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प्राक्कथन 

नेऩारको अन्तरयभ संविधान, 2063 को धाया 93 भा अथथभन्रीरे  प्रत्मेक आर्थथक िर्थको सम्िन्धभा 
व्मिस्थावऩका संसद सभऺ िावर्थक अनभुान ऩेश गदाथ याजस्िको अनभुान, संचित कोर्भार्थ व्ममबाय हनु े
आिश्मक यकभहरु य विर्नमोजन ऐनद्वाया व्मम हनु ेआिश्मक यकभहरुको अर्तरयक्त अचघल्रो आर्थथक िर्थभा 
प्रत्मेक भन्रारमराई छुट्याएको खिथको यकभ य सो खिथ अनसुायको रक्ष्म हार्सर बमो िा बएन त्मसको 
विियण ऩर्न ऩेश गनुथऩने व्मिस्था छ ।उचल्रचखत संिैधार्नक व्मिस्था अन्तगथत गत आर्थथक िर्थको वित्तीम 
प्रगर्त य िार ुआर्थथक िर्थ 2071/072 को भन्रारमगत प्रगर्त विियण तमाय गयी प्रकाचशत गरयएको      

छ । सािथजर्नक र्नकामहरुको विमाकराऩ य ती र्नकामहरुिाट बएको खिथको िास्तविकता व्मिस्थावऩका 
संसद भापथ त नागरयकहरु सभऺ प्रस्ततु गने  उचल्रचखत संिैधर्नक व्मिस्था अन्तगथत प्रस्ततु गरयएको 
विियणरे सािथजर्नक र्नकामहरुको गर्तविर्ध ऩायदशी य उत्तयदामी फनाउन भहत्िऩूणथ मोगदान ऩरु् माउछ बने 
कुयाभा भ विश्वस्त छु । 

प्रस्ततु "आर्थथक िर्थ 2071/072 को भन्रारमगत प्रगर्त विियण" भा नेऩार सयकायका सफै 
भन्रारमहरुको ऩरयिम सभेत झल्कन े गयी र्तनीहरुको उद्दशे्म, यणनीर्त, कामथऺ ेर, कानूनी व्मिस्था, 
संगठनात्भक स्िरुऩका साथसाथै आर्थथक िर्थको विर्नमोजन य मथाथथ खिथ एिं िार ुआर्थथक फर्थको प्रगर्त 
विियण सभेत प्रस्ततु गरयएको छ । मसका अर्तरयक्त आर्थथक िर्थ 2071/072 को जेष्ठ भसान्तसम्भ 
नेऩार सयकायराई प्राप्त बएका िैदेचशक सहामताका विियण एिं सोही अिर्धभा आर्थथक ऐन, 2071 
फभोचजभ सम्िचन्धत र्नकामहरुको र्सपारयसको आधायभा प्रदान गरयएका याजस्ि छुटका विियणहरु सभेत 
सभािेश छन ्। मसभा उल्रेख गरयएका बौर्तक तथा वित्तीम विियणहरु सम्िचन्धत ऺेरगत भन्रारमहरुफाट 
प्राप्त सूिनाहरुभा आधारयत छन ्। 

अन्त्मभा, मो प्रगर्त विियणिाट नेऩार सयकायका भन्रारमहरुको बौर्तक तथा वित्तीम गर्तविर्ध एिं र्तनरे 
सम्ऩादन गयेका काभहरु एिं स्रोत ऩरयिारनको फायेभा व्मिस्थावऩका संसदराई जानकायी हनुे विश्वास र्रएको 
छु । प्रस्ततु प्रर्तिेदन नऩेार सयकायका सािथजर्नक र्नकामहरुको गर्तविर्धभा िासो याख्न े सयोकायिारा 
सिैराई उऩमोगी हनुे देख्दछु । प्रर्तिेदन तमाय गने सन्दबथभा, सूिना य विियण उऩरब्ध गयाउने सफै 
र्नकामहरु य प्रर्तिेदनको स्िरुऩ तमाय गनथ खवटएका अथथ भन्रारमका सिै कभथिायीराई धन्मिाद ददन 
िाहन्छु । 

डा. याभशयण भहत 

अथथ भन्री 



 

 

 

 

प्रस्ततु प्रगतत वििरणको सम्िन्धमा 
 

 

  प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा आ.ि. 2070 र आ.ि. 2071 को वितनयोजन ऐन िमोजजम 
नेऩाऱ सरकारका वितिन्न मन्राऱयहरुऱाई आ.ि. 2070/71 र आ.ि. 2071/72 
मा वितनयोजजत िजेट र ती मन्राऱयहरुऱे तत ्तत ्आ.ि. मा गरेका खर्च र सो बाट 
हााँतसऱ गररएका उऩऱव्धीहरुको वििरणहरु समािेश गररएका छन ्। 

  मन्राऱयको तनतमत्त वितनयोजजत बजेटबाट िएको खर्चको वििरण मध्ये आ.ि. 
२०70/71 को िास्तविक खर्च र आ.ि. २०७1/७2 को ऩवहऱो दश मवहनाको 
अनमुातनत खर्चको वििरण संऱग्न गररएको छ । 

  यस प्रगतत वििरणमा उजलऱजखत वितिन्न मन्राऱयहरुको कायच ऺेर नऩेाऱ सरकार (कायच 
वििाजन) तनयमािऱी, 206९ (संशोधन सवहत) िमोजजम उलऱेख गररएको छ । 

  प्रस्ततु वििरणमा उलऱेख गररएका सूर्ना तथा तथ्याङ्क, प्रगतत वििरण ऱगायतका 
जानकारीहरु सम्िजन्धत मन्राऱयहरुऱे उऩऱव्ध गराएका सूर्नाका अततररक्त महाऱेखा 
तनयन्रक कायाचऱयको खर्च व्यिस्थाऩन सम्िन्धी सूर्ना प्रणाऱीमा आधाररत रही प्रस्ततु 
गररएको छ । 
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१. ऩषृ्ठबङू्झभ् 
सािाजङ्झनक प्रशासनको सिोच्च ङ्झनकामको रूऩभा यहेको मस कामाारमरे सभग्र सािाजङ्झनक नीङ्झत तजङ्टाभाको 
सॊमोजन तथा नीङ्झत कामाान्त्िमनको अनङ्टगभनको कामा गयी सािाजङ्झनक नीङ्झतको प्रबािकायीताराई प्रिर्द्ान  
गदाछ । ङ्जिधेमक तथा अध्मादेश स्िीकृङ्झतको प्रकृमाराई अगाङ्झड फढाउने, ङ्झनमभ तथा आदेशको स्िीकृङ्झत 
तथा जायी गयाउने कामा गनङ्टाका साथै नेऩार सयकायको अल्ऩकारीन तथा दीर्ाकारीन नीङ्झत तथा यणनीङ्झतको 
तजङ्टाभा, स्िीकृङ्झत तथा कामाान्त्िमनको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनको कामा ऩङ्झन मस कामाारमरे गदाछ। सािाजङ्झनक 
नीङ्झतहरू कामाक्रभको भाध्मभफाट अन्त्तत: सािाजङ्झनक सेिाभा ऩङ्चयणत हङ्टने हङ्टॉदा भङ्टरङ्टकभा सभग्र सािाजङ्झनक 
सेिा प्रिाहको अनङ्टगभन सभेत गयी नीङ्झत कामान्त्िमनको उद्दशे्म प्राङ्झिभा मस कामाारमरे भहत्िऩूणा बङू्झभका 
ङ्झनिााह गयेको हङ्टन्त्छ । मस कामाारमरे ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रारमको कामाको येेदेे, ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनयीऺण, सभन्त्िम 
तथा अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनको कामा गदाछ। देशको याजनीङ्झतक, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक, प्रशासङ्झनक, गङ्झतङ्जिङ्झध 
तथा शाङ्ञन्त्त सङ्टव्मिस्थाको अद्यािङ्झधक जानकायी ङ्झरन े तथा अनङ्टगभन गने कामा गदाछ । केन्त्रीमस्तयभा 
व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जिकास, शासकीम सङ्टधाय तथा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्त्रण, प्रशासङ्झनक ऩङ्टनसंयचना, 
ङ्छिऩऺीम िा फहङ्टऩऺीम सङ्ञन्त्ध, सम्झौता िा सहभङ्झत कामाान्त्िमनको अनङ्टगभन, भानिअङ्झधकायको सॊयऺण य 
प्रिर्द्ान सम्िन्त्धी कामाहरू सभेत मस कामाारमरे गदाछ।  

 

२. दीर्ाकारीन सोंच् 
प्रशासन मन्त्रराई सऺभ, ङ्जिश्वसनीम य ऩङ्चयणाभभङे्ट ी फनाउन कामाारमराई सङ्टशासनको नेततृ्िदामी य उत्कृष्ट 
ङ्झनकामको रूऩभा स्थाङ्जऩत गने । 

 

३. उद्दशे्म्  

 सभग्र प्रशासन मन्त्रराई सऺभ, ङ्जिश्वसनीम, ऩङ्चयणाभभङे्ट ी य जनउत्तयदामी फनाउने । 

 सािाजङ्झनक सेिा प्रिाहराई दऺ य प्रबािकायी फनाउन सदाचाय प्रिर्द्ान तथा भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्त्रण गने । 

 सािाजङ्झनक नीङ्झत तथा मोजना कामाान्त्िमनराई दऺ य प्रबािकायी िनाउन े। 

 भानि अङ्झधकायको प्रिर्द्ान गने । 

 ङ्जिद्यङ्टतीम शासनको प्रमोगराइा फढिा ङ्छदने। 

 

४. यणनीङ्झतहर्   

 अनङ्टगभन एिॊ भूल्माङकन भापा त केन्त्रीम ङ्झनकामहरको प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जर्द् गने । 

 बौङ्झतक ऩूिााधायको ङ्जिकास य सङ्टधाय गने। 

 भानि सॊशाधन ङ्जिकासका कामाक्रभ सञ्चारन गने । 
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 ङ्जिद्यङ्टतीम शासन प्रणारीको ङ्जिकास गने । 

 नीङ्झत ङ्जिश्लषेणराई प्रबािकायी फनाउन डेस्क प्रणारीराई सङ्टदृढ गने । 

 नतीजाभूरक व्मिस्थाऩन ऩर्द्ङ्झत रागू गने । 

 गङ्टनासो व्मिस्थाऩनराई सङ्टदृढ गने । 

 सािाजङ्झनक सेिा प्रिाह तथा आमोजना कामाान्त्िमनको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनराई प्रबािकायी फनाउन े। 

 

५. कामाऺ रे्  

नेऩार सयकाय (कामाङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ फभोङ्ञजभ मस कामाारमरे सम्ऩादन गनङ्टाऩने कामाहर 
देहामानङ्टसाय छन: 

 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामा । 

 नेऩार सयकायको कामाङ्जिबाजन य भन्त्रारमहरूको गठन, ङ्जिर्टन तथा सङ्गठन सॊयचना हेयपेय ।  

 नेऩार सयकायको कामासम्ऩादन ङ्झनमभािरी । 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रारमको कामाको येेदेे, ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयिेऺण, सभन्त्िम, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन । 

 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणामको कामाान्त्िमन तथा सोको अनङ्टगभन । 

 ङ्जिधेमक, अध्मादेश, ङ्झनमभ तथा आदेशको तजङ्टाभा, स्िीकृङ्झत िा जायी । 

 नेऩार सयकायको अल्ऩकारीन तथा दीर्ाकारीन नीङ्झत तथा यणनीङ्झतको तजङ्टाभा, स्िीकृङ्झत, कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन 

य भूल्माङ्कन । 

 देशको याजनीङ्झतक, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक, प्रशासङ्झनक गङ्झतङ्जिङ्झध तथा शाङ्ञन्त्त सङ्टव्मिस्थाको अद्यािङ्झधक जानकायी 
तथा अनङ्टगभन । 

 व्मिस्थाङ्जऩका-सॊसदको अङ्झधिेशन आह्वान य अन्त्त्म ।  

 केन्त्रीमस्तयभा व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जिकास तथा अनङ्टगभन । 

 शासकीम सङ्टधाय, सङ्टशासन तथा सङ्घीम ढाॉचाको प्रशासन ऩङ्टनसंयचना । 

 ङ्छिऩऺीम िा फहङ्टऩऺीमस्तयभा बएका सन्त्धी, सम्झौता िा सहभङ्झत कामाान्त्िमनको अनङ्टगभन । 

 प्रधानभन्त्रीको  ङ्झनदेशन कामाान्त्िमन । 

 भानिअङ्झधकायको सॊयऺण य प्रिर्द्ान । 

 सङ्टशोबन । 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको अद्यािङ्झधक जानकायी य ङ्झनदेशन । 

 भ्रष्टाचाय ङ्जिरर्द्को नीङ्झत, मोजना तथा त्मसको कामाान्त्िमन । 

 प्रधानभन्त्री  दैिीप्रकोऩ/सहामता कोष सञ्चारन । 

 प्रधानभन्त्रीको आन्त्तङ्चयक तथा फाह्य जनसम्ऩका  य सञ्चाय । 

 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण गनङ्टाऩने ङ्झरेत । 

 ऺेरीम प्रशासन । 

 रगानी फोडा । 
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 नमाॉ नेऩार ङ्झनभााण कोष । 

 अदारतको पैसरा कामाान्त्िमनको अनङ्टगभन । 

 याष्डऩङ्झत य उऩयाष्डऩङ्झतको कामाारम । 

 सॊिैधाङ्झनक ऩङ्चयषद् । 

 अङ्ञततमाय दङ्टरऩमोग अनङ्टसन्त्धान आमोग । 

 रोकसेिा आमोग । 

 याङ्जष्डम भानिअङ्झधकाय आमोग । 

 याङ्जष्डम मोजना आमोग ।  

 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र । 

 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम । 

 नेऩार ट्रष्टको कामाारम । 

 गङ्चयफी ङ्झनिायण कोष । 

 प्रधानभन्त्री य भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्  सम्फन्त्धी अन्त्म कामाहरू ।  

 

६. कानूनी व्मिस्था् 
मस कामाारमका राङ्झग देहामका ऐन तथा ङ्झनमभािरीहर य  ङ्झनदेङ्ञशका तथा कामाक्रभहर व्मिस्था बएका 
छन । 
 

 ऐन तथा ङ्झनमभािरीहर् 
 नेऩार सयकाय (कामाङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ । 

 नमाॉ नेऩार ङ्झनभााण कोष (सञ्चारन) ङ्झनमभािरी, २०६८ । 

 प्रधानभन्त्री सहामता कोष ङ्झनमभािरी, २०५९ । 

 सङ्टशासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ । 

 सङ्टशासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ङ्झनमभािरी, २०६५ । 
 रगानी फोडा ऐन, २०६८ । 

 

 ङ्झनदेङ्ञशका तथा कामाक्रभहर 

 सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ ऺेर ङ्जिकास गठन आदेश, २०६९ । 

 कणाारी ऺेर ङ्जिकास गठन आदेश,२०६९ । 

 गयीि र्यऩङ्चयिाय ऩङ्चयचमऩर कामाङ्जिङ्झध,२०६९ । 

 सयकायी ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका,२०६५ । 

 व्मिसाङ्जमक इजाजतसम्फन्त्धी ऩोटार ङ्झनदेङ्ञशका,२०६९ । 

 रैँङ्जङ्गक ङ्जिबेदभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसाङ्जिरर्द् कामासञ्चारन कामाङ्जिङ्झध,२०६८ । 

http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%28%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%29_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AC%E0%A5%AF_20130416120809.doc
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/NewNepal_20130213111157.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/PM_Relif_Act_20120626014352.doc
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Susasan_20120626110141.zip
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Governance%20Regulation%20%202065_20120626110120.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/LaganiBoard%20Act_2011_20120626122328.pdf
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 शासकीम तथा आङ्झथाक सङ्टधायको तत्काङ्झरन कामामोजना, २०६९ । 

 आमोजना सहजीकयण सङ्झभङ्झत, २०६९ । 

 ऺङ्झतऩूङ्झता सङ्जहतको नागङ्चयक िडाऩर सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० । 

 "हेरो सयकाय" कऺ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ । 

 सयकायी ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ । 

 सयकायी ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ । 

 सेिा केन्त्र सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका,२०६५ । 

  सेिा अङ्झबमान ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ । 

 व्मिसाङ्जमक अनङ्टभङ्झत सम्फन्त्धी ङ्जिदू्यतीम-ऩोटार (सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन) ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ । 

 पयक ङ्जकङ्झसभरे सऺभ (अऩाङ्ग) व्मङ्ञिहर ङ्जिरर्द् हङ्टन ेबेदबाि अन्त्त्म य  उनीहरको उत्थान ङ्जिकास 
य अङ्झधकायको प्रिर्द्ान सम्फन्त्धी सॊमन्त्र, २०६८ । 

 जातीम बेदबाि तथा छङ्टिाछत अन्त्त्म तथा दङ्झरतहरको अङ्झधकाय प्रिर्द्ान सॊमन्त्र, २०६८ । 

 याङ्जष्डम स्िमॊसेिा अङ्झबमान ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ । 

 सािाजङ्झनक ङ्झनकामको फैठक तथा कामाक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका,२०६९ । 

7. सॊगठन सॊयचना्    

 

 

http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Hellow%20sarkar_20120626105911.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/simpl_gov_dec_20120626105749.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/simpl_gov_dec_20120626105749.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Service%20Center%20Nirdesika%202065_20120626105942.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Seva%20Abhiyan%20Nirdesika%202065_20120626110005.pdf
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/Updated_Eportal_20120816051226.doc
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0_20130130112618.docx
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/soyamsebak2069_20130523115934.doc
http://www.opmcm.gov.np/uploads/document/file/SNBK_20130523115707.pdf


भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७२ 

प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाारम  5 

८. प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् कामाारम अन्त्तगात यहेका ङ्झनकामहर् 
 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् । 
 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम । 
 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम । 
 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र । 
 ऩङ्टिााञ्चर ऺेरीम प्रशासन कामाारम । 
 भध्मभाञ्चर ऺेरीम प्रशासन कामाारम । 
 ऩङ्ञिभाञ्चर ऺेरीम प्रशासन कामाारम । 
 भध्मऩङ्ञिभाञ्चर ऺेरीम प्रशासन कामाारम । 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभाञ्चर ऺेरीम प्रशासन कामाारम । 
 नेऩार ट्रष्टको कामाारम । 
 रगानी फोडाको कामाारम । 
 गङ्चयफी ङ्झनिायण कोष । 
 सूचना प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास आमोजना । 
 कणाारी ङ्जिकास आमोग । 
 सङ्टदङ्टयऩङ्ञिभ ङ्जिकास आमोग । 

 

९. आङ्झथाक िषा २०७१/०७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणा कामाहर् 
 भङ्टतमसङ्ञचिको सॊमोजकत्िभा फस्ने केन्त्रीम अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको ४ िटा फैठकहर सम्ऩङ्ङ 

बएका छन ्। प्रत्मऺ जनसयोकायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषममहर सम्फोधन बएका मी फैठकहरफाट जम्भा 
५१ िटा ङ्झनणामहर बई कामाान्त्िमनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाइएका छन ् ।साथै २०७१ 
सारका दशै, ङ्झतहाय, छठजस्ता चाडऩिाभा ेाद्याङ्ङको आऩूङ्झता तथा ङ्जितयण व्मिस्था एिॊ मातामात ऺेरको 
प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जर्द् गने उद्देश्मरे कामामोजना तमाय गयी कामाान्त्िमन सभेत बएको छ । 

 आङ्झथाक िषा २०७१/७२ को राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ ३१ भन्त्रारम/केन्त्रीम ङ्झनकामहरको कामासम्ऩादन 
सूचकहर तमाय गयी कामाारमको ऩोटारभा Upload  गयी Less Paper/Paperless अिधायणाराई अझ 
सङ्टदृढ गङ्चयएको छ । उि कामासम्ऩादन सूचकको भाङ्झसक प्रगङ्झत अनराईन भापा त भाननीम 
भन्त्रीज्मूहररे सभेत हेना सक्ने व्मिस्था ङ्झभराइएको छ । मसका साथै याङ्जष्डम गौयिको आमोजनाहरको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण सभेत अनराईन भापा त ङ्झरने व्मिस्थाराई गत िषाभा झै ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइएको छ । 

 सफै ङ्झनजाभती कभाचायीहरको एकीकृत ई-भेर सेिा (mail.nepal.gov.np) तमाय गयी प्रमोगभा ल्माइएको 
छ। 

 Office Automation system प्रणारी ङ्जिकास गयी प्रमोगभा ल्माएको  छ । 

 प्रधानभन्त्री दैिी प्रकोऩ उर्द्ाय कोषभा स्िदेश/ङ्जिदेश िाट VISA/MasterCard/SCT Card भापा त मोगदान 
गना सक्ने प्रणारी ङ्जिकास गयेको छ। 
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 कामाारम य भातहतका ङ्झनकामहरफाट र ऩङ्ञच्चस हजाय बन्त्दा भाङ्झथको ङ्जिर यकभ ब ङ्टिानी गदाा 
िेिसाईटभा याख्न ेप्रणारी ङ्जिकास गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। 

 नेऩार सयकायका फढी भाराभा फजेट ऩङ्चयचारन हङ्टने १८ िटा भन्त्रारमहररे सभमभा कामाक्रभ स्िीकृत 
गयी सम्फर्द् ङ्झनकामराई सभमभै अङ्ञततमायी ङ्छदए नङ्छदएको सम्फन्त्धभा स्थरगत ऩयीऺण गयी प्रङ्झतिेदन ऩेश   
गयेको छ । 

 िाङ्जषाक कामाक्रभ कामाान्त्िमन गने ङ्झनकामहररे ऩूॉजीगत ेचा ऩङ्चयचारन गना नसकेको अिस्थाभा सभस्मा 
ऩङ्जहचान तथा सभन्त्िम गने सन्त्दबाभा मथाथा िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ऩङ्जहचान गना सहमोग ऩङ्टग्न ेप्रमोजनाथा प्रभङे्ट  ९ य 
सहामक १९ िटा आधाय भाऩन सूचक तमाय बएको छ । 

 आङ्झथाक ङ्जिषम सम्फन्त्धी ५ िटा आमोजनाहरको स्थरगत अनङ्टगभन गयी ङ्जिश्लषेणात्भक प्रङ्झतिेदन ऩेश   
गङ्चयएको छ । 

 ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺेर सम्फन्त्धी नीङ्झत अध्ममन गयी प्रङ्झतिेदन ऩेश गङ्चयएको छ । 

 २०७१साउन भङ्जहनादेङ्ञे २०७१ चैर भङ्जहनासम्भको कङ्ट र गङ्टनासो दताा सॊतमा ३७०१ य पछा \मौट 
सॊतमा ३५४२ यहेको छ । 

 २०७१ सार बदौ ३१ गते हेरो सयकायको प्रबाि भङ्टल्माङ्कन सम्फन्त्धी फैठक सम्ऩङ्ङ बै प्रत्मेक भङ्जहना 
हेरो सयकायको भाङ्झसक प्रगती प्रङ्झतिेदन सािाजङ्झनक गने गङ्चयएको छ । 

 मस कामाारमको भौजङ्टदा सॊगठन सॊयचनाराइा ऩङ्चयितान गयी नमाॉ सॊगठन सॊयचना अनङ्टरऩ दयफन्त्दी 
थऩ/र्ट गने कामा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 चारङ्ट आ.ि.२०७१/७२ भा ङ्ञजन्त्सी ङ्झनयीऺण गने क्रभभा ङ्झरराभको राङ्झग औल्माइएका साभानहरको 
ङ्झरराभको राङ्झग ङ्ञशरिन्त्दी फोरऩर ेोल्ने कामा सम्ऩङ्ङ गयी भूल्माङ्कनको प्रकृमाभा यहेको छ। 

 ङ्झनजाभती सेिािाट सेिा ङ्झनितृ्त भङ्टतमसङ्ञचिज्मूहरको तेश्रो सम्भेरन सम्ऩन्त् न बएको साथै प्रङ्झतिेदन तमाय 
गङ्चयएको छ । 

 सङ्टशासन ऐन अनङ्टसाय प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारमको आ.ि. 2071/72 को िाङ्जषाक 
प्रङ्झतिेदन तमाय गयी सािाजङ्झनक गङ्चयएको छ । 

 सङ्टशासन ऐनको दपा ४१(३)अनङ्टसाय प्रधानभन्त्रीरे व्मिस्थाङ्जऩका सॊसदभा प्रस्तङ्टत गनङ्टाऩने आ.ि. 
2071/72 को शासकीम सङ्टधाय तथा सङ्टशासन सम्फन्त्धी प्रङ्झतिेदन तमाय गङ्चयएको छ । 

 नेऩार सयकाय (भङ्टतमसङ्ञचिस्तय) को ङ्झभङ्झत २०७१/०२/१८ को ङ्झनणामफाट याङ्जष्डम सतका ता केन्त्रफाट 
सम्ऩादन गङ्चयएको प्राङ्जिङ्झधक ऩङ्चयऺण गने कामा सम्फन्त्धभा अङ्झडटयहरसॉग भाग गङ्चयएको Letter of 

Invitation सम्फन्त्धी ङ्जिषमभा बएका काभ कायिाही ङ्झनमभ सॊगत नबएको बनी अङ्ञततमाय दङ्टरऩमोग 
अनङ्टसन्त्धान आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीका सन्त्दबाभा उि काभ कायिाही य ङ्झनणामका ङ्जिषमभा छानिीन गयी 
प्रङ्झतिेदन तमाय गङ्चयएको छ । 

 फैदेङ्ञशक अध्ममन भ्रभण सम्फन्त्धी ङ्जिियण अध्मािङ्झधक गने सम्फन्त्धभा सफै भन्त्रारम तथा केन्त्रीमस्तयका 
ङ्झनकामहरसॉग ङ्जिियण भाग गयी एकीकृत गङ्चयएको छ । 
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 ऩूिा ङ्जिङ्ञशष्ट शे्रणीका ऩदाङ्झधकायीहरको अङ्झबरेे (Roster) अद्यािङ्झधक गने कामा ङ्झनयन्त्तय बइयहेको छ । 

 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको कृमाकराऩ ङ्जिस्ताय हङ्टॉदै गएको सन्त्दबाभा नमाॉ ढॊगरे थऩ ङ्जिस्ताय 
गयी काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहय जङ्झभन प्राि गयी बौङ्झतक ऩूिााधाय ङ्झनभााण गने सम्फन्त्धभा प्रङ्झतिेदन ऩेश 
गङ्चयएको छ । 

 शासकीम सङ्टधाय तथा सािाजङ्झनक सेिा प्रिाह सम्फन्त्धभा ङ्ञजल्रास्तयीम अनङ्टगभन गङ्चयएको छ। 

 २०७१ श्रािण देङ्ञे २०७२ फैशाे भङ्जहनासम्भ भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ५ सङ्झभङ्झतहरूको ४८ ऩटक फैठक फसी 
९५ िटा ङ्झनणामहरू बएका छन ्। 

 रोकसेिा आमोग एिॊ याङ्जष्डम भानि अङ्झधकाय आमोगका अध्मऺ तथा सदस्महरू य अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग 
अनङ्टसन्त्धान आमोगका आमङ्टिहरूको ङ्चयि ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेको छ । 

 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को िैठक ४९ ऩटक िसी १३३९ िटा ङ्झनणामहर बएका छन ्। 

 मस आ.ि. को फैशाे भसान्त्त सम्भभा मस कामाारमराई ङ्जिऩऺी फनाई सिोच्च अदारत रगामतका 
ऩङ्टनयािेदन तथा ङ्ञजल्रा अदारतहरफाट म्माद ताभेर बई दताा हङ्टन आएका २४३ थान भङ्टद्दाहरको 
ङ्झरङ्ञेत जिाप तथा प्रङ्झतउत्तय ऩर दताा गङ्चयएको छ । 

 नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश बई ङ्जिधेमक सङ्झभङ्झतभा छरपरका राङ्झग ऩठाएका ङ्जिधेमकहर 
उऩय सो सङ्झभङ्झतरे छरपरका क्रभभा सॊशोधन गना उऩमङ्टि ठहय गयेका १० िटा ङ्जिधेमकहरभा 
सॊशोधन सङ्जहत सङ्झभङ्झतभा ऩेश गङ्चयएको छ । 

 नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् सभऺ दताा हङ्टन आएका ऩङ्टनयािेदनको ङ्झनिेदनहर भध्मे ३ थान ङ्झनिेदन 
(प्रहयीको ङ्जिबागीम कायिाही, नागङ्चयकता ऐन फभोङ्ञजभका ऩङ्टनयािेदन ऩर) उऩय अध्ममन गयी याम 
सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गङ्चयएको छ । 

 सािाजङ्झनक ेङ्चयद (ऩङ्जहरो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७१ य सहकायी (दोश्रो सॊशोधन) अध्मादेश, २०७१ 
ङ्झभङ्झत २०७२।१।२४ भा व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद सङ्ञचिारमभा टेफर गङ्चयएको छ । 

 श्रीभान ्भङ्टतम सङ्ञचि सभऺ ऩेश हङ्टन आएका ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमहर भध्मे कानूनी जङ्जटरता देङ्ञेएका ङ्जिषमभा 
कानूनी याम भाग हङ्टॉदा ङ्जिङ्झबङ्ङ १४ िटा ङ्जिषमभा याम प्रदान गङ्चयएको छ । 

 याङ्जष्डम सतका ता प्रहयी ङ्झनमभािरी, २०७१ को भस्मौदा तमाय ऩाङ्चयएको छ । 
 इिोरा बाइयसको ङ्जिश्वव्माऩी सॊक्रभणफाट नेऩार ऩङ्झन प्रबाङ्जित हङ्टनसक्ने सॊबािनाराइा दृङ्जष्टगत गयी ऩूिा 

सािधानी एिॊ आिश्मक तमायीका राङ्झग स्िास््म तथा जनसॊतमा भन्त्रारमराइा ङ्झनदेशन गङ्चयएको छ ।  
 जातीम बेदबाि तथा छङ्टिाछङ्टत अन्त्त्म तथा दङ्झरतहरको अङ्झधकाय प्रिार्द्न सॊमन्त्र, २०६८ य अऩाङ्गता 

बएका व्मङ्ञिहरङ्जिरर्द् हङ्टने बेदबाि अन्त्त्म य उनीहरको उत्थान, ङ्जिकास य अङ्झधकायको प्रिार्द्न सॊमन्त्र, 
२०६८ को सल्राहकाय एिॊ केङ्ञन्त्रम ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत ०७१/९/२५ भा सॊमङ्टि िैठक 
आमोजना गयी बएका ङ्झनणामहर प्रबािकायी कामाान्त्िमनका राङ्झग सम्िङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाइएको छ ।  

 प्रशासन ऩङ्टनासॊयचनाका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरको कामाात्भक ङ्जिश्लषेणको अङ्ञन्त्तभ प्रङ्झतिेदनको भस्मौदा 
शासकीम सङ्टधायको प्रङ्झतिेदनको भस्मौदा तमाय गङ्चयएको छ । 
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 साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमको Prepare Project सॉग सभन्त्िम गयी प्रशासन सङ्टधाय तथा शासकीम सङ्टधाय 
सम्फन्त्धी कामा सम्ऩादन गङ्चययहेको छ । 

 ऩसाा, ङ्ञचतिन, दोरेा य याभेछाऩ ङ्ञजल्राका सयकायी कामाारमका कामाारम प्रभङे्ट  तथा सूचना 
अङ्झधकायीहरका राङ्झग सूचनाको हक सम्फन्त्धी अङ्झबभङ्टङ्ञेकयण ताङ्झरभ सॊचारन गयीएको छ । 

 नेऩारका राङ्झग आिासीम य गैयआिासीमयाजदूत ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग २० भङ्टरङ्टकिाट भाग बए 
िभोङ्ञजभ सम्भाननीम याष्डऩङ्झत सभऺ सहभङ्झत तथा ङ्झसपाङ्चयस (एङ्झग्रभो) गङ्चयएको छ । 

 प्रधानभन्त्री तथा भन्त्रीऩङ्चयषद् को कामाारमको गङ्झतङ्जिङ्झध िेिसाईटभा अद्यािङ्झधक गङ्चयएको छ । 

 काठभाण्डौ उऩत्मकाको सडक ङ्जिस्तायका सम्फन्त्धभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा फैठक फसी सभमभै भभात¸ सङ्टधाय 
गयी कामा सम्ऩङ्ङ गना सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामहरराइा ङ्झनदेशन गङ्चयएको साथै सडक ङ्जिस्ताय कामाको अनङ्टगभन 
गङ्चयएको छ ।  

 उजाा भन्त्रारम अन्त्तगात ङ्झसॊगटी हाइाड्रोऩािय य ङ्झसॊचाइा भन्त्रारम अन्त्तगात ङ्झसक्टा ङ्झसॊचाइा आमोजनाभा 
आएका सभस्मा सभाधानभा य उद्योग भन्त्रारम अन्त्तगात सञ्चाङ्झरत रर्ङ्ट उद्यभ ङ्जिकास कामाक्रभ 
MEDEP को कामाक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धभा आएका सभस्मा सभाधानका राङ्झग श्रीभान ्भङ्टतम सङ्ञचिज्मूको 
अध्मऺताभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा आमोजना सहजीकयण फैठक सम्ऩङ्ङ बएका छन ्।  

 सम्ऩङ्ङ १८औॊ साका  ङ्ञशेय सम्भेरनको तमायीको राङ्झग प्रबािकायी सभन्त्िमकायी बङू्झभका ङ्झनिााह गङ्चयएको  
छ । 

 नेऩार उद्योग ऩङ्चयसर्ॊ (CNI) आमोजक तथा नेऩार सयकाय सह आमोजक यहेको "नेऩार ऩूिााधाय 
सम्भेरन" आमोजनाको राङ्झग आिश्मक कामा गङ्चयएको छ ।  

 याङ्जष्डम गौयिका आमोजनाहर (रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष¸ बेयी फफइा डाइाबसान¸ फफइा ङ्झसॊचाइा आदी) को 
स्थरगत ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन गङ्चयएको छ । 

 सॊमङ्टि याष्डसॊर्को ङ्झबमना र्ोषणा, १९९३ अनङ्टसाय नेऩाररे भानि अङ्झधकाय सॊयऺणका राङ्झग गयेका 
अन्त्तयााङ्जष्डम प्रङ्झतफर्द्ता एिॊ सॊिैधाङ्झनक, कानूनी य नीङ्झतगत व्मिस्थाहरराई व्मािहाङ्चयक रऩभा सङ्टङ्झनङ्ञित गना 
२०६१ सारफाट शङ्टर गयेको भानि अङ्झधकाय याङ्जष्डम कामामोजनाको चौथो कामामोजना नेऩार सयकाय, 

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् फाट स्िीकृत बइा कामाान्त्िमनभा आएको छ । 

 नेऩार सयकायका भानि अङ्झधकाय सॊयऺण य रैङ्जङ्गक सशिीकयण एिॊ रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्जिरर्द्का नीङ्झत, 
कामामोजना, यणनीङ्झत य कामाक्रभहरफाये सयकायी कामाारमका प्रभङे्ट हर, नागङ्चयक सभाजका अगङ्टिाहर, 

सञ्चायकभी तथा अङ्झधकायिादीहरराई जानकायी ङ्छदन कङ्जऩरिस्तङ्ट, निरऩयासी य ङ्ञचतिन ङ्ञजल्राभा 
ङ्ञशऺण/अनङ्टङ्ञशऺण कामाक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 सॊमङ्टि याष्डसॊर्का सदस्म याष्डहरभा भानि अङ्झधकाय सॊयऺण य सम्िर्द्ानको कामाराई अझ फढी सशि तथा 
प्रबािकायी तङ्टल्माउन सदस्म याष्डहररे आपूरे भानि अङ्झधकायको सम्फन्त्धभा स्िीकाय गयेको दाङ्जमत्ि साकाय 
ऩाना गयेका काभ कायिाहीहरको प्रस्तङ्टङ्झत गने भाध्मभको रऩभा ङ्जिकास बएको Universal Periodic Review-

UPR को Second Cycle अन्त्तगात सन ्२०१५ भा जेनेबाभा हङ्टने नेऩारको ऩङ्टनयािरोकनको प्रमोजनका राङ्झग 
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नेऩारको याङ्जष्डम प्रङ्झतिेदनको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय बइयहेको य उि Second Cycle अन्त्तगातको 
प्रङ्झतिेदन तमायी, UPR Process य  Anti-Torture Jurisprudence का फायेभा ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रारम/ङ्झनकामका 
भानि अङ्झधकाय ङ्जिषम हेने ६ जना भङ्जहरासङ्जहत २६ जना अङ्झधकृत कभाचायीहरराई प्रङ्ञशऺण ङ्छदइएको 
छ । 

 आङ्झथाक, सभाङ्ञजक एिॊ साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकायसम्फन्त्धी अन्त्तयााङ्जष्डम अनङ्टफन्त्ध (ICESCR),1966 अन्त्तगात 
सॊमङ्टि याष्डसॊर्को आङ्झथाक, सभाङ्ञजक एिॊ साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकायसम्फन्त्धी सङ्झभङ्झतभा सन ् २०१२ भा 
नेऩाररे ऩेश गयेको तेस्रो आिङ्झधक प्रङ्झतिेदनका सम्फन्त्धभा सो सङ्झभङ्झतफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमहर (List of 

Issues) उऩय भाग गयेको जिाप (Response) तमाय गयी ऩठाइएको छ । 

 याङ्जष्डम भानि अङ्झधकाय आमोगफाट २०५८ सारदेङ्ञे २०७१ जेठ भसान्त्तसम्भ बएका जम्भा ७७६ िटा 
ङ्झसपाङ्चयसहरूको कामाान्त्िमन अिस्थासम्फन्त्धी अद्यािङ्झधक ङ्जिियण तमाय गङ्चयएको छ । 

 भ्रष्टाचाय ङ्जिरर्द्को सॊमङ्टि याष्डसङ्घीम भहासङ्ञन्त्धको कामाान्त्िमनसम्फन्त्धी याङ्जष्डम यणनीङ्झत तथा कामामोजना 
कामाान्त्िमन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 सॊमङ्टि याष्डसॊर्का सदस्म याष्डहरभा भानि अङ्झधकाय सॊयऺण य सम्फर्द्ानको कामाराई अझ फढी सशि तथा 
प्रबािकायी तङ्टल्माउन सदस्म याष्डहररे आपूरे भानि अङ्झधकायको सम्फन्त्धभा स्िीकाय गयेको दाङ्जमत्ि साकाय 
ऩाना गयेका काभ कायिाहीहरको प्रस्तङ्टङ्झत गने भाध्मभको रऩभा ङ्जिकास बएको Universal Periodic Review-

UPR को Second Cycle अन्त्तगात नेऩारको ऩङ्टनयािरोकन सन ्२०१५ भा हङ्टने प्रमोजनका राङ्झग नेऩारको 
याङ्जष्डम प्रङ्झतिेदन तमाय गना एक अन्त्तयभन्त्रारमस्तयीम कामासङ्झभङ्झतको गठन बई सो कामासङ्झभङ्झतरे तमाय 
गयेको प्रङ्झतिेदनको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदाउऩय ऺेङ्झरमस्तयभा सयोकायिारा ङ्झनकामका प्रभङे्ट  तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहर, 
सॊर्सॊस्था, भानि अङ्झधकायकभी, प्राध्माऩक, कानून व्मिसामी, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध एिॊ ऩरकायहर 
सभेतको सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा नेऩारगञ् ज, धनगढी, ऩोेया, ङ्झफयाटनगयभा तथा याङ्जष्डमस्तयभा सभेत याम 
ऩयाभशा कामाक्रभ सम्ऩङ्ङ  गङ्चयएको छ । 

 चौथो भानि अङ्झधकाय याङ्जष्डम कामामोजनाको प्रचाय प्रसाय तथा अन्त्तयङ्जक्रमा कामाक्रभ सयोकायिारा 
ङ्झनकामका प्रभङे्ट  तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहर, सॊर्सॊस्था, भानि अङ्झधकायकभी, प्राध्माऩक, कानून व्मिसामी, नागङ्चयक 

सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध एिॊ ऩरकायहर सभेतको सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा निरऩयासी, ङ्ञचतिन, कङ्जऩरिस्तङ्ट, सियी 
य उदमऩङ्टयको गाईर्ाटभा सपरताऩूिाक सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 कणाारी ङ्जिकासको १० िषे मोजना तमाय गना कामा ङ्जिियण (TOR) फनाइा अिधायणा िनाउने कामाको 
सम्झौता बएको छ । 

 सङ्टदूय ऩङ्ञिभ  ङ्जिकास आमोगको स्िीकृत कामाक्रभ अन्त्तगातका ङ्झनम्नानङ्टसायका ऩयाभशा कामाहरको TOR 

तमाय बइा ऩयाभशादाता छनोट कामा अगाङ्झड फढाइाएको :- 
 सङ्टदूयऩङ्ञिभ ऺेरका शैरेश्वयी उग्रताया ेिड रगामतका प्रभङे्ट  धाङ्झभाक स्थरहरको ऩमाटन ङ्जिकास 

गङ्टरमोजना तमायी सम्िन्त्धी ऩयाभशा कामा। 

 ङ्छदऩामर ङ्जिभानस्थरको सङ्टचार सञ्चारन सम्फन्त्धी अध्ममन कामा। 
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 सेती प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺारम य गोकङ्ट रेश्वय कृङ्जष क्माम्ऩसको सङ्टचार सॊञ्चारन एॊि ङ्जिस्ताय सम्फन्त्धी 
अध्ममन। 

 सङ्टदूयऩङ्ञिभ ऺेरको भध्मकाङ्झरन दृङ्जष्टकोण, ऺेरगत ङ्जिकास मोजना य दीर्ाकाङ्झरन ङ्जिकास मोजना 
तजङ्टाभा सम्फन्त्धी ऩयाभशा कामाको प्रस्ताि भूल्माङ्कन कामा ऩ ङ्टया बएको। 

 साधन य श्रोतको ऩहङ्टॉचफाट ऩछाङ्झड ऩयेको सभङ्टदामहरराई आमभङ्टरक कामाक्रभ, साभङ्टदाङ्जमक स्तयका 
ऩूिााधाय ङ्जिकास, िस्तङ्ट ङ्जिकास तथा फजाय व्मिस्थाऩन, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन य सभङ्टदामको ऺभता ङ्जिकास 
जस्ता ङ्जक्रमाकराऩ भापा त सभङ्टदामराई ङ्जिकासको भङ्टर प्रिाहभा ल्माई उनीहरको आङ्झथाक य साभाङ्ञजक 
स्तयभा सङ्टधाय ल्माउने उद्देश्मरे स्थाङ्जऩत गङ्चयफी ङ्झनिायण कोष हार ५५ ङ्ञजल्राहरभा कामायत यहेको   
छ ।मस कोषिाट चारङ्ट आ.फ. भा आमभूरक आमोजना सॊतमा ९५९, ऩूिााधाय आमोजना सॊतमा १०७, 
िस्तङ्टगत ङ्जिकास तथा फजाय सम्फन्त्धन य ऩाइरट सभेत ङ्झसजानङ्ञशर तथा च्मारेन्त्ज पण्ड २६, आमोजना 
राबाङ्ञन्त्ित र्यधङ्टयी सॊतमा (अनङ्टभाङ्झनत) १३,९५० िटा सॊचारनभा छन ्।  

 

 रगानी फोडाका ङ्जक्रमाकराऩहर 
ऩङ्ञिभ सेती जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना 
 ऩङ्ञिभ सेती ऺेरभा Ethnographic Study बएको छ । 
 ऩङ्टनिाास ऩङ्टनस्थााऩना सम्फन्त्धी अध्ममन जायी यहेको छ । 
 ङ्जिकासकताा CWEI राई नेऩार सयकायको तपा फाट आमोजना अगाङ्झड फढाउन जग्गा अङ्झधग्रहण, ऩङ्टनिाास 

तथा ऩङ्टनस्थााऩना, प्रसायण राइन, अङ्झधक ङ्जिजङ्टरी ेऩत य ङ्जिद्यङ्टत भहसङ्टर ङ्झनधाायण सम्फन्त्धभा 
सयोकायिारा ङ्झनकाम उजाा तथा बङू्झभसङ्टधाय भन्त्रारमसॉग ऩराचाय गयी याम भाग गङ्चयएको छ । 

 आमोजना अगाङ्झड फढाउन अनङ्टदान तथा सहङ्टङ्झरमतऩूणा ऋण सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाइङ्छदन अथा य ऩययाष्ड 
भन्त्रारमभापा त ्ङ्ञचङ्झनमाॉ सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयएको छ । 

 नेऩाररे उत्ऩाङ्छदत ङ्जिद्यङ्टत ेऩत गना सक्ने नसक्ने सम्फन्त्धभा Shanghai Investigation Design Research 

Institute (SIDRI)  रे स्थरगत अिरोकन गयी ङ्जिस्ततृ अध्ममन गङ्चयसकेको छ । 
 CWEI को Management Team रे ऩङ्झन MOU य MOM को आधायभा अगाङ्झड फढ्न ङ्झनदेशन 

ङ्छदइसकेको छ । 
 

भाङ्झथल्रो कणाारी जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना 
 नेऩार सयकाय य GMR-ITD Consortium का ङ्झफच भाङ्झथल्रो कणाारी जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनाको ङ्झभङ्झत 

२०७१/०६/०३ भा ऩङ्चयमोजना ङ्जिकास सम्झौता (PDA) भा हस्ताऺय बई सोही अनङ्टसायको कामा 
अगाङ्झड फङ्जढयहेको छ ।  

 IFC रे GMR Upper Karnali Hydropower सॉग सहकामा गयी भाङ्झथल्रो कणाारी जरङ्झफद्यङ्टत आमोजना 
ङ्जिकासको राङ्झग Joint Development Agreement (JDA) गयेको छ ।  
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 PDA को प्रािधान अनङ्टसाय ऩङ्चयमोजनारे तल्रो तटीम ऺेरभा ऩाना सङ्जकन ेअसय/प्रबाि सम्फन्त्धभा ङ्झसॊचाई 
भन्त्रारमको सॊरग्नताभा गङ्चयएको अध्ममन कामा अङ्ञन्त्तभ चयणभा ऩङ्टगेको छ । 
 

अरण तेश्रो जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना 
 नेऩार सयकाय य SJVN Arun-3 Power Development Company ङ्झफच अरूण तेस्रो जरङ्जिद्यङ्टत 

आमोजनाको ऩङ्चयमोजना ङ्जिकास सम्झौता (PDA) भा हस्ताऺय बई सोही अनङ्टसायको कामा अगाङ्झड   
फङ्जढयहेको छ । 

 जग्गा अङ्झधग्रहणको राङ्झग Verification कामा ङ्झत्रतताका साथ अगाङ्झड फङ्जढयहेको छ । 
 

भाङ्झथल्रो भस्मााङ्दी जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना 
 भाङ्झथल्रो भस्मााङ्दी जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनाको ङ्जिकासकताा Himal Hydropower Company Pvt. Ltd. 

सॉग आमोजना ङ्जिकास सम्झौता (PDA) राई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदन िाताा बइयहेको  छ । 
 

ताभाकोशी तेश्रो जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना 
 ताभाकोशी तेस्रो जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनाको ङ्जिकासकताा Statkraft International Hydropower 

Company सॉग आमोजना ङ्जिकास सम्झौता (PDA) राई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदन िाताा बइयहेको छ ।  
 

यासामङ्झनक भर उत्ऩादन कायेाना  
 January, 2014 भा कृङ्जष ङ्जिकास भन्त्रारमफाट रगानी फोडाको कामाारमभापा त सञ्चारन गना हस्तान्त्तण 

गङ्चयएको मस ऩङ्चयमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन कामाको राङ्झग EOI (आशम-ऩर) प्रकाशन गङ्चयएको    
छ । दयेास्त ऩयेका इच्छङ्टक ऩयाभशादाता कम्ऩङ्झनहरूभध्मे सॊङ्ञऺि सूचीभा सूङ्ञचकृत बएका ४ िटा 
कम्ऩङ्झनहरूफाट RFP भाग गनाको राङ्झग तमायी बइयहेको छ । 

 

Dangote Cement PLC 
 रगानी फोडाको ङ्झनणामरे िैदेङ्ञशक रगानी स्िीकृत गयी कम्ऩनी दताा गना ङ्छदएको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय कम्ऩनी 

यङ्ञजष्डायको कामाारमभा कम्ऩनी दताा बई कामा अङ्ञर् फढ्ने क्रभभा यहेको छ । 
 

काठभाडौं उऩत्मका पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन ऩङ्चयमोजना 
 पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा प्रस्ताि ऩेश गने कम्ऩङ्झनहरको िायेभा स्थरगत रऩभा नै गई मथाथा 

जानकायी ङ्झरने क्रभभा जभान, ङ्जपनल्माण्ड, स्िीडेन य बायतभा स्थरगत भ्रभण अिरोकन गयी प्रङ्झतिेदन 
ऩेश बएको छ । 

 रगानी फोडाको १६ औॊ फैठकरे उि प्रङ्झतिेदनको आधायभा कामा प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाउन ङ्झनदेशन ङ्छदए 
अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिकासकतााहरूरे कम्ऩनी यङ्ञजषे्डशन गङ्चयसकेकोरे work order ङ्छदने तमायी बइयहेको 
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छ । मो कामाराई सभङ्ञन्त्ित तङ्चयकाफाट शीघ्र अगाङ्झड फढाउनको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम य 
नगयऩाङ्झरकाहरू सङ्ञम्भङ्झरत Steering Committee सभेत गठन गङ्चयएको छ । 
 

ङ्झरब ङ्टिन अन्त्तयााङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरको स्तय िङृ्जर्द् य  दोश्रो अन्त्तयााङ्जष्डम ङ्जिभानस्थर, ङ्झनजगढ, फाया 
 ङ्झरब ङ्टिन अन्त्तयााङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरको स्तयोङ्ङङ्झत कामाराई BOOT Model भा अगाङ्झड फढाउन सॊस्कृङ्झत, 

ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमसॉग छरपर बइयहेको छ। 
 दोस्रो अन्त्तयााङ्जष्डम ङ्जिभानस्थर (SIA) ङ्झनजगढ, फायाको ङ्झनभााण य ङ्झरब ङ्टिन अन्त्तयााङ्जष्डम ङ्जिभानस्थर (TIA) 

को स्तयोङ्ङङ्झत PPP Model फाट एउटै प्माकेजभा अगाङ्झड फढाउनको राङ्झग एक उच्च स्तयीम 
सहजीकयण तथा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत गठन गयी रगानी फोडाको कामाारमरे तमाय गयेको concept note 
को आधायभा कामा प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाउने तमायी बइयहेको छ । 
 

ङ्चयरामन्त्स ङ्झसभेन्त्ट कायेाना स्थाऩना गने सम्फन्त्धभा 
 रगानी फोडाको ङ्झनणामरे िैदेङ्ञशक रगानी स्िीकृत गयी कम्ऩनी दताा गना ङ्छदएको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय कम्ऩनी 

यङ्ञजष्डायको कामाारमभा कम्ऩनी दताा गने प्रङ्जक्रमाभा यहेको छ । 
 

१०.  आङ्झथाक िषा २०७०/0७१ को ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ ेचाको मथाथा ङ्जिियण् 
चारङ्ट ेचा          र. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट  ेचा  ेचा 
प्रङ्झतशत 

1 3010113 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् 77,789 70,627 90=79 

2 3010133 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 158,562 138,527 87=36 

3 3010143 उऩप्रधानभन्त्रीको कामाारम 950 0 0=00 

4 3010153 गङ्चयफी ङ्झनिायण कोष 3,077,386 2,322,022 75=45 

5 3010203 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम 44,582 36,925 82=82 

6 3010223 नेऩार ट्रष्टको कामाारम 50,819 32,693 64=33 

7 3010253 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र 71,908 63,245 87=95 

8 3010303 ऺेरीम प्रशासन कामाारमहर 104,896 62,249 59=34 

9 3010313 रगानी फोडाको कामाारम 22,953 15,091 65=75 

10 3011013 सूचना य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास आमोजना 47,400 26,167 55=20 
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11 3011023 कणाारी ङ्जिकास आमोग 13,338 9,857 73=90 

12 3011033 सङ्टदूय ऩङ्ञिभाञ्चर ङ्जिकास आमोग 10,335 7,251 70=16 

13 3011043 नीङ्झत अनङ्टसन्त्धान प्रङ्झतष्ठान 8,093 6,078 75=10 

    जम्भा 3,689,011 2,790,732 75=65 

  

 ऩूॉजीगत ेचा                                                                        र. हजायभा 

1 3010134 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 24,369 23,330 95=74 

2 3010204 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम 7,100 6,780 95=49 

3 3010254 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र 51,400 30,064 58=49 

4 3010304 ऺेरीम प्रशासन कामाारमहर 15,609 8,255 52=89 

5 3010314 रगानी फोडाको कामाारम 97,000 6,061 6=25 

6 3011014 सूचना य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास आमोजना 1,225,557 676,278 55=18 

7 3011024 कणाारी ङ्जिकास आमोग 8,475 7,780 91=80 

8 3011034 सङ्टदूय ऩङ्ञिभाञ्चर ङ्जिकास आमोग 1,800 1,793 99=61 

9 3011044 नीङ्झत अनङ्टसन्त्धान प्रङ्झतष्ठान 5,202 3,325 63=92 

    जम्भा 1,436,512 763,666 53=16 

 
 

११. आ.ि. ०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत ेचा्  
 

चारङ्ट ेचा                 र. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम ेङ्टद फजेट  ेचा  प्रङ्झतशत 

1 3010113 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् 112,112 96,551 86=12 

2 3010133 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 7,657,034 7,621,316 99=53 

3 3010143 उऩप्रधानभन्त्रीको कामाारम 1,000 0 0=00 

4 3010153 गङ्चयफी ङ्झनिायण कोष 3,613,799 2,700,642 74=73 
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5 3010203 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम 44,763 31,392 70=13 

6 3010223 नेऩार ट्रष्टको कामाारम 55,717 40,000 71=79 

7 3010253 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र 78,023 59,140 75=80 

8 3010303 ऺेरीम प्रशासन कामाारमहर 87,918 56,331 64=07 

9 3010313 रगानी फोडाको कामाारम 23,992 15,797 65=84 

10 3011013 सूचना य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास आमोजना 67,552 4,017 5=95 

11 3011023 कणाारी ङ्जिकास आमोग 30,529 7,654 25=07 

12 3011033 सङ्टदूय ऩङ्ञिभ ङ्जिकास आमोग 20,564 4,727 22=99 

    जम्भा 11,793,003 10,637,567 90=20 

 

ऩूॉजीगत ेचा                                                                        र. हजायभा 
1 3010134 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 23,779 5,915 24=87 

2 3010204 सािाजङ्झनक ेङ्चयद अनङ्टगभन कामाारम 14,060 3,424 24=35 

3 3010254 याङ्जष्डम सतका ता केन्त्र 84,040 24,784 29=49 

4 3010304 ऺेरीम प्रशासन कामाारमहर 16,586 8,461 51=01 

5 3010314 रगानी फोडाको कामाारम 12,210 862 7=06 

6 3011014 सूचना य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास आमोजना 906,500 39,995 4=41 

7 3011024 कणाारी ङ्जिकास आमोग 1,000 298 29=80 

8 3011034 सङ्टदूय ऩङ्ञिभ ङ्जिकास आमोग 1,265 0 0=00 

   जम्भा 1,059,440 83,739 7=90 
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12. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेङ्ञेत नीङ्झत तथा कामाक्रभको ऩङ्जहरो दश 
भङ्जहनाको प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशाेसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

१ 29  स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झनिााचन 
गयाउने । 

ङ्झनिााचनको राङ्झग स्थानीम स्िामत्त शासन ऐन, 

२०५५ को ऩङ्जहरो सॊशोधन ङ्जिधेमक नेऩार 
सयकायिाट स्िीकृत बै व्मिस्थाङ्जऩका सॊसदको 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतभा छरपरभा यहेको । 

२ 51  प्राङ्जिङ्झधक ऩयीऺण प्रमोगशारा 
स्थाऩना गने । 

प्रमोगशारा स्थाऩनाका राङ्झग ICB आव्हान गयी 
फोरऩर भङ्टल्माॉकनको क्रभभा यहेको। 

३ 238  सयकायको ङ्जित्तीम दाङ्जमत्िराई 
ऩूणारऩभा रेेाङ्कन गना प्रङ्झतफर्द् 
अङ्झबरेे प्रणारीको शङ्टरिात 
गने। 

नेऩार सािाजङ्झनक ऺेर रेेाभान (Nepal Public 

Sector Accounting Standards (NPSAS) को 
दङ्टईिटा भन्त्रारमहरभा नभूना ऩयीऺण सम्ऩङ्ङ। 
आगाभी ३ िषाङ्झबर NPSAS राई ङ्जिङ्झबङ्ङ ४४ 
िटै केन्त्रीम स्तयका ङ्झनकामहरभा रागू गने 
प्रङ्झतिद्घताकासाथ कामा अङ्ञर् फढाइएको ।  

४ 238  सयकायी रेेा य प्रङ्झतिेदन 
प्रणारीराई ङ्जिश्वसनीम य 
सभमफर्द् फनाउन ऩहर गने।   

नेऩार सयकायको रेेा ङ्झनदेङ्ञशका ( Accounting 

Manual) तैमायी अङ्ञन्त्तभ चयणभा ऩङ्टगेको । मस 
ङ्झनदेङ्ञशकाको तमायीिाट नऩेार सयकायको ेचा, 
रेेाङ्कन य प्रङ्झतिेदन प्रणारी तमायीभा सम्िङ्ञन्त्धत 
ऺेरभा काभ गने कभाचायीहरराई सहमोग ऩङ्टग्न े
छ । 

५ 63  प्रसायण राइन ङ्झनभााणभा देेा 
ऩयेका जग्गा अङ्झधग्रहण तथा 
िन ऺेर सम्िन्त्धी सभस्मा 
सभाधान गना याङ्जष्डम मोजना 
आमोगको सॊमोजनभा अङ्झधकाय 

सम्ऩङ्ङ अन्त्तयङ्झनकाम सभन्त्िम 
सॊमन्त्र स्थाऩना गने । 

ऩूिााधाय ङ्जिकास आमोजनाका राङ्झग जग्गा प्राङ्झि, 
ऩङ्टनिाास तथा ऩङ्टनस्थााऩना सम्फन्त्धी नीङ्झत, २०७१ 
प्रकाङ्ञशत बएको। 
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६ 37  सन ् २०२२ सम्भ भङ्टरङ्टकराई 
ङ्जिकासशीर याष्ड फनाउन े
भागाङ्ञचर सङ्जहतको चौधौं 
आिङ्झधक मोजना य सन ्
२०३० सम्भको ङ्छदर्ाकारीन 
ङ्जिकास सोच तजङ्टाभा गने  

सन ् २०२२ सम्भ भङ्टरङ्टकराई ङ्जिकासशीर याष्ड 
फनाउने भागाङ्ञचरको अिधायणाऩर तमाय गयी 
प्रकाङ्ञशत गङ्चयएको। 

 

७ 49  सािाजङ्झनक ेङ्चयद ऐन, २०६३ 
तथा ङ्झनमभािरी, २०६४ 
सॊशोधन गने । 

सािाजङ्झनक ेङ्चयद ऐन, २०६३को सॊसोधन 
अध्मादेश २०७१।१२।२९ भा नेऩार याजऩरभा 
प्रकाङ्ञशत ङ्झनमभािरी सॊशोधनको क्रभभा यहेको। 

८ 228  आगाभी िषा गङ्चयफी ङ्झनिायण 
कोष भापा त २ हजाय ३ सम 
६० िटा आम आजान तथा ८ 
सम ५० िटा ऩूिााधाय 
ङ्झनभााणका कामाक्रभहरू 
सञ्चारन गने।  

चारङ्ट आ.फ. भा आमभूरक आमोजना सॊतमा 
९५९, ऩूिााधाय आमोजना सॊतमा १०७, िस्तङ्टगत 
ङ्जिकास तथा फजाय सम्फन्त्धन य ऩाइरट सभेत 
ङ्झसजानशीर तथा च्मारेन्त्ज पण्ड २६, आमोजना 
राबाङ्ञन्त्ित र्यधङ्टयी सॊतमा (अनङ्टभाङ्झनत) १३,९५० 
िटा सॊचारनभा छन ्। 
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अथथ भन्त्रारम 

 

१ . ऩषृ्ठबतूभ् 
भरुकुको वित्तीम तथा भौद्रिक ऺेरसॊग सम्फन्न्त्धत सम्ऩूणथ गततवितधहरुको व्मिस्थाऩन गने दावमत्ि अथथ 
भन्त्रारमभा यहेको छ । सािथजतनक खचथ व्मिस्थाऩन, वित्तीम व्मिस्थाऩन, याजस्ि सॊकरन, सभविगत 
आतथथक स्थावमत्ि य आतथथक विकास, िैदेन्िक सहामता व्मिस्थाऩन, विदेिी वितनभम तथा नेऩार सयकायको 
अल्ऩकातरन य दीघथकातरन खचथ व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी कामथको रातग मो भन्त्रारम स्थाऩना बएको हो ।  
 

