररकी डलर  
४८१,५०० 

अमेररकी डलर  
१६०,५०० 

आईएलओ,  

यरुोवपयन 
यधुनयन 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

िासनलाई 
प्रिियन गने 

मन्रालयमा रावष्टय 
अन्तरावष्ट्रय 
एकीकृत रोजगारी 
सेिाको स्थापना 
हनुे,  

 सचुना काउन्टर 
तथा घमु्ती 
टोलीको स्थापना 
गने, बावहर जान ु
पूिय ददने हालको 
अधभमखुीकरण 
पाठ्यक्रमलाई 
पनुरािलोकन तथा 
स्तरोन्नधत गने ।  

 िैदेन्द्िक रोजगार 
विभागमा अनलाइन 
दताय र विदेिमा 
रहेको 
धनयोगसंगको 
सम्पकय लाई सबल 
बनाउन सहयोग 
गने  

 नेपाल, भारत, 

पावकस्तानका 
रोजगार  
धनकायहरुको स्तर 
धनिायरण मापदण्ड 
तयार गनय देिगत 
र पेिागत 
आिारमा रोजगार 
लागत अध्ययन 
गनय संभाव्यता 
अध्ययन गने । 

 नेपाल, भारत, 

पावकस्तानमा रहेका 
सहायक एजेन्टको 
दताय र सो को 
अझ प्रभािकारी 
धनयमन गने  

 जी.सी.सी 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

अन्तगयतका गन्तव्य 
देिहरुमा रोजगार 
संयन्र सिुार गनय 
कायययोजना धनमायण 
र िकालत गने 

 नेपालमा रहेको 
उजरी संयन्रको 
मूल्याुँकन गरी 
कानून 
पनरािलोकन गनय 
प्रविधिक सहायता 
उपलब्ि गराउने  

 धर  .वि .वि. ÷ गैर 
सरकारी आप्रिासन 
श्रोत केन्िको 
सबलीकरण गने 

 रोजगारीका लाधग 
आिश्यक 
योग्यताको 
मल्यांकन गने 
(सीप र योग्यता) 

 विविि 
ताधलमहरु 

18.  

न्यून आय 
भएका 
देिहरुको 
श्रम बजार 
सूचना र 
रोजगार 
सेिाका 
लाधग 
रोजगारी र 
उत्पादकत्ि 
सीप 
सम्बन्िी 
पररयोजना 

धडसेम्बर 
२०१४ 

- 

अगस्ट 

२०१७ 

 तोवकएका पाुँच 
क्षेरमा आिश्यकता 
र प्राप्ती पवहचान  

 धडजाईधनग, विकास, 

पोष्टर, रेधडयो 
सन्देि लगायत 
िहृत सम्प्रषेण 
योजना विकास गने  

 सामान्द्जक साझेदार, 
व्यिसावयक तालीम 
संस्थाहरु, उच्च 
न्द्िक्षा र 
विश्वविद्यालयहरुको 
सहयोग र 
समन्ियमा सेिा 
केन्ि विकास गनय 
अधभयान सन्चालन 

अमेररकी डलर  
१,८००,००० 

अमेररकी डलर  
६००,००० 

दन्द्क्षण कोररया 



9 

 

क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

गने। 
कमयचारीहरुका 
लाधग तालीम 
पवहचान, विकास र 
संचालन गने । 

 रोजगार सेिाहरुका 
लाधग अन्तरावष्ट्रय 
श्रम संगठनको 
पाठ्यक्रम र 
सहजीकरण सामग्री 
रुपान्तरण गने । 

 क्षेरीय स्तरमा 
सफल र सान्दधभयक 
अनभुिहरुबाट 
कमयचारीहरुले 
धसक्न भ्रमण 
काययक्रम संचालन 
गने । 

 रोजगार प्राप्त गनय 
इच्िुकहरुलाई 
रोजगारवको ररक्त 
स्थान, र 
पदस्थापना बारेमा 
कम्प्यटरमा 
आिाररत सूचना 
प्रणाली तयार गने  

 मौजदुा कानून र 
नीधतलाई विश्लषेण 
गरी सीप सम्बन्िी 
सूचकाुँकको संग्रह 
र प्रयोगका लाधग 
धनयम र नीधतमा 
गनुयपने  
पररितयनको 
आिश्यकता 
पवहचान गने । 
विधभन्न 
प्रणालीहरुमा 
एकरुपता ल्याउन 
इन्टरफेसको ढाुँचा 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

र प्लेटफमय 
पवहचान गने, 

आिश्यक डाटा 
पररितयनका 
प्रोटोकल र 
आिश्यक 
इन्टरफेस विकास 
गने, रोजगार सेिा 
प्रबन्िका असल 
अभ्यास र पाठहरु 
साटासाट गने, 

प्रकािन गने र 
रोजगार सेिा केन्ि 
तथा सामान्द्जक 
साझेदारहरु बीच 
प्रिाह गने 

19.  

समदुायमा 
सेिा गरी 
काययस्तर 
बवृि गने 

जनिरी 
२०१६ 

- 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 समािेिी िवृि र 
यिुा रोजगारको 
बदधलदो संभािना 
बढाउन राम्रो र 
थप रोजगारी 
धसजयनाका लाधग 
सझुाि प्रदान गने  

 श्रमका अन्तरावष्ट्रय 
मापदण्ड अनमुोदन 
र प्रयोगका लाधग 
सहजीकरण गने 

 सामान्द्जक 
सरुक्षाका 
मन्चहरुको सजृना 
र बवृि गने  

 ग्रामीण अथयतन्रमा 
प्रधतवित काम बवृि 
गने  

 अनौपचाररक 
अथयतन्रलाई 
औपचाररक बनाउने  

 श्रमको 
सपुररिेक्षणबाट 
उन्द्चत श्रम स्थान 

अमेररकी डलर  
२,०००,००० 

अमेररकी डलर  
१,०००,००० 

आईएलओ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

प्रिियन गने  
 उन्द्चत र 
प्रभािकारी श्रम 
आप्रिासन नीधत 
प्रिियन गने  

जम्मा (न.ेरु.) ६६,९२,३१,०१० २३,५५,०६,६७०  

उद्योग मन्रालय 

20.  

नेपाल बजार 
विकास 
काययक्रम 

माचय 
२०१२ 

— 

माचय 
२०१७ 

 

 ग्रामीण क्षेरमा 
गरीब तथा 
वपिधडएका िगयका 
लाधग आय तथा 
िवृि प्रिियन गने 

पाउण्ड स्टधलयङ 

१,४५,४०,००० 

पाउण्ड स्टधलयङ 

२९,०८,००० 

बेलायत 

21.  

अथयतन्रको 
समािेिी 
विकास 
काययक्रम 

फेब्रअुरी 
२००९ 

- 

धडसेम्बर 
२०१६ 

 स्थानीय र क्षेरीय 
आधथयक विकासका 
लाधग लघ,ु साना 
तथा मध्यम 
उद्यमहरुलाई 
वित्तीय सेिा 
उपलब्ि गराउन 
आधथयक कताय 
(इकोनोधमक 
एक्टर, राज्य र 
समाज बीचको 
संिाद विकास गने) 

अमेररकी डलर 
२२,१८५,४२१ 

अमेररकी डलर 
३,१६९,३४६ 

जमयनी 

22.  

लघ ुउद्यम 
विकास 
काययक्रम 
मेडेप  
(चौथो 
चरण) 

अगष्ट 

२०१३ 

- 

जलुाई 

२०१८ 

 मवहला र गरीब 
तथा विपन्न िगयको 
लाधग सीप र 
व्यापार प्रन्द्िक्षण 
प्रदान 

 व्यापार समथयन 
सेिाहरू स्थापना 
गनय मद्दत पयुाउन े 

 िातािरण नीधत 
सिुार गनय नेपाल 
सरकारसंग काम 
गने     

अमेररकी डलर 
३९,०६८,९८७ 

अमेररकी डलर 
७,८१३,७९७ 

अषे्ट्रधलया, 
यएुनधडवप 

जम्मा (न.ेरु.) ८,७५,३५,७२,६२८ १,६१,५६,४९,६५५  
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

कृवष विकास मन्रालय 

23.  

ज्ञानमा 
आिाररत 
एकीकृत 
ददगो कृवष 
तथा पोषण 
काययक्रम 

फेब्रिुरी 
२०१३ 

– 

फेब्रिुरी 
२०१८ 

 कृवषको 
उत्पादकत्ि र 
आम्दानी िवृि गने 

 मवहला र ५ बषय 
मधुनका 
बालबाधलिाहरुको 
पोषण अिस्थामा 
सिुार ल्याउने]  

अमेररकी डलर 
२,०४,१४,८०९ 

अमेररकी डलर 
४०,८२,९६२ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

24.  

कृवषमा 
धबषादद 
ब्यिस्थापन 
सदुृढगरी 
स्िास्थय र 
िातािरणको 
जोन्द्खम  
कम गने 

जनिरी 
२०१५ 

– 

धडसेम्िर 
२०१६ 

 विषादद दताय क्षमता 
सदुृढ गने र 
धनयमन क्षमता 
बवृि गने तथा 
सरकारी 
प्रयोगिालाको 
क्षमता अधभबवृि 
गने 

अमेररकी डलर 
३,५०,००० 

अमेररकी डलर 
१,७५,००० 

एफएओ 

25.  

गणुस्तरीय र 
सरुन्द्क्षत 
उत्पादनलाई 
बजारसम्म 
पयुायउन साना 
वकसानहरुको 
कृवष 
व्यिसायको 
क्षमता 
अधभबवृि गने 

जनिरी 
२०१५ 

– 

धडसेम्िर 
२०१६ 

 कृवष व्यिसायको 
क्षमता अधभबवृि 
गनय सेिा प्रदायक, 

वकसान 
समहुहरुलाई  
गणुस्तरीय र 
सरुन्द्क्षत 
उत्पादनलाई 
बजारसम्म पयुायउन 
मित गने । 

अमेररकी डलर  
३,५०,००० 

अमेररकी डलर  
१,७५,००० 

एफएओ 

26.  

नेपालको 
कृवष क्षेरमा 
जलिाय ु
पररितयनले 
पारेको 
प्रभाि कम 
गने र ददगो 
न्द्जविकोपाजय
न अनकुलन 
क्षमता 
िढाउने 
सम्िन्िी 

सेप्टेम्बर 
२०१५ 

– 

अगस्ट 

२०१९ 

 जलिाय ुपररितयन  
अनकुुलन प्राविधिक 
तथा संस्थागत 
क्षमता अधभिवृि 
गने र रावष्ट्रय खाद्य 
तथा कृवष नीधत 
रणनीधत र 
योजनामा एवककृत 
रुपान्तरण गने । 

 जलिाय ुप्रभाि 
सम्िन्िी ज्ञान तथा 
संचार सम्िन्द्न्ि 
जानकारी िढाइ 

अमेररकी डलर  
२६,८९,४९८ 

अमेररकी डलर  
६,७२,३७५ 

एफएओ, 

जीईएफ, 

एलडीधसएफ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

काययक्रम  काययक्रम 
अिलम्िन गने । 

27.  

नेपालमा 
जलिाय ु
मैरी कृवष 
विस्तार 
पररयोजना 

माचय 
२०१५ 

– 

धडसेम्िर 
२०१६ 

 नेपालको तराई, 

मध्य पहाड, र 
उच्च पहाडका 
लाधग उपयकु्त 
जलिाय ुमैरी कृवष 
प्रविधिहरुको 
पवहचान गने । 

 नेपालमा जलिाय ु
मैरी कृवष 
प्रविधिहरुको 
विस्तारका लाधग 
नीधतगत र 
संस्थागत 
संयन्रहरुको 
विश्लषेण गररअिसर 
र चनुौधतहरुको 
पवहचानगने  

 पवहचान गररएका 
जलिाय ुमैरी कृवष 
प्रविधिहरुको 
विस्तार क्षेर 
पवहचानगने  

 नेपालको लाधग 
जलिाय ुमैरी कृवष 
विस्तारको योजना 
तयार 

पाउण्ड स्टधलयङ 

५२८,८४१ 

पाउण्ड स्टधलयङ 

२६४,४२० 

धस.धड.के.एन., 
जलिाय ुतथा 
विकास ज्ञान 

सञ्जाल, बेलायत 

28.  

प्रविधिमा 
परम्परागत 
बाली 
उत्त्पधत 
विवििता 
समािेि 

जनिरी 
२०१३ 

– 

धडसेम्िर 
२०१८ 

 उच्च पहाडी भेगमा 
स्थानीय 
िालीहरुको 
विविितायकु्त 
प्रविधिको िवृि 
विकास गरर 
विस्तार गने ।  

 उच्च भेगका 
स्थानीय िालीका 
िीउ विजनहरु 
कृषकहरु समक्ष 
सलुभ रुपमा 

अमेररकी डलर  
२६,४०,००० 

अमेररकी डलर  
५,२८,००० 

जीईएफवटएफ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

पयुायउने । 

 उच्च पहाडकाा 
स्थानीय िालीको 
जैविक विविितामा 
आिाररत नीधतगत 
पहल र सिुार गरी 
कृषकहरुको 
पहुंचमा िवृि गने 
। 

29.  

िनु्य 
भोकमरी 
चनुौती 

२०१४ 

– 

२०१६ 

 िनु्य भोकमरी 
चनुौतीको 
िभुारम्भ गने । 

 िन जैविक 
विवििताको 
क्षेरमा सम्भाव्य 
आयोजनाहरुको 
पवहचान गरर 
प्रस्ताि आयोजना 
दस्तािेज तयारी 
गने   

अमेररकी डलर  
६४,७११ 

अमेररकी डलर  
३२,३५६ 

एफएओ 

30.  

धसन्िलुी 
सडक मागय 
व्यािसावयक 
कृवष प्रििन 
आयोजना 

जनिरी 
२०१५ 

– 

धडसेम्िर 
२०१९ 

 िजारयोग्य खेती 
प्रणाली स्थापना  

 धनजी क्षेरका सेिा 
प्रदायकहरुिाट 
सेिा विस्तार भई 
सेिाको पहुंच सदुृढ 
गने  

 कृवष 
व्यािसायीकरण 
प्रिियनमा सरकारी 
धनकायको धसप र 
क्षमता अधभिवृि 
भई काययक्रम 
समन्िय र 
काययक्रममा सहयोग 
गने । 

अमेररकी डलर  
५००,००० 

अमेररकी डलर  
१,२५,००० 

जापान 

31.  

कृवष क्षेर 
विकास 
काययक्रम 

जलुाई 

२०१४ 

– 

अक्टोिर 

 कृवष क्षेर विकास 
काययक्रम सम्बन्द्न्ि 
वक्रयाकलापहरुमा 
विकास 

अमेररकी डलर  
७,००,००० 

अमेररकी डलर  
२३३,३३४  

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

२०१७ साझेदारहरुको 
सहयोग प्राप्तगने 
सम्बन्िमा 
प्राविधिक,आधथयक,वि
न्द्त्तय,िातािरणीय 
तथा सामान्द्जक  
सक्षमता को 
अध्ययन तथा 
आयोजना पवहचान 

जम्मा (न.ेरु.) ३,०३,३१,३७,२१९ ६८,२३,०८,९८१  

जनसंख्या तथा िातािरण मन्रालय 

32.  

समदुायमा 
आिाररत 
िाढी र 
वहमताल 
विस्फोटनको 
खतरा 
न्यधुनकरण 

२०१३ 

– 

२०१७ 

 सोलखुमु्ि ुन्द्जल्लामा 
वहमताल 
विष्फोटनिाट हनुे 
मानिीय र भौधतक 
क्षधत र तराई र 
चरेु क्षेरमा हनुे 
िाढी न्यधुनकरण 
गने 

अमेररकी डलर 
७२,४९,४३० 

अमेररकी डलर 
१८,१२,३५७ 

न्द्जइएफ,  

यएुनधडवप 

33.  

वपवपधसआरः 
विकासमा 
बातािरणीय 
जोन्द्खम 
व्यिस्थापन
लाई मलु 
प्रिावहकरण 
गनय क्षमता 
अधभिवृिका 
लाधग 
सहायता 

फेब्रअुरी 
२०१२ 

– 

जलुाई 

२०१७ 

 नेपालको जलिायू 
पररितयन नीधतको 
कायायन्ियनको 
लाधग सहयोग 
पयुायउने  

 नेपालको जलिाय ु
पररितयन 
काययक्रमको लाधग 
सञ्चार रणनीधतहरु 
धनमायण गने र लागू 
गने  

 सबै प्राविधिक 
सहायता 
संयन्रहरुको लाधग 
संयोजन संयन्र 
तयार गने र लागू 
गने 

अमेररकी डलर 
७१,६३,००० 

अमेररकी डलर 
१४,३२,६०० 

धसआइएफ 

34.  

ग्रामीण 
जीविकोपाजय
नका लाधग 

जलुाई 

२०१४ 

– 

जनु 

 ६० वकलोिाट 
भन्दा ठूला लघ ु
जलविद्यतु 

अमेररकी डलर 
५०,००,००० 

अमेररकी डलर 
१,००,००० 

यएुनधडपी, न्द्जइफ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

निीकरणीय 
उजाय 

२०१९ आयोजनाहरु 
स्थापना गनयका 
लाधग प्राविधिक 
सहायता उपलब्ि 
गराउने 

 १०० वकलोिाट 
भन्दा माधथका 
साना जलविद्यतु 
आयोजनाहरुको 
स्तर उन्नधतका 
लाधग सघाउ  
प¥ुयाउने  

 सौयय वपधभ 
प्रणालीहरुलाई स्तर 
उन्नधत गनय सघाउ 
प¥ुयाउने  

 उत्पादनिील उजाय 
प्रयोगको स्तर 
उन्नधत गनय सघाउ 
प¥ुयाउन े

 नविकरणीय उजाय 
तथा उत्पादनिील 
उजाय उपयोगको 
लाधग केन्िीय 
निीकरणीय उजाय 
कोषलाई नयाुँ 
विन्द्त्तय उपकरणहरु 
तयार गनय सघाउ  
प¥ुयाउन े

35.  

न्द्क्लन स्टाटय 
प्रोग्राम 
नेपाल 

२०१२ 

– 

२०१७ 

 कम आयस्तरका 
घरपररिार तथा 
लघ ुउद्योगीलाई 
स्िच्ि उजायका 
लाधग लघवुित्त 
उपलब्ि गराउने 
वित्तीय संस्थाहरुको 
क्षमता बढाउनको 
लाधग सहयोग गने 

 स्िच्ि उजायका 
लाधग प्राविधिक 

अमेररकी डलर 
१३,००,००० 

अमेररकी डलर 
३,२५,००० 

यनुाइटेड नेसन्स 
क्यावपटल 
डेभ्लपमेन्ट 

फण्ड 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सहायता 
 स्िच्ि उजायको 
लाधग लघ ुवित्त 
बढाउन सहयोगी 
नीधत र िातािरण 
बनाउनको लाधग 
िकालत तथा 
साझेदारी गने 

36.  

कोिी 
नदीको 
बहाि तथा 
कटान 
सम्िन्िी 
तथयांकको 
सिुार   

२०१५ 

– 

२०१७ 

 मौसम सम्िन्िी 
तथयांकमा सिुारमा 
सहयोग 

अमेररकी डलर 
८८,००० 

अमेररकी डलर 
४४,००० 

अषे्ट्रधलया, 
इधसमोड 

37.  

कैलाि 
पविर क्षेर 
संरक्षण तथा 
विकास 
पररयोजना 

जलुाई  
२०१३ 
 - 

धडसेम्िर  
२०१७ 

  भ ूसंरक्षणमा 
सहयोग गने 

अमेररकी डलर 
९८,८०५ 

अमेररकी डलर 
२४,७०१ 

जमयनी, 
बेलायत 

38.  

नेपाल उजाय 
क्षमता 
अधभिवृि 
सघाउ 
काययक्रम 

अक्टोिर  
२०१० 
 -  
जनु 

२०१७ 

 क्षमता अधभबवृि गने 

 उजाय क्षमता 
अधभिवृि गनय 
सहयोग गने 

अमेररकी डलर 
१,०४,५८,५७४ 

अमेररकी डलर 
१३,०७,३२२ 

जमयनी 

जम्मा (न.ेरु.) ३,३४,०८,६०,९७१ ६६,३४,८४,७०९  

मवहला, बालबाधलका तथा समाज कल्याण मन्रालय 

39.  

मानविय 
प्रधतकायय 
कोष 

मे  
२०१५   

-  
धडसेम्बर 
२०१६ 

 नेपालमा भकूम्प 

प्रभावित 

मवहलाहरुलाई 

धडग्नीटी वकट्स, 

सौयय लालवटन तथा 
पोटयबल रेधडयो सेट 

सहयोग उपलब्ि 

गराउने   
 बह ुउद्देश्यीय 

मवहला केन्िहरु 

स्थापना तथा 
संचालन गनय 

अमेररकी डलर 
२९,७९१ 

अमेररकी डलर 
२९,७९१ 

यएुनिमुन 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सहयोग गने  

40.  

वहुँसा 
रोकथामको 
लाधग परुुष 
तथा 
मवहलाको 
क्षमता 
अधभिवृि र 
िहकु्षेरीय 
सेिामा  
लैङ्गीक   
वहुँसा बारे 
सहयोग माग 
गने 
मवहलालाइ 
सहायता गने 

फेव्रिुरी 
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 लैधगक, प्रजनन 
स्िास्थय तथा 
लैंधगक वहंसा बारे 
मवहला सहकारी 
सदस्यहरु र अन्य 

सरोकारिालाहरुला
ई ताधलम 

काययक्रमको धबकास 

तथा संचालन गने   

 १८ न्द्जल्लाहरुमा 
रावष्ट्रय वकिोरी 
जागरण काययक्रम 

संचालन गनय 
सहयोग गने  

अमेररकी डलर 
१,५८३,५२० 

अमेररकी डलर 
३९५,८८० 

यएुनएफवपए  

41.  

रावष्ट्रय 
वकिोर 
वकिोरी 
सम्िन्िी 
योजना तथा 
नीधतहरु 

अवप्रल 
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 वकिोरािस्था संग 

सम्िेदनिील नीधत, 

योजना र िजेटलाइ 

आश्वस्त पानय रावष्ट्रय 

तथा स्थानीय तहमा 
सरोकारिालाहरुला
ई सचेतना गराउने   

 समग्र 

वकिोरािस्थाको 
विकास तथा 
सहभाधगता र 
बहकु्षेरीय समन्िय 

संयन्र स्थापनाको 
लाधग रावष्ट्रय 

कायययोजनाको 
अन्द्न्तम तयारी तथा 
प्रचार प्रसारको 
लाधग रावष्ट्रय योजना 
आयोगलाइ सहयोग 

गने 

अमेररकी डलर 
५,५३,४२० 

अमेररकी डलर 
१,३८,३५५ 

यधुनसेफ 

42.  

मवहला 
विरुिको 
वहंसा समाप्त 
पानय  

धडसेम्बर 
२०१४  

-  
धडसेम्बर 

 लैंधगक वहंसा बारे 
समदुायका 
सदस्यहरु र नेततृ्ि 

िगयका व्यन्द्क्तहरुको 

अमेररकी डलर 
१९४,४४७ 

अमेररकी डलर 
६४,८१६ यएुनिमुन 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

२०१५-
२०१७ को 
लाधग संयकु्त 
राष्ट्रसंन्द्घय 
रष्ट फण्ड 

२०१७ ज्ञान बिृीको लाधग 

सहयोग गने ।  

 िाउपडी प्रथाको 
समस्या सम्बोिन 

गनय नागररक  

समाजको क्षमता 
बवृिको लाधग 

सहयोग गने ।  

 द्वन्द सम्बन्िी 
वहंसाको धबषयमा 
संबेदनन्द्िलता बवृि 

गनय र  मवहला 
धबरुिको वहंसाका 
धबषयलाई आम 

संचार माध्यममा 
समेटी 
संबेदनन्द्िलता 
बढाउन सहयोग 

प¥ुयाउने  । 

43.  

सानै उमेरमा 
वििाहको 
रोकथाम 
तथा जिान 
मवहला 
विरुिको 
भेदभाि र 
उनीहरुको 
हानी 
सम्िन्िी 
अन्य 
कुराहरु 
विरुि 
सम्िि 
समदुाय 
सम्िन्िी 
काययक्रम 

फेव्रिुरी 
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 बाल धबबाहका 
धबषयमा  व्यिहार 
पररितयन र धबकास 

धसत सम्बन्द्न्ित 

संचार सामग्रीहरु 

धबकास गरी धबतरण 

गने । 

अमेररकी डलर 
१,१९५,९६६ 

अमेररकी डलर 
२९८,९९२ 

यएुनएफवपए 

44.  

यौनजन्य 
तथा  
लैङ्गीक  

फेव्रिुरी 
२०१३ 
 -  

 भकूम्प प्रभािधत १४ 

न्द्जल्ला र  
यएुनएफवपए को 

अमेररकी डलर 
१,८१५,६१९ 

अमेररकी डलर 
४५३,९०५ 

यएुनएफवपए 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

आिारमा 
हनु ेवहंसाको 
समन्ियात्म
क र 
बहकु्षेरीय 
सम्िोिनमा 
रावष्ट्रय तथा 
स्थानीय 
स्िास्थय 
प्रणालीको 
क्षमता सदुृढ 
पाने 

धडसेम्बर 
२०१७ 

कायय क्षेर रहेका 
अन्य न्द्जल्लाका  
मनो सामान्द्जक 

परामियदाताहरुलाई 

ताधलम ददने । 

45.  

विकास 
नीधत,योजना 
र िजेटमा 
प्रभाि पानय 
यिुायिुती र 
जोन्द्खममा 
परेका 
मवहलालाइ 
केन्द्न्िय तथा 
स्थानीय 
तहमा 
सन्जालको 
क्षमता 
सदुृवढकरण 
गने 

फेव्रिुरी 
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 धबकास नीधत, 

योजना तथा बजेट 

सम्बन्िमा धबधभन्न 

तहका यिुा तथा  
जोन्द्खममा रहेका 
मवहलाको संजालमा 
प्रभाि पानय क्षमता 
सढृुढीकरण गने । 

अमेररकी डलर 
१९०,१०३ 

अमेररकी डलर 
४७,५२६ 

यएुनएफवपए 

46.  

सरुक्षा र 
न्यायको 
सदुृढीकरण
को लाधग 
एवककृत 
काययक्रम 

धडसेम्बर 
२०१४  

-  
धडसेम्बर 
२०१८ 

 लैङ्गीक  आिारमा 
हनुे वहंसाको 
रोकथाम  

 प्रहरीको 
आिधुनवककरण र 
सिुार 

अमेररकी डलर 
२६४,१११ 

अमेररकी डलर 
६६,०२८ 

बेलायत, 
यधुनसेफ 

47.  

संयकु्त 
राष्ट्रसंन्द्घय 
रष्ट कोष- 
वहंसा 
विरुिको 
काययक्रम 

जनिरी 
२०१६  

-  
धडसेम्बर 
२०१८ 

 लैधगक वहसाका  
धबरुिमा जागरुक 

हनु िाराहरुको 
धबश्वास बढाउने ।  

 खेलकुदको अिसर 
तथा वकिोरीहरुको 

अमेररकी डलर 
८५,३२७ 

अमेररकी डलर 
४२,६६४ 

यएुनिमुन 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सरुन्द्क्षत स्थानमा 
योगदान ददने 
धबद्यालयको  लैधगक 

मैधर पिुायिारको 
सिुार गने । 

जम्मा (न.ेरु.) ६२,९८,९६,८६८ १६,३८,५३,९३९  

िन तथा भ-ूसंरक्षण मन्रालय 

48.  

कैलाि 
पविर 
भपूररिी 
संरक्षण 
आयोजनाको 
िरुुिातका 
लाधग 
कायायन्ियन 
योजना 
नेपाल 

माचय   
२०१३ 

 - 
माचय   

२०१७ 

 ददघयकालीन रुपमा 
दीगो विकास र 
महत्िपूणय भपूररिी 
र यसका 
समदुायहरुको 
संरक्षण गरी नेपाल, 

चीन र भारत 

िीचको क्षेरीय 

सहयोग अधभिवृि 

गने  

अमेररकी डलर 
१,००,००,००० 

अमेररकी डलर 
२५,००,००० 

जमयनी, 
इयधसमोड 

49.  

नेपालमा 
कृवष िन 
तथा 
सामदुावयक 
िनबाट 
न्द्जधबकोपाजय
न तथा 
खाद्य 
सरुक्षाको 
अधभबवृि  

अवप्रल  
२०१३  

– 
माचय   

२०१८ 

 अनसुन्िान 

कायायन्ियन गनय 
सहायता, क्षमता 
धबकास, अध्ययन 

भ्रमण तथा 
प्रकािनहरु गने   

 प्रारन्द्म्भक तथा भ-ू
उपग्रह माफय त 

अनसुन्िान, कररि 

३०० घरपररिार र 
सामदुावयक िन 

उपोभोक्ता समूहहरु 

सहभागी हनुे  

अषे्ट्रधलयन डलर 
२५,००,००० 

अषे्ट्रधलयन डलर 
५,००,००० 

अषे्ट्रधलया / 
आईयधुसयन 

50.  
िन तथा 
खेती सवुििा  

जनिरी 
२०१४  

-  
धडसेम्बर 
२०१६ 

 िन तथा खेती 
स्रोतहरुको दीगो 
ब्यिस्थापनद्वारा 
साना, मवहला, 
समदुावयक तथा 
आददिासी 
जनताहरुको 
आयस्तर बवृि गने  

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

अमेररकी डलर 
१,६६,६६७ 

एफएओ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

51.  

बारकोड 
बन्यजन्त ु
आयोजना 

२०१४  
-  

धडसेम्िर 
२०१६ 

 DNA बारकोड 

लाईबे्ररी धनमायण गने  

 साझेदार देिहरुमा 
मोलेक्यूलर 
प्रयोगिालालाई 

मजबदु बनाउने  
 DNA  बारकोड 

तथयांकलाई मजबदु 

बनाउने। 

अमेररकी डलर  
५,००,००० 

अमेररकी डलर 
२,५०,००० 

धसधबओएल 

52.  
रेड + 
वहमालयज 

मे  
२०१५  

-  
धडसेम्िर 
२०१८ 

 काियन स्टक र 
स्थानीय MRV को 
विस्तार  

 जधमनमा आिाररत 

अनगुमन 

प्रणालीलाई  भ-ू
उपग्ररहबाट पहचु  

सम्भब तलु्याउने 
  न्द्जल्ला स्तरमा  

FCTC  को 
धनदेन्द्िका 
पनुरािलोकन गने 

अमेररकी डलर  
३,८२,५०० 

अमेररकी डलर  
१,२७,५०० 

जमयनी, 
इधसमोड 

53.  

दीगो 
न्द्जिीकोपाजय
न तथा आय 
आजयनको 
लाधग बन 
कायायलयको 
सदुृढीकरण 

अक्टोिर 
२०१४   

-  
सेप्टेम्िर 
२०१६ 

 प्रारम्भ तथा 
अन्त्यमा दईुिटा 
क्षेरीय ताधलम 

सन्चालन गने   

 साझेदार देिहरुमा 
स्थापना काययिाला 
सन्चालन गने 

अमेररकी डलर 
३,७५,००० 

अमेररकी डलर 
१,७७,५०० 

एफएओ 

54.  

नेपालको 
मध्यमान्चल 
क्षेरका 
मवहलाहरुको 
आधथयक 
िसन्द्क्तकरण 
तथा दीगो 
िन 
व्यिस्थापन
को लाधग 
समदुावयक 
काययक्रम 

अवप्रल 
२०१४  

- 
अवप्रल 
२०१७ 

 काठमाण्डौमा 
समूदायमा आिाररत 

पयाय पययटन विकास 

गने (तालीम)  
 मकिानपूरमा 
सामूदावयक काि 

हस्तकला ब्यापारको 
धबकाि गने 
(तालीम) 

  सलायहीमा 
समूदायमा आिाररत 

िासनादार विरुिा 

अमेररकी डलर 
५,३०,५६८ 

अमेररकी डलर 
१,७६,८५६ 

एवपएफनेट 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

उिमको विकास 

गने (तालीम) 
जम्मा (न.ेरु.) १,५०,३७,२०,७६५ ४०,०९,८८,६४०  

िान्द्न्त तथा पनुधनयमायण मन्रालय 

55.  

िान्द्न्तको 
लाधग 
न्द्जविकोपाजयन
का र 
पनुलायभ 
पररयोजना 
 

अगष्ट  
२००९  

-  
धडसेम्बर  
२०१६ 

 सामान्द्जक वहतको 
लाधग  सामान्द्जक 
एकता, स्थानीय 
िान्द्न्त धनमायण र 
न्द्जविकोपाजयनका 
अिसरहरुको 
धसजयना गदै 
भत्केका र कमजोर 
संरचनाहरुको 
पनयस्थापनाको लधग  
समदुायलाई  
पररचालन गने ।  

 समदुायको 
न्द्जविकोपाजयन 
सम्बन्िी पूनयलाभ 
माग सम्बोिन गनय 
विकास 
सधमधत,नगरपाधलका
को क्षमता 
अधभिवृि गने 

अमेररकी डलर 
१,३५,९३,७८५ 

अमेररकी डलर 
१९,४१,९६९ 

यएुनधडपी,  
दन्द्क्षण कोररया 

56.  
संक्रमणका
लीन न्याय 

फेब्रअुरी 
२०१५  

-  
धडसेम्बर  
२०१७ 

 द्वन्द प्रभावित 
जनताहरूका लाधग 
संक्रमणकालीन 
न्याय सम्बन्द्न्ि 
गधतविधिहरुको 
समथयन गनय 

अमेररकी डलर 
७,०१,५७७ 

अमेररकी डलर  
३,५०,७८८ 

यएुनधडपी 

जम्मा ( न.ेरु.) १,५२,३०,२७,८६७ २४,४२,७०,३३१  

न्द्िक्षा मन्रालय 

57.  

विद्यालय 
तहमा 
न्द्जिनोपयोगी 
धसप विकास 

मे  
२०१६  

-  
अवप्रल 
२०१९   

 १ देन्द्ख १० 
कक्षासम्म 
न्द्जिनोपयोगी धसप 
धसकाउन ] 

अमेररकी डलर 
२२,००,००० 

अमेररकी डलर 
१७,००,००० 

वफनल्यान्ड 

58.  
न्द्िक्षा तथा 
सीप 

जनिरी 
२०१४ 

 सीप विकास 
पररयोजनाको 

अमेररकी डलर 
१०,००,००० 

 
अमेररकी डलर 

 
एन्द्ियाली 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

विकासका 
लाधग 
सहयोग 

- 
नोभेम्िर  
२०१६ 

 

प्रभािकारी तथा 
कुिल 
कायायन्ियनका 
लाधग प्राविधिक 
सहायता 

५,००,००० विकास बैंक 

59.  
न्द्िक्षक 
प्रन्द्िक्षण 
सिुार 

अगष्ट 
२०१४  

-  
अगष्ट 
२०१७ 

 कोररयाली 
सहयोगमा सूचना र 
सञ्चार प्रविधिमा 
आिाररत न्द्िक्षण 
विधिहरुको 
माध्यमबाट 
क्षमतामा आिाररत 
न्द्िक्षक प्रन्द्िक्षण 
सिुार काययलाई 
सहयोग गने {]  

अमेररकी डलर 
५०,००० 

अमेररकी डलर 
२५,००० 

यनुेस्को 

60.  

उच्च 
इन्द्न्जधनयररङ 
न्द्िक्षाको 
विस्तार 

धडसेम्िर 
२०१५   

-  
जनु 

२०१७   

 विश्व स्तरीय  उच्च 
इन्द्न्जधनयररङ न्द्िक्षा 
प्रदान गने धनकाय 
धनमायणमा सहयोग 

cd]l/sL 8n/ 

अमेररकी डलर 
८,००,००० 

cd]l/sL 8n/ 

अमेररकी डलर 
४,००,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

61.  

न्द्िक्षकको 
ब्यिसावयक
ता विकास 

जनिरी 
२०१६   

-  
धडसेम्िर 
२०१६   

 गणुस्तरीय न्द्िक्षाको 
लाधग न्द्िक्षकको 
ब्यिसावयकता 
विकास गने 

अमेररकी डलर 
२०,००० 

अमेररकी डलर 
२०,००० 

यनुेस्को 

62.  