२.  दृविकोण्  
सफर वित्तीम य आतथथक व्मिस्थाऩनको भाध्मभफाट द्रदगो, पयावकरो तथा उच्च दयको आतथथक िृवि 
हातसर गयी सभग्र अथथतन्त्रको ऺभता अतबिवृि गने । 

 

३. ध्मेम् 
आन्त्तरयक याजस्िको आधायराई सदुृढ गदै उऩरव्ध वित्तीम स्रोतको प्रबािकायी य सभनु्चत उऩमोगफाट 
सभविगत आतथथक स्थावमत्ि कामभ गनथभा सहमोग ऩरु् माउने । 

 

४. रक्ष्म्  
 

४.१ सभविगत रक्ष्म् 
 भरुकुभा उऩमकु्त आतथथक नीतत तजुथभा गनथ मोगदान गने य आतथथक नीतत व्मिस्थाऩनको कामथ गने ।

  

४.२ कामथनीततक रक्ष्महरु् 
 याजस्ि प्रणारीराई सयर फनाउन,े कयका आधाय पयावकरो गने य उऩमकु्त कयका  दयहरु तोक्ने । 

 कय प्रिासनको दऺता य प्रबािकारयताभा सधुाय गने । 

 प्राथतभकता प्राप्त ऺेरहरुको रातग फढी दऺ, प्रबािकायी य न्त्मामोन्चत रुऩभा साधनको फाॉडपाॉड गने 
नीतत अिरम्िन गने । 

 वित्तीम सॊस्था य वित्तीम उऩकयणहरुको भाध्मभफाट उत्ऩादन य फजायको सदुृढीकयण गदै सऺभ 
वित्तीम प्रणारीको विकास गने । 

 सयकायी स्िातभत्िका सॊस्थानहरुराई कुिर फनाउनका रातग तनजीकयण नीततका साथै आिश्मक 
अन्त्म नीततहरु अिरम्िन गने । 

 ऩायदिॉ य उत्तयदामी आतथथक तथा वित्तीम सूचना प्रणारी अिरम्िन गने । 

 सािथजतनक ऺरेका कभथचायीहरुको रातग प्रबािकायी य उन्चत प्रोत्साहन प्रणारी अिरम्िन गने । 

 प्रबािकायी सािथजतनक खचथ नीततहरुको तजुथभा य कामाथन्त्िमन गने । 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७१ 

 

अथथ भन्त्रारम  18 
 

 िैदेन्िक सहामताफाट प्राप्त स्रोतहरुको व्मिस्थाऩनको रातग प्रबािकायी अनगुभन य भूल्माङ्कन 
प्रणारीराई सॊस्थागत गने । 

 सािथजतनक य तनजी ऺेर िीच विश्वासको िाताियण कामभ गदै सभग्र आतथथक विकासभा तनजी ऺरेको 
सॊरग्नताको रातग अनकूुर िाताियणको सजृनाभा सहमोग गने । 

 

५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 आतथथक व्मिस्थाऩन सधुाय कामथभा मोगदान द्रदन े। 

 प्राथतभक स्िास््म सेिा, प्राथतभक न्िऺा य ग्राभीण ऩूिाथधाय विकास जस्ता साभान्जक–आतथथक ऩूिाथधाय 
य फढी भाराभा गयीफी तनिायणोन्त्भखु ऺेर अनकूुर हनुे गयी सािथजतनक खचथको प्राथतभकीकयण       

गने । 

 फढी बन्त्दा फढी याजस्ि िृवि हनु ेउऩाम अऩनाउने । 

 प्रबािकायी य दऺ सेिाको प्रत्माबतूतको रातग फजेट सहमोग उऩरव्ध गयाउने । 

 भागभा आधारयत िैदेन्िक सहमोग ऩरयचारन गने य िैदेन्िक सहमोगको प्रबािकायीताभा सधुाय गने । 

 सािथजतनक सॊस्थानहरुभा प्रबािकायी वित्तीम व्मिस्थाऩन अभ्मासहरुको प्रत्माबतूत गने य ततनीहरुरे 
प्रदान गने सेिाहरुभा सधुाय गने । 

 वितबन्न भन्त्रारम, विबाग य तनकामहरुको रातग बएको फजेट वितनमोजन य ततनीहरुरे प्रदान गने सेिा 
प्रिाह प्रणारी िीचभा प्रबािकायी सम्िन्त्ध स्थावऩत गने । 

 

६ . कामथऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामथ विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोन्जभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुथऩने कामथहरू 
देहामनसुाय यहेका छन ्  
 आतथथक तथा याजस्ि नीतत, आतथथक प्रिासन य तनमन्त्रणसम्िन्त्धी मोजना तथा कामथक्रभ तजुथभा, 

कामाथन्त्िमन अनगुभन य भूल्माङ्कन । 

 आतथथक विश्लषेण । 

 आतथथक साधनहरुको फाॉडपाॉड । 

 भिुा, भौद्रिक नीतत तनधाथयण य कामाथन्त्िमन । 

 नेऩार याष्ट्र फैंक, फैंवकङ्ग (नेऩार औद्योतगक विकास तनगभ सभेत), वित्तीम सॊस्था तथा      फीभा । 

 आम व्मम विियण (फजेट) । 

 याजस्ि नीतत य मोजना । 

 याजस्ि प्रिासन एिॊ याजस्ि सॊकरन । 

 याजस्ि अनसुन्त्धान । 

 साभान्त्म भूल्म नीतत । 

 साभान्जक तथा आतथथक विकासको रातग अन्त्तयाथवष्ट्रम  सम्ऩकथ  य सभन्त्िम । 
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 आतथथक, फैंवकङ्ग एिॊ भिुा विषमक अन्त्तयाथवष्ट्रम  सम्ऩकथ  तथा सभन्त्िम । 

 फैदेन्िक ऋण, अनदुान तथा अन्त्म द्रिऩऺीम एिॊ भ फहऩुऺीम सहामता । 

 विदेिी भिुा वितनभम तथा तनमन्त्रण । 

 सािथजतनक ऋण तथा तनमन्त्रण । 

 तरि, बत्ता, दैतनक तथा भ्रभण बत्ता, तनिनृ्त्तबयण, उऩदानरगामत आतथथक दावमत्ि य सेिा सवुिधा 
सम्िन्त्धी विषम । 

 सयकायी स्िातभत्िभा यहेका सॊस्थानको तनमभन, तनमन्त्रण, सभन्त्िम य तनदेिन तथा तरि, बत्ता, फोनस, 

रगानी य राबाॊि सम्फन्त्धी नीतत तनधाथयण । 

 विश्व फैंक, अन्त्तयाथवष्ट्रम  भिुा कोष, एन्िमारी विकास फैंक, अन्त्तयाथवष्ट्रम  विकास सॊस्था तथा अन्त्म 
अन्त्तयाथवष्ट्रम  वित्तीम सॊस्था । 

 सयकायी कोषको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन तथा प्रिासन । 

 रेखा तनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन । 

 सािथजतनक प्रततष्ठानको तनजीकयण, अनगुभन य तनमभन । 

 सािथजतनक सॊस्थानको प्रिासन, नीतत तनभाथण य सभन्त्िम । 

 याजस्ि य आतथथक प्रिासन तातरभ । 

 ऩूॉजी फजाय । 

 सािथजतनक रगानी । 

 भहारेखा ऩयीऺकको कामाथरम । 

 कभथचायी सञ्चम कोष । 

 नागरयक रगानी कोष । 

 सािथजतनक सॊस्थान तनदेिन िोडथ । 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण । 

 मिुा स्ियोजगाय सम्िन्त्धी । 

 अिकाि कोष । 

 नेऩार रेखाऩयीऺण सेिाको सञ्चारन । 

 

७ . कानूनी व्मिस्था्  
अथथ भन्त्रारमराई तनद्रदथि गरयएका कामथहरु सम्ऩादन गने तसरतसराभा भन्त्रारम य अन्त्तगथतका 
तनकामहरुरे तनम्नानसुायका कानून प्रमोग गयी आप नो कामथ सम्ऩादन गने गयेका छन  ।  
 नेऩारको अन्त्तरयभ सॊविधान, २०६३ को आतथथक कामथप्रणारी सम्िन्त्धी विषमभा उन्ल्रन्खत धायाहरु । 

 तनकासी ऩैठायी तनमन्त्रण ऐन, २०१३ । 

 विदेिी वितनभम (तनमतभत) गने ऐन, २०१९ । 
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 खाद्य ऐन, २०२३ । 

 याजस्ि न्त्मामातधकयण ऐन, २०३१ । 

 भद्रदया ऐन, २०३१ । 

 भूल्म अतबिृवि कय ऐन,२०५२ । 

 याजस्ि चहुािट (अनसुन्त्धान तथा तनमन्त्रण) ऐन, २०५२ । 

 आमकय ऐन, २०५८ । 

 अन्त्तिलु्क ऐन, २०५८ । 

 बन्त्साय ऐन, २०६४ । 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनमन्त्रण ऐन, २०६४ । 

 सारिसारी आतथथक ऐन । 

 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४  । 

 औषधी ऐन, २०३५ । 

 खानी तथा खाद्य ऩदाथथ ऐन, २०४२ । 

 फन ऐन, २०४९ । 

 यावष्ट्रम तनकुञ्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण ऐन, २०२९ । 

 रागू औषध (तनमन्त्रण) ऐन, २०३३ । 

 हातहततमाय खयखजाना ऐन, २०१९ । 

 सिायी तथा मातामात व्मिस्था ऐन, २०४९ । 

 विष्पोटक ऩदाथथ ऐन, २०१९ । 

 ऩेटेन्त्ट, तडजाइन य टे्रडभाकथ  ऐन, २०१९ । 

 बन्त्साय तनमभािरी, २०६४ । 

 भूल्म अतबफवृि कय तनमभािरी, २०५३ । 

 आमकय तनमभािरी, २०५९ । 

 अन्त्तिलु्क तनमभािरी, २०५९ । 

 भद्रदया तनमभािरी, २०३३ । 

 यासामतनक भर तनदेन्िका, २०५७ । 

 यासामतनक भर तनमन्त्रण आदेि, २०५५ । 

 नेऩार सिायी प्रदषुण भाऩदण्ड, २०५६ । 

 िान्णज्म तथा आऩूततथ भन्त्रारमको तभतत २०६६/७/१६ को सूचना । 

 तनजी गणु्टा, न्झटी बायी सम्फन्त्धी सूचना । 

 WTO/WCO का वितबन्न अनिुन्त्धहरु । 

 SAARC/SAFTA का सम्झौता य अनिुन्त्धहरु  

 नेऩार सयकायका तनणथमहरु आद्रद । 
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८. अथथ भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना्  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९ . आ.ि . २०७१/०७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणथ कामथहरु् 
 

9.1.    सािथजतनक व्मिस्थाऩन एिॊ साभान्त्म प्रिासन् 
 नेऩार सयकायका सन्चि िैठकको तनणथमानसुाय २०७० सारभा बएका तनणथमहरुको कामाथन्त्िमन 

न्स्थततको ऩसु्तक तमाय गने कामथ सम्ऩन्न बई छऩाइको क्रभभा यहेको छ। 

 याजस्ि सभूहभा कामभ यहेको िैन्ऺक मोग्मता ऩरयभाजथनका रातग अिधायणा ऩर तमाय गयी साभान्त्म 
प्रिासन भन्त्रारमभा ऩठाउन ेक्रभभा यहेको छ। 

 भन्त्रारमभा यहेका ऩयुाना कागजहरु धलु्माउने कामथ सम्ऩन्न गरयएको छ। 

 न्जन्त्सी तनयीऺण कामथ सभाप्त गयी प्रततिेदन तमाय गरयएको छ। 

 ऩसु्तकारमको सदुृढीकयण कामथ सम्ऩन्न गरयएको छ। 

 भन्त्रारमको विद्यतुीम हान्जय प्रणारीको स्तयोन्नतीको कामथ प्रायम्ब गरयएको छ। 

;lrj 

-/fh:j_ 

dGqL 

;lrj 

cGt/f{li6«o cfly{s ;xfotf 

;dGjo dxfzfvf 

cfly{s gLlt ljZn]if0f 

dxfzfvf 

jh]6 tyf sfo{qmd 

dxfzfvf 

;+:yfg ;dGjo 

dxfzfvf 

k|zf;g dxfzfvf 

cg'udg tyf d'Nof+sg 

dxfzfvf 

/fhZj Joj:yfkg 

dxfzfvf 

ljQLo If]q Joj:yfkg 

dxfzfvf 

 

sfg"g tyf k/fdz{ 

dxfzfvf 

lwtf]kq jf]8{ 

cfGtl/s /fh:j 

ljefu 

eG;f/ 

ljefu 

/fh:j cg';Gwfg 

ljefu 

;DklQ z'4Ls/0f 

cg';Gwfg ljefu  

/fh:j k|zf;g 

tflnd s]Gb| 

jLdf ;ldlt 

;fj{hlgs ;+:yfg 

lgb]{zg jf]8{ 

dxfn]vf lgoGqs sfof{no 

g]kfn /fi6« a}+s 

/fli6«o afl0fHo a}+s 

s[lif ljsf; a}+s 

/fli6«o ladf ;+:yfg 

lwtf]kq af]8{ 

sd{rf/L ;+ro sf]if 

gful/s nufgL sf]if 

lgIf]k jLdf tyf shf{ 

;'/If0f lgud 

;fgf ls;fg ljsf; a}+s 

cfsl:ds jLdf sf]if 

Pg=cfO{=l8=l;= 

8]\enkd]G6 a}+s 
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 भन्त्रारमभा दताथ,चरानी य ऩर व्मिस्थाऩनभा Automation प्रणारी सञ्चारन गनथ ऩयीऺण (Live 

Testing) को कामथ सरुु बएको छ। 

 अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगफाट मस भन्त्रारमराई बएका तनदेिनहरु तनमतभत रुऩभा 
कामाथन्त्िमन गरयएको छ।  

 भन्त्रारमका ३३ जना कभथचायीराई हरकुा सिायी साधन तातरभ द्रदईएको छ। 

 तनजाभती सेिा ऐन (तेश्रो सॊिोधन) २०७० िभोन्जभ िढुिा सभामोजन बएका कभथचायीहरुको 
ऩदस्थाऩनाका तनतभत्त सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण सम्ऩन्न गयी ऩदस्थाऩना गरयएको छ। 

 भन्त्रारमभा प्राप्त हनुे िैदन्िक छारिृन्त्तराई व्मिन्स्थत य ऩायदिॉ िनाउन भनोनमन तनदेन्िका 
छारिृन्त्तराई व्मिन्स्थत य ऩायदिॉ िनाउन भनोनमन तनदेन्िकाभा आिश्मक ऩरयभाजथन य सॊिोधन 
गयी कामाथन्त्िमनभा ल्माइएको छ। 

 भन्त्रारमका गततवितधहरु सािथजतनक गनथ येतडमो नेऩार य नेऩार टेतरतबजनफाट तनमतभत कामथक्रभ 
सञ्चारन गरयएको छ। 

 याजस्ि सभूहराई सेिाको रुऩभा रुऩान्त्तयण गयी व्मािसावमक सेिाको रुऩभा विकास गने तसरतसराभा 
अिधायणा ऩर तमाय गरयएको छ। 

 अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका तनकामभा कामभ यहेको िेरुज ुपछ्यौट गने तसरतसराभा भन्त्रारमको 
िेरुज ुिनु्त्म यहेको य भातहतका तनकामभा कामभ यहेको कूर िेरुज ुभध्मे २०७१ जेष्ठ भसान्त्तसम्भ 
४०% बन्त्दा भातथ िेरुज ुपछमौट बएको छ ।  

 भन्त्रारमभा कामभ यहेको सूचना प्रवितधराई व्मिन्स्थत गने तसरतसराभा तसॊहदयिाय सन्चिारमभा 
प्रदान गरयएको Internet सेिाराई NITC भापथ त वितयण गने व्मिस्था गरयएको छ। 

 सम्भाननीम याष्ट्रऩततज्मू सभऺ ऩेि बएका अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग, भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाथरम तथा रोक सेिा आमोगको िावषथक प्रततिेदनभा उन्ल्रन्खत मस भन्त्रारमसॊग 
सम्िन्न्त्धत विषमहरु कामाथन्त्िमन गरयएको छ। 

 नेऩार सयकायको National Portal भा अथथ भन्त्रारमको तपथ फाट सभािेि गनुथऩने विषमहरु सभािेस 
गने व्मिस्था तभराइएको छ। 

 भ्रिाचाय विरुिको अन्त्तयाथवष्ट्रम  भहासन्त्धी एिॊ यावष्ट्रम कामथमोजना िभोन्जभ मस भन्त्रारमका तपथ फाट 
सम्ऩादन गनुथऩने कामथहरु मथासभमभा नै ऩयुा गरयएको छ। 

 भन्त्रारमको दैतनक कामथ सॊचारनभा Online System िरुुिात गरयएको छ। 

 भन्त्रारमभा यहेका प्रमोगहीन न्जन्त्सी साभाग्रीहरु तरराभ गरयएको । 
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९.२ याजस्ि ब्मिस्थाऩन भहािाखा 
आतथथक िषथ २०७१/0७२ भा याजस्ि सॊकरनको प्रगतत विियण 

)रु.हजायभा(  

तस .नॊ.  कय न्िषथक 

आतथथक िषथ 
०७१/७२ 
को  िावषथक 

रक्ष्म 

आतथथक िषथ 
०७0/७१ 
फैिाखसम्भको 

असूरी 

आतथथक िषथ 
०७१/७२ फैिाखसम्भको 

िावषथक 
रक्ष्मको 
तरुनाभा 

% 

चार ु
आ.ि.को 
िैिाख 

भवहनासम्भ
को 

रक्ष्मको 
तरुनाभा 

गत 
फषथको 
मस 

अितधको 
तरुनाभा 
(%) 

रक्ष्म असूरी 

   १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ बॊसायभहिरु 80669256 55193174 65018261 61251278 75=93 94=21 10=98 

  ऩैठायी 76619484 50524477 61643451 57712681 75=32 93=62 14=23 

  तनकासी 878589 780929 732158 273399 31=12 37=34 -64=99) 

  बन्त्सायको अन्त्म 
आम 

645290 2004060 537742 568362 88=08 105=69 -71=64) 

  कृवष सधुाय िलु्क 2525893 1883708 2104911 2696836 106=77 128=12 43=17 

२ भूल्मअतबफवृि कय 121730739 80936679 97825599 90464606 74=32 92=48 11=77 

  उत्ऩादन, विक्री, 
सेिा 

41153004 27054105 32515325 30829189 74=91 94=81 13=95 

  ऩैठायी 80577735 53882574 65310274 59635417 74=01 91=31 10=68 

३ अन्त्त्िलु्क 55331167 35535499 43329961 40974781 74=05 94=56 15=31 

  आन्त्तरयक उत्ऩादन 32379687 20827994 24844523 22596418 69=79 90=95 8=49 

  ऩैठायी 22951480 14707505 18485438 18378363 80=07 99=42 24=96 

४ स्िास््मसेिा िलु्क 508547 404814 464539 526685 103=57 113=38 30=11 

५ न्िऺासेिा िलु्क 502355 383361 439189 402706 80=16 91=69 5=05 

६ आमकय 94017366 58517512 70142785 66006006 70=21 94=10 12=80 

  आमकय 80932992 51334048 59173532 58826077 72=68 99=41 14=59 

  घयजग्गा 
िहारकय 

5351640 1711796 4028056 1918121 35=84 47=62 12=05 

  व्माजकय 7732734 5471668 6941197 5261808 68=05 75=81 -3=84) 

७ यन्जषे्ट्रिनदस्तयु 5368775 4020099 4356254 8542862 159=12 196=11 112=50 

८ सिायी साधनकय 5503259 3708196 4896083 5442700 98=90 111=16 46=77 

९ अन्त्म कय 11074534 6253066 9878487 8981476 81=10 90=92 43=63 
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  जम्भा कययाजश्व 374705998 244952400 296351158 282593100 75=42 95=36 15=37 

१० जम्भा गैयकय 
याजश्व 

48194002 35089500 32771920 30342300 62=96 92=59 -13=53) 

  कूर याजश्व 422900000 280041900 329123078 312935400 74=00 95=08 11=75 

 
 आतथथक िषथ २०७१/७२फैिाखसम्भभा आमकयतपथ  जम्भा कयदाता १ राख ५९ हजाय ७ सम 

९२दताथ बई हारसम्भ कूर १२ राख ७२ हजाय १० कयदाता कयको दामयाभा यहेका छन  । मस 
भध्मे आमकयको ब्मन्क्तगत स्थामी रेखा नम्िय (PIT) तपथ  मस आतथथक िषथको फैिाख भवहनासम्भभा 
८१ हजाय ३ सम ३ कयदाता दताथ बई हारसम्भभा मसभा दताथ हनुेको कूर सॊतमा ५राख १३हजाय 
७सम ९९ ऩगेुको छ । त्मस्तै स्थामी रेखा नम्िय (PAN) तपथ  मस आतथथक िषथको फैिाख 
भवहनासम्भ ७८ हजाय ४ सम ८९ कयदाता दताथ बइ हारसम्भ मसभा दताथ हनुकेो कूर सॊतमा ७ 
राख ५८ हजाय २ सम ११ ऩगेुको छ ।  

 भूल्म अतबिृवि कयतपथ  चार ु आतथथक िषथको फैिाखसम्भ १९ हजाय ७ सम ९२ दताथ बइ 
हारसम्भभा मसभा दताथ हनुकेो कूर सॊतमा १ राख ५१ हजाय १ सम ७३ ऩगेुको छ ।  

 अन्त्त:िलु्क (अनभुती) तपथ  आतथथक िषथ २०७१/७२ को फैिाख भवहनासम्भभा ३३ हजाय १ सम 
८७ कयदाता कयको दामयाभा यहेका छन  ।  

 
अन्त्म कामथहरु: 
 याजस्ि प्रणारीको ितथभान अिस्थाको विस्ततृ अध्ममन गयी आगाभी द्रदनभा याजस्ि प्रणारीभा गनुथऩने 

सभग्र सधुायका रातग आिश्मक तसपारयस गनथ उच्चस्तयीम कय प्रणारी ऩनुयािरोकन आमोग गठन 
गरयएको छ।  

 वििाद्रदत य फक्मौता कय पछ्यौंट गनथ कय पछ्यौंट आमोग गठन बई सो आमोगरे कामथ   
गरययहेको छ।  

 भतुम भूतम बन्त्साय कामाथरमहरुफाट तसरिन्त्दी कन्त्टेनय भापथ त साभान ढुिानी गने कामथवितध स्िीकृत 
बएको छ।  

 तातोऩानी नाकाफाट हनुे ततब्फत तनकासीराई सयरीकयण गनथ तरबिुन विभानस्थर बन्त्साय कामाथरमभा 
न्िरछाऩ रगाई तनकासी गने ब्मिस्था कामाथन्त्िमन गरयएको छ।  

 बन्त्साय प्रिासनराई विद्यतुीम बन्त्सायभा रुऩान्त्तयण गने क्रभभा ASYCUDA World रागू गनथ 
UNCTADसॉग सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ। 

 फॊगरादेिसॉग दोहोयो कय भनु्क्त तथा विन्त्तम छर तनयोध सम्झौताको रातग अन्न्त्तभ चयणको िाताथ 
सम्ऩन्न बई सम्झौता गने चयणभा ऩगेुको छ। तसॊगाऩयुसॉग दोहोयो कय भनु्क्त तथा वित्तीम छर तनयोध 
सम्झौताको रातग प्रथभ चयणको िाताथ सम्ऩन्न बएको छ।  
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 याजस्ि ऩयाभिथ सतभतत अन्त्तगथत ९ िटा उऩसतभततहरु गठन बई आगाभी आतथथक ऐनभा सभािेि गनुथ 
ऩने विषमहरु प्राप्त गने ब्मिस्था तभराइएको छ।  

 वितबन्न भन्त्रारमहरु भापथ त सॊकरन गरयने गैयकयका दयहरु ऩनुयािरोकन गनथ भाग बइ आए अनसुाय 
सहभतत प्रदान गरयएको छ ।  

 याजस्ि छुट सम्फन्त्धी कामथवितध सॊिोधन गयी साभदुावमक य गठुीिाया सञ्चातरत 
विद्यारम/भहाविद्यारमरे आफ्नो िावषथक कामथक्रभ अनसुाय ऩैठायी गने एउटा फस तथा तभतनिसभा १% 
बन्त्साय भहिरु तरई फाॉकी बन्त्साय भहसरु, भूल्म अतबिृवि कय य अन्त्म कय भहिरु छुट द्रदन े
ब्मिस्था गरयएको छ।  

 याजस्ि प्रिासन सधुायराई अझ प्रबािकायी नेततृ्ि प्रदान गनथ याजस्ि सन्चिको ऩद तसजथना बएको 
छ।  

 सफै विबागहरुभा विद्यतुीम सूचना प्रणारीको कामाथन्त्िमन गरय याजस्ि सॊयऺण य जोन्खभ न्त्मूतनकयणभा 
जोड द्रदइएको छ।  

 याजस्ि रेखाॊकन य सूचना प्रणारीराई ब्मिन्स्थत गनथ उऩत्मका न्स्थत याजस्ि कामाथरमहरुभा याजस्ि 
ब्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी (RMIS) रागू गरयएको छ।  

 विनासकायी बकूम्ऩऩतछ विदेिफाट ऩैठायी हनु े उिाय तथा याहत साभाग्रीराई कयछुट सवुिधा द्रदई 
न्िघ्र जाॉचऩासको ब्मिस्था तभराइएको छ।  

 विनासकायी बकूम्ऩ ऩतछ कय भहिरु छुट सवुिधाभा ऩैठायी बएका उिाय तथा याहत साभग्रीहरुको 
विबागगत/कामाथरमगत सूची दैतनक रुऩभा भन्त्रारमको िेबसाइटभा सािथजतनक गरयएको छ।  

 याजस्ि प्रिासनसॉग सम्फन्न्त्धत विबाग/कामाथरमहरुको सभम सभमभा अनगुभन/तनयीऺण गयी आिश्मक 
तनदेिन द्रदइएको छ।  

 बन्त्साय प्रकृमा सयरीकयण सम्फन्त्धी सॊिोतधत क्मोटो अतबसन्न्त्धको ऩऺ याष्ट्र फने्न प्रस्ताि अनभुोदनका 
रातग भन्न्त्रऩरयषद्बाट स्िीकृत बई ब्मिस्थावऩका सॊसदभा ऩठाइएको छ।  
 

9.3 आतथथक नीतत विश्लषेण भहािाखा् 
 ऩूॉजी िजाय विकास, सािथजतनक ऋण व्मिस्थाऩन तथा सािथजतनक-तनजी साझेदायीभा ऩरयमोजना विकास 

सम्िन्त्धभा एन्िमारी विकास फैंकको सहमोगभा सञ्चारनभा यहेको ऩूॉजी िजाय तथा ऩूिाथधाय ऺभता 
सहमोग आमोजना (Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project) कामाथन्त्िमनभा 
यहेको छ। मस आतथथक िषथभा मस आमोजना अन्त्तयगत तनम्न कामथहरु सम्ऩन्न गरयएका छन  । 

o ऩूॉजी िजायको विकास य सािथजतनक ऋण व्मिस्थाऩनका रातग छुटै्ट  सॊगठन तमाय गने क्रभभा 
नेऩारको ऩूॉजी िजाय विकास य सािथजतनक ऋण व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी भौजदुा व्मिस्थाहरुको 
भलु्माङ्कन गयी ऩयाभिथदाताफाट तनम्न प्रततिेदनहरु प्राप्त बएको छ। 
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 As is Assessment and Recommendation Report on Public Debt Management in 

Nepal,  

 Institutional Structure  of  Public Debt Management Office in Nepal  

 Legal and Regulatory Framework Assessment & Recommendation for Public Debt 

Management and Securities Market in Nepal  

 IT Procurement Plan for Public Debt Management Office 

 

ऩयाभिथदाताहरुिाट प्राप्त भातथ उल्रेन्खत प्रततिेदनहरुभा उल्रेख बएका विषम य द्रदइएका 
सझुािहरुका िायेभा ऩयाभिथदाता य सम्िन्त्धीत सयोकायिारा तनकामहरु िीच वितबन्न चयणभा 
छरपर गरयएको छ।  

o बौततक ऩूिाथधाय विकासभा सािथजतनक-तनजी साझेदायी अतबफवृिका रातग उऩमकु्त नीतत तथा 
सॊस्थागत व्मिस्था गने सम्िन्त्धभा नेऩारको भौजदुा कानून तथा सॊस्थागत व्मिस्थाहरुको अध्ममन 
गयी ऩयाभिथदातारे तनम्न प्रततिेदनहरु ऩेि गयेको छ। 

 Legal, Regulator and Policy Inventory, Assessment and Recommendation Report 

on Public Private Partnership, 

 Draft  of Public Private Partnership Policy,  

 Draft of Public Private Partnership Act, 

 Institutional  Structure of Public Private Partnership Cell,  

ऩयाभिथदाताहरुिाट प्राप्त भातथ उल्रेन्खत प्रततिेदनहरुभा उल्रेख बएका विषम य द्रदइएका 
सझुािहरुका िायेभा ऩयाभिथदाता य सम्िन्न्त्धत सयोकायिारा तनकामहरु िीच वितबन्न चयणभा 
छरपर आमोजना गरयएकोछ ।  

o सािथजतनक-तनजी साझेदायीभा सॊचारन हनुसक्ने प्रदिथनीम ऩरयमोजना  तमाय गने सन्त्दबथभा वितबन्न 
सयोकाय िारा तनकामहरुिाट सम्बावित आमोजनाहरुको नाभ सॊकरन गरयएको य प्राप्त बएका 
आमोजनहरु भध्मे अथथ सन्चिको सॊमोजकत्िभा यहेको तनदेिक सतभततरे तनम्न आमोजनाहरुराई 
छनौट गयी अध्ममन गयाउन ेतनणथम गयेको छ।  
 Paid Parking at Kathmandu Municipal Corporation  

 Cable Car Project at Swargadwari  

 Exhibition Centre at Butwal  

 Mass Transit Service (Tram/Trolley/Mono Rail) in Kathmandu Ring Road  

 National Institute of Technology (NIT)  

o सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतॊङ्किादी वक्रमाकराऩभा वित्तीम रगानी तनिायण गने सम्िन्त्धभा ऩाॉच िषे 
यणनीतत तथा कामथमोजना (२०६८-७३) िभोन्जभ मस अितधभा सम्ऩन्न गनुथ ऩनथ कामथ सम्ऩादन 
गरयएका छन  ।  

o सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩभा वित्तीम रगानी गने कामथहरुराई अऩयातधक गनथ 
य मस्ता वक्रमाकराऩको तनिायणका रातग आिश्मक सॊस्थागत व्मिस्था गनथ वितबन्न सभमभा जायी 
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बएका अध्मादेिहरु व्मिस्थावऩका सॊसदफाट स्िीकृत बएको य मी अध्मादेिहरुराई प्रततस्थाऩन 
गनथ ऩेि बएका तनम्न विधेमकहरु  सॊसदफाट ऩारयत बई जायी बएका छन  । 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण (भनी राउण्डरयङ्) तनिायण (दोश्रो सॊिोधन)  ऐन, २०७०  
 कसयुजन्त्म सम्ऩन्त्त तथा साधन (योक्का, तनमन्त्रण य जपत) सम्िन्त्धी ऐन, २०७०  
 ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता सम्िन्त्धी ऐन, २०७०  
 सऩुदुथगी ऐन , २०७०  
 सगद्रठत अऩयाध सम्िन्त्धी ऐन, २०७०  

o ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता सम्िन्त्धी तनमभािरी, २०७० य कसयुजन्त्म सम्ऩन्त्त तथा साधनराई 
(योक्का, तनमन्त्रण य जपत गने) सम्िन्त्धी तनमभािरी, २०७० जायी गरयएको छ। 

o ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामताका रातग कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भातभरा 
भन्त्रारमराई Competent Authority को रुऩभा तोवकएको छ।  

o तडसेम्िय १२-१३,२०१३ भा FATF/ICRG फाट नेऩाररे सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी 
वक्रमाकराऩभा वित्तीम रगानी तनिायणका रातग गरयएको कानूनी तथा सॊस्थागत व्मिस्था 
सम्िन्त्धभा अध्ममन गनथ On-site visit भा आएको तभसनरे तत  सम्िन्त्धभा नेऩाररे गयेको कानूनी 
तथा सॊस्थागत व्मिस्था अन्त्तयाथवष्ट्रम भाऩदण्ड अनसुायको यहेको प्रततिेदन द्रदएको छ। 

o कुर आन्त्तरयक ऋणभा छोटो अितधभा नै बकु्तानी गनुथ ऩने टे्रजयी विरको भारा अत्मतधक यहेकोरे 
मसराई क्रभि् कभ गदै जाने प्रमास गरयएको छ । 

o अन्त्तयाथवष्ट्रम सॊस्थाहरुरे ठूरा ऩूिाथधायहरुभा रगानी गनथ स्थानीम भिुाभा ऋणऩर जायी गने सम्फन्त्धी 
कामथवितध तमाय गयी जायी गरयएको छ। IFC रे मस्तो ऋणऩर जायी गनथ अनभुततको रातग 
प्रस्ताि ऩेि गयेको य हारै  नेऩार सयकाय, भन्न्त्रऩरयषदिाट उक्त सॊस्थाराई ५० अिथ ियाियको 
मस्तो ऋणऩर जायी गनथ स्िीकृती द्रदने तनणथम बएको छ। 

o दात ृतनकामहरुरे वितबन्न आमोजना सचारन गनथ नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाएको ऋण तथा 
अनदुान यकभ उक्त आमोजना सॊचारन गनथ न्जम्भेिायी ऩाएका तनकामहरुराई उक्त यकभ उऩरब्ध 
गयाउन नेऩार सयकायको तनणथमानसुाय तनम्न तनकामहरुसग सहामक ऋण तथा अनदुान सॊझौता 
सम्ऩन्न बएको छ। 

 सीऩ विकास आमोजना सॊचारनका रातग प्रावितधक न्िऺा तथा व्मािसावमक तातरभ ऩरयषद्सॉग 
तभतत २०७०।०६।२४ भा सहामक ऋण सम्झौता गरयएको छ। 

 गरयफी तनिायण कामथक्रभ सचारनका रातग गरयफी तनिायण कोषसग तभतत २०७०/०५/२३ 
भा सहामक ऋण सम्झौता गरयएको छ। 

 कारीगण्डकी-ए जरविद्यतु केन्त्ि ऩयु  नस्थाऩना आमोजनाको रातग नेऩार विद्यतु प्रातधकयणसॊग 
तभतत २०७०/०८/२३ भा सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न गरयएको छ। 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७१ 

 

अथथ भन्त्रारम  28 
 

 नेऩार बायत विद्यतु प्रिायण तथा व्माऩाय आमोजना (थऩ रगानी) को रातग नेऩार विद्यतु 
प्रातधकयणसॊग तभतत २०७०/०८/२३ भा सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ। 

 काठभाडौं उऩत्मका ढर व्मिस्थाऩन आमोजना सॊचारनका रातग काठभाडौं उऩत्मका 
खानेऩानी ब्मिस्थाऩन फोडथफीच तभतत २०७०/०९/०८ भा सहामक ऋण तथा अनदुान 
सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ। 

 तनहुॉ जरतफद्यतु आमोजना सचारन गनथ नेऩार तफद्यतु प्रातधकयणसॊग तभतत २०७०/०९/१८ 
भा सहामक ऋण सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ। 

 नेऩार सयकायराई चीन सयकायरे अनदुान उऩरब्ध गयाउने तथा ऋणभा खयीद गने 
हिाईजहाज नेऩार िामसेुिा तनगभराई उऩरब्ध गयाउन तनगभसॉग तभतत २०७०/११/१४ 
भा सहामक ऋण तथा सहामक अनदुान सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ। 

 देहामका तनकामहरुभा नेऩार सयकायको तनणथमानसुाय ऋण रगानीको तभसकु िनाई  रु. ३ अिथ 8०  
कयोड ऋण रगानी गरयएको छ। 
 

सॊस्थानको नाभ 
कुर ऋण रगानी  यकभ  

(रु. हजायभा) 
जनकऩयु चयुोट कायखाना तर. 357,108 

नेऩार भेटर कम्ऩनी तर. 1,500 

नेऩार येल्िे कम्ऩनी 5,000 

नेऩार औषधी तर. 56,765 

जनक न्िऺा साभाग्री केन्त्ि तर. 300,000 
याष्ट्रयम उत्ऩादकत्ि तथा आतथथक तफकास केन्त्ि तर. 4,150 

जतडफटुी उत्ऩदन तथा प्रिोधन कम्ऩनी तर. 12,700 

नेऩार तफद्यतु प्रातधकयण 2,221,191 

साना वकसान तफकास फैंक 330,000 

गोयखाऩर सॊस्थान  20,000 

नेऩार ओरयण्ट म्माग्नेसाईट तर. 3,250 

काठभाण्डौं उऩत्मका खानेऩानी ब्मफस्थाऩन फोडथ 96,000 

काठभाण्डौं उऩत्मका खानेऩानी तर. 73,784 

नेिनर टे्रतडङ तर. 55,000 

नेऩार िामूसेिा तनगभ 120,000 

नेऩार खानेऩानी सॊस्थान 147,000 

जम्भा 3,803,448 
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9.4 सॊस्थान सभन्त्िम भहािाखा् 
 नेऩार येल्िे कम्ऩनीराई खायेज गयी सम्ऩूणथ कभथचायीहरुराई अिकाि द्रदन बौततक तथा मातामात 

व्मिस्था भन्त्रारमभा रेन्ख ऩठाइएको छ। 

 नेऩार विद्यतु प्रातधकयणराई उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण गयी तीन िटा सॊयचनाभा ऩरयितथन गने 
क्रभभा यावष्ट्रम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी तर. नाभको छुटै्ट स्ििातसत सॊस्था गठन गनथ यामका रातग प्रफन्त्ध 
ऩर य तनमभािरीको भस्मौदा प्राप्त बएकोभा सो उऩय याम ऊजाथ भन्त्रारमभा ऩठाइएको छ। 

 नेऩार िाम ुसेिा तनगभरे थऩ जहाज तबत्र्माउने क्रभभा ५ िषथसम्भ तनयन्त्तय चतरयहने तथा २८ िटा 
अन्त्तयाथवष्ट्रम िामसेुिाहरुको बतूभस्थ सेिा सॊचारनका रातग वितबन्न ऩदभा थऩ कभथचायीहरु आिश्मक 
ऩने बई सहभततका रातग रेन्ख आएको तफषमभा सॊस्कृतत, ऩमथटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम य 
नेऩार िाम ुसेिा तनगभका ऩदातधकायीसॉग छरपर गरय वितबन्न आतथथक िषथहरुभा काभका आधायभा 
दयफन्त्दी थऩ गने सम्फन्त्धभा रेन्ख ऩठाइएको छ। 

 काठभाडौंको चोबायभा अन्त्तयाथवष्ट्रम स्तयको प्रदथिनीस्थर य काठभाडौं प्रिेि गने ढुिानी साधनहरुराई 
व्मिन्स्थत गनथ वहभार तसभेन्त्टको रु.१० कयोडको िेमय नेऩार सयकायको नाभभा ल्माउन 
भन्न्त्रऩरयषदफाट तनणथम बई िेमय कामभ गयाउनका रातग NIDC Development Bank, उद्योग/िान्णज्म 
तथा आऩूततथ भन्त्रारमभा ऩठाइएको य वहभार तसभेन्त्टको जग्गा खरयद सम्फन्त्धभा ऩतन भन्न्त्रऩरयषदफाट 
तनणथम बई नेऩार सयकायको नाभभा ल्माउन उद्योग/िान्णज्म तथा आऩूततथ भन्त्रारमभा य NIDC 

Development Bank भा रेन्ख ऩठाइएको छ। 

 वितबन्न ७ िटा उद्योगहरुको तनन्जकयणका रातग गहृकामथ बैयहेको छ। 

 नेिनर टे्रतडङ तर. को दीघथकातरन व्मिस्थाऩन एिॊ सॊचारनका रातग िान्णज्म तथा आऩूततथ 
भन्त्रारमसॉग याम भाग बएको छ। 

 हार कयीफ फन्त्द अिस्थाभा यहेको नेऩार औषतध तरतभटेडराई आगाभी द्रदनभा सञ्चारन/व्मिस्थाऩन 
गनथ सवकने उऩमकु्त ढाॉचाका फायेभा उद्योग भन्त्रारमसॉग छरपर गरय तनणथम हनु ेप्रवक्रमाभा यहेको 
छ। 

 सािथजतनक सॊस्थानका वितबन्न ऩदहरुभा तनमनु्क्त, सवुिधा जस्ता कामथहरुभा अननु्चत आतथथक बाय सजृना 
नहोस  बतन आतथथक दावमत्ि िृवि गनुथऩने बएभा अथथ भन्त्रारमको ऩूिथ स्िीकृती तरएय भार तनणथम गनथ 
सफै सॊस्थान य सम्फि भन्त्रारमहरुराई ऩरयऩर गरयएको छ। 

 सािथजतनक सॊस्थान अनगुभन चेकतरि तमाय गरययएको छ। 

 ऩाॉच िटा ऺेरीम स्तयका ग्रातभण विकास फैंकहरुराई भजथय गयी एउटै ग्रातभण विकास फैंक य 
ऩनुफॉभा कम्ऩनी स्थाऩना बएको छ। 

 यावष्ट्रम िान्णज्म फैंकको ३० प्रततित िमेय सिथसाधायणराई तफक्री गने प्रवक्रमा थारनीको क्रभभा   
छ ।  

 नेऩार फैंक तरतभटेडको ऩूॉजी िृवि गयी नेऩार सयकायको िेमय अॊि ६२ प्रततित ऩ-ुमाइएको छ। 
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  नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी तरतभटेडभा यणनीततक साझेदाय तनमनु्क्तका रातग ऩयाभिथदाता छनौट 
गरयएको छ। 

 आतथथक िषथ २०७०/७१ को Yellow Book तमायीको क्रभभा यहेको छ। 
 

९.५ अन्त्तयाथवष्ट्रम आतथथक सहामता सभन्त्िम भहािाखा् 
 

 िैदेन्िक सहामताको प्रततििता  

चार ुआतथथक िषथको फैिाख भवहनाभा २६ िटा विकास आमोजना कामाथन्त्िमनको रातग रु २ खिथ 
६० अिथ ८७ कयोड १८ राख  ियाियको िैदेन्िक सहामता प्रततििता प्राप्त बएको छ । मस भध्मे 
रु १ खिथ २६ अिथ ६५ कयोड ५५ राख ७० हजाय अनदुान (४८.५५ प्रततित) य १ खिथ ३४ 
अिथ २१ कयोड ६२  राख ३० हजाय ियाियको सहतुरमतऩूणथ ऋण सहामता (५१.४५ प्रततित) 

यहेको छ । अन्घल्रो आतथथक िषथको सोवह अितधभा २१ िटा आमोजना कामाथन्त्िमनको रातग 
िैदेन्िक सहामताको प्रततििता रु ७० अिथ ३४ कयोड ६९ राख ५० हजाय यहेको तथमो जस भध्मे 
४९ अिथ ९६ कयोड ८९ राख ५० हजाय अनदुान य २० अिथ ३७ कयोड ८० राख िैदेन्िक ऋण 
यहेको तथमो । मस अितधभा हस्ताऺय सम्ऩन्न िैदेन्िक सहामताका आमोजनाहरु तथा सोका 
प्रततििता यकभहरु उल्रेख बएका विियणहरु मसैसाथ सभािेि छन । 

  

 Donor Profile  प्रकािन । 

नेऩारराइथ विकास सहामता प्रदान गने िैदेन्िक फहऩुऺीम तथा द्रिऩऺीम विकास साझेदायहरुका 
विियणहरु सभािेि बएको Donor Profile प्रकािन बएको छ।  

 

 Local Donor Meeting सम्ऩन्न । 

नेऩार सयकाय य स्थातनम रुऩभा कामथयत विकास साझेदायहरु फीच विकास सहामता नीतत कामाथन्त्िमन 
एिॊ सहामता ऩरयचारन सम्िन्त्धभा आइऩने सभस्माका विषमभा तनमतभत तनयन्त्तय सम्िाद य 
सभन्त्िमनको भन्त्चको रुऩभा यहेको Local Donor Meeting सम्ऩन्न बमो । सो िैठकभा विकास 
सहामता नीतत २०७१ को कामाथन्त्िमनका विषमभा छरपर हनुकुा साथै िैदेन्िक सहामताको 
उऩमोगभा देन्खएका भदु्दाहरुको विषमभा छरपर सम्ऩन्न बएको तथमो। 

 

भहाबकुम्ऩ ऩश्चातको ऩनुथस्थाऩना य ऩनुथसॊयचनाका सम्फन्त्धभा छरपर गनथ मही भे १५,२०१५ 
फधुिायका द्रदन तफकाि साझेदायहरुसॊग फैठक सम्ऩन्न गरयमो। सो फैठकभा बकुम्ऩरे ऩ-ुमाएको ऺतत, 
बकुम्ऩऩतछको अथथतन्त्रको द्रदिा य भहाबकुम्ऩ ऩश्चातको ऩनुथस्थाऩनाभा दात ृ याष्ट्रहरुसॊग अऩेऺाका 
तफषमभा छरपर बएको य विकास साझेदाय भरुकुका प्रतततनतधहरुरे आफ्नो याष्ट्रको तपथ फाट गनथ 
सवकने सहमोगको प्रततफिता ब्मक्त गयेका तथए। 
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 विश्विैकको सहमोगभा सॊचातरत विकास आमोजनाहरुको प्रगतत सभीऺा ।  

विश्व फैकको सहमोगभा नेऩारभा सॊचातरत ऩरयमोजनाहरुको कामाथन्त्िमनको ितथभान अिस्थाको सभीऺा  
तथा बािी कामथद्रदिा ऩवहचान गने उद्देश्मका साथ नेऩार सयकाय अथथ भन्त्रारम य नेऩारन्स्थत विश्व 
िैंकको कामाथरमको सॊमकु्त आमोजनाभा दइु तबन्न तभततभा दइु ऩटक सभीऺा िैठक सम्ऩन्न बएको 
तथमो । सभीऺा िैठकभा नेऩार सयकायका वितबन्न भन्त्रारमका ऩदातधकायीहरु, विश्विैकका नेऩार 
न्स्थत कामाथरमका यावष्ट्रम व्मिस्थाऩक रगामत िैकका अन्त्म अतधकायीहरु एिॊ आमोजना/ 
ऩरयमोजनाहरुका ब्मिस्थाऩकहरु रगामतको उऩन्स्थतत यहेको तथमो ।  

 

 विकास सहामता नीतत कामाथन्त्िमन कामथमोजना (Matrix) तमाय गने कामथिारा सम्ऩन्न ।  

नेऩारभा िैदेन्िक सहामता ऩरयचारनाको भतुम नीततगत भागथदिथनको रुऩभा यहेको विकास   सहामता 
नीतत २०७१ को कामाथन्त्िमन कामथमोजना (Matrix) तमाय गयी नीतत कामाथन्त्िमनराइथ थऩ प्रबािकायी 
फनाउने उद्देश्मरे Development Cooperation Policy Matrix Preparation Workshop सम्ऩन्न बमो ।  

  

  नऩेार AIIB को सॊस्थाऩक सदस्म ।  

नेऩार Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) को  सॊस्थाऩक सदस्म बएको छ। सो सम्िन्त्धी 
सभझदायी ऩरभा अक्टुिय २४, २०१४ भा भाननीम अथथभन्त्री याभियण भहतिाट िेइन्जङभा 
हस्ताऺय सम्ऩन्न बएको तथमो । २४ याष्ट्र सदस्म यहने उक्त िैक स्थाऩनाका सम्िन्त्धभा वितबन्न 
चयणभा Consultation Meeting आमोजना बएका तथए । िैक स्थाऩनाको भतुम उद्देश्म एतसमन 
याष्ट्रहरुभा ऩूिाथधायहरुभा रगानीको रातग नऩगु ऩूजी जटुाउन सदस्म याष्ट्रहरुराइथ आिश्मक सहामता 
प्रदान गनुथ यहेको छ । २०१५ को अन्त्त्मततय सॊचारनभा आउने उक्त िैक प्रधान कामाथरम चीनको 
िेइन्जङभा यहने छ । 

  

 विश्विैकको िावषथक िैठकभा सहबागी ।  

विश्विैक तथा अन्त्तयावष्ट्रम भिुाकोषको सॊमकु्त िावषथक िैठकभा िैकका गबनथयको हैतसमतरे भाननीम 
अथथभन्त्रीको नेततृ्िको नेऩारी प्रतततनतधभण्डररे सहबातगता जनाएको तथमो । सॊमकु्त िैठकराइथ 
सॊिोधन गदै भाननीम अथथभन्त्री तथा िैकका गबनथय डा. याभियण भहतरे चयभ गरयिीको अन्त्त्म तथा 
साझा सम्िृविको प्रिधथन गनथ नेऩार प्रततिद्ब यहेको उल्रेख गदै यावष्ट्रम प्राथतभकता अनरुुऩ नेऩाररे 
िरुु गयेको आतथथक सधुायका शृ्रखराहरुभा सहमोग गनथ विश्विैक तथा अन्त्तयावष्ट्रम सभदुामहरुराइथ 
आग्रह गनुथ बमो । नेऩाररे हारसारै बायतसॉग भातथल्रो कणाथरी जरविद्यतु आमोजनाको ऊजाथ 
विकास सॊम्झौता तथा ऊजाथ ब्माऩाय सम्झौता गयेको ऩषृ्ठबतुभभा नेऩारको जरविद्यतुभा रगानी खोज्न 
अन्त्तयावष्ट्रम सभदुामराइथ आग्रह गनुथ बमो ।  
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 Line of Credit को सॊमकु्त प्रगतत ऩनुयािरोकन िैठक सम्ऩन्न ।  

बायतीम आमात तनमाथत िैकको सहतुरमतऩूणथ ऋण सहामताभा नेऩारभा सॊचातरत विकास 
आमोजनाहरुको सॊमकु्त प्रगतत सभीऺा िैठक बायतको नमाॉ द्रदल्रीभा सम्ऩन्न बमो। सो िैठकभा 
कामाथन्त्िमनभा यहेका आमोजनाहरुको प्रगतत सभीऺा हनुकुो साथै Line of Credit III अन्त्तयगत सॊचारन 
हनुे नमाॉ आमोजनाहरुको छनौट गने प्रायन्म्बक कामथ सम्ऩन्न बमो । िैठकभा नेऩार ऩऺरे प्रस्ततु 
गयेको सयरीकृत य सॊन्ऺप्त ऩरयमोजना कामाथन्त्िमन चेकतरिराइथ सॊमकु्त िैठकरे अनभुोदन गयेको  
तथमो ।  

 

 AMP Best Practice Workshop सम्ऩन्न ।  

नेऩारको सह आमोजनाभा 7th Aid Management Platform Best Practice Workshop  तडसेम्िय १० 
देन्ख १२, २०१४ भा काठभाडौंभा सम्ऩन्न बमो ।  Development Gateways Foundation भतुम 
आमोजक य अथथ भन्त्रारम सह आमोजक यहेको उक्त Workshop भा AMP प्रमोग गने ११ िटा 
देिका करयि ३० सहबागीहरुको उऩन्स्थतत यहेको तथमो ।   

 

 नऩेार चीन सॊमकु्त आतथथक तथा ब्माऩाय सतभततको िैठक । 

नेऩार चीन सॊमकु्त आतथथक तथा ब्माऩाय सतभततको ११ औ िैठक १७ देन्ख १८ तडभेम्िय २०१४ 
भा चीनको याजधानी िेइन्जङभा सम्ऩन्न बमो । िैठकभा द्रिऩऺीम ब्माऩाय, आतथथक तथा प्रावितधक 
सहामताका विषमभा छरपर बएको तथमो । नेऩारी ऩऺरे नेऩारका प्राथतभकताका ऺेरभा अरु फढी 
रगानी गनथ  चीनराइथ आग्रह गनुथका साथै चीनसॉग फढ्दै गएको ब्माऩाय घाटा कभ गनथ नेऩारिाट 
तनमाथत हनुे िस्तहुरुभा सहतुरमत प्रदान गनथ अनयुोध गयेको तथमो । न्चतनमा ऩऺरे तातोऩानी य 
यसिुागढी बन्त्साय नाकाभा ऩूिाथधाय सधुाय तथा बन्त्साय कामाथरमहरु खलु्न ेसभमभा एकरुऩता कामभ 
गने रगामतका विषमभा सकयात्भक धायणा ब्मक्त गयेको तथमो । 

 

 नऩेार य जभथन सयकाय िीच द्रिऩन्ऺम सहामता िाताथ सम्ऩन्न ।  

नेऩार य जभथन सयकाय िीच सयकायी स्तयभा द्रिऩन्ऺम विकास सहामता िाताथ १-२ तडसेम्िय २०१४ 
भा काठभाडौंभा सम्ऩन्न बमो । नेऩारको भतुम गयी द्रदगो आतथथक विकास तथा ब्माऩाय, निीकयणीम 
उजाथ, तथा स्िास््म ऺेरभा जभथन सयकायरे सहामता प्रदान गने सभझदायी िैठकभा बएको तथमो । 
मी कामथक्रभहरु कामाथन्त्िमनका रातग मयुो ४८ तभतरमन ियाियको आतथथक तथा प्रावितधक सहामता 
प्रदान गने जभथन ऩऺिाट प्रततििता ब्मक्त सभेत बएको तथमो । 

  

 NPPR को ऩवहरो सभीऺा िैठक सम्ऩन्न ।  

Nepal Portfolio Performance Review Action Plan 2014 को ऩवहरो सभीऺा िैठक अथथ भन्त्रारमको 
सबाहरभा सम्ऩन्न बमो। िैठकभा भतुम गयी ५ िटा Thematic Groups भतुम गयी सािथजतनक विन्त्तम 
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ब्मिस्थाऩन, भानि सॊसाधन ब्मिस्थाऩन, सािथजतनक खरयद, विकास नततजाका रतग ब्मिस्थाऩन तथा 
ऩायस्ऩारयक जिापदेवहताका विषमभा कामथऩर प्रस्ततु बएको तथमो । िैठकभा विश्विैक, एतसमारी 
विकास िैक, िेरामत सयकायको अन्त्तयावष्ट्रम सहमोग तनमोग, सॊमकु्त याष्ट्रसॊन्घम विकास कामथक्रभ, 
अषे्ट्रतरमा रगामतका विकास साझेदायहरुका प्रतततनतधहरुको उऩन्स्थतत यहेको तथमो ।  

 

 एतसमारी तफकाि फैकको ४८ औ फावषथक फैठकभा सहबागी 
भे २-५,२०१५ सम्भ  फाकुभा आमोजना बएको एतसमारी तफकाि  ४८ औ फैठकभा भा. अथथभन्त्री 
डा.याभियण भहतज्मूको नतेतृ्िभा एक प्रतततनधी भण्डरको सहबातगता यहेको तथमो ।  

 

 Development Co-operation Report प्रकािन   

भे २०१५ भा भा. अथथभन्त्री डा. याभियण भहतफाट तफकाि सहामता प्रततफेदन सािथजतनक गदै 
फैदेन्िक सहामता तथा मसको प्रबािकारयता य हारसम्भको अिस्था तथा ऩरयचारन रगामतका 
विषमभा प्रकाि ऩानुथबएको तथमो। 

 

 यावष्ट्रम तथा अन्त्तयावष्ट्रम गैयसयकायी सहमोग ऩरयचारन तनदेन्िका २०७२ प्रकािन । 

िैिाख १२, २०७२ नेऩारभा गएको विनािकायी बकुम्ऩ तथा त्मस ऩतछका ऩयाकम्ऩनहरुरे 
ऩरु् माएको ऺतत ऩश्चात नेऩारको ऩनुथस्थाऩना य ऩनुथतनभाथणका रातग सहमोग गनथ इच्छुक यावष्ट्रम तथा 
अन्त्तयावष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्था, ऩयोऩकायी सस्था, कम्ऩनी तथा व्मन्क्त राई सभन्त्िमात्भक एॊिभ 
व्मिन्स्थत रुऩरे ऩरयचारन गनथ  तनदेन्िका तमाय गरयएको छ।   

 

9.6 वित्तीम ऺरे व्मिस्थाऩन भहािाखा् 
 ऩाॉच ग्राभीण विकास फैंकहरूराई एक आऩसभा गाबी नेऩार ग्राभीण विकास फैंक गठन बएको छ।  

 आकन्स्भक फीभा कोषराई नेऩार ऩनुफॉभा कम्ऩनी तरतभटेडभा ऩरयणत गरयएको छ। 

 विगत िन्त्दका क्रभभा सयकायी स्िातभत्िका फैंकहरूफाट ऋण तरई ऺतत ब्महोने िवहद य वऩतडत 
व्मन्क्तका ऩरयिायराई याहत सवुिधा द्रदने व्मिस्था तभराइएको छ।  

 फैंवकङ्ग कसूय तथा सजाम ऐन, २०६४ राई सॊिोधन गनथ फनेको विधेमक, तनऺेऩ तथा कजाथ सयुऺण 
कोषको स्थाऩना य सञ्चारन गने सम्फन्त्धभा व्मिस्था गनथ फनेको विधेमक, कभथचायी सञ्चमकोष ऐनराई 
सॊिोधन गनथ फनकेो विधेमक, नेऩार याष्ट्र फैक, २०५८ राई सॊसोधन गनथ िनकेो विधेमक 
व्मिस्थावऩका सॊसदभा ऩठाइएको छ।  

 मिुाहरूराई व्मिसावमक कृवष कजाथभा प्रदान गरयने व्माज अनदुान सम्फन्त्धी कामथवितध, २०७१ तमाय 
बई कामाथन्त्िमनभा यहेको । कामथवितधभा वितबन्न तनकामहरूफाट प्राप्त सझुािहरूराई सभेत सभािेि 
गयी सॊिोधन गरयएको छ।  
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 वित्तीम ऺेर विकाि यणनीतत तजुथभा बई भाननीम अथथभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा बएको Steering 

Committee फाट स्िीकृत बएको छ।  

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्था सम्िन्त्धी काननुभा सॊिोधन य एकीकयण गनथ फनेको विधेमक, 207२ 
स्िीकृततका रातग भन्न्त्रऩरयषद् भा प्रस्ताि ऩेि बएको छ। 

 फस्त ुकायोफाय ऐन, २०७१ तजुथभा गयी तजुथभा सहभततका रातग कानून, न्त्माम सॊविधानसबा तथा 
सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम ऩठाइएको छ।  

 

9.7 कानून तथा ऩयाभिथ भहािाखा्  

 

याम उऩरब्ध गयाईएको् 
वितबन्न विधेमकहरु, तनमभािरीहरु, तनदथन्िकाहरु, वितनमभािरीहरु, सहामक सम्झौताहरु, भहसूर तथा 
कय छुटका विषमहरुभा कानूनी याम उऩरव्ध गयाईएको छ।  

 

सूचना सम्ऩादन य प्रकािन्  

याजस्ि सम्िन्त्धी वितबन्न तनमभ कानून अन्त्तगथत तनणथम बएका विषमहरुभा सूचनाहरु आिश्मक 
सम्ऩादन गयी भिुण विबागभा प्रकािनको रातग ऩठाइएको छ। 

 

तरन्खत जिाप्  

आिश्मकता अनसुाय वितबन्न अदातरहरुफाट भन्त्रारम तथा वितबन्न ऩदातधकायीसॉग भाग बएका 
तरन्खत जिापहरु प्रस्ताि भस्मौदा गयी ऩेि गरयएको छ।  

 

 वितबन्न अदारतफाट बएका तनदेिनात्भक आदेिहरु कामाथन्त्िमनको आिश्मक व्मिस्थाका रातग 
सम्िन्न्त्धत भहािाखा तथा भातहतका तनकामहरुभा अनयुोध गने गरयएको छ।  

 घय, जग्गाको भूल्माॊकन गने सम्िन्त्धी विधेमक, २०७१ को भस्मौदा उऩय याम प्रततवक्रमाको रातग मस 
भन्त्रारमको सिै भहािाखा य भातहतका तनकामभा अनयुोध गरयएको छ।  

 वितबन्न अदारतफाट मस भन्त्रारमका नाउॉभा जायी बएका म्माद सूचना रगामतका कागजातहरु तसधै 
मस भहािाखाभा दताथ गने गयाउने व्मिस्था हनुे व्मिस्था तभराईएको छ ।  