न्द्िक्षा 
अधिकारीको 
क्षमता 
विकास 

जनिरी 
२०१६   

-  
धडसेम्िर 
२०१६   

 ददगो विकास लक्ष्य 
तथा विद्यालय क्षेर 
विकास काययक्रमका 
लक्ष्यहरु हाधसल 
गनय न्द्िक्षा 
अधिकारीलाई नीधत 
योजना तथा 
अनगुमन सम्िन्िी 
क्षमता विकास गने 

अमेररकी डलर 
२०,००० 

अमेररकी डलर 
२०,००० 

यनुेस्को 

63.  

वकिोरीहरु
को धसकाइ 
क्षमता 
सदुृढीकरण 

जनिरी 
२०१६   

-  
धडसेम्िर 
२०१६   

 लैवङ्गक संिेदनायकु्त 
सीपका माध्यमिाट  
वकिोरीहरुको 
धसकाइ क्षमता 
विस्तार गने   

अमेररकी डलर 
५२,५०० 

अमेररकी डलर 
५२,५०० 

यनुेस्को 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

64.  

वकिोरी तथा 
यिुा 
मवहलालाई 
सरुन्द्क्षत 
धसकाइ 
िातािरण 
तथा विस्ततृ 
यौन 
न्द्िक्षाको 
ज्ञान माफय त 
िसन्द्क्तकरण 

जनिरी 
२०१६  

-  
जनु 

२०२० 

 वकिोरी तथा यिुा 
मवहलालाई सरुन्द्क्षत 
धसकाइ िातािरण 
तथा विस्ततृ यौन 
न्द्िक्षाको ज्ञान 
माफय त 
िसन्द्क्तकरण गने 

अमेररकी डलर 
४४,२४,७७९ 

अमेररकी डलर 
८,८४,९९५ 

यनुेस्को 

65.   

न्द्जिन पययन्त 
धसकाइ 
क्षमता 
विकास 

जनिरी 
२०१५   

-  
धडसेम्िर 
२०१६   

 न्द्जिन पययन्त 
धसकाइ क्षमता 
विकास गने 

अमेररकी डलर 
५,५३,७०४ 

अमेररकी डलर 
३,१०,००० 

यनुेस्को 

66.  

रावष्ट्रय पढाइ 
धसप प्रिियन   
काययक्रम 

जलुाई 
२०१४  

-  
जलुाई  
२०१९ 

 नेपालमा स्कुल 
तहमा पढाइ धसप 
विकास  तालीम 
तथा प्रन्द्िक्षण  
सम्बन्िी प्राविधिक 
सहायता काययक्रम 

अमेररकी डलर 
५,३८,७०,५५३ 

अमेररकी डलर 
१,०७,७०,००० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

67.  

स्कूल 
व्यिस्थापन 
सदुृढीकरण
मा  (दोस्रो 
चरण) 
सहयोग 
पररयोजना  

जनु  
२०१३ 
 -  

धडसेम्बर  
२०१६ 

 केन्िीय र स्थानीय 
स्तरीय िैन्द्क्षक 
अधिकार प्राप्त 
धनकायहरुको 
सदुृढीकरण गने   

 लन्द्क्षत क्षेरहरुमा 
प्रभािकारी तथा 
प्रयोगात्मक 
नमूनाको ताधलम 
प्रदान गने तथा 
धनरीक्षणका उपयकु्त 
संयन्रहरु धनमायण 
गने 

जापानी ऐन 
४०,००,००,००० 

जापानी ऐन 
१३,३३,३३,३३३ 

जापान 

68.  

वहंसा मकु्त 
धबद्यालयका 
िालबाधलका 
सरुक्षण र 
प्रिियन 

२०१३  
-  

२०१६ 

 वहंसा मकु्त 
धबद्यालयका 
िालबाधलका 
सरुक्षण प्रिियन 
काययक्रम 

अमेररकी डलर  
१५,००,००० 

अमेररकी डलर  
५,००,००० 

यरुोवपयन 
यधुनयन 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

काययक्रम 

69.  

रोजगार 
कोष प्रथम 
चरण 

सेप्टेम्बर   
२०११ 
 - 

धडसेम्िर 
२०१६   

 घरेल ुतथा  
अन्तरावष्ट्रय श्रम 
बजारमा 
रोजगारीका 
अिसरहरु शृ्रजना 
गनय वििेषत यिुा, 
गरीब दधलत, 
जनजाधत तथा 
मवहलाहरुलाई 
िोटो अिधिका 
सीप विकास 
तालीम प्रदान गने 

अमेररकी डलर 
२,९६,६५,२६६ 

अमेररकी डलर 
७४,१६,३१६ 

स्िीट्जरल्याण्ड 

70.  

बाधलका 
न्द्िक्षाको 
लाधग 
अधिकार 
सम्बन्िी 
मलाला कोष 

जनिरी 
२०१५   

-  
धडसेम्िर 
२०१६ 

 बाधलका न्द्िक्षाको 
लाधग अधिकार 
सम्बन्िी मलाला 
कोष 

अमेररकी डलर 
२,७२,७२७ 

अमेररकी डलर 
२,७२,७२७ 

यनुेस्को 

71.  

आपतकाधलन 
पनुधनमायणका 
लाधग 
संक्रमणका
धलन सहयोग 

सेप्टेम्िर 
२०१५   

-  
अक्टोिर 
२०१६   

 आिास तथा 
विद्यालयहरुको 
पयायप्त भकूम्पीय 
स्तर पगु्नेगरी 
पनुधनयमायण 

अमेररकी डलर 
५,४६,७४९ 

अमेररकी डलर 
५,४६,७४९ 

जापान 

72.  
विकास 
संिाद 

जलुाई 
२०१३   

-  
धडसेम्िर 
२०१७   

 विकास सम्िन्द्न्ि 
मदु्दाहरुमा बहस 

अमेररकी डलर 
२,३०,२५८ 

अमेररकी डलर 
५७,५६५ 

निे 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

73.  

समतामा 
आिाररत 
न्द्िक्षा 
नीधतहरु 

नोभेम्िर 
२०१२   

-   
 जलुाई 
२०१९  

 लैङ्गीक  तथा 
समान्द्जक समतामा 
आिाररत रावष्ट्रय 
न्द्िक्षा समता 
रणनीधतको विकास 

 प्रमाणमा आिाररत 
अनसुन्िानात्मक 
समतामलुक 
नीधतहरु तथा 
रणनीत धनमायण  

अमेररकी डलर 
१५,००,००० 

अमेररकी डलर 
२,१४,२८६ 

यधुनसेफ 

जम्मा ( न.ेरु.) १०,६९,५१,१४,३४५ २,९१,५९,४७,३०३  

उजाय मन्रालय 

74.  
विकास 
सम्िाद 

जलुाइ 
२०१३  

- 
 धडसेम्बर 
२०१७ 

  विकास सम्िन्द्न्ि 
मदु्दाहरुमा बहस 

अमेररकी डलर 
२,३०,२७५ 

अमेररकी डलर 
५७,५६५ 

निे{ 

75.  
सासेक उजाय 
प्रणाली 

जलुाई 
२०१३  

-  
धडसेम्िर 
२०१६ 

 उजाय प्रणालीको  
माध्यामिाट 
िातािरणीय दृवष्टले 
दीगो र समािेिी 
आधथयक विकासमा 
प्राविधिक सहायता 
प्रदान गने  

 प्रभािकारी लैधगक 
मूल प्रिाहीकरणको 
लाधग सहयोग गने   

अमेररकी डलर 
१,५००,००० 

अमेररकी डलर 
५००,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैक 

76.  

ग्रामीण 
विद्यतुीककर
णमा सहयोग 
गने 

जलुाई 
२०१४  

-  
जून 

२०१७ 

 ग्रामीण 
विद्यतुीकरणमा 
सहयोग गने 
काययक्रमहरुको 
कायायन्ियन 

अमेररकी डलर 
५००,००० 

अमेररकी डलर 
१,६६,६६७ 

एन्द्ियाली 
विकास बैक 

जम्मा (न.ेरु.) २३,७६,११,६८७ ७,७१,५९,६७७  
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय विकास मन्रालय 

77.  साझेदारी 

२०१२ 
 -  

नोभेम्बर  
२०१७ 

 समदुायलाई 
सहयोग गदै 
स्थानीय  िासन 
व्यिस्थाको 
बढोत्तरी 

 समािेसी योजना 
प्रवकया अधभिवृि  

अमेररकी डलर 
२,५०,६९,५०० 

अमेररकी डलर 
८३,५६,५०० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

78.  

य.ुएन.एफ.
पी.ए. कन्री 
प्रोग्राम 
एक्सन 
प्लान 

फेब्रअुरी 
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 सम्बन्द्न्ित 
मन्रालयको 
केन्िीय तथा 
स्थानीय तहमा 
क्षमता विकास   

अमेररकी डलर 
२,९१,५०२ 

अमेररकी डलर 
७२,८७६ 

यएुनएफपीए 

79.  

काययक्रम 
समन्िय 
तथा 
सहायता 

फेब्रअुरी  
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 सम्बन्िीत 
सरोकारिाला 
हरुलाई सहयोग 
तथा समन्िय 

अमेररकी डलर 
२३,३३० 

अमेररकी डलर 
५,८३३ 

यएुनएफपीए 

80.  

जनसंख्या 
गधतिीलता 
र त्यसका 
नीधत, 
काययक्रम र 
बजेटका 
बीच सम्बन्ि 
प्रभाबकारी 
पानय रावष्ट्रय 
तथा क्षेरीय 
स्तरमा  
सरकारी 
मन्रालयको  
क्षमता 
विकास र 
समन्िय 

फेब्रअुरी 
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 रावष्ट्रय तथा क्षेरीय 
स्तरमा  सरकारी 
मन्रालयको  
क्षमता विकास र 
समन्िय 

अमेररकी डलर 
२,९१,५०२ 

अमेररकी डलर 
७२,८७६ 

यएुनएफपीए 

81.  

ग्रामीण 
खानेपानी 
तथा 
सरसफाई 
काययक्रम   

फेव्रअुरी   
२०१२ 
 -  
जनु  

२०२० 

 पानी आपूधतयका 
योजनाहरु धनमायण 
र ममयत  

 घर, स्कुल, 
िौचालयको धनमायण 
गने प्रत्येक 

अमेररकी डलर 
२,३०,०७,०१९ 

अमेररकी डलर 
२८,७५,८७७ 

बेलायत 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

योजनाका लाधग 
समदुायलाई 
स्िास्थय र 
सरसफाइको 
सचेतना काययक्रम 

82.  
विकास 
सम्िाद 

जलुाइ 
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

   विकास सम्िन्द्न्ि  
मदु्दाहरुको बहस 

अमेररकी डलर 
२,३०,२७५ 

अमेररकी डलर 
५७,५६५ 

निे 

83.  

स्थानीय 
स्िायत्त 
िासन तथा 
सामदुावयक 
विकास 
काययक्रम 
दोश्रो चरण 

धडसेम्बर 
२०१३  

-  
जलुाइ 
२०१७ 

 प्रभािकारी सेिा 
प्रिाहका लाधग 
स्थानीय िासनको 
सिुार 

 स्थानीय विकास र 
नागररक 
सिलीकरण   

अमेररकी डलर 
९,७०,०७३ 

अमेररकी डलर 
२,४२,५१८ 

डेनमाकय , बेलायत, 
निे, 

स्िीट्जरल्याण्ड 

84.  

स्थानीय 
सडक सिुार 
काययक्रम 

अवप्रल 
२०१४ 
 -  

जलुाई 
२०१८ 

 ग्राधमण सडक 
स्िीस फ्रान्क  
५५,१७,२००  

स्िीस  फ्रान्क  
१३,७९,३०० 

स्िीट्जरल्याण्ड 

85.  

ग्राधमण 
खानेपानी 
तथा 
सरसफाइ 
काययक्रम 

सेप्टेम्बर 
२०१३ 
 -  

जलुाई 
२०१९ 

 सरसफाई 

यरुो  
५०,००,००० 

यरुो  
८,३३,३३४ 

वफनल्याण्ड 

86.  
साना धसंचाई 
आयोजना 

फेब्रअुरी 
२०१५ 
 - 

फेब्रअुरी 
२०१९ 

 धसंचाइ 

स्िीस  फ्रान्क 
३१,६८,६०४ 

स्िीस  फ्रान्क 
७,८४,६५१ 

स्िीट्जरल्याण्ड 

87.  
ग्राधमण पहुुँच 
काययक्रम 

मे २०१३ 
- 
 मे 

२०१७ 

 ग्राधमण सडक  

पाउण्ड स्रधलयङ्ग 
४५,११,९१५ 

पाउण्ड स्रधलयङ्ग 
११,२७,९७९ 

बेलायत 

88.  

उन्नधत 
समािेिी 
आधथयक 
विकास 

धडसेम्बर 
२०१३  

-  
धडसेम्बर 

 सूचनाको हक 
सम्बन्िी 

अमेररकी डलर 
२,९०,००,००० 

अमेररकी  डलर 
५८,००,००० 

डेनमायक 



30 

 

क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

काययक्रम 
नेपाल 

२०१८ 

89.  

विकेन्द्न्ित 
ग्राधमण 
पूिायिार तथा 
जीविकोपाजय
न सिुार 
काययक्रम 

जनु 
२०१२ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१६ 

 ग्राधमण सडक 

अमेररकी डलर 
७०,६०,००० 

अमेररकी डलर 
१७,६५,००० 

स्िीट्जरल्याण्ड, 
एन्द्ियाली विकास 
बैक, ओवफड   

90.  

पूविय न्द्चतिन 
नदी 
व्यिस्थापन 
तथा 
जीविकोपाजय
न सिुार 
काययक्रम 

सेप्टेम्बर 
२०१४  

-  
अगष्ट 
२०१८ 

 नदी कटान 
रोकथाम 

स्िीस  फ्रान्क 
१०,५४,००,००० 

स्िीस  फ्रान्क 
२,६३,५०,००० 

स्िीट्जरल्याण्ड 

91.  

स्थानीय 
स्तरका 
सडक पलु 
तथा 
सामदुावयक  
पहुुँच सिुार 
काययक्रम 

माचय 
२०११ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१८ 

 सडक पलु सम्बन्िी 
ने.रु. 

३८,००,००,००० 

ने.रु.  
९,५०,००,००० 

स्िीट्जरल्याण्ड 

92.  
झोलङु्गे पलु 
क्षेरगत 
काययक्रम 

जलुाइ 
२०१४ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१९ 

 ग्राधमण सडक 
सम्बन्िी 

अमेररकी डलर 
१,००,००,००० 

अमेररकी डलर 
२०,००,००० 

स्िीट्जरल्याण्ड 

93.  

नयाुँ 
नगरपाधलका
हरुको 
क्षमता 
विकास 
काययक्रम 

धडसेम्बर 
२०१४ 
 -  
जनु 

२०१७ 

 स्थानीय विकास  
 िहरी विकास 

यरुो   
१०,००,००० 

यरुो  
३,३३,३३४ 

जमयनी 

94.  

एल न्द्ज धस 
धड वप को 
सहयोगका 
लाधग संयकु्त 
राष्ट्र संघ 
संगको 
संयकु्त 

अवप्रल 
२००९  

-  
जलुाइ 
२०१७ 

 स्थानीय विकास 

अमेररकी डलर 
१,१४,६१,०८५ 

अमेररकी डलर 
१४,३२,६३५ 

डेनमाकय , बेलायत 
यएुनधसधडएफ, 
यएुनधडवप 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

काययक्रम 

95.  

स्थानीय 
स्िायत्त 
िासन तथा 
सामदुावयक 
विकास 
काययक्रम 

धडसेम्बर 
२०१३ 
 -  

जलुाइ 
२०१७ 

 स्थानीय विकास 

अमेररकी डलर 
१,०१३,९०७ 

अमेररकी डलर 
२,५३,४७७ 

डेनमाकय , बेलायत, 
निे, 

स्िीट्जरल्याण्ड 

96.  

आपतकालीन 
पनुधनयमाणका 
लाधग 
संक्रमणका
लीन 
पररयोजना 
कायायन्ियन 
समथयन 

सेप्टेम्िर 
२०१५  

-  
अक्टोिर 
२०१६ 

 आपतकालीन 
पनुधनयमाणका लाधग 
संक्रमणकालीन 
सहयोग 

अमेररकी डलर 
५,४६,७४९ 

अमेररकी डलर 
५,४६,७४९ 

जापान 

97.  

विकास 
नीधत, योजना 
र बजेट 
प्रभावित गनय 
यिुा र 
केन्िीय तथा 
स्थानीयस्तर
मा कमजोर 
मवहलाहरुको 
लाधग 
नेटिकय को 
बधलयो 
क्षमता 
काययक्रम 

फेब्रअुरी 
२०१३  

-  
धडसेम्िर 
२०१७ 

 यिुा तथा 
मवहलाहरूको 
क्षमता विकासका 
लाधग सहयोग 

 समािेिी नीधत 
बनाउने प्रवक्रयाको 
लाधग सहयोग  

अमेररकी डलर 
८,८७,१४९ 

अमेररकी डलर 
२,२१,७८७ 

यएुनपीएफ 

98.  

िान्द्न्तमय र 
धमल्दो 
समाजका 
लाधग 
समदुाय 
मध्यस्थता 
क्षमता 
सदुृवढकरण 
काययक्रम 
(दोस्रो 
चरण)  

अप्रधल 
२०१५ 

- 
फेब्रअुरी 
२०१८ 

 वििेषज्ञ वित्तीय 
संसािन 

अमेररकी डलर 
३३,१७,४०२ 

अमेररकी डलर 
११,०५,८०१ 

यएुनपीएफ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

99.  

काठमाडौं 
उपत्यका 
भकूम्प 
प्रकोप 
जोन्द्खम 
आुँकलन 
पररयोजना  

मे  
२०१५  

-  
अवप्रल 

२०१८  

 आिश्यक उपकरण 
प्रदान गरी डाटा 
संग्रह, विश्लषेण, 
जोन्द्खम मूल्यांकन 
र  जोन्द्खम 
व्यिस्थापनका 
लाधग सरकारी  
पदाधिकारीलाई 
ताधलम ददन जापानी 
वििेषज्ञको सेिा 
प्रदान गने 

अमेररकी डलर 
१०,२९,२२४ 

अमेररकी डलर 
३,४३,०७५ 

जापान 

100.  

अनसुन्िान 
र विश्लषेण 
क्षमता 
सम्िियन 
माफय त  
स्थानीय 
िासन 
सिुारका 
लाधग 
प्रन्द्िक्षण 
पररयोजना  

जनिरी 
२०१५  

- 
 जनिरी 
२०२० 

 जापानी वििेषज्ञहरु   
  नेपाली वििेषज्ञहरु   
  यन्र उपकरण 
सम्िन्िी प्रन्द्िक्षण   

अमेररकी डलर 
३६,९६,२८१ 

अमेररकी डलर 
7,39,256 

जापान 

101.  

मोटरेबल 
स्थानीय 
सडक पलु 
काययक्रम 
दोश्रो चरण  

जनु 
२०१६  

- 
फेब्रअुरी  
२०१७  

 केन्िीय तथा 
स्थानीय स्तरमा 
सडक पलु बनाउन े
क्षमताको संस्थागत 
विकास    

स्िीस  फ्रान्क 
३५,००,०००  

स्िीस  फ्रान्क 
३५,००,०००  

स्िीट्जरल्याण्ड 

जम्मा (न.ेरु.) २४,१८,८०,५४,२९९  6,06,49,58,889  

स्िास्थय मन्रालय 

102.  

वि पी 
कोइराला 
स्िास्थय 
विज्ञान 
प्रधतिान 

सेप्टेम्िर 
२००२  

- 
जलुाई 
२०१७ 

 न्द्चवकत्सकलाई 
ताधलम ददन े

भा. रु. 
५४,०५,००,००० 

भा. रु. 
३,६०,३३,३३३ 

भारत 

103.  

िआुहार 
(राम्रो 
पोषण) 

अगस्त  
२०११       

- 
अगस्त  
२०१६ 

 वपिधडएका िगय 
समदुायमा 
पोषण,पररिार 
स्िास्थय, निजात 
न्द्िि,ु मात ृ

अमेररकी डलर 
४,६०,००,००० 

अमेररकी डलर 
९२,००,००० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

स्िास्थय िाल 
स्िास्थय तथा  
खानेपानी र 
सरसफाई 
सम्बन्िी सेिा 
पयुायउने  

104.  

स्िास्थय क्षेर 
रणनीधतमा 
संयकु्त 
अधिराज्य 
बेलायतको 
सहयोग 

सेप्टेम्िर 
२०१५   

- 
धडसेम्बर 
२०१६ 

 भकुम्प पिातको 
पनुधनमायण 
स्िास्थय एिं 
मानधसक स्िास्थय 
वफन्द्जयोथेरापी 
सेिा 

अमेररकी डलर 
६,१३३,१८८ 

अमेररकी डलर 
६,१३३,१८८ 

बेलायत 

105.  

प्रजनन र 
यौन 
स्िास्थयमा 
मवहला र 
यूिाको पहुंच 
बवृि 

फेव्रिुरी  
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 धनम्न कुरामा 
यिुाको पुँहचु 
िढाउने,  

 प्रजनन तथा यौन 
न्द्िक्षा सम्िन्िी 
सही सूचनामा  

 सरुन्द्क्षत र सलुभ 
पररिार 
धनयोजनका 
तररकामा  

 संिेदनिील 
परामिय सेिामा   

 गभयिती मवहला 
तथा बाधलकाको 
गभायिस्था पूियको 
हेरचाहमा 

अमेररकी डलर 
१,६२८,०१५ 

अमेररकी डलर 
४०७,००४ 

यूएनएफवपए 

106.  
अत्यािस्यक 
पोषण सेिा 

जनिरी  
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 धसमान्तकृत 
समदुाय, अपाङ्ग 
बालबाधलका, 
मवहला, गभयिती, 
एचआईभी 
संक्रधमतहरुलाई 
अत्यािश्यक 
पोषण सेिाको 
पहुंच बवृि र 
उपयोग बढाउन े 

अमेररकी डलर 
२,४३८,००० 

अमेररकी डलर 
६०९,५०० 

यूधनसेफ 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

107.  

पोषण  र 
सरसफाई 
प्रिियन  
काययक्रम 

जनिरी  
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 िाधनएको न्द्जल्ला 
र नगर 
पाधलकाका 
पररिारमा 
खासगरी 
जोन्द्खममा रहेका 
आमा, बच्चा, 
यिुामा पोषण, 
सरसफाई 
काययक्रम प्रिियन 
काययक्रम 

अमेररकी डलर 
२,७६४,००० 

अमेररकी डलर 
६९१,००० 

यूधनसेफ 

108.  

जनसंख्या 
काययक्रम 
रावष्ट्रय 
क्षेरीय 
स्तरमा 
संचालन 

फेव्रिुरी  
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 जनसंख्या 
मोनोग्राफको 
तयारीमा सहयोग 
गने  

 सम्मेलन 
सेधमनारको 
आयोजनामा 
सहयोग गने 

अमेररकी डलर 
६७२,२७१ 

अमेररकी डलर 
१६८,०६८ 

यएुनएफवपए 

109.  

रावष्ट्रय 
स्िास्थय 
बीमा 
काययक्रममा 
सहयोग 

मे  
२०१४  

-   
मे  

२०१८ 

 रावष्ट्रय स्िास्थय 
धबमा काययक्रममा 
प्राविधिक क्षमता 
विकास एिं 
कायायन्ियनमा 
सहयोग 

अमेररकी डलर 
४,९७२,१३३ 

अमेररकी डलर 
१,२४३,०३३ 

दन्द्क्षण कोररया 

110.  

सरसफाइ 
प्रिियन 
काययक्रम 
(खोप 
काययक्रम 
सुँगै)  

जलुाइ 
२०१६ 

- 
जलुाइ 
२०१७ 

 चार पाइलट 
न्द्जल्लाका 
धनयधमत खोप 
काययक्रमसुँग 
सरसफाइ 
काययक्रमलाइ 
एकीकृत गने  

अमेररकी डलर 
१०,८२१,६०० 

अमेररकी डलर 
१०,८२१,६०० 

िाटर एड 

जम्मा (न.ेरु.) 8,90,10,27,714 3,17,64,40,623  

गहृ मन्रालय 

111.  

विपद् 
व्यिस्थापन 
सम्बन्िी  
व्यापक 
काययक्रम  

फेव्रअुरी 
२०११  

-  
धडसेम्बर 
२०१६ 

 जलिायू पररितयन 
जोखीम 
व्यिस्थापन, 
समदुायमा 
आिाररत विपद् 

अमेररकी डलर 
२,१०,१५,८२५ 

अमेररकी डलर 
४२,०३,१६५ 

चीन, िेलायत, 
इयय,ु जापान, 

दन्द्क्षण कोररया, 
यएुनडीपी, 

यएुनआईएसडी
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

एिम ्
आपतकाधलन 
पूियतयारीको लाधग 
गहृ मन्रालय र 
अन्य सम्बि 
मन्रालय र 
स्थाधनय 
धनकायको क्षमता 
अधभबिृी  गने  

ए, धबश्व बैंक 

112.  

विपद् 
पनुयलाभ  
सूचना केन्द   

अवप्रल 
२०१४  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 हेटौडा 
नगरपालीकामा 
रावष्ट्रय विपद् 
पनुलायभ  डाटा 
केन्िको धनमायण 
गने  

अमेररकी डलर 
४६,००,००० 

अमेररकी डलर 
१५,३३,३३३ 

दन्द्क्षण कोररया 

113.  

न्द्जल्ला 
आपतकालीन 
पूिय तयारी  

जनिरी 
२०१३  
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 रावष्ट्रय विपद् 
पूियतयारी र 
आपतकालीन 
व्यिस्थापन 
धनदेन्द्िका 
बमोन्द्जम उच्च 
जोखीम भएका 
भनी िनौटमा 
परेका न्द्जल्ला 
तथा 
नगरपालीकाको 
विपद् पूियतयारी र 
आपतकालीन 
व्यिस्थापन गने 
क्षमता विकास 
गने 

अमेररकी डलर 
२२५०,००० 

अमेररकी डलर 
५६,२,५०० 

यधुनसेफ 

114.  

मवहला तथा 
िालिाधलका 
सेिाकेन्ि 
स्थापना गनय 
सहयोग गने 
पररयोजना  

अक्टोिर 
२०१४   

-  
अक्टोिर 
२०१८ 

 प्रभािकारी 
पररयोजना 
कायायन्ियन गनय 
समथयन गने, 
प्राविधिक 
वििेषज्ञता प्रदान 
गने,  मवहला र 
बच्चाहरु विरुि 
वहंसा रोक्न  

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

अमेररकी डलर 
१,२५,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

नेपाल प्रहरी 
वििेष गरर WCSC 
को क्षमता 
विकास गने 

115.  

काठमाण्डौ 
उपत्यकामा 
भकुम्पीय 
विपद् 
जोखीमको 
अध्ययन गने 

मे  
२०१५ 
 -  

अवप्रल  
२०१८ 

 जापानीज विज्ञको 
उपयोग गरी 
भकुम्पीय 
जोखीमको 
अध्ययन गने र 
सरकारी 
अधिकारीहरुलाई 
विपद व्यिस्थापन 
योजना तयार गनय 
सहयोग गने  

अमेररकी डलर 
९,९८,९५३ 

अमेररकी डलर 
३,२२,९८४ 

जापान 

116.  

सूरक्षा र 
न्यायको 
सदुृढीकरण
को लाधग 
एवककृत 
काययक्रम  

धडसेम्बर 
२०१४  

-  
धडसेम्बर 
२०१८ 

 धलङ्गमा आिाररत 
वहंसाको अन्त गने 
र नेपाल प्रहरीको 
आिधुनकीकरण 
गने 

अमेररकी डलर 
१२,८९,४८१ 

अमेररकी डलर 
३,२२,३७० 

िेलायत, 
यधुनसेफ 

जम्मा (न.ेरु.) ३,२६,५९,०४,७५४ ७४,४२,३४,१६२  

सूचना तथा सञ्चार मन्रालय 

117.  

समदुायको   
मध्यस्थता 
माफय त द्वन्द  
न्यधुनकरण 
गने  

माचय 
२०१४  

-  
सेप्टेम्बर 
२०१६ 

 स-साना अनदुान, 
प्राविधिक सहायता 
र क्षमता विकास 
ताधलम  

अमेररकी डलर 
४७४,०५१ 

अमेररकी डलर 
२३७,०२६ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

जम्मा (न.ेरु.) ५,०५,०५,३९४ २,५२,५२,७५०  

िहरी विकास मन्रालय 

118.  

सदुरु 
पन्द्िमाञ्चल 
क्षेरको 
िहरी 
विकास 
काययक्रम 

धडसेम्िर  
२०१४  

-  
माचय  

२०१७ 

 सदुरु पन्द्िमाञ्चल 
क्षेरको िहरी 
विकास काययक्रम 

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

अमेररकी डलर 
१,६६,६६७ 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

119.  

आपतकाधलन 
पनुधनमायण 
आयोजना 

सेप्टेम्िर 
२०१५ 
 - 

 भकुम्प पधि को 
पनु धनमायण 
कायायन्ियन गनय  

अमेररकी डलर 
१६,५६,८१५ 

अमेररकी डलर 
१६,५६,८१५ 

जापान 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

कायायन्ियन  अक्टुिर 
२०१६ 

क्षमता  विकास 

120.  

काठमाण्डौ 
उपत्यकाको 
भकुम्पीय 
विपत 
जोन्द्खम 
धनिायरण 
आयोजना 

मे  
२०१५  

-   
अवप्रल 
२०१८ 

 सरकारी 
अधिकारीहरुलाई 
आिस्यक औजार 
तथा उपकरण 
प्रदान गनय का 
लाधग तथा 
तथयांक संकलन 
विश्लषेण जोन्द्खम 
मूल्यांकन र 
जोन्द्खम 
व्यिस्थापनको 
योजना ताधलम 
ददन जापाधनज 
विज्ञहरु  आउन े

अमेररकी डलर 
३०,२७,१३० 

अमेररकी डलर  
1,00,943 

जापान 

जम्मा (न.ेरु.) ५५,२२,९७,५०० ३०,१७,७७,२१४  

खानपेानी तथा सरसफाइ मन्रालय 

121.  

िहरोन्मखु 
क्षेरमा 
खानेपानी 
व्यिस्थापन 
सिुारका 
लाधग क्षमता 
विकास 
आयोजना  

अवप्रल 
२०१६ 
 – 
माचय 

२०२१ 

 नमूना 
पूिायिािारका 
लाधग उपकरण 
पूनस्थायपना 
सहायता तथा 
वििेषज्ञता ताधलम 
काययक्रम 

अमेररकी डलर 
३७,३२,३६६ 

अमेररकी डलर  
७,४६,४७३ 

जापान 

जम्मा (न.ेरु.) ३९,७६,४६,२७४ ७,९५,२९,२३३  

भौधतक पूिायिार तथा यातायात मन्रालय 

122.  

काठमाडौं 
उपत्यकाको 
िहरी 
यातायात 
सिुार 
आयोजना  

अगस्ट 
२०१३ 
 -  

फेब्रअुरी  
२०१७ 

 काठमाडौं 
उपत्यकाको 
िहरी यातायात 
गरुुयोजना तयार 
गने  · ताधलम 
तथा काययिाला 
गोिी 

जापानी ऐन 
24,10,00,000 

जापानी ऐन 
6,02,50,000 

जापान 

123.  

धसन्िलुी 
सडकको 
सञ्चालन 
तथा ममयत 

जनु 
२०१६ 
 -  

जलुाई 

 माम्ती र 
घ्याम्पेमा स्लोप 
न्द्स्थरीकरण गने 
कायय  

अमेररकी डलर 
४०,००,००० 

अमेररकी डलर 
२०,००,००० 

जापान 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

आयोजना -
धसन्िलुी 
सडक ममयत 
एकाई २)  

२०१८  भकुम्पका 
कारणले २० 
स्थानमा भएको 
क्षतीको पनुधनयमायण  

 िधुलखेल देन्द्ख 
नेपालथोक 
सम्मको 
पनुस्थायपना गने 
कायय  

124.  

सासेक 
सडक 
सम्पयक 
आयोजना  

जनिरी  
२०१३  

-  
 जनु  

२०१९ 

 सडक धनमायण 
तथा ममयतको 
काययमा संस्थागत 
क्षमताको विकास 
गने कायय 

अमेररकी डलर 
५,००,००० 

अमेररकी डलर 
१,००,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

जम्मा (न.ेरु.) 71,56,10,000 28,27,79,000  

जल तथा ऊजाय आयोग 

125.  

धसंचाई तथा 
जलश्रोत 
व्यिथापन 
आयोजना 
(तेश्रो अंि)  

२०१४  
-  

२०१८ 

 जलस्रोतको 
एकीकृत विकास 
एिं व्यिस्थापनमा  
सघाउ पयुायउने   

 जलस्रोतको सही 
तथा दीगो 
उपयोग गरी 
जीिनस्तर 
उकास्न े

ने.रु. 
३२,००,००,००० 

ने.रु. 
८,००,००,००० 

विश्व बैंक 

126.  

िागमती 
नदी तटीय 
क्षेर सिुार 
आयोजना  

२०१३  
-  

२०१८ 

 िागमती नदीको 
विकास तथा 
व्यिस्थापनका 
लाधग आयोजना 
अध्ययन गने  

 िागमतीको पानी 
को उपलव्िता र 
गणुस्तरमा 
अधभिवृि गने  

 जलािार क्षेर 
व्यिस्थापन गने  

 प्रकोप न्यूधनकरण 
गने 

अमेररकी डलर 
३१,००,००० 

अमेररकी डलर 
६,२०,००० 

एन्द्ियाली 
विकास बैंक 

जम्मा (न.ेरु.) ६५,०२,७४,००० १४,६०,५४,८००  
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

सबोच्च अदालत 

127.  

कानूनी 
िासनको 
विकास तथा 
मानिअधिका
र संरक्षण 
काययक्रम  

अवप्रल  
२०१३ 
 - 

धडसेम्बर 
२०१७ 

 केन्िीय र 
सम्बन्द्न्ित न्द्जल्ला 
तहमा न्याय क्षेर 
समन्िय सधमधत 
सन्द्चिालयको 
स्थापना   

 फौजदारी अपराि, 
लैंधगक वहंसा, 
विभेदकारी, 
भ्रष्टाचार विरुि 
काननुको 
कायायन्ियन गनय 
वििावयकी, 
संस्थागत र 
प्रिासधनक  
क्षमता 
सदुृढीकरण गने   

 एक द्वार रावष्ट्रय 
कानूनी सहायता 
प्रणालीका लाधग 
संस्थागत, 
वििावयकी र 
नीधतगत प्रारुप 
तयार गने 

 संक्रमणकालीन 
न्याय प्रकृयाको 
स्थापना  

डेधनस क्रोनर 
२,३०,००,००० 

डेधनस क्रोनर 
६०,००,००० 

डेनमाकय  

128.  

धिटो तथा 
विश्वसनीय 
वििाद 
धनरुपणका 
लाधग 
अदालतको 
क्षमता 
सदुृवढकरण 
आयोजना 

सेम्टेम्बर 
२०१३  

-  
माचय 

२०१७ 

 धिटो तथा 
विश्वसनीय वििाद 
धनरुपण गने 

अमेररकी डलर 
१,८५३,१९९ 

अमेररकी डलर 
४,६३,३०० 

जापान 

जम्मा (न.ेरु.) ५७,२३,३९,८२१ १४,७१,५९,९८२  
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

यिुा तथा खेलकुद मन्रालय 

129.  

विकास 

नीधतहरू, 

योजनाहरू र 

बजेटलाई 

प्रभावित गनय 
केन्िीय र 

स्थानीय स्तर 

मा यिुािस्था 
र जोन्द्खममा 
परेका 
मवहलाहरुको 
लाधग 

सञ्जालको 
क्षमता  
अधभिवृि 
गने 

फेब्रअुरी 
२०१३  

- 
 धडसेम्बर 
२०१७ 

 धबकास नीधत, 
योजना तथा बजेट 
सम्बन्िमा धबधभन्न 
तहका यिुा तथा  
जोन्द्खममा रहेका 
मवहलाको 
संजालमा प्रभाि 
पानय क्षमता 
सढृुढीकरण गने  

अमेररकी डलर 
१९०,१०३ 

अमेररकी डलर 
४७,५२६ 

यएुनएफवपए 

130.  