 औद्योतगक व्मिसाम ऐन, २०४९ का व्मिस्था िभोन्जभ विजमदीऩ रेिोयेटोरयज तर., रतरतऩयुरे उद्योग 
सञ्चारन बएको तभततरे ऩाॉच िषथका रातग आमकय छुट ऩाएकोभा सोही ऐनको व्मिस्था िभोन्जभ थऩ 
दईु िषथको रातग आमकय छुट भाग गयेको तय आमकय ऐन, २०५८ रे उक्त व्मिस्था न्झकेकोरे 
आमकय छुट सम्िन्त्धभा द्रिविधा उत्ऩन्न बएकोरे सो सम्िन्त्धी कानूनी यामका रातग 
भहान्त्मामातधिक्ताको कामाथरमभा अनयुोध गरयएको य उक्त कामाथरमफाट सो सम्िन्त्धभा प्राप्त कानूनी 
याम ऩर आन्त्तरयक याजस्ि विबागभा ऩठाइएको छ। 
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 बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारमिाट प्रस्ताि गरयएको जग्गा प्राप्ती ऐन, २०६४ राई सॊिोधन गनथ 
तमाय गरयएको भस्मौदाको विषम य मस भन्त्रारमिाट तमाय गरयएको घय जग्गा भूल्माॊकन सम्िन्त्धी 
ऐनको विधेमक, २०७१ को भस्मौदाभा प्रस्ताि गरयएको आधायबतू विषम सभान बएकोरे 
सभन्त्िमात्भकरुऩभा भस्मौदा तमाय गनथ उऩमकु्त बएको व्महोया सो भन्त्रारम सभऺ तनणथमानसुाय 
अनयुोध गरयएको छ। 

 व्मिस्थावऩका–सॊसद, सािथजतनक रेखा सतभततरे ऩक्राउ बइ याजस्ि अनसुन्त्धान विबागभा दान्खरा 
बएको सनु सयुाकी िाऩत प्राप्त गयेको यकभ य सयुाकीको नाभ नाभेसी सवहतको विियण उऩरब्ध 
गयाउन गयेको अनयुोधका सम्फन्त्धभा भहान्त्मामातधिक्ताको कामाथरमभा याम भाग गरयएको य सो 
कामाथरमफाट प्राप्त कानूनी याम ऩर आिश्मक कायिाहीको रातग याजस्ि अनसुन्त्धान विबागभा 
ऩठाएको छ।  

 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरमभा रेखाऩार ऩदभा कामथयत श्री गोविन्त्द कोईयारा मतुनटी राईप 
कम्ऩनीको सदस्म फने फाऩत नेऩार सयकायरे कायिाही गने क्रभभा ऩक्राउ ऩयी थनुाभा यहे ऩतछ 
तनजाभती सेिा ऐन, २०४९ को दपा ६४(१) फभोन्जभ तनरम्िनभा ऩयी ऐ= ऐनको दपा ३०(१) 
िभोन्जभ भदु्दाको वकनाया नहुॉदा सम्भको आधा तरि बकु्तानी हुॉदै आएकोभा न्जल्रा अदारत, 

रतरतऩयुफाट तभतत २०७०।१२।७० भा “........सॊकतरत सफदु प्रभाणफाट मी प्रततिादी कसूयदाय 
देन्खन नआएको हुॉदा अतबमोग दािीफाट सपाई ऩाउने ठहछथ ।”  बनी पैसरा बएको हुॉदा तनजराई 
तनरम्िन अितधको फाॉकी आधा तरि बत्ता द्रदन तभल्ने िा नतभल्न े सम्िन्त्धभा आिश्मक तनदेिन 
उऩरव्ध गयाई द्रदन मस भन्त्रारम सभऺ भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरमफाट अनयुोध बई आएको 
सम्िन्त्धभा भहान्त्मामातधिक्ताको कामाथरम सभऺ कानूनी याम भाग गरयएको य उक्त कामाथरमफाट सो 
सम्िन्त्धभा प्राप्त कानूनी याम ऩर आिश्मक कायिाहीको रातग भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरमभा 
ऩठाइएको छ। 

 नेऩार याष्ट्र फैंक, फारिुाटाय, काठभाडौंको जाहेयीरे नेऩार सयकाय िादी य न्जल्रा धनषुा, गोविन्त्दऩयु 
गा.वि.स., िडा नॊ. ३ घय बई भध्मभाञ्चर ग्राभीण विकास फैंकका सदस्म एिॊ प्रिन्त्ध तनदेिक याभदेि 
मादि प्रततिादी यहेको विना इजाजत फैंक सञ्चारन गयी वित्तीम कायोिाय गयेको भदु्दाभा रतरतऩयु 
न्जल्रा अदारतफाट सम्ित  २०६७।२०६८ सारको स.िा.पौ. ३०५, ०६६-CR-०२०७, तनणथम नॊ. 
२३०, तभतत २०७०।१२।१७ को पैसरा उऩय न्जल्रा सयकायी िवकरको कामाथरम, ऩाटनफाट 
दामय गरयएको ऩनुयािेदन ऩरको प्रतततरवऩ मस भन्त्रारमको प्रमोजनको रातग ऩठाई द्रदन न्जल्रा 
सयकायी िवकरको कामाथरम, ऩाटन, रतरतऩयुराई अनयुोध गरयएको छ।  

 

9.8 अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भहािाखा् 
 भा. अथथभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा मस भन्त्रारम य अन्त्तगथत तनकामहरुफाट आ=ि २०७०/७१ 

भा सॊचातरत आमोजनाहरुको िावषथक सभीऺा फैठक(MDAC) फैठक आमोजना गरयमो । 
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 भा. अथथभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा आ.ि. २०७१/७२ को फजेट िक्तव्मभा उल्रेन्खत नीतत तथा 
कामथक्रभ य ठूरा आमोजनाहरुको कामाथन्त्िमन सम्िन्त्धी छरपर कामथक्रभको आमोजना गरयमो ।  

 भा. अथथ भन्त्रीज्मूको सभऩुन्स्थततभा चार ुआतथथक िषथ २०७१/७२ को फजेटको हारसम्भको 
ऩूॉजीगत खचथको अिस्था सम्िन्त्धभा छरपर कामथक्रभको आमोजना गरयमो । 

 भा. अथथ भन्त्रीज्मूको आव्हानभा देिको ितथभान आतथथक न्स्थतत तथा सभसाभवमक विषमभा 
जानकायी द्रदन ऩरकाय सम्भेरन को आमोजना गरयमो । 

 अथथ भन्त्रारम य अन्त्तगथतका विबाग तथा कामाथरमहरुको काभ कायिाहीराई प्रबािकायी रुऩभा 
कामाथन्त्िमन गयी सेिा प्रिाहभा ऩायदन्िथता चसु्तता य तछटो छरयतो कामभ गनथका रातग विगरु 
नाभक गनुासो सनुिुाइ कऺ (Grievance Handling Desk) सॊचारनभा ल्माइमो । 

 भन्त्रारम स्तयीम विकास सभस्मा सभाधान सतभततको फैठक आमोजन गयी आ.फ. २०७१।०७२ 
को दोस्रो चौभातसक अितधभा अथथ भन्त्रारम अन्त्तगथत सॊचातरत विकास आमोजनाहरुको प्रगतत 
सभीऺा गरयएको तथमो। 

 चारू आ.फ. भा सॊचातरत विकास आमोजनाहरुको २०७१ चैर सम्भको कामाथन्त्िमन अिस्था य 
फजेट खचथको न्स्थततको सभीऺा गने क्रभभा सॊस्कृतत ऩमथटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, 
न्िऺा भन्त्रारम, स्िास््म तथा जनसॊतमा भन्त्रारम, सॊन्घम भातभरा तथा स्थानीम विकास 
भन्त्रारम, कृवष विकास भन्त्रारम तथा उजाथ भन्त्रारम सॊग सम्फन्न्त्धत आमोजनाहरुका सम्फन्त्धभा 
भन्त्रारमका सन्चि तथा सम्फन्न्त्धत आमोजना प्रभखुहरु सॊग वििषे अन्त्तयवक्रमा तथा छरपरको 
आमोजना गरयएको तथमो। 

 चार ुआ.फ.को फजेट कामाथन्त्िमनराई तीव्रता द्रदने सम्फन्त्धभा अथथ सन्चिको अध्मऺताभा वितबन्न 
भन्त्रारमहरुका मोजना भहािाखा प्रभखु तथा आमोजना प्रभखुहरुसॊग छरपर गयी चार ु
आ.फ.को फाॉकी अितधभा फजेटको विन्त्तम य बौततक रक्ष्म प्राप्त गनथका रातग सफै 
भन्त्रारमहरुराई  तनदेिन जायी गयीएको छ। 

 विकास आमोजनाहरुको स्थरगत अनगुभन गने कामथ अन्त्तगथत गौतभफिु ऺेरीम विभानस्थर 
रनु्म्फनी विकास कोष, को स्थरगत तनयीऺण गयी प्रततिेदन द्रदइएको छ। 

 भन्त्रारम अन्त्तगथतका भहािाखाहरु तथा विबागहरुफाट प्रत्मेक भवहना सम्ऩन्न गरयने प्रस्तावित २ 
फुॉदे वििेष कामथक्रभहरुको प्रस्ताि य सभीऺा फैठक गने कामथराई तनयन्त्तयता द्रदइएको छ। 

 

9.9 िजेट तथा कामथक्रभ भहािाखा 
 आतथथक सहामता/ऺततऩूततथ य प्रतततनतधभण्डर खचथको विियण web site भा याख्न ेकामथराई तनयन्त्तयता 

द्रदईएको छ । 

 वित्तीम जिापदेहीता सम्फन्त्धी कानूनको भस्मौदा तमाय बइयहेको छ । 

 िजेट तजुथभा द्रदग्दिथन, २०७१ प्रकान्ित गरयएको छ।  
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 सयकायी गाडीको उऩमोगको भाऩदण्ड य तारीभ कामथक्रभभा एकरुऩता गयाउने विषमको भस्मौदा 
तमाय बएको छ । 

 मोगदानभा आधारयत तनिृतबयण विधेमकको भस्मौदा तमाय बइयहेको छ । 

 िजेटको भध्माितध सभीऺा प्रकािन गरयएको छ । 

 सूचना प्रवितधभा आधारयत िजेट तनभाथण गने कामथराई भूतथरुऩ द्रदन LMBIS Entry गने व्मफस्थाराई 
अतनिामथ रागू गरयएको छ । 

 भ्रभण खचथ तनमभािरी,२०७१ को अन्न्त्तभ भस्मौदा तमाय बएको छ। 

 तभतत २०७२/१/१२ को तफनािकायी बकूम्ऩऩतछ याहत, उिाय तथा ऩनु:स्थाऩनाको कामथराई 
प्रबािकायी तलु्माउन नेऩार सयकाय (भ.ऩ.) को तनणथमको  आधायभा रु. ७ अिथ ५० कयोड 
प्रधानभन्त्री दैिीप्रकोऩ उिायकोषभा तनकासा उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 यावष्ट्रम ऩनुतनथभाण कोषभा तत्कारराई रु. 4 अिथ जम्भा गने गयी सो को खाता सॊचारनको प्रकृमा 
अन्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको छ।  

 साउन बदौको फाढीफाट बएको ऺततग्रस्त सयचनाको ऩनुतनथभाण य ऩनुस्थाथऩना कामथको रातग सघीम 
भातभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारमको रातग रु 41 कयोड 31 राख,  कृवष विकास 
भन्त्रारमको रातग रु.28 कयोड 96 राख, सहयी विकास भन्त्रारमको रातग रु.10 कयोड 38 
राख, न्िऺा भन्त्रारमको रातग रु ११ कयोड ९ राख ५० हजाय य तसचाई भन्त्रारमको रातग रु= 
18 कयोड 41 राख थऩ तनकासा उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 नेऩार सयकायफाट अनदुानको रुऩभा फजेट वितनमोजन हनुे फोडथ/ सतभतत/ कोष/ प्रततष्ठानको 
िगॉकयण य फजेट प्रणारीभा गनुथ ऩने सधुाय सम्फन्त्धभा गद्रठत कामथदरको प्रततिेदनको भस्मौदा 
तमाय गरयएको छ। स्थानीम तनकाम तथा फोडथ /सतभतत/कोष/ प्रततष्ठानराई प्रदान गरयने चार ुतथा 
ऩूॉजीगत अनदुानराई चार ुखचथको रुऩभा भार प्रततिेदन गने गरयएकोरे मी तनकामहरुफाट बएको 
ऩूॉन्जगत खचथ एवकन हनु नसकी कूर यावष्ट्रम ऩूॉजी रगानीको मथाथथ अिस्थाको वित्तीम प्रततिेदन 
फनाउन कद्रठनाई बएकोभा कामथदरको प्रततिेदन कामाथन्त्िमन हनु सकेभा सो भा सधुाय हनु े
देन्खएको छ । 

 िजेट प्रणारीसॊग सम्फन्न्त्धत वितबन्न उऩप्रणारीहरुको एकीकयण गनथ रातगएको छ। हार FMIS-

BMIS विच त्माङ्क आदान प्रदान गनथ सवकने व्मिस्था गरयएको छ। RMIS, TSA य AMP  विच 
एकीकयणको गहृकामथ बैयहेको छ । मसफाट अनराईन फजेवटङभा प्रबािकारयता आउन,े LMBIS  
फाट फजेट तमाय हनु,े कामथक्रभ स्िीकृत गनुथ नऩने य अन्ततमायी द्रदन ुऩने प्रकृमाभा ऩतन सयरीकयण 
गरयएको छ। 
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9.10 बन्त्साय विबागM 
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बन्त्साय विबाग य अन्र्तगतका कामाथरमहरुिाट आ.ि. २०७१।७२ को िैिाख भसान्त्तसम्भ बएको 
उल्रेखनीम कामथहरु 

 नेऩार य चीन बन्त्साय प्रिासन तफच २७ औॊ उऩ–भहातनदेिक स्तयीम िाताथ सम्ऩन्न बएको छ। 

 बन्त्साय विबाग तथा बन्त्साय कामाथरमहरुको िावषथक कामथमोजना २०७१।७२ को प्रकािन य वितयण 
गरयएको छ। 

 सॊिोतधत क्मोटो अतबसन्त्धीको साभान्त्म अनसूुचीराई नऩेारी बाषाभा अनिुाद गयी सयोकायिाराराई 
वितयण गरयएको छ। 

 SASEC Customs Subgroup रे ऩवहचान गयेका यावष्ट्रम कामथमोजना य उऩऺेतरम कामथमोजना 
ऩवहचान गयी कामाथन्त्िमनभा ल्माइएको छ। 

 एकीकृत भहसरु दय ऩसु्तक तमाय गयी बन्त्साय विबागको िेबसाइटभा यान्खएको छ। 
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 बन्त्साय ऐन, तनमभ सॊग्रह (सॊिोधन सवहत) प्रकािन गरयएको छ। 

 बन्त्साय व्मिस्थाऩन तथा भूल्माॊकन गोष्ठी दईु ऩटक सम्ऩन्न गयी भूल्माॊकनका तसरतसराभा देन्खएका 
जवटरताराई सम्िोधन गरयएको छ। 

 वितबन्न भाध्मभ (सेिाग्राही स्िमॊ उऩन्स्थतत, टेतरपोन सम्ऩकथ  य ईभेर) िाट चाय हजाय बन्त्दा िढी 
सेिाग्राहीरे सोतधएका भतुम भतुम प्रश्नहहरुको जिाप प्रदान गरयएको छ। 

 सिै बन्त्साय कामाथरमहरुको जाॉचऩास ASYCUDA++  प्रणारीिाट बइयहेकोभा अि Webbase भा 
आधारयत ASYCUDA World तनभाथण गनथ UNCTAD सॊग सहभतत ऩरभा हस्ताऺय गरय कामथ 
प्रायम्ब गरयएको छ। 

 िीयगञ्ज बन्त्साय कामाथरमको Yard Concreting गने य बैयहिा बन्त्साय कामाथरमको ऩरयसय सधुायका 
कामथ जायी यहेको छ। 

 बन्त्साय विबागफाट प्रकािन हनु ेऩरयऩर सॊग्रह य िगॉकयण सॊग्रह प्रकािन गरयएको छ। 

 अथथ भन्त्रारमिाट स्िीकृत वितबन्न आमोजनाहरुको भािय तरि अनसुाय द्रदइएको छुटको विियण 
अध्माितधक गरयएको छ। 

 ६३ औॊ अन्त्तयाथवष्ट्रम बन्त्साय द्रदिस वितबन्न कामथक्रभ सवहत बव्मताका साथ सम्ऩन्न गरयएको छ। 

 प्रमोगिाराका रातग आिश्मक उऩकयण FTIR को िोरऩर स्िीकृततको क्रभभा यहेको, बन्त्साय 
कामाथरमहरुका रातग आिश्मक सिायी साधन खरयदको िोरऩर स्िीकृत बएको छ।  

 Import/Export Code को कामाथन्त्िमन गनथका रातग प्रणारी स्थाऩना कामथ अगातड फढाइएको छ। 

 ऩयुाना कागजातहरु सयकायी कागजात धलु्माउने तनमभ २०२७ िभोन्जभ रगत तमाय गयी 
धलु्माइएको छ। 

 बन्त्साय विबाग ऩरयसयभा CCTV जडान गरयएको छ। 

 Revised Kyoto Convention सम्फन्त्धी यावष्ट्रम कामथिाराको तमायी गरयएको छ। 

 विऩद तथा प्राकृततक प्रकोऩको अिस्थाभा याहत साभाग्री ऩैठायी कामथवितध तजुथभा कामथदर गठन बई 
प्रततिेदन प्राप्त बएको छ। 

 बन्त्साय प्रिासनराई ऩायदिॉ तलु्माउन तथा अनगुभन ऩिततको प्रबािकारयताका रातग थऩ ५ िटा 
बन्त्साय कामाथरमभा IP Camera जडान गने कामथ बैयहेको छ। 

 व्माऩाय सहजकीयण सतभततको ऩनु् गठन गरय सयोकायिारा िगथको अतधकतभ सहबातगता सतुनन्श्चत 
गरयएको छ। 

 बकुम्ऩ ऩतछको अिस्थाभा याहत तथा उद्दायका रातग प्राप्त बएका साभाग्रीहरुको न्िघ्र जाॉचऩास गने 
व्मिस्था तभराइएको छ। 

 विबागको प्रत्मऺ अनगुभन प्रणारीिाट २०७२ िैिाख भसान्त्त सम्भ ४८१ िटा प्रऻाऩनऩर िाट रु= 
१,७४,४३,२१६।– छुट असरुी गरयएको छ।  

 विबाग य भातहत कामभ यहेको भूर िेरुज ुरु= १,१०,७९,६०,०००।– भध्मे फैिाख भसान्त्तसम्भ 
३४.३० प्रततित पछमौट बएको छ।  

 आगाभी आ. ि. २०७२।७३ देन्ख सञ्चारनभा ल्माउने गयी विद्यतुीम अनगुभन प्रणारी, भहसरु 
सम्फन्त्धी भोिाइर एप्स, एस. एभ. एस. सेिा विकास गने कामथ बइयहेको छ। 

 बन्त्साय प्रिासनको आफ्नै ऩवहचान कामभ गने उद्देश्मरे छुटै्ट रोगो तथा ऩोिाकको व्मिस्था गरय 
कामाथन्त्िमनभा ल्माइएको छ। 
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9.11 आन्त्तरयक याजस्ि विबाग् 
 याजस्ि सॊकरनको रक्ष्म रु १ खिथ २८ अफथ ४० कयोड ६३ राख यहेकोभा रु १ खिथ २० अफथ 

४२ कयोड ६७ राख सॊकरन बै रक्ष्मको ९४ प्रततित प्रगतत यहेको छ।  
 रु २ अिथ ९६ कयोड २७ राख फक्मौता असरुी य रु ४ अिथ ७१ कयोड ८५ राख फक्मौता 

सभामोजन गरयएको छ।  
 कयदाता सेिा कामाथरमभा कामथयत कय अतधकृतहरुको कय ऩयीऺण तथा अनसुन्त्धान सम्फन्त्धी ऺभता 

विकासका रातग २ चयणको तारीभ कामथक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ।  
 तेस्रो यावष्ट्रम कय द्रदिस २०७१ को अिसयभा सम्भातनत तथा ऩयुस्कृत गनथ घोषणा गरयएका काठभाडौं 

उऩत्मका तबरका १९ िटा कामाथरमहरुका कयदाताहरु य कभथचायीहरुराई एकै स्थानभा सम्भातनत 
तथा ऩयुस्कृत गरयएको छ।  

 चार ुआतथथक िषथदेन्ख आन्त्तरयक याजस्ि विबाग य अन्त्तगथतका सिै कामाथरमहरुभा Integrated Tax 

System(ITS) रागू गरयएको छ।  
 तसॊगाऩयुसॊग DTAA को ऩवहरो चयणको िाताथ गरयएको, िॊगरादेि सॊग चौथो चयणको िाताथ 

काठभाडौंभा सम्ऩन्न गरयएको, ओभनसॊग सम्झौताको रातग आिश्मक प्रकृमा फढाइएको य भरेतसमा 
सॊग दोस्रो चयणको रातग िाताथ प्रकृमा फढाइएको छ।  

 विबाग य भातहत कामाथरमहरुको कूर फेरुज ु यकभ रु.३ अिथ २१ कयोड भध्मे रु. १ अिथ १६ 
कयोड ५० राख पछ्र्मौट बई ३६.२० प्रततित प्रगतत हातसर गरयएको छ।  

 आन्त्तरयक याजस्िका सासाभवमक गततवितधहरु सभािेि गयी भातसक रुऩभा कय फरेुवटन प्रकािन 
गरयएको छ। साथै तेस्रो यावष्ट्रम कय द्रदिस २०७१ को अिसयभा स्भारयका प्रकािन गरयएको छ। 

 DFID को सहमोगभा विबाग य अन्त्तगथतका कामाथरमहरुभा कामथयत कय अतधकृतहरुका रातग IFRS 
को Third Module को तारीभ सम्ऩन्न गरयएको छ। 

 बैयहिाभा Disaster Recovery Center सॊचारन गनथ अन्न्त्तभ चयणको तमायीभा ऩतुगएको छ। 

 प्रिासकीम ऩनुयािरोकनका रातग दताथ हनु आएका तनिेदनहरुभध्मे ११३ िटा तनिेदनहरु उऩय 
तनणथम गरयएको छ। 

 

9.12 याजस्ि प्रिासन तातरभ केन्त्ि् 
 वितबन्न ऩदभा कामथयत कभथचायीहरुराई सेिाकातरन तातरभ 7 ऩटक गयी 288 जनाराई प्रदान 

गरयएको छ। 

 अल्ऩकातरन तातरभ 3 ऩटक गयी 134 जनाराई प्रदान गरयएको छ। 

 अतबभून्खकयण तातरभ 3 ऩटक गयी 76 जनाराई प्रदान गरयएको छ। 

 6 वकतसभको तातरभको आिश्मकता ऩवहचान गरयएको छ। 

 याजस्ि सभूह य रेखा सभूहको तातरभ ऩाठ्यक्रभ तनदेन्िका ऩरयभाजथन गरयएको छ। 
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 2071 भाघभा याजस्ि ऩतरका प्रकािन गरयएको छ। 
 
9.13  सम्ऩन्त्त ििुीकयण अनसुन्त्धान विबाग् 
 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनिायण सचेतना अतबिृवि अतबमान अन्त्तयगतका कामथक्रभ सञ्चारन अन्त्तयगत 

देहाम फभोन्जभका कामथक्रभहरु सॊचारन बईयहेको : 
o छाऩा भाध्मभफाट सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनिायण सम्िन्त्धी जनचेतना भूरक प्रचाय प्रसाय १२५ 

ऩटक गरयएको छ। 
o येतडमोफाट सम्ऩन्त्त ििुीयकण तनिायण सम्िन्त्धी जनचेतनाभूरक श्रव्म दृश्म साभाग्री प्रिायण 

सॊतमा- ७२९ ऩटक गरयएको छ। 
o टेतरतबजनफाट सम्ऩन्त्त ििुीकयण  तनिायण सम्िन्त्धी जनचेतनाभूरक श्रव्म दृश्म साभाग्री 

प्रिायण सॊतमा - १२०० ऩटक गरयएको छ।      
 बन्त्साय विबाग, याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग, िन्त्मजन्त्त ुतथा यावष्ट्रम तनकुञ्ज विबाग, फन विबाग, सयकायी 

िकीर कामाथरम सभेतका तनकामहरुको सहबातगताभा कसूयजन्त्म सम्ऩन्त्त योक्का तनमन्त्रण जपत य 
सम्ऩन्त्त भूल्माॊकन सम्फन्त्धी गोष्ठी तथा अन्त्तवक्रथ मा सञ्चारन गरयएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण सम्फन्त्धी जोन्खभ विश्लषेण गोष्ठी तथा अन्त्तवक्रथ मा सञ्चारन अन्त्तयगत विन्त्तम 
जानकायी इकाई, तफभा सतभतत य तधतोऩर फोडथका ऩदातधकायीहरुसभेत जम्भा ५९ जनाको 
सहबातगताभा  जोन्खभ विश्लषेण सम्िन्त्धी अन्त्तयवक्रमा सम्ऩन्न  गरयएको छ। 

 नेऩार प्रहयी केन्त्िीम अनसुन्त्धान व्मूयो य राग ुऔषध तनमन्त्रण व्मूयो सभेतको  सहकामथ य विबागको 
आमोजनाभा विबागका अनसुन्त्धान अतधकृत तथा अन्त्म सहामक कभथचायीहरु सभेत ५० जनाको 
सहबातगताभा वििेष अनसुन्त्धान प्रवितध अन्त्तयगत Control Delivery तथा Undercover Operation 
सम्फन्त्धी गोवष्ठ य अन्त्तयवक्रमा सम्ऩन्न गरयएको छ। 

 विबागका अनसुन्त्धान अतधकृत तथा अन्त्म सहामक कभथचायीहरुको अनसुन्त्धानात्भक ऺभता विकास 
गने तसरतसराभा बायत सयकायको  सहमोगभा ऺभता विकास सम्िन्त्धी ३ हपे्त तातरभभा विबागिाट 
५० जना कभथचायीहरुराई सहबागी गयाइएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनिायण सचेतना अतबिृद्रद्ब कामथक्रभ अन्त्तयगत वितबन्न सयोकायिारहरुसॉग देहाम 
फभोन्जभ अन्त्तयवक्रमात्भक  गोवष्ठ एिॊ कामथिारा सॊचारन गरयएको : 
o सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनिायण सम्फन्त्धी सचेतना अतबिृिी कामथक्रभ क्रभि: याभेछाऩ न्जल्राभा ७३ 

जना य दोरखा न्जल्राभा ५३ को  जना सहबातगताभा अन्त्तयवक्रमा कामथक्रभ सञ्चारन बएको 
छ। 

o नेऩार सभनु्त्िऩाय तनकासी ऩैठायी सॊघको आमोजनाभा सॊघका ऩदातधकायी तथा सदस्म रगामत 
अन्त्म व्मािसामी सभेत २४ जना सहबातग बएको अन्त्तयवक्रमा कामथक्रभ सम्ऩन्न बएको छ। 
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o निुाकोट न्जल्राको सदयभकुाभ विदयु नगयऩातरकाभा ५० जना सहबातगताभा अन्त्तयवक्रमा 
कामथक्रभ सत्र्चारन गरयएको छ। 

o वहभारम सीभाऩाय िान्णज्म सॊघसॊग विबागका कभथचायीहरु सभेत जम्भा ८५ जनाको सहबातगताभा 
अन्त्तयवक्रमा कामथक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ। 

o कञ्चनऩयु न्जल्राको सदयभकुाभ भहेन्त्िनगय नगयऩातरकाभा १०४ जनाको सहबागीताभा 
अन्त्तयवक्रमा कामथक्रभ सत्र्चारन गरयएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तनिायण सम्फन्त्धी जनचेतना अतबिृवि गने सन्त्दबथभा देहाम िभोन्जभ वितबन्न 
ऩेिाविद्हरुसॉग अन्त्तवक्रथ मात्भक गोष्ठी एिॊ कामथिारा सॊचारन गरयएको : 
o बन्त्साय एजेन्त्टहयरु तथा सभनु्त्ि ऩाय तनकासी ऩैठायी सॊघ, बन्त्साय अतधकृत तथा अन्त्म 

कभथचायीहरुसभेत ८२ जनाको सहबातगताभा सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩभा 
वित्तीम रगानी तनिायण सम्िन्त्धी सचेतनाभरुक अन्त्तयवक्रमात्भक गोष्ठी सम्ऩन्न बएको छ। 

o नेऩार िाय एिोतसएसनको सबाहरभा िाय एिोतसमसनका ऩदातधकायी रगामत वितबन्न कानून 
व्मािसामीहरुसभेत १२७ जनाको सहबाततताभा नेऩार िाय एिोतसमएिनसॉग "सम्ऩन्त्त ििुीकयण 
तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩभा वित्तीम रगानी तनिायण सम्िन्त्धी कानूनी य सॊस्थागत व्मिस्था 
तथा कानून कामाथन्त्िमनभा देखाऩयेका चनुौती विषमक" अन्त्तयवक्रमात्भक कामथक्रभ सम्ऩन्न    

बएको छ। 

o बन्त्साय एजेन्त्ट भहासॊघको सहकामथभा वियाटनगय बन्त्साय कामाथरमभा कामथयत बन्त्साय एजेन्त्टहरु य 
तनजका बन्त्साय प्रतततनधीहरु, सो कामाथरमका बन्त्साय अतधकृत तथा अन्त्म कभथचायीहरुसभेत  ६५ 
जनाको सहबातगताभा वियाटनगय बन्त्साय कामाथरमभा सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी 
वक्रमाकराऩभा वित्तीम रगानी तनिायण सम्िन्त्धी सचेतनाभरुक अन्त्तयवक्रमात्भक गोष्ठी सम्ऩन्न 
बएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩ तनिायण सम्फन्त्धी ५ िषे यणनीतत (२०६८-०७३)    
अन्त्तयगत वितबन्न सतभतत तथा उऩसतभततहरुको फैठक सञ्चारन गने न्िरतसराभा अनसुन्त्धान 
उऩसतभततको िैठक २ ऩटक सम्ऩन्न  बएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩ तनिायणका रातग  अध्मागभन विबाग, यावष्ट्रम तनकुञ्ज 
तथा फन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण, कम्ऩनी यन्जष्ट्रायको कामाथरम, बतूभसधुाय तथा व्मिस्थाऩन विबाग य मातामत 
व्मिस्था विबाग सभेत  ऩाॉच िटा साझेदाय तनकामहरुसॉग अन्त्तयतनकाम सभन्त्िमका रातग सभझदायी 
ऩरभा हस्ताऺय गरयएको छ। 

 सम्ऩन्त्त ििुीकयण तथा आतङ्किादी वक्रमाकराऩभा हनु ेवित्तीम रगानीको जोन्खभ भूल्माॊकन सम्फन्त्धी 
अध्ममन प्रततिेदन तमाय गने तसरतसराभा विबागका ऩदातधकायीहरुफाट अध्ममनको प्रायन्म्बक चयणभा 
त्माङ्क सॊकरन  गने उद्देश्मरे वहभारी जडिटुीको व्माऩाय हनुे न्जल्राहरु जमु्रा, भगु,ु कातरकोट य 
सखेुतको स्थरगत भ्रभण गयी अध्ममनका रातग त्माङ्क विियणहरु विियणहरु सॊकरन गरयएको छ। 
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 आ.ि. २०७०।०७१ को िावषथक प्रगतत विियण ५०० प्रतत य सम्ऩन्त्त ििुीकयण (भनी राउण्डरयङ्ग) 
तनिायण ऐन, २०६४ (दोस्रो सॊिोधन सवहत) ५०० प्रतत प्रकािन गरयएको छ।िावषथक प्रगतत विियण 
य ऐनराई विबागको िेि साईटभा सभेत प्रकािन गरयएको छ। 

 

आ.ि. २०७१/०७२ को फैिाख भसान्त्तसम्भको अनसुन्त्धान सम्िन्त्धी प्रगतत : 
 

क्र.सॊ. विियण सॊतमा कैवपमत 

१ हारसम्भ प्राप्त उजयुी ६२१ 
 

२ प्रायन्म्बक जाॉचफझुभा रतगएका २७१ 
 

३ जम्भा अनसुन्त्धानभा यहेका २०१ 
 

४ वििेष अदारतभा अतबमोजन ऩर दताथ बएका २९ 
 

५ वििेष अदारत फाट पैसरा बएका १८ 
 

६ विबागको ऩऺभा पैसरा बएका  १५  

७ ऩनुयािेदनका रातग अनभुतत भाग गरयएका ० 
 

८ विऩऺी ऩनुयािेदनभा गएको १ 
 

९ ताभेरीभा गएका १२०  

१० मो भवहनासम्भको छानविनभा यहेका जम्भा 
उजयुी 

४७२ तस. न. २ य तस. 
नॊ.३ को जम्भा 

 

 

कसूयजन्त्म सम्ऩन्त्त योक् का तनमन्त्रण य जपत सम्फन्त्धी  प्रगतत: 
         (रु. हजायभा) 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

क्र.सॊ. विियण हारसम्भको जम्भा यकभ कैवपमत 

१ सम्ऩन्त्त योक्का १४,७५,७२ 
 

२ तनमन्त्रण १५,१५,६२ 
 

३ जपत ८,७०,७२ 
 

 जम्भा ३८,६२,०६ 
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9.14  याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग्  
 

आ.ि. ०७१/७२ को िैिाख भवहनासम्भको हारसम्भ प्राप् त प्रगतत विियण 

यकभ (रु. हजायभा) 
 कूर याजस्ि असरुीको विियण  

बन्त्सायतपथ ्     रु. ७१,५६,५२ 

भू.अ.कयतपथ ्    रु. ६,२४,९९ 

अन्त्त्िलु्कतपथ ्    रु. ५२,४६ 

आमकयतपथ ्    रु. २२,६५   

विदेिी वितनभमतपथ ्    रु. ७,८६,७६ 

विविध विषमफाट प्राप् त असरुी  रु. १६,७१,६१ 

कूर याजस्ि असरुी (धयौटी सभेत)   रु. १,०३,१४,९८  
 

 विबाग तथा अन्त्तगथतका कामाथरमहरु सभेतफाट बन्त्सायतपथ का कूर ६३५ िटा भदु्दाहरु पछ्यौट 
बएको छ।  

 विदेिी वितनभमतपथ  थान ५ भदु्दाहरु अदारतभा दामय गरयएको छ।  

 कूर नेऩारी भिुा रु.२७,७५,०३९.७३ फयाफयको विदेिी भिुा जपत छ। 

 अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग, नेऩार प्रहयी तथा विबागको सभेतको सभन्त्िमभा करयफ 
७७.६७९ के.जी. (रु.३० कयोड फयाफयको) अिैध सनु ियाभद गयी नेऩार याष्ट्र फैंकभा दान्खरा 
गरयएको छ। 

 मस आ.ि.को चैर भवहनासम्भभा विबाग तथा ऺेरीम कामाथरम सभेतफाट १५८ िटा सॊकास्ऩद 
कायोफायस्थर तथा गोदाभभा आकन्स्भक तनयीऺण तथा अनगुभन गरयएको य मो कामथ तनमतभत रुऩभा 
बइयहेको छ। 

 त्मसैगयी १२२६िटा सिायी साधन चेकजाॉच गरयएको, २५९ऩटक फजाय अनभुगन गरयएको, 
४५२ऩटक रोकभागथ अनगुभन तथा ६५ऩटक सीभा ऺेर अनगुभन गरयएको साथै उक्त कामथ तनमतभत 
रुऩभा बइयहेको छ।   

 DRI-CIS राई अद्याितधक य ऩरयस्कृत गयी Web-basedफनाउने कामथको ऩूिाथधायको रुऩभा  Data 

Centreको स्थाऩना बएको छ। 

 नमाॉ बिन तनभाथणको रातग तडजाइन कामथ बइयहेको छ। 

 Currency basedभार नबई Recordbasedविदेिी भिुाको अऩचरनभा अनसुन्त्धान कामथ िरुु बएको 
छ। 

 िेरुज ु४५% पछ्यौट बएको छ। 

 विदेिी भिुा नेऩारफाट फावहय जाने सभेत देन्खएको, Airport को departure भा सभाततएको छ।  
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 याजस्ि चहुािट तनमन्त्रण ऐन फभोन्जभ १ (एक) थान भदु्दा न्जल्रा अदारत गोयखाभा दामय गने 
क्रभभा यहेको छ। 

 िटुिरभा सफै ऺेरीम प्रभखुहरु सवहतको याजस्ि चहुािट तनमन्त्रण सम्फन्त्धी छरपर सम्ऩन्न छ।  

 

9.15 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम् 
 

सम्ऩन्न बएका भहत्िऩूणथ कामथहरु् 
 एकर खाता कोष प्रणारी तनमतभत रुऩभा सॊचारनभा आएको छ । मस प्रणारीभा तनमतभत 

सधुायका काभहरु सॊचारनभा यहेका छन  । मस प्रणारीरे On Budget, On treasury कायोिायहरु 
भार सभेटेको छ ।  

 याजस्ि ब्मिस्थाऩन सूचना प्रणरी (Revenue Management Information System/RMIS) का 
रातग अत्माधतुनक Server जडान गरयएको छ । मस सॊगै काठभाण्डौ उऩत्मकाका सिै सयकायी 
कायोिाय गने फैकहरु, कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरु, याजस्ि आजथन गने सयकायी 
कामाथरमहरु, नेऩार याष्ट्र फैंक, भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम तथा सम्िि सिै तनकामहरुका रातग 
एउटै सफ्टिेयभा यही याजस्ि आम्दानीको विियण तमाय गने तथा वहसाि तभरान गने सवुिधा प्राप्त 
बएको छ । मस प्रणारी राई क्रभि सिै न्जल्राहरुका कामाथन्त्िमन गदै रतगने कामथक्रभ यहेको  
छ । 

 १३ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुभा फैकन्ल्ऩक उजाथका रातग सौमथउजाथ प्रणारी जडान 
गरयएको छ । मस सॊगै कुर ३४ न्जल्राभा फैकन्ल्ऩक उजाथका रातग सौमथउजाथ प्रणारी जडान बै 
सकेको छ ।  

 ५३ न्जल्राभा अन्प्टकर पाईफय य दईु दगुथभ न्जल्रा (डोल्ऩा य भगु)ु भा VSAT भापथ त सेिा 
सचुारु गरयएको छ ।  

 १३ जना IT Technicians हरुको ऩयाभिथ सेिा खरयद गने कामथ बएको छ ।  हारै मस कामाथरम 
तथा भातहत कामाथरमहरुभा सॊचारनभा यहेका प्रणारीहरु तथा सो का रातग प्रमोगभा आएका 
Server रगामतका अन्त्म उऩकयणहरु उच्च प्रावितधक विऻता आिश्मक ऩने प्रणारीहरु यहेका   
छन  ।   

 मस कामाथरमको आिश्मकता अनसुाय तनम्न Software हरु तमायी तथा सॊचारनभा ल्माईएको    
छ । 

o Internal Debt Management System/IDMS 

o External Debt Management Information System/EDMS 

o Government Investment Management Information System/GMIS 

o Revenue Management Information System/RMIS 

o Budget Management Information system/BMIS 

o Treasury Management Information System/TMIS 

 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७१ 

 

अथथ भन्त्रारम  46 
 

 तनजाभती जॊगी प्रहयी तथा न्िऺक सेिा फाट सेिा तनिृत्तहरुको तनिृत्तबयण ब्मिस्थाऩनको कामथ 
सम्िन्न्त्धत न्जल्रा न्स्थत कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुफाटै हनुे य तनिृत्तबयण िाऩतको 
यकभ फैंक भापथ त फझु्ने ब्मिस्था तभराइएको छ । मस फाट सेिा तनिृत्तहरुराई सहज हनुकुा साथै 
फैकहरुराई तनिृत्तबयण फाऩत नेऩार सयकायरे सोधबनाथ द्रदनऩुने यकभभा ििुता कामभ बएको   
छ । 

 कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुभा कामथयत कभथचायीहरुका रातग ९ िटा ऩनुताथजकी तातरभ 
सॊचारन गरयएको छ ।  

 सिै कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमका प्रभखुहरुको उऩन्स्थतीहनुे गयी ३ िटा ऺेतरम गोष्ठी 
सॊचारन बएको छ ।  

 रेखा प्रणारीका सिथभान्त्म तसिान्त्तहरु तथा असर अन्त्तयावष्ट्रम अभ्मासहरु सभेतराई सभािेस गयी 
सयकायी रेखा प्रणारीका सम्िन्त्धभा Accounting Manual तमाय गने कामथ बैयहेको छ । 

 सयकायी रेखाॊकन, तथा प्रततिेदन प्रणारीराई अन्त्तयावष्ट्रम स्तयको फनाउन े उदेश्मरे नेऩार 
सािथजतनक ऺेर रेखाभान (Nepal Public Sector Account Standard/NPSAS) अनरुुऩको 
ढाॉचाभा अतबरेखन य प्रततिेदन तमाय गने सम्िन्त्धभा भवहरा फारिातरका तथा सभाजकल्माण 
भन्त्रारम य बौततक मोजना ऩिुाथधाय तथा मातामात ब्मिस्था भन्त्रारमभा कामाथन्त्िमनभा ल्माइएको 
छ ।  

 सन २००८ ऩश्चात सन २०१४ भा Second PEFA (Public Expenditure and Financial 

Accountability) Repeat Assessment को कामथ अन्न्त्तभ चयणभा यहेको छ । मस Second 

PEFA Repeat Assessment रे विगतको तरुनाभा नेऩारको आतथथक प्रिासनका ऺेरहरुभा 
उल्रेखनीम सधुाय बएको देखाएको छ ।  

 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरमभा बैयहेका सधुाय कामथक्रभहरु सॊचारन गने सम्िन्त्धभा मस 
कामाथरमको हार यहेको बिन सानो बएको हदुा तातरभ हर सवहतको फहउुऩमोगी बिन तनभाथण 
गने सम्िन्त्धभा Drawing design तमाय बै रागत अनभुान तमाय गने कामथ बैयहेको छ । 

 वितबन्न ९ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुको बिन तनभाथणको कामथ प्रायम्ब गरयएको छ । 
वितबन्न ८ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुको बिन तनभाथणातधन अिस्थाभा यहेको छ । मो 
सॊगै कुर ६६ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरुको आफ्नै स्िातभत्िको बिन (चार ुआ.ि. भा 
तनभाथण सरुु बएका तथा तनभाथणातधन सभेत गयी) भा यही कामथ सॊचारन गरययहेको अिस्था छ ।  

 फेरुज ुपछ्यौट सम्िन्त्धभा 
आ.ि. २०७०।७१ भा मस कामाथरम अन्त्तयग यहेको कूर रु ९६ कयोड फेरुज ु भध्मे 72 
प्रततित पछ्यौट बै सकेको छ । चार ुआ.ि. २०७१/७२ को फेरुजकुो प्रततिेदन प्राप्त हनु े
क्रभभा यहेको छ । 
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१0.  आतथथक िषथ २०७०/0७१ को वितनमोन्जत फजेट एिॊ खचथको मथाथथ विियण् 
 

  चार ुखचथ         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.न्ि.नॊ. कामथक्रभ कामभ फजेट  खचथ  खचथ 
प्रततित 

1 3050113 अथथ भन्त्रारम 247,169 240,342 97=24 

2 3050123 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम 78,294 72,377 92=44 

3 3050133 तनिृन्त्तबयण व्मिस्थाऩन कामाथरम 51,618 46,757 90=58 

4 3050143 
कुभायी चोक तथा केन्त्िीम तहतसर 
कामाथरम 

11,012 10,778 97=88 

5 3050153 कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरु 432,955 404,672 93=47 

6 3050173 याजस्ि प्रिासन तातरभ केन्त्ि 26,493 23,528 88=81 

7 3050183 
बॊसाय तफबाग (बॊसाय सदुृढीकयण 
सभेत) 

144,291 94,538 65=52 

8 3050193 
बॊसाय कामाथरमहरु (गस्ती टोरी 
सभेत) 

639,380 596,620 93=31 

9 3050203 
आन्त्तरयक याजस्ि विबाग (अन्त्तिलु्क  

सदुृढीकयण सभेत) 
579,750 478,369 82=51 

10 3050213 आन्त्तरयक याजस्ि कामाथरमहरु 850,749 757,647 89=06 

11 3050223 याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग 77,453 66,100 85=34 

12 3050233 याजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कामाथरमहरु 61,375 58,110 94=68 

13 3050243 ऋण असरुी  ऩनुयािेदन न्त्मामतधकयण 7,601 5,755 75=71 

14 3050253 ऋण असरुी न्त्मामतधकयण 24,290 20,673 85=11 

15 3050283 सम्ऩन्त्त िवुिकयण अनसुन्त्धान विबाग 45,287 31,327 69=17 

16 3050293 
अन्त्तयाथष्ट्रीम सॊघ, सॊस्था सदस्मता िलु्क 
अनदुान विविध 

410,000 270,880 66=07 

17 3051033 कृवष तफकास फैंक , विविध 11,500 11,500 100=00 

18 3051043 
साना वकसान विकास फैंक (तफन्त्तम 
सॊस्था), विविध 

63,250 63,250 100=00 

19 3051053 
रघ ुविभा सहमोग कामथक्रभ (ऩि ु
,फारी,स्िास््म ) 

80,500 80,500 100=00 

20 3051063 िीत घय तनभाथण (ब्माज अनदुान) 10,209 10,209 100=00 

21 3051093 सािथजतनक सॊस्थान सधुाय कामथक्रभ 18,794 5,418 28=83 
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22 3051113 मिुा स्ियोजगाय कोष 293,250 132,308 45=12 

23 3051123 साना विकास आमोजना 321,967 0 0=00 

24 3051133 
ग्राभीण वित्त ऺेर विकास क्रस्टय 
कामथक्रभ 

475,650 405,239 85=20 

25 3051143 
फजेट तथा तनिृन्त्तबयण सधुाय 
आमोजना 

12,000 8,499 70=83 

26 3051153 आतथथक प्रिासन सधुाय कामथक्रभ 116,050 74,486 64=18 

27 3051173 
ऩूॉजीफजाय तथा ऩूिाथधाय ऺभता सहमोग 
आमोजना 

150,000 56,171 37=45 

28 3051193 सािथन्जनक सॊस्थान तनदेिन फोडथ 14,378 12,492 86=88 

29 3053203 वित्तीम ऩहुॉच अतबिृवि कामथक्रभ 10,000 0 0=00 

    जम्भा 5,265,265 4,038,545 76=70 

 

 

 ऩूॉन्जगत खचथ         रु. हजायभा 

1 3050114 अथथ भन्त्रारम 20,552 16,856 82=02 

2 3050124 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम 11,028 6,473 58=70 

3 3050134 तनिृन्त्तबयण व्मिस्थाऩन कामाथरम 6,169 3,880 62=90 

4 3050144 
कुभायी चोक तथा केन्त्िीम तहतसर 
कामाथरम 

700 700 100=00 

5 3050154 कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरु 108,296 84,094 77=65 

6 3050174 याजस्ि प्रिासन तातरभ केन्त्ि 8,750 1,672 19=11 

7 3050184 बॊसाय तफबाग (बॊसाय सदुृढीकयण सभेत) 117,200 35,437 30=24 

8 3050194 बॊसाय कामाथरमहरु (गस्ती टोरी सभेत) 425,994 192,070 45=09 

9 3050204 
आन्त्तरयक याजस्ि विबाग (अन्त्तिलु्क  

सदुृढीकयण सभेत) 
39,260 25,217 64=23 

10 3050214 आन्त्तरयक याजस्ि कामाथरमहरु 175,944 136,987 77=86 

11 3050224 याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग 38,640 17,059 44=15 

12 3050234 याजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कामाथरमहरु 16,860 11,479 68=08 

13 3050244 ऋण असरुी  ऩनुयािेदन न्त्मामतधकयण 327 327 100=00 

14 3050254 ऋण असरुी न्त्मामतधकयण 250 250 100=00 
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15 3050284 सम्ऩन्त्त िवुिकयण अनसुन्त्धान विबाग 12,806 12,806 100=00 

16 3051144 फजेट तथा तनिृन्त्तबयण सधुाय आमोजना 17,000 2,366 13=92 

17 3051154 आतथथक प्रिासन सधुाय कामथक्रभ 52,700 52,668 99=94 

18 3051194 सािथन्जनक सॊस्थान तनदेिन फोडथ 440 436 99=09 

    जम्भा 1,052,916 600,777 57=06 

 

 

१1 आ.ि.2०७१/0७२ भा वितनमोन्जत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचथ्  
 

 चार ुखचथ          रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.न्ि.नॊ. कामथक्रभ कामभ फजेट  खचथ  खचथ 
प्रततित 

1 3050113 अथथ भन्त्रारम 220,685 174,362 79=01 

2 3050123 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम 82,772 63,505 76=72 

3 3050133 तनिृन्त्तबयण व्मिस्थाऩन कामाथरम 52,314 38,152 72=93 

4 3050143 
कुभायी चोक तथा केन्त्िीम तहतसर 
कामाथरम 

13,666 10,133 74=15 

5 3050153 कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरु 475,725 372,785 78=36 

6 3050173 याजस्ि प्रिासन तातरभ केन्त्ि 34,787 24,295 69=84 

7 3050183 
बॊसाय तफबाग (बॊसाय सदुृढीकयण 
सभेत) 

93,839 58,961 62=83 

8 3050193 बॊसाय कामाथरमहरु (गस्ती टोरी सभेत) 625,375 517,597 82=77 

9 3050203 
आन्त्तरयक याजस्ि विबाग (अन्त्तिलु्क  

सदुृढीकयण सभेत) 
427,674 252,528 59=05 

10 3050213 आन्त्तरयक याजस्ि कामाथरमहरु 928,463 652,436 70=27 

11 3050223 याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग 65,048 42,018 64=60 

12 3050233 याजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कामाथरमहरु 65,775 55,783 84=81 

13 3050243 ऋण असरुी  ऩनुयािेदन न्त्मामतधकयण 7,778 5,367 69=00 

14 3050253 ऋण असरुी न्त्मामतधकयण 25,793 20,825 80=74 

15 3050283 सम्ऩन्त्त िवुिकयण अनसुन्त्धान विबाग 64,598 35,290 54=63 

16 3050293 
अन्त्तयाथष्ट्रीम सॊघ, सॊस्था सदस्मता िलु्क 
अनदुान विविध 

630,000 76,586 12=16 

17 3051033 कृवष तफकास फैंक , विविध 19,175 19,175 100=00 

18 3051043 साना वकसान विकास फैंक (तफन्त्तम 91,000 91,000 100=00 
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सॊस्था),  विविध 

19 3051053 
रघ ुविभा सहमोग कामथक्रभ (ऩि,ु 
फारी, स्िास््म ) 

120,500 120,500 100=00 

20 3051093 सािथजतनक सॊस्थान सधुाय कामथक्रभ 495,505 5,165 1=04 

21 3051113 मिुा स्ियोजगाय कोष 106,023 55,231 52=09 

22 3051133 
ग्राभीण वित्त ऺेर विकास क्रस्टय 
कामथक्रभ 

245,500 72,210 29=41 

23 3051143 फजेट तथा तनिृन्त्तबयण सधुाय आमोजना 15,600 4,420 28=33 

24 3051153 आतथथक प्रिासन सधुाय कामथक्रभ 140,889 44,935 31=89 

25 3051173 
ऩूॉजीफजाय तथा ऩूिाथधाय ऺभता सहमोग 
आमोजना 

37,750 4,278 11=33 

26 3051193 सािथन्जनक सॊस्थान तनदेिन फोडथ 17,018 10,872 63=89 

27 3053203 वित्तीम ऩहुॉच अतबिृवि कामथक्रभ 3,000 0 0=00 

28 3053213 बन्त्साय सधुाय कामथक्रभ 49,218 7,524 15=29 

29 3053223 कृषी तथा ऩिऩुारन ब्माज अनदुान 500,000 500,000 100=00 

    जम्भा 5,655,470 3,335,933 58=99 

 

ऩूॉन्जगत खचथ         रु. हजायभा 
1 3050114 अथथ भन्त्रारम 57,308 30,242 52=77 

2 3050124 भहारेखा तनमन्त्रक कामाथरम 30,630 4,186 13=67 

3 3050134 तनिृन्त्तबयण व्मिस्थाऩन कामाथरम 5,950 5,665 95=21 

4 3050144 
कुभायी चोक तथा केन्त्िीम तहतसर 
कामाथरम 

725 725 100=00 

5 3050154 कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाथरमहरु 102,074 46,051 45=12 

6 3050174 याजस्ि प्रिासन तातरभ केन्त्ि 3,335 1,889 56=64 

7 3050184 
बॊसाय तफबाग (बॊसाय सदुृढीकयण 
सभेत) 

13,950 2,710 19=43 

8 3050194 बॊसाय कामाथरमहरु (गस्ती टोरी सभेत) 129,750 35,101 27=05 

9 3050204 
आन्त्तरयक याजस्ि विबाग (अन्त्तिलु्क  

सदुृढीकयण सभेत) 
27,973 9,914 35=44 

10 3050214 आन्त्तरयक याजस्ि कामाथरमहरु 191,466 91,621 47=85 

11 3050224 याजस्ि अनसुन्त्धान विबाग 8,420 1,908 22=66 

12 3050234 याजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कामाथरमहरु 11,825 6,700 56=66 

13 3050244 ऋण असरुी  ऩनुयािेदन न्त्मामतधकयण 311 0 0=00 
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14 3050254 ऋण असरुी न्त्मामतधकयण 1,316 492 37=39 

15 3050284 सम्ऩन्त्त िवुिकयण अनसुन्त्धान विबाग 11,107 3,609 32=49 

16 3051114 मिुा स्ियोजगाय कोष 3,315 1,702 51=34 

17 3051144 फजेट तथा तनिृन्त्तबयण सधुाय आमोजना 10,000 0 0=00 

18 3051154 आतथथक प्रिासन सधुाय कामथक्रभ 51,200 23,955 46=79 

19 3051194 सािथन्जनक सॊस्थान तनदेिन फोडथ 75 69 92=00 

20 3053214 बन्त्साय सधुाय कामथक्रभ 594,268 172,911 29=10 

    जम्भा 1,254,998 439,450 35=02 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेन्खत नीतत तथा कामथक्रभको ऩवहरो दि 
भवहनाको प्रगतत विियण् 

 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामथक्रभ २०७२ फैिाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 52 

 नेऩार याष्ट्र फैंक ऐन, २०५८, फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्था सम्फन्त्धी ऐन, २०६३ य 
फैंवकङ्ग कसयु सम्िन्त्धी ऐन, २०६४ 
सॊिोधन विधेमकहरु व्मिस्थावऩका - 
सॊसदको मसै अतधिेिनभा ऩेि गने । 

नेऩार याष्ट्र फैंक ऐन, २०५८ य फैंवकङ्ग कसयु 
सम्िन्त्धी ऐन , २०६४को सॊिोधन विधेमकहरु 
व्मिस्थावऩका-सॊसदभा ऩेि बएको छ।  

फैंक तथा वित्तीम सॊस्था सम्फन्त्धी ऐन, 

२०६३को सॊिोधन विधेमक तजुथभा सहभततका 
रातग कानून भन्त्रारमभा ऩठाइएको छ। 

2 53 

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरु य िीभा 
कम्ऩनीराई एक अकाथसॊग  गाभ्ने भजथय 
तथा एन्क्िन्जसन नीततराई तनयन्त्तयता 
द्रदने । 

भजथय तथा एन्क्िन्जसन नीततराई तनयन्त्तयता 
द्रदइएको छ। 

 

3 48 

 फजेट व्मिस्थाऩन तथा वित्तीम 
जिापदेवहता सम्िन्त्धी काननु तजुथभा   

गने । 

वित्तीम जिापदेहीता सम्फन्त्धी कानूनको 
भस्मौदा तमाय बईयहेको छ । 

4 54 

 तनऺेऩ तथा कजाथ सयुऺण  विधेमक 
व्मिस्थावऩका-सॊसदको मसै अतधिेिनभा 
ऩेि गने । 

तनऺेऩ तथा कजाथ सयुऺण कोषको स्थाऩना य 
सॊचारन गने सम्िन्त्धभा व्मिस्था गनथ फनेको 
विधेमक, २०७१ व्मिस्थावऩका सॊसद सभऺ 
प्रस्ततु गनथ स्िीकृततका रातग भन्न्त्रऩरयषदभा ऩेि 
गरयएको छ । 

5 55 
 कभोतडटी फजायराई व्मिन्स्थत गनथ मस 

सम्िन्त्धी काननु तजुथभा गने । 

फस्त ु कायोफाय ऐन तजुथभा गयी तजुथभा 
सहभततका रातग कानून, न्त्माम सॊविधानसबा 
तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम ऩठाईएको छ। 
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6 78 

 कृवष, ऩिऩुारन तथा भस्त्म उत्ऩादनराई 

व्मिसामीकयण गनथ त्मस्ता व्मिसामभा 
प्रमोग हनुे हाते ट्याक्टय, ऩािय वटरय, 
वपडय भेन्िन, तभतरङ्ग भेन्िन रगामतका 
वितबन्न उऩकयणहरुभा १ प्रततित भार 

बन्त्साय भहसरु राग्ने गने। साथै गाई िा 
बैंसी ऩाल्ने ऩि ु पाभथरे ऩैठायी गने एउटा 
ढुिानी साधनभा राग्ने बन्त्साय भहसरुभा 
ऩचास प्रततित छुट हनु े । मसैगयी 
तभन्ल्कङ भेतसन तथा भासजुन्त्म ऩदाथथको 
ढुिानीभा प्रमोग हनुे येविजेयेटेड भ्मानको 
आमातभा ऩूयै बन्त्साय छूट गने। 

 

 

कामाथन्त्िमन बएको छ। 

7 80 

 न्चमा उद्योगराई प्रोत्साहन गनथ मस्ता 
उद्योगरे ततयेको भूल्म अतबिवृि कयको 
५० प्रततित छूट द्रदने।  

कामाथन्त्िमन बएको छ। 

 

 

8 161 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथथको अन्त्तयाथवष्ट्रम भूल्मभा 
हनुे उतायचढािराई सभामोजन गनथ 
नेऩार आमर तनगभको रागत 
साझेदायीभा भूल्म न्स्थरयकयण कोष 
स्थाऩना गने।  

ऩेट्रोतरमभ ऩदाथथ तथा ग्माॉस भूल्म न्स्थयीकयण 
कोष (सञ्चारन) तनमभािरी, २०७१ तभतत 
२०७१ चैर २३ फाट रागू बएको छ। 

9 243 

 आगाभी िषथ ऩाॉचिटा ग्राभीण विकास 
फैकराई गाबेय यावष्ट्रम स्तयको ग्राभीण 
विकास फैंक सञ्चारनभा ल्माउने।  

ऩाॉचिटा ग्राभीण विकास फैंकहरू भजथ बई 
यावष्ट्रम स्तयको नेऩार ग्राभीण विकास फैंक 
तरतभटेड गठन बैसकेको छ। 

10 247 

 कृवष, ऩि ुतथा फारी सॊयऺण रगामतको 
ऺेरभा फीभा कायोिायराई विस्ताय गयी 
ग्राभीण ऺेरसम्भ फीभाको ऩहुॉच ऩरु् माउन 
रघ ु फीभा सम्फन्त्धी नीतत फनाई 
कामाथन्त्िमनभा ल्माउने। 

विभा ऐनभा सभसाभवमक सॊिोधन गने भस्मौदा 
विभा सतभततफाट तमाय बैयहेको छ । 

11 248 

 फीभा कम्ऩनीहरूसॉगको साझेदायीभा 
आकन्स्भक फीभा कोषराई रू= ५ 
अफथको अतधकृत ऩूॉजी यहने गयी ऩनुफॉभा 
कम्ऩनीभा रुऩान्त्तयण गने।  

ऩनुविथभा कम्ऩनीको स्थाऩना बैसकेको छ। 
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१२ 43 

 एक अफथबन्त्दा फढीको ऩूॉजी रगानीभा 
स्थाऩना हनुे उत्ऩादनभूरक उद्योग य दईु 
अफथबन्त्दा फढीको ऩूॉजी रगानीभा स्थाऩना 
हनुे ऩमथटन ऺेरसॊग सम्फन्न्त्धत उद्योग 
तथा हिाई कम्ऩनीराई कायोिाय िरुु 
गयेको तभततरे ऩाॉच िषथसम्भ ऩणुथ रुऩभा 
य त्मसऩतछको तीन िषथसम्भ ऩचास 
प्रततित आमकय छुट गने। 

आतथथक ऐन, २०७१ भापथ त कामाथन्त्िमन 
बइयहेको छ। 

 
 
 

 

१३ 250 

 तनजीकयण ऐन, २०५० भा साभवमक 
सॊिोधन गने।  

 

तफधेमक तमाय गयी आन्त्तरयक छरपरको 
क्रभभा यहेको छ।  
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उद्योग भन्त्रारम 

 

१. ऩषृ्ठबतूभ्  

देशराई औद्योतगकयणतपफ  उन्त्भखु गयाई ददगो औद्योतगक विकास गनफ आिश्मक नीतत, ऐन, तनमभ तजुफभा 
गयी औद्योतगक विकासका भाध्मभद्वाया योजगायीका अिसय तसजफना, औद्योतगक उत्ऩादन, तनमाफत प्रिर्द्फन तथा 
विदेशी भदु्रा आजफन गयी उच्च आतथफक िृवर्द्को रक्ष्म हातसर गनफ नेऩार सयकायको केन्त्द्रीम तनकामको 
रुऩभा मस भन्त्रारमको छुटै्ट स्थाऩना बएको हो । कृवि ऺेरभा यहेको तनबफयताराई कभ गदै विद्यभान 
फेयोजगायी, अधफ फेयोजगायी तथा गयीफी कभ गनफ औद्योतगकयणको बतूभका भहत्िऩूणफ यहन्त्छ । औद्योतगक 
रगानीरे औद्योतगक उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फवृर्द्, योजगायी तसजफना, स्थानीम सीऩको प्रमोग स्तयीम 
साधनको उऩमोग, आमात प्रततस्थाऩन तथा तनमाफत प्रिर्द्फनभा मोगदान गदफछ । औद्योतगक ऺेरभा तनजी, 
स्िदेशी तथा फैदेशशक रगानी आकविफत गनफको रातग औद्योतगक ऩूिाफधाय तनभाफण गदै रैजान,े भौजदुा 
औद्योतगक ऩूिाफधायहरुको प्रबािकायी उऩमोग गने, तनमाफत प्रिर्द्फनभा जोड ददन विशेि आतथफक ऺेरको 
तनभाफण तथा सञ्चारन गने य रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योगहरुको प्रिर्द्फनको भाध्मभफाट गरयिी न्त्मूतनकयण 
गयी यावष्डम अथफतन्त्रराई प्रिर्द्फन गनफ मस भन्त्रारमको स्थाऩना गरयएको हो । 

  

२. ध्मेम् 
 उद्यभशशरता अतबिृवर्द् भापफ त अथफतन्त्रराई टेिा ऩरु् माउने ।  

 औद्योतगक उत्ऩादनराई उच्च गणुस्तयमकु्त एिॊ प्रततस्ऩधाफत्भक फनाई उत्ऩाददत िस्तकुो तनमाफत  
फढाउने । 

 औद्योतगक ऺेरभा स्िदेशी तथा विदेशी रगानी आकविफत गदै रैजाने ।  

 सन्त्ततुरत ऺेरीम विकासभा उद्योग ऺेरको मोगदान फढाउने ।  

 

३. यणनीतत् 
 उद्योगहरुराई आिश्मक स्रोत य साधन भातथको ऩहुॉच, उजाफ य अन्त्म बौततक ऩूिाफधायको  व्मिस्था 

तथा नीतत तनभाफण य कामाफन्त्िमनभा जोड ददने ।  

 स्थानीम स्रोत एिभ ् सीऩको उऩमोग य फजायसॊगको सम्फन्त्ध विस्ताय भापफ त सन्त्ततुरत ऺेरीम 
विकासराई फढािा ददने गयी रघ,ु घयेर,ु साना, भझौरा तथा ठूरा उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनराई 
प्रबािकायी फनाउने । 

 रगानी भैरी िाताियण तसजफना गनफ आिश्मक नीतत तथा ऐनको ऩरयभाजफन तजुफभा य कामाफन्त्िमन   
गने ।  

 गैह्र आिासीम नेऩारीहरुराई नेऩारभा रगानी गनफ प्रोत्सावहत गने ।  

 वऩछतडएका गरयि सभूहभा उद्यभशशरता विकास गयी राबभूरक स्ियोजगायी तसजफना गनफ  जोड ददने ।  

 फौवर्द्क सम्ऩशिको अतधकाय सॊयऺण सम्फन्त्धी प्रणारीगत कामफको व्मिस्थाऩन गने ।  
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४. यणनीततक उर्द्शे्महरु् 
 उत्ऩादन प्रविमाभा अग्रऩषृ्ठ सम्फन्त्ध भजफतु फनाउन उत्ऩादनभूरक उद्योगहरुभा कयाय, कयाय खेती, 

कृविभा आधारयत उद्योगको शृ्ॊखरा तनभाफण एिभ ् अन्त्तय सम्फशन्त्धत उद्योगको कायोिाय जस्ता 
व्मिस्थाऩकीम विकल्ऩहरुको अिरम्फन गने । 

 औद्योतगक ऩूिाफधाय रगानी गयी उद्योग ऺेरको विकास गनफ तसभेन्त्ट उद्योगहरुसम्भ ऩहुॉच सडक तथा 
विद्यतु प्रसायण राईन विस्ताय, विशिे आतथफक ऺेर विकासका कामफहरु सम्ऩन्न गने । 

 गरयिी तनिायणको रातग रघ ुउद्यभ विकास कामफिभराई विस्ताय, उऩमकु्त प्रवितधको ऩहुॉच तथा भूल्म 
शृ्ॊखरा सम्फन्त्ध विकासको आधायभा रशऺत सभूहका रघ ुउद्यभको स्तय िृवर्द् गने । 

 औद्योतगक उत्ऩादनहरुको प्रततस्ऩधाफत्भकता अतबिृवर्द्, योजगायदाता य श्तभक फीच असर  औद्योतगक 
सम्फन्त्ध कामभ गने य काभदायहरुको साभाशजक सयुऺा सम्फन्त्धी विश्वव्माऩी अिधायणाराई 
कामाफन्त्िमन गने । 

 तनजी तथा सहकायी ऺेर सभेतको सहबातगताभा रगानी प्रिर्द्फन कोि, प्रवितध विकास कोि, रघ ुउद्यभ 
विकास कोि, रुग्ण उद्योग ऩनुरुत्थान कोि, भवहरा उद्यभी विकास कोि य गैय व्मािसावमक, गैय 
व्माऩारयक जोशखभको ऺततऩूततफ ददने औद्योतगक रगानी सॊयऺण कोिको स्थाऩना तथा सञ्चारन गने । 

 यावष्डम प्राथतभकता प्राप्त ऺेरभा विदेशी रगानी तबत्र्माउन रगानीभैरी िाताियणको तसजफना तथा गैय 
आिासीम नेऩारी य नेऩारी भूरका विदेशीराई नेऩारभै रगानीको रातग प्रोत्साहन गने । 

 फौवर्द्क सम्ऩशिको व्मिशस्थत रेखाजोखा गयी अतबरेखिर्द् गदै सॊयऺण य सम्िर्द्फन गनफ  औद्योतगक 
तथा िौवर्द्क सम्ऩशि कामाफरम स्थाऩना य सञ्चारन गने ।  

  

५. कामफऺ रे्  

नेऩार सयकाय (कामफ विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोशजभ मस भन्त्रारमको कामफऺ ेर देहाम फभोशजभ 
यहेको छ ।  

 उद्योग तथा औद्योतगक विकास सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामफिभको तजुफभा,  कामाफन्त्िमन, अनगुभन 
य भूल्माङ्कन, 

 खानी तथा खतनज ऩदाथफ अन्त्िेिण सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामाफन्त्िमन, 

 खानी तथा खतनज विकास वििमक अध्ममन, तारीभ, अन्त्िेिण तथा सिेऺण, 

 औद्योतगक विकास, 

 औद्योतगक ऺेरहरू तथा औद्योतगक सॊघ–सॊस्थाहरू, 

 औद्योतगक तनमोगहरू, 

 सॊमकु्त याष्डसॊघीम औद्योतगक विकास सॊगठन तथा अन्त्म अन्त्तयाफवष्डम औद्योतगक सॊगठन, 

 िैदेशशक रगानी प्रिर्द्फन, 
 औद्योतगक रगानी प्रिर्द्फन, 
 घयेर ुतथा ग्राभीण सीऩ य उद्योगको सॊयऺण तथा प्रिर्द्फन, 
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 नाऩ, तौर य गणुस्तय तनधाफयण तथा प्रिर्द्फन, 
 उद्योग सम्फन्त्धी सािफजतनक प्रततष्ठान, 

 उत्ऩादकत्ि िृवर्द् वििमक नीतत तथा कामफिभ, 

 औद्योतगक प्रवितध विकास य प्रवितध हस्तान्त्तयण, 

 औद्योतगक जनशशक्तको विकास तथा तातरभ, अन्त्िेिण तथा सिेऺण, 

 औद्योतगक प्रिर्द्फन य सॊयऺण, 

 कम्ऩनी प्रशासन, 

 औद्योतगक सम्ऩशि य प्रशासन, 

 सॉगदठत सॊस्थाको दाभासाही प्रशासन, 

 विशेि आतथफक ऺेर, 

 नेऩार इशितनमरयङ्ग सेिा अन्त्तगफतका भाइतनङ्ग, शजमोरोजी, केभेष्डी, केतभकर, भेटारशजफकर,  भेट्रोरोजी 
सभूहको सेिा सञ्चारन । 

 

६. कानूनी व्मिस्था्  

 ऐनहरु् 
 प्राइबेट पभफ यशजषे्डशन ऐन, २०१४ 

 साझेदायी पभफ यशजषे्डशन ऐन, २०२० 

 ऩेटेण्ट, तडजाइन तथा टे्रडभाकफ  ऐन, २०२२ 

 स्टाण्डडफ नाऩ य तौर ऐन, २०२५ 

 गणुस्तय तनधाफयण य तौर ऐन, २०३७ 

 नेऩार गणुस्तय (प्रभाण शचन्त्ह) ऐन, २०३७ 

 खानी तथा खतनज ऩदाथफ सम्फन्त्धी ऐन, २०४२ 

 औद्योतगक व्मिसाम ऐन, २०४९ 

 विदेशी रगानी तथा प्रवितध हस्तान्त्तयण ऐन, २०४९ 

 िाताियण सॊयऺण ऐन, २०५३ 

 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान ऐन, २०५३ 

 कम्ऩनी ऐन, २०६३ 

 दाभासाही सम्फन्त्धी ऐन, २०६३ 

 तनमभहरु्  

 खतनज सबेऺण बिा तनमभािरी, २०२४ 

 प्राइबेट पभफ यशजषे्डशन तनमभािरी, २०३४ 

 नेऩार गणुस्तय (प्रभाण शचन्त्ह) तनमभािरी, २०४० 

 िाताियण सॊयऺण तनमभािरी, २०५४ 
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 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास सतभतत कभफचायी सेिा शतफ तनमभािरी, २०५५ 

 खानी तथा खतनज ऩदाथफ तनमभािरी, २०५६ 

 नीततहरु्  

 विदेशी रगानी नीतत, २०७१ 

 औद्योतगक नीतत, 2067 

 तनदेशशकाहरु्  

 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास कामफिभ सञ्चारन तनदेशशका, २०५८ 

 रघ ुघयेर ुतथा साना उद्योग कजाफ व्मिस्थाऩन तनदेशशका, २०६५ 

 सािफजतनक तनकामभा स्िदेशी िस्तकुो उऩमोग गने सम्फन्त्धी तनदेशशका, २०६९ 

 प्रवितध विकास कोि तनदेशशका, २०७० 

 विशेि आतथफक ऺेर तनदेशशका, २०७० । 

 कामफवितधहरु्  

 भवहरा उद्यभशीरता विकास कोि (सॊचारन) कामफवितध, २०६९ 

 रघ ुघयेर ुतथा साना उद्योग विकास कोि सञ्चारन वितनमभािरी, २०६२ तथा कामफवितध, २०६९ 

 तनमाफतभा नगद प्रोत्साहन सम्फन्त्धी कामफवितध, २०७० । 

 गठन आदेशहरु्  

 नेऩार व्मिसाम भञ्च (गठन आदेश), 2067 

 विशेि आतथफक ऺेर विकास सतभतत (गठन) आदेश,२०६९ । 

 आचाय सॊवहताहरु्  

 औद्योतगक प्रततष्ठानका कामफस्थरभा हनुे रैंतगक वहॉसा विरुर्द्को आचाय सॊवहता, २०६७ । 

 अन्त्तयाफवष्डम सशन्त्ध सम्झौताहरु् फ्रान्त्स, जभफनी, भौरयसस, िेरामत, वपनल्माण्ड य बायतसॉग विप्ऩा सम्झौता 
बएको । 
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7. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना् 

 
 

 

७.१ भन्त्रारम अन्त्तगफतका सॊस्थाहरु 
 विबागहरु्  

 उद्योग विबाग, तरऩयेुश्वय  

 घयेर ुतथा साना उद्योग विबाग, तरऩयेुश्वय 

  कम्ऩनी यशजष्डायको कामाफरम, तरऩयेुश्वय  

 खानी तथा बगूबफ विबाग, रैनचौय  

 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबाग, िाराज ु । 

 

 अन्त्म कामाफरम/ आमोजना/ सतभतत्  

 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास सतभतत, तरऩयेुश्वय 

 विशेि आतथफक ऺेर विकास सतभतत, फफयभहर 

 रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ, धोिीघाट  

 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान, तरऩयेुश्वय 

 सैतनक साभाग्री तनदेशनारम, बद्रकारी 
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 केन्त्द्रीम कायागाय कायखाना, तरऩयेुश्वय 

 खतनज अन्त्िेिण तथा विकास आमोजना, रैनचौय  

 ऩेट्रोतरमभ अन्त्िेिण ऩरयमोजना, रैनचौय 

 घयेर ुतथा साना उद्योग प्रशशऺण केन्त्द्र, तरऩयेुश्वय 

 बिैूऻातनक सबेऺण तथा अनसुन्त्धान आमोजना, रैनचौय । 

 

 सािफजतनक सॊस्थानहरु 

 उदमऩयु तसभेन्त्ट उद्योग तरतभटेड, 
 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान, 
 औद्योतगक ऺेर व्मिस्थाऩन तरतभटेड,  

 गोयखकारी यफय उद्योग तरतभटेड, 
 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास सतभतत,  

 जनकऩयु चयुोट कायखाना तरतभटेड, 
 नेऩार ओरयएण्ड म्माग्नसेाईट प्राईबेट तरतभटेड, 
 नेऩार औितध तरतभटेड, 
 नेऩार भेटर कम्ऩनी तरतभटेड, 
 तफयाटनगय जटु तभल्स तरतभटेड, 
 फटुिर धागो कायखाना तरतभटेड, 
 यावष्डम उत्ऩादकत्ि तथा आतथफक विकास केन्त्द्र तरतभटेड, 
 हेटौडा तसभेन्त्ट उद्योग तरतभटेड । 

 

८. आ.ि.०७१/0७२ को दोस्रो चौभातसकभा हातसर बएका भखु्म भखु्म उऩरशव्धहरु्  
 औद्योतगक व्मिसाम ऐनको विधेमक भशन्त्रऩरयिदफाट स्िीकृत बई व्मिस्थावऩका सॊसदभा  ऩेश हनुे 

िभभा  यहेको छ।  
 कम्ऩनी ऐनको अशन्त्तभ भस्मौदा तमाय बई सयोकायिारा भन्त्रारमभा याम प्रततविमाका रातग 

ऩठाइएको छ ।  
 बैयहिा विशेि आतथफक ऺेर सॊचारनका रातग सेिा तथा प्रशासतनक बिनहरु सॊचारनभा ल्माइएको  

छ । 

 विशेि आतथफक ऺेर सम्िन्त्धभा व्मिस्था गनफ िनकेो विधेमक भशन्त्रऩरयिदफाट स्िीकृत बई 
व्मिस्थावऩका सॊसदभा ऩेश हनुे िभभा यहेको छ ।  

 ऩाॉचखार विशिे आतथफक ऺेरको DPR तमाय गनफ आशमऩर भाग गरयएको छ । 

 भवहरा उद्यभशीरता विकास कोि १० शजल्राभा सञ्चारन गनफ यावष्डम िाशणज्म फैंक सॉग सम्झौता 
सम्ऩन्न बई कामाफन्त्िमनको िभभा यहेको छ । 
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 कम्ऩनी यशजष्डाय कामाफरमको ऩूिाफञ्चर ऺेरीम कामाफरम वियाटनगयभा खोतरएको य केन्त्द्रभा १२ घण्टे 
सेिा प्रिाह शरुु गरयएको छ ।   

 चीन सयकायसॉगको BIPPA ऩरयभाशजफत भस्मौदा ऩययाष्ड भन्त्रारमभा ऩठाइएको छ ।   
 विदेशी रगानी  नीतत नेऩार सयकायिाट स्िीकृत बएको छ । 

 उद्योग ददिस भनाउने  सम्फशन्त्ध प्रस्ताि नेऩार सयकायिाट स्िीकृत बएको छ । 

 नेऩार एवितडटेशन ऩरयिद विधेमकको अशन्त्तभ भस्मौदा तमाय बई सयोकायिारा भन्त्रारमको याम 
प्रततविमाको रातग ऩठाइएको  छ ।  

 

10. आतथफक ििफ २०७०/०७१ भा वितनमोशजत फजेट एिॊ खचफको मथाथफ विियण् 

 चार ुखचफ           रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.शश.नॊ. कामफिभ कामभ फजेट  खचफ  खचफ  
प्रततशत 

1 3070113 उद्योग भन्त्रारम 62,855 35,864 57=06 

2 3070123 उद्योग विबाग 331,972 329,887 99=37 

3 3070133 खानी तथा बगूबफ विबाग 65,133 61,893 95=03 

4 3070143 घयेर ुतथा साना उद्योग विबाग 55,758 54,625 97=97 

5 3070153 केशन्त्द्रम कायागाय कायखाना 4,139 4,068 98=28 

6 3070163 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबाग 35,608 31,938 89=69 

7 3070173 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर कामाफरमहरु 29,685 27,336 92=09 

8 3070183 कम्ऩनी यशजष्डायको कामाफरम 26,027 25,801 99=13 

9 3070193 सैतनक साभग्री उत्ऩादन तनदेशनारम 150,384 149,991 99=74 

10 3071013 िाताियणीम ऺेर सहमोग कामफिभ (उजाफ कामफिभ सभेत) 23,539 8,711 37=01 

11 3071023 खतनज अन्त्िेिण तथा विकास आमोजना 2,205 2,197 99=64 

12 3071033 ऩेट्रोतरमभ अन्त्िेिण ऩरयमोजना 5,950 5,204 87=46 

13 3071043 ब-ूिैऻातनक सबेऺण तथा अनसुन्त्धान आमोजना 1,595 1,592 99=81 

14 3071053 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान 22,825 21,643 94=82 

15 3071063 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास कामफिभ (सतभतत) 49,455 48,713 98=50 
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16 3071073 घयेर ुतथा साना उद्योग प्रशशऺण केन्त्द्र 23,791 22,346 93=93 

17 3071083 

औद्योतगक ऩूिाफधाय विकास कामफिभ (विशेि आतथफक ऺेर 
सभेत) 11,170 9,077 81=26 

18 3071093 औद्योतगक रगानी प्रिर्द्फन कामफिभ 22,050 9,836 44=61 

19 3071123 रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 394,419 142,537 36=14 

20 3071143 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (उद्योग कामफिभ) 18,400 14,164 76=98 

21 3078013 घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ (४८ शजल्रा) 166,918 152,090 91=12 

22 3078023 घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ (२७ शजल्रा) 127,218 119,511 93=94 

    जम्भा 1,631,096 1,279,024 78=42 

  

 ऩूॉशजगत खचफ           रु. हजायभा 

1 3070114 उद्योग भन्त्रारम 6,188 2,379 38=45 

2 3070124 उद्योग विबाग 3,450 3,448 99=94 

3 3070134 खानी तथा बगूबफ विबाग 9,642 4,296 44=56 

4 3070144 घयेर ुतथा साना उद्योग विबाग 11,250 8,410 74=76 

5 3070154 केशन्त्द्रम कायागाय कायखाना 600 597 99=50 

6 3070164 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबाग 13,900 13,460 96=83 

7 3070174 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर कामाफरमहरु 2,450 2,438 99=51 

8 3070184 कम्ऩनी यशजष्डायको कामाफरम 5,400 5,130 95=00 

9 3070194 सैतनक साभग्री उत्ऩादन तनदेशनारम 160,000 159,999 100=00 

10 3071014 िाताियणीम ऺेर सहमोग कामफिभ (उजाफ कामफिभ सभेत) 550 550 100=00 

11 3071024 खतनज अन्त्िेिण तथा विकास आमोजना 10,700 9,069 84=76 

12 3071034 ऩेट्रोतरमभ अन्त्िेिण ऩरयमोजना 2,060 1,959 95=10 

13 3071044 ब-ूिैऻातनक सबेऺण तथा अनसुन्त्धान आमोजना 1,925 1,924 99=95 

14 3071054 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान 1,030 1,030 100=00 

15 3071064 घयेर ुतथा साना उद्योग विकास कामफिभ (सतभतत) 6,660 3,177 47=70 
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16 3071074 घयेर ुतथा साना उद्योग प्रशशऺण केन्त्द्र 2,405 439 18=25 

17 3071084 

औद्योतगक ऩूिाफधाय विकास कामफिभ (विशेि आतथफक ऺेर 
सभेत) 799,462 422,501 52=85 

18 3071094 औद्योतगक रगानी प्रिर्द्फन कामफिभ 500 499 99=80 

19 3071124 रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 47,762 7,923 16=59 

20 3071144 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (उद्योग कामफिभ) 14,250 10,779 75=64 

21 3078014 घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ (४८ शजल्रा) 61,060 57,842 94=73 

22 3078024 घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ (२७ शजल्रा) 56,811 43,053 75=78 

    जम्भा 1,218,055 760,902 62=47 

 

११. आ.ि.०७१/0७२ भा वितनमोशजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचफ्  
चार ुखचफ                 रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.शश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचफ प्रततशत 

1 3070113 उद्योग भन्त्रारम 39,695 32,356 81=51 

2 3070123 उद्योग विबाग 332,263 324,525 97=67 

3 3070133 खानी तथा बगूबफ विबाग 64,144 57,599 89=80 

4 3070143 घयेर ुतथा साना उद्योग विबाग 34,800 25,587 73=53 

5 3070153 केशन्त्द्रम कायागाय कायखाना 3,752 3,666 97=71 

6 3070163 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबाग 45,911 33,300 72=53 

7 3070173 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर कामाफरमहरु 36,244 30,421 83=93 

8 3070183 कम्ऩनी यशजष्डायको कामाफरम 28,088 24,976 88=92 

9 3070193 सैतनक साभग्री उत्ऩादन तनदेशनारम 150,000 38,923 25=95 

10 3071013 

िाताियणीम ऺेर सहमोग कामफिभ (उजाफ 
कामफिभ सभेत) 

6,819 4,140 60=71 

11 3071023 खतनज अन्त्िेिण तथा विकास आमोजना 4,438 2,760 62=19 

12 3071033 ऩेट्रोतरमभ अन्त्िेिण ऩरयमोजना 6,172 4,999 80=99 

13 3071043 
ब-ूिैऻातनक सबेऺण तथा अनसुन्त्धान 

1,628 373 22=91 
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आमोजना 

14 3071053 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान 23,529 19,865 84=43 

15 3071063 

घयेर ुतथा साना उद्योग विकास कामफिभ 
(सतभतत) 

65,908 58,394 88=60 

16 3071073 घयेर ुतथा साना उद्योग प्रशशऺण केन्त्द्र 28,545 21,921 76=79 

17 3071083 

औद्योतगक ऩूिाफधाय विकास कामफिभ (विशेि 
आतथफक ऺेर सभेत) 

12,178 8,436 69=27 

18 3071093 औद्योतगक रगानी प्रिर्द्फन कामफिभ 8,235 2,255 27=38 

19 3071123 रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 815,535 61,895 7=59 

20 3071143 

नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (उद्योग 
कामफिभ) 

7,050 4,460 63=26 

21 3078013 

घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ 
(४८ शजल्रा) 

184,192 153,571 83=38 

22 3078023 

घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ 
(२७ शजल्रा) 

159,449 114,904 72=06 

    जम्भा 2,058,575 1,029,326 50=00 

 

 ऩूॉशजगत खचफ           रु. हजायभा 
1 3070114 उद्योग भन्त्रारम 995 705 70=85 

2 3070124 उद्योग विबाग 550 407 74=00 

3 3070134 खानी तथा बगूबफ विबाग 16,295 6,350 38=97 

4 3070144 घयेर ुतथा साना उद्योग विबाग 23,290 627 2=69 

5 3070154 केशन्त्द्रम कायागाय कायखाना 970 70 7=22 

6 3070164 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर विबाग 13,540 358 2=64 

7 3070174 नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर कामाफरमहरु 935 929 99=36 

8 3070184 कम्ऩनी यशजष्डायको कामाफरम 3,435 2,912 84=77 

9 3070194 सैतनक साभग्री उत्ऩादन तनदेशानरम 200,000 83,810 41=91 

10 3071014 
िाताियणीम ऺेर सहमोग कामफिभ-उजाफ 

450 281 62=44 
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कामफिभ सभेत 

11 3071024 खतनज अन्त्िेिण तथा विकास आमोजना 15,211 11,333 74=51 

12 3071034 ऩेट्रोतरमभ अन्त्िेिण ऩरयमोजना 3,255 1,142 35=08 

13 3071044 

ब-ूिैऻातनक सबेऺण तथा अनसुन्त्धान 
आमोजना 

2,466 522 21=17 

14 3071054 औद्योतगक व्मिसाम विकास प्रततष्ठान 1,845 1,289 69=86 

15 3071064 

घयेर ुतथा साना उद्योग विकास कामफिभ 
(सतभतत) 

1,000 814 81=40 

16 3071074 घयेर ुतथा साना उद्योग प्रशशऺण केन्त्द्र 310 310 100=00 

17 3071084 

औद्योतगक ऩूिाफधाय विकास कामफिभ (विशेि 
आतथफक ऺेर सभेत) 

438,154 154,684 35=30 

18 3071094 औद्योतगक रगानी प्रिर्द्फन कामफिभ 75 0 0=00 

19 3071124 रघ ुउद्यभ विकास कामफिभ 100,000 10,433 10=43 

20 3071144 

नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (उद्योग 
कामफिभ) 

15,000 337 2=25 

21 3078014 

घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ 
(४८ शजल्रा) 

55,648 23,701 42=59 

22 3078024 

घयेर ुतथा साना उद्योग तफकास कामफिभ 
(२७ शजल्रा) 

19,980 10,566 52=88 

    जम्भा 913,404 311,580 34=11 
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१२. आ.ि. २०७१/0७२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेशखत नीतत तथा कामफिभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. विमाकराऩ नीतत तथा कामफिभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 40  औद्योतगक व्मिसाम य विदेशी रगानी तथा 
प्रवितध हस्तान्त्तयण सम्िन्त्धी नमाॉ काननु 
तजुफभा गने । 

औद्योतगक व्मिसाम ऐन भशन्त्रऩरयिद्  को 
विधामन सतभततभा छरपरको िभभा 
यहेको।  विदेशी रगानी तथा प्रवितध 
हस्तान्त्तयण सम्िन्त्धी ऐन सॊसोधनको 
िभभा यहेको छ। 

2 40  विदेशी रगानी नीतत तथा औद्योतगक फौवर्द्क 
सम्ऩशि नीतत तजुफभा गने । 

विदेशी रगानी नीततको भस्मौदा 
भशन्त्रऩरयिद् भा ऩेस बएको छ।  
औद्योतगक फौवर्द्क सम्ऩशि नीतत नमाॉ 
औद्योतगक व्मिस्था ऐनभा सभािेश बएको 
छ । 

3 40  विशेि आतथफक ऺेर सम्िशन्त्ध विधेमक 
व्मिस्थावऩका-सॊसदभा प्रस्ततु गने । 

विशेि आतथफक ऺेर सम्िशन्त्ध विधेमकको 
भस्मौदा भशन्त्रऩरयिद् भा ऩेश बएको छ। 

4 40  विदेशी रगानीभा ठूरा उद्योगहरु स्थाऩना गने 
प्रविमा सयर फनाइने छ । 

विदेशी रगानी तथा प्रवितध हस्तान्त्तयण 
सम्िन्त्धी ऐनको सॊशोधन भस्मौदाभा 
सभािेश छ। 

5 40  रुग्ण उद्योग ऩनु: सॊचारन य 
ऩनु:व्मिस्थाऩनका रातग आिश्मक नीततगत, 
कानूनी,सॊयचनागत य प्रविमागत व्मिस्था 
तभराउने। 

औद्योतगक व्मिसाम ऐनको सॊशोधन 
भस्मौदाभा सभािेश छ। 

6 42  निीन विचाय बएका तय रगानीमोग्म ऩूॉजी 
स्रोत नबएका साना  भध्मभ व्मिसामी, 
आविष्कायकताफ तथा उद्यभीराई शरुु ऩूॉजी 
उऩरव्ध गयाई प्रोत्साहन गनफ नेऩार सयकाय, 
तनजी ऺेर य गैय आिातसम नेऩारी सभेतको 
सहभततभा एक कोि खडा गने य मो कोिभा 
नेऩार सयकायरे रु५० कयोडको फीऊ ऩूॉजी 
उऩरव्ध गयाउने  । 

कोि खडा गने य तफऊ ऩूॉजी उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्त्धभा अिधायणाऩर अथफ 
भन्त्रारमको सहभततका रातग ऩठाइएको 
छ। 
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7 151  आगाभी आतथफक ििफदेशख बैयहिा विशेि 
आतथफक ऺेर सञ्चारनभा ल्माइने।  

भॊतसय भा उद् घाटन बई सॊचारनको 
िभभा यहेको छ। ओ एण्ड एभ ् को 
तमायी बैयहेको छ। 

8 151  ऩाॉचखार विशेि आतथफक ऺेरको 
गरुुमोजनासवहत विस्ततृ इशितनमरयङ्ग तडजाइन 
नक्सा तमाय गनुफका साथै ऩहुॉच सडक 
तनभाफणको कामफ आयम्ब गने।  

भनसामऩरको अध्ममन ऩूया बै RFP भाग 
बैसकेको छ। 

9 151  जमु्राभा विशेि आतथफक ऺेर स्थाऩनाका रातग 
ऩहुॉच सडक  य फायाको तसभयाभा विशेि 
आतथफक ऺेरका रातग ऩूिाफधाय तनभाफणको कामफ 
अशघ फढाउने। 

फोरऩर प्राप्त गयी भूल्माङ्कनको िभभा 
यहेको छ। 

 

10 152  कञ्चनऩयु य कैरारी रगामत देशका सम्बावित 
ऺेरभा थऩ औद्योतगक ऺेर स्थाऩना गरयनेछ।  

 

कॊ चनऩयु औद्योतगक ऺेरको सम्बाव्मता 
अध्ममन ऩूया बै जग्गा प्रातप्तका रातग िन 
भन्त्रारमभा अनयुोध बएको छ। रेखनाथ, 
रुऩन्त्देही य उदमऩयुभा सम्बाव्मता अध्ममन 
बैयहेको छ। 

11 152  फटुिरको भोतीऩयुभा ततनाउ औद्योतगक 
उऩऺेर स्थाऩनाका रातग विस्ततृ इशितनमरयङ्ग 
तडजाइन गने। 

जग्गाको स्िातभत्िका रातग बतूभसधुाय 
भन्त्रारमभा अनयुोध बै गएको छ। 

12 153  आगाभी ििफभा १२ िटा तसभेन्त्ट उद्योगको 
रातग खानीस्थर ऩहुॉच भागफ तथा ८ िटा 
तसभेन्त्ट उद्योगका रातग विद्यतु सफस्टेशन तथा 
प्रसायण राइन तनभाफण कामफराई तनयन्त्तयता 
ददने।  

ऩहुॉच सडकको काभ सडक विबाग य 
प्रशायण राइन, सफ स्टेशन तनभाफणको काभ 
नेऩार विद्यतु प्रातधकयणफाट बैयहेको छ। 

13 153  उद्यभी स्िमॊरे ऩहुॉच भागफ तनभाफण गनफ चाहेभा 
तनशित भाऩदण्डका आधायभा अनदुान ददने।  

भाऩदण्ड तमाय ऩानफ ऩयाभशफदाता छनौट 
बई कामफ बैयहेको छ। 

14 153  ऩेट्रोतरमभ रगामत खतनजजन्त्म ऩदाथफ 
उत्खननका रातग स्िदेशी तथा विदेशी 
रगानीकताफहरूराई आकविफत गने। 

खानी तथा खतनज ऩदाथफ (दो.सॊ.) 
तनमभािरी भशन्त्रऩरयिद् फाट स्िीकृत बएको 
छ। खतनज ऐनभा सॊशोधनको तमायी 
बैयहेको छ। 
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15 39  कम्ऩनी ऐन, प्रततस्ऩधाफ प्रिर्द्फन तथा फजाय 
सॊयऺण ऐन एिॊ दाभासाही सम्िन्त्धी ऐनभा 
ऩरयभाजफन तथा विद्यभान ऋण तथा जभानत 
ऐनको प्रािधानराई सभमानकूुर फनाइने । 

कम्ऩनी ऐनको भस्मौदा तमाय गयी याम 
प्रततविमाका रातग सयोकायिारा 
भन्त्रारमहरूभा ऩठाइएको छ। अन्त्म 
ऐनहरुको सभमानकुुर ऩरयभाजफनका रागी 
सतभतत गठन कामफ अशघ िढाईएको छ । 

16 156  एक गाउॉ एक उत्ऩादन तथा एक शजल्रा एक 
उत्ऩादनका कामफिभराई विस्ताय गने।  

कामफिभ विस्ताय बैयहेको छ। 

17 249  विघटन सम्फन्त्धी प्रविमाभा सयरीकयण गनफ 
कम्ऩनी ऐनभा आिश्मक सॊशोधन गयी 
तरशक्िडेटय (Liquidator) को काभ, कतफव्म, 
अतधकाय य दावमत्िभा थऩ स्ऩष्ट ऩाने। 

कम्ऩनी ऐन सॊशोधनको भस्मौदा तमाय 
गयी याम प्रततविमाको रातग सयोकायिारा 
तनकामहरुभा ऩठाइएको छ। 
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ऊजाा भन्त्रारम 

१.ऩषृ्टबतूभ् 
ऊजााको सिै वकतसभका स्रोतहरुको सदऩुमोग गयी ऊजाा/विद्यतु उत्ऩादन, प्रशायण एिॊ वितयण तथा ऊजाा 
सयुऺा, ऊजाा सदऩुमोग जस्ता कामाहरु गना, विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयणको रातग नेऩार 
सयकायको अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघाकारीन नीतत तनभााण गयी सोको कामाान्त्िमनको रातग 
आिश्मक मोजना तथा कामाक्रभ तमाय गने सम्िन्त्धी कामाको रातग ऊजाा भन्त्रारमको स्थाऩना बएको    

हो ।  

 

ऊजाा भन्त्रारमराई ऊजाा य विद्यतु उत्ऩादन, प्रशायण, वितयण, तनमभनको साथै ऊजाा सॊयऺण, ऊजाा 
विकासको रातग रगानी प्रिर्द्ान गने जजम्भेिायी प्रदान गरयएको छ । मस भन्त्रारमराई ऊजाा/विद्यतु 
सम्फन्त्धी सॊस्थाहरुको सभन्त्िम गने, अनगुभन गने, ऊजाा विकास सम्फन्त्धी सम्झौता गने, ऊजाा व्माऩायको 
कामा गने गयाउने जरस्रोत सम्फन्त्धी फहउुद्देश्मीम आमोजनाहरु सञ्चारन गने, जनशजि विकास गने, ऊजाा 
सम्फन्त्धी अन्त्तयावष्डम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सम्फन्त्ध, सम्ऩका  य सभन्त्िम गने कामाहरु सभेत सजुम्ऩएको छ । 
विकासको भेरुदण्डको रुऩभा यहेको ऊजाा ऺेरराई सभमोजचत तरयकारे द्रतु विकास गयी देशभा यहेको 
ऊजाा सॊकटराइ न्त्मूतनकयण गने, तनयाकयण गने य विद्यतु ऊजााराई देशको भूख्म ऊजााको रुऩभा अगातड 
फढाउने सोचका साथ भूरकुको ऊजाा ऺेरसॊग सम्िजन्त्धत सम्ऩूणा गततवितधहरुको व्मिस्थाऩन गने भखु्म 
दावमत्ि ऊजाा भन्त्रारमको यहेको छ ।  

 

२. दृवष्टकोण् 
जरविद्यतुराई सभवष्टगत आतथाक विकासको भखु्म आधायको रुऩभा तरदै मस ऺेरभा स्िदेशी तथा विदेशी 
रगानीराई प्रोत्साहन गना आिश्मक िाताियणको तसजाना गयी देशभा ग्राभीण ऺेरसम्भ अतधकातधक 
जनताराई बयऩदो, गणुस्तयीम य सिासरुब विद्यतु सेिा उऩरव्ध गयाउन ुऊजाा भन्त्रारमको भखु्म उद्देश्म   
हो । त्मसैगयी  देशको सिाातगॊण विकासको रातग ऩमााप्त विद्यतु आऩूतता गयी नेऩारी जनताको 
जीिनस्तयभा सधुाय ल्माउन ेय सफै जनताराई बयऩदो रुऩभा गणुस्तयीम,दीगो तथा सिासरुब विद्यतु सेिा 
उऩरव्ध गयाई जरविद्यतुराई तनमाात मोग्म िस्तकुा रुऩभा स्थावऩत गनुा ऊजाा भन्त्रारमको दृवष्टकोण 
यहेको छ ।  

 

3. उद्दशे्म् 
 उजााको व्माऩाय, आमोजना विकास, अन्त्तयदेशीम  प्रशायण राइनको ऩूिााधाय तमाय गने । 

 Energy Efficiency, Energy Audit  कामाान्त्िमन गने । 

 सयकायको नीतत तथा कामाक्रभराई कामारुऩभा रुऩान्त्तयण गने । 

 सािाजतनक तनजी साझेदायी अिधायणा राई प्रबािकायी रुऩभा कामाान्त्िमन गने । 

 विद्यतु खरयद प्रबािकायी य ऩायदशॉ फनाउने । 
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 विद्यतु आमोजना य कम्ऩनीहरुको अनगुभन य सभन्त्िम एिॊ सहजीकयण । 

 

४. यणनीतत् 
 ऊजाा ऺेरराई प्राथतभकता प्राप्त ऺेरको रुऩभा याख्न े।  
 उजााराई आतथाक विकासको भेरुदण्डका रुऩभा अॊतगकाय गयी आतथाक सभवृर्द् हातसर गने ।  
 जरविद्यतु ऺेर तरुनात्भक राबको ऺेरका रुऩभा ऩवहचान गने । 
 प्रशासतनक ऩनुसंयचना प्रभखु एजेण्डाको रुऩभा स्थावऩत गने ।  
 रगानीको अिसय खरुा  गने ।  
 सॊस्थागत ऺभता अतबिृद्बि गने । 
 प्रबािकायी तनमभन, अनगुभन गयी प्रततस्ऩधाात्भक िाताियण य रगानी भैरी िाताियण तमाय गने ।  
  
 सभवष्टगत रक्ष्महरु 
 देशभा विद्यभान जरस्रोतको उऩमोग गयी कभ रागतभा विद्यतु उत्ऩादन गने । 
 उजचत भूल्मभा बयऩदो य गणुस्तयीम विद्यतु सेिाराई भरुकुबयी विस्ताय गने । 
 विद्यतुीकयणराई आतथाक वक्रमाकराऩसॉग आिर्द् गने । 
 ग्राभीण विद्यतुीकयण विस्ताय गदै ग्रातभण अथातन्त्रको विकासभा टेिा ऩरु् माउन।े  
 जरविद्यतुराई तनमाात मोग्म फस्तकुो रुऩभा विकास गने । 
 
 कामानीततक रक्ष्महरु 
 नेऩारको जरस्रोतराई यावष्डम वहत, िाताियण सॊयऺण एिॊ अतधकतभ राबतपा  रजऺत गयी जरविद्यतु 

विकासभा साना, भझौरा, ठूरा एिॊ जराशममिु आमोजनाहरुको कामाान्त्िमन गने । 
 जरविद्यतु विकास प्रिर्द्ानका रातग तनजी ऺेर, आिश्मकता अनसुाय सयकायी ऺेर तथा सयकायी य 

तनजी ऺेरको सॊमिु रगानी आकवषात गयी जरविद्यतु आमोजनाको विकास गने ।  
 नेऩारको जरविद्यतु विकासरे यावष्डम भार नबई ऺेतरम अथातन्त्रराई ऩतन सघाउ ऩरु् माउन ेबएकोरे 

नेऩारको जरविद्यतु सम्बाव्मता एिॊ तछभेकी भरुकुहरुभा विद्यतु ऊजााको भागराई सभेत दृवष्टगत गयी 
जरविद्यतु विकासको ऺेरभा द्बिऩऺीम िा ऺेरीम सहमोगको यणनीतत अिरम्िन गने ।  

 
५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
जरविद्यतु विकास सम्फन्त्धी भातथका उद्देश्म ऩूया गना देहामका यणनीततको अिरम्फन गरयनेछ । 
 कृवष एिॊ औद्योतगक विकास सॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेविद्यतु ऺेरको विकास ऩूिााधाय यहेको तथ्मराई 

आत्भसात गदै जरविद्यतु सेिाराई साभाजजक न्त्मामको दृवष्टरे ग्राभीण अथातन्त्र सम्भ ऩरु् माउने । 
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 जरविद्यतुराई आन्त्तरयक खऩतका साथै तनमाातको सम्बािनाराई सभेत दृवष्टगत गरय मसको विकासभा 
तनजी ऺेरको सहबातगताराई फढाउन रगानी सहमोगी, स्ऩष्ट, सयर एिॊ ऩायदशॉ प्रवक्रमाहरु अिरम्िन 
गने । 

 नेऩारको जरस्रोतराई यावष्डम वहत, िाताियण सॊयऺण एिॊ अतधकतभ राबतपा  रजऺत गयी जरविद्यतु 
विकासभा साना, भझौरा, ठूरा एिॊ जराशममिु आमोजनाहरुको कामाान्त्िमन गने । 

 जरविद्यतु विकास प्रिर्द्ानका रातग तनजी ऺेर, आिश्मकता अनसुाय सयकायी ऺेर तथा सयकायी य 
तनजी ऺेरको सॊमिु रगानी आकवषात गयी जरविद्यतु आमोजनाको विकास गने ।  

 नेऩारको जरस्रोतको उऩमोगफाट अतधकतभ राब तरनको रातग खास-खास नदीहरुको जराधायराई 
नै जरस्रोतको विकास य व्मिस्थाऩनको आधाय फनाउन े। 

 नेऩारको जरविद्यतु विकासरे यावष्डम भार नबई ऺेरीम अथातन्त्रराई ऩतन सघाउ ऩरु् माउन ेबएकोरे 
नेऩारको जरविद्यतु सम्बाव्मता एिॊ तछभेकी भरुकुहरुभा विद्यतु ऊजााको भागराई सभेत दृवष्टगत गयी 
जरविद्यतु विकासको ऺेरभा द्बिऩऺीम िा ऺेरीम सहमोगको यणनीतत अिरम्िन गने ।  

 एकीकृत रुऩभा जरस्रोतको विकास गने अिधायणा अनरुुऩ जरविद्यतु विकास य व्मिस्थाऩन गदाा 
सम्ऩूणा अथातन्त्रको ऩरयप्रके्ष्मभा यावष्डम विकास सम्फन्त्धी व्माऩक दृवष्टकोण याख्न े।  

 सयकायी एिॊ तनजी ऺेरको सॊमिु प्रमासफाट जरविद्यतु आमोजनाभा ऩनासक्न ेजोजखभहरुराई न्त्मून गदै 
रग्न ेय तनयाकयण गना नसक्न ेजोजखभहरु सयकायी तथा तनजी ऺेर भध्मे जनु ऺेररे कभ खचाभा 
फहन गना सक्छ सो ऺेररे जजम्भा तरन ेव्मिस्था गने । 
 

६. कामा ऺरे् 
नेऩार सयकाय (कामा विबाजन), तनमभािरी, २०६९ अनसुाय ऊजाा भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुाऩने कामाहरु 
देहामअनसुाय यहेका छन् 
 ऊजाा उत्ऩादन, व्मिस्थाऩन, उऩमोग, सयुऺा, प्रिर्द्ान य विकास सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा 

कामाक्रभको तजुाभा, कामाान्त्िमन, अनगुभन  य  भूल्माङ्कन । 
 ऊजााको उऩमोग सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, सिेऺण  तथा कामाान्त्िमन । 
 ऊजाासम्फन्त्धी फहउुद्देश्मीम मोजनाको सभन्त्िम, तनभााण, सञ्चारन तथा प्रिर्द्ान । 
 ऊजाासम्फन्त्धी जनशजिको विकास । 
 निीकयणीम ऊजााको विकास । 
 ऊजाा विकास तथा विद्यतु ् विकास सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन, 

तनभााण, सञ्चारन, सम्बाय  य  विकास । 
 ऊजाासम्फन्त्धी  कम्ऩनी तथा सॊस्थाको सभन्त्िम य प्रशासन । 
 ऊजाा विकासभा तनजी ऺेरको रगानी प्रिर्द्ान (रगानी फोडाको कामाऺ ेर फाहेक) 
 ऊजााको उऩमोग सम्फन्त्धी यावष्डम, ऺेरीम तथा अन्त्तयाावष्डम सम्ऩका  । 
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 ऊजााको उऩमोग सम्फन्त्धी द्बिऩऺीम िा फहऩुऺीम सॊमन्त्रको सॊमोजन, िाताा तथा सजन्त्ध सम्झौता । 
 जरस्रोत सम्फन्त्धी द्बिऩऺीम िाताा, फहऩुऺीम सजन्त्ध सम्झौता । 
 विद्यतुक्ो तनमभन, योमल्टी तथा भहसरु दयको तनधाायण य कामाान्त्िमन । 
 नेऩार विद्यतु ्प्रातधकयण तथा ऊजाा ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत तनकामसॉग सभन्त्िम । 
 अन्त्म भन्त्रारमको कामाऺ ेरभा नऩयेको जर तथा त्मसको उऩमोग य ऊजाा सम्फन्त्धी कामा । 
 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ सेिा अन्त्तगात देहामका सभूह, उऩसभूहको सञ्चारन- 

(क)  इरेजक्िकर इजन्त्जतनमरयङ सभूह । 
(ख)  भेकातनकर इजन्त्जतनमरयङ सभूह । 
(ग)  तसतबर इजन्त्जतनमरयङ सभूहको हाइड्रोऩािय उऩ-सभूह । 

 
७.  कानूनी व्मिस्था् 

 जरश्रोत ऐन, २०४९ 
 विद्यतु चहुािट तनमन्त्रण ऐन, २०५८ 
 विद्यतु ऐन, 2049 
 विद्यतु तनमभािरी २०५० 

 
८. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना्  
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9. आ.ि. 2071/72 भा भन्त्रारमको तपा िाट बएका भहत्िऩूणा कामाहरु् 
 तसॊचाई तथा जरस्रोत व्मिस्थाऩन अन्त्तगात Request for Proposal को प्रावितधक भूल्माङ्कन बई 

सहभतीका रातग दात ृतनकाम विश्व फैकभा ऩठाइएको छ । 

 जरविद्यतु आमोजना सम्िन्त्धी भाऩदण्ड् 
- Power system Optimizations Study  अन्त्तगात Revised Interim Report प्राप्त बएको छ । 

- Preparation of Operation and Maintenance Guideline for Hydropower Project and 

Transmission system  सन्त्दबाभा  Progress Report प्राप्त हनुकुो साथै Inception report प्राप्त बई 
स्िीकृत बएको    छ । 

 जरविद्यतु आमोजना अध्ममन् 
- सम्बाव्मता अध्ममन् 2 ठुरा य 4 िटा िहउुद्दशे्मीम आमोजनाको अध्ममन शरुु गने सन्त्दबाभा 

वितबन्न चयणभा रयऩोटा प्राप्त बई Comment तथा  Approve  गरयएको  य  EOI सूचना प्रकाजशत 
गरयएको छ । 

- विस्ततृ इजन्त्जतनमरयङ्ग तडजाइन् तल्रो हङु्का जरविद्यतु आमोजनाको EOI सूचना प्रकाजशत बएको  

छ । 

- ऩवहचान य ऩूिा सम्बाव्ता् 2 आमोजनाहरुको ऩवहचान य 2 िटा आमोजनाहरुको ऩूिा सम्बाव्मता 
अध्ममन हनुे सन्त्दबाभा EOI सूचना प्रकाजशत बएको छ । 

 अन्त्म ऩयाभशा सेिा सम्िन्त्धी कामाभा 5 िटा अध्ममन कामाहरु शरुु हनुे सन्त्दबाभा सम्झौता सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 फढुीगॊगा जरविद्यतु आमोजनाको विद्यतुगहृभा ऩगु्ने ऩहुॉचभागा तनभााण कामाको टेण्डय आह्वान बएको 
छ । 

 भातथल्रो ताभाकोशी जरविद्यतु आमोजना (456 भे.िा.) 
- Headwork भा Concreting  कामा  (८२%) सम्ऩन्न बएको छ । 

- आमोजनाहरुको वितबन्न सरुुङहरुको सॊशोतधत कुर रम्िाई १६.८ वक.तभ. भध्मे हारसम्भ १४.८ 
वक.तभ. खोल्ने कामा सम्ऩन्न बएको छ । 

 भातथल्रो तरशरुी-३(ए) जरविद्यतु आमोजना (६०भे.िा.) को वितबन्न सॊशोतधत कुर रम्िाई 
१६.८ वक.तभ. भध्मे हारसम्भ १४.८ वक.तभ.(८८%) खने्न कामा सम्ऩन्न बएको छ । 

 कुरेखानी तेश्रो जरविद्यतु आमोजना (१४ भे.िा.) ऩरु तनभााण, जग्गा प्रातप्त तथा अतधग्रहण, 

हेडिक्स सम्िन्त्धी सम्ऩूणा तसतबर कामा , विद्यतु गहृ तनभााण य आिास गहृ तनभााण कामा सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 हेटौडा-कुरेखानी 2 स्मूचाटाय 132 के.तब.दोश्रो सवका ट जडानका रातग 32 वक.तभ. राईन 
तनभााण तथा हेटौडा, भाताततथा य स्मूचाटाय सि-स्टेशन तनभााण सम्ऩन्न बै Pre-commission 

Testing कामा सम्ऩन्न बएको छ ।  
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 बिऩयु-िदाघाट 220 के.तब.को प्रसायण राईनको विस्ततृ सबे तडजाईन कामा सम्ऩन्न बएको   
छ । 

 थानकोट-चाॉऩागाउ-बिऩयु 132 के.तब.(28वक.तभ.) प्रसायण राईनका रातग बिऩयु जजल्राभा 
85 िटा टाियका रातग जग्गा खरयद कामा सम्ऩन्न बएको छ । 

 विद्यतु ऐन तथा तनमभािरीभा सॊशोधनका रातग सॊशोधन भस्मौदा तमाय गयी विऻहरुको यामको 
रातग ऩठाईएको छ । 

 विद्यतु तनमभन आमोग कानूनको भस्मौदा तमाय गयी विऻहरुको यामका रातग ऩठाईएको छ । 

 काठभाण्डौभा 25 भे.िा. ऺभताको सौमा उजाा प्रान्त्ट जडान गना Detailed Cost Estimate स्िीकृत 
बै िोरऩर आह्वान बएको छ । 

 ताभाकोशी ऩाॉचौ अन्त्तयाावष्डम ऩयाभशादाता तथा Detailed Engineering Design तथा Tender 

Document Preparation को कामा सम्ऩन्न बएको छ । 

 सौमा प्रवितधिाट उत्ऩाद्बदत विद्यतुराई प्रसायण राईनभा जोड्न Detailed Cost Estimate  स्िीकृत बै 
िोरऩर आह्वान बएको छ । 

 िटुिर-कोहरऩयु 132 के.तब. दोश्रो सवका ट जम्भा 211 वक.तभ., कोहरऩयु-कुशभु खण्ड 49 
वक.तभ., कुशभु-रभही खण्ड 47 वक.तभ., रभई जशिऩयु खण्ड 51 वक.तभ., जशिऩयु-िटुिर खण्ड 
64 वक.तभ. प्रसायण राईन तनभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ । 

 कारीगण्डकी कोरयडय प्रसायण राइन तनभााणका रातग कुश्भा-िदाघाट सबेका रातग MOU सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 भस्मााङ्गदी - काठभाण्डौ 220 के.तब. प्रसायण राइन िाॉडबञ्जमाङ्ग देजख तनहुॉ चको चोकसम्भ सबे 
कामा सम्ऩन्न गयी EIA रयऩोटा स्िीकृत बएको छ । 

 भातथल्रो कणाारी बायतीम कम्ऩतन GMR सॉग सन ्2021 भा आमोजना सम्ऩन्न गने गयी PDA 

सम्ऩन्न बएको छ । 

 अरुण तेश्रो बायतीम प्रिर्द्ाक सतरज जरविद्यतु तनगभ अन्त्तगातको SJBN सॉग सन ्2021 भा 
आमोजना सम्ऩन्न गने गयी PDA सम्ऩन्न बएको छ । 

  

१०. आतथाक िषा २०७०/७१ भा वितनमोजजत फजेट एिॊ खचाको मथाथा विियण् 

चार ुखचा           रु. हजायभा  
तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट  खचा  खचा प्रततशत 

1 3080113 ऊजाा भन्त्रारम 31,194 29,112 93.33  
2 3080123 विद्यतु विकास विबाग 44,877 36,690 81.76  
3 3080133 विद्यतु भहशरु तनधाायण आमोग 2,490 2,103 84.45  
4 3081013 जर तथा ऊजाा आमोग 18,040 16,071 89.09  
5 3081033 विद्यतु विकासभा तनजी ऺेरको प्रिर्द्ान 356 313 87.80  
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6 3081043 सप्तकोशी फहउुरे्द्श्मीम आमोजना 1,702 745 43.78  
7 3081053 ऩॊचेश्वय फहउुरे्द्श्मीम आमोजना 14,764 11,367 76.99  
8 3081063 जरविद्यतु आमोजना अध्ममन 1,053 1,009 95.79  
9 3081073 जरविद्यतु आमोजना  सम्फन्त्धी भाऩदण्ड 460 455 98.98  
10 3081083 विद्यतु विकास कोष 3,525 3,366 95.50  
11 3081093 योमल्टी व्मिस्थाऩन तथा वितयण 500,575 490,331 97.95  
12 3081123 फढुीगॊगा जरविद्यतु आमोजना 6,125 1,408 22.98  
13 3081133 फढुी गण्डकी जरविद्यतु आमोजना विकास सतभतत 19,153 11,415 59.60  
14 3081143 नरतसॊ गाड जरविद्यतु आमोजना विकास सतभतत 16,784 8,435 50.26  
    जम्भा 661,098 612,819 92.70  

 

ऩूॉजीगत खचा           रु. हजायभा 
1 3080114 ऊजाा भन्त्रारम 10,200 3,108 30.47  
2 3080124 विद्यतु विकास विबाग 130,890 33,184 2५.35  
3 3080134 विद्यतु भहशरु तनधाायण आमोग 100 100 100.00  
4 3081014 जर तथा ऊजाा आमोग 15,850 15,698 99.04  
5 3081034 विद्यतु विकासभा तनजी ऺेरको प्रिर्द्ान 150 147 98.32  
6 3081044 सप्तकोशी फहउुरे्द्श्मीम आमोजना 338,955 150 0.04  
7 3081054 ऩॊचेश्वय फहउुरे्द्श्मीम आमोजना 39,700 4,982 12.55  
8 3081064 जरविद्यतु आमोजना अध्ममन 42,800 10,575 24.71  
9 3081074 जरविद्यतु आमोजना  सम्फन्त्धी भाऩदण्ड 14,550 2,045 14.06  
10 3081084 विद्यतु विकास कोष 8,000 0 0.00  
11 3081094 योमल्टी व्मिस्थाऩन तथा वितयण 150 0 0.00  
12 3081124 फढुीगॊगा जरविद्यतु आमोजना 131,000 12,153 9.28  
13 3081134 फढुी गण्डकी जरविद्यतु आमोजना विकास सतभतत 551,845 450,895 81.71  
14 3081144 नरतसॊ गाड जरविद्यतु आमोजना विकास सतभतत 39,129 17,126 43.77  
    जम्भा 1,323,319 550,163 41.57  

 
११. आ.ि.०७१/७२ भा वितनमोजजत फजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचा्  
 

 चार ुखचा          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचा प्रततशत 
1 3080113 ऊजाा भन्त्रारम  426,074   376,405   88.34  
2 3080123 विद्यतु विकास विबाग   61,369    35,496   57.84  
3 3080133 विद्यतु भहशरु तनधाायण आमोग    1,774      611   34.43  
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4 3081013 जर तथा ऊजाा आमोग  23,444    13,365   57.01  

5 3081023 
तसॊचाई तथा जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना 
(जरशजि) 

   2,653      981   36.97  

6 3081033 विद्यतु विकासभा तनजी ऺेरको प्रिर्द्ान    694      198   28.51  
7 3081043 सप्तकोशी फहउुरे्द्श्मीम आमोजना    6,133      797   12.99  
8 3081053 ऩॊचेश्वय फहउुरे्द्श्मीम आमोजना   15,443    9,543   61.79  
9 3081063 जरविद्यतु आमोजना अध्ममन    1,028      779   75.77  
10 3081073 जरविद्यतु आमोजना  सम्फन्त्धी भाऩदण्ड     500      338   67.52  
11 3081093 योमल्टी व्मिस्थाऩन तथा वितयण 1,400,631  1,094,682   78.16  
12 3081123 फढुीगॊगा जरविद्यतु आमोजना   13,225     5,776   43.67  

13 3081133 
फढुी गण्डकी जरविद्यतु आमोजना विकास 
सतभतत 

  19,090   10,204   53.45  

14 3081143 
नरतसॊ गाड जरविद्यतु आमोजना विकास 
सतभतत 

 15,347    10,158   66.19  

    जम्भा 1,987,405  1,559,331  
78.46 

 

ऩूॉजजगत खचा          रु. हजायभा 
1 3080114 ऊजाा भन्त्रारम   9,380    3,618   38.58  
2 3080124 विद्यतु विकास विबाग  145,939      956    0.65  
3 3080134 विद्यतु भहशरु तनधाायण आमोग     500      0.00    
4 3081014 जर तथा ऊजाा आमोग   16,350      132    0.81  

5 3081024 
तसॊचाई तथा जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना 
(जरशजि) 

 42,000    0=00    

6 3081034 विद्यतु विकासभा तनजी ऺेरको प्रिर्द्ान    7,637    2,029   26.57  
7 3081044 सप्तकोशी फहउुरे्द्श्मीम आमोजना  200,800      771    0.38  
8 3081054 ऩॊचेश्वय फहउुरे्द्श्मीम आमोजना 135,300    2,823    2.09  
9 3081064 जरविद्यतु आमोजना अध्ममन  612,892   17,409    2.84  
10 3081074 जरविद्यतु आमोजना  सम्फन्त्धी भाऩदण्ड   20,127     3,825   19.01  
11 3081094 योमल्टी व्मिस्थाऩन तथा वितयण    1,500      168   11.19  
12 3081124 फढुीगॊगा जरविद्यतु आमोजना  249,966    4,592    1.84  

13 3081134 
फढुी गण्डकी जरविद्यतु आमोजना विकास 
सतभतत 

 553,165   221,922   40.12  

14 3081144 
नरतसॊ गाड जरविद्यतु आमोजना विकास 
सतभतत 

 241,573    35,793   14.82  
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    जम्भा 2,237,129  294,039  13.14  
 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेजखत नीतत तथा कामाक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 44  विद्यतु ऐन तथा तनमभािरीभा सॊशोधन 
गने। 

विद्यतु ऐनको भस्मौदा तमाय गयी विऻहरुको 
यामका रातग ऩठाइएको छ। 

2 44  विद्यतु तनमभन आमोग काननु तजुाभा 
गने । 

ऐनको भस्मौदा तमाय गयी विऻहरुको यामका 
रातग ऩठाइएको छ। 

3 58 

 तनहॉ य याहघुाट जरविद्यतु 
आमोजनाका साथै ताभाकोशी ऩाॉचौं, 
भाडी खोरा य भौिा खोरा जरविद्यतु 
आमोजनाहरुको तनभााण कामा शरुु गने  
।  

 

 

 

 

 

तनहुॉ- तसतबर सॊयचनाको तनभााण 
बैयहेको,ईरेक्िोतनक उऩकयणहरु उत्ऩादन 
बैयहेको य प्रशायण राइन तनभााणको रातग 
फोरऩर आव्हान बएको छ। ताभाकोशी ऩाॉचौं- 
अन्त्तयाावष्डम ऩयाभशादातषफाट Detail Engg 