नीधत, 
काययक्रम र 
बजेटमा 
जनसंख्या 
गधतिीलता 
र यसको 
अन्तरसम्ब
न्ि लाई 
सम्बोिन 
गनय रावष्ट्रय 
र क्षेधरय 
स्तरमा 
सम्िन्िीत 
सरकारी 
मन्रालयहरु
को  क्षमता  
अधभबवृि 
गने 

फेब्रअुरी 
२०१३  

-  
धडसेम्बर 
२०१७ 

 जनसंख्याको 
गधतन्द्िलता तथा  
नीधत, काययक्रम र 
बजेटमा यसको  
अन्तरसम्बन्ि 
लाई सम्बोिन 
गनय सरकारको 
धबधभन्न तहको 
क्षमता अधभबवृि 
गने  

अमेररकी डलर 
३०८,५३० 

अमेररकी डलर 
७७,१३३ 

यएुनएफवपए 

जम्मा (न.ेरु.) ५,३१,२४,३६० १,३२,८१,१७०  

संस्कृधत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय 

131.  
स्पेयर 
पाट्सयको 

फेब्रअुरी 
२०१४  

 जापानी यन्र 
उपकरण सम्िन्िी 

अमेररकी डलर 
१,०६४,१८७ 

अमेररकी डलर 
५३२,०९४ 

जापान 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

विकास तथा 
व्यिस्थापन 
केन्ि र 
इनरुट 
धनयन्रण 
प्रणाली 
पररयोजना 

-  
धडसेम्बर 
२०१६ 

वििेषज्ञ ताधलम 

जम्मा (न.ेरु.) ११,३३,७८,४८३ ५,६६,८९,२९५  

रावष्ट्रय मवहला आयोग 

132.  

नेपालमा 
लैवङ्गक  
वहंसा 
रोकथाम र 
सनुिुाईको 
लाधग 
एकीकृत 
प्लेटफय म 
तयारी 
आयोजना  

मे  
२०१६  

-   
अवप्रल 
२०१९ 

 लैवङ्गक वहंसा 
रोकथामका लाधग 
चेतना र सनुिुाई 
अधभबवृि गने 

अमेररकी डलर 
१,३००,००० 

अमेररकी डलर 
४,००,००० 

विश्व बैंक 

जम्मा (न.ेरु.) १३,८५,०२,००० ४,२६,१६,०००  

धनिायचन आयोग 

133.  

धनिायचन 
सहायता 
काययक्रम 
दोस्रो चरण 

जनिरी 
२०१२   

-   
जनिरी 
२०१६ 

 धनिायचन 
आयोगलाई 
रणनीधतक 
योजना, 
व्यिसायीकता 
विकास, 
भौगोधलक सचुना 
प्रणाली, 
बन्दोिस्ती, 
मतदाता न्द्िक्षा, 
लैवङ्गक तथा 
सामान्द्जक 
समािेसीता 
अधभबवृि गने 
सहयोग गने  

अमेररकी डलर 
२४,६३०,००० 

अमेररकी डलर 
४,९२६,००० 

यरुोवपयन 
यधुनयन, 
यएुनडीपी,  
िेलायत , 
डेनमाकय , 
अस्रेधलया, 
जापान 

134.  नेपालको अगस्ट    धनिायचन अमेररकी डलर अमेररकी डलर संयकु्त राज्य 
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क्र .सं
  

आयोजना र 
काययक्रमको 

नाम 

अिधि  प्रमखु काययहरु 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता 

रकम 

चाल ुआ.ब. मा 
पररचालन हनु े

अनमुाधनत सहायता 
रकम 

दात ृराष्ट्र÷ 

संस्था 

धनिायचन 
प्रणाली 
विकास गने 
सम्बन्िी 
प्राविधिक 
सहायता  

२०१५ 
- 

अगस्ट  
२०२० 

आयोगलाई 
रणनीधतक 
योजना, 
व्यिसायीकता 
विकास, 
भौगोधलक सचुना 
प्रणाली, 
बन्दोिस्ती, 
मतदाता न्द्िक्षा, 
लैवङ्गक तथा 
सामान्द्जक 
समािेन्द्िता 
अधभबवृि गने 
सहयोग गने  

१२,४२२,००० १८०,३४० अमेररका 

जम्मा (न.ेरु.) ३,९४,७५,२०,०८० ५४,४०,२९,४६४  

जम्मा (न.ेरु.) 88,981,486,781 22,47,94,03,537  

धमधत २०७३ बैिाख २७ गतेको विधनमय दरको आिारमा विदेिी मिुालाई नेपाली मिुामा पररितयन गररएको हो । यस 
सहायता वििरणमा रकम नखलेुका सहयोगहरुलाई गणना गररएको िैन । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

अन्तराविय गैरसरकारी संस्थाहरु 
मार्ि त प्राप्त हनेु सहायताको वििरण 

आधथिक िर्ि २०७३/७४ 
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ख. अन्तराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरु मार्फ त प्राप्त सहयोगको ष्ट्रििरण 

सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

1.  

एक्सन एड 
इण्टरनेसनल, 
नेपाल 

२०१४-२०१७ 
स्थानीय शासन र 
जिार्देष्ट्रहता 

बैतडी , पाल्पा २५,२३५ बेलायत 

2.  

अदरा ष्ट्रिकास 
अिेसलया 

२०१५-२०२० 

समग्र सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिकास आयोजना र 
बच्चा र यिुाका 
लासग जशक्षा र 
स्िास््य योजना 

हमु्ला १००,७०१ 

अिेसलया 

२०१६-२०१८ 
भकुम्प पनुफसनफमाण 
आयोजना घयांरे्दी 

निुाकोट २०,०९० 

3.  

प्राष्ट्रिसिक 
सहायता र 
ष्ट्रिकासका लासग 
एक्टेड 

२०१५-२०१८ 

नेपालका  असत 
कमजोर भकुम्प 
ष्ट्रपसडत समदुायको 
लासग अत्यािश्यक 
खाद्य सरुक्षा 
सहयोग 

िाददंङ्ग,  
दोलखा, 
ओखलढंुगा 

४५,९९८ फ्रान्स 

4.  
एड एट एक्सन 
इण्टरनेसनल 

२०१३-२०१८ 

जशक्षाको 
माध्यमबाट 
ष्ट्रिकासको शरुुिात 
गने - दोस्रो चरण 

सप्तरी, ससराहा, 
काठमाडौं, 
भक्तपरु, 
लसलतपरु, 
बाग्लङु र पिफत 

१२,२८७ जस्िजरल्याण्ड 

5.  
आमा 
र्ाउण्डेसन 

२०१४-२०१९ आमा घर लसलतपरु १७,१५३ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

6.  आम्दा माइण्डस   २०१४-२०१९ 

काभ्रपेलान्चोक 
जजल्लाको रोशी 
क्षेत्रमा सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिस्तार आयोजना 

काभ्रपेलान्चोक १६,९४० जापान 

7.  
असमसस देइ 
बाजम्बनी 

२०१३-२०१६ 

नेपालमा िाल 
असिकार सरुक्षाको 
लासग सामाजजक 
चेतना असभिषृ्ट्रि 

काठमाण्डौ, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु 

१३,३७३ इटाली 

8.  

एससया 
प्याससष्ट्रर्क 
एक्सचेन्ज एण्ड 
कोअपरेशन 

२०१३-२०१७ 

नेपालको पहाडी 
भागका ग्रामीण 
क्षेत्रमा आम्दानी 
बढाउन ु

दोलखा, 
ससन्िपुान्चोक, 
रसिुा निुाकोट, 

८,४०० चीन 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

र्ाउण्डेसन 

9.  

एससयामा 
अन्तराष्ट्रिय 
एकबिता 
संगठन 

२०१५-२०१७ 
अगाफसनक कृष्ट्रि 
प्रचार आयोजना 

काभ्र े(िसुलखेल 
र िनेपा) 

७,४०० इटाली 

10.  

काठकमाण्डौका 
बच्चाका लासग 
संगठन 

२०१५-२०२० 
आिास ष्ट्रिष्ट्रहन 
िच्चाको लासग घर 

काठमाण्डौ, ९,७४७ फ्रान्स 

11.  

ए.डव्ल.ुओ 
इन्टरनेशनल 
इ.भी. 

२०१४-२०१६ 

सीमान्तकृत समूह 
तथा बसाई सरेका  
श्रसमकका लासग 
जीष्ट्रिकोपाजफन 
कायक्रम 

निलपरासी, 
िददफया, 
काठमाण्डौ 

३५,१७९ जमफनी 

12.  
व्याक टु लाईर् 
इ.भी. 

२०१५-२०१६ स्ियंसेिा कायफक्रम मगु,ु जचतिन ३३,०२५ जमफनी 

13.  
ज्लंक न्य ु 
र्ाउण्डेसन 

२०१५-२०२० 

मध्य पजिम 
क्षेत्रको सखेुत 
जजल्लामा आिश्यक  
सामदुायको लासग 
शैजक्षक शजक्त 
आयोजना 

सखेुत ३०,००० 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

14.  
केयर 
इन्टरनेशनल 
 

२०१४-२०१७ 
मातजृशश ुजीिन 
रक्षा 

निलपरासी, 
रुपन्देही 

७,५०० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१५-२०१९ 
शाजन्तको लासग 
संिाद र बाताफ 

निलपरासी, 
रुपन्देही 

३०,५७३ 

२०१४-२०१६ 
उदान क्याजचङ्ग 
समस अपरच्यसुनटी 

कष्ट्रपलिस्त ु २२,३८९ 

२०१४-२०१७ 
सरुजक्षत माततृ्ि 
सेिामा पहुुँच 

िाजरुा १७,१२८ 

२०१५-२०२० 
हररयो िन 
कायफक्रम 

कंचनपरु, 
कैलाली, 
बददफया, बाुँके, 
दाङ, रुपन्देही, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
बारा, पसाफ 
रौतहट, 
मकिानपरु, 
जचतिन, 

१,१२,१४७ 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

निलपरासी, 
पाल्पा, गोरखा, 
लमजङु्ग, तनहुुँ, 
कास्की, 
स्याङ्गजा, 
मसु्ताङ्ग, मनाङ्ग, 
निुाकोट, 
िाददङ्ग, रसिुा, 
गलु्मी, पिफत, 
अघाफखाुँची, 
म्याग्दी, 
बाग्लङु्ग 

२०१५-२०१८ 

खाद्य सरुक्षा र 
असिकारमा 
सनजामसत सेिा 
सहयोग पररयोजना 

ससराहा, 
उदयपरु, 
ओखलढुङ्गा 

७३,९१२ 

२०१५-२०१८ 
अि मेरो पालो-
केन्र ष्ट्रिन्द)ु 

रुपन्देही, 
कष्ट्रपलिस्त ु

३८,७३५ 

२०१६-२०१८ 

सभ स्टार दोश्रो 
नेपालको मध्य र 
सदुरु पजिमाञ्चल 
ष्ट्रिकास क्षेत्रका 
समदुाय र 
संस्थाहरुलाई 
प्राकृसतक प्रकोपको 
प्रभाि बाट सदुृढ 
गने 

कैलाली, 
डढेलिरुा ३९,४२३ 

२०१६-२०२० 
केयर नेपाल  
भकूम्पीय जानकारी 
पररयोजना 

िाददङ, 
ससन्िपुाल्चोक, 
गोरखा, लमजङु 

७५५,९२१ 

15.  काररतास २०१६-२०१९ 

ससन्िपुाल्चोक 
जजल्लामा भकूम्प 
प्रभाष्ट्रित 
स्कुलहरुको 
पनुफस्थापना 

ससन्िपुाल्चोक, 
काठमाडौं 

२६३,५८९ स्िीटजरल्याण्ड 

16.  
ससससएसफ 
इफटाली 

२०१४-२०१९ 

िालिासलका र 
समदुायको लासग 
गणुस्तररया 
समािेशी जशक्षा 

काठमाण्डौं, 
लसलतपरु, 
जचतिन, 
मकिानपरु 

२१,८५० इटाली 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

२०१६-२०१९ 

शाजन्तका लासग 
मष्ट्रहला 
शसजक्तकरण 
यएुनएचससआर 
१३२५ र १८२० 
मा राष्ट्रिय 
कायफयोजना 
कायाफन्ियन सतर 

काठमाडौं,  
रुपन्देही, 
सखेुत, बददफया,  
जचतिन, 
मकिानपरु, 
डोटी र मोरङ 

१९,१२४ 

17.  चान्स र्र चेन्ज २०१२-२०१७ 
यूिा िगफलाई 
प्रोत्साहन कायफक्रम 

दोलखा, 
महोत्तरी , 
सलाफही   

6,151 बेलायत 

18.  
चाइल्ड र्ण्ड 
जापान 

२०१४-२०१६ 
आशाको लासग 
जशक्षा 

ससन्िपुाल्चोक २०,७५२ जापान 

19.  
चाइल्ड हेभन 
इन्टरनेशनल 

२०११-२०१६ 
मष्ट्रहला तथा 
बालबासलकाको 
ष्ट्रिकास 

काठमाण्डौ १९,३८४ क्यानाडा 

20.  

गररिी 
सनिारणका 
लासग चाइना 
र्ाउण्डेशन 

२०१६-२०१८ 
नेपालमा स्िास््य, 
सर्ाई र जशक्षा 
सहयोग पररयोजना 

दोलखा, 
निुाकोट, 
काठमाडौं र 
कास्की 

२९,३४२ चीन 

21.  ष्ट्रक्रिीयन एड २०१६-२०१८ 
भकूम्प पनुस्थाफपना  
कायफक्रम नपेाल 

दोलखा, 
गोरखा, िाददङ 

८१,१८२ बेलायत 

22.  

ष्ट्रक्रस्टोरे्ल 
्लाइन्डेन 
समसन 

२०१३-२०१७ 
अपाङ्गता भएका  
व्यजक्तहरुको 
समािेशी ष्ट्रिकास 

सप्तरी, मोरङ्ग, 
ससरहा, 
संखिुासभा, 
उदयपरु, 
खोटाङ्ग, 
सनुसरी, 
भोजपरु, 
ओखलढुङ्गा, 
तेह्रथमु, ससरहा, 
िनिुा, 
महोत्तरी, काभ्र,े 
मकिानपरु, 
िाददङ्ग, 
जचतिन, 
भक्तपरु, 
लसलतपरु, 

७७,५६२ जमफनी 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

तनह,ु स्याङ्गजा, 
लमजङु्ग, पिफत, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
बाुँके, सखेुत, 
जमु्ला, मगु,ु 
कञ्चनपरु, 
कैलाली 

23.  

कम्यसुनटी 
एक्सन नेपाल 
यकेु 

२०१४-२०१९ 
कम्यसुनटी एक्सन 
नेपाल आयोजना 

िनकुटा, 
संखिुासभा, 
सोलखुमु्ि,ु 
ससन्िपुाल्चोक, 
निुाकोट, 
रसिुा, लमजङु्ग, 
कास्की, गोरखा 

२८,९७२ बेलायत 

24.  ड्यान चचफ एड 

२०१३-२०१८ 
जीष्ट्रिकोपाजफन र 
दीगो खाद्य सरुक्षा 
प्रििफन 

आछाम, डोटी, 
डडेलिरुा, 
कैलाली, 
कञ्चनपरु, 
सल्यान, बददफया, 
बाुँके, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
उदयपरु, 
सनुसरी, मोरङ्ग, 
काठमाण्डौ 

८९,२८० 

डेनमाकफ  

२०१६-२०१७ 
नेपाल भकूम्पीय 
जानकारी 
पररयोजना 

िाददङ,  
गोरखा, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु 

५,८२८ 

25.  

डच 
िेल्थनु्जरष्ट्रहल्रे् 
इ.सभ. 
 

२०१४-२०१७ 

नेपालमा 
भोकष्ट्रिरुद्वको 
पष्ट्रहलो प्रयास, 
आिारभतू जशक्षा, 
स्िास््य तथा पोिण 
-पष्ट्रहलो चरण) 

जचतिन, 
रामेछाप, मोरङ्ग 

१०,३९० 

जमफनी 
 

२०१४-२०१७ 

छासनएका नेपालका 
जजल्लाहरुका 
िजञ्चसतकरणमा 
परेका 
समदुायहरुमा 

जचतिन, 
संखिुासभा, 
रामेछाप 

४,९४७ 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

खानेपानी सरुक्षा र 
सरसर्ाइ सिुार 
गने 

२०१५-२०१७ 

नेपालको ष्ट्रहमालयन 
क्षेत्रमा समदुायमा 
आिाररत ष्ट्रिष्ट्रििता 
व्यिस्थापन तथा 
स्थाष्ट्रयत्िका लासग 
आसथफक संयन्त्र 
पररयोजना 

संखिुासभा, 
तेह्रथमु, 
ताप्लेजङु 

१८,५८५ 

26.  

इको पोसलष्ट्रटयन 
इको हेल्थ 
समदुाय 

२०१४-२०१७ 

ष्ट्रिपन्न 
बालिासलकाहरुको 
लासग जशक्षा 
सहयोगी पररयोजना 
। 

जचतिन, गोखाफ, 
तनहुुँ, लमजङु 

११,६६७ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

27.  
एजकेुट द 
जचल्रे््न 

२०११-२०१६ 
एकीकृत 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिकास 
कायफक्रम 

दोलखा ८,७५० 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

28.  
इन्कक्यान््स  
इ ष्ट्रट र ष्ट्रिकास 

२०१५-२०२० 

चेपाङ समदुायमा 
मष्ट्रहला र 
बासलकाहरु ष्ट्रिरुि 
ष्ट्रहंसा रोक्न 

िाददङ्ग १६,६८५ फ्रान्स 

29.  
आखाुँ सेिा 
र्ाउन्डेसन 

२०१४-२०१९ 
मेजच आुँखा उपचार 
कायफक्रम 

झापा, पाुँचथर १३,४४७ नेदरल्याण्ड 

30.  
रे्एरमेड 
र्ाउण्डेसन 

२०१६-२०१९ 
मात ृतथा निजात 
जशश ुस्िास््य 
पररयोजना (मानसी) 

कष्ट्रपलिस्त ु २६,७2८ स्िी्जरल्याण्ड 

31.  
ष्ट्रर्डा 
इन्टरनेशनल  

२०१५-२०२० 
जनतामा रुपान्तरण 
समदुायमा 
रुपान्तरण 

ओखलढुगा , 
जचतिन, 
भक्तपरु, 
सलाही, िनिुा, 
महोत्तरी, 
निुाकोट, 
दोलखा, काभ्र,े 
बाुँके, रुकुम, 
रोल्पा, कैलाली 

४९,७५८ ष्ट्रर्नल्याण्ड 

32.  