Design तथा Tender Doc Prep को कामा 
सम्ऩन्न बएको छ। EIA को भूल्माॊकन अजन्त्तभ 
चयणभा यहेको छ। याहघुाट- इरेक्िोतनक 
/हाइड्रोभेकातनकरको फोरऩर तमायी चार,ु 
प्रशायण राइन तनभााणको फोरऩर तमाय गने 
कामा चार ु य सरुूङ तनभााण चार ु यहेको छ। 
हार ठेक्का सॊझौता अनसुाय काभ नगयेको बनी 
ने.वि.प्रा.रे बायतीम ठेकेदाय तसतको ठेक्का 
सॊझौता खायेज गरयएको छ। भाडीखोरा य 
भौिा खोरा- जनताको जरविद्यतु जनताको 
रगानी अिधायणा अनसुाय आमोजनाहरू अगातड 
फढाउन कम्ऩनी दताा प्रवक्रमाभा यहेको छ। 

4 58 
 सािाजतनक तनजी साझेदायीभा कािेरी 

जरविद्यतु आमोजना तनभााण शरुु गने 
। 

सॊचारन हनु नसकेको।उत्ऩादन अनभुततऩर 
खायेज बएको छ। 

5 59  सौमा प्रवितधफाट उत्ऩाद्बदत विद्यतुराई 
प्रसायण राइनभा जोतडने । 

Detail Cost Estimate स्िीकृत बै फोरऩर 
आव्हान बएको छ। 
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6 59  काठभाडौंभा २५ भेगािट ऺभताको 
सौमा उजाा प्राण्ट जडान गने । 

Detail Cost Estimate स्िीकृत बै फोरऩर 
आव्हान बएको छ। 

७ 61 

 आतथाक िषा २०७९/८० सम्भ विद्यतु 
उत्ऩादन गयी यावष्डम प्रसायण राइनभा 
जोड्ने य तनमाात गने विद्यतु 
उत्ऩादकहरूराई दश िषासम्भ ऩूयै य 
त्मसऩतछ ऩाॉच िषा ५० प्रततशत 
आमकय छूट द्बदने। मस्ता 
उत्ऩादकहरूरे उत्ऩाद्बदत विद्यतु यावष्डम 
प्रसायण राइनभा जोडेऩतछ प्रतत 
भेगािाट रू. ५० राखका दयरे 
एकभषु्ट अनदुान द्बदन े य आतथाक िषा 
२०७४/७५ सम्भ विद्यतु उत्ऩादन 
गयी यावष्डम प्रसायण राइनभा जोड्न 
उत्ऩादकहरूराई मस्तो अनदुानभा १० 
प्रततशत थऩ गने । 

अनदुान सम्फन्त्धी कामावितध तमाय बैयहेको। 

 

 

8 62 

 नेऩारतबर अटोभोफाइर, कृवष औजाय, 
तसभेण्ट अल्भतुनमभ, यासामतनक भर, 
सूचना प्रवितध तथा सोराय प्रवितध 
उद्योग स्थाऩना गने स्िदेशी तथा 
विदेशी कम्ऩनीरे आफ्नो उद्योगको 
खऩतका रातग जरविद्यतु उत्ऩादन गने 
प्रस्ताि ल्माएभा त्मस्तो कम्ऩनीराई 
जरविद्यतु उत्ऩादन अनभुततऩर प्रदान 
गयी  उद्योगको रातग खऩत हनुे 
विद्यतुको योमल्टी तभनाहा द्बदने। 
अनभुततऩरको अितध ५० िषा कामभ 
गने । 

हारसम्भ अनभुततऩरका रातग आिेदन प्राप्त 
नबएको। 

 

9 64 

 तनभााणाधीन ढल्केिय-भजुफ्पयऩयु 
४०० के. बी. अन्त्तयदेशीम प्रसायण 
राइनका साथै तनभााणाधीन 3३ िटा 
१३२ के. बी. तथा अन्त्म प्रसायण 
राइनहरूको तनभााण कामाराई 
तनयन्त्तयता द्बदने।  

वितयण शरुु बएको छ । ८८ िटा टािय 
पाउण्डेशन सम्ऩन्न बएको छ। ७५ िटा टािय 
इयेक्शन सम्ऩन्न बएको छ। ५.६५ वक.तभ. 
conductor stringing सम्ऩन्न बएको छ। 
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10 64 

 १३२ के. बी. ऺभताका फटुिर-
कोहरऩयु, कुशाहा-कटैमा प्रसायण 
राइनहरू य २२० के. बी. ऺभताको 
जखम्ती-ढल्केिय प्रसायण राइन तनभााण 
कामा आगाभी आतथाक िषाभा नै सम्ऩन्न 
गने ।  

फटुिर–कोहरऩयु १३२ के.बी. दोस्रो सवका ट  

जम्भा २११ वक.तभ. कोहरऩयु–कुसभु खण्ड 
४९ वक.तभ., कुसभु–रभही खण्ड ४७ वक.तभ., 
रभही–जशिऩयु खण्ड ५१ वक.तभ., जशिऩयु–
फटुिर खण्ड ६४ वक.तभ सम्ऩन्न बएको छ । 

11 65 

 कारीगण्डकी कोरयडोय य भस्मााङ्दी 
कोरयडोय रगामतका अन्त्तयदेशीम 
प्रसायण राइनको तनभााण आगाभी 
आतथाक िषाभा शरुु गने ।  

 

 

 

 

दाना–कुश्भा खण्डको ऩयाभशादाताफाट फोरऩर 
तमायी सम्ऩन्न बएको छ। आतथाक तथा 
प्रावितधक प्रस्ताि स्िीकृतत हनुे क्रभभा कुश्भा–
न्त्मू फटुिर खण्डको रूट अराइन्त्भेण्टको साइट 
तबजजट बएको छ। कुश्भा- फदाघाटको सबेका 
रातग MoU सम्ऩन्न बएको छ। भस्मााङ्दी–
काठभाडौं २२० के.बी. प्रशायण राइन 
फाॉडबञ्ज्माङदेजख तनहुॉ भाकीचोकसम्भ सबे कामा 
सम्ऩन्न बई EIA रयऩोटा स्िीकृत बएको छ । 
भातातीथा सफस्टेशनभा जग्गा प्रातप्तसम्फन्त्धी 
सूचना प्रकाजशत बएको छ। 

12 66 

 आगाभी िषा ६३० भेगािाटको 
फूढीगण्डकी य ४१० भेगािाटको 
नरतसॊ गाड जरविद्यतु आमोजनाको 
विस्ततृ अध्ममन कामा सम्ऩन्न गने । 

फूढीगण्डकी आमोजनाको डीऩीआय तनभााणको 
कामा फ्रान्त्सको ट्र्माक्टफेर ईजन्त्जतनमरयङ फाट 
बइयहेको छ। 

१३ 67 

 ३३५ भेगािाटको भातथल्रो अरुण, 
५०० भेगािाटको सनुकोशी-३, १८० 
भेगािाटको आॉधी खोरा, ३०० 
भेगािाटको उत्तयगॊगा य ३०० 
भेगािाटको दूधकोशी आमोजनाहरुका 
साथै ऩञ्चशे्वय, कणाारी-जचसाऩानी, नौभयेु, 
आॉधीखोरा रगामतका फहउुद्दशे्मीम 
जरविद्यतु आमोजनाको अध्ममन कामा 
सम्ऩन्न गने।  

ऩॊचेश्वय-२०५२ भाघभा नेऩार-बायतफीच 
बएको भहाकारी सन्त्धी अनसुायको मो 
आमोजना १९ फषाऩतछ २०७१ श्रािणभा 
कामाादेश ऩारयत बै बायतीम ऩयाभशादाता 
िाप्कोष तरतभटेडरे २०७१ भॊतसयदेजख DPR 

तनभााण गरययहेको छ। 

उत्तयगॊगा- मो जरासममिु आमोजनाको 
Tropical Surveyटोरीफाट आमोजनास्थरको 
विद्यतुगहृ सईटको सबे चारू यहेको छ 
।Hydrology Field Investgation का रातग  

staff guage फाट जर सतह भाऩन कामा चार ु
यहेको छ। 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 
 

उजाा भन्त्रारम  79 

 

१४ 68 

  रगानी फोडारे अगातड फढाएका ९०० 
भेगािाटको भातथल्रो कणाारी, ९०० 
भेगािाटको अरुण तेस्रो, ६५० 
भेगािाटको ताभाकोशी-३ य ६०० 
भेगािाटको भातथल्रो भस्मााङ्दी-२ 
आमोजनाको िातााराई अजन्त्तभ रुऩ 
द्बदई आमोजना विकास सम्झौता सम्ऩन्न 
गने।  

भातथल्रो कणाारी- बायतीम कम्ऩनी 
जजएभआयसॊग सन२्०२१ भा आमोजना सम्ऩन्न 
गने गयी PDAसम्ऩन्न बै वित्तीम व्मिस्थाऩनको 
क्रभभा यहेको छ । 

अरूण तेस्रो- बायतीम प्रिधाक सतरज ज.वि. 
तनगभ अन्त्तगातको एसजेविएन सॊग सन२्०२१ 
भा आमोजना सम्ऩन्न गने गयी PDA बएको 
छ।  

१५ 68  ऩजिभ सेती आमोजनाराई शीघ्र 
कामाान्त्िमनभा राने। 

जचतनमाॉ रगानीकताा सीडब्रईु इन्त्बेष्टभेन्त्ट को 
७५% य ने.वि.प्रा.को २५% रगानीभा 
आमोजना सॊचारन गना रगानी फोडाफाट 
२०७१ चैरभा अनभुतत प्राप्त बएको छ। 

1६ 69 
 आगाभी तीन िषातबर प्रसायण राइन 

ऩगु्नसक्ने सफै स्थानभा विद्यतुीकयण 
गने।  

विद्यतुीकयणको अनदुान नीततको भस्मौदा 
छरपरको क्रभभा यहेको छ। 
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कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम 
 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम (मस ऩति "भन्त्रारम" बतनएको) कानूनी 
याज्मको अिधायणा अनरुुऩ नेऩार कानूनको तर्ुभुा, भौर्दुा कानूनहरुभा सभसाभवमक सॊशोधन रगामत 
न्त्माम प्रशासनसॉग सम्फन्न्त्धत कामहुरु गनकुा रातग नेऩार सयकायको केन्त्रीम तनकामको रुऩभा यहेको 
ि। सम्ित ्२००७ सार देन्ि २०१२ सारसम्भ कानून तर्ुभुा गने काम ुकानून विबागरे गर् मो । 
२०१३ सारभा कानून विबागको नाभ "कानून भन्त्रारम" यान्िमो। २०१५ सारभा तत्कारीन नेऩार 
सयकायको कामवुिबार्न तनमभािरीरे कानून भन्त्रारमको नाभ "कानून तथा सॊसदीम प्रफन्त्ध भन्त्रारम" 
यािी ऐन, तनमभ, आदेशहरुको तर्ुभुा य र्ाॉच गने, अरु भन्त्रारमभा नऩयेको विषमभा कानून फनाउन,े 
ऩट्टा, कफतुरमत सम्झौता सभेतका सयकायी तरितहरुको भस्मौदाको तर्ुभुा गने कामबुाय सनु्म्ऩमो । 
 
नेऩारभा सॊविधानसबाको गठन बएको सन्त्दबभुा सम्ित ्२०६५ सारभा नेऩार सयकाय (काम ु विबार्न) 
तनमभािरी, २०६४ भा सॊशोधन गयी कानून, न्त्माम तथा सॊसदीम व्मिस्था भन्त्रारमराई "कानून, न्त्माम 
तथा सॊविधानसबा व्मिस्था भन्त्रारम" नाभाकयण गरयएकोभा सोही तनमभािरीभा २०६६ सार रे्ठभा 
गरयएको सॊशोधनफाट सॊविधानसबा तथा सॊसदीम व्मिस्था सम्फन्त्धी कामकुो रातग फेग्रै भन्त्रारमको 
व्मिस्था गयी ऩनु् मस भन्त्रारमराई "कानून तथा न्त्माम भन्त्रारम" नाभाकयण गरयमो।ऩतिल्रो ऩटक 
२०६९ सारभा सॊविधानसबा य सॊसदीम भातभराको न्र्म्भेिायी सवहत साविकभा यहेको कानून तथा न्त्माम 
भन्त्रारमको नाभ हेयपेय गयी "कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारम" नाभाकयण 
बएऩति भन्त्रारमरे नेऩार सयकाय (काम ु विबार्न) तनमभािरी, २०६९ फाट तनर्दुष्ट कामहुरु सम्ऩादन 
गदै आएको ि ।  

 

२. दृवष्टकोण् 
 कानूनको प्रबािकायी कामाुन्त्िमनफाट कानूनी शासनको प्रततपर र्नताभा ऩ-ुमाउने, 
 कानूनी सहामताको प्रबािकारयता अतबिृवि गने, 
 सॊविधान प्रदत्त भौतरक हक य विश्वव्माऩी रुऩभा अिरम्फन गरयएका भानि अतधकायहरुको प्रििुन य 
सॊयऺण गने। 

 

३. ध्मेम् 
ऐन, अध्मादेश, तनमभ य आदेश फनाउन ेसम्फन्त्धभा ऩयाभश ुर्दन,े भस्मौदा गने, भस्मौदा र्ाॉच गने, नेऩार 
सयकायको रातग आिश्मक ऩने यावष्डम तथा अन्त्तयाुवष्डम कानूनी वििादको सम्फन्त्धभा आिश्मक याम 
ऩयाभश ु र्दन,े कानूनको एकीकयण तथा सॊवहताकयण, नऩेार कानून, अन्त्तयाुवष्डम कानून, न्त्माम प्रणारी य 
न्त्माम प्रशासनको अनसुन्त्धान, ऩनुयािरोकन, सधुाय तथा न्त्माम प्रशासन सम्फन्त्धी काभ गने।  
 

४. यणनीतत् 
 सभवष्टगत रक्ष्म 

नेऩारी र्नताको इच्िा य आकाॊऺा अनकूुरको कानूनी सॊयचना, न्त्माम अनबुतू गन ुसक्न ेन्त्माम प्रफन्त्ध 
य देश विकास तथा याज्म सॊचारनका रातग आिश्मक कानून तर्ुभुा गने।  
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 कामनुीततक रक्ष्महरु 

 न्त्मामभा आभ र्नताको सभान ऩहुॉच अतबिृवि गने कामकु्रभहरु सॊचारन गने, 
 भानि अतधकायको विषमराई सफै ऺेरगत विषम, विकास नीतत, मोर्ना य कामकु्रभहरूभा सभािेश 

गयी कामाुन्त्िमन गने। 

 
५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 न्त्मामभा आभ र्नताको सभान ऩहुॉच अतबिृवि गयी कानूनको शासन सदुृढ गने,  
 कानूनको तनभाुणभा सयोकायिाराहरूको सहबातगता सतुनन्ित हनुे व्मिस्था गने,  
 सिसुरुब, तिटो, िरयतो न्त्माम सम्ऩादन गयी त्मसको प्रबािकायी कामाुन्त्िमन गने,  
 भानि अतधकायको सम्भान, सॊयऺण य सम्फधनुका रातग याज्मका तनकामहरूराई ऩरयचारन गने,  
 भानि अतधकायको विषमराई सफै ऺेरगत विषम, विकास नीतत, मोर्ना य कामकु्रभहरूभा सभािेश 

गने।  
 

६. कामुऺ रे् 
नेऩार सयकाय (काम ु विबार्न) तनमभािरी, २०६९ अनसुाय भन्त्रारमफाट सम्ऩादन हनुे काभ 
कायिाहीको विियण मस प्रकाय ि:  
 ऐन, अध्मादेश, तनमभ य गठन आदेशको तर्ुभुा  ।  
 नेऩार कानून, अन्त्तयाुवष्डम कानून, न्त्माम प्रणारी य न्त्माम प्रशासनको अनसुन्त्धान, ऩनुयािरोकन य 

सधुाय। 
 नेऩार यार्ऩरभा प्रकाशन हनुे सूचनाहरुको सम्ऩादन  ।  
 कानूनी याम तथा ऩयाभशु  ।  
 अन्त्तयाुवष्डम, कयाय तथा अन्त्म तरितको भस्मौदा य सो सम्फन्त्धी ऩयाभशु  ।  
 सयकायी भदु्दा वपता ुतरन ेतथा तभराऩर गने िा नेऩार सयकायराई सयोकाय ऩने भदु्दाको प्रततयऺा । 
 र्िऩऺीम िा फहऩुऺीम सन्न्त्ध, सम्झौताको अनभुोदन, हस्ताऺय, सन्म्भरन, स्िीकृतत िा सभथनु  ।  
 
देहामका विषमभा प्रदान गरयन ेकानूनी याम् 
 अन्त्तयाुवष्डम, यावष्डम िा अन्त्तयसयकायी सॊस्थाको सदस्मता प्राति  ।  
 अन्त्तयाुवष्डम कानूनी दावमत्ि  ।  
 अन्त्तयाुवष्डम सम्भेरन िा िाताुहरुभा अन्त्तयावष्डम कानूनको विषमभा अऩनाउन ुऩने दृवष्टकोण । 
 नोटयी ऩन्लरक तथा नोटयी ऩन्लरक ऩरयषद्  ।  
 अन्त्तयाुवष्डम कानूनी वििाद  ।  
 अन्त्तयावष्डम कानून सम्फन्त्धी सॊस्था य सम्भेरन  ।  
 नेऩार सयकायराई आिश्मक ऩने कानून तथा तरितहरुको अनिुाद  ।  
 नेऩार ऩऺ बएका सन्न्त्धको केन्त्रीम अतबरेिीकयण  ।  
 कानूनको एकीकयण तथा सॊवहताकयण  ।  
 सन्न्त्ध तथा सम्झौताको प्रकाशन  ।  
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 सिोच्च अदारत य अन्त्तगतुका अदारतसम्फन्त्धी काभ, न्त्माम प्रशासन, भदु्दा य अदारती रगत तथा 
सयकायी भदु्दाको अतबरेि  ।  

 विशेष अदारत, प्रशासकीम अदारत, श्रभ अदारत तथा मस्तै प्रकृततका अन्त्म अदारत तथा 
न्त्मामातधकयण  ।  

 तन्शलु्क कानूनी सहामता  ।  
 कानून वकताफको व्मिस्था तथा प्रकाशन  ।  
 वििाद सभाधानका िैकन्ल्ऩक उऩाम  ।  
 कानून तथा न्त्मामसॉग सम्फन्त्धी यावष्डम तथा अन्त्तयाुवष्डम सॊघ, सॊस्थासॉग सम्ऩकु, सहमोग य सभन्त्िम  ।  
 व्मिस्थावऩका-सॊसद तथा सॊविधानसबा सम्फन्त्धी नीतत, मोर्ना य कामकु्रभको तर्ुभुा तथा   

कामाुन्त्िमन  ।  
 व्मिस्थावऩका-सॊसद, सॊविधानसबा, व्मिस्थावऩका-सॊसद सन्चिारम तथा सो सम्फन्त्धी सेिाका 

कभचुायीको सेिा सञ्चारन  ।  
 व्मिस्थावऩका-सॊसदको िैदेन्शक सम्ऩकु सभन्त्िम  ।  
 अन्त्तय-व्मिस्थावऩका सॊघ (आई.ऩी.मू.) । 
 सयकायी तथा गैयसयकायी विधेमक  ।  
 सयकायी आश्वासन तथा सॊकल्ऩको कामानु्त्िमन  ।  
 सॊविधानसबा अदारत  ।  
 भहान्त्मामातधिक्ताको कामारुम  ।  
 न्त्माम ऩरयषद्  ।  
 न्त्माम सेिा आमोग  ।  
 यार्स्ि न्त्मामाधीकयण  ।  
 न्त्मावमक र्ाॉचफझु आमोग  ।  
 नेऩार कानून आमोग  ।  
 नेऩार कानून व्मिसामी ऩरयषद्  ।  
 यावष्डम न्त्मावमक प्रततष्ठान  ।  
 नेऩार न्त्माम सेिाको सञ्चारन । 
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७.  सॊगठनात्भक सॊयचना् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 भन्त्रारम सम्िि तनकामहरु्  
 सिोच्च अदारत 

 व्मिस्थावऩका–सॊसद् सन्चिारम  
 भहान्त्मातधिक्ताको कामाुरम  
 नेऩार कानून आमोग 

 सॊविधानसबा अदारत 

 प्रशासकीम अदारत  
 श्रभ अदारत 

 यार्श्व न्त्मामातधकयणहरु 

 ऋण असतुर न्त्मामातधकयण 

 यावष्डम न्त्मावमक प्रततष्ठान  
 न्त्मामऩरयषद् सन्चिारम 

 न्त्माम सेिा आमोग 

 नोटयी ऩन्लरक ऩरयषद् 

 िैदेन्शक योर्गाय न्त्मामातधकयण 

 सूचना प्रवितध न्त्मामातधकयण 

 केन्त्रीम कानून ऩसु्तकारम  
 

7.2 भन्त्रारम अन्त्तगतुका सॊस्था् 
न्त्माम सेिा तारीभ केन्त्र्  
 न्त्माम सम्ऩादनको अतबष्ट प्राि गन ु न्त्माम सेिाभा कामयुत कभचुायीहरुराई देश, कार य ऩरयन्स्थतत 

अनरुुऩ सकु्ष्भ एिॊ र्नभिुी फनाउन उऩमकु्त तारीभको भाध्मभफाट नै सम्बि हनुे स्ऩष्ट नै ि । मसै 
सन्त्दबरुाई दृवष्टगत गयी नेऩार न्त्माम सेिाका यार्ऩरावित तथा यार्ऩर अनॊवित कभचुायीहरुको रातग 
सेिाकारीन तारीभ तथा न्त्माम सेिाभा प्रिेश गने या.ऩ.ततृीम शे्रणीका अतधकृतहरुको रातग सेिा प्रिेश 
तारीभ र्दन े भूर उद्देश्म तरएय तत्कारीन नेऩार सयकाय (भन्न्त्रऩरयषद्) को तभतत २०३८।३।१८ 
को तनणमु अनसुाय न्त्माम सेिा तारीभ केन्त्रको स्थाऩना बएको हो । 

 

dfggLo dGqL 

;lrj 

 

of]hgf, cg';Gwfg, 

cg'udg tyf dfgj 

clwsf/ dxfzfvf 

 

cGt/f{li6«o sfg"g 

tyf ;lGw ;Demf}tf 

dxfzfvf 

 

sfg"g th'{df 

dxfzfvf 

 

/fo tyf k|zf;g 

dxfzfvf 

 

;+;bLo dfldnf 

dxfzfvf 
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 कानून वकताफ व्मिस्था सतभतत 

 विकास सतभतत ऐन, २०१३ को अतधकाय प्रमोग गयी र्ायी गरयएको आदेश फभोन्र्भ २०२१ सारभा 
स्थाऩना बएको कानून वकताि व्मिस्था सतभततको प्रभिु उद्देश्म नेऩारी कानूनराई सॊकतरत िा 
पुटकय रुऩभा िऩाउने विक्री वितयण गने य नेऩारी कानूनराई विदेशी बाषाभा, विदेशी िा अन्त्तयाुवष्डम 
कानूनराई नेऩारी बाषाभा अनिुाद गने गयाउने तथा प्रकाशन गने यहेको ि । मस सतभततरे आफ्नो 
उद्देश्महरु ऩूया गन ुदेहामका काभ गदुि् 

o ऩसु्तक िऩाईको रातग आिश्मक साभाग्री िरयद गने । 

o िाऩािानाको फन्त्दोफस्त गने । 

o आतधकायीक तफके्रताको फन्त्दोफस्त गने । 

o सतभततको कोषभा यहेको यकभको फन्त्दोफस्त गने । 

o आम्दानी िचकुो व्मिस्था, काम ु सञ्चारनको रातग आिश्मक कभचुायी बनाु गने 
ततनीहरुको तरफ बत्ता ठेक्न े। 

o आिश्मकता अनसुाय अन्त्म सतभतत तथा उऩसतभतत गठन गने । 

o नेऩार सयकायको ऩूि ुस्िीकृतत तरई फैंक िा अन्त्म विन्त्तम सॊस्थासॉग ऋण तरने । 

o आफ्नो कामकुो सम्फन्त्धभा अन्त्म अनसुाॊतगक तथा प्रासॊतगक व्मिस्था गने । 

o नेऩार सयकायरे तोकेको अन्त्म काम ुगने । 

 

८. कानूनी व्मिस्था् 
 

 ऐनहरु् 
 नेऩार कानून व्माख्मा सम्फन्त्धी ऐन,२०१० 

 भरुकुी ऐन,२०२०  
 सिोच्च अदारतका न्त्मामाधीशहरुको ऩारयश्रतभक, सेिाको शत ुय सवुिधा सम्फन्त्धी ऐन,२०२६ 

 यार्स्ि न्त्मामातधकयण ऐन,२०३१ 

 नेऩार सन्न्त्ध ऐन,२०४७ 

 न्त्माम ऩरयषद् ऐन,२०४७ 

 न्त्माम सेिा आमोग ऐन,२०४८ 

 सिोच्च अदारत ऐन,२०४८ 

 न्त्माम प्रशासन ऐन,२०४८  
 ऩनुयािेदन तथा न्र्ल्रा अदारतका न्त्मामाधीशहरुको ऩारयश्रतभक, सवुिधा तथा सेिाका अन्त्म शत ु

सम्फन्त्धी ऐन,२०४८ 

 सयकायी भदु्दा सम्फन्त्धी ऐन,२०४९ 

 कानूनी सहामता सम्फन्त्धी ऐन,२०५४  
 भहान्त्मामातधिक्ताको ऩारयश्रतभक, सेिाको शत ुय सवुिधा सम्फन्त्धी ऐन,२०५४ 

 व्मिस्थावऩका सॊसद सन्चिारम सम्फन्त्धी  ऐन, २०६४ 

 व्मिस्थावऩका सॊसदका भहासन्चि तथा सन्चिको ऩारयश्रतभक, सेिाको शत ु य सवुिधा सम्फन्त्धी 
ऐन,२०५५ 

 भध्मस्थता ऐन,२०५५ 
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 कयाय ऐन,२०५६ 

 विशेष अदारत ऐन,२०५९ 

 नोटयी ऩन्लरक सम्फन्त्धी ऐन,२०६३ 

 नेऩार कानून आमोग ऐन,२०६३ 

 यावष्डम न्त्मावमक प्रततष्ठान ऐन,२०६३ 

 भेरतभराऩ सम्फन्त्धी ऐन,२०६८ 

 ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता ऐन, २०७० 

 

 तनमभािरीहरु् 
 न्त्माम सेिा आमोग (कामवुितध) तनमभ, २०२७ 

 यार्श्व न्त्मामातधकयण तनमभािरी, २०३० 

 ऩनुयािेदन अदारत तनमभािरी, २०४८ 

 सिोच्च अदारत तनमभािरी,२०४९ 

 नेऩार न्त्माम सेिा (गठन, सभूह तथा शे्रणी विबार्न य तनमनु्क्त) तनमभहरु,२०५० 

 न्र्ल्रा अदारत तनमभािरी, २०५२ 

 व्मिस्थावऩका सॊसद सन्चिारम आतथकु प्रशासन तनमभािरी, २०६५ 

 व्मिस्थावऩका सॊसद सन्चिारम कभचुायी प्रशासन तनमभािरी, २०६५ 

 कानूनी सहामता तनमभािरी, २०५५ 

 सयकायी भदु्दा सम्फन्त्धी तनमभािरी,२०५५ 

 सयकायी िकीर सम्फन्त्धी तनमभािरी,२०५५ 

 न्त्माम ऩरयषद् (कामवुितध) तनमभािरी, २०५६ 

 भध्मस्थता (अदारती कामवुितध) तनमभािरी, २०५९ 

 फार न्त्माम कामवुितध तनमभािरी, २०६३ 

 भेरतभराऩ सम्फन्त्धी तनमभािरी,२०७० 

 

९. आ.ि. २०७1/७2 को पाल्गणु भसान्त्तसम्भभा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूण ुकामहुरु: 
 भानि अतधकाय य भानिीम कानून सम्फन्त्धभा वितबन्न न्र्ल्राभा सॊचारन गरयएको सदयभकुाभ 

स्तयीम अन्त्तयवक्रमा, गा.वि.स. य विद्यारमस्तयीम सचेतना गोवष्ठ र्स्ता ५३ िटा कामकु्रभको 
सॊचारनफाट ८५०० र्ना राबान्न्त्ित बएका िन । 

 वितबन्न ९ न्र्ल्राभा सॊचारन गरयएको कानूनी सहामता अनगुभन अन्त्तयवक्रमाफाट ७५० र्ना 
राबान्न्त्ित बएका िन। 

 भानि अतधकाय सम्फन्त्धी यावष्डम काम ु मोर्ना¸ भानि अतधकाय सम्फन्त्धी विश्वव्माऩी आितधक 
ऩनुयािरोकन तसपायीश कामाुन्त्िमन सम्फन्त्धी काममुोर्ना, भ्रष्टाचाय सम्फन्त्धी सॊमकु्त याष्डसॊघको 
भहासन्न्त्ध कामानु्त्िमन गने सम्फन्त्धी यावष्डम काममुोर्ना, रैंतगक वहॊसा तनिायण सम्फन्त्धी काममुोर्ना 
रगामतका काममुोर्नाहरु अन्त्तगतु मस भन्त्रारमराई न्र्म्भेिायी तोवकएका अन्त्म वितबन्न 
वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयएको ि। 
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१0.  आतथकु िष ु२०७०/७१ भा वितनमोन्र्त फरे्ट एिॊ िचकुो मथाथ ुविियण् 
 

चार ुिच ु                     रु. हर्ायभा 

तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. कामकु्रभ कामभ फरे्ट  िच ु 
िच ु 

प्रततशत 

1 3110113 

कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम 
भातभरा भन्त्रारम 

84,417 66,966 79.33 

2 3110123 नेऩार कानून आमोग 22,703 19,425 85.56 

3 3110133 न्त्माम सेिा तातरभ केन्त्र 17,260 17,049 98.78 

 
  र्म्भा 124,380 103,440 83.16 

 

ऩूॉन्र्गत िच ु                      रु. हर्ायभा 

1 3110114 

कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम 
भातभरा भन्त्रारम 4,210 3,366 79.95 

2 3110124 नेऩार कानून आमोग 6,150 6,129 99.66 

3 3110134 न्त्माम सेिा तातरभ केन्त्र 2,100 2,100 100.00 

 
  र्म्भा 12,460 11,595 93.06 

 

११. आ.ि.०७1/७2 भा वितनमोन्र्त िरे्ट  तथा 207२ रे्ष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत िचु्  
 

 चार ुिच ु               रु. हर्ायभा 
तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम िदु फरे्ट  िच ु प्रततशत 

1 3110113 

कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम 
भातभरा भन्त्रारम 73,574 60,006 81.56 

2 3110123 नेऩार कानून आमोग 22,421 14,985 66.83 

3 3110133 न्त्माम सेिा तातरभ केन्त्र 17,963 16,616 92.50 

    र्म्भा 113,958 91,607 80.39 
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ऩूॉन्र्गत िच ु         रु. हर्ायभा 

1 3110114 

कानून, न्त्माम, सॊविधानसबा तथा सॊसदीम 
भातभरा भन्त्रारम 6,460 3,283 50.82 

2 3110124 नेऩार कानून आमोग 5,084 1,009 19.85 

3 3110134 न्त्माम सेिा तातरभ केन्त्र 1,478 1,478 100.00 

    र्म्भा 13,022 5,770 44.31 

 

 

१२. आ.ि. 207१/०7२ को फरे्ट फक्तव्मभा उल्रेन्ित नीतत तथा कामकु्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

 

तस.नॊ. 
फ. फ. 

को फदुा 
नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामकु्रभ २०७२ फैशािसम्भको प्रगतत विियण 

1 232  अऩयाधको फेसराइन सिेऺण सम्फन्त्धी 
कामकु्रभ सञ्चारन गयी नेऩारभा अऩयाधको 
िास्तविक अिस्थािाये तथ्मािीम र्ानकायी 
हातसर गयी अऩयाध न्त्मूनीकयणभा याज्मरे 
अिरम्िन गनुऩुने नीतत य कामकु्रभको िाका 
तमाय गने। 

नीतत तथा कामकु्रभको िाका फनाउन 
प्रततिेदन रेिन काम ुबईयहेको ि। 
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कृवि विकास भन्त्रारम 

1. ऩषृ्ठबतूभ् 
नेऩारको कृवि विकास सम्फन्त्धी कामयक्रभ सॊचारनको थारनी सॊस्थागत रुऩभा वि.स.१९७८ भा चायखारभा स्थावऩत 
कृवि अड्डाफाट शरुु बएको हो । वि.सॊ.२०३० सारभा तसॊचाई सम्फन्त्धी कामयऺ ेर ऩतन कृवि भन्त्रारम अन्त्तगयत 
सभािेश गयाई भन्त्रारमको नाभ खाद्य, कृवि तथा तसॊचाई भन्त्रारम याखखमो । आ.ि.२०३७/३८ भा भन्त्रारमको 
कामयबायभा ऩनुयगठन बई मस भन्त्रारम अन्त्तगयत सॊचारन हुॊदै आएको तसॊचाई य खाद्य व्मिस्थाको खजम्भेिायी क्रभश् 
जरश्रोत भन्त्रारम य आऩूततय भन्त्रारमराई गएऩतछ भन्त्रारमको नाभ कृवि भन्त्रारम यहन गमो । 
आ.ि.२०४७/४८ देखख सहकायी आन्त्दोरन प्रबािकायी रुऩभा अगातड फढाउन साझा विकास विबाग सम्फन्त्धी 
कामयक्रभराई कृवि भन्त्रारम अन्त्तगयत सभािेश गयाए ऩश्चात ्आ.ि.२०५५/५६ देखख मस भन्त्रारमको नाभ कृवि 
तथा सहकायी भन्त्रारम बएको तथमो बने नेऩार सयकाय, भखन्त्रऩरयिद्को तभतत २०६९ जेष्ठ ५ गतेको तनणयमानसुाय 
मस भन्त्रारमफाट सहकायी विबाग अरग बइसकेऩतछ मस भन्त्रारमको नाभ कृवि विकास भन्त्रारम बएको हो । 
देशको आिश्मकता य सम्बाव्मता अनरुुऩ कृवि विकास सम्फन्त्धी नीतत तजुयभा एिॊ कामायन्त्िमन गने भूर उद्देश्म 
फोकेको मस भन्त्रारमको रक्ष्म व्मािसावमक एिॊ प्रततस्ऩधायत्भक कृवि प्रणारीफाट उच्च एिॊ दीगो आतथयक िवृि 
हाॉतसर गयी खाद्य सयुऺा तथा गरयफी तनिायणभा मोगदान ऩरु् माउन ुयहेको छ । 

 

2. दृविकोण् 
तनिायहभखुी कृवि प्रणारीराई व्मािसावमक एिॊ प्रततस्ऩधायत्भक कृवि प्रणारीभा रुऩान्त्तयण गयी दीगो कृवि 
विकासको भाध्मभफाट जीिनस्तयभा सधुाय ल्माउन ुमस भन्त्रारमको दीघयकारीन दृविकोण यहेको छ।   
 

3. ध्मेम् 
 कृवि उत्ऩादन एिॊ उत्ऩादकत्ि फढाउन।े  
 व्मािसावमक तथा प्रततस्ऩधायत्भक कृवि प्रणारीका आधायहरुको विकास गयी ऺेरीम य विश्व फजायसॉग 

प्रततष्ऩधॉ फनाउने।  
 प्राकृततक श्रोत, िाताियण य जैविक विविधताको सॊयऺण, सम्िर्द्यन एिॊ सदऩुमोग गने।  

 

4. यणनीतत् 
 कृवि तथा ऩशऩुॊऺीजन्त्म उत्ऩादनको व्मिसामीकयण, विवितधकयण, गणुस्तय प्रिर्द्यन य ग्राभीण 

ऩूिायधायहरुको विकास य माखन्त्रकयण भापय त ् उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फढाई आम आजयन य 
योजगायीका अिसय िृवर्द् गयी खाद्य तथा ऩोिण सयुऺा सतुनखश्चतता तपय  केखन्त्ित गने। 

 उन्नत नश्लका ऩशऩुॊऺी तथा उन्नत य गणुस्तयीम फीउ विजनको सयुऺा, वििादीका असयहरुराई 
न्त्मूतनकयण, कृवि तथा ऩश ु फीभाको भाध्मभिाट उत्ऩादन रागत कभ गयी प्रततस्ऩधायत्भक ऺभता 
फढाउने। 

 कृवि तथा ऩशऩुॊऺीजन्त्म उत्ऩादनराई अन्त्तयायविम फजायभा प्रततस्ऩधॉ फनाउन गणुस्तय भाऩदण्ड 
तनधाययण तथा अतबिृवर्द् गने।  
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 कभ आमतन तथा उच्च भूल्मका फारी िस्त ु उत्ऩादन गनय प्रोत्सावहत गयी भूल्म अतबिृवर्द् हनु े
प्रशोधनभा आधारयत कृवि तथा ऩशजुन्त्म उद्योगको विकासभा जोड ददने । 

 खाद्य, कृवि, ऩशऩुॊऺी तथा भत्स्मजन्त्म िस्तहुरुको गणुस्तय ऩयीऺण, प्रशोधन, अनगुभन य तनमभनराई 
स्थानीम स्तयका जनताको ऩहुॉच हनुेगयी प्रबािकायी फनाउॉदै फजायीकयणराई प्रिर्द्यन गने। 

 कृविजन्त्म जैविक विविधताको सॊयऺण सम्िर्द्यन तथा सदऩुमोग गयदै् जरिाम ु ऩरयितयनका असय 
न्त्मूतनकयण गनय अनसुन्त्धानभा आधारयत िाताियण भैरी कृवि प्रवितधहरुको विकास एिॊ विस्ताय गने।  

 कृविराई सम्भानजनक य आकियक ऩेशाको रुऩभा विकासगयी मिुाराई व्मािसावमक कृवितपय  आकियण 
गनय प्रोत्सावहत गदै कृवि ऺरेको विकास, अनसुन्त्धान, प्रसाय य गणुस्तय ऩयीऺणभा सॊरग्न तनकामहरुको 
सहकामयभा प्रावितधक, कृिक/कृवि उद्यभी तथा सयोकायिाराहरुको ऺभता अतबिृवर्द् गने। 

 कृवि खशऺा, अनसुन्त्धान य प्रसाय फीचको तरऩऺीम सम्फन्त्धराई भजफतु तलु्माई अनसुन्त्धानफाट विकास 
बएका प्रवितधहरुको विस्तायभा कृवि ऺरेभा कामययत सम्ऩूणय सयकायी तथा गैह्र–सयकायी सॊस्थाहरु फीच 
अन्त्तय तनकाम सभन्त्िम य सहकामय कामभ गदै कामायन्त्िमनराई नततजा उन्त्भखु फनाउने। 

 आधायबतू कृवि सूचना तथा तथ्माङ्क सॊकरन एिॊ विश्लिेण प्रणारीराई सभमानसुाय आधतुनकीकयण गदै 
तथ्मभा आधारयत (Evidence Based) कामयक्रभ तजुयभा, अनगुभन तथा भूल्माङ्कनराई प्रबािकायी 
फनाउने। 

 प्रत्मेक विकास ऺरेहरुको वितबन्न ब–ूऩरयखस्थततकीम (Agro-eco Zone) ऺेरभा उन्नत प्रवितधहरुको 
प्रबािकायी अनसुयणको रातग नभूना प्रवितध गाउॉ (Model Technology Village) कृिक ऩाठशारा 
(Farmers' Field School) य फाह्य अनसुन्त्धानराई थऩ सदुृवढकयण गने।  
 

5. यणनीततक उद्दशे्महरु्  
 कृवि ऺेरको व्मिसामीकयण, गणुस्तय ऩयीऺण, अनगुभन य तनमभनको ऺेरभा उऩमकु्त प्रवितधको 

उऩमोग गनय सक्न ेकृिक, मिुा, उद्यभी तथा विऻहरुको ऺभता विकास गदै रैजाने। 

 सम्बाव्म ऺेरहरुभा व्मािसावमक पभय, साना य सीभान्त्त कृिकहरुराई तरुनात्भक राबका आधायभा 
उच्च उत्ऩादन हनु सक्न ेतथा कभ आमतन बएका उच्च भूल्मका उऩजहरु छनौट गयी उत्ऩादन 
िृवर्द्भा प्रोत्साहन गने। 

 प्रमोगभा नआएका उियय बतूभको सही सदऩुमोग गयी ऩयम्ऩयागत प्रवितधको प्रिर्द्यन तथा मिुा भैरी 
आधतुनक प्रवितधको प्रमोगद्वाया व्मािसावमक उत्ऩादनभा जोड ददईनकुा साथै माखन्त्रकयण सम्फन्त्धी नीतत 
तनभायण गयी कामायन्त्िमनभा ल्माउन।े  

 सयोकायिारा तनकामहरुको सभन्त्िमभा ग्राभीण कृवि ऩमयटनको विकासभा मिुा तथा कृिक 
उद्यभीहरुराई आकवियत गयी रगानीको िाताियण तभराउने। 

 बतूभगत तथा सतह तसॊचाई य ििायको ऩानी सॊकरन तथा तसॊचाईका उऩमकु्त प्रवितधहरुको प्रमोग गयी 
ििैबयी तसॊचाई सवुिधा उऩरब्ध गयाउने। 
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 ग्राभीण ऺेरभा कृवि तथा ऩशजुन्त्म िस्त ुउत्ऩादन अतबिवृर्द् गनय कृवि सडक, विद्यतु, सॊचाय, गोदाभ घय, 
शीतघय सॊकरन केन्त्ि, थोक फजाय जस्ता अत्मािश्मक बौततक ऩूिायधाय विकासभा जोड ददॉदै कृवि 
तथा ऩशऩुॊऺी फजाय सूचनाको ऩॉहचु फढाउने। 

 खाद्यान्न उत्ऩादन न्त्मून हनु ेतथा खाद्य ऩोिण असयुखऺत ऺेरभा स्थानीम स्तयभै स्थानीम श्रोत–साधन, 

श्रभ य प्रवितधको प्रमोग बई उत्ऩादन गनय सवकने कृवि य ऩशऩुॊऺीजन्त्म उत्ऩादन प्रिर्द्यन तथा 
उऩमोगभा जोड ददई सयुखऺत खानवऩन य ऩौविक तत्ि श्रोत तथा उऩमोग फाये विशिे जनचेतनाभूरक 
कामयक्रभ सॊचारन गने। 

 कृवि तथा ऩशऩुॊऺीजन्त्म विकासका कामयक्रभहरु तजुयभा गदाय ब-ूउऩमोग नीततको आधायभा उऩरब्ध 
जतभनको अतधकतभ उऩमोग हनु ेगयी उत्ऩादन िवृर्द्का कामयक्रभहरु तजुयभा गने।  

 गाईिस्तकुो नश्ल सधुाय तथा प्रजनन ऺभता अतबिृवर्द्को रातग कृतरभ गबायधान अतबमान (AI Mission) 
य चाॉडो गबय ऩयीऺण गने अत्माधतुनक प्रवितध तथा दूधको उत्ऩादन रागत घटाउन पोयेज तभसन 
कामयक्रभको प्रिर्द्यन गने। 

 श्रोत तथा प्रभाखणत फीउ य उन्नत नश्लका ऩशऩुॊऺी उत्ऩादन गने सयकायी तथा नीखज पाभय/ 
केन्त्िहरुको सदुृढीकयण गयी गणुस्तयीम फीउ य नश्ल उत्ऩादनराई प्राथतभकता ददन।े 

 उत्ऩादन साभाग्रीहरुको सहज आऩूततयको व्मिस्था गयी कृवि तथा ऩश ुफीभा, सहतुरमतऩूणय कृवि ऋण, 

कृवि तथा ऩशजुन्त्म उद्योगको उऩकयण खरयदभा अनदुान य व्माऩायभा कय सवुिधा उऩरब्ध गयाई 
रागत घटाई प्रततस्ऩधॉ फनाउने। 

 उन्नत ऩश ु नश्लको उऩरब्धता फढाउन श्रोत केन्त्िहरुको विकास, गणुस्तयमकु्त फीउ य ऩशऩुॊऺी 
उत्ऩादन य सो को प्रचाय प्रसाय गरयनेछ।स्थानीम हािाऩानीभा हनुसक्ने घाॉस तथा डारेघाॉसको 
अनसुन्त्धान य श्रोत विकास तथा विस्ताय, चयन खकय हरु सधुाय य ऩश ुऩोिणभा सधुायका रातग तभनयर 
ब्रक प्रमोगराई प्रोत्साहन ददई एक विश्व एक स्िास्थ्मको अिधायणाभा ऩश ु तथा िाताियण 
स्िास्थ्मराई ध्मान ददई सॊक्राभक ऩश ु योगफाट हनुे नोक्सानीराई न्त्मूनीकयण गयी ऩशजुन्त्म 
उत्ऩादनको रागत घटाउने।  

 Good Agriculture Practice (GAP), Good Veterinary Practice (GVP), GMP/HACCP भाऩदण्ड 
तमाय गयी कृवि य ऩशऩुॊऺीजन्त्म उत्ऩादनको गणुस्तय तनधाययण गने।  

 Nepal Trade Integration Strategy (NTIS), 2010 रे तनधाययण गयेका तनमायतमोग्म फारी÷ िस्तहुरुको 
प्रिर्द्यन गने।  

 कीयाहरुको सबे सतबयरेन्त्स य कीयाको ऺतत तथा जोखखभ विश्लिेण (Pest Risk Analysis) गयी केवह 
भहत्िऩूणय फारीको रातग कीयाभकु्त ऺेर (Pest Free Zone) तनधाययण सम्फन्त्धी इन्त्बेन्त्टयी तमाय गने।  

 तरुनात्भक राबका आधायभा उच्च उत्ऩादन हनुसक्ने सम्बाव्म कृवि उऩजहरुको छनौट गयी 
उत्ऩादन िवृर्द्भा जोड ददई त्मस्ता िस्तहुरुको ऩेटेन्त्ट याइट सयुखऺत गयी उत्ऩादनराई आमात 
प्रततस्थाऩन य तनमायत प्रिर्द्यन गने गयी प्रततस्ऩधॉ फनाउन।े 
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 अन्त्तयायविम फजायभा खऩत हनु ेउच्च भूल्मका िस्त ुय फारीहरुको प्राङ्गारयक खेतीराई प्रोत्सावहत गनय 
सम्बावित िस्त ुय ऺेरहरुको ऩवहचान गयी प्राङ्गारयक उत्ऩादनको ब्रान्त्ड प्रिर्द्यन गदै प्राङ्गारयक ऺेरको 
घोिणा गने।प्राङ्गारयक उत्ऩादनको प्रभाणीकयणको व्मिस्था तभराउनकुा साथै प्राङ्गारयक कृवि 
ऩमयटनराई प्रोत्साहन गने।  

 प्राङ्गारयक खेती य ऩशऩुॊऺी उत्ऩादन प्रणारीको रातग चावहने ऻान, सीऩ तथा प्रवितधहरु स्थानीम स्तयभा 
ऩरु् माई मसराई विस्ताय गने।अन्त्म सम्बाव्म खेतीहरुको (जस्तो चीनभा टाइगय पातभयङ्ग, थाइल्माडभा 
तडमय पातभयङ्ग) विवितधकयणको रातग याविम य अन्त्तयायविम सॊघ/सॊस्थाहरु फीच सम्फन्त्ध य सभन्त्िम 
विस्ताय गने। 

 कृविऺेरको उत्ऩादन िृवर्द् गनयका रातग तनजी उद्यभी तथा सहकायी ऺेरको सॊरग्नता फढाउॉदै कयाय 
खेती तथा सहकायी खेतीराई प्राथतभकता ददइ कामयक्रभ सञ्चारन गनय प्रोत्सावहत गने।  

 खाद्य प्रशोधन उद्योगराई रखऺत गयी गणुस्तय रगामतका प्रावितधक सभस्मा सभाधानका रातग ट्रामर 
ऩयीऺण तथा अध्ममन अनसुन्त्धान कामयक्रभ सॊचारन गनय जोड ददन।े 

 खाद्य तथा ऩोिण सयुऺाको दृविकोणरे भहत्िऩूणय भत्स्मऩारन कामयक्रभराई भध्म–ऩहाडभा विस्ताय 
गरयनकुा साथै तयाईभा उऩरब्ध जराशम, घोर, ऩोखयीभा साना बतूभवहन तथा सीभान्त्तकृत 
कृिकहरुराई रखऺत गयी सहकायीको सहबातगताभा भत्स्मऩारनका कामयक्रभ सॊचारन गने।  

 ग्राभीण ऺेरभा कृवि तथा ऩशजुन्त्म िस्त ु उत्ऩादन अतबिृवर्द् गनय कृवि तथा ऩशजुन्त्म िस्तहुरुको 
व्मािसावमक उत्ऩादन थरो नखजक कृवि सडक, तफजरुी, सॊचाय, गोदाभघय, शीतबण्डाय, सॊकरन केन्त्ि, 

थोक फजाय य फाह्य ऺेरभा फजाय सञ्जार विकास य विस्ताय गरयनेछ साथै स्थानीम स्तयसम्भ कृवि 
तथा ऩशऩुॊऺी फजाय सूचनाको ऩॉहचु फढाउने।  

 फारी तथा िस्तकुो व्मािसावमक उत्ऩादन हनुे ऺरेराई एवककृत ऩकेट ऺेर घोिणा गयी 
कृवि/ऩशसेुिा प्रसायका शैखऺक वक्रमाकराऩका साथै ऩूिायधाय विकासका वक्रमाकराऩहरु भूल्म 
अतबिृवर्द् शृ्रॊखराका आधायभा तजुयभा गने। 

 खाद्य िस्तकुो गणुस्तय ऩयीऺण, प्रभाणीकयण तथा व्मिसामीकयणभा नमाॉ प्रवितध प्रमोगका रातग याविम 
खाद्य प्रमोगशाराको सदुृढीकयण गयी अन्त्तयायविम स्तयको भान्त्मता प्राप्त प्रमोगशाराको सदुृढीकयण 
गने।  

 अन्त्तयायविम ऐन, तनमभ, सखन्त्ध, भहासखन्त्धसॉग साभञ्जस्मता कामभ गयेय कृवि तथा ऩशजुन्त्म िस्त ुएिॊ सेिा 
सवुिधा तनमभनभा सभसाभवमक ऩरयभाजयन गयी भाऩदण्ड तथा गणुस्तयभा सधुाय ल्माउने।  

 जीिनाशक वििादद, बेटेरयनयी औिधी, एखन्त्टफामोवटक, हभोनको सही उऩमोग गनय य मसका नकायात्भक 
असयफाट फच्न जनचेतनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गने।  

 वििादीफाट भानि स्िास्थ्मभा हनु े दयुगाभी दसु्प्रबािराई न्त्मून गनय यासामतनक वििादीहरुको तफक्री 
वितयणराई अनगुभन गनयका साथै एकीकृत वकट व्मिस्थाऩन प्रतफतध अऩनाई वििादीको प्रमोग कभ 
गदै रैजान।े 
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 जरिाम ुऩरयितयनफाट नकायात्भक असय अनकूुरन य न्त्मूनीकयण गनय आिश्मक अध्ममन अनसुन्त्धान 
सॊचारन गयी असय न्त्मूनीकयण गने प्रवितध तथा अभ्मासहरुराई प्रिर्द्यन गने।   

 विश्वव्माऩी जरिाम ु ऩरयितयनराई कृविभा अनकूुरन गदै कृवि जैविक विविधताको सॊयऺण, सम्िर्द्यन 
तथा उऩमोगभा िृवर्द् गने।  

 स्िदेशी ऻान य आनिुाॊखशक÷प्राकृततक श्रोतको सॊयऺण य सदऩुमोग गनय उऩमकु्त प्रवितध तथा 
ऩूिायधायको विकास गरयनेछ।जैविक विविधता सॊयऺणभा स्थानीम सभदुामको अग्रसयताराई प्रोत्साहन 
गनुयका साथै उनीहरुको ऺभता अतबिृवर्द् गने।  

 कृवि ऩेशाराई सम्भानजनक ऩेशाको रुऩभा विकास गनुयका साथै ग्रातभण मिुा शखक्तराई कृवि ऺरेभा 
आकवियत गने गयी उत्कृि कृिकहरुराई सम्भान/ऩयुस्कृत गने व्मिस्था गने।  

 मिुा भैरी कृवि व्मिसाम सञ्चारन गनय ऩूॉखजगत अनदुान तथा सहतुरमतभा ऋण उऩरब्ध गयाई कृवि 
उद्यभ सञ्चारनको रातग आिश्मक उद्यभ विकास य सीऩभूरक तातरभ ददन प्राथतभकता ददने। 

 स्िदेशभै िणयसॊकय फीऊ (Hybrid Seed) उत्ऩादन अनसुन्त्धानका कामयक्रभराई प्राथतभकता ददन।े  
 कृवि ऺेरको विकास, अनसुन्त्धान, प्रसाय य गणुस्तय ऩयीऺणभा सॊरग्न तनकामहरुको सहकामयभा 

प्रावितधक, कृिक/कृवि उद्यभी तथा सयोकायिाराहरुको ऺभता अतबिृवर्द् गनय जोड ददन।े 

 याविम आिश्मकता अनसुाय आधायबतू, व्मिहारयक य अनसुयणीम अध्ममन अनसुन्त्धानराई प्राथतभकता 
प्रदान गयी कृवि खशऺाभा सम्फखन्त्धत अध्ममन सॊस्थानहरुसॉगको सहकामयराई िृवर्द् गने। 

 प्रत्मेक गा.वि.स.भा कम्तीभा एक एक जना कृवि य ऩश ु सेिा प्रावितधकको साथै एक एक जना 
ग्रातभण कृवि/ऩश ुस्िास्थ्म कामयकतायको ऩरयचारन गयाउने नीतततरई कृवि तथा ऩश ु सेिा प्रसायराई 
प्रबािकायी फनाउने। 

 कृवि अनसुन्त्धानफाट प्राप्त नततजाराई प्रसायसॉग आफर्द् गनुयका साथै उत्ऩादन, बण्डायण, गणुस्तय 
तनमन्त्रण फजायीकयणराई एवककृत गयी सभन्त्िमात्भक रुऩभा कामयक्रभ सॊचारन गनय जोड ददन।े 

 कृवि अनसुन्त्धान कामयक्रभहरुराई विश्व व्माऩाय सॊगठन एिॊ ऺेरीम स्तयका व्माऩाय सम्झौताहरुफाट 
प्राप्त अिसयको अतधकतभ राब तरनेतपय  उन्त्भखु गदै रैजाने। 

 कृवि अनसुन्त्धानका वििमहरुको छनौट, कामायन्त्िमन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी तनणयम प्रवक्रमाभा विऩन्न 
तथा भवहरा कृिकहरुको ऩहुॉच सतुनखश्चत गने।  

 कृिकहरुराई कृवि तथा ऩशसेुिासॉग सम्फखन्त्धत सम्ऩूणय सेिाहरु प्रबािकायी रुऩभा स्थानीम स्तयभा नै 
उऩरब्ध गयाइनेछ। कृवि तथा ऩश ुसेिा सम्फन्त्धी कामयक्रभभा सॊरग्न याविम तथा अन्त्तयायविम गैह्र– 

सयकायी सॊघ/सॊस्था, स्थानीम तनकामहरुको आऩसी सभन्त्िम एिॊ सहकामयराई प्रबािकायी फनाउने। 

 कृवि ऺेरराई व्मािसावमकयण गनय/गयाउन साियजतनक, नीखज तथा सहकायी ऺेरको साझेदायीभा 
कामयक्रभ सञ्चारनभा जोड ददने।  

 स्थानीम स्िामत्त शासन ऐन, २०५५ अनसुाय कृवि ऺरेको रातग तनधायरयत फजेट वितनमोजन तथा 
कामायन्त्िमन सम्फन्त्धी कामयमोजना तमाय गने।   
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 मोजना तजूयभा य तथ्माङ्कको विश्लिेणभा आधतुनक सूचना प्रवितधको प्रमोगभा जोड ददन।े  
 प्रवितधको प्रमोगफाट सञ्जार तनभायण गयी तथ्मभा आधारयत कामयक्रभ तजुयभा य अनगुभन तथा 

भूल्माङ्कनराई अद्याितधक य प्रबािकायी फनाउने। 

 Integrated Phase Classification (IPC) को आधायभा तनमतभत रुऩभा तात्कातरक तथा दीघयकातरन 
(Acute and chronic) खाद्य असयुऺाको खस्थततको अनगुभन तथा विश्लिेणका भाध्मभफाट खाद्य 
असयुखऺत सभदुाम तथा ऺेर ऩवहचान गयी सोको जानकायी मोजना तजुयभा तथा कामायन्त्िमनका रातग 
उऩरब्ध गयाइन ेव्मिस्थाराई सदुृढ गने। 

 स्िदेशभा ऩाइन े जतडफवुट (Herbal Medicines) फाट फोट/तफरुिा तथा ऩशऩुॊऺीहरुको उऩचाय गने 
प्रवितध विकास गरय प्राङ्गारयक खेतीराई प्रोत्साहन गदै विदेशफाट आउने औिधीको प्रततस्थाऩनभा 
सहमोग ऩरु् माउन।े 

 कृवि अनसुन्त्धान ऩरयिद् य भातहतका अनसुन्त्धान केन्त्िहरुफाट तसपारयस बएका नततजाका आधायभा 
स्थातनम स्तयभा कृवि प्रसायका कामयक्रभहरु सभन्त्िमात्भक रुऩभा सॊचारन गने। 

 विशेि ऩरयमोजना तथा अतबमानभखुी कामयक्रभहरु कृवि अनसुन्त्धान, प्रसाय य खशऺण सॊस्थाको 
सभन्त्िमभा सॊचारन गने।  

 

6. कामयऺ रे्  
नेऩार सयकाय (कामय विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोखजभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुयऩने कामयहरु 
देहामनसुाय यहेका छन््  
 कृवि सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामयक्रभको तजुयभा, कामायन्त्िमन, अनगुभन य भूल्माङ्कन । 

 खाद्यान्न, नगदे फारी (सखजिन तथा यफय प्रान्त्टसभेत), तयकायी य परपूर खेतीको विकास तथा 
प्रिर्द्यन । 

 कृवि यसामन तथा भाटो सम्फन्त्धी अनसुन्त्धान य प्रवितध विस्ताय । 

 कृवि इखन्त्जतनमरयङ्ग य उन्नत कृवि औजायको अनसुन्त्धान, विकास तथा विस्ताय । 

 फारी सॊयऺण, अनसुन्त्धान तथा सिेऺण । 

 कृवि प्रचाय प्रसाय तथा मिुा कृिक कामयक्रभ । 

 कृवि नसययी तथा फीउ विजनको विकास । 

 ऩशऩुॊऺीऩारन तथा मसको विकास व्मिस्थाऩन, नश्ल सधुाय, दाना य चयनको अनसुन्त्धान तथा    
विकास । 

 ऩशखुचवकत्सा, औितध उत्ऩादन तथा तनमभन । 

 दगु्ध य दगु्धऩदाथयफाट फनेका िस्तहुरुको अनसुन्त्धान, विकास तथा फजाय प्रिर्द्यन । 

 भत्स्मऩारन जरचय सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, विकास तथा फजाय प्रिर्द्यन । 

 भाहयुीऩारन तथा येशभ खेती । 

 कृवि ऺेरको व्मािसामीकयण, औद्योतगकीकयण य कृविजन्त्म िस्तकुो फजाय व्मिस्थाऩन तथा विस्ताय । 
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 प्राङ्गारयक, जैविक तथा यासामतनक भर । 

 खाद्य गणुस्तय तनधाययण, अनसुन्त्धान, तनमन्त्रण तथा विस्ताय । 

 खाद्य, ऩश ुतथा प्रान्त्ट क्िायेन्त्टाइन । 

 कृवि ऺेरको फीउ, विजन, तफरुिा, ऩशऩुॊऺी, भाछा आददको जात, नश्लको गणुस्तय तनधाययण, प्रभाणीकयण 
तथा तनमभन । 

 कृवि ऺेरसॉग सम्फखन्त्धत वििमभा अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा सिेऺण । 

 खाद्य सयुऺा । 

 कृवि सूचना प्रणारी । 

 कृवि िाताियण तथा वििादद व्मिस्थाऩन । 

 प्राङ्गारयक खेती तथा प्राङ्गारयक प्रभाणीकयण । 

 भास ुतथा भासजुन्त्म ऩदाथय य ऩश ुछारा तथा अन्त्म ऩदाथयको विकास । 

 कृवि सम्फन्त्धी जैविक विविधता य जैविक प्रवितध (Bio-technology) को विकास तथा विस्ताय । 

 पसर तथा ऩश ुफीभा । 

 कृवि िस्त,ु सेिा य प्रवितधको सम्फर्द्ता, स्तयीकयण तथा प्रभाणीकयण । 

 कृवि तथा ऩश ुसेिा सम्फन्त्धी प्रमोगशाराको सम्फर्द्ता सम्फन्त्धी वििम । 

 खाद्यान्नफारी य अत्मािश्मक िस्तहुरुको उत्ऩादन तथा फजाय व्मिस्थाऩन । 

 सॊमकु्त यािसॊघीम खाद्य तथा कृवि सङ्गठन, विश्व ऩश ुस्िास्थ्म सङ्गठन, कृवि विकासका रातग अन्त्तयायविम 
कोि तथा अन्त्तयायविम कृवि सॊस्था । 

 कृवि पाभय तथा कृवि केन्त्ि । 

 कृवि सम्फन्त्धी सॊस्थान, सतभतत तथा कम्ऩनी । 

 नेऩार कृवि सेिाको सञ्चारन । 

   
7. कानूनी व्मिस्था् 
कृवि विकास भन्त्रारमको कामयऺ ेर तबर यही कामयसम्ऩादन गनुयऩने प्रचतरत नीतत, ऐन, तनमभािरी, आदेश, 

तनदेखशका, कामयवितध, भागयदशयन एिॊ अन्त्तयायविम सखन्त्ध, सम्झौताहरु तनम्न फभोखजभ यहेका छन्् –  
7.1  नीततहरु 

 दीघयकातरन कृवि मोजना प्रबािकायी रुऩभा कामायन्त्िमन गने सम्फन्त्धी नीततगत तथा सॊस्थागत व्मिस्था, 
२०५० । 

 याविम फीउ विजन नीतत, २०५६ । 

 याविम खचमा नीतत, २०५७ । 

 याविम भर नीतत, २०५८ । 

 याविम कपी नीतत, २०६० । 

 तसॊचाई नीतत, २०६० । 
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 याविम कृवि नीतत, २०६१ । 

 कृवि व्मिसाम प्रिर्द्यन नीतत, २०६३ । 

 कृवि जैविक विविधता नीतत, २०६३ । 

 दगु्ध तफकास नीतत, २०६४ । 

 ऩॊऺीऩारन नीतत, २०६८ । 

 खकय  नीतत, २०६८ । 

 ऩषु्ऩ प्रिर्द्यन नीतत, २०६९ । 

 कृवि माखन्त्रकयण प्रिर्द्यन नीतत, २०७1  । 

 

7.2 ऐनहरु 

 जरचय ऐन, २०१७ । 

 खाद्य ऐन, २०२३ । 

 दाना ऩदाथय ऐन, २०३३ । 

 फीउ विजन ऐन, २०४५ । 

 जीिनाशक वििादद ऐन, २०४८ । 

 सहकायी ऐन, २०४८ । 

 नेऩार कृवि अनसुन्त्धान ऩरयिद् ऐन, २०४८ । 

 याविम दगु्ध विकास फोडय ऐन, २०४८ । 

 याविम खचमा तथा कपी विकास फोडय ऐन, २०४९ । 

 याविम सहकायी विकास फोडय ऐन, २०४९ । 

 ऩश ुस्िास्थ्म तथा ऩश ुसेिा ऐन, २०५५ । 

 ऩश ुफधशारा य भास ुजाॉच ऐन, २०५५ । 

 नेऩार ऩशखुचवकत्सा ऩरयिद् ऐन, २०५५ । 

 तफरुिा सॊयऺण ऐन, २०६४ । 

 कृवि तथा ऩशधुन फीभा २०६९ । 

 

7.3  तनमभािरीहरु 

 दाना ऩदाथय तनमभािरी, २०४१ । 

 सहकायी तनमभािरी, २०४९ । 

 जीिनाशक वििादद तनमभािरी, २०५० । 

 ऩश ुस्िास्थ्म तथा ऩश ुसेिा तनमभािरी, २०५६ । 

 खाद्य तनमभािरी, २०५७ । 

 ऩश ुफधशारा य भास ुजाॊच तनमभािरी, २०५७ । 
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 नेऩार ऩशखुचवकत्सा ऩरयिद तनमभािरी, २०५७ । 

 फीउ विजन तनमभािरी, २०६९ । 

 

7.4  आदेशहरु 

 कऩास विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०३७ । 

 ऩश ुआहाया उत्ऩादन विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०४१ । 

 चन्त्िडाॉगी फीउ विजन तथा दगु्ध विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०५२ । 

 फडयफ्र ुयोग तनमन्त्रण आदेश, २०५२ । 

 यासामतनक भर (तनमन्त्रण), आदेश, २०५५ । 

 कातरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय विकास सतभतत (गठन) (तेश्रो सॊशोधन) आदेश, २०६३ । 

 

7.5  तनदेखशकाहरु 

 साना तसॊचाई विशिे कामयक्रभ । 

 सहकायी खेतीभा आधारयत साना तसॊचाई स्कीभ कामयक्रभ । 

 कृवि उऩज फजाय स्थरको व्मिस्था तथा सञ्चारन सम्फन्त्धी तनदेखशका, २०५३ (सॊशोधन सवहत) । 

 खाद्य ऩोिण सयुऺा अतबमान कामयक्रभ अन्त्तगयत यासामतनक भर तथा फीउ विजनभा ढुिानी अनदुान 
सहतुरमत उऩरब्ध गयाउने कामयको तनदेखशका, २०५९ । 

 प्रमोगशाराहरुको स्शलु्क सेिा सम्फन्त्धी कामायन्त्िमन तनदेखशका, २०५९ । 

 कृवि ऺेरको रातग िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन तनदेखशका, २०६० । 

 कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम अन्त्तगयत कयाय तथा साझेदायी कामयक्रभ–सञ्चारन तनदेखशका, २०६१ । 

 कृवि तफकास मोजना, जनकऩयुको साना तसॊचाई (स्मारो ट्यूफिेर) कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका, 
२०६४ । 

 वहउॉदे हाइब्रीड भकै ऺतत याहत तनदेखशका, २०६७ । 

 वहउॉदे हाइब्रीड भकै ऺतत प्रबावित ऺेरभा Shallow Tubewell कामायन्त्िमन तनदेखशका, २०६७ । 

 प्राङ्गारयक भर अनदुान तनदेखशका, २०६८ । 

 एक गाउॉ एक उत्ऩादन (OVOP) कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका २०६८ । 

 प्राङ्गारयक कृवि उत्ऩादनको साभूवहक प्रभाणीकयणका रातग आन्त्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी तनदेखशका, 
२०६९ ।  

 फीउ विजनको दीघयकातरन याविम सोच, २०७० (National Seed Vision, 2013-2025) । 

 ऩश ुआहाया विकास याविम अतबमान कामयक्रभ सॊचारन तनदेखशका, २०७० । 

 स्माउ आत्भतनबयय कामयक्रभ सॊचारन तनदेखशका, २०६८ (ऩवहरो सॊशोधन, २०७०) । 

 कृवि विकास मोजना जनकऩयुिाट सॊचातरत कामयक्रभहरुको कामय सॊचारन तनदेखशका, २०६८ (ऩवहरो 
सॊशोधन, २०७०) । 
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 गाई बैंसीको िॊश सधुाय, सॊयऺण एिॊ भास ु उत्ऩादनको रातग ऩाडा हकुायउन े कामयक्रभ सॊचारन 
तनदेखशका, २०७० । 

 अरैंचीको योग व्मिस्थाऩन तथा नसययी स्थाऩना कामयक्रभ सॊचारन तनदेखशका, २०७० । 

 व्मािसावमक फेभौसभी तयकायी उत्ऩादन ऩकेट कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका, २०७० । 

 साना तसॊचाई विशिे कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका (ऩवहरो सॊशोधन, २०७०) । 

 एक खजल्रा एक उत्ऩादन (ODOP) कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका २०७० । 

 फारी तथा ऩशधुन फीभाको वप्रतभमभभा अनदुान उऩरग्ध गयाउने तनदेखशका, २०७० ।  
 

7.6  कामयवितधहरु, भागयदशयन, फीभा आदद 

 कृवि ऺेरको तनऺेऩण सम्फन्त्धी कामय सञ्चारन कामयवितध, २०५९ । 

 कृवि पाभय/केन्त्िहरुको दोहोयो भागय व्मिस्थाऩन प्रणारी तथा अततरयक्त कामयक्रभ सञ्चारन कोि 
सम्फन्त्धी कामयवितध, २०६० । 

 कणायरी अञ्चरका ५ िटै खजल्राहरु तथा भसु्ताङ्ग खजल्राफाट उत्ऩाददत स्माउको रातग काटुयन तथा 
ढुिानी अनदुान नभयस ्एिभ ्कामयवितध, २०६६ (सॊशोधन सवहत) । 

 कणायरी अञ्चरका प्रत्मेक खजल्रा तथा सोरखुमु्फफुाट तसभी ढुिानी अनदुान नभयस ् तथा कामयवितध, 

२०६६  । 

 साभदुावमक फीउ फैंक स्थाऩना सम्फन्त्धी कामयवितध, २०६६ । 

 भौयी गोरा उऩहाय कामयक्रभको कामयवितध, २०६६ । 

 फटुिर कृवि उऩज थोक फजाय सञ्चारन कामयवितध, २०६७ । 

 अतबमानभखुी सनु्त्तराजात फगैचा प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामयवितध । 

 अतबमानभखुी प्माज कामयक्रभ सञ्चारन कामयवितध, २०६८ । 

 अतबमानभखुी भकै तथा बटभास कामयक्रभ कामयवितध । 

 अतबमानभखुी भत्स्म कामयक्रभ कामयवितध । 

 श्रोत सॊयऺण प्रवितध प्रदशयनी कामयक्रभ कामयवितध । 

 सहकायी सॊघ/सॊस्थाराई उऩरब्ध गयाउने अनदुान एिभ ् बन्त्साय भहसरुभा छुट सवुिधा तसपारयस 
सम्फन्त्धी कामयवितध, २०६८ । 

 प्राङ्गारयक तथा जैविक भर तनमभन कामयवितध, २०६८ । 

 कृिकहरुराई उन्नत फीउ विजन खयीद भूल्मभा अनदुान उऩरब्ध गयाउन े सम्फन्त्धी कामयवितध,  
२०६८ । 

 फीउ आर ुआत्भतनबयय कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०६८ तथा यविक स्टोय तनभायणभा अनदुान 
सम्फन्त्धी नभयस ्

 कृवि माखन्त्रकयण तथा ऩशधुन उद्योग स्थाऩनाभा ऩूॉजीगत अनदुान तथा बन्त्साय तभनाहा य भूल्म 
अतबिृवर्द् कय छुट सवुिधा तसपारयस सम्फन्त्धी कामयवितध, २०६९ । 
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 याविम प्राङ्गारयक कृवि सम्फन्त्धी प्रदामक तनकामको सम्फन्त्धन प्रदान गने सम्फन्त्धभा व्मिस्था गनय 
फनेको कामयवितध, २०६९ । 

 प्राङ्गारयक कृवि उत्ऩादन तनमायतका रातग प्रभाणीकयण शलु्क अनदुान उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था 
सम्फन्त्धी कामयवितध, २०६९ । 

 प्राङ्गारयक कृवि उत्ऩादनको सहबातगताभूरक गणुस्तय तनधाययण प्रणारी सञ्चारन सम्फन्त्धी भागयदशयन, 

२०६९। 

 फारी तथा ऩशऩुॊऺी फीभा तनदेशन, २०६९ । 

 सनु्त्तराजात परपूर फगैंचा दताय कामयवितध । 

 अदिुा फेसाय प्रदशयन कामयक्रभ सम्फन्त्धी कामयवितध तथा नभयस ्। 

 उच्च भूल्म कृवि िस्त ुविकास आमोजना, आमोजना व्मिस्थाऩन कामायरम नभयस ् । 

 रेख यचनाको ऩारयश्रतभक ऩरयभाजयन सम्फन्त्धी नभयस ्। 

 प्राविक ऩोखयी तनभायण कामयवितध, २०७० । 

 अतबमानभूरक बकायो सधुाय कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 सबे सतबरेन्त्स कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 खशत बण्डाय तनभायणका रातग अनदुान उऩरव्ध गयाउने सम्फन्त्धी कामयवितध, २०७० । 

 कृवि माखन्त्रकयण अनदुान ऩरयचारन कामयवितध, २०७० । 

 कृवि सहकायी सॊस्थाराई कृवि उऩज खरयद तफक्रीका रातग अनदुान वितयण कामयवितध, २०७० । 

 अतबमानभूरक सभस्मा तनदान कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 नभूना आई. वऩ. एभ. गाउॉ स्थाऩना तथा सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 अतबमानभखुी तेरहन फारी उत्ऩादन आमोजनाको कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध स्िीकृती, २०७० । 

 भध्म ऩहाडी िृहत्तय भकै उत्ऩादन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 सहामक फारी (Secondary Crop) प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 जटु खेती विस्ताय तथा प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 उख ुखेती विस्ताय तथा प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 यफय खेती विस्ताय तथा प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 भसुयुो उत्ऩादन प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०६८ (ऩवहरो सॊशोधन, २०७०) । 

 फीउ आर ुआत्भतनबयय कामयक्रभ कामयवितध, २०६८ (प्रथभ सॊशोधन, २०७०) । 

 मिुा योजगाय प्रिर्द्यन कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 अदिुा प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 प्माजको खशत बण्डाय तनभायण कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 सनु्त्तरा फगैंचा सदुृवढकयण अतबमान कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

कृवि विकास भन्त्रारम  99 

 

 गणुस्तरयम फीउ उत्ऩादन कृिक ऩाठशारा सॊचारन नभयस ्एिॊ कामयवितध (प्रावितधक ऩऺ) । 

 सनु्त्तराजात परपूर सम्फन्त्धी नभयस,् २०७० । 

 साना तसॊचाई विशिे कामयक्रभ कामायन्त्िमन तनदेखशका (ऩवहरो सॊशोधन, २०७०) । 

 तातरभ/गोष्ठी सॊचारन तथा जनयर प्रकाशन सम्िन्त्धी आतथयक नभयस ्ऩरयभाजयन । 

 घाॉस फारीको व्मािसावमक फीउ उत्ऩादन तथा फजायीकयण कामयक्रभ सॊचारन कामयवितध, २०७० । 

 कृिकस्तय ऩशऩुारन व्मिहारयक तातरभ सॊचारन कामयवितध, २०७० (ऩशऩुॊऺी पाभयभा सॊचारन हनुे) । 

 ग्रातभण मिुा स्ियोजगाय प्रिर्द्यन ऩश ुविकास कामयक्रभ कामयवितध, २०६४ (ऩवहरो सॊशोधन, २०७०) । 

 तभल्क एनाराईजय वितयण कामयवितध, २०७० । 

 ऩश ुस्िास्थ्म कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 व्मािसावमक साऺयता कऺा (तातरभ) सॊचारन सम्फन्त्धी आतथयक नभयस ् । 

 ऩश ुस्िास्थ्म कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 भौयी, च्माउ, येशभ कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 भत्स्म विकास कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 फारी उत्ऩादनोऩयान्त्त ऺतत न्त्मूनीकयण तथा गणुस्तयीम कृवि िस्त ु उत्ऩादनको रातग कृिक, कृिक 
सभूह, कृवि सहकायी तथा कृवि उद्यभीहरुराई अनदुान उऩरव्ध गयाउने सभफ्न्त्धी कामयवितध, २०७० । 

 मूिा रखऺत कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७० । 

 साभदुावमक ऩोि हाबेि सेिा केन्त्ि स्थाऩना सभफ्न्त्धी विखत्तम सॊस्थाको साझेदायीभा ब्माज अनदुान 
ऩरयचारन कामयवितध, २०७० । 

 रघवुित्त/सहकायी सॊस्थासॉगको साझेदायीभा कृवि औजाय, उऩकयण खरयद तथा सॊचारन गनय ब्माज 
अनदुान ऩरयचारन कामयवितध, २०७० । 

 साभदुावमक कृवि माखन्त्रकयण सेिा केन्त्ि सम्फन्त्धी कामयवितध, २०७० । 

 मूिा रखऺत ऩशऩुॊऺी फजाय प्रिर्द्यन कामयक्रभ कामयवितध, २०७० । 

 यािऩतत उत्कृि कृिक ऩयुस्काय कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयवितध, २०७१ । 
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8. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना् 
सॊगठन सॊयचना 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. आ.ि.२०७1/७2 भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणय कामयहरु् 
 हेरो सयकाय कऺफाट प्राप्त 1५9 िटा गनुासो भध्मे शत प्रततशत पछमौट गरयएको छ । 

 मस अितधभा रागत सहबातगताको आधायभा २ राख ३२ हजाय १८८ भे.टन यासामतनक भर 
(मरुयमा १,४५,६२२ भे.टन, तड=ए=ऩी= ८१,५२० भे.टन य ऩोटास ५,०४६ भे.टन) य २६९७ भे.टन 
प्राङ्गारयक भर तफक्री वितयण बएको, ३५ हजाय भे.टन यासामतनक भर तथा २९८ भे.टन प्राङ्गारयक 
भर भौज्दात यहेको।मस अितधभा गहुॉको उन्नत फीउ ४७६८ भे.टन य धान १८१३ भे.टन गयी 
जम्भा ६५८१ भे.टन तफक्री वितयण बएको छ । 

 कृवि विकास मोजना अन्त्तगयत ७ िटा Deep Tubewell, ३१६ िटा Shallow Tubewell जडान, ५ 
िटा तडऩ ट्यिुिेरभा ऩम्ऩ हाउस तनभायण तथा ४० िटा तडऩ ट्यिुिेरभा ऩम्ऩ जडान गरयएको छ। 

1. दगु्ध विकास 

  भाननीम भन्त्री 

सखचि 

भाननीम याज्मभन्त्री 

ऩरयिद्
  

फोडय 

1. याविम दगु्ध 
विकास फोडय 

2. याविम खचमा तथा 
कपी विकास 
फोडय 

1. नेऩार ऩश ु
खचवकत्सा 
ऩरयिद् 

2. नेऩार कृवि 
अनसुन्त्धान 

सायाॊश विियण 
1. भन्त्रारमका भहाशाखा -6 

2. केखन्त्िम तनकाम -3 

3. विबाग  -3 

4. ऩरयिद्  -2 

5. फोडय  -2 

6. सॊस्थान  -१ 

7. सतभतत  -4 

8. कम्ऩनी  -2 

जम्भा  23 

सतभतत 

1. कातरभाटी परपूर तथा 
तयकायी फजाय विकास 
सतभतत 

2. कऩास विकास सतभतत 

3. चन्त्िडाॉगी फीउ विजन तथा 
दगु्ध उत्ऩादन सतभतत 

4. नेऩार उख ुतथा खचनी 
विकास सतभतत 

सॊस्थान कम्ऩनी 

1. कृवि साभग्री 
कम्ऩनी तरतभटेड 

2. याविम फीउ विजन 
कम्ऩनी तरतभटेड 

विबाग 

1. कृवि विबाग 

2. ऩश ुसेिा 
3. खाद्य प्रवितध 

तथा गणु 
तनमन्त्रण 

केखन्त्िम 
तनकाम 

1. कृवि सूचना तथा 
सॊचाय केन्त्ि 

2. याविम कृवि 
अनसुन्त्धान तथा 
विकास कोि 

3. फीउ विजन 
गणुस्तय तनमन्त्रण 
केन्त्ि 

मोजना 
भहाशा
खा 

 

कृवि व्मिसाम 
प्रिर्द्यन तथा 
तथ्माङ्क 

भहाशाखा 

खाद्य सयुऺा 
तथा िाताियण 
भहाशाखा 

अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन 
भहाशाखा 

प्रशासन 
भहाशाखाना

नखा 

नीतत तथा 
अन्त्तयायविम सहमोग 
सभन्त्िम भहाशाखा 
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 फागिानी विकास कामयक्रभअन्त्तगयत ३ राख २ हजाय गोटा परपूर तफरुिा वितयण, 45 हजाय 
22१ आरङ्कारयक तफरुिा उत्ऩादन वितयण बएको छ । 

 धाददङ्ग, रभजङु्ग, कास्की, तनहुॉ, गोयखा, ऩियत, स्माङ्गजा य म्माग्दी खजल्राभा सञ्चातरत सनु्त्तराजात फगैंचा 
सदुृवढकयण कामयक्रभ अन्त्तगयत ४०० हेक्टय ऺेरभा सनु्त्तराजात फगैंचा सदुृवढकयण गरयएको य 
कीततयऩयुभा स्क्रीन हाउस तनभायण कामय ऩयुा बएको छ । 

 स्माउ, अनाय, कागती य केयाभा आत्भतनबयय हनु रखऺत कामयक्रभ अन्त्तगयत स्माउ ४९२.५ हे. 
(१,४७,७५० विरुिा), अनाय ३.६५ हे. (३००० तफरुिा), कागती १६० हे. (४८००० तफरुिा) य 
केया २५२ हे. (३४०७०० तफरुिा) थऩ ऺेरपर विस्ताय बएको छ । 

 आर,ु तयकायी तथा भसरा विकास कामयक्रभ अन्त्तगयत 25 राख 78 हजाय ४०० तयकायीका फेनाय, 
१५.४ के.जी. फीमाॉ आर ु (T.P.S.) तथा 24.5 भे.टन फेतसक फीउ आर ु उत्ऩादन तथा वितयण 
बएको छ । 

 फीउ आर ुआत्भतनबयय कामयक्रभ अन्त्तगयत अनदुानभा वट.वऩ.एस फीमाॉ वितयण ८ के.जी., अनदुानभा 
१० भे.टन ऺभताको ३2 िटा याखस्टक स्टोय तनभायण बएको छ । 

 अरैंचीका 40 िटा तनजी नसययी (ऩवहरो ििय), 14 िटा तनजी नसययी (दोश्रो ििय) स्थाऩना बएका  
छन ् । 

 मूिा रखऺत कामयक्रभ अन्त्तगयत रु.9 कयोड 12 राख 81 हजाय अनदुान ददई 739.36 हेक्टयभा 
व्मािसावमक तयकायी खेती विस्ताय बएको छ। 

 फीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनमन्त्रण कामयक्रभ अन्त्तगयत वितबन्न प्रमोगशाराहरुफाट क्रसचेक ऩयीऺणका 
रातग प्राप्त 782 िटा फीउ नभूना ऩयीऺण गरयएको, खाद्यान्न य तयकायी फारीको जम्भा 182 हेक्टय 
ऺेरपरभा फीउ फारी खेतको तनयीऺण गरयएको य धान, गहुॊ भकै, बटभास य तयकायी गयी जम्भा 
2000 भे.टन फीउ प्रभाखणकयण गरयएको अिस्था छ । 

 भत्स्म विकास कामयक्रभ अन्त्तगयत ८२१६.६९ हजाय वपङ्गयतरङ्ग, १३२२९६.३ हजाय हमाखच्रङ्ग, 

१५४६२.३१ हजाय फ्राई य सौन्त्दमय भाछा ४२.७८ हजाय उत्ऩादन बई कृिकस्तयभा तफक्री वितयण 
बएको, खान ेभाछा २६.८७ भे.टन उत्ऩादन बएको, तयाईका २० खजल्राभा सञ्चातरत अतबमानभखुी 
भत्स्म विकास कामयक्रभ अन्त्तगयत ३७६ हेक्टय य भध्मऩहाडभा ६७ हेक्टयभा भत्स्म जराशमको ऺरे 
विस्ताय बएको छ। त्मसैगयी उदमऩयु, रम्जङु्ग, दोरखा, प्मठुान य रुकुभभा भत्स्म बयुाको श्रोत केन्त्ि 
स्थाऩना बई १६ कयोड १९ राख १८ हजाय भत्स्म िीज उत्ऩादन तथा वितयण बएको छ। 

 खाद्य ऩोिण तथा प्रवितध कामयक्रभ अन्त्तगयत खाद्य िस्तकुा ३०७२ िटा नभूना सॊकरन, खाद्य तथा 
दाना उद्योगहरुको उत्ऩादन स्िच्छता सम्फन्त्धभा १२८० ऩटक तनयीऺण अनगुभन, होटर, येिुयेण्ट 
तथा तभठाई ऩसरहरुको ८८० ऩटक तनयीऺण अनगुभन, १७८६ िटा उद्योग अनऻुा ऩर 
नविकयण/जायी तथा खशपारयस, २७९ भदु्दा दामय, ३४,७४७ खाद्य िस्तकुा नभूनाहरुको प्रमोगशारा 
ऩयीऺण, २३,९९९ खाद्य िस्तहुरुको रट प्रभाखणकयण गरयएको छ । 
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 फारी सॊयऺण कामयक्रभ अन्त्तगयत 21 ऩटक प्रान्त्ट खक्रतनक सन्त्चारन,  वििाददको ऩॊजीकयण तथा 
व्मिस्थाऩन तपय  ५८२ िटा वििाददको ऩखञ्जकयण, ५४३ जना वििादद खिुा व्माऩायीराई वििाददको 
सयुखऺत कायोफाय सम्फन्त्धी तातरभ प्रदान, ४५४ जना वििादद खिुा विके्रताहरुको इजाजत नविकयण य 
९५० जनाराई वििादद खिुा विके्रताको नमाॉ इजाजतऩर प्रदान गरयएको, 9 खक्िन्त्टर ट्राईकोडभाय 
उत्ऩादन, ७००० फोतर च्माउ फीउ उत्ऩादन बई तफक्री वितयण बएको छ । 

 फारी विकास कामयक्रभ अन्त्तगयत 3०० हेक्टय ऺरेपरका रातग श्रोत फीउ ५० प्रततशत ढुिानी 
अनदुानभा वितयण बएको, ४ खजल्राभा फीउ घमु्ती कोि स्थाऩना सहमोग अनदुान ददइएको, ३ 
खजल्राभा फीउ बण्डाय घय तनभायण÷सधुाय सहमोग उऩरब्ध गरयएको, कृिकस्तयभा उत्ऩाददत ४४१ 
भे.टन फीउ प्रभाखणकयण गरयएको, 7439 िटा फीउ नभूना ऩयीऺण गरयएको य 6002 हेक्टयभा 
फीउ फारी तनयीऺण गरयएको छ । 

 अतबमानभखुी भकै, बटभास उत्ऩादन कामयक्रभ अन्त्तगयत तयाई भधेशका १६ खजल्राभा १9५ भे.टन 
उन्नत तथा हाइब्रीड भकै फीउ वितयण बई ९७५२ हे. ऺेरपर विस्ताय बएको, 36 िटा भकै 
छोडाउन ेभेखशन, २७५ िटा तरऩार य २४० िटा स्प्रमेय वितयण बएको छ । 

 अतबमानभखुी तेरहन फारी उत्ऩादन कामयक्रभ अन्त्तगयत २४०० हेक्टयभा तेरहन फारीको ऺेरपर 
विस्ताय तथा ३६०० हेक्टयभा फीउ प्रततस्थाऩनको कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको जसभा कृिकहरुराई 
५० प्रततशत अनदुानभा ५५ भे.टन. उन्नत फीउ य २ भे.टन श्रोत फीउ, २०० िटा तरऩार, २५ िटा 
स्प्रमेय तफतयण गरयएको य २०० हेक्टयभा फीउ उत्ऩादन कामयक्रभ सञ्चारन गरयएकोछ । तोयी तभर 
सञ्चारन गयेका सहकायीहरुराई तोयी ऩेल्ने भेखशन खरयदभा ५० प्रततशत अनदुान, ३४ िटा उन्नत 
बकायी य ५०० िटा सऩुय ग्रने ब्माग ऩतन तफतयण गरयएको छ । 

 भध्म ऩहाडका ४० खजल्राभा सञ्चातरत “फहृत्तय भकै उत्ऩादन कामयक्रभ” अन्त्तगयत  ५५१.८३ भे.टन 
फीउ वितयण बई १८४०४ हे. भा ऺेर विस्ताय बएको, ५० प्रततशत अनदुानभा ऩािय वटरय वितयण 
१९६ िटा, भकै छोडाउने भेखशन १००० िटा, तरऩार १००० िटा वितयण गयेको गरयएको छ । 

 खचनी तभरहरुको सहमोगभा उखकुा जातहरुको Inventory तमाय ऩाने कामय १ ऩटक, खचनी तभरहरु य 
कृिकहरुको सहबातगताभा सहबागीताभूरक ४ िटा जातीम छनौट, ५० प्रततशत अनदुानभा २ िटा 
खाॉडसायी तभर स्थाऩना बएको छ । 

 येतडमो नेऩार तथा नेऩार टेतरतबजनसॉगको सहकामयभा ३६५ ऩटक कृवि कामयक्रभ उत्ऩादन एिॊ 
प्रसायण बएको, ६६ खजल्राका १२६ िटा एप.एभ. (केन्त्ि ८, ऩूिायञ्चर २६, भध्मभाञ्चर ३५, 

ऩखश्चभाञ्चर ३४, भध्मऩखश्चभाञ्चर ११ य सदूुय ऩखश्चभाञ्चर १२) सॉगको सहकामयभा कृवि कामयक्रभ 
उत्ऩादन तथा प्रसायण बएको, कृवि दै्वभातसक ३६००० प्रतत, ऩखुस्तका ३६००० प्रतत य ऩोिय ६००० 
प्रतत प्रकाशन, फारी तथा ऩशऩुॊऺी फीभा ऐन तनमभको सॊगारो प्रकाशन २००० प्रतत, कृवि डामयी 
छऩाई १ राख प्रतत, ऺेरीम कृवि कामयक्रभ उत्ऩादन तथा प्रसायण ८४ ऩटक (१४ िटा स्थातनम 
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बािाभा सभेत), ५ ऺेरभा ऺेरीम कृवि तनदेशकको सॊमोजकत्िभा ऺेरीम कृवि सॊचाय सभन्त्िम सतभतत 
गठन, ७५ िटै खजल्राभा खजल्रा कृवि सॊचाय सभन्त्िम सतभतत गठन बएको छ । 

 कृवि प्रसाय तथा तातरभ कामयक्रभ अन्त्तगयत १२४ जना कृवि अतधकृतहरु तथा ३५५ जना 
प्रा.स.÷ना.प्रा.स.हरुराई वितबन्न व्मिस्थाऩकीम तथा प्रावितधक वििमभा तातरभ प्रदान गरयएको छ 
जसफाट सॊस्थागत सदुृवढकयण, प्रावितधकहरुको ऺभता एिॊ कामयदऺताभा अतबिृवर्द् हनु वपल्डस्तयभा 
प्रबािकायी सेिा प्रिाह हनु गई सभग्र कृवि ऺेरको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृवर्द्भा सघाउ ऩगेुको 
छ। 

 १०७० जना ग्राभीण मिुा/मिुतीहरुराई ५१ ददन े ग्राभीण कृवि कामयकताय तातरभ य १८९ जना 
अगिुा कृिकहरुराई वितबन्न प्रावितधक तथा सीऩभरुक वििमहरुभा विविध तारीभ सञ्चारन गयी 
देशबय स्थानीमस्तयभा यहेको कृवि प्रावितधकहरुको अबािराई कभ गने प्रमास बएको छ। 

 कृवि व्मिसाम प्रिर्द्यन तथा फजाय विकास कामयक्रभ अन्त्तगयत परपूर य तयकायी विक्री वितयणका 
रातग ११९ िटा कृवि उऩज सॊकरन केन्त्ि, ७८ िटा कृवि फजाय स्थर स्थाऩना गरयएको, १० िटा 
ऺेरीम कृवि थोक फजाय (निरऩयु, तसन्त्धरुी, वितायभोड, धयान, ढल्केफाय, ऩोखया, कोहरऩयु, कािासोती, 
सखेुत य अत्तरयमा) भा ऩूिायधाय तनभायण सधुाय कामय गरयएको, बैयहिा य जनकऩयुभा १/१ िटा ऺरेीम 
भाछा फजाय स्थाऩनाका रातग आिश्मक ऩूिायधाय तनभायणको प्रायखम्बक कामय सम्ऩन्न गरयएको छ।  

 सातौं याविम प्राङ्गारयक कृवि भेरा, प्रथभ याविम कृवि माखन्त्रकयण भेरा य गोदाियी ऩषु्ऩ भेरा १/१ 
ऩटक सॊचारन गरयएको, कृवि फजायहरुको गरुु मोजना तमाय १ ऩटक, विश्व खाद्य ददिस कामयक्रभभा 
वितबन्न फारी/िस्तहुरुभा उत्कृि कृिकहरुराई ऩयुस्कृत गरयएको छ। 

 सहकायी खेती साना तसॊचाई तथा भर फीउ ढुिानी कामयक्रभ अन्त्तगयत ७५ िटै खजल्राहरुभा ३६६० 
िटा मोजना सम्ऩन्न गयी ८६५५ हेक्टयभा तसॊचाई सतुफधा थऩ बएको त्मसैगयी तयकायी खेतीका रातग 
भध्म ऩहाडी खजल्राहरुभा ३७३ िटा प्राविक ऩोखयीहरुको तनभायण सम्ऩन्न बई थऩ ११२ हेक्टयभा 
तसॊचाई सवुिधा ऩगेुको छ। फारीका १४७ िटा सहकायी खेती खस्कभ सञ्चारन बएको छ। 

 व्मािसावमक फॊगयुऩारनको रातग १७५० उन्नत जातका फॊगयुका ऩाठाऩाठी तथा व्मािसावमक 
कुखयुाऩारनको रातग १८ हजाय चल्राको साथै वितबन्न सहकायीहरुभा वितयण बएको छ । 

 ५० प्रततशत अनदुानभा रु.३ कयोड ७१ राख ११ हजाय ९ सम फयाफयको ऩािय वटरय ४२४ 
थान, तभनी वटरय २१७ थान य त्मसका Attachements ३२९ थान वितयण बएको छ । 

 उच्च ऩहाडका दूगयभ २६ खजल्राहरुभा ९१९८ भे.टन यासामतनक भर, २६ भे.टन प्राङ्गारयक भर 
तथा १९० भे.टन भखु्म खाद्यान्न फारीहरुको फीउ ढुिानीभा अनदुान उऩरब्ध गयाईएको छ । 

 व्मािसावमक कृवि तथा व्माऩाय आमोजनाको ऩूयक अनदुानभा २५२ िटा उऩ–आमोजनाहरु राई 
सम्झौता फभोखजभ जम्भा ५९५ वकस्ता अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको, ३७० िटा PCN को 
स्थरगत प्रभाखणकयण गयी २९१ िटा ऩूणय प्रस्तािहरु आमोजनाभा प्राप्त बइ भूल्माङ्कन जायी यहेको, 
छनौट गरयएका िस्तहुरुको Value Chain को उत्ऩादकत्ि २५%रे िृवर्द् हनु े रक्ष्म याखखएकोभा 
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उत्ऩादकत्ि िृवर्द्् प्रतत हेक्टय तयकायीभा १३.५ फाट १७ भे.टन (२५.९३%), अदिुाभा १३.३ फाट 
२४ भे.टन (८०.४५%) बएको छ । 

 एकीकृत जरश्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना अन्त्तगयत ५४१ हेक्टयभा फीजिवृर्द् कामयक्रभ सॊचारन 
गरयएको, Investment Support for Community and Productive Assets अन्त्तगयत सभदुमाभा आधारयत 
हमाचयी, फीउ फैंक, नसययी, भाकेट सेन्त्टय स्थाऩना, सॊकरन केन्त्ि तनभायण, फजायसॊग जोड्ने सानो करबटय 
आदद ६३ िटा तनभायण बएका छन ्। 

 ऩश ुस्िास्थ्म सेिा कामयक्रभ अन्त्तगयत येतफज योग विरुर्द् ४२ हजाय १ सम ३ डोज तथा अन्त्म वितबन्न 
ऩशऩुॊऺीको खोऩ २५२७० हजाय भारा उत्ऩादन बई स्िदेशभै खोऩको आऩूततय बएको, यानीखेत, खोयेत 
य स्िाइन वपिय तनमन्त्रणको रातग यणनीततक खोऩ कामयक्रभ सॊचारन बएको छ । 

 ऩश ु विकास सेिा कामयक्रभ अन्त्तगयत 4 राख 9८ हजाय डोज जभेको िीमय उत्ऩादन, ऩशजुन्त्म 
ऩदाथयको गणु ऩयीऺण १5० िटा, ५ खजल्राभा गाईको श्रोतकेन्त्ि विकास कामयक्रभ सॊचारन शरुु 
गरयएकोछ । याविम अतबमानभखुी घाॉस विकास कामयक्रभ भापय त ् ४९७६ हेक्टयका घाॉस विकास 
कामयक्रभ सॊचारन बएको, ऩोखयाभा TMR भेखशन जडान, वऩ.वऩ.वऩ. भोडेरभा तयर नाइटोजन प्रान्त्ट 
स्थाऩना बएको छ । 

 ऩशऩुॊऺी फजाय प्रिर्द्यन कामयक्रभ अन्त्तगयत ४ ऩटक फजाय सूचना सॊकरन तथा प्रिेण, ऩश ुसॊकरन 
केन्त्ि २७ िटा, खचतरङ्ग भ्माट १२१ िटा, भास ुऩसर सधुाय २६४ य डेयी ऩसर सधुाय १६७ िटा, 
तभल्क एनाराईजय २५ वितयण गयेको, ४ ऩटक फजाय फरेुवटन प्रकाशन बएको छ । 

 ऩश ु विकास पाभयहरु अन्त्तगयत उन्नत नश्लका १8२8 िटा ऩश ु य 2 राख ११ हजाय कुखयुाको 
चल्रा उत्ऩादन तथा वितयण गरयएको छ । 

 कफतुरमतत िन तथा ऩश ुविकास आमोजना अन्त्तगयत गणुस्तयीम फीउ उत्ऩादन तातरभ कृिकस्तय १ 
हपे्त २२ ऩटक सॊचारन, कफतुरमतत ऺेरभा बएका २२ हजाय फोका/फाख्रा/ ऩाठाऩाठीभा खोऩ तथा 
११ हजायभा उऩचाय सेिा ऩरु् माइएको, 42 िटा फाख्राको खोय सधुाय 27 िटा घाॉसको नसययी 
स्थाऩना बएको छ । 

 साभदुावमक ऩश ुविकास आमोजना अन्त्तगयत १८०० हेक्टयभा वहउॉदे÷ििे घाॉस विकास, ८६ िटा डेयी 
ऩसर सधुाय, १७४ व्मिसावमक डेयी पाभय सहकायी य ७७ िटाभा भास ु ऩसर सधुायभा सहमोग 
ऩगेुको छ । 

 फारी अनसुन्त्धान कामयक्रभ तपय  धान ४४९.५६, भकै ७३.२१, गहुॉ २०३.२७ अन्त्म खाद्यान्न (जौ, 
पाऩय य कोदो) ५.०४, आर ु १९.०७, दरहन, १५.०४, तेरहन ८.२२, जटु १.३१,  उख ु
१९९.४६, तयकायी २.०४, अदिुा २.६६, ढैंचा ३.७५, घाॊसको िीउ १८.९५ गयी जम्भा 
१००२.८३ भे.टन श्रोत फीऊ, ५ राख ६ हजाय ८६२ तफरुिा, आरकुो वऩ.तफ.एस. २ राख २२ 
हजाय ९२४ दाना उत्ऩादन बएको, फाख्राका १५४९ िटा ऩाठाऩाठी, फॊगयुका २७८ िटा ऩाठाऩाठी, 
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फाछा फाछी/ऩाडाऩाडी २७ िटा, कुखयुाका ७३ हजाय २६८ िटा चल्रा, भाछा बयूा १ कयोड ५ 
राख ९२ हजाय ३१ उत्ऩादन तथा तफक्री वितयण बएको छ । 

 वहभारी आमोजना अन्त्तगयत वितबन्न वहभारी खजल्राभा यहेका कृवि विकास भन्त्रारम अन्त्तगयतका 
तनकामहरुका बौततक तनभायण सधुाय कामय बएको, व्मिसाम छनौट तथा व्मिसावमक मोजना तमाय गनय 
५० ऩटक तातरभको व्मिस्था गरयएको, ततब्फतफाट ३० िटा माक य नाक खरयदगयी ल्माएको, घखुम्त 
स्थरगत तातरभ ७३ ऩटक सॊचारन, कृवि विकास अनदुान ३७ ऩटक ददइएको छ । 

 यानी जभया कुरेरयमा तसॊचाई आमोजना (कृवि) अन्त्तगयत गहुॉको िीजिृवर्द् कामयक्रभ ७० हेक्टय, 
तयकायी व्रक उत्ऩादन प्रदयश्न ५० हेक्टय, आर ुव्रक उत्ऩादन प्रदशयन १० हे., परपूर नसययी 
स्थाऩना सहमोग ४ िटा, साभदुावमक िीउ फैंक स्थाऩना ३ िटा, भत्स्मऩारन ऩोखयी तनभायण एिॊ भभयत 
सॊबाय ६ हेक्टयभा गरयएको छ । 

 कृवि तथा खाद्य सयुऺा आमोजना अन्त्तगयत आमोजना कामायन्त्िमन सॊमरको गठन बई १९० िटा 
गाविस छनौट एिॊ कामयवितध तमाय बई आमोजनाको प्रबाि भूल्माङ्कनको रातग १९ िटै खजल्राहरुभा 
आधायबतू सिेऺण कामय सम्ऩन्न बएको, खजल्रास्तयभा कृिक ऩाठशारा सचारनको रातग सभूहहरु य 
रखऺत िगय छनौट बई प्रावितधक य कृिक सहजकतायहरुको ऩनुतायजगी तातरभ सम्ऩन्न, फाख्रा प्रजनन 
कामयक्रभको रातग ३ खजल्राहरुभा सभूह छनौट गयी कामयक्रभ कामायन्त्िमनभा गएको, फाख्रा 
उत्ऩादकत्ि सधुाय य फाख्रा भापय त ् जीविकोऩाजयन सधुायका कामयहरु ११ खजल्रा ऩश ु सेिा 
कामायरमहरुफाट शरुु बएको छ । 

 वकसानको रातग उन्नत फीउ विजन कामयक्रभ अन्त्तगयत खाद्यान्न फारीको भूर फीउ उत्ऩादन १५ 
हेक्टयभा, तयकायी फारीको भूर फीउ उत्ऩादन ४ हेक्टय, प्रदशयन कामयक्रभ ९० िटा, साना वकसान 
सहकायीको स्थाऩनाभा सहमोग, फीउ विजन ऩयीऺण प्रमोगशारा २ तथा सेिा केन्त्ि १ तनभायण, फीउ 
उत्ऩादनभा फीउको गणुस्तय तनमन्त्रण सम्फन्त्धी तातरभ, वितबन्न सेिा य ऩयाभशय सम्फन्त्धी TOR य RFP 
तमायी तथा प्रकाशन, कामयक्रभ राग ु बएका खजल्राहरुसॉगको सभन्त्िमभा FFS कामयक्रभ सॊचारन य 
नाकय सॉगको सभन्त्िमभा PVS कामयक्रभ सॊचारन बएको छ ।  

 ऩहाडी भकैफारी अनसुन्त्धान कामयक्रभ अन्त्तगयत भकैको प्रजनन फीउ (Breeder Seed) ८६८० के.जी. 
य भूर फीऊ (Foundation Seed) ६९८१० के.जी. उत्ऩादन तथा तफतयण गरयएको छ । 

 कणायरी अञ्चर कृवि विकास आमोजना अन्त्तगयत ६७१ भे.टन स्माउ प्राङ्कारयक प्रभाखणकयण गरयएको, 
१३०० िटा स्माउ प्माकेखजङ्ग काटुयन वितयण बएको, १४ भे.टन स्माउ ढुिानीका रातग अनदुान 
उऩरब्ध गयाइएको छ ।नश्ल सधुायको रातग २ िटा स्थातनम माक, 4 िटा जतसय साॉढे, ४ िटा याॊगो, 
२४ िटा फोका वितयण बएको, ९ हेक्टयभा घाॉस तफकास, चयन खकय  व्मिस्थाऩन य ऩयजीिी तनमन्त्रण 
कामयक्रभ बएको छ । 

 कृवि प्रसाय कामयक्रभ (खजल्रास्तय) अन्त्तगयत १३०५१ प्रदशयन कामयक्रभ, १२७७०६ उन्नत फीउ वकट 
वितयण, ८९९ कृिक सभूह गठन, १९० िटा कृिक ददिस, ७ िटा कृवि भेरा प्रदशयनी, ११८ तनजी 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

कृवि विकास भन्त्रारम  106 

 

नसययी स्थाऩना, १००१ हेक्टय ऺेरपरभा फीजिृवर्द् कामयक्रभ सॊचारनका रातग श्रोत फीउ वितयण, 

4865 भौयीघाय वितयण, ११52 प्राविक घय तनभायण बएको, ऩािय वटरय वितयण ११० िटा, च्माउ 
िीउ ९०५६२ फोतर, अरैंची खेती विस्ताय ८३ हे., यविक स्टोय १२ िटा, भाटो ऩरयऺण खशविय 
२२५ िटा, सेिा केन्त्िस्तय तातरभ ४५८३ ऩटक, खजल्रास्तय तातरभ ४२२ ऩटक, घमु्ती तातरभ 
८२६ ऩटक, बकायो सधुाय कामयक्रभ ४९० िटा सॊचारन बएको छ । 

 ऩश ु सेिा प्रसाय कामयक्रभ (खजल्रास्तय) अन्त्तगयत नश्ल सधुायको रातग 4,45,25४ गाई/बैंसीभा 
कृतरभ गबायधान सेिा, 20 राख 31 हजाय सॊख्माभा ऩश ु उऩचाय सेिा ऩरु् माइएको य ३७० 
कृिक/व्मिसामीहरुराई वितबन्न तफिमको तातरभ प्रदान गरयएको छ । 

 भाटो ऩरयऺण तथा सधुाय सेिा कामयक्रभ अन्त्तगयत ३४६४ िटा भाटोको नभूना विश्लिेण, १४१ िटा 
यसामतनक भरको नभूना गणुस्तय विश्लिेण, २६४ भाटो ऩयीऺण खशविय, एवककृत खाद्यतत्ि व्मिस्थाऩन 
कृिक ऩाठशारा ४० िटा सॊचारन गरयएको, अतबमानभरुक बकायो सधुाय कामयक्रभ अन्त्तगयत ४० 
खजल्राभा ९८९६ िटा बकायो सधुायको कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको छ । 

 दगु्ध विकास सॊस्थानरे ग्रातभण कृिकहरुिाट ६ कयोड ८ राख ५१ हजाय १६४ तरटय कच्चा दूध 
सङ्करन गयी रु.२ अफय १५ कयोड ४४ राख ६ हजाय ५३१ कृिकहरुराई बकु्तानी गयेको, स्थानीम 
फजायभा प्रशोतधत दूध ५ कयोड ५० राख १८ हजाय २३४ तरटय तफक्री गनुयको साथै वितबन्न दगु्ध 
ऩदाथयहरु शहयी ऺेरहरुभा तफक्री वितयण गयेको छ । 

 कातरभाटी परपूर तथा तयकायी थोक फजायभा कुर २ राख २९ हजाय १६० भेवट्रक टन 
कृविजन्त्म िस्तहुरुको आगभन बएको तथमो।मसभा स्िदेशी उत्ऩादनको मोगदान ७३ प्रततशत (१ 
राख ६७ हजाय २९० भेवट्रक टन) यहेको छ । 

 कऩास विकास सतभततफाट कृिकहरुफाट उत्ऩाददत फीउ सवहतको १९७.५ भे.टन कऩास खयीद 
गरयएको छ । 

 

१0. आतथयक ििय २०70/0७1 भा वितनमोखजत फजेट एिॊ खचयको मथाथय विियण् 
      चार ुखचय         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.खश.नॊ. कामयक्रभ कामभ फजेट खचय 
खचय 

प्रततशत 
1 3120113 कृवि विकास भन्त्रारम 165,452 120,822 73=03 

2 3120123 कृवि विबाग 40,008 36,292 90=71 

3 3120133 ऺेरीम कृवि तनदेशनारमहरु 60,035 56,085 93=42 

4 3120143 ऩश ुसेिा विबाग 40,441 31,335 77=48 

5 3120153 ऺेरीम ऩश ुसेिा तनदेशनारमहरु 38,963 35,803 91=89 

6 3120163 नेऩार ऩश ुखचवकत्सा ऩरयिद् 3,200 3,200 100=00 

7 3120203 कऩास विकास सतभतत 25,000 25,000 100=00 
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8 3120213 खचमा, कवप तथा अरैंची विकास फोडय 50,000 50,000 100=00 

9 3121013 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 64,710 48,958 75=66 

10 
3121023 

दीघयकारीन कृविमोजना अनगुभन तथा सभन्त्िम 
कामयक्रभ 

263,800 184,086 69=78 

11 3121033 विशेि कृवि उत्ऩादन कामयक्रभ 5,973,794 5,906,513 98=87 

12 3121043 साना तथा भझौरा कृिक आमस्तय िवृर्द् आमोजना 494,034 126,493 25=60 

13 3121053 कृवि विकास आमोजना (जनकऩयु) 30,896 28,707 92=91 

14 3121063 येशभ खेती विकास कामयक्रभ 84,276 79,247 94=03 

15 3121073 फागफानी विकास कामयक्रभ 253,450 236,996 93=51 

16 3121083 आर,ुतयकायी तथा भसरा विकास कामयक्रभ 311,496 271,869 87=28 

17 3121093 फीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनमन्त्रण कामयक्रभ 28,252 24,682 87=36 

18 3121103 भत्स्म विकास कामयक्रभ 216,165 201,504 93=22 

19 3121113 खाद्य ऩोिण तथा प्रवितध कामयक्रभ 109,084 101,458 93=01 

20 3121123 फारी सॊयऺण कामयक्रभ 233,229 171,039 73=34 

21 3121133 व्मिसामीक कीट विकास 62,076 56,031 90=26 

22 3121143 िारी तफकास कामयक्रभ 177,143 156,990 88=62 

23 3121153 कृवि सूचना तथा सॊचाय केन्त्ि 56,908 54,858 96=40 

24 3121163 कृवि प्रसाय तथा तातरभ केन्त्ि 145,494 133,052 91=45 

25 
3121173 

सभदुाम व्मिखस्थत तसॊखचत कृवि ऺेर 
कामयक्रभ(कृवि) 

4,908 2,721 55=44 

26 3121183 भाटो ऩयीऺण तथा सधुाय सेिा कामयक्रभ 94,702 91,178 96=28 

27 
3121193 

कृवि व्मािसाम प्रिधयन तथा फजाय विकास 
कामयक्रभ 

136,814 87,709 64=11 

28 
3121203 

सहकायी खेती, साना तसचाॊइ तथा भर फीउ ढुिानी 
कामयक्रभ 

321,230 283,726 88=32 

29 3121223 व्मािसावमक कृवि  तथा व्माऩाय आमोजना 977,778 426,824 43=65 

30 3121233 व्मािसावमक कृवि विकास आमोजना 9,410 7,791 82=79 

31 3121243 एकीकृत जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना 92,085 87,324 94=83 

32 3121253 ऩश ुस्िास्थ सेिा कामयक्रभ 299,663 286,979 95=77 

33 
3121263 

ऩश ुविकास सेिा कामयक्रभ(गाई, बैंसी, फाख्रा य 
अन्त्म) 

444,722 425,702 95=72 

34 3121273 ऩशऩुन्त्छी फजाय प्रफधयन कामयक्रभ 19,506 15,480 79=36 
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35 3121283 ऩश ुविकास पाभयहरु 130,242 112,807 86=61 

36 3121293 ऩहाडी कफतुरमती िन आमोजना(ऩश ुविकास) 34,011 30,654 90=13 

37 3121303 ऩश ुसेिा तातरभ केन्त्ि 63,789 54,654 85=68 

38 3121313 साभदुावमक ऩश ुविकास आमोजना 87,905 79,888 90=88 

39 3121323 फडय फ्ल्मू तनमन्त्रण आमोजना 30,000 24,000 80=00 

40 3121363 कृवि अनसुन्त्धान कामयक्रभ 1,750,000 1,750,000 100=00 

41 
3121373 

याविम दगु्ध विकास फोडय(विशेि दूध उत्ऩादन 
कामयक्रभ) 

37,925 37,925 100=00 

42 3121383 नेऩार जनुोतसस तनमन्त्रण आमोजना 625,916 531,483 84=91 

43 3121413 खाद्य सॊकट सॊफोधन कामयक्रभ 20,950 16,650 79=47 

44 3121423 ददगो ब-ूव्मिस्थाऩन आमोजना 110,583 7,380 6=67 

45 3121433 चीनी तथा उख ुतफकास सतभतत 6,000 1,650 27=50 

46 3121533 उच्च भूल्म कृवि िस्त ुविकास आमोजना 364,672 162,304 44=51 

47 
3121543 

उच्च ऩहाड कृवि व्मिसाम तथा खजविकोऩाजयन 
सधुाय आमोजना 

388,064 211,679 54=55 

48 
3121563 

यानी जभया कुररयमा तसचाई आमोजना–प्रणारी 
आधतुनवककयण कृवि कामयक्रभ 

40,625 39,153 96=38 

49 
3121573 

जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभायण आमोजना (कृवि 
व्मिस्थाऩन तथा सूचना प्रणारी) 

64,909 32,064 49=40 

50 3121583 कृवि तथा खाद्य सयुऺा आमोजना 301,711 199,572 66=15 

51 3121593 भत्स्म ऩारन आमोजना 78,124 0 0=00 

52 3121603 वकसानका रातग उन्नत फीउ विजन कामयक्रभ 254,271 93,670 36=84 

53 3121613 ऩहाडी भकै फारी अनसुन्त्धान कामयक्रभ 69,300 0 0=00 

54 3121623 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (कृवि कामयक्रभ) 47,803 39,028 81=64 

55 3128013 कणायरी अन्त्चर कृवि विकास आमोजना 40,000 39,014 97=54 

56 3128023 कृवि  प्रसाय कामयक्रभ 1,476,035 1,403,349 95=08 

57 3128033 ऩश ुसेिा प्रसाय कामयक्रभ 1,313,666 1,243,269 94=64 

  
  जम्भा 18,665,225 15,966,647 85=54 

 

 ऩूॉखजगत खचय          रु. हजायभा 
1 3120114 कृवि विकास भन्त्रारम 26,334 10,002 37=98 

2 3120124 कृवि विबाग 9,070 8,798 97=00 
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3 3120134 ऺेरीम कृवि तनदेशनारमहरु 14,225 14,208 99=88 

4 3120144 ऩश ुसेिा विबाग 6,500 5,403 83=12 

5 3120154 ऺेरीम ऩश ुसेिा तनदेशनारमहरु 9,000 3,039 33=77 

6 3121014 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 1,000 999 99=90 

7 
3121024 

दीघयकारीन कृविमोजना अनगुभन तथा सभन्त्िम 
कामयक्रभ 

1,000 987 98=70 

8 3121034 विशेि कृवि उत्ऩादन कामयक्रभ 5,000 4,580 91=60 

9 3121044 साना तथा भझौरा कृिक आमस्तय िवृर्द् आमोजना 40,100 9,629 24=01 

10 3121054 कृवि विकास आमोजना (जनकऩयु) 78,400 73,745 94=06 

11 3121064 येशभ खेती विकास कामयक्रभ 11,075 11,541 104=21 

12 3121074 फागफानी विकास कामयक्रभ 100,700 86,670 86=07 

13 3121084 आर,ुतयकायी तथा भसरा विकास कामयक्रभ 75,220 65,482 87=05 

14 3121094 फीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनमन्त्रण कामयक्रभ 1,500 799 53=27 

15 3121104 भत्स्म विकास कामयक्रभ 83,250 61,930 74=39 

16 3121114 खाद्य ऩोिण तथा प्रवितध कामयक्रभ 35,700 33,195 92=98 

17 3121124 फारी सॊयऺण कामयक्रभ 41,040 36,277 88=39 

18 3121134 व्मिसामीक कीट विकास 5,570 5,234 93=97 

19 3121144 िारी तफकास कामयक्रभ 32,900 24,844 75=51 

20 3121154 कृवि सूचना तथा सॊचाय केन्त्ि 950 946 99=58 

21 3121164 कृवि प्रसाय तथा तातरभ केन्त्ि 36,600 33,563 91=70 

22 3121184 भाटो ऩयीऺण तथा सधुाय सेिा कामयक्रभ 14,775 14,763 99=92 

23 
3121194 

कृवि व्मािसाम प्रिधयन तथा फजाय विकास 
कामयक्रभ 

172,500 146,638 85=01 

24 
3121204 

सहकायी खेती, साना तसचाॊइ तथा भर फीउ ढुिानी 
कामयक्रभ 

336,366 256,256 76=18 

25 3121224 व्मािसावमक कृवि  तथा व्माऩाय आमोजना 424,305 193,299 45=56 

26 3121254 ऩश ुस्िास्थ सेिा कामयक्रभ 59,521 37,682 63=31 

27 
3121264 

ऩश ुविकास सेिा कामयक्रभ(गाई, बैंसी, फाख्रा य 
अन्त्म) 

68,500 63,553 92=78 

28 3121274 ऩशऩुन्त्छी फजाय प्रफधयन कामयक्रभ 141,575 119,431 84=36 

29 3121284 ऩश ुविकास पाभयहरु 99,984 85,818 85=83 
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30 3121304 ऩश ुसेिा तातरभ केन्त्ि 15,000 13,135 87=57 

31 3121314 साभदुावमक ऩश ुविकास आमोजना 515 0 0=00 

32 3121384 नेऩार जनुोतसस तनमन्त्रण आमोजना 304,400 268,840 88=32 

33 3121414 खाद्य सॊकट सॊफोधन कामयक्रभ 160,000 38,916 24=32 

34 3121534 उच्च भूल्म कृवि िस्त ुविकास आमोजना 9,115 9,098 99=81 

35 
3121544 

उच्च ऩहाड कृवि व्मिसाम तथा खजविकोऩाजयन 
सधुाय आमोजना 

113,500 103,415 91=11 

36 
3121564 

यानी जभया कुररयमा तसचाई आमोजना–प्रणारी 
आधतुनवककयण कृवि कामयक्रभ 

14,800 14,243 96=24 

37 
3121574 

जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभायण आमोजना (कृवि 
व्मिस्थाऩन तथा सूचना प्रणारी) 

14,430 12,593 87=27 

38 3121584 कृवि तथा खाद्य सयुऺा आमोजना 112,700 100,100 88=82 

39 3121604 वकसानका रातग उन्नत फीउ विजन कामयक्रभ 60,001 51,118 85=20 

40 3121624 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (कृवि कामयक्रभ) 16,040 15,716 97=98 

  
  जम्भा 2,753,161 2,036,485 73=97 

 

१1. आ.ि.2०७१/0७२ भा वितनमोखजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचय्  
 

 चार ुखचय          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.खश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचय प्रततशत 
1 3120113 कृवि विकास भन्त्रारम 552,283 272,308 49=31 

2 3120123 कृवि विबाग 44,701 36,298 81=20 

3 3120133 ऺेरीम कृवि तनदेशनारमहरु 64,256 51,893 80=76 

4 3120143 ऩश ुसेिा विबाग 32,826 26,839 81=76 

5 3120153 ऺेरीम ऩश ुसेिा तनदेशनारमहरु 39,026 32,559 83=43 

6 3120163 नेऩार ऩश ुखचवकत्सा ऩरयिद् 3,962 3,274 82=64 

7 3120203 कऩास विकास सतभतत 24,746 23,011 92=99 

8 3120213 खचमा, कवप तथा अरैंची विकास फोडय 59,950 37,964 63=33 

9 3121013 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 57,152 42,686 74=69 

10 
3121023 

दीघयकारीन कृविमोजना अनगुभन तथा सभन्त्िम 
कामयक्रभ 

198,171 100,703 50=82 

11 3121033 विशेि कृवि उत्ऩादन कामयक्रभ 5,483,566 5,152,005 93=95 

12 
3121043 

साना तथा भझौरा कृिक आमस्तय िवृर्द् 
आमोजना 

406,573 31,509 7=75 
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13 3121053 कृवि विकास आमोजना (जनकऩयु) 28,937 23,583 81=50 

14 3121063 येशभ खेती विकास कामयक्रभ 77,441 60,115 77=63 

15 3121073 फागफानी विकास कामयक्रभ 229,146 181,047 79=01 

16 3121083 आर,ुतयकायी तथा भसरा विकास कामयक्रभ 350,161 224,832 64=21 

17 3121093 फीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनमन्त्रण कामयक्रभ 26,387 19,916 75=48 