ष्ट्रर्सनस 
इभान्जेसलकल 
लथुरन समसन  

२०१५-२०२० 
एर् इ एल एम 
नेपाल ष्ट्रिकास 
सहायता पररयोजना 

अछाम बाग्लगंु, 
बाुँके बददफया  
जचतिन, 
िाददंग, गोखाफ 

१९४,६३० ष्ट्रर्नल्याण्ड 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

कैलाली 
कालीकोट 
कास्की, मोरगं 
मकिानपरु 
मगु,ु पाल्पा 
सल्यान, 
सलाफही, सनुसरी 
र तनह ु

33.  

र्ाउण्डेशन 
सनक्िील 
अस्पताल, 
लकु्ला, नेपाल 

२०११-२०१६ 
पासाङ्ग ल्हाम ु
सनकोल सनक्िील 
अस्पताल 

सोलखुमु्ब ु १३,४३२ स्िी्जरल्याण्ड 

34.  
र्ाउन्डेसन 
नेपाल 

२०१५-२०१८ 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिकास 
र जीिनशैली 
सरुक्षा पररयोजना 

हमु्ला १०,३२८ आयरल्याण्ड 

35.  

रे्े् रन्डेस्करीज 
नेपाल ष्ट्रहल्रे् इ 
सभ 

२०१६-२०२१ 
ष्ट्रहमाली 
बालिासलका 
कल्याण पररयोजना 

कास्की 
लसलतपरु 
काठमाण्डौ 

३५,५२३ जमफनी 

36.  

ग्लोबल 
रे्यरनेस 
इसनससएष्ट्रटभ 

२०१४-२०१६ बेटर ष्ट्रिक नेपाल 

लसलतपरु, 
भक्तपरु, 
रुपन्देही, 
सलाफही 

१९,८६४ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

37.  
अन्तराष्ट्रिय 
अपाङ्गता संघ 

२०१५-२०१७ 

ष्ट्रिपद् जोजखम 
न्यूनीकरणका लासग 
राष्ट्रिय स्िास््य 
संस्था र 
समदुायहरुको 
सबलीकरण 

कन्चनपरु दाङ, 
काठमाण्डौ 

४३,६१४ 

फ्रान्स 

२०१५-२०१६ 

भकुम्प प्रभाष्ट्रित 
जजल्लाहरुमा 
भकुम्प पिात 
तात्कासलक तथा 
ददघफकासलन भौसतक 
एिं मनोसामाजजक 
पनुफस्थापना सहायता 
(भकुम्प पिात 
पनुफस्थापना 
पररयोजना) 

लसलतपरु 
काठमाण्डौ, 
भक्तपरु, 
निुाकोट, 
रसिुा, 
ससन्िपुाल्चोक, 
दोलखा, 
ससन्िलुी, 
मकिानपरु 

६७,७५३ 

38.  
अन्तराष्ट्रिय 
स्िास््य 

२०१४-२०१६ 
जजल्लागत रुपमा 
मात ृर निजात 

अघााँखाुँची १०,९५४ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

असिकार जशश ुसम्बन्िी 
पररयोजना 

39.  
हेर्र प्रोजेक्ट 
इन्टरनेशनल 

२०१६-२०१९ 

नेपालमा पशपंुक्षी 
हस्तान्तरणको 
कल्याण सम्िन्िमा 
प्रभाि मलु्याकंन 
कायफक्रम 

िाददङ, 
निुाकोट, 
पाल्पा, तनहुुँ, 
रौतहट, 
सलाफही, 
महोत्तरी 

४६,५८५ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

40.  
हेलेन केलर 
इन्टरनेशनल 

२०१३-२०१७ 

शिु सन्तसुलत 
आहार हाम्रो जीिन 
रक्षाको बसलयो 
आिार 

बैतडी, कैलाली, 
कन्चनपरु, 
जचतिन, 
काठमाडौँ, 
भक्तपरु, 
लसलतपरु 

१,२९,३२३ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१५-२०१६ 
न्यूक्यासल रोग 
ष्ट्रिरुद्द रोकथाम  
(PRAN) 

संखिुासभा, 
बाग्लङु, 
निलपरासी 

१०,८३६ 

41.  
हेल्प एज 
इन्टरनेशनल 

२०१४-२०१७ 
सष्ट्रक्रय प्रौढहरुको 
सबसलकरण गने  

झापा, 
सनुसरी,जचतिन, 
इलाम 
काठमाण्डौ, 
भक्तपरु, तनहुुँ, 
कास्की, 
कैलाली र 
िददफया 

५४,९६३ 

बेलायत 

२०१५-२०१८ 
सष्ट्रक्रय प्रौढहरुको 
सबसलकरण गने 

निुाकोट, 
ससन्िपुाल्चोक, 
गोखाफ, दोलखा 
र काभ्र े

४८,४१७ 

42.  

ष्ट्रहमालय 
क्याटर े्याक्ट 
पररयोजना 

२०११-२०१६ 
दृष्ट्रिसबहीनता  
सनिारण कायफक्रम 

भक्तपरु, 
सोलखुमु्ब,ु 
रामेछाप, 
मकिानपरु, 
काठमाडौ र 
दोलखा 

३१,२१२ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

43.  
ष्ट्रहलारी 
ष्ट्रहमालयन ट्रि 

२०११-२०१६ 

सोलखुमु्ब ु
जजल्लाको ष्ट्रहमाली 
क्षेत्रमा स्िास््य, 
जशक्षा, िातािरण र 

सोलखुमु्बकुा 
३४ गाष्ट्रिस 

६४,१७८ न्यूजजल्याण्ड 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

संस्कृसतको एष्ट्रककृत 
ष्ट्रिकास 

44.  
जस्िसडस ष्ट्रिकास 
साझेदार  

२०१६-२०१९ 

आसथफक तथा 
सामाजजक 
सशजक्तकरण र 
शैजक्षक सहायता 

निलपरासी, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
दाङ्ग, गोरखा 

११,२९९ जस्िडेन 

45.  

इन्कुलडेुट 
हङकङ 
सलसमटेड 

२०१४-२०१७ 
अप्रिासीका लासग 
समािेसी शहर 
कायफक्रम 

काठमाण्डौ, 
भक्तपरु 

१७,२३० चीन 

46.  

अन्तराष्ट्रिय 
ष्ट्रिकास 
ईन्टरप्राइज 
इन्क 

२०१३-२०१८ 
जलिायू पररितफन 
अनकुरणका लासग 
अगिुाइ कायफक्रम 

पिफत, रोल्पा, 
स्याङ्जा, दाङ, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
निलपरासी, 
रुपन्देही र 
कास्की 

२४,७५३ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१४-२०१६ 

मष्ट्रहला आयोजनाको 
लासग बजार पहुुँच 
तथा जल प्रष्ट्रिसि 
कायफक्रम 

कैलाली, 
डडेलिरुा र 
डोटी 

२३,४२६ 

47.  

अन्तराष्ट्रिय 
ष्ट्रिकास 
ईन्टरप्राइज 
(IDE) नेपाल र 
साहससक यात्रा 
ष्ट्रिकास तथा 
उद्यार संस्था 
नेपाल (ADRA) 

२०१५-२०१८ 

"अनकुुलन" ष्ट्रिपत्ती 
तथा जलिाय ु
अनकुुलन आयोजना 
सनमाफणमा सक्षम 
िनाउने  

िददफया,  
डडेलिरुा,  
डोटी,  
कैलाली,  
कंचनपरु,  
सखेुत 

१,७६,०५३ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१६-२०१९ 

नेपालका 
जजल्लाहरुका साना 
िस्तीहरुको 
जजिनस्तर असभबषृ्ट्रि  
गने  

बारा, रौतहट,  
सलाफही,  
महोतरी 

८५,६२९ 

48.  

चनुािी पितीको 
लासग 
अन्तराष्ट्रिय 
आिार इन्क 

२०१३-२०१५ 

राजनीसतक पाटी, 
सनिाफचन र 
ष्ट्रििाष्ट्रयकी 
प्रष्ट्रक्रयालाई 
सबलीकरण गने 

देशभर ४०,७२६ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

49.  

अन्तराष्ट्रिय 
मेसडकल कोपफ  
 

२०१६-२०१७ 

गणुस्तरीय यौन 
तथा प्रजनन 
स्िास््य  कायफक्रम 
मार्फ त स्याहार  
सनरन्तर दररलो 

गोरखा ९,२१३ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

िनाउने 

२०१६-२०१७ 

RISE (पनुसनमाफण 
एष्ट्रककरण िसलयो 
शसक्त्त)  
स्िास््यसेिा प्रणाली 
एकीकृत िसलयो 
िनाउने र 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिकास 

गोरखा, भक्तपरु 
काठमाडौँ  

७८,१०६ 

50.  

इन्टरप्लाि 
जमफनी 
र्ाउण्डेशन 

२०१४-२०२० 
शषु्मा कोइराला 
मेमोररयल हजस्पटल 
आयोजना 

काठमाडौँ ४८,५२२ जमफनी 

51.  
आई. ष्ट्रप.ए.एस. 
इन्टरनेशनल 

२०१६-२०१८ 

मष्ट्रहलाहरुलाई 
गभफपतन स्याहारबारे 
जशक्षा ददन ेतथा  
अनािश्यक 
गभफिारण रोक्न 

पांचथर, मोरंग, 
सप्तरी, िनिुा, 
रौतहट, बारा, 
पसाफ, 
निलपरासी, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
रुपन्देही, 
इलाम, सनुसरी, 
ससराहा, पिफत, 
म्याग्दी, 
डडेल्िरुा, डोटी, 
अछाम, पाल्पा, 
संखिुासभा, 
स्याङ्गजा, 
मकिानपरु, 
सलाफही 

१७७,३४१ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

52.  
जेएचष्ट्रपएगो  
सहयोग 

२०१५-२०१६ 
पररिार सनयोजन 
तथा माततृ्ि 
सहयोग कायफक्रम 

मोरङ्ग, झापा १०,०२४ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१५-२०१६ 

भकुम्प प्रभष्ट्रित 
जजल्लाका गभफिसत 
तथा निजात जशश ु
स्याहारको 
पनुस्थाफपना गने 

ओखलढुुँगा १०,९००   

53.  
जोन हजप्कन्से् 
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय 

२०१४-२०१९ 

पोिण सहयोग 
पररयोजना 

सलाफही ८८,४२१ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१५-२०१९ 

नेपाल स्िास््य 
संचार क्षमता 
आिद्दता (Nepal 

HC3) 

कञ्चनपरु, बाुँके, 
दाङ, सखेुत, 
पिफत, स्याङ्गजा, 

५३,२०० 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

म्याग्दी, 
कास्की, रसिुा, 
िाददङ, सलाफही, 
जचतिन, सौराहा 

54.  

करुणा 
र्ाउण्डेसन, 
नेपाल 

२०१३-२०१८ 

स्िास््य सेिाको 
असभिषृ्ट्रि, सामाजजक 
सरुक्षा योजना 
कायफक्रम 

काभ्र,े सनुसरी, 
इफलाम, सलाफही, 
बाग्लङु्ग, रसिुा, 
िाुँके, कैलाली 

८७,२०७ नेदरल्याण्ड 

55.  

काठमाण्डौं 
उपत्यका 
संरक्षण ट्रस्ट 

२०१३-२०१८ 

इटुमबहाल पूष्ट्रिफ 
भाग, पाटन दरिार 
असभयान 

काठमाडौँ, 
लसलतपरु 

१४,६११ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

56.  ष्ट्रकडासा २०१६-२०२१ 

गररबीको 
अन्तरपसु्तागत चक्र 
अनसुार 
बष्ट्रहष्करणमा परेका 
पररिार तथा 
बालबासलका 
स्िास््य तथा 
ससकाइमा सिुार 
पररयोजना 

कास्की, 
रुपन्देही, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
िाददंग  

५९,६८५ बेलायत 

57.  

कोररयन 
समनु्रपार 
स्ियम सेिक 
संस्था 

२०१५-२०२० 

कोररयन नेपाल 
स्िास््य ष्ट्रिज्ञान 
प्रसतष्ठान 

भक्तपरु ११,७८० दजक्षण कोररया 

58.  
लेटर-डे सेन्ट 
च्याररष्ट्रटज 

२०१३-२०१८ 

ग्रासमण खानपेानी, 
सरसर्ाई,स्िास््य 
र पनुफस्थापना 
कायफक्रम 

तनहूुँ, 
निलपरासी, 
काठमाडौं, 
लमजङु्ग, रसिुा, 
ससन्िपुाल्चोक, 
बाुँके 

९,२७४ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

59.  
लभ सग्रन, 
जापान 

२०१२-२०१७ 

एष्ट्रककृत ग्रासमण 
ष्ट्रिकास पररयोजना 

काभ्र,े 
ससन्िपुाल्चोक, 
मकिानपरु 

८,०८१ जापान 

60.  

लथुरन िल्डफ 
रे्डेरेसन - 
स्िीजरल्याण्ड 

२०१४-२०१७ 

नेपालको ष्ट्रिकास 
तथा मानिीय 
सहयोग पररयोजना 

डोटी, बाजरुा, 
बझांग, बैतडी, 
डडेल्िरुा, 
कन्चनपरु, 
दैलेख, कैलाली, 
उदयपरु, सप्तरी, 
मोरङ्ग, झापा, 
लसलतपरु, 

२,२७,०७१ स्िीजरल्याण्ड 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

काठमाण्डौ, 
निलपरासी, 
तनहुुँ, कास्की, 
बाग्लङु्ग, 
मसु्ताङ्ग 

61.  
लथुरन िल्डफ 
ररसलर् 

२०१४-२०१७ 

निलपरासी, लमज ु
ङ्ग र तनहुुँका  
ष्ट्रिपन्नहरुको 
खाद्यसरुक्षा र 
रहनसहनमा  सिुार 

निलपरासी, 
तनहुुँ र लमजङु्ग 

२४,१२१ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका २०१५-२०१८ 

पजिम नेपालमा 
खाद्य सरुक्षा तथा 
ष्ट्रिपद् जोजखम 
न्यूनीकरण 
आयोजना 

बददफया, 
निलपरासी 

२८,०८० 

२०१५-२०१७ 

गोखाफ र लमजङु्ग 
जजल्लामा सञ्चासलत 
भकुम्पबाट 
पररयोजना 

गोरखा र 
लमजङु्ग 

४९,४०८ 

62.  
मेरी स्टोप्स  
इन्टरनेसनल 

२०१४-२०१७ 

पहुंच नपगुकेा 
समदुायमा 
एस.आर.एच. 
सूचना तथा सेिाको 
पहुंच िषृ्ट्रि गने 

काठमाण्डौं, 
पसाफ मोरङ, 
कास्की 

८८,७६६ 

बेलायत 

२०१५-२०१७ 

नेपालको दगुफम 
क्षेत्रमा खास गरेर 
पररिार सनयोजनको 
लासग एस.आर.एच. 
ष्ट्रितरणको गनफ नसफ 
हरुको सञ्जाल 
स्थापना गने 

ताप्लेजङु, 
बाग्लङु्ग, 
जाजरकोट, 
रुकुम 

२९,६९७ 

63.  
मेररनोल र्ादसफ 
एण्ड ब्रदसफ 

२०१२-२०१७ 

मेररनोल र्ादसफ 
एण्ड ब्रदसफ 
पररयोजना 

काभ्र,े 
काठमाण्डौ, 
िाददङ्ग, 
ससन्िपुाल्चोक, 
बददफया 

७,८१५ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

64.  
मेसडससन ड ु
मोण्डे  

२०१५-२०१७ 

लैंसगक तथा प्रजनन 
स्िास््यका लासग 
ससन्िपुाल्चोकका 
१० गा.ष्ट्रि.स. मा 
प्रजनन स्िास््य र 

ससन्िपुाल्चोक २७,२२८ फ्रान्स 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

लघषु्ट्रित्त सम्बन्िी 
एकीकृत कायफक्रम 

65.  

समनोनाईट 
सेन्ट्रल कसमष्ट्रट 
नेपाल 

२०१३-२०१८ 

समदुायको 
शसजक्तकरण 
मार्फ त गररबी 
सनबारण 

मोरङ, 
लसलतपरु 
कष्ट्रपलिस्त,ु  
पाल्पा, 
अघााँखाुँची,  
ओखलढंुगा, 
अछाम, सखेुत, 
कैलाली, 
मकिानपरु, 
िाददङ, बाुँके, 
दैलेख 

५७,२४० क्यानडा 

66.  मसी क्रप्स   

२०१३-२०१६ 

आसथफक ष्ट्रिकास 
मार्फ त  जोजखम 
व्यिस्थापन 

कैलाली, 
कन्चनपरु, 
डडेलिरुा, 
िैतडी 

४६,३३३ 

बेलायत 

२०१४-२०१६ 

आसथफक एिं 
जजिीको पाजफनमा 
ददगो पहुंच 

ताप्लेजङु्ग, 
पाचथर, 
संखिुासभा, 
तेह्रथमु, रुकुम, 
भोजपरु, 
कासलकोट, 
बैतडी, िझाङ्ग  
डोटी, 
कन्चनपरु, 
बाुँके, जमु्ला 

९५,४२३ 

२०१५-२०१८ 

काठमाण्डौ 
उपत्यकामा रहेका 
गलैचा र पजश्मना 
उद्योगको ददगोपना 
र लाभमा बढोत्तरी 

काठमाण्डौ, 
लसलतपरु, 
भक्तपर 

३६,९४२ 

२०१६-२०१८ 

यूिा नेततृ्ि ष्ट्रिकास 
कायफक्रमः "अद्भत 
पसु्ता" 

कैलाली, 
कास्की 
मकिानपरु 

१४,४४५ 

२०१६-२०२१ 

कृष्ट्रि, स्िास््य र 
िैकजल्पक पेशाको 
प्रििन (PAHAL) 

आछाम, 
बाजरुा, िझाङ, 
बैतडी दाचफला, 
डलेलिरुा, 
दैलेख, डोटी 
जाजरकोट, 

५४८,७१५ 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

प्यठुान,रोल्पा, 
रुकुम, सल्यान, 
सखेुत 

67.  समसन इि २०१२-२०१७ 

कणाफली सहयोग 
कायफक्रम 

मगु,ु हमु्ला, 
कासलकोट र 
जमु्ला 

७०,१९२ डेनमाकफ  

68.  
समत्रता 
र्ाउण्डेशन 

२०११-२०१६ 

जशक्षा र तालीमका 
माध्यमबाट मष्ट्रहला 
तथा 
बासलकाहरुलाई 
सशजक्तकरण गने 

काठमाडौं, 
भक्तपरु, काभ््र े

७,४९६ अस्टे्रसलया 

69.  ष्ट्रहमाली बच्चा २०१६-२०२१ 
ष्ट्रहमाली जनताको 
क्षमता असभिषृ्ट्रि 

काठमाण्डौ, 
जमु्ला, गोखाफ 

१७,०५३ अमेररका 

70.  