18 3121103 भत्स्म विकास कामयक्रभ 195,861 130,521 66=64 

19 3121113 खाद्य ऩोिण तथा प्रवितध कामयक्रभ 116,731 86,265 73=90 

20 3121123 फारी सॊयऺण कामयक्रभ 185,946 107,629 57=88 

21 3121133 व्मिसामीक कीट विकास 341,453 205,537 60=19 

22 3121143 िारी तफकास कामयक्रभ 215,897 143,139 66=30 

23 3121153 कृवि सूचना तथा सॊचाय केन्त्ि 43,428 25,972 59=80 

24 3121163 कृवि प्रसाय तथा तातरभ केन्त्ि 125,663 100,749 80=17 

25 
3121173 

सभदुाम व्मिखस्थत तसॊखचत कृवि ऺेर 
कामयक्रभ(कृवि) 

36,984 16,691 45=13 

26 3121183 भाटो ऩयीऺण तथा सधुाय सेिा कामयक्रभ 47,345 37,232 78=64 

27 
3121193 

कृवि व्मािसाम प्रिधयन तथा फजाय विकास 
कामयक्रभ 

117,579 55,482 47=19 

28 
3121203 

सहकायी खेती, साना तसचाॊइ तथा भर फीउ 
ढुिानी कामयक्रभ 

422,053 175,134 41=50 

29 3121223 व्मािसावमक कृवि  तथा व्माऩाय आमोजना 1,034,974 180,726 17=46 

30 3121243 एकीकृत जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना 148,678 84,939 57=13 

31 3121253 ऩश ुस्िास्थ सेिा कामयक्रभ 284,285 236,256 83=11 

32 
3121263 

ऩश ुविकास सेिा कामयक्रभ(गाई, बैंसी, फाख्रा य 
अन्त्म) 

425,535 244,859 57=54 

33 3121273 ऩशऩुन्त्छी फजाय प्रफधयन कामयक्रभ 17,522 10,868 62=02 

34 3121283 ऩश ुविकास पाभयहरु 123,181 101,659 82=53 

35 3121303 ऩश ुसेिा तातरभ केन्त्ि 79,349 41,656 52=50 

36 3121323 फडय फ्ल्मू तनमन्त्रण आमोजना 249,168 172,567 69=26 

37 3121363 कृवि अनसुन्त्धान कामयक्रभ 1,305,121 1,101,552 84=40 

38 3121373 
याविम दगु्ध विकास फोडय(विशेि दूध उत्ऩादन 
कामयक्रभ) 

66,611 27,934 41=94 

39 3121413 खाद्य सॊकट सॊफोधन कामयक्रभ 4,300 1,749 40=67 

40 3121423 ददगो ब-ूव्मिस्थाऩन आमोजना 60,120 1,759 2=93 

41 3121433 चीनी तथा उख ुतफकास सतभतत 3,545 2,805 79=13 

42 3121533 उच्च भूल्म कृवि िस्त ुविकास आमोजना 371,823 168,980 45=45 
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43 3121543 
उच्च ऩहाड कृवि व्मिसाम तथा खजविकोऩाजयन 
सधुाय आमोजना 

688,906 183,308 26=61 

44 3121563 
यानी जभया कुररयमा तसचाई आमोजना–प्रणारी 
आधतुनवककयण कृवि कामयक्रभ 

93,274 56,683 60=77 

45 3121573 
जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभायण आमोजना (कृवि 
व्मिस्थाऩन तथा सूचना प्रणारी) 

125,473 51,510 41=05 

46 3121583 कृवि तथा खाद्य सयुऺा आमोजना 913,255 255,238 27=95 

47 3121603 वकसानका रातग उन्नत फीउ विजन कामयक्रभ 369,458 125,105 33=86 

48 3121613 ऩहाडी भकै फारी अनसुन्त्धान कामयक्रभ 92,094 0 0=00 

49 3121623 
नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (कृवि 
कामयक्रभ) 

41,157 24,362 59=19 

50 3128013 कणायरी अन्त्चर कृवि विकास आमोजना 50,000 37,972 75=94 

51 3128023 कृवि  प्रसाय कामयक्रभ 2,234,830 1,688,410 75=55 

52 3128033 ऩश ुसेिा प्रसाय कामयक्रभ 1,891,317 1,463,809 77=40 

53 3128053 घय फगै चा कामयक्रभ 38,823 0 0=00 

    जम्भा 20,241,023 13,669,599 67=53 

 

 ऩूॉखजगत खचय          रु. हजायभा 
1 3120114 कृवि विकास भन्त्रारम 20,735 6,785 32=72 

2 3120124 कृवि विबाग 9,000 262 2=91 

3 3120134 ऺेरीम कृवि तनदेशनारमहरु 12,700 11,732 92=38 

4 3120144 ऩश ुसेिा विबाग 1,263 63 4=99 

5 3120154 ऺेरीम ऩश ुसेिा तनदेशनारमहरु 845 844 99=88 

6 3120214 खचमा, कवप तथा अरैंची विकास फोडय 280 180 64=29 

7 3121014 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 1,000 1,000 100=00 

8 3121024 
दीघयकारीन कृविमोजना अनगुभन तथा सभन्त्िम 
कामयक्रभ 

570 0 0=00 

9 3121034 विशेि कृवि उत्ऩादन कामयक्रभ 500 422 84=40 

10 3121044 
साना तथा भझौरा कृिक आमस्तय िवृर्द् 
आमोजना 

8,900 341 3=83 

11 3121054 कृवि विकास आमोजना (जनकऩयु) 53,101 28,624 53=90 

12 3121064 येशभ खेती विकास कामयक्रभ 15,000 8,004 53=36 

13 3121074 फागफानी विकास कामयक्रभ 33,597 21,281 63=34 

14 3121084 आर,ुतयकायी तथा भसरा विकास कामयक्रभ 40,244 13,003 32=31 

15 3121094 फीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनमन्त्रण कामयक्रभ 1,500 1,105 73=67 

16 3121104 भत्स्म विकास कामयक्रभ 16,110 8,604 53=41 
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17 3121114 खाद्य ऩोिण तथा प्रवितध कामयक्रभ 22,500 6,894 30=64 

18 3121124 फारी सॊयऺण कामयक्रभ 28,316 11,418 40=32 

19 3121134 व्मिसामीक कीट विकास 3,500 2,940 84=00 

20 3121144 िारी तफकास कामयक्रभ 9,700 6,827 70=38 

21 3121154 कृवि सूचना तथा सॊचाय केन्त्ि 5,300 724 13=66 

22 3121164 कृवि प्रसाय तथा तातरभ केन्त्ि 50,268 16,067 31=96 

23 3121174 
सभदुाम व्मिखस्थत तसॊखचत कृवि ऺेर 
कामयक्रभ(कृवि) 

3,860 158 4=09 

24 3121184 भाटो ऩयीऺण तथा सधुाय सेिा कामयक्रभ 9,300 7,045 75=75 

25 3121194 
कृवि व्मािसाम प्रिधयन तथा फजाय विकास 
कामयक्रभ 

95,907 48,211 50=27 

26 3121204 
सहकायी खेती, साना तसचाॊइ तथा भर फीउ 
ढुिानी कामयक्रभ 

210,895 77,976 36=97 

27 3121224 व्मािसावमक कृवि  तथा व्माऩाय आमोजना 623,890 40,499 6=49 

28 3121244 एकीकृत जरस्रोत व्मिस्थाऩन आमोजना 57,100 36,796 64=44 

29 3121254 ऩश ुस्िास्थ सेिा कामयक्रभ 30,408 9,909 32=59 

30 3121264 
ऩश ुविकास सेिा कामयक्रभ(गाई, बैंसी, फाख्रा य 
अन्त्म) 

26,185 10,424 39=81 

31 3121274 ऩशऩुन्त्छी फजाय प्रफधयन कामयक्रभ 89,847 8,785 9=78 

32 3121284 ऩश ुविकास पाभयहरु 21,050 10,381 49=32 

33 3121304 ऩश ुसेिा तातरभ केन्त्ि 4,825 2,493 51=67 

34 3121324 फडय फ्ल्मू तनमन्त्रण आमोजना 1,500 484 32=27 

35 3121364 कृवि अनसुन्त्धान कामयक्रभ 435,816 174,077 39=94 

36 3121374 
याविम दगु्ध विकास फोडय(विशेि दूध उत्ऩादन 
कामयक्रभ) 

2,380 2,359 99=12 

37 3121414 खाद्य सॊकट सॊफोधन कामयक्रभ 80,000 61,357 76=70 

38 3121434 चीनी तथा उख ुतफकास सतभतत 655 155 23=66 

39 3121534 उच्च भूल्म कृवि िस्त ुविकास आमोजना 7,800 6,065 77=76 

40 3121544 
उच्च ऩहाड कृवि व्मिसाम तथा खजविकोऩाजयन 
सधुाय आमोजना 

87,835 20,978 23=88 

41 3121564 
यानी जभया कुररयमा तसचाई आमोजना–प्रणारी 
आधतुनवककयण कृवि कामयक्रभ 

23,660 13,291 56=17 

42 3121574 
जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभायण आमोजना (कृवि 
व्मिस्थाऩन तथा सूचना प्रणारी) 

41,300 5,394 13=06 

43 3121584 कृवि तथा खाद्य सयुऺा आमोजना 196,010 46,787 23=87 

44 3121604 वकसानका रातग उन्नत फीउ विजन कामयक्रभ 93,754 30,896 32=95 
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45 3121624 
नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत (कृवि 
कामयक्रभ) 

6,275 2,764 44=05 

    जम्भा 2,485,181 764,404 30=76 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेखखत नीतत तथा कामयक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामयक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 45 
 कयाय खेती सम्िखन्त्ध काननु तजुयभा 

गने । 

 

नेऩार सयकाय (भखन्त्रऩरयिद्) िाट कृवि 
व्मिसाम प्रिर्द्यन विधेमक तजुयभा गनय 
सैर्द्ाखन्त्तक सहभती प्राप्त बई विदे्यमक 
तजुयभाको रातग सतभतत गठन बएको    
छ ।  

2 76 

 कृवि व्मिसामका रातग िाखणज्म 
फैंकफाट प्रदान गरयने ऋणको 
ब्माजदय ६ प्रततशत ननाघ्न े
व्मिस्था गने य मसका रातग ४ 
प्रततशतसम्भ अनदुान ददने व्मिस्था 
तभराउने। 

मिुाहरुराई व्मािसावमक कृवि कजायभा 
प्रदान गरयन े ब्माज  अनदुान सम्फन्त्धी 
कामयवितध २०७१ स्िीकृत बै कामायन्त्िमन 
बएको छ । 

3 77 

 ऩहाडभा १० हेक्टय य तयाईभा 
२० हेक्टय जभीन एकतरत गयी 
खेतीको व्मिसामीकयण तथा 
मान्त्रीकयण गने तनजी सभहुराई 
जग्गा विकास तथा मान्त्रीकयण गनय 
तरएको ऋणको ब्माजभा ५० 
प्रततशतसम्भ य साना तथा 
सीभान्त्तकृत वकसानहरूको 
सहकायीराई ७५ प्रततशतसम्भ 
ब्माज अनदुान ददने । 

जग्गा बाडाभा तरई व्मिसावमक खेती 
गने रखऺत सभदुामका कृिकहरुराई 

अनदुान उऩरव्ध गयाउने सम्िखन्त्ध 
कामयवितध, २०७१ नेऩार सयकाय, कृवि 
विकास भन्त्रारम (सखचिस्तय) को तभतत 
२०७१/१०/०४ को तनणयमिाट स्िीकृत 
बई कामायन्त्िमन भा आएको छ। 
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4 79 

 वकसानहरूराई उन्नत नश्ल उऩरब्ध 
गयाउन स्रोत केन्त्िहरूको विकास 
तथा गाईको फाच्छी भार उत्ऩादन 
हनुे नश्ल उऩरब्ध गयाइने साथै 
फीस िटा बन्त्दा फढी उन्नत नश्लका 
गाई सवहत दगु्ध व्मिसाम गने 
वकसानरे खरयद गने तभखल्कङ 
भेतसनको रागतको ५० प्रततशत 
अनदुान प्रदान गने । 

कामायन्त्िमन बएको छ। 

 

 

5 80 

 खचमा उत्ऩादन तथा प्रशोधन 
उद्योगहरुरे खचमा ढुिानीको रातग 
ऩैठायी गने ढुिानीको साधनभा 
राग्ने बन्त्साय भहसूरभा ऩचास 

प्रततशत छुट हनु।े 

कामायन्त्िमन बएको छ। 

 

6 80 

 तसवटतस खचमा उद्योगका रातग खचमा 
उत्ऩादक सॊघको तसपारयसभा 
अनदुानको भर उऩरव्ध गयाउने।  

कामायन्त्िमन बएको छ । 

 

7 81 

 ऩशऩुॊऺी तथा फारी फीभाको 
वप्रतभमभभा ७५ प्रततशतसम्भ 
अनदुान ददने । 

कामायन्त्िमन बएको छ। 

 

8 82 

 २ राख ५५ हजाय भेवट्रक टन 
यासामतनक भर अनदुानको 
व्मिस्था गने । 

कामायन्त्िमन बइयहेको छ। 

9 82 

 वििादद तथा यासामतनक भर प्रमोग 
नगयी जैविक खेती गने गाउॉ 
विकास सतभततहरूराई कृवि ऺेरभा 
खचय गनय तनमतभत अनदुानभा २५ 
प्रततशत थऩ गने।  

 
 

यसामतनक भर तथा वििादी प्रमोग नगयी 
जैविक खेती गने गाउॉ विकास सतभततराई 
कृवि ऺेरभा खचय गनय तनमतभत अनदुानभा 
२५ प्रततशत थऩ गने कामयवितध २०७१ 
नेऩार सयकाय, कृवि विकास भन्त्रारम 
(सखचिस्तय)  को २०७१/१०/०४ 
तनणयमिाट स्िीकृत बई कामयन्त्िमनभा 
आएको छ। 
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10 83 
 कृवि अनसुन्त्धानराई उत्ऩादन य 

उत्ऩादकत्ि िृवर्द्तपय  रखऺत गने।  

तफतबन्न फारीका १३८.५३ भे. टन स्रोत 
फीउ उत्ऩादन बएको । NARDF 11 th 

Call अन्त्तयगत ४२ िटा आमोजनाहरु 
सम्झौता बई कामायन्त्िमन अिस्थाभा यहेको 
छ। NARDF 12 th Call अन्त्तगयत ५०४ 
िटा आमोजना अिधायणऩरहरुको सभीऺा 
कामय जायी यहेको छ। 

11 84 

 साना, भझौरा य ठुरा तथा 
ब्मिसावमक कृिकहरुको िगॉकयण 
य भाऩदण्ड फनाई कृिकहरुराई 
सेिा सवुिधा उऩरब्ध गयाउनको 
रातग कृिक काडयको ब्मिस्था गने 
। 

वकसान ऩरयचमऩर तनदेखशका २०७१ 
नेऩार सयकाय, भखन्त्रऩरयिदफाटस्िीकृत 
बएको । कृिक ितगयकयण भाऩदण्ड 
नेऩार सयकाय विबातगम भन्त्रीस्तय िाट 
तभतत २०७१।0८।0८ भा स्िीकृत बई 
कामायन्त्िमनभा आएको छ। ऩाॉच 
खजल्राहरु (धनकुटा, फाया, फाग्रङु, फाॉके, 

डडेरधयुा) को रागी कृिक काडय वितयण 
सम्फन्त्धी कामयक्रभ स्िीकृत बई कामयक्रभ 
सचारनका रातग खजल्राहरुभा ऩठाईएको 
छ। 
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 तनमायतजन्त्म फारी तथा िस्तकुो 
रुऩभा ऩवहचान गयेका खचमा, कपी, 
अरैंची, अदिुा, भह, भसुयुो, ऩखश्भना 
रगामतको गणुस्तयीम उत्ऩादन 
तथा प्रशोधन कामयराई विस्ताय 
गने।  

विस्ताय बइयहहेको छ।  
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 खाद्यान्न फारीको फीऊ प्रततस्थाऩन 
दय फढाउॉदै खाद्य सयुऺाभा सधुाय 
ल्माउन रागत सहबातगताको 
आधायभा ७ हजाय भेवट्रक टन 
उन्नत फीऊ उऩरब्ध गने। 

५४५२.३२५ भे.टन गहुॉको उन्नत फीउ 
तफक्री वितयण बएको छ। 
१२२९.१७भे.टन धानको उन्नत फीउ 
तफक्री वितयण बएको छ। 
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१.ऩषृ्ठबतूभ् 
जनताको अऩेऺा य आधायबतू आिश्मकता अनरुूऩ गहृ प्रशासनराई सञ्चारन गयी देशभा बयऩदो शान्न्त्त 
सयुऺा प्रदान गने रष्य म ऩूया गन , आभ जनताभा शान्न्त्त य सयुऺाको प्रत्माबतूत गयाउन, प्रबािकायी गहृ 
प्रशासनको सञ्चारन, नेऩारी नागरयकहरूराई याविम ऩवहचानको प्रफन्त्ध तथा शासनभा स्थानीम जनताको 
सहबातगताको अिधायणा अनरुूऩ ऺेरीम तथा स्थानीम प्रशासनको प्रबािकायी सञ्चारन गने कुयाराई 
तनदेशक तसद्धान्त्तको रुऩभा तरई "शान्न्त्त य सयुऺा, वितधको शासन् सशुासन भूर अतबमान,सफैको गहृ 
प्रशासन" बने्न भूर उद्देश्म अनरुुऩ गहृ भन्त्रारमरे देश बरयनै शान्न्त्त सयुऺा य अभन चमन कामभ गदै 
आएको छ ।  

 

२. दृविकोण् 
साि बौभ, अखण्ड, शान्त्त, सभनु्नत य सयुन्ऺत नेऩारको तनभा णभा विमाशीर यहने । 

 

३. ध्मेम् 
 आन्त्तरयक सयुऺा नीतत कामा न्त्िमनभा ल्माई शान्न्त्त सयुऺा प्रबािकायी फनाउने । 

 दण्डवहनताको अन्त्त्म गयी जिापदेवहता फहन गने प्रणारीराई दृढतासाथ कामा न्त्िमन गने । 

 नागरयकता वितयण, याहदानी तसपारयस जस्ता सेिाराई थऩ प्रबािकायी रुऩभा सेिा प्रिाह गने। 

 नमाॉ विऩद् व्मिस्थाऩन ऐन ल्माईनकुा साथै वितबन्न न्जल्राभा आऩत्कातरन काम  सॊचारन केन्त्रहरु 
स्थाऩना गदै रैजाने । 

 गहृ प्रशासन सदुृढीकयण मोजनाराई तनयन्त्तय कामा न्त्िमन गने । 

 औद्योतगक सयुऺाफरको काम राई थऩ प्रबािकायी फनाउन े। 

 अध्मागभन विबाग अन्त्तग तका कामा रमहरुभा ऺततऩूतत  सवहतको नागरयक िडाऩर रागू गने । 

 

४. यणनीतत् 
 नागरयकको सयुऺाका रातग नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर य याविम अनसुन्त्धान विबागराई 

सभन्त्िमात्भक  रुऩभा ऩरयचारन गने । 

 गहृ प्रशासनभा वितधको शासनराई ऩवहरो प्राथतभकताभा याखी जनताराई सशुासनको प्रत्माबतूत    
ददने । 

 सीभा ऺेर तथा औद्योतगक ऺेरको सयुऺा व्मिस्थाका रातग सशस्त्र प्रहयी फर भाप त छुटै्ट 
तनदेशनारम खडा गयी सभन्त्िमात्भक तिय फाट सयुऺा व्मिस्थाऩन गने । 

 नागरयकताको अतबरेखराई याविम अतबरेखभा याख्न ेप्रणारी विकतसत गयी सञ्चारनभा ल्माउने। 

 रागू औषधको अिैध उत्ऩादन तफवि वितयण एिॊ ओसाय ऩसायराई कडाईका साथ तनमन्त्रण  गने । 
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 याविम एकता, अखण्डता य साि बौतभक अऺुण्णताको सॊयऺण य प्रिद्ध न  गने उद्देश्म अनरुुऩ आन्त्तरयक 
शान्न्त्त सवु्मिस्था कामभ गने । 

 विऩद् व्मिस्थाऩनको सन्त्दब भा जोन्खभ न्त्मूनीकयण ऩूि  तमायी, प्रततकाम  य ऩून् राबका काम भा याविम 
तथा अन्त्तया विम साझेदाय सॊघ/सॊस्था एिॊ तनकामहरुिीच प्रबािकायी सभन्त्िम कामभ     गने । 

 अध्मागभनका ऺेरभा फढ्दो काम चाऩराई व्मिन्स्थत गन  ऩयम्ऩयागत काम  ऩद्धततको सट्टा सूचना 
प्रवितधभा आधारयत काम वितध रागू गने य ऺततऩूतत  सवहतको नागरयक िडाऩर राग ुगने । 

 साभदुावमक प्रहयीभा विशेष जोड ददने य प्रहयीराई जनभैरी तथा जनताराई प्रहयी भैरी       फनाउने । 

 भानि अतधकाय उल्रॊघनकता राई कानूनको दामयाभा ल्माई भानि अतधकायको सॊयऺण य सम्फद्ध न 
गदै जान े। 

 भानि अतधकाय घोषणा य अतबसन्न्त्धप्रततको प्रततफद्धताराई काम रुऩ प्रदान गने । 

 

५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 सयुऺा तनकामको एकीकृत य सभन्त्िमात्भक ऩरयचारनद्वाया सयुऺा, वितधको  शासन  तथा  सशुासनको 

प्रत्माबतूत गने । 

 नागरयक सयुऺाका रातग प्रवितध य ऩद्धतत केन्न्त्रत प्रणारीको स्थाऩना  य  विकास  तथा  ऩेशागत 
विन्शष्ठताको प्रि द्धन गने। 

 सभाजको सयुऺा य स्थावमत्ि तथा नागरयकराई सफै प्रकायका रासफाट भनु्ि । 

 सयुऺाको प्रत्माबतूतद्वाया सफै नेऩारीफाट साभान्जक,साॊस्कृततक य धातभ क सद् बािको  अतबिवृद्ध गदै 
अखण्डता, याविम एकता य साि बौतभकताको सॊयऺण य सम्िद्ध नभा मोगदान । 

 विऩद्को एकीकृत य सभन्त्िमात्भक व्मिस्थाऩन । 

 कागजविहीन गहृ प्रशासन, सयुऺा व्मिस्थाऩन य अध्मागभनको विकास तथा प्रबािकायी  तनमभन । 

 विकासको जग सयुऺा अिधायणाको स्थाऩना य विकास । 

 सयुऺा व्मिस्थाऩनभा जनसहबातगता । 

 सऺभ प्रशासन य सदुृढ व्मिस्थाऩन । 

 भानि अतधकायको  सॊयऺण  य  सम्िद्ध न  । 

६. काम ऺ रे् 
नेऩार सयकाय (काम विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोन्जभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनु  ऩने काम हरू 
देहाम अनसुाय यहेका छन ्  
 आन्त्तरयक सयुऺा सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा काम िभको तजु भा, कामा न्त्िमन, अनगुभन य भूल्माङ्कन। 

 शान्न्त्त, सवु्मिस्था तथा कानून य व्मिस्था । 

 हातहततमाय  य  खयखजानाको  इजाजत य तनमन्त्रण । 

 विस्पोटक ऩदाथ  तनमन्त्रण । 

 विदेशी   नागरयकको  तनमभन  तथा  तनमन्त्रण । 
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 सिायी   तनमन्त्रण   तथा  उऩत्मकाभा  यहेका   सयकायी   सिायी   साधनको व्मिस्थाऩन । 

 गैयसयकायी   सॊघ/सॊस्था  प्रशासन । 

 ऺेरीम   तथा  स्थानीम  प्रशासन । 

 नागरयकता । 

 जनभत सॊग्रह । 

 आप्रिासन  तथा  प्रिासन । 

 ततथ स्थान य ततथ मारी । 

 कल्माण  धन य फेफारयसे  धन । 

 न्चठ्ठा, जिुा आददको तनमन्त्रण । 

 साि जतनक  स्थानभा  अिाञ्छनीम  व्मिहायको  योकथाभ, भादक ऩदाथ   य साि जतनक अऩयाध   आददको   

व्मिस्थाऩन । 

 विऩद   व्मिस्थाऩन । 

 साि जतनक  तफदाको  घोषणा, उदॊ य   साि जतनक  उत्सि  आदद । 

 साि जतनक   चन्त्दा  सॊकरनको  तनमभन  य  तनमन्त्रण । 

 अध्मागभन । 

 सजामको  भापी, तभनाहा, तथा   ऩरयित न । 

 विबषुण   सम्िन्त्धी  काम  । 

 शयणाथॉ  भातभरा । 

 अञ्चर   य  न्जल्राको सदयभकुाभ  तथा  तसभाना । 

 याविम  ऩरयचमऩर । 

 राग ुऔषध  तनमन्त्रण   य  प्रशासन । 

 अन्त्तया विम सीभा, सीभा स्तम्बको सयुऺा य सीभा प्रशासन। 

 गहृ प्रशासन (कायागाय, शान्न्त्तसवु्मिस्था, रागऔुषध, प्रकोऩ व्मिस्थाऩन, सऩुदु गी रगामत) विषमक 
याविम य अन्त्तया विम सभन्त्िम य सम्ऩक । 

 सॊगदित अऩयाध तनमन्त्रण। 

 फारुदी सरुुङ्गको तनिायण। 

 धातभ क विषम। 

 सऩुदु गी। 

 कायागाय व्मिस्थाऩन। 

 प्रहयी कल्माण। 

 तनिा चन आमोग। 

 नेऩार प्रहयी। 
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 सशस्त्र प्रहयीफर। 

 याविम अनसुन्त्धान विबाग। 

 प्रहयी वकतािखाना। 

 अन्त्म भन्त्रारमको काम विबाजनभा नऩयेका विषम। 

 

७. नीतत तथा काम िभ् 
 सशुासन य विकासको रातग शान्न्त्त सयुऺाको बयऩदो व्मिस्था तभराई जनताराई बमभिु िाताियणको 

अनबुतुत गयाउने ।  
 गहृ प्रशासन सदुृढीकयण मोजना िभश् कामा न्त्िमन गने । मोजना कामा न्त्िमनभा गहृ प्रशासनको 

सॊस्थागत ऺभता विकास गने । सफै नेऩारी नागरयकहरुराई मतुनक नम्फय सवहतको फामोभेविक 
स्भाट  काड को रुऩभा याविम ऩरयचमऩर वितयण गने ।  

 कायागायहरुराई सधुाय गहृभा रुऩान्त्तयण गने, बौततक सॊयचनाभा सधुाय गने तथा नेऩारगञ्जभा खरुा 
कायागाय तनभा णको काम  शरुु गने । 

 शहयी सयुऺाको रातग सयुन्ऺत शहयको नमाॉ काम मोजना फनाई कामा न्त्िमनभा ल्माउन े।  
 शहयी सयुऺा प्रणारीराई मान्न्त्रकीकयण गदै रैजाने सन्त्दब भा प्रभखु शहयका सॊिेदनशीर ऺेरहरुभा 

सी.सी.वट.बी. जडान  गने । 

 साि जतनक सेिाराई तछटो छरयतो¸ स्िच्छ¸ ऩायदशॉ य जिापदेहीऩूण  फनाउने ।  
 नागरयकता य मसको अतबरेखराई मान्न्त्रकीकयणभा रैजान े काम राई ७५ िटै न्जल्राभा विस्ताय 

गने।  
 नेऩार प्रहयीफाट उऩरब्ध गयाइने चायीतरक प्रभाणाऩर तरन अनराइनफाटै तनिेदन ददन सक्ने व्मिस्था 

तभराउने य मस्तो प्रभाणऩर तनिेदन गयेको ७२ घण्टातबर प्रदानगने । 

 तरबिुन अन्त्तयाविम विभानस्थरको बौततक ऩूिा धाय सधुाय तथा विस्तायराई सयकायरे प्राथतभकताभा 
याखेकोरे अध्मागभन, बन्त्साय, प्रहयी, याविम अनसुन्त्धान, नगरयक उड् ममन कामा रमका कभ चायीहरुको 
ऺभता विकासका रातग विशषे तातरभ प्रदान गने ।  

 विभानस्थरतबरका कामा रमहरुफाट प्रदान गरयने सेिासॉग सम्फन्न्त्धत काम  प्रविमाराई सयरीकयण 
गने। 

 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको व्मािसावमक दऺता अतबिृवद्ध गने । 

 ऺततऩूतत  सवहतको नागरयक फडाऩरराई प्रत्मऺ सेिा प्रिाहभा सॊरग्न छातनएका थऩ कामा रमहरुभा 
विस्ताय  गने । 

 भ्रिाचाय विरुद्ध शून्त्म सहनशीरताको नीतत अिरम्फन गयी भ्रिाचायभा सॊरग्न हनुे उऩयको 
कायिाहीराई  तीव्रता ददने । 

 भ्रिाचाय विरुद्ध कायिाही गने सॊस्थाहरुको ऺभता विकास गने । 

 उच्च ऩदभा नततजाभा अधारयत काम  सम्ऩादन प्रणारी रागू गने ।  
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 गहृ भन्त्रारमरे सम्ऩादन गने विमाकराऩहरुको काम  सम्ऩादन सूचकहरु फनाई कामा न्त्िमन गने।  
 

8. कानूनी व्मिस्था् 
 

गहृ भन्त्रारम प्रहयी प्रधान कामा रम, सशस्त्र प्रहयी फर प्रधान कामा रम, याविम अनसुन्त्धान विबाग, 

अध्मागभन विबाग, कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग, न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु सम्फन्न्त्धत १०० बन्त्दा फढी 
ऐन य सो अन्त्तग तका तनमभािरीहरु कामा न्त्िमनभा छन  । जसभध्मे केही प्रभखु ऐन तनमभहरु 
तनम्नानसुाय छन् 
 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ . 

 उऩबोि वहत सॊयऺण ऐन, २०५४ . 

 कारो फजाय तथा केही अन्त्म साभान्जक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२ . 

 केही साि जतनक अऩयाध य सजाम ऐन, 2027 । 

 साि जतनक सयुऺा ऐन, २०४६ । 

 राग ुऔषध (तनमन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 जग्गा प्राति ऐन, २०५० । 

 मातना सम्फन्त्धी ऺततऩूतत  ऐन, २०५३ । 

 दैिी प्रकोऩ (तनमन्त्रण) ऐन, २०३९ 

 वििाह दता  ऐन, २०२८ य  तनमभािरी, २०२८ । 

 सॊस्था दता  ऐन, २०३४ य तनमभािरी, २०३४ । 

 सशुासन (व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ य तनमभािरी, २०६५ । 

 हातहततमाय खयखजना ऐन, २०१९ य तनमभािरी, २०२८ । 

 खाद्य ऐन, २०२३ य तनमभािरी, २०२७ । 

 कायागाय ऐन, २०१९ य तनमभािरी, २०२० । 

 प्रहयी ऐन, २०१२ य तनमभािरी, २०४९ । 

 छाऩाखाना य प्रकाशन ऐन, २०४८ य तनमभािरी, २०४९ । 

 जरस्रोत ऐन, २०४९ य तनमभारी, २०५० । 

 सशस्त्र प्रहयी ऐन, २०५८ य तनमभािरी २०६0 । 

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ य तनमभािरी, २०६३ । 

 उभेय, नाभ, जात सच्माउने तनमभहरु, २०१७ । 
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९. सॊगिन सॊयचना् 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 गहृ भन्त्रारम य भातहतका कामा रमहरु तथा जनशन्िको अिस्था 
 मस भन्त्रारम अन्त्तयग त अध्मागभन विबाग, कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग, प्रहयी वकतािखाना, याविम 

ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन केन्त्र सभेत ४ िटा विबाग स्तयका कामा रमहरु यहेका छन  बन े सयुऺा 
तनकामहरूभा नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर य याविम अनसुन्त्धान विबाग यहेका छन  । मस 
भन्त्रारम य भातहतका तनकामभा तनजाभती कभ चायी तप  ३९१५, नेऩार प्रहयी तप  67,1८७, 
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सशस्त्र प्रहयी तप  36,758 तथा  याविम अनसुन्त्धान विबाग तप  2264 जनशन्ि काम यत यहेका 
छन  । 

 

10. आ.ि. 207१/7२ भा मस भन्त्रारम य अन्त्तग तका तनकामहरुफाट सम्ऩाददत काम हरु 

 

 ०७१ श्रािण देन्ख पाल्गणु भसान्त्त सम्भभा भदु्धा सॊख्मा १७,९२० यहेको छ ।  मसै िभभा 
१८,८४४ जनाराई ऩिाउ गयी कानून फभोजीभ कािा ही चराइएको छ । मस भध्मे कत ब्म ज्मान 
भदु्धाभा ५०७, डाका भदु्धाभा १०१, अऩहयण भदु्धाभा १०४, न्जउ भास्ने फेच्न े भदु्धाभा 
११७,जफयजस्ती कयणी भदु्धाभा ५७७, तफष्पोटक ऩदाथ  भदु्धाभा  ११, हातहतीमाय खयखजना 
भदु्धाभा २८१, जनाराई तनमन्त्रणभा तरई कायिाही गरयएको छ।  

 

 शहयी सयुऺा प्रणारीराई बयऩदो य विश्वसनीम तलु्माउन कािभाडौ उऩत्मका य अन्त्म सहयहरुका  
सम्िेदनशीर ८ ऺरेभा CCTV  जडान गरयसवकएको छ । अन्त्म स्थानभा जडान काम  बइयहेको 
छ।कािभाडौं उऩत्मकाको भखु्म प्रिेश भाग  नागढुॊगाभा अत्माधतुनक तस.तस.वट.बी.जडान गयी 
चेकजाॉचको व्मिस्था तभराइएको छ ।अन्त्म नाकाहरु जस्तै पवऩ ङ छैभरेफाट भकिानऩयु जाने फाटो, 
िाॉडबञ्ज्माङ नाभारेबायेफाट तसन्त्धऩुाल्चोक जान े फाटो, डाॉडाकटेयीफाट भानचरुी रेक जान े फाटो, 
फढुातनरकण्िफाट पेदीखोरा हुॉदै निुाकोट जाने फाटो,  सनु्त्दयीजरफाट निुाकोट जान ेफाटोहरुभा नाका 
सयुऺा मोजना फनाई कुनै ऩतन अऩयातधक विमाकराऩ हनु/गन  नददने व्मिस्था तभराइएको छ ।   

 याजभाग  सयुऺा तथा उद्धायको रातग ७६ स्थानहरुभा Immediate Response Team खटाइएको छ । 

 तफना ईजाजत साि जतनक सिायीभा यान्खएका छत/हटुराई िावपक प्रहयीफाट हटाउने काम  बईयहेको 
छ।  

 िावपक कािा हीफाट २०७१ श्रािण देखी पाल्गणु सभान्त्तसम्भ ४,१०,३८९ जनाफाट रु. 
१०,२४,६७,३७५।- याजस्ि सॊकरन बएको छ ।  

 यसिुाको यसिुागढीभा अध्मागभन कामा रम स्थाऩना बई काम  स  ॊचारन बईयहेको छ । 

 विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी काभराई सभन्त्िमात्भक य प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गन  खोज तथा 
उद्धाय यणनीततक काम मोजना ,२०७१ नेऩार सयकाय (भन्न्त्रऩरयषद्) फाट स्िीकृत बई कामा न्त्िमनभा 
ल्माइएको छ ।  

 दन्ऺण एतसमारी ऺेरीम सहमोग सॊगिन (SAARC) को भारेभा बएको १७ औॊ न्शखय सम्भेरन भा 
हस्ताऺरयत SAARC AGREEMENT ON RAPID RESPONSE TO NATURAL DISASTER 

व्मिस्थावऩका सॊसदफाट अनभुोदन बएको छ । 

 विऩद्को तत्कार जानकायी ददने य उद्धाय तथा याहत जस्ता काम को सभन्त्िम गन  न्जल्रा/ऺेर तथा 
नगयऩातरकाभा आऩतकारीन काम सञ्चारन केन्त्र स्थाऩना गने काम िभ अन्त्तग त हारसम्भ तफतबन्न 
४४ न्जल्राभा य ऺेरीम प्रशासन कामा रम हेटौडा य सखेुतभा सभेत गयी जम्भा ४६ आऩतकारीन 
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काम  सॊचारन केन्त्र सॊचारनभा यहेका छन  । सफै ऺेरभा ऺेरीमस्तयको गोदाभघय (Warehouse) 
तनभा ण गने काम िभ फभोन्जभ सनुसयी, हेटौडा य कैरारीभा तनभा ण सम्ऩन्न बै सकेको य ऩोखया तथा 
सखेुतभा मसै आ.ि.  तबर तनभा ण सम्ऩन्न गनेगयी काभ बै यहेको छ ।  

 रागूऔषधको भौन्खक प्रततस्थाऩन उऩचाय ऩद्धतत तनदेन्शका, २०७० जायी गरयएको छ । 

 ऩोखयाभा रागू औषध उऩचाय तथा ऩनुस्था ऩना केन्त्र तनभा ण काम  प्रायम्ब बएको छ ।धयानभा जग्गा 
खयीदको काम  सम्ऩन्न बै सकेको छ ।  

 मस आतथ क फष भा ३९ जना ऩूि  राग ुऔषध प्रमोगकता राई तीनिटा ऩनुस्था ऩना केन्त्रभा याखी 
उऩचाय गने काम  अन्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको छ । ऩूि  रागू औषध प्रमोगकता राई सीऩभूरक तारीभ 
प्रदान गने काभ बइयहेको छ ।८ न्जल्राका ५५० जना सयोकायिाराहरुका रातग अतबभूखीकयण 
काम िभ  सॊचारन गरयएको छ । उऩत्मकाका भा.वि. तथा उच्च भा.वि.का ७०० विद्याथॉहराई 
रागू औषध दरुुऩमोग विरुद्द जागयण काम िभ सन्त्चारन गरयएको छ ।  

 चार ु आ.ि. को आि भवहनाभा ३५ गैयसयकायी सॊस्थाहरुभाप त विद्यारम, मिुा, भवहरा, सडक 
फारफातरका तथा सभदुाम केन्त्रीत राग ुऔषध दरुुऩमोग विरुद्धको जागयण काम िभ सम्ऩन्न बएको 
छ । मस काम िभरे करयफ ८,००० व्मन्िराई प्रत्मऺ राबान्न्त्ित फनाएको छ ।  

 "प्रहयी कभ चायीहरुका रातग रैंतगक वहॊसा सम्फन्त्धी आचायसॊवहता, २०७१" जायी गयी राग ुगरयएको 
छ । 

 केन्त्रीम कायागायराई स्थानान्त्तयण गने गयी निुाकोट न्जल्रा विदयु नगयऩातरका िडा नॊ. ६ चण्डी 
ऩोखयीभा ५००० बन्त्दा फढी फन्त्दी ऺभताको कायागाय तनभा ण गन का रातग ७८४–१–०–० योऩनी 
जग्गा कायागाय कामा रम निुाकोटको नाभभा दता  गने गयी नेऩार सयकायफाट स्िीकृतत बैसकेको   
छ । मो कायागायको विस्ततृ गरुुमोजना तमाय बैसकेको छ । 

 कायागाय सम्फन्त्धी कानूनभा यहेको खलु्रा कायागायको अिधायणा कामा न्त्िमन गन  फाॉके न्जल्राको 
गनाऩयु गा.वि.स. िडा नॊ. ६ भा खरुा कायागाय तनभा ण गन  फोरऩर आव्हान बई प्रविमा अगातड 
फढाइएको छ । कायागायराई सधुायगहृको रुऩभा विकतसत गने िभभा ऩयाभश दाताफाट तडटेल्ड 
तडजाइन तथा रागत अनभुान तमाय गने काम  सम्ऩन्न बई आिश्मक ऩरयभाज न सॊशोधनका रातग 
सहयी विकास भन्त्रारमसॉग सभन्त्िम गरयएको छ । 

 गहृ प्रशासन सधुाय एिॊ सदुृढीकयण काम मोजना, २०७१ स्िीकृत बई कामा न्त्िमनको िभभा यहेको 
छ । 

 ऩाॉच विकास ऺेरका एक/ एक न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु (भोयङ, कािभाडौ , रुऩन्त्देही, फाॉके  य 
कैरारी) भा दईु तसफ्ट सेिा सञ्चारन गयी सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाइएको छ ।  

 याविम ऩरयचमऩर वितयणको रातग नीततगत रुऩभा याविम ऩरयचमऩरसम्फन्त्धी ऐनको भस्मौदा तमाय 
बई स्िीकृततको प्रविमाभा यहेको छ ।ऩरयचमऩर तनभा ण प्रमोजनाथ  अन्त्तया विम फोरऩर आव्हान 
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गन का रातग अन्त्तया विम ऩयाभश दाताफाट प्राि प्रथभ भस्मौदाराई अन्न्त्तभरुऩ ददइ सहभततको रातग 
ADB भा ऩिाइएको छ । मसका अततरयि सो को रागत इविभेट स्िीकृत बएको छ।  

 याविम ऩरयचमऩर वितयणका रातग तनिा चन आमोगरे भतदाता नाभािरी सॊकरन गदा  तमाय ऩायेको 
Data Baseराई नै उऩमोग गने गयी Data Migrationका रातग आिश्मक काम  सम्ऩन्न गयी तनिा चन 
आमोगसॉग ऩयाभश  तथा छरपरको प्रविमा अगातड फढाइएको छ ।  

 तनमभािरीको अबािभा राभो सभमदेन्ख नेऩार प्रहयीभा फढुिा रगामतका फनृ्ि विकासका अिसयहरु 
योवकएकोभा प्रहयी तनमभािरी, २०७१ जायी बई फढुिा तथा ऩदऩूतत को काभ अन्घ फढाइएको छ । 

 नेऩार प्रहयीको ऩनौतीभा तनभा ण हनुे प्रहयी एकेडेभीको रातग बायत सयकायसॉग सभझदायीऩर (MOU) 
भा हस्ताऺय बएको छ ।  

 याविम सशस्त्र प्रहयी िर प्रन्शऺण प्रततष्ठानको तनभा ण काम  भातातीथ भा सरुु बएको छ । चीन 
सयकायको सहमोगभा  करयि रु. ३ अफ  ६० कयोडको रागतभा तनभा ण हनुे याविम सशस्त्र प्रहयी 
फर प्रन्शऺण प्रततष्ठानको तनभा ण काम  आयम्ब बएको छ । 

 नेऩार तथा बायतीम सयुऺाकभॉहरुराइ  जानकायी गयाउनको रातग दिैु ऩऺको शलु्क नराग्ने टोर 
वि नम्ियहरु देन्खने गरय साइनिोड  फनाइ  करयि ७६ िटा स्थानभा यान्खएको छ ।  

 सॊमिु यािसॊघीम तभशनहरुभा शान्न्त्त स्थाऩनाथ  ऩरयचारन हनुे िभभा दन्ऺणी सडुानभा एक िटा 
१४० जनाको नमाॉ तभशन थऩ बएको य दन्ऺणी सडुानभा नै ६० जनाको Female Robust Element 
थऩ बइ  हार ५८० जना सशस्त्र प्रहयी कभ चायीहरु UN तभशनभा ऩरयचातरत यहेका छन  । 

 नेऩार प्रहयीभा ३ िषे अऩयाध तनमन्त्रण काम मोजना न्स्िकृत बई कामा न्त्िमनको िभभा यहेको छ ।  

 साक  गहृभन्त्रीस्तयीम फैिक कािभाण्डौभा सम्ऩन्न बएको छ । 

 मातना तथा तनभ भ अभानिीम िा अऩभानजनक व्मिहाय तफरुद्धको भहासन्न्त्ध अनकुुर हनुे गयी तजु भा 
गरयएको मातना तथा तनभ भ,अभानिीम िा अऩभानजनक व्मिहाय (तनमन्त्रण) विधेमक,२०७१ 
व्मिस्थावऩका - सॊसदभा ऩेश गरयएको छ । 

 तनजी सयुऺा सेिा व्मिसामराइ तनमतभत य व्मिन्स्थत गने सम्फन्त्धभा फनेको विधेमक, २०७१ 
व्मिस्थावऩका -सॊसदभा ऩेश बएको छ । 

 

१0. आतथ क िष  २०७०/७१ को वितनमोन्जत फजेट एिॊ खच को मथाथ  विियण् 

चार ुखच          रु.हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. काम िभ कामभफजेट खच  खच प्रततशत 
1 3140113 गहृ भन्त्रारम 278,526 262,240 94=15 

2 3140133 याविम अनसुन्त्धान विबाग 707,129 669,758 94=72 

3 3140143 सभयजॊग कम्ऩनी कामा रम 9,301 9,093 97=76 

4 3140163 न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु 913,499 727,307 79=62 
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5 3140173 सीभा प्रशासन कामा रमहरु 14,518 10,832 74=61 

6 3140183 इराका प्रशासन कामा रमहरु 99,265 68,807 69=32 

7 3140193 कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग 9,715 9,336 96=10 

8 3140203 कायागाय कामा रमहरु 824,360 818,531 99=29 

9 3140213 अध्मागभन विबाग 80,861 76,367 94=44 

10 3140223 अध्मागभन कामा रमहरु 73,692 67,039 90=97 

11 3140233 जदु्ध िारुणमन्त्र कामा रम 5,782 5,260 90=97 

12 3140243 प्रहयी प्रधान कामा रम 1,934,415 1,665,002 86=07 

13 3140253 नेऩार  प्रहयी अस्ऩतार 255,622 234,441 91=71 

14 3140263 याविम प्रहयी प्रन्शऺण प्रततष्ठान 219,569 181,654 82=73 

15 3140273 ऺेरीम प्रहयी कामा रमहरु 3,518,480 3,461,542 98=38 

16 3140283 न्जल्रा प्रहयी कामा रमहरु 12,693,275 12,559,218 98=94 

17 3140293 भहानगयीम प्रहयी 2,891,905 2,831,691 97=92 

18 3140303 सशस्त्र प्रहयी फर 11,182,800 11,008,278 98=44 

19 3140313 प्रहयी वकताफखाना 14,139 12,434 87=94 

20 3140323 याविम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन केन्त्र 9,835 8,919 90=69 

21 3141013 रागू औषध तनमन्त्रण काम िभ 12,915 11,893 92=09 

22 
3141033 

सशस्त्र वहॊसा तनमन्त्रण तथा साभदुावमक 
सयुऺा सदुृवढकयण काम िभ 

70,000 0 0=00 

  
  जम्भा 35,819,603 34,699,642 96=87 

 

ऩूॉन्जगत खच           रु. हजायभा 
1 3140114 गहृ भन्त्रारम 50,667 33,124 65.38 

2 3140134 याविम अनसुन्त्धान विबाग 48,039 36,842 76.69 

3 3140144 सभयजॊग कम्ऩनी कामा रम 50 0 0.00 

4 3140164 न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु 271,700 237,281 87.33 

5 3140174 सीभा प्रशासन कामा रमहरु 450 0 0.00 

6 3140184 इराका प्रशासन कामा रमहरु 1,510 1,503 99.54 

7 3140194 कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग 42,100 28,056 66.64 

8 3140204 कायागाय कामा रमहरु 123,100 90,553 73.56 
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9 3140214 अध्मागभन विबाग 17,653 17,603 99.72 

10 3140224 अध्मागभन कामा रमहरु 1,800 1,800 100.00 

11 3140234 जदु्ध िारुणमन्त्र कामा रम 300 300 100.00 

12 3140244 प्रहयी प्रधान कामा रम 689,335 613,279 88.97 

13 3140254 नेऩार  प्रहयी अस्ऩतार 194,824 193,292 99.21 

14 3140264 याविम प्रहयी प्रन्शऺण प्रततष्ठान 21,775 21,775 100.00 

15 3140274 ऺेरीम प्रहयी कामा रमहरु 89,799 89,727 99.92 

16 3140284 न्जल्रा प्रहयी कामा रमहरु 228,950 228,760 99.92 

17 3140294 भहानगयीम प्रहयी 100,942 100,844 99.90 

18 3140304 सशस्त्र प्रहयी फर 1,468,410 1,194,153 81.32 

19 3140314 प्रहयी वकताफखाना 5,333 3,151 59.08 

20 3140324 याविम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन केन्त्र 530,453 14,292 2.69 

21 3141014 रागू औषध तनमन्त्रण काम िभ 5,000 9,120 182.40 

  
   जम्भा 3,892,190 2,915,455 74.91 

 

१1. आ.ि.०७१/७२ भा वितनमोन्जत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खच ्  
 

 चार ुखच        रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदुफजेट खच  प्रततशत 
1 3140113 गहृ भन्त्रारम 273,496 229,822 84.03 

2 3140133 याविम अनसुन्त्धान विबाग 742,625 661,887 89.13 

3 3140143 सभयजॊग कम्ऩनी कामा रम 9,967 9,473 95.04 

4 3140163 न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु 734,987 603,122 82.06 

5 3140173 सीभा प्रशासन कामा रमहरु 16,615 10,568 63.61 

6 3140183 इराका प्रशासन कामा रमहरु 100,293 65,205 65.01 

7 3140193 कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग 10,112 8,930 88.31 

8 3140203 कायागाय कामा रमहरु 959,804 801,352 83.49 

9 3140213 अध्मागभन विबाग 89,506 75,702 84.58 

10 3140223 अध्मागभन कामा रमहरु 91,102 78,445 86.11 

11 3140233 जदु्ध िारुणमन्त्र कामा रम 16,165 10,745 66.47 

12 3140243 प्रहयी प्रधान कामा रम 1,863,906 1,479,440 79.37 

13 3140253 नेऩार  प्रहयी अस्ऩतार 264,889 236,583 89.31 
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14 3140263 याविम प्रहयी प्रन्शऺण प्रततष्ठान 234,086 226,501 96.76 

15 3140273 ऺेरीम प्रहयी कामा रमहरु 3,236,381 2,992,852 92.48 

16 3140283 न्जल्रा प्रहयी कामा रमहरु 11,242,659 10,901,762 96.97 

17 3140293 भहानगयीम प्रहयी 2,936,939 2,811,774 95.74 

18 3140303 सशस्त्र प्रहयी फर 1,283,781 1,032,440 80.42 

19 3140313 प्रहयी वकताफखाना 14,589 10,268 70.38 

20 3140323 याविम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन केन्त्र 14,554 10,857 74.60 

21 3140333 भहानगयीम सशस्त्र प्रहयी कामा रम 901,198 910,078 100.99 

22 3140343 सशस्त्र प्रहयी फर तातरभ केन्त्रहरु 309,411 299,544 96.81 

23 3140353 नेऩार ए.ऩी.एप अस्ऩतार 149,922 137,916 91.99 

24 3140363 ऺेरीम सशस्त्र प्रहयी फर कामा रम 7,107,440 7,050,285 99.20 

25 
3140373 

सशस्त्र प्रहयी फर याजश्व बन्त्साय तथा औद्योतगक 
सयुऺा फर 596,049 563,470 94.53 

26 3141013 रागू औषध तनमन्त्रण काम िभ 18,741 10,423 55.62 

27 
3141033 

सशस्त्र वहॊसा तनमन्त्रण तथा साभदुावमक सयुऺा 
सदुृवढकयण काम िभ 47,000 0 0.00 

28 3141043 भवहरा तथा फारफातरका सेिा केन्त्र 27,897 1,036 3.71 

    जम्भा 33,294,114 31,230,480 93.80 

 

 ऩूॉन्जगत खच          रु. हजायभा 
1 3140114 गहृ भन्त्रारम 111,096 12,277 11.05 

2 3140134 याविम अनसुन्त्धान विबाग 32,891 9,900 30.10 

3 3140144 सभयजॊग कम्ऩनी कामा रम 700 644 92.00 

4 3140164 न्जल्रा प्रशासन कामा रमहरु 342,888 159,496 46.52 

5 3140174 सीभा प्रशासन कामा रमहरु 335 174 51.94 

6 3140184 इराका प्रशासन कामा रमहरु 7,450 6,010 80.67 

7 3140194 कायागाय व्मिस्थाऩन विबाग 89,600 25,392 28.34 

8 3140204 कायागाय कामा रमहरु 111,873 35,457 31.69 

9 3140214 अध्मागभन विबाग 40,525 5,322 13.13 

10 3140224 अध्मागभन कामा रमहरु 1,882 1,510 80.23 

11 3140234 जदु्ध िारुणमन्त्र कामा रम 200 199 99.50 

12 3140244 प्रहयी प्रधान कामा रम 598,710 437,653 73.10 

13 3140254 नेऩार  प्रहयी अस्ऩतार 91,043 56,095 61.61 
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14 3140264 याविम प्रहयी प्रन्शऺण प्रततष्ठान 200,580 197,085 98.26 

15 3140274 ऺेरीम प्रहयी कामा रमहरु 89,635 40,904 45.63 

16 3140284 न्जल्रा प्रहयी कामा रमहरु 315,793 159,199 50.41 

17 3140294 भहानगयीम प्रहयी 59,763 38,893 65.08 

18 3140304 सशस्त्र प्रहयी फर 156,773 66,445 42.38 

19 3140314 प्रहयी वकताफखाना 6,000 2,905 48.42 

20 3140324 याविम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन केन्त्र 38,445 14,720 38.29 

21 3140334 भहानगयीम सशस्त्र प्रहयी कामा रम 32,146 3,099 9.64 

22 3140344 सशस्त्र प्रहयी फर तातरभ केन्त्रहरु 94,308 65,260 69.20 

23 3140354 नेऩार ए.ऩी.एप अस्ऩतार 89,362 15,887 17.78 

24 3140364 ऺेरीम सशस्त्र प्रहयी फर कामा रम 216,933 140,209 64.63 

25 
3140374 

सशस्त्र प्रहयी फर याजश्व बन्त्साय तथा औद्योतगक 
सयुऺा फर 

15,300 13,124 85.78 

26 3141014 रागू औषध तनमन्त्रण काम िभ 10,210 4,839 47.39 

27 
3141034 

सशस्त्र वहॊसा तनमन्त्रण तथा साभदुावमक सयुऺा 
सदुृवढकयण काम िभ 

30,000 0 0.00 

28 3141044 भवहरा तथा फारफातरका सेिा केन्त्र 102,415 0 0.00 

    जम्भा 2,886,856 1,512,698 52.40 

 

 

१२. आ.ि. २०७१/0७२ को फजेट फिव्मभा उल्रेन्खत नीतत तथा काम िभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

विमाकराऩ नीतत तथा काम िभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 34 

 विऩद् व्मिस्थाऩन तथा 
प्राकृततक प्रकोऩ ऩनु :स्थाऩना, 
राग ु औषध ऩनु: स्थाऩना य 
बकूम्ऩ ऩीतडत ऩरयिायहरुको 
ऩनु: तनभा ण गने । 

ऩूफ  रागू  औषध प्रमोगकता राइ सीऩभूरक 
तारीभ प्रदान गने गै स स भाप त बइयहेको 
काम िभको तप फाट फदॊमा, सल्मान, 
तसन्त्धऩुाल्चोक य सियी न्जल्राभा रगबग 
२४० जनाको रातग अतबभून्खकयण 
काम िभ गरयएको छ। 
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2 55 

 गैय आिासीम नेऩारी ऐन, २०६४ 
य गैय आिासीम नेऩारी 
तनमभािरी, २०६६ राई 
सभमानकूुर फनाउन े। 

ऐन य तनमभािरीको सॊशोधनको 
सझुािहरूकारातग विदेशन्स्थत नेऩारी 
याजदूतािासहरूराई रेखी ऩिाइएको । याम 
सझुािहरू सॊकरनका रातग अन्त्तयविमाको  
तमायी बइयहेको छ। 

3 35 

 सहयी सयुऺा प्रणारीराई 
बयऩदो य विश्वसनीम तलु्माउन 
कािभाडौं उऩत्मका य अन्त्म 
शहयहरुका सॊिेदनशीर 
ऺेरहरुभा क्रोज सवक ट 
टेतरतबजन प्रणारी जडान गने य 
अऩयाध अनसुन्त्धानराई विद्यतुीम 
प्रवितधभा आधारयत फनाउने । 

न्ज.प्र.का तसन्त्धऩुाल्चोक , कास्की, यसिुा य 
गोखा का तफतबन्न स्थानहरुभा cctv खरयद 
बइ जडान बइसकेको छ । 

4 36 
 शान्न्त्त सयुऺाका काम िभहरुको 

प्रबािकायी कामा न्त्िमन गन का 
रातग िजेट वितनमोजन गने । 

फजेट वितनमोजन गयी सभमभैं अन्ख्तमायी 
ऩिाइएको छ। 

5 233 

 याविम ऩरयचमऩरराई िामोभेविक 
स्भाट  काड को रुऩभा वितयण गने 
काम  प्रायम्ब गरयनछे। 

 

फोरऩर कागजात तमाय बएको । ऩरयचम 
ऩर तफतयणको रातग तनिा चन आमोगको 
भतदाता नाभाफतरको data base राई 
उऩमोग गने गरय data migration को रातग 
तनिा चन आमोगफाट स्िीकृतत प्राि    
बएको छ। 

6 234 

 कायागायहरुराई सधुाय गहृको 
रुऩभा सभेत विकतसत गने िभभा 
निुाकोटभा केन्त्रीम कायागाय य 
िाॉकेको नौिस्ताभा खरुा 
कायागायको तनभा ण काम  प्रायम्ब 
गने। 

 

तडटेर स्िक्चय य इरेन्क्िकर तडजाइनका 
रातग शहयी विकाश तथा बफन तनभा ण 
काम रम निुाकोटराइ अनयुोध गरय 
ऩिाइएको छ। नौफास्ताभा ऺेतरम कायागाय 
तनभा णको रातग ऩयाभश दाता फाट रागत 
अनभुान ऩेश बइ सकेको छ।  
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ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 
१. ऩषृ्ठबङू्झभ् 
नेऩारको सािवबौभसत्ता, अखण्डता य स्ितन्त्रताराई कामभ याखी अन्त्तयावङ्जष्ट्रम जगतभा याङ्जष्ट्रम सम्भानको 
अङ्झबिृङ्छि गनेतपव  नेऩारको ऩययाष्ट्र सम्फन्त्ध ङ्झनदेङ्ञित यहेको छ । नेऩारको ऩययाष्ट्र नीङ्झत सॊमङ्टक्त याष्ट्र 
सॊघको फडाऩर, असॊरग्नता, ऩञ्चिीरको ङ्झसिान्त्त, अन्त्तयावङ्जष्ट्रम कानून य ङ्जिश्व िाङ्ञन्त्तको भान्त्मताको 
आधायभा भङ्टरङ्टकको सिवतोभङ्टखी ङ्जिकास य ङ्जिश्व िाङ्ञन्त्तको रक्ष्म हाङ्झसर गने ङ्छदिाभा ऩङ्चयचाङ्झरत यहेको छ। 
नेऩार सॊमङ्टक्त याष्ट्र सङ्घ, अन्त्तयावङ्जष्ट्रम व्माऩाय सङ्गठन, UNESCAP, UNESCO, WHO, SAARC, 

BIMSTEC, Colombo Plan आङ्छद अन्त्तयावङ्जष्ट्रम तथा ऺेरीम सङ्घ सॊस्थाहरुको ङ्जिमािीर सदस्म यही 
आएको छ । 
 
नेऩारको सिवतोभङ्टखी ङ्जिकासभा अन्त्तयावङ्जष्ट्रम सभङ्टदामराई मथोङ्ञचत रुऩभा ऩङ्चयचाङ्झरत गयाउनेतपव  ऩययाष्ट्र 
भन्त्रारम ङ्जिमािीर यङ्जहआएको छ। मसका राङ्झग ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टकहरुरगामत ङ्जिश्वका सफै याष्ट्रहरुसॊगको 
सम्फन्त्धराई ङ्झनयन्त्तय सङ्टदृढ गदै रैजान, ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टकहरुको उच्च आङ्झथवक िृङ्छिरे ङ्झसजवना गयेका 
अिसयहरुफाट राब ङ्झरन ेिाताियण तमाय गनव, आङ्झथवक कूटनीङ्झत सञ्चारन गनव, िस्तङ्ट तथा सेिाहरुको 
अन्त्तयावङ्जष्ट्रम फजाय ङ्जिस्ताय य िैदेङ्ञिक योजगायीराई व्मिङ्ञस्थत गने रगामतका कामवभा ऩययाष्ट्र भन्त्रारम य 
ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगहरु ऩङ्चयचाङ्झरत छन।् सीङ्झभत स्रोत, साधन य जनिङ्ञक्तका फाफजूद 
याहदानी भङ्टद्रण तथा ङ्जितयण, कन्त्सङ्टरय सम्फन्त्धी सेिा प्रिाह, भ्रभण व्मिस्थाऩन, अङ्झतङ्झथ सत्काय, िैदेङ्ञिक 
योजगायीभा गएका नेऩारीहरुको उिाय, ऺङ्झतऩूङ्झतव य प्रङ्झतयऺा सभेतका काभहरु बइयहेका छन।्  
 
२. दृङ्जिकोण् 
सभिृ, आधङ्टङ्झनक य न्त्मामऩूणव नेऩार ङ्झनभावणभा अन्त्तयावङ्जष्ट्रम जगतराई मथोङ्ञचत रुऩभा सॊरग्न गयाउन 
ङ्जिमािीर यहने । 
 