मेरो असिकार - 
अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरुको 
सशजक्तकरण 

२०१५-२०१८ 

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरु र 
नेपालमा 
सतनीहरुको 
संस्थाहरुको क्षमता 
ष्ट्रिकासमा 
व्यजक्तगत अपाङ्गता 
सम्बन्िी 
पररयोजनाको अंश 
अनसुार सहयोग 
गने 

काठमाण्डौ, 
कैलाली, 
निुाकोट 

११,३६६ स्िीडेन 

71.  

नेशलन 
डेमोक्र्याष्ट्रटक 
इजन्स्टच्यटु र्र 
इण्टरनेशनल 
अरे्यसफ 

२०१२-२०१७ 

िैिासनक चनुाष्ट्रि 
प्रष्ट्रकया प्रसत 
राजनैसतक 
दलहरुको क्षमता 
असभिषृ्ट्रि गने 

िनकुटा, 
ससराहा, बारा, 
निुाकोट, 
स्यांग्जा, 
कष्ट्रपलबस्त,ु 
सखेुत, दैलेख, 
डोटी र 
कन्चनपरु 

७३,००७ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

72.  
नेपाल हाईर् 
सबल्गीन्ज  

२०१३-२०१८ सासलग्राम बालगहृ लसलतपरु १२,४०९ जमफनी 

73.  
नेपाल लेप्रोसी 
ट्रि 

२०१२-२०१७ 

समदुायमा आिाररत 
एष्ट्रककृत कुष्ठरोग 
पनुःस्थापना 
कायफक्रम सञ्चालन 
गने 

िनिुा, महोत्तरी, 
ससन्िलुी, 
सलाफही र 
काठमाण्डौ 

३७,६८५ बेलायत 

74.  
नेपाल अरर्ान 
होम 

२०१४-२०१७ 

पपाज हाउस 
जचल्डेन िेलरे्यर 

काठमाडौं २२,५४७ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

होम कायफक्रम 
सञ्चालन गने 

75.  
नेपसलज यथु 
र्ाउन्डेशन  

२०१२-२०१७ 

यिुा तथा 
िालिासलका जशक्षा, 
स्िास््य र 
जीष्ट्रिकोपाजफन 
ष्ट्रिकास कायफक्रम 

लसलतपरु, 
िनिुा, सप्तरी, 
जचतिन, 
रुपन्देष्ट्रह, 
कास्की, 
बाग्लङु्ग, सखेुत, 
दैलेख, कैलाली, 
दाङ्ग, कञ्चनपरु, 
बददफया, बाकें , 
काभ्र,े 
काठमाडौं 

१,८०,२१० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

76.  
सनदरल्याण्ड 
लेप्रोसी ररसलर्  

२०११-२०१६ 

नेपाल सरकारको 
पनुस्थाफपना लगायत 
सनयन्त्रण 
कायफक्रमको लासग 
सहायता 

झापा, मोरङ, 
सनुसरी, सप्तरी, 
ससरहा, इलाम, 
उदयपरु, 
पाुँचथर, 
ताप्लेजङु, 
तेह्रथमु, 
िनकुटा, 
संखिुासभा, 
सोलखुमु्ब,ु 
दाच ुफला, 
भोजपरु, 
खोटाङ, 
ओखलढुङगा, 
कैलाली 

३९,१८७ सनदरल्याण्ड 

77.  
नेन्क्स्ट 
जेनेरेशन 

२०१२-२०१७ 

नेपाल सभत्रका 
संस्थामा हनु े
बालबासलका 
ओसारपसार/शोिण 
अन्त्य गने 
कायफक्रम 

काठमाडौं, 
हमु्ला 

४3,८४४ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

78.  
सनक साइमन 
र्ाउण्डेसन 

२०१६-२०२१ 

नेपाल ग्रासमण 
स्िास््य सेिा तथा 
जजल्ला अस्पताल 
सहयोग पररयोजना 

७५ जजल्ला २७२,०९९ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

79.  

नोलाफ हेल्पीङ 
ष्ट्रपपल इन द 
ष्ट्रहमालयज 

२०१३-२०१८ 

ष्ट्रहमाली िा 
तािरणमा कृष्ट्रिमा 
आिाररत ददगो 

हमु्ला, रसिुा, 
िाददङ 

१३,२२७ जस्िजरल्याण्ड 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

आय आजफन 

80.  
िन हाटफ 
िल्डिाइल्ड 

२०११-२०१६ 

मातजृशश ुस्िास््य 
कायफक्रम 

बाग्लङु, डोल्पा १९,८३० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

२०१४-२०१७ 

मष्ट्रहला तथा 
निजात जशश ु
सरुक्षा संजाल 

बागलङु, 
डोल्पा, िाददङ, 
भोजपरु, 
ससन्िपुाल्चोक 

७१,७३० 

81.  
ओक्सर्ाम 
जीबी 

२०१५-२०१६ 

नेपाल भकूजम्पय 
आकस्मीक 
प्रसतष्ट्रक्रया कायफक्रम 

काठमाण्डौ, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु, 
ससन्िपुाल्चोक, 
निुाकोट, 
गोखाफ, िाददङ 

१२,००,५३३ 

बेलायत 

२०१५-२०२० 

ओक्सर्ाम दीगो 
सबकास कायफक्रम 
नेपाल 

कष्ट्रपलबस्त,ु 
काठमाण्डौ, 
सलाफही, 
डडेलिरुा, 
दैलेख, सखेुत, 
कैलाली, 
अिाफखाुँची, 
सप्तरी, 
निलपरासी, 
कंचनपरु, 
रौतहट, बैतडी, 
दाच ुफला, 
बाुँके,िनिुा,  
उदयपरु, गोखाफ, 
मकिानपरु 

४४०,१३८ 

82.  
प्लान 
इन्टरनेशनल 

२०१४-२०१७ 
प्रारजम्भक ग्रडे 
पढाइको प्रििफन 

बारा, पसाफ, 
सप्तरी, ससराहा, 
िनिुा सलाफही, 
संखिुासभा 
महोत्तरी, 
िनकुटा, 
निलपरासी, 
रुपन्देही, 
डोल्पा 

६,२०१ बेलायत 

83.  
पपलेुसन सफसभफस 
इन्टरनेशनल 

२०१३-२०१६ 

मष्ट्रहला स्िास््य 
पररयोजना, तेश्रो 
चरण 

इलाम, झापा, 
मोरङ, सनुसरी, 
िनकुटा, 
तेह्रथम, सप्तरी, 

२,९७,९२१ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

उदयपरु, 
ससराहा, िनिुा, 
महोत्तरी, 
सलाफही, 
रौतहट, बारा, 
पसाफ, जचतिन, 
मकिानपरु, 
िाददङ, 
काठमाडौं, 
भक्तपरु, 
लसलतपरु, 
काभ्र,े निुाकोट, 
ससन्िपुाल्चोक, 
सोलखुमु्ब,ु 
दैलेख, 
ससन्िलुी, 
निलपरासी, 
रुपन्देही, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
पाल्पा, तनहुं, 
स्याङ्जा, 
गलु्मी, िाग्लङु, 
पिफत, कास्की, 
लम्जङु, दाङ, 
बांके, बददफया, 
सखेुत, सल्यान, 
रोल्पा, जमु्ला, 
कैलाली, 
कन्चनपरु, 
डडेलिरुा, 
डोटी, अछाम 

84.  
प्राजक्टकल 
एक्शन 

२०१४-२०१८ 

ग्रासमण पहुुँच 
पररयोजना ३ -  
सामाजजक आसथफक 
ष्ट्रिकास 

अछाम, डोटी, 
हमु्ला, बाजरुा 

६२,५३७ 

बेलायत 

२०१४-२०१७ 

खाद्य सरुक्षाका 
लासग दीगो कृष्ट्रिको 
प्रबिफन 
(POSTAN-F5) 

अछाम, बझाङ्ग ४०,२०० 

२०१५-२०१८ 
कन्काई िेजशन 
नेपालमा िाढी 

इलाम, झापा १५,४६२ 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

िहाि सदुृढ : इटुफइ 
अली 

२०१५-२०२० 
नेपालमा स्थाई 
हडुस्टभ िजार 

गोखाफ, िाददङ, 
मकिानपरु, 
रसिु 

४९,६५९ 

२०१५-२०२० 
नेपाल खाद्य सदुृढ 
आयोजना 

कैलाली, 
िददफया, िांके, 
दाङ्ग 

३३,९३२ 

२०१६-२०१९ 

जलिाय ु 
प्रमाणीकरण िषृ्ट्रि 
तथा ष्ट्रिकास 
आयोजना 

काठमाडौं ७७,५३४ 

85.  
रेड पाण्डा 
नेटफिकफ  

२०११-२०१६ 

नेपालको पूिीय 
क्षेत्रमा सामदुाष्ट्रयक 
रातो पाण्डा संरक्षण 
कायफक्रम 

ताप्लेजङु, 
इलाम, पांचथर 

११,३०३ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

86.  
ररलाईट 
इन्टरनेशनल 

२०१६-२०१९ 

सष्ट्रक्रय 
नागररकिारा यिुा 
प्ररेणा (INSAC) 

गोरखा, 
मकिानपरु 

९९,२७८ बेलायत 

87.  
निीकरणीय 
ष्ट्रिश्व 

२०१५-२०१७ 

हाईड्र्याम -III ( 

गररष्ट्रि सनिारण, 
व्यािसायीकरण 
तथा ददगो 
जजष्ट्रिकोपाजफनका 
लासग हाईरसलक 
याफम पम्पस) 

िाददङ्ग, 
स्याङ्जा 

५,७१५ बेलायत 

88.  
रेिलेस 
डेभलोपमेन्ट   

२०१३-२०१८ 

यिुा क्षेत्र सहयोग 
कायफक्रम 

रुपन्देही, 
निलपरासी, 
िाददङ, 
सनुसरी, डोटी, 
डडेलिरुा 

२३,६३५ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

89.  रुम टु ररड २०१३-२०१७ 

ष्ट्रिद्यालय 
अध्ययनमा लैंसगक 
समानता र 
ष्ट्रिद्यालयको 
प्राथसमक र यिुा 
ष्ट्रिद्यासथफको साक्षरता 
िषृ्ट्रि 

बददफया, प्यठुान, 
पाल्पा, 
रुपन्देही, 
निलपरासी, 
जचतिन, 
मकिानपरु, 
िाददङ, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु, काभ्र,े 
ससन्िपुाल्चोक, 

२,३२,५५८ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

निुाकाट, 
गाेखाफ, लम्जङु, 
तनहुुँ, कास्की, 
स्याङ्जा, पिफत, 
िाग्लङु, 
म्याग्दी 

90.  रोजक्लि २०११-२०१६ 

सोमाङ्ग प्रसतष्ठान 
तथा कोररया नेपाल 
मैसत्र अस्पताल 
अन्तफगफत जशक्षा 
तथा स्िास््य 
कायफक्रम 

लसलतपरु, 
भक्तपरु 

७,१०० दजक्षण कोररया 

91.  

ग्रासमण जशक्षा 
तथा ष्ट्रिकास 
नेपाल 

२०१४-२०१९ 

सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिकासका लासग 
सामदुाष्ट्रयक 
पसु्तकालय 

दाङ्ग, लसलतपरु, 
निुाकोट, पिफत, 
बददफया, झापा, 
पसाफ, कैलाली, 
निलपरासी, 
जचतिन, 
सलाफही, 
लमजङु्ग, बाुँके, 
रुपन्देही, 
काभ्रपेलाञ्चोक, 
काठमाण्डौ, 
कास्की 

१,५२,६२१ 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

92.  
स्यामडङ्गफ 
इफन्टरनेशनल 

२०१६-२०१९ 

सग्रिको जजिनको 
गणुात्मक सिुार, 
ससमान्तकृत र 
आयोजना क्षेत्रमा 
सनसहाय 
िालिासलका तथा 
पररिार को जशक्षा, 
जजष्ट्रिकोपाजफन तथा 
पनुफस्थापना सहयोग 

काठमाडौं १२,८४८ दजक्षण कोररया 

93.  सेर्र िल्डफ २०१५-२०१८ 

साझा िझुाई तथा 
क्षमता ष्ट्रिकासका 
लासग सामदुाष्ट्रयक 
अग्रसरता 

सनुसरी, 
ससराहा, िांके, 
िददफया, सखेुत  
र कैलाली 

२९,२४९ बेलायत 

94.  सम्ििृ पहाड २०१७-२०१९ सम्ििृ पहाड 
ताप्लेजङु्ग, 
तेह्रथमु 

१०३७० बेलायत 

95.  सेभ द जचल्रेन २०१३-२०१८ नेपालमा मोरङ्ग, सनुसरी, १४,६६,६१ बेलायत 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

इन्टरनेशनल बालअसिकार 
स्थापना गने 
सहयोग कायफक्रम 

झापा, उदयपरु, 
सप्तरी, ससराहा, 
िनिुा, महोत्तरी, 
इलाम, 
ताप्लेजङु्ग, 
भोजपरु 

१ 

२०१६-२०१९ 

नेपालमा भकुम्प 
प्रभाष्ट्रित समदुाय 
सहयोग 
 

गोखाफ, 
ससन्िपुाल्चोक, 
दोलखा, 
िाददङ्ग, 
निुाकोट, 
रसिुा, भक्तपरु 
काठमाडौं, 
काभ्र,े रामेछाप 

२५,२१,४९
५ 

96.  
सचफ र्र कमन 
ग्राउण्ड 

२०१३-२०१८ 

ष्ट्रिकासको लासग 
सहयोगी िातािरण 
सजृना 

मोरङ्ग, सनुसरी, 
सप्तरी, ससराहा, 
िनिुा, मोहत्तरी, 
दाङ्ग, बाुँके, 
बददफया, 
कैलाली, डोटी 
र बझाङ्ग 

३९,८११ बेजल्जयम 

97.  
ससभफङ्ग फे्रण्डस  
इन्टरनेशनल 

२०१५-२०१८ HOPE आयोजना कंचनपरु, िैतडी १७९३० दजक्षण कोररया 

98.  
सेिा 
र्ाउण्डेशन 

२०१४-२०२० 
सेिा नेपाल आखाुँ 
उपचार कायफक्रम 

ताप्लेजङु्ग, 
संखिुासभा, 
िनकुटा, 
जचतिन, 
निलपरासी, 
रुपन्देही, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
पाल्पा, गलु्मी, 
अघाफखाची,  
प्यठुान, 
कैलाली, 
कन्चनपरु, 
डोटी, अछाम, 
दाच ुफला, बझाङ्ग, 
बाजरुा, बारा, 
पसाफ, रौतहट 

४५,४८२ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

99.  
सांग्रीला होम 
सभ.जेड.ड्ल.ु 

२०१३-२०१८ बालबासलका 
सहयोग 

काठमाण्डौ २१,५०४ बेजल्जयम 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

२०१६-२०१८ 
सांसग्रला आिास 
सनमाफण आयोजना 

काठमाडौं ४२,१०४ 

100.  
शान्ती मेड 
नेपाल 

२०१५-२०२० 

बजञ्चतीकरणमा 
परेका समदुायलाई 
गणुस्तरीय स्िास््य 
सेिा उपल्ि 
गराउने 

जचतिन ११,८८० जस्िजरल्याण्ड 

101.  

समदुायका 
लासग संयकु्त 
सहायता 
सन्जाल 
िातािरण र 
ष्ट्रिकास   

२०१२-२०१७ 

िातािरण, जशक्षा 
तथा समदुायमा 
आिाररत िातािरण 
संरक्षण 
कायफक्रमद्वारा 
सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रक्रयाकलाप 
असभिषृ्ट्रि गने 

काठमाण्डौ १२,४९७ जापान 

102.  

जस्टजचङ्ग 
भेल्र्डिकफ  

२०१३-२०१६ 
न्यून िसगफय समदुाय 
ष्ट्रिकास पररयोजना 
(जज.सस.सड.ष्ट्रप.) 

िाददङ, 
ससन्िपुाल्चोक, 
जचतिन, 
काठमाडौं 

१६,७९८ नेदरल्याण्डस 

103.  

स्ट्रोम 
र्ाउन्डेसन 
 

२०११-२०१६ 
स्ट्रोम र्ाउन्डेसन 
पररयोजना नेपाल 

रुपन्देही, 
रौतहट, 
मकिानपरु र 
सखेुत  

२४,३०८ 

निे 

२०१३-२०१७ 

नेपालमा दसलत 
तथा सीमान्तकृत 
यिुा जशक्षा तथा 
सशजक्तकरण 
कायफक्रम 

सखेुत, 
कष्ट्रपलबस्त,ु 
रुपन्देही, 
निलपरासी, 
मकिानपरु, 
िारा  र 
रौतहट 

८०,२८३ 

104.  

समर इजन्टच्यूट 
अर् 
सलङगइफजस्टक 
इफन्क 

२०१४-२०२० 
नेपालको भािागत 
जशक्षाको ष्ट्रिकास 
गने 

झापा, काभ्र,े 
मसु्ताङ, 
भक्तपरु, 
कैलाली, 
लसलतपरु, 
संखिुासभा, 
काठमाडौं, 
कंचनपरु 

२६,९५४ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

105.  सनराइज २०१२-२०१७ असषु्ट्रििामा परेका काठमाण्डौ, ४१,०४२ अिेसलया 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

जचल्रेनस 
एसोससएसन 
इनकरपोरेट 

बालबासलका र 
समदुायको ष्ट्रिकास 
कायफक्रम 

झापा, 
ससन्िपुाल्चोक, 
निुाकोट, 
मसु्ताङ, काभ्र े

106.  

सस्टेनेिल 
इन्भाइरोमेन्ट 
एण्ड 
इकोलोजजकल 
डेभलोपमेन्ट 
सोसाफईटी -ससड) 

२०१६-२०१७ 
अस्थाई ष्ट्रिद्यालय र 
आिास सनमाफण 
आयोजना 

ससन्िपुाल्चोक, 
िाददङ्ग, 
दोलखा, 
गोरखा, काभ्र,े 
रामेछाप 

४१,९६३ भारत 

107.  

प्राष्ट्रिसिक 
सहायताका 
लासग जस्िस 
र्ाउन्डेसन 

२०१३-२०१६ 
यिुा रोजगार 
कायफक्रम 

िनकुटा, 
मोरङ, सनुसरी, 
सप्तरी, महोत्तरी 
र सलाफही 

२६,७७५ 
जस्िजरल्याण्ड 

 

108.  

ताभेल्ि जेदेक 
(द अथफ इन 
जस्टीस) 

२०१५-२०१८ 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिकास 
आयोजना (सससडष्ट्रप) 

रामेछाप, 
काठमाडौं 

४३,६३१ इजरायल 

109.  

टेरे डेस होम्स 
र्ाउण्डेसन 

२०१३-२०१६ 
एष्ट्रककृत िाल 
संरक्षण कायफक्रम 

हमु्ला, सल्यान ३५,३३५ 

जस्िजरल्याण्ड 
 

२०१४-२०१७ 

खतरनाक र 
शोिणयकु्त बाल 
श्रममा परेका 
बालिासलकाहरुको 
संरक्षण 

काठमाडौं, 
लसलतपरु 

३३,८४८ 

110.  

तेरी देस होम्स 
 

२०१५-२०१७ 
पनुसनफमाफण तथा 
जीिन पनुस्थाफपना 
आयोजना 

ससन्िपुालान्चोक
, िाददङ्ग 

१५,६९८ 

जमफनी 
 

२०१५-२०१६ 

ष्ट्रिसभन्न भकुम्प 
प्रभाष्ट्रित 
जजल्लाहरुमा 
पनुस्थाफपना तथा 
जजणोिार आयोजना 

रामेछाप, 
दोलखा, 
ससन्िलुी, 
काभ्रपेलाञ्चोक, 
निुाकोट, 
काठमाडौं, 
भक्तपरु 

३२,८४३ 

111.  

द एड्भेन्टीस 
सडभलोपमेन्ट 
ररसलर् एजेन्सी 
 

२०१४-२०१९ 

कृष्ट्रिको उत्पादकत्ि 
तथा बजारीकरण 
सम्बन्िी पहल 
कायफक्रम 

दाङ्ग १८,३३५ संयकु्त राज्य 
अमेररका 

 
२०१४-२०१९ 

जजष्ट्रिकोपाजफन तथा 
सशुासन 

िाददङ्ग, प्यूठान, 
रोल्पा 

२७,३०१ 



65 

 

सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

112.  

द अिेसलया 
एशोससयसन 
अर् द र्रगटे 
सम नट जचल्डेन 
होम्स 

२०१२-२०१७ 
सिल पररिार र 
भष्ट्रिष्य सनमाफण 

काठमाण्डौ ३०,३६३ अिेसलया 

113.  
द ्लिेुरी ष्ट्रहल 
च्यारीटेिल 
ट्रस्ट 

२०१४-२०१६ 
नेपालमा ष्ट्रित्त तथा 
जजष्ट्रिकोपाजफनमा 
ददगो पहुुँच 

इलाम, पांचथर, 
डडेलिरुा, 
डाटी, अछाम, 
बाजरुा 

६७,२७६ बेलायत 

114.  

द सडजेआई 
र्ाउण्डेसन 

२०१३-२०१८ 
सगरमाथा गहन  
ष्ट्रिकास कायफक्रम 

सोलखुमु्ब,ु 
खोटाङ्ग 

४७,७९२ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

115.  

द एस्थर 
बेन्जासमन ट्रस्ट 

२०१५-२०२० 
जोजखममा परेका 
बालिासलका 
कायफक्रम 

लसलतपरु र 
मकिानपरु 

२७,३४५ बेलायत 

116.  
द फे्रड हलोज 
र्ाउन्डेसन 

२०१३-२०१६ 
नेपाल क्षेत्रीय आुँखा 
संरक्षण पररयोजना 

कैलाली, 
डडेलिरुा, 
बैतडी, 
महोत्तरी, 
सलाफही, िनिुा, 
ससन्िलुी, 
मोरङ, सनुसरी 

५९,३८८ अिेसलया 

117. 

द इन्टरनेशनल 
सेन्टर र्र 
ट्राजन्जसनल 
जजस्टस 

२०१५-२०१७ 

संक्रमणकालीन 
नेपालमा  एष्ट्रककृत, 
िन्द प्रभाष्ट्रितलाई 
सहयोग गने 

काठमाण्डौ,बाके
, बददफया, 
िनिुा, 
झापा,कास्की, 
मोरङ,रुकुम, 
सनुसरी र 
लसलतपरु 

२७,७३८ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

118.  

द इन्टरनेशनल 
सलगल 
र्ाउन्डेसन 

२०१५-२०२० 
पज्लक सडरे्न्डर 
नेपाल 

काठमाण्डौ, 
िनिुा,  
मकिानपरु, 
बाुँके, 
कन्चनपरु 

२३,३६५ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

119.  

द लेप्रोसस समसन 
इन्टरनेशनल   

२०१५-२०२० 

नेपालमा कुष्ठरोग 
तथा असहायको 
लासग बहृत 
कायफक्रम 

काठमाडौँ, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु, काभ्र,े 
ससन्िपुाल्चोक, 
निुाकोट, 
िाददङ, 
जचतिन, 
मकिानपरु, 

१,९५,२६४ बेलायत 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

बारा, पसाफ 
रौतहट, 
रामेछाप, 
रसिुा, दोलखा, 
कैलाली, 
कञ्चनपरु, 
बाजरुा 

120.  

द माउन्टेन 
इजन्स्टच्यटु  

२०१६-२०१८ 

नेपालको ष्ट्रिकट 
पहाडी समदुायको 
लासग  िासस्थान 
तथा पयाफिरण 
समानकुुलन 
कायफक्रम  
(प्रगसतशील पहाड 
कायफक्रम) 

िाददङ, गोरखा, 
रसिुा र 
सङ्खुिासभा 

१९,११० 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

121.  द नेपाल ट्रस्ट २०१४-२०१९ 

नेपालमा 
सामदुाष्ट्रयक स्िास््य 
जशक्षा, सरसर्ाई र 
जजष्ट्रिकोपाजफन 
ष्ट्रिकास 

हमु्ला, कास्की ९,९७५ िेलायत 

122.  

द निोजजयन  
एसोससएसन 
अर् ्लाईन्ड 
एन्ड पाससफयजल्ल 
साफईटेड  

२०१५-२०२० 

एनएसबष्ट्रप कायफक्रम 
तीनिटा सहायक 
कायफक्रममा 
बासडएको छ 

काठमाडौँ, 
इलाम, सखेुत, 
कैलाली, 
गोरखा, बददफया, 
रुपन्देही, 
ससन्िपुाल्चोक, 
महोत्तरी, 
मकिानपरु 

१,५४,५८४ निे 

123.  
आयरल्यान्डको 
छाता संगठन २०१२-२०१७ 

बालकल्याण 
संरक्षण तथा 
ष्ट्रिकास कायफक्रम 

काठमाडौं, 
निुाकोट, रसिुा ४१,८३१ आयरल्यान्ड 

124.  

ट्रान्सपरेन्सी 
इन्टरनेशनल 
नेपाल     

२०१६-२०२१ 

सदाचाररताको 
प्रििफन तथा 
पनुसनमाफणका 
ष्ट्रक्रयाकलमको 
अनगुमन गने 

काठमाडौँ, 
लसलतपरु, 
भक्तपरु, 
गोरखा, िाददङ, 
रसिुा, 
निुाकोट, 
मकिानपरु, 
काभ्र,े ससन्िलुी, 
रामेछाप, 
दोलखा, 

1,20,779 ईय ु 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

ओखलढुङ्गा 

125.  

उम हङगे् सगल 
हृयमुन 
र्ाउन्डेसन 

२०१५-२०१७ 

नेपालमा गणुस्तरीय 
जशक्षाको लासग 
पूिाफिार ष्ट्रिकास 
गने 

रुपन्देही, 
बददफया, , 
संखिुासभा  

२५,३०३ दजक्षण कोररया 

126.  
िाटर एड 
नेपाल 
 

२०१४-२०१९ 

सामदुाष्ट्रयक 
खानेपानी सरसर्ाइ 
र स्िच्छतालाई 
सहयोग गने 

बागलङु्, 
बददफया, भक्तपरु 
जचतिन, 
िाददङ, डोटी, 
गोरखा, गलु्मी, 
इलाम, जमु्ला, 
कष्ट्रपलिस्त,ु 
काभ्रपेलान्चोक, 
खोटाङ, 
लसलतपरु, 
मकिानपरु, 
मोरङ, 
निलपरासी, 
प्यठुान, 
संखिुासभा, 
सलाफही, 
ससन्िलुी, 
ससराहा, 
सनुसरी, सखेुत, 
उदयपरु 

४,२३,६१२ 

िेलायत 
 

२०१५-२०१७ 

नेपालमा  
तासलकाबि 
खोपिारा स्िच्छता 
प्रििफन गने 

बददफया, 
जाजरकोट, 
म्याग्दी, 
निलपरासी 

६०,९९७ 

127.  

िी िल्ड 
ओन्लस 

२०१५-२०१८ 

सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रिद्यालयहरुमा 
बालमैत्री िातािरण 
बनाएर जशक्षाको 
गणुस्तर सिुार गने 

काभ्रपेलान्चोक २०,३७४ इटाली 

128.  

िीनरक 
इफन्टरनेशनल 

२०१४-२०१९ 
एजशया ष्ट्रकसानको 
लासग ष्ट्रकसान 
कायफक्रम  

लसलतपरु, काभ्र े १,८४५ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

129.  

िीनरक 
इफन्टरनेशनल र 
ल्पानेट 

२०१५-२०१९ 
व्यिसाष्ट्रयक हररत 
उत्पादन तथा हररत 
रोजगारी सजृना 

इलाम २९,२१९ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 



68 

 

सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

र्ाइनान्स गरी  हररत 
शहरको सनमाफण 

130.  

मजुस्लम 
यिुाहरुको ष्ट्रिश्व 
सभा 

२०१४-२०१९ 
यिुा ष्ट्रिकास 
पररयोजना 

मोरङ, सनुसरी, 
सप्तरी, ससराहा, 
सलाफही, पसाफ 
काठमाण्डौ, 
कष्ट्रपलबस्त,ु 
पाल्पा, गोखाफ, 
बाुँके 

११,१५१ साउदी अरेसबया 

131.  
िल्डफ एजकेुशन 
इन्टरनेशनल 

२०१६-२०१८ 

ष्ट्रिद्यालय जाने 
अिसरः सगै ससकौ, 
सुँगै बढौ (ससकाइर 
बढाइ सुँगसुँगै दोस्रो 
चरण) 

बाुँके र दाङ्ग ४०,०८८ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

132.  
िल्डफ 
मोष्ट्रिलाइजेशन 

२०१३-२०१८ 
द एप्पल अर् 
गडु्स आइ- दोस्रो 

काठमाण्डौ, 
ससन्िपुाल्चोक, 
कन्चनपरु, 
मोरङ, झापा, 
दोलखा, ससराह 

२,७८७ ब्राजजल 

133.  िल्डफ नेबोसफ २०१५-२०२० 
समग्र ष्ट्रिकास 
पररयोजना 

जचतिन, तनहुुँ, 
काभ्र,ेससन्िपुा
ल्चोक, दोलखा 

११,३८१ 
संयकु्त राज्य 
अमेररका 

134.  

बल्डफ िाइड 
लाइर् र्ण्ड 
इन्क. 
 

२०१२-२०१७ 

१) तराइ आकफ  
ल्याण्डस्केप 
कायफक्रम,   
२) पष्ट्रित्र ष्ट्रहमालय 
ल्याण्डस्केप 
कायफक्रम,   
३) राष्ट्रिय संरक्षण 
प्राथसमक क्षेत्रहरु 

रौतहट, बारा, 
पसाफ 
मकिानपरु, 
जचतिन, 
निलपरासी, 
रुपन्देही, 
पाल्पा, 
कष्ट्रपलबस्त,ु 
दाङ, बाुँके, 
बददफया, 
कैलाली, 
कञ्चनपरु 

२,४०,००० 

संयकु्त राज्य 
अमेररका 

 

२०१४-२०१७ 

चरेु क्षेत्रमा ददगो र 
व्यिस्थापन 

मकिानपरु, 
पसाफ बारा, 
रौतहट 

३०६ 

२०१५-२०२० 

हररयो िन 
कायफक्रम 

कञ्चनपरु, 
कैलाली, 
बददफया, बाुँके, 
दाङ, रुपन्देही, 

२,८९,१८१ 
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सस.नं संस्थाको नाम कायफक्रम अिसि कायफक्रम/पररयोजना जजल्ला 
सहायता रकम         
(िाष्ट्रिकफ  रु. 
हजारमा) 

मलुकु 

कष्ट्रपलिस्त,ु 
बारा, पसाफ, 
रौतहट, 
मकिानपरु, 
जचतिन, 
निलपरासी, 
पाल्पा, गोरखा, 
लमजङु, तनह,ु 
कास्की, 
स्याङ्गजा, 
मसु्ताङ, मनाङ, 
निुाकोट, 
िाददङ, रसिुा, 
गलु्मी, पिफत, 
अघाफखाुँची, 
म्याग्दी, 
बाग्लुंङ्ग 

135.  

जोलोजजकल 
सोसाइटी अर् 
लन्डन 

२०१४-२०१९ 

नेपालमा सरुजक्षत 
समथरक्षेत्रमा 
लोपोन्मखु पश ुर 
अन्य िन्य प्रजासत 
को संरक्षण सदुढ 
गने 

कञ्चनपरु, 
बददफया, बाुँके, 
जचतिन, पसाफ 
सनुसरी 

४०,१६४ बेलायत 

जम्मा नरेु (रु हजारमा ) 1,57,71,928  
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अनसूुची : सनकायगत संजक्षप्त ष्ट्रििरण 

(रकम नेपाली रुपैयाुँमा) 

क्र .सं  ष्ट्रििरण 
पररयोजना 
संख्या 

आयोजनामा पररचालन 
हनु ेकुल सहायता रकम 

चाल ुआ.ब. मा पररचालन 
हनु ेअनमुासनत सहायता 

रकम 

1.  राष्ट्रिय योजना आयोग ३ १,५०,०४,९५,८०० ४१,९६,३८,८५४ 
2.  राष्ट्रिय मानि असिकार आयोग १ ४,८९,००,००० २,४४,५०,००० 
3.  अथफ मन्त्रालय १० १३,४९,९७,३२,९४१  ३,४३,१३,४२,१९७ 
4.  श्रम तथा रोजगार व्यिस्था मन्त्रालय ५ ६६,९२,३१,०१० २३,५५,०६,६७० 
5.  उद्योग मन्त्रालय ३ ८,७५,३५,७२,६२८ १,६१,५६,४९,६५५ 
6.  कृष्ट्रि ष्ट्रिकास मन्त्रालय ९ 3,03,31,37,219 68,23,08,981 
7.  जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय ७ ३,३४,०८,६०,९७१ ६६,३४,८४,७०९ 

8.  
मष्ट्रहला, बालबासलका तथा समाज 
कल्याण मन्त्रालय 

९ ६२,९८,९६,८६८ १६,३८,५३,९३९ 

9.  िन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय ८ 1,50,37,20,765 40,09,88,640 
10.  शाजन्त तथा पनुसनफमाफण मन्त्रालय २ १,५२,३०,२७,८६७ २४,४२,७०,३३१ 
11.  जशक्षा मन्त्रालय १७ १०,६९,५१,१४,३४५ २,९१,५९,४७,३०३ 
12.  उजाफ मन्त्रालय ३ २३,७६,११,६८७ ७,७१,५९,६७७ 

13.  
सङ्घीय मासमला तथा स्थानीय ष्ट्रिकास 
मन्त्रालय 

२५  २४,१८,८०,५४,२९९  6,06,49,58,889 

14.  स्िास््य मन्त्रालय ८ 8,90,10,27,714 3,17,64,40,623 
15.  गहृ मन्त्रालय ६ ३,२६,५९,०४,७५४ ७४,४२,३४,१६२ 
16.  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १ ५,०५,०५,३९४ २,५२,५२,७५० 
17.  शहरी ष्ट्रिकास मन्त्रालय ३ ५५,२२,९७,५०० ३०,१७,७७,२१४ 
18.  खानेपानी तथा सरसर्ाइ मन्त्रालय १ ३९,७६,४६,२७४ ७,९५,२९,२३३ 

19.  
भौसतक पूिाफिार तथा यातायात 
मन्त्रालय 

३ 71,56,10,000 28,27,79,000 

20.  जल तथा ऊजाफ आयोग २ ६५,०२,७४,००० १४,६०,५४,८०० 
21.  सबोच्च अदालत २ ५७,२३,३९,८२१ १४,७१,५९,९८२ 
22.  यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय २ ५,३१,२४,३६० १,३२,८१,१७० 

23.  
संस्कृसत,पयफटन तथा नागररक उड्डयन 
मन्त्रालय 

१ ११,३३,७८,४८३ ५,६६,८९,२९५ 

24.  राष्ट्रिय मष्ट्रहला आयोग १ १३,८५,०२,००० ४,२६,१६,००० 
25.  सनिाफचन आयोग २ ३,९४,७५,२०,०८० ५४,४०,२९,४६४ 

जम्मा  १३4 88,981,486,781 22,47,94,03,537 

26.  अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था   १७९  - 15,771,928,000 

कुल जम्मा ३१३  88,981,486,781 38,251,331,537 
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र्ोन :   ४२११३७१ 

फ्या्स : ४२१११६५ 

Website: www.mof.gov.np 
 