३. ध्मेम् 
अन्त्तयावङ्जष्ट्रम, ङ्छिऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम सम्फन्त्ध भापव त ङ्छदगो िाङ्ञन्त्त य याष्ट्रको सभग्र ङ्जिकासका राङ्झग 
नेऩारको ऩययाष्ट्र नीङ्झतराई सिक्त भाध्मभका रुऩभा ङ्जिकास गने ।  
 
४.  यणनीङ्झत् 
 सभङ्जिगत रक्ष्म्  
नेऩारको याङ्जष्ट्रम ङ्जहतराई अन्त्तयावङ्जष्ट्रम जगतभा प्रिर्द्वन गनव कूटनीङ्झतक स्तयभा ऩययाष्ट्र सम्फन्त्ध ङ्जिस्ताय एिॊ 
सङ्टदृढ गयी देिको आङ्झथवक य साभाङ्ञजक ङ्जिकासभा जोड ङ्छदन े।   
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 कामवनीङ्झतक रक्ष्महरु् 
 ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टकहरुसॊगको ऩयम्ऩयागत सम्फन्त्धराई सङ्टदृढ गदै उनीहरुको द्र ङ्टत आङ्झथवक ङ्जिकासफाट 

नेऩारको आङ्झथवक ङ्जिकासभा टेिा ऩङ्टर् माउन उऩमङ्टक्त नीङ्झत अिरम्फन गङ्चयनेछ ।   
 देिको सिवतोभङ्टखी आङ्झथवक य साभाङ्ञजक ङ्जिकासका राङ्झग आङ्झथवक कूटनीङ्झतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 
 नेऩारको ङ्छिऩऺीम य फहङ्टऩऺीम अन्त्तयावङ्जष्ट्रम आङ्झथवक सम्फन्त्ध सङ्टदृढ गने एिॊ नेऩारभा प्रत्मऺ िैदेङ्ञिक 

रगानी फढाउन ङ्जिदेिी रगानीकताव रगामत गैयआिासीम नेऩारीको बङू्झभकाराई फढािा ङ्छदइनछे । 
मस प्रमोजनका राङ्झग आन्त्तङ्चयक रुऩभा सभेत आिश्मक नीङ्झतगत, प्रिासकीम आङ्छद व्मिस्था   
गङ्चयनेछ । 

 आङ्झथवक कूटनीङ्झतको प्रबािकायी कामावन्त्िमनका राङ्झग ऩययाष्ट्र भन्त्रारम य अन्त्तगवतका  ङ्झफबागहरु य 
ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी दूतािास एिभ ्ङ्झनमोगभा आिश्मक दयफन्त्दी य स्रोत साधन उऩरब्ध गयाई ऺभता 
अङ्झबिृङ्जर्द् गङ्चयनेछ। 

  

५. यणनीङ्झतक उदेश्महरु् 
 ङ्जिदेिी याष्ट्रहरूसॉगको सम्फन्त्ध य ङ्जिदेिभा नेऩारको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गदै आङ्झथवक कूटनीङ्झतराई ऩययाष्ट्र 

नीङ्झतको अङ्झबङ्ङ अङ्गको रुऩभा कामावन्त्िमन गयी भङ्टरङ्टकको फहृत्तय आङ्झथवक तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासको 
रक्ष्मभा ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टनेछ ।  

 ऩययाष्ट्र नीङ्झतको प्रबािकायी कामावन्त्िमनको राङ्झग ङ्झनमोगहरुको सञ्चारन, सङ्टदृढीकयण य आिश्मकता 
अनङ्टसाय थऩ ङ्झनमोगहरुको स्थाऩना गङ्चयने छ ।   

 

६. कामवऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामव ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ अनङ्टसाय मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने कामवहरु 
देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन््  
 नेऩारको ऩययाष्ट्र नीङ्झत, मोजना तथा कामविभको तजङ्टवभा, कामावन्त्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 
 ङ्जिदेिी याष्ट्रहरूसॉगको सम्फन्त्ध । 
 ङ्जिदेिभा नेऩारको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि । 
 ङ्जिदेिभा नेऩारसम्फन्त्धी प्रचाय प्रसाय । 
 याहदानी तथा ङ्जिदेिभा ङ्छदइन ेङ्झबसा । 
 अङ्झतङ्झथ सत्काय । 
 ङ्ञििाचाय (प्रोटोकर) । 
 नेऩार तथा अन्त्म देिका नागङ्चयकको आ-आफ्नो सयकायफाट व्मङ्ञक्तभाङ्झथको दाफा । 
 कूटनीङ्झतक सॊयऺण तथा उन्त्भङ्टङ्ञक्त । 
 ङ्जिदेिभा यहेका नेऩारी नागङ्चयकको अङ्झबरेख तथा ङ्झतनीहरूको हक, ङ्जहत य सॊयऺण । 
 गैयआिासीम नेऩारी । 



भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७२ 

 

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम  133 

 

 आङ्झथवक कूटनीङ्झत । 
 अन्त्तयावङ्जष्ट्रम तहभा जनस्तयीम तथा गैयसयकायी सॊस्थाको ङ्जिकास य प्रिर्द्वन । 
 िाङ्ञणज्मदूतसम्फन्त्धी अभ्मास (कन्त्सङ्टरय प्राङ्ञटटस) । 
 सॊमङ्टक्त याष्ट्रसङ्घ, ऺेरीम सहमोगका राङ्झग दङ्ञऺण एङ्झसमारी सङ्गठन तथा अन्त्म अन्त्तयावङ्जष्ट्रम िा ऺेरीम 

सॊस्था । 
 नेऩारङ्ञस्थत ङ्जिदेिी ङ्झनमोग । 
 कूटनीङ्झतक तहभा हङ्टने िाताव य सम्झौतासम्फन्त्धी ङ्जिषम (अन्त्म भन्त्रारमराई तोङ्जकएको ङ्जिषम फाहेक) । 
 नेऩार ऩययाष्ट्र सेिाको सञ्चारन । 
 

७. कानूनी व्मिस्था् 
 याहदानी ऐन, २०२४,  
 ङ्झफदेिी याज्म य कूटनीङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको सङ्टङ्जिधा तथा उन्त्भङ्टङ्ञक्त सम्फन्त्धी ऐन, २०२७ 
 सङ्टऩ ङ्टदवगी ऐन, २०४५  
 नेऩार सन्त्धी ऐन, २०४७  
 ङ्झनजाभती सेिा ऐन, २०४९  
 ङ्झनजाभती सेिा ङ्झनमभािरी, २०५० 
 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम अन्त्तगवत ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी ङ्झनमोगहरुभा काभ गने ङ्झनमोग प्रभङ्टख तथा अन्त्म 

कभवचायीका राङ्झग नमाॉ आङ्झथवक सयसङ्टङ्जिधा (२०५२।२।२३) 
 आङ्झथवक कामवङ्जिङ्झध ऐन, २०५५  
 ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी ङ्झनमोगहरुभा काभ गने स्थानीम प्रिासन सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञिका, २०५९ 
 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम अन्त्तगवत ङ्जिदेिङ्ञस्थत कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगहरुका राङ्झग आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्त्धी 

ङ्झनदेङ्ञिका, २०६०  
 Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 and Vienna Convention on Consular 

Relations, 1963 

 सािवजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३,  
 गैयआिासीम नेऩारी सम्फन्त्धी ऐन, २०६४  
 आङ्झथवक कामवङ्जिङ्झध ङ्झनमभािरी, २०६४ 
 सािवजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४  
 गैयआिासीम नेऩारी सम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०६६ 
 ऩययाष्ट्र सेिा सम्फन्त्धी ङ्झनमभहरु, २०६८ 
 ऩययाष्ट्र अध्ममन प्रङ्झतष्ठान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेि, २०६८ 
 कूटनैङ्झतक आचायसॊङ्जहता, २०६८ 
 ऩययाष्ट्र सेिाका कभवचायीहरूका राङ्झग ताङ्झरभ नीङ्झत, २०६९ 
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 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम य ङ्जिदेिङ्ञस्थत ङ्झनमोगभा ऩदस्थाऩना तथा सरूिा ङ्झनदेङ्ञिका (ऩङ्जहरो सॊिोधन), 
२०७० 

 याहदानी ङ्झनमभािरी (ऩङ्जहरो य दोस्रो सॊिोधन), २०७१  
 याहदानी ङ्झनदेङ्ञिका (ऩङ्जहरो सॊिोधन), २०७१ 
 सािवजङ्झनक खङ्चयद (ऩङ्जहरो अध्मादेि), २०७१  
 ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी ङ्झनमोगहरूभा कामवयत कभवचायीहरूको स्िास््मोऩचाय सङ्टङ्जिधासम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञिका, 

२०७१ 
 

८. सॊगठन सॊयचना् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
९. आङ्झथवक िषव २०७१।७२ ऩङ्जहरो ८ भङ्जहनाभा ऩययाष्ट्र भन्त्रारमफाट सम्ऩादन बएका प्रभङ्टख कामवहरु् 
 

क. उच्चस्तयीम भ्रभणको आदानप्रदान 
१. सम्भाननीम प्रधानभन्त्री श्री सङ्टङ्ञिर कोइयाराको ङ्झनभन्त्रणाभा बायतका प्रधानभन्त्री भाननीम श्री नयेन्त्द्र 

भोदीरे गत 2071 श्रािण 18-19 सम्भ (2014 अगि 3-4) नेऩारको 2 ङ्छदने औऩचाङ्चयक 
भ्रभण गनङ्टवबमो । सोही िभभा दङ्टई देिका सयकायी िातावटोरीहरुका फीच नेऩार-बायत सम्फन्त्धभा 
साॊस्कृङ्झतक, आङ्झथवक, साभाङ्ञजक रगामत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेरहरु ङ्जिषमक सभझदायीहरु बएका ङ्झथए । दङ्टिै 
ऩऺरे ऩञ्चशे्वय ङ्जिकास ऩङ्चयमोजनाको ङ्जिस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतिेदन (ङ्झडङ्जऩआय) राई अङ्ञन्त्तभ रुऩ ङ्छदई 
एक िषवङ्झबर आमोजना कामावन्त्िमनको सहभङ्झत गयेका ङ्झथए । मस फाहेक दङ्टिै ऩऺफीच गरगाॉड 
योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणभा सहमोग तथा दूयदिवन य नेऩार टेङ्झरङ्झबजन फीच सहमोग सम्फन्त्धी 
सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय बएको ङ्झथमो । बायतीम प्रधानभन्त्रीरे व्मिस्थाङ्जऩका-सॊसदको सम्िोधनको 

ऩययाष्ट्र भन्त्री 

सङ्ञचि 
 
 

ङ्जिदेि ङ्ञस्थत ङ्झनमोगहरु 
 
 
 

याहदानी ङ्जिबाग 
कन्त्सङ्टरय सेिा ङ्जिबाग 
अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जिबाग 
सम्ऩकव  कामावरम, िीयगन्त्ज 
ऩययाष्ट्र भाङ्झभरा अध्ममन प्रङ्झतष्ठान 

 

साभान्त्म प्रिासन भहािाखा 
दङ्ञऺण एङ्झसमा भहािाखा  
उत्तरपूर्व एङ्झसमा भहािाखा 
दङ्ञऺणपूर्व एङ्झसमा तथा प्रिान्त्त भहािाखा 
मूयोऩ तथा अभेङ्चयका भहािाखा 
ऺेरीम सॊगठन भहािाखा 
आङ्झथवक कूटनीङ्झत तथा गैह्र आिासीम नेऩारी भहािाखा 
ङ्ञििाचाय भहाऩारको भहािाखा 
मोजना, नीङ्झत, अनङ्टगभन तथा अनङ्टसन्त्धान भहािाखा 
सॊ.या.स., अ.सॊ.सॊ. तथा अन्त्तयावङ्जष्ट्रम कानङ्टन भहािाखा  
भध्म एङ्झसमा, ऩङ्ञिभ एङ्झसमा तथा अङ्जिकाभहािाखा 
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िभभा नेऩारराई १ अफव अभेङ्चयकी डरयको  Soft Credit Loan को सहमोगको घोषणा गनङ्टवबएको 
ङ्झथमो । साथै, उक्त भ्रभण अिङ्झधभा नेऩारको रगानी फोडव तथा बायतको GMR Group फीच भाङ्झथल्रो 
कणावरी जरङ्जिद्यङ्टत ्ऩङ्चयमोजनाको Project Development, नेऩार-बायत उजाव सहकामवका राङ्झग ङ्झनकट 
बङ्जिष्मभा अरूण तेस्रो, भाङ्झथल्रो भस्मावङ्गदी, तथा ताभाकोिी जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनाको DPA गने सहभङ्झत 
बएको ङ्झथमो । बायतका प्रधानभन्त्रीको १७ िषवको अन्त्तयारभा बएको उक्त भ्रभणरे नेऩार बायत 
सम्िन्त्धराई थऩ सङ्टदृढ फनाएको य ङ्छिऩऺीम सहमोग य साझेदायी अझ ङ्जिस्ताय गयेको छ ।  

२. भाननीम ऩययाष्ट्र भन्त्री श्री भहेन्त्द्रफहादङ्टय ऩाण्डेज्मूको सन ्२०१४ को अटटोफयभा बएको   जाऩानको 
औऩचाङ्चयक भ्रभण सपरताऩूिवक सम्ऩङ्ङ बएको छ । भ्रभणको अिसयभा नेऩार य जाऩानको ऩययाष्ट्र 
भन्त्रारमहरूफीच उऩमङ्टक्त स्तयभा िातावको सॊमन्त्र स्थाऩना गने सहभङ्झत बएको छ । साथै, ङ्छिऩऺीम 
सम्फन्त्ध ङ्जिस्ताय, अन्त्तयावङ्जष्ट्रम भहत्िका ङ्जिषमभा ऩयस्ऩय सहमोग एिॊ जाऩानफाट नेऩारको आङ्झथवक तथा 
सfभाङ्ञजक ऺेरभा सहमोग अङ्झबिृङ्जर्द् बएको देङ्ञखन्त्छ ।  

३. भाननीम ऩययाष्ट्र भन्त्रीको ङ्झनभन्त्रणाभा जनिादी गणतन्त्र चीनका ऩययाष्ट्र भन्त्री H.E. Mr. Wang Yi  
िाट २५ देङ्ञख २७ ङ्झडसेम्फय २०१४ सम्भ नेऩारको भ्रभण सम्ऩङ्ङ बएको छ । भ्रभणका अिसयभा 
ङ्जिदेिभन्त्रीफाट नेऩारराई सन ्२०१५/१६ का राङ्झग ८०० ङ्झभङ्झरमन मङ्ट आन फयाफय सहमोग प्रदान 
गने घोषणा बएको छ । साथै, चीनरे नेऩारराई नेऩारको Trade, Investment, Agriculture, 

Infrastructure, Science and Technology, Connectivity, Tourism, People Exchange and Security 

and Law Enforcement गयी ९ ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेरहरूभा ङ्जििेष सहमोग केङ्ञन्त्द्रत गने ङ्झनणवम ङ्झरएको छ । 
 

ख) ङ्छिऩऺीम सम्फन्त्ध प्रिर्द्वन 
१. नेऩार-बायत सीभाराई िैऻाङ्झनक रुऩभा सीभाङ्कन य नटसाङ्कन गनव, सीभास्तम्ब व्मिस्थाऩन गने एिॊ 

दिगजा ऺेरको व्मिस्थाऩन गनेजस्ता भहत्िऩूणव प्राङ्जिङ्झधक काभहरूको कामावदेि ऩाएको ङ्छिऩऺीम 
प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको म्माद सन ्२००७ भा सभाप्त बएमताको ङ्चयक्तताराई अन्त्त्म गदै मसैिषव सीभा 
कामव सभूह  (Boundary Working Group) को स्थाऩना गङ्चयमो जसको ऩङ्जहरो फैठकभा पेब्रङ्टअयी 
२०१५ फाट सीभासम्फन्त्धी ङ्जिङ्जिध काभका राङ्झग टोरी खटाउन े ङ्झनणवम गयी कामावयम्ब बइसकेको  
छ । 

2. मसैिषव नै राभो सभमदेङ्ञख कामावन्त्िमन हङ्टन नसकेको ऩञ्चेश्वय फहङ्टउद्दशे्मीम ऩङ्चयमोजना िीघ्रताका साथ 
सम्ऩङ्ङ गने गयी काभ िङ्टरू बमो । ङ्छिऩऺीम ङ्जिद्यङ्टत व्माऩायराई सहजीकयण गनव ङ्जिद्यङ्टत ् व्माऩाय 
सम्झौता सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
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ग)  अन्त्तयावङ्जष्ट्रम  सबा सम्भेरनभा सहबाङ्झगता 
१. सेप्टेम्िय २०१४ भा न्त्मूमोकव भा आमोङ्ञजत स.या.सॊघको ६९औॊ भहासबाको High-level Segment 

भा सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूफाट बएको सम्िोधन तथा सो अिसयभा स.प्रधानभन्त्री तथा भा. ऩययाष्ट्र 
भन्त्रीज्मू सहबागी हङ्टन ङ्ट बएका Climate Summit-2014, UN Peace keeping Summit 

रगामतका उच्चस्तयीम कामविभहरुभा भङ्टरङ्टकको सॊङ्जिधान रेखन तथा िाङ्ञन्त्त प्रङ्जिमा, सॊिभणकारीन 
न्त्माम प्रणारी रगामतका ङ्जिषमहरुभा हाङ्झसर बएका उऩरव्धीहरु, ङ्झनयिङ्ञिकयण तथा ङ्जिश्विाङ्ञन्त्तका 
राङ्झग नेऩाररे Peace keeping रगामतका ङ्जिमाकराऩको भाध्मभफाट ऩङ्टर् माएको मोगदान, जरिामङ्ट 
ऩङ्चयितवनभा नेऩारको सयोकाय, सहश्राव्दी ङ्जिकासका रक्ष्महरुभा बएको प्रगङ्झत तथा सन ् २०१५ 
ऩिात ङ्जिश्वव्माऩी रुऩभा तम गङ्चयन रागेका ङ्जिकासका भङ्टद्दाहरुभा नेऩारको चासो तथा प्राथङ्झभकताका 
ङ्जिषमहरुभा उच्चस्तयभा याङ्जष्ट्रम धायणा प्रस्तङ्टत गयी अन्त्तयावङ्जष्ट्रम ङ्जिषमहरूभा नेऩारको स्ऩि धायणा 
व्मक्त बएको छ । स.या.सॊघका भहासङ्ञचि रगामत उच्चस्तयीम ऩदाङ्झधकायीहरु तथा ङ्जिङ्झबङ्ङ 
भङ्टरङ्टकहरुका उच्चस्तयीम याजनैङ्झतक नतेतृ्िसॉग आऩसी ङ्जहत य चासोका ङ्जिषमहरुभा बएको ङ्जिचाय 
ङ्जिभिवफाट नेऩार य सॊमङ्टक्त याष्ट्र सॊघ तथा अन्त्म ङ्जिङ्झबङ्ङ याष्ट्रहरूसॉगको सम्फन्त्ध सङ्टदृढ बएको छ । 

२. नोबेम्फय २०१४ भा अङ्जष्ट्रमाको ङ्झबमानाभा बएको बऩूङ्चयिेङ्जित ङ्जिकासोन्त्भङ्टख भङ्टरङ्टकहरुको दोस्रो सॊमङ्टक्त 
याष्ट्रसॊघीम सम्भेरनभा भाननीम उऩ-प्रधान एिॊ सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रीज्मू सहबागी 
बै नेऩार जस्ता बऩूङ्चयिेङ्जित भङ्टरङ्टकका चासोको प्रबािकायी सॊिोधनका राङ्झग अन्त्तयाङ्जष्ट्रम सभूदामराई 
आव्हान गङ्चययएको छ । नेऩार सयकायरे आगाभी सन ् २०२२ सम्भभा अङ्झतकभ ङ्जिकसीत 
याष्ट्रहरुको सूचीफाट स्तयोङ्ङती हङ्टने सम्िन्त्धभा ङ्झरएको नीङ्झत, बऩूङ्चयिेङ्जित ङ्जिकासोन्त्भङ्टख याष्ट्रहरुको 
ङ्जिकासको ऩऺभा नेऩारको तपव फाट दङ्चयरो प्रङ्झतिर्द्ता व्मक्त गदै सहबाङ्झगता जङ्टटाउन भद्दत ऩङ्टगेको 
छ । 

३. एङ्झसमा तथा प्रिान्त्त ऺेरका अङ्झतकभ ङ्जिकङ्झसत याष्ट्रका भन्त्रीहरू, Friends of LDCs तथा ङ्जिकास 
साझेदाय याष्ट्रहरू, सॊमङ्टक्त याष्ट्रसॊघ रगामत अन्त्तयावङ्जष्ट्रम सॊघ सॊस्थाहरूफाट उच्चस्तयीम याजनीङ्झतक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको सहबाङ्झगताभा १६ देङ्ञख १८ ङ्झडसेम्फय २०१४ सम्भ काठभाण्डौभा भन्त्रीस्तयीम 
फैठक सपरताऩूिवक आमोजना गङ्चयमो । उक्त फैठकरे एङ्झसमा तथा प्रिान्त्त ऺेरका अङ्झतकभ 
ङ्जिकङ्झसत याष्ट्रहरू ङ्जिकासिीर याष्ट्रको सभूहभा स्तयोङ्ङङ्झत हङ्टने यणनीङ्झतक अनङ्टबि तथा दृङ्जिकोण य सन ्
२०१५ ऩङ्झछका ङ्जिकासका एजेण्डाका ङ्जिषमभा छरपर तथा ङ्जिचाय आदानप्रदान गयी सो 
ङ्जिषमहरूभा ठोस तथा सभन्त्िमात्भक कदभ चाल्न काठभाण्डौ घोषणाऩर सभेत जायी गयेको छ । 
नेऩाररे अङ्झतकभ ङ्जिकङ्झसत याष्ट्रहरूको ङ्जिषमभा सपर नतेतृ्ि ङ्छदन सटदछ बङे्ङ ङ्जिषम स्थाङ्जऩत बएको 
छ । 

४. अन्त्तयावङ्जष्ट्रम एिॊ ऺेरीम सॊघ सॊस्थाहरुभा नेऩारको बङू्झभकाको] अङ्झबिृङ्जर्द् गनव कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगहरुराई 
ऩङ्चयचारन गङ्चयएको छ । 
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घ)  ऺेरीम कूटनीङ्झत  
१.नेऩारजस्ता अङ्झतकभ ङ्जिकङ्झसत भङ्टरङ्टकहरूरे एटरैको प्रमासफाट भहत्िऩूणव आङ्झथवक, साभाङ्ञजक,  

याजनैङ्झतक उऩरब्धी हाङ्झसर गनव नसटन ेहङ्टॉदा अन्त्तयावङ्जष्ट्रम, ऺेरीम भञ्चहरूराई आफ्नो ङ्जहत अनङ्टकङ्ट र 
प्रमोग गयी याष्ट्रको सिावङ्जङ्गण ङ्जिकास गनङ्टव ऩने ट्कायो आिश्मकता यहेको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा सन ्२०१४ 
को नोबेम्िय 26-27 भा नेऩारभा आमोजना बएको अठायौं साकव  ङ्ञिखय सम्भेरनको तमायी एिॊ 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको) ङ्झभङ्झत २०७०।१२।१३ को ङ्झनणवमानङ्टसाय 
सम्भाननीम प्रधानभन्त्री श्री सङ्टिीर कोइयाराको अध्मऺताभा अठायौं साकव  ङ्ञिखय सम्भेरन तमायी भूर 
सङ्झभङ्झत सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रीको अध्मऺताभा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत तथा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचिको अध्मऺताभा उऩ-
सङ्झभङ्झतहरु गठन बई मथासभमभै ङ्ञिखय सम्भेरन सपरताऩूिवक सम्ऩङ्ङ गयी नेऩाररे ऺेरीमस्तयभा 
आफ्नो कूटनैङ्झतक ऩङ्चयऩक्कता प्रभाङ्ञणत गयेको छ । याजनैङ्झतक सॊिभण िहार यहेको अिस्थाभा 
आमोजना बएको उक्त सम्भेरनरे ऺेरीम सहमोगको ऺेरभा नेऩाररे नेततृ्ि ङ्छदन सटने ऺभता 
स्थाङ्जऩत बएको छ । 

२. उक्त सम्भेरनभा दङ्ञऺण एङ्झसमारी ऺेरको आङ्झथवक रुऩान्त्तयणका ङ्झनङ्झभत्त भहत्िऩूणव हङ्टने SAARC 

Framework Agreement for Energy Cooperation (Electricity) भा हस्ताऺय बएको छ । साथै, 
दङ्ञऺण एङ्झसमारी याष्ट्रहरूराई एउटै सञ्जारभा ल्माई आङ्झथवक तथा साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयणका ङ्झनङ्झभत्त  
SAARC Agreement for Motor Vehicle य SAARC Railway Agreement भा तीन भङ्जहनाङ्झबर 
हस्ताऺय गने सहभङ्झत फनेको छ । 

 

ङ) नऩेारको कूटनीङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सम्फन्त्ध ङ्जिस्ताय 
1. नेऩारको अन्त्तयावङ्जष्ट्रम सम्फन्त्धको ङ्जिकास य ङ्जिस्तायका राङ्झग सॊमङ्टक्त याज्म अभेङ्चयका, बायत, 

थाइल्माण्ड, स्िीट्जयल्माण्ड, िान्त्स, दङ्ञऺण अङ्जिका, टमानडा य कङ्ट िेतका राङ्झग आिासीम नेऩारी 
याजदूत/स्थामी प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको छ ।  
 ङ्जिङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकका राङ्झग ङ्झनमङ्टक्त हङ्टनङ्ट बएका याजदूतहरूको कामवङ्जिियणसभेत तमाय गयी 

कामावन्त्िमनभा ल्माइएको छ । 
 ९ अगि २०१४ भा थाइल्माण्डको पङ्ट केतभा अिैतङ्झनक िाङ्ञणज्मदूतािासको स्थाऩना बएको छ । 

 
च) बौङ्झतक ऩूिावधाय ङ्झनभावण एिॊ सॊगठन सङ्टधाय - 
१. ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको ङ्जिद्यभान सॊगठनात्भक सॊयचनाभा ङ्जिस्ताय, आन्त्तङ्चयक जनिङ्ञक्तको व्मिसामीकयण 

य ऺभता ङ्जिकास, सूचना प्रङ्जिङ्झधको उच्चतभ उऩमोग, आिश्मक साधनस्रोतको प्रिन्त्ध, ङ्झनमोगको 
सॊयचना एिॊ सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण, ङ्झनमोगभा थऩ जनिङ्ञक्तको व्मिस्थाका राङ्झग ऩययाष्ट्र भन्त्रारम य 
अन्त्तगवतका ङ्जिबाग, नेऩारी याजदूतािास, स्थामी ङ्झनमोग तथा भहािाङ्ञणज्मदूतािासहरू य कामावरमको 
सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण तमाय ऩाङ्चयएको छ । 

2. याहदानी ङ्झनदेङ्ञिका, २०६७ को प्रथभ सॊिोधन २०७१ रागू गङ्चयएको छ । 
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३. ऩययाष्ट्र भन्त्रारम तथा ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी ङ्झनमोगहरूराई नीङ्झतगत, भानि स्रोत व्मिस्थाऩन, बौङ्झतक 
ऩूिावधाय, सािवजङ्झनक सेिा प्रिाह, अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन, सभन्त्िम, सािवजङ्झनक कूटनीङ्झत तथा 
प्रिासङ्झनक ऩऺभा सङ्टधाय गनव ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको सङ्टधायसम्फन्त्धी कामवमोजना, २०७१ तमाय  गयी 
कामवन्त्िमनको स्िीकृङ्झतका राङ्झग नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) भा ऩेि गङ्चयएको छ । 

४. अिैतङ्झनक िाङ्ञणज्मदूतको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तराई मोग्मता य ऺभताभा आधाङ्चयत फनाउन े उरे्द्श्मरे अिैतङ्झनक 
िाङ्ञणज्मदूतसम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी सॊसोधन गङ्चयएको छ । 

 

छ) आङ्झथवक कूटनीङ्झत  
१) सॊमङ्टक्त याज्म अभेङ्चयका, बायत, चीन, जभवनी, जाऩान, कताय, भरेङ्झसमा, जभवनी य सॊमङ्टक्त अङ्झधयाज्म, 

को देिगत यणनीङ्झत (Country Specific Strategy)  तमाय गने िभभा यहेको छ । 
 

ज) याहदानी तथा कन्त्सङ्टरय सेिा प्रिाह 

याहदानी ङ्जितयण   
 (क) सयर सहजरुऩभा नेऩारीहरूराई याहदानी जायी गनव ङ्झफहान ६ फजे देङ्ञख साॉझ ५ फजेसम्भ ९ िटा 

काउन्त्टयहरूफाट याहदानी पायाभ सङ्करन गने कामवरे ङ्झनयन्त्तयता ऩाएको छ । 

 

१०. आङ्झथवक िषव २०७०/७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचवको मथाथव ङ्जिियण 

     चारङ्ट खचव         रु. हजायभा 
 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञि.नॊ. कामविभ कामभ फजेट खचव खचव 
प्रङ्झतित 

1 3260113 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 157,860 152,609 96=67 

2 3260123 नेऩारी याजदूतािासहरु 1,604,749 1,570,874 97=89 

3 
3260133 

नेऩारी भहािाङ्ञणज्म दूतािास तथा स्थामी 
ङ्झनमोगहरु 

380,592 359,407 94=43 

4 3260143 अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जिबाग 10,722 7,065 65=89 

5 3260163 साकव  तथा ङ्झफभस्टेक गङ्झतङ्जिङ्झध 11,978 10,791 90=09 

6 3260173 सीभा नाऩी टोरी 18,870 10,382 55=02 

7 3260183 केन्त्द्रीम याहदानी कामावरम 327,671 317,745 96=97 

8 3260193 कन्त्सङ्टरय सेिा ङ्जिबाग 9,543 8,881 93=06 

    जम्भा 2,521,985 2,437,754 96=66 
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 ऩूॉङ्ञजगत खचव          रु. हजायभा 

1 3260114 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 31,900 18,409 57=71 

2 3260124 नेऩारी याजदूतािासहरु 131,031 130,886 99=89 

3 
3260134 

नेऩारी भहािाङ्ञणज्म दूतािास तथा स्थामी 
ङ्झनमोगहरु 

22,800 12,700 55=70 

4 3260144 अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जिबाग 125 115 92=00 

5 3260164 साकव  तथा ङ्झफभस्टेक गङ्झतङ्जिङ्झध 200 198 99=00 

6 3260174 सीभा नाऩी टोरी 10,518 5,045 47=97 

7 3260194 कन्त्सङ्टरय सेिा ङ्जिबाग 13,150 9,937 75=57 

  
  जम्भा 209,724 177,290 84=53 

 

 

१1. आ.ि.०७१/७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचव्  
 

    चारङ्ट खचव          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञि.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टद फजेट खचव प्रङ्झतित 
1 3260113 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 186,767 155,524 83=27 

2 
3260123 

नेऩारी याजदूतािासहरु, स्थामी ङ्झनमोगहरु य 
भहािाङ्ञणज्म दूताफासहरु 

2,173,852 2,070,147 95=23 

3 3260143 अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जिबाग 10,027 7,002 69=83 

4 3260163 साकव  तथा ङ्झफभस्टेक गङ्झतङ्जिङ्झध 119,148 104,841 87=99 

5 3260173 सीभा नाऩी टोरी 32,808 11,913 36=31 

6 3260183 याहदानी ङ्जिबाग 622,447 422,535 67=88 

7 3260193 कन्त्सङ्टरय सेिा ङ्जिबाग 11,250 8,706 77=39 

    जम्भा 3,156,299 2,780,668 88=10 
 

 ऩूॉङ्ञजगत खचव          रु. हजायभा 
1 3260114 ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 146,856 127,468 86=80 

2 
3260124 

नेऩारी याजदूतािासहरु, स्थामी ङ्झनमोगहरु य 
भहािाङ्ञणज्म दूताफासहरु 

135,816 79,724 58=70 

3 3260144 अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जिबाग 500 300 60=00 

4 3260164 साकव  तथा ङ्झफभस्टेक गङ्झतङ्जिङ्झध 11,578 11,146 96=27 

5 3260174 सीभा नाऩी टोरी 51,300 9,257 18=04 

6 3260184 याहदानी ङ्जिबाग 50,800 759 1=49 

7 3260194 कन्त्सङ्टरय सेिा ङ्जिबाग 1,731 380 21=95 

    जम्भा 398,581 229,034 57=46 
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1२.  आ.ि. 207१/7२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामविभको ऩङ्जहरो दि भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

 
 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जिमाकराऩ नीङ्झत तथा कामविभ २०७२ फैिाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 236 

 सन ्२०१५ भाचव ङ्झबर सफै याहदानी 
भेिीन ङ्चयडेफर हङ्टन ङ्टऩने बएकारे 
अनराइन भाध्मभफाट याहदानीको 
पायाभ बने व्मिस्था ङ्झभराई याहदानी 
ङ्जितयण प्रङ्जिमाराई सयर फनाउने। 

 

याहदानी ङ्जिबाग प्रधानभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम, गहृ भन्त्रारम, 

अथव भन्त्रारमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु सङ्जहतको 
Technical Committee रे सन ्२०१५ 
ऩङ्झछ नमाॉ टेन्त्डय प्रङ्जिमाभा जाने हङ्टॉदा 
Live Enrollment राई ऩङ्झन त्मसै 
टेन्त्डयको Package भा सङ्ञम्भङ्झरत गने 
सङ्टझाि ऩेि गयेको छ। 

2 237 

 ङ्जिदेिङ्ञस्थत नेऩारी दूतािासहरूका 
राङ्झग आगाभी आङ्झथवक िषवदेङ्ञख 
िभि: बिन खङ्चयद य ङ्झनभावण गने  
कामव अङ्ञघ फढाउन।े 

बिन तथा जग्गा खङ्चयदसम्फन्त्धी ऩङ्चयऩर 
गङ्चयएकोभा ब्रसेल्स, हङकङ, कामयो, फैंकक 
य ऩेङ्चयसका राङ्झग याजदूतािासको बिन/ 
अऩाटवभेन्त्ट खङ्चयद गनव अथव भन्त्रारमभा 
फजेट ब्मिस्थाका राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयएको 
छ । 
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बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम 

 
1. ऩषृ्ठबतूभ् 
बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम याष्ट्रको आतथिक, साभाजजक तथा बौततक ऩूिािधाय विकासका तनतभत्त 
आिश्मक ऩने नाऩनक्शा, बौगोतरक सूचना, बतूभ-प्रशासन य बतूभ व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी वितबन्न नीततगत 
कामि सॊचारन गने य बतूभ सम्िन्त्धी गणुस्तयीम सेिा/सूचना जनताराई सयर य सहज एिॊ प्रबािकायी 
रुऩभा प्रिाह गनि/गयाउन स्थावऩत केन्त्रीम तनकाम हो। भन्त्रारमको  विद्यभान सॊगठन सॊयचनाभा ३ 
(तीन) िटा भहाशाखा य ११ (एघाय) िटा शाखाहरु यहेका छन ्। 

 

2. दृविकोण् 
बतूभको िैऻातनक व्मिस्थाऩन, न्त्मावमक वितयण, भहत्तभ उऩमोग एिॊ सशुासन भापि त ददगो आतथिक 
विकास य साभाजजक न्त्मामका रातग मोगदान ऩरु् माउॉने । 

 

३. ध्मेम् 
 बतूभ तथा बतूभ श्रोतको भहत्तभ उऩमोगको िाताियण तसजिना गनुि ।  

 साभाजजक तथा आतथिक रुऩरे ऩछातड ऩयेका िगिको बतूभभा ऩहुॉच फढाउन ु। 

 बतूभ प्रशासन सम्फन्त्धी सेिाराई सयर, सहज, ऩायदशॉ, एिभ ्प्रबािकायी तलु्माउन ु।  

 विकास तथा ऩूिािधाय तनभािणका रातग आिश्मक नाऩनक्सा सेिा तथा बौगोतरक सूचनाहरुको 
सििसरुबता सतुनजित गनुि । 

 

४. यणनीतत् 
 यावष्ट्रम बतूभ नीतत तजुिभा गने तथा यावष्ट्रम ब–ूउऩमोग नीतत, २०६९ कामािन्त्िमन गने । 

 सयकायी साििजतनक जग्गाको सॊयऺण तथा सम्फदिन गने।  

 िैऻातनक बतूभसधुाय सम्फन्त्धी कामिक्रभराई व्मिजस्थत, प्रबािकायी य सभन्त्िमात्भक तियफाट सञ्चारन 
गयी आतथिक साभाजजक रुऩरे ऩछातड ऩयेका बतूभहीन रगामतका िगिको बतूभभा ऩहुॉच फढाउने । 

 बतूभ प्रशासन सम्फन्त्धी सेिा प्रिाह गने तनकामका जनशजिको ऺभता विकास तथा बौततक अिस्थाभा 
सधुाय गने ।  

 बतूभ प्रशासन प्रणारीको विद्यभान प्रवितधभा रुऩान्त्तयण गदै ब–ूसूचना प्रणारीको विकास गयी 
कामािन्त्िमन गने ।  

 गाउॉब्रक ऺेर तथा द्वन्त्द्वफाट बतूभ रगत ऺतत बएका जजल्रा िा ऺरेको नाऩनक्सा सम्ऩन्न गने। 

 बौगोतरक सूचनाको सहज उऩरब्धताका रातग ऩूिािधाय एिॊ जनशजिको विकास गने। 
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5. कामिऺ रे् 
नेऩार सयकाय, कामि विबाजन तनमभािरी २०६९ अनसुाय मस भन्त्रारमराई तोवकएको कामिऺ ेर् 
 बतूभसधुाय तथा व्मस्थाऩन सम्िन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामिक्रभ तजुिभा, कामािन्त्िमन, अनगुभन य 

भूल्माॊकन ।  

 भारऩोत य यजजषे्ट्रसन । 

 जग्गा दताि, भूल्माॊकन, जग्गा प्रशासन य याजस्ि सॊकरन । 

 सयकायी जग्गा य साििजतनक जग्गाको अतबरेख व्मिस्थाऩन तथा सॊयऺण । 

 बतूभ सम्िन्त्धी यावष्ट्रम तथा अन्त्तयािवष्ट्रम सम्भेरन । 

 अन्त्तयािवष्ट्रम सीभा य सीभास्तम्बको तनभािण, ऩनु्स्थाऩना तथा भभित सम्बाय । 

 जग्गा नाऩजाॉच सम्िन्त्धी प्रशासन । 

 अतनिामि िचत मोजना, ऋण वितयण तथा असरुी । 

 जजमोडेवटकर नाऩी, टोऩोग्रावपक नक्सा तमायी य हिाई सिेऺण रगामत नाऩ नक्सा सम्िन्त्धी कामि । 

 गठुी सॊस्थान य साििजतनक गठुी अन्त्तगितको जग्गा व्मिस्थाऩन । 

 सकुुम्िासी सभस्मा । 

 भिु कभैमा, कम्रयी य हतरमा व्मिस्थाऩन । 

 ब–ूउऩमोग सम्िन्त्धी नीतत तथा व्मिस्थाऩन । 

 बौगोतरक सूचना ऩूिािधाय । 

 ब–ूसूचना तथा अतबरेख । 

 अन्त्म भन्त्रारमको कामिविबाजनभा नऩयेका बतूभ सम्िन्त्धी विषम । 

 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ्ग सेिाको सबे सभूहको सॊचारन । 

 

6.  प्रचतरत काननुहरु/तनदेजशकाहरु् 
बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम य अन्त्तिगतका तनकामरे दैतनक कामि सॊचारन य कामि सम्ऩादनका 
तनतभत्त प्रमोग गनुिऩने भखु्मतमा तनम्न फभोजजभका ऐन तथा तनमभहरु यहेका छन ्: 
 भरुकुी ऐन, २०२० (जग्गा प्रशासनसॊग सम्फजन्त्धत भहर) 
 गठुी सॊस्थान ऐन, २०३३ 

 बतूभ सम्फन्त्धी ऐन, २०२१ 

 जग्गा नाऩजाॊच ऐन, २०१९ 

 भारऩोत ऐन, २०३४ 

 जग्गा (नाऩ जाॉच) तनमभािरी, २०५८ 

 भारऩोत तनमभािरी, २०३६ 

 बतूभ सम्फन्त्धी तनमभहरु, २०२१ 

 जग्गा प्रशासन सम्फन्त्धी  कामिवितध 

http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=18&func=download&id=208&chk=a61e27cae0a61eb4f6229deb212933b3&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=18&func=download&id=232&chk=c8a6298f751640035377c1ddd208f196&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=18&func=download&id=471&chk=806cd7d28366e3808d35f982e1998eb9&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=18&func=download&id=200&chk=9f0d07085b62d9ec06a3428efc62da50&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=18&func=download&id=465&chk=3089537a478d7ef9902327055dc85978&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22uploads/Jagga%20Naap%20Janch%20Niyamawali%202058.pdf%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22uploads/Malpot%20Niyam%202036.pdf%5C%22%5C%22%5C%22
http://molrm.gov.np/%5C%22%5C%22%5C%22http:/www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=19&func=download&id=763&chk=512b4587a5d5e4e9129c3fc45450ffaf&no_html=1&lang=en%5C%22%5C%22%5C%22
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 बतूभसधुाय सम्फन्त्धी तनदेजशकाहरु । 

 नाऩी शाखा एिॊ नाऩी गोश्वायाको कामिवितध २०६० । 

 Red book (leveling) तनदेजशका । 

 Blue book (Triangulation )तनदेजशका। 

 Black  book (Astronomical) तनदेजशका । 

 
7.  भन्त्रारमको सॊगठनात्भक  सॊयचना्  

 

 
 

8. चार ुआ. ि. 20७1/0७2 भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणि कामिहरु् 
 याजश्व असरुीतपि  आ.ि. २०७1/0७2 को िावषिक रक्ष्म रु. 5 अफि 36 कयोड 87 राख 75 

हजाय यहेकोभा रु. 7 अफि 59 कयोड 78 राख 1 हजाय याजश् ि असरुी बई रक्ष्मको तरुनाभा 
41.51% रे फढी याजश् ि असरु बएको छ । 

 वितबन्त् न नाऩी कामािरमहरुभा यहेका 94235 ऩाना वपल्डफकुहरुको रुज ुगयी छुट वपल्डफकुहरुको 
स्क्मान इभेज तमाय गने कामि सम्ऩन्त् न बएको छ । 

 ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी तनमभहरुको भस्मौदा तजुिभा गने कामि सम्ऩन्त् न बएको छ । 

 89 गाविसहरुको ब-ूउऩमोग ऺेर नक्साका आधायभा जभीनको िगॉकयणका रातग सम्झौता बई कामि 
प्रायम्ब बएको छ । 

 131 गा.वि.स. हरुको गाविस स्तयीम ब-ूउऩमोग नक्सा/डाटा तमाय गनिको रातग सम्झौता बई कामि 
प्रायम्ब बएको छ । 

 567 भिु कभैमा ऩरयिायराई जग्गा खरयद अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 810 भिु कभैमा ऩरयिायराई घय तनभािण अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 65 भिु हतरमा ऩरयिायराई जग्गा खरयद अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 65 भिु हतरमा ऩरयिायराई घय तनभािण अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 छारिृजत्तभा MSc. Land Administration कोषिभा 14 जना कभिचायीहरु अध्ममनयत छन ्। 
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 243 हेक्टय ऺेरभा ऩनु् नाऩी कामि सम्ऩन्न बएको छ । 

 553 हेक्टय ऺेरभा गाॉउ ब्रक नाऩी सम्ऩन्न बएको छ । 

 25 कामािरमका तडजजटर डाटा रुज ुतथा अद्याितधक कामि चार ुयहेको छ । 

 अछाभ य अघािखाॉची जजल्राका 6 गा. वि. स. भा नाऩ नक्सा कामि सम्ऩन्त् न गरयएको छ । 

 अछाभ य अघािखाॉची जजल्राका नाऩ नक्सा कामि सम्ऩन्त् न बएका 14 गा. वि. स. भा जग्गाधनी ऩूजाि 
वितयण गरयएको छ । 

 दयु सम्िेदन वितधिाट 6 सीट नक्सा अद्याितधक गरयएको छ । 

 7 सीट दयु सम्िेदन य पोटो ग्राभेटी तथा वपल्ड शाखाफाट अद्याितधक बएका टोऩो तसटको 
Cartographic Compilation तमाय गरयएको छ । 

 700 थान नेऩार चीन सीभानाका Diapositive Scan गने कामि सम्ऩन्त् न गरयएको छ । 

 67 तसट टोऩोग्रावपक डाटािेशराई नमाॉ National Standard भा ऩरयभाजिन गने कामि सम्ऩन्त् न बएको 
छ । 

 17000 सॊख्माभा जजमोडेवटक डाटा इन्त्री कामि सम्ऩन्त् न बएको छ । 

 बरऩयु-चायआरी-इराभ-ऩाॉचथय सडक खण्डभा 45 विन्त्द ुजजवऩएस ऩूिेऺण तथा सबेऺण कामि सम्ऩन्त् न 
बएको छ । 

 60 विन्त्द ुदोस्रो दजाि तनमन्त्रण विन्त्दभुा ऩूिेऺण तथा सबेऺण कामि सम्ऩन्त् न बएको छ । 

 तछन्त्च-ुजाजयकोट सडक खण्ड ऩूिेऺण तथा भोनभुोन्त्टेसन कामि 110 वकभी भा सम्ऩन्त् न बएको छ । 

 

ब-ूसूचना तथा अतबरेख कामिक्रभ 

 वितबन्त् न नाऩी कामािरमहरुभा यहेका 94235 ऩाना वपल्डफकुहरुको रुज ु गयी छुट वपल्डफकुहरुको 
स्क्मान इभेज तमाय गने कामि सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 वितबन्त् न नाऩी कामािरमहरुभा यहेका 718 तसट नमाॉ नाऩीफाट थऩ बएका सॊकरन गनि छुट बएका 
वकत्तानाऩी नक्साको एभोतनमा नक्सा सॊकरन गने कामि सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 120 जना कभिचायीहरुराई DLIS/SAEx/ PRMS  सम्फन्त्धी तातरभ प्रदान गरयएको  छ। 

 

भारऩोत अतबरेख सयुऺा तथा सदुृढीकयण 

 १2 िटा भारऩोत कामािरमको बिन तनभािण बइयहेको य 6 िटा नमाॉ भारऩोत कामािरमको बिन 
तनभािणको प्रवकमा शरुु बएको छ। 

 1 भारऩोत कामािरमको कम्ऩाउन्त्ड िार तनभािण कामि सम् ऩन्त् न बएको य 2 िटा कामािरमको काभ 
बइयहको छ।  
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यावष्ट्रम ब-ूउऩमोग आमोजना 
 ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी तनमभहरुको भस्मौदा तजुिभा गने कामि सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी जनचेतनाभूरक 2 गोटा िृत्तजचर तमाय बएको छ। 

 जजल्रा/गाविसस्तयभा ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी जनचेतना अतबिृवि कामिक्रभ 7 ऩटक सम्ऩन्त् न गरयएको छ। 

 ब-ूउऩग्रह जचर/डाटा १ सेट खरयद गरयएको छ। 

 89 गाविसहरुको ब-ूउऩमोग ऺेर नक्साका आधायभा जभीनको िगॉकयणका रातग सम्झौता बई कामि 
प्रायम्ब बएको छ। 

 131 गा.वि.स. हरुको गाविस स्तयीम ब-ूउऩमोग नक्सा/डाटा तमाय गनिको रातग सम्झौता बई कामि 
प्रायम्ब बएको छ। 

 

भिु कभैमा तथा हतरमा ऩनुस्थािऩन कामिक्रभ 

क. भिु कभैमा िजृत्त विकास कामिक्रभ अन्त्तगित् 
 567 भिु कभैमा ऩरयिायराई जग्गा खरयद अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 810 भिु कभैमा ऩरयिायराई घय तनभािण अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 २० ऩटक सीऩ विकास तथा दऺता अतबिृवि तातरभ प्रदान गयेको छ।  

 आम आजिन प्रिििन कामिक्रभ अन्त्तगित 56 जनाराई ऋण रगानी गरयएको य 175 जनाफाट ऋण 
असरुी गरयएको छ। 

ख. भिु हतरमा ऩनु्स्थाऩन कामिक्रभ 

 65 भिु हतरमा ऩरयिायराई जग्गा खरयद अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 65 भिु हतरमा ऩरयिायराई घय तनभािण अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ। 

70 भिु हतरमा ऩरयिायराई घय भभित अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ। 

 

बतूभ व्मिस्थाऩन प्रजशऺण केन्त्र 

 छारिृजत्तभा MSc. Land Administration कोषिभा 14 जना कभिचायीहरु अध्ममनयत छन।् 

 20 जना विद्यातथिहरु ४ िषे B.E. Geomatics Engineering Survey Course भा अध्ममनयत छन।् 

 तसतनमय नाऩी तातरभ अन्त्तगित 36 जना विबागीम कभिचायीहरुराई तातरभ ददईदैछ ।  

 ३ हप्ता अितधको तडजजटर क्माडस्रर तातरभ २ ऩटक सम्ऩन्न बएको छ। 

 3 ऩटक प्रजशऺक प्रजशऺण तातरभ सम्ऩन्त् न गरयएको छ। 

 

वकत्तानाऩी 
क) वकत्तानाऩी  कामिक्रभ 

 243 हेक्टय ऺेरभा ऩनु् नाऩी कामि सम्ऩन्न बएको छ। 

 553 हेक्टय ऺेरभा गाॉउ ब्रक नाऩी सम्ऩन्न बएको छ।  
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 307 हेक्टय ऺेरभा तडजीटर क्माड्रस्रर सम्ऩन्न बएको छ। 

 85 तसट तनमन्त्रण विन्त्द ुस्थाऩना गरयएको छ। 

 13625 सॊख्माभा जग्गा दताि शे्रस्ता ऩूजाि तमायी तथा वितयण गरयएको छ। 

 

ख) नाऩी कामािरम सदुृढीकयण कामिक्रभ  

 नाऩी कामािरमको बिन तनभािण (नमाॉ य ऩयुानो) कामि रक्ष्म फभोजजभ चार ुयहेको छ। 

 10 कामािरमभा जजणि अिस्थाभा यहेका नक्सा तथा वपल्डफकुहरुको ऩनुस्थाऩन गरयएको छ। 

 25 कामािरमका तडजजटर डाटा रुज ुतथा अद्याितधक कामि चार ुयहेको छ। 

 कभिचायीहरुराई 3 ऩटक तडजजटर प्रवितध विकास तथा तडजजटर प्रणारी कामािन्त्िमन सम्फन्त्धी तातरभ 
प्रदान गरयएको छ। 

 नक्सा शे्रस्ता सधुाय तथा सेिा प्रिाह अन्त्तगित 10 हजाय सॊख्माभा वकत्तानक्सा, नक्सा रेस तथा 
वपल्डफकु उताय गरयएको छ।  

 

ग) अछाभ अघािखाॉची विशषे नाऩी कामिक्रभ  

 अछाभ य अघािखाॉची जजल्राका 6 गा. वि. स. भा नाऩ नक्सा कामि सम्ऩन्त् न गरयएको छ। 

 अछाभ य अघािखाॉची जजल्राका नाऩ नक्सा कामि सम्ऩन्त् न बएका 14 गा. वि. स. भा जग्गाधनी ऩूजाि 
वितयण गरयएको छ। 

 25 िटा वरग विन्त्द ुस्थाऩना य थऩ गरयएको छ । 

 

स्थररुऩ नाऩी 
क) स्थररुऩ नाऩी कामिक्रभ  

 दयु सम्िेदन वितधिाट 6 सीट नक्सा अद्याितधक गरयएको छ। 

 20 सीट नक्सा ऩनु् छऩाई गरयएको छ।  

 7 सीट स्थररुऩ नक्साको field verification सम्ऩन्न बएको छ।  

 Census प्रोजेक्टफाट तमाय बएको हिाई पोटोको तडजजटर Index तथा Data base  तमाय गरयएको छ। 

 1 सेट Image Data खरयद गरयएको छ। 

 700 थान नेऩार चीन सीभानाका Diapositive Scan गने कामि सम्ऩन्त् न गरयएको छ। 

 7 सीट दयु सम्िेदन य पोटो ग्राभेटी तथा वपल्ड शाखाफाट अद्याितधक बएका टोऩो तसटको 
Cartographic Compilation तमाय गरयएको छ। 

ख) यावष्ट्रम बौगोतरक सूचना ऩूिािधाय आमोजना  
 Metadata update, Clearing house system सॊचारन कामि चार ुयहेको छ। 

 67 तसट टोऩोग्रावपक डाटािेशराई नमाॉ National Standard भा ऩरयभाजिन गने कामि सम्ऩन्त् न बएको 
छ। 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 
 

बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम  147 
 

 5 अरग अरग विषम सम्फजन्त्धत Interactive web map तमाय बएको छ। 

 30 सेट Muncipality Wise Database तमाय बएको छ। 

 

खगोर तथा ब-ूभाऩन कामिक्रभ 

 बरऩयु-चायआरी-इराभ-ऩाॉचथय सडक खण्डभा 45 विन्त्द ुजजवऩएस ऩूिेऺण तथा सबेऺण कामि सम्ऩन्त् न 
बएको छ।  

 60 विन्त्द ुदोस्रो दजाि तनमन्त्रण विन्त्दभुा ऩूिेऺण तथा सबेऺण कामि सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 ७ विन्त्दभुा तेस्रो दजािका तनमन्त्रण विन्त्द ुतनयीऺण तथा भभित सम्बाय गरयएको छ। 

 तछन्त्च-ुजाजयकोट सडक खण्ड ऩूिेऺण तथा भोनभुोन्त्टेसन कामि 110 वकभी भा सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 फददििास-तसन्त्धरुी सबेऺण कामि 21 वकभी सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 नगयकोट फेधशाराभा जजवऩएस सबेऺण कामि 189 ददन सम्ऩन्त् न गरयएको छ। 

 नगयकोट फेधशाराभा QZSS Station  सञ् चारन सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 नगयकोट फेधशाराभा सोराय ऩािय ब्माकअऩ १ सेट व्मिस्थाऩन बइसकेको छ। 

 17000 सॊख्माभा जजमोडेवटक डाटा इन्त्री कामि सम्ऩन्त् न बएको छ ।  

 300 सॊख्माभा डामग्राभ स्क्मान कामि सम्ऩन्त् न बएको छ। 

 

९. आतथिक िषि २०७०/0७१ भा वितनमोजजत फजेट एिॊ खचिको मथाथि विियण 
  

 चार ुखचि        रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. कामिक्रभ कामभ फजेट खचि खचि 
प्रततशत 

1 3360113 बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम 37,817 36,602 96=79 

2 3360123 बतूभसधुाय तथा व्मिस्थाऩन विबाग 51,941 46,602 89=72 

3 3360133 भारऩोत कामािरमहरु 736,123 703,254 95=53 

4 3360143 बतूभसधुाय कामािरमहरु 117,736 99,343 84=38 

5 3360153 नाऩी विबाग 18,296 16,185 88=46 

6 3360163 नाऩी कामािरमहरु 626,672 567,969 90=63 

7 3360173 ब-ूसूचना तथा अतबरेख विबाग 78,397 76,859 98=04 

8 3361013 

भारऩोत अतबरेख सयुऺा तथा सदुृढीकयण 
कामिक्रभ 

25,600 22,038 86=09 
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9 3361023 यावष्ट्रम ब-ूउऩमोग आमोजना 216,591 213,470 98=56 

10 3361033 

बतूभसधुाय कामिक्रभ, भिु कभैमा य हतरमा 
ऩनुस्थािऩन 

324,052 292,608 90=30 

11 3361053 बतूभ व्मिस्थाऩन प्रजशऺण केन्त्र 76,595 71,978 93=97 

12 3361063 वकत्ता नाऩी कामिक्रभ 120,273 103,678 86=20 

13 3361073 स्थररुऩ नाऩी (बतूभ स्रोत) कामिक्रभ 68,744 62,951 91=57 

14 3361083 खगोर तथा ब-ूभाऩन कामिक्रभ 39,406 34,761 88=21 

    जम्भा 2,538,243 2,348,298 92=52 

 

ऩूॉजजगत खचि          रु. हजायभा 

1 3360114 बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम 6,250 5,926 94=82 

2 3360124 बतूभसधुाय तथा व्मिस्थाऩन विबाग 5,680 5,654 99=54 

3 3360134 भारऩोत कामािरमहरु 22,333 17,060 76=39 

4 3360144 बतूभसधुाय कामािरमहरु 1,830 1,822 99=56 

5 3360154 नाऩी विबाग 7,700 7,688 99=84 

6 3360164 नाऩी कामािरमहरु 9,500 9,241 97=27 

7 3360174 ब-ूसूचना तथा अतबरेख विबाग 17,020 12,742 74=86 

8 3361014 

भारऩोत अतबरेख सयुऺा तथा सदुृढीकयण 
कामिक्रभ 

187,875 159,658 84=98 

9 3361024 यावष्ट्रम ब-ूउऩमोग आमोजना 1,700 1,695 99=71 

10 3361034 

बतूभसधुाय कामिक्रभ, भिु कभैमा य हतरमा 
ऩनुस्थािऩन 

400 395 98=75 

11 3361054 बतूभ व्मिस्थाऩन प्रजशऺण केन्त्र 10,200 6,096 59=76 

12 3361064 वकत्ता नाऩी कामिक्रभ 262,573 238,003 90=64 

13 3361074 स्थररुऩ नाऩी (बतूभ स्रोत) कामिक्रभ 34,700 30,844 88=89 
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14 3361084 खगोर तथा ब-ूभाऩन कामिक्रभ 11,200 11,194 99=95 

    जम्भा 578,961 508,018 87=75 

 

10. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोजजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचि्  
 

 चार ुखचि          रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. कामिक्रभ 
कामभ 
फजेट खचि 

खचि 
प्रततशत 

1 3360113 बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम 182,814 132,697 72=59 

2 3360123 बतूभसधुाय तथा व्मिस्थाऩन विबाग 52,493 39,459 75=17 

3 3360133 भारऩोत कामािरमहरु 687,616 671,994 97=73 

4 3360143 बतूभसधुाय कामािरमहरु 120,399 86,575 71=91 

5 3360153 नाऩी विबाग 19,157 16,495 86=10 

6 3360163 नाऩी कामािरमहरु 657,382 560,189 85=22 

7 3360173 ब-ूसूचना तथा अतबरेख विबाग 44,562 35,853 80=46 

8 3361013 भारऩोत अतबरेख सयुऺा तथा सदुृढीकयण कामिक्रभ 38,384 23,585 61=44 

9 3361023 यावष्ट्रम ब-ूउऩमोग आमोजना 225,101 139,663 62=04 

10 3361033 बतूभसधुाय कामिक्रभ, भिु कभैमा य हतरमा ऩनुस्थािऩन 350,267 205,330 58=62 

11 3361053 बतूभ व्मिस्थाऩन प्रजशऺण केन्त्र 74,566 49,837 66=84 

12 3361063 वकत्ता नाऩी कामिक्रभ 220,548 135,640 61=50 

13 3361073 स्थररुऩ नाऩी (बतूभ स्रोत) कामिक्रभ 78,249 59,142 75=58 

14 3361083 खगोर तथा ब-ूभाऩन कामिक्रभ 36,786 30,740 83=56 

   जम्भा 2,788,324 2,187,199 78=44 

 

 ऩूॉजजगत खचि          रु. हजायभा 

1 3360114 बतूभसधुाय तथा व्मिस्था भन्त्रारम 42,825 22,105 51=62 
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2 3360124 बतूभसधुाय तथा व्मिस्थाऩन विबाग 1,400 1,042 74=43 

3 3360134 भारऩोत कामािरमहरु 23,036 8,657 37=58 

4 3360144 बतूभसधुाय कामािरमहरु 1,883 1,532 81=36 

5 3360154 नाऩी विबाग 2,100 2,072 98=67 

6 3360164 नाऩी कामािरमहरु 27,096 12,472 46=03 

7 3360174 ब-ूसूचना तथा अतबरेख विबाग 7,405 994 13=42 

8 3361014 भारऩोत अतबरेख सयुऺा तथा सदुृढीकयण कामिक्रभ 216,500 94,349 43=58 

9 3361024 यावष्ट्रम ब-ूउऩमोग आमोजना 390 390 100=00 

10 3361034 बतूभसधुाय कामिक्रभ, भिु कभैमा य हतरमा ऩनुस्थािऩन 480 0 0=00 

11 3361054 बतूभ व्मिस्थाऩन प्रजशऺण केन्त्र 10,340 2,639 25=52 

12 3361064 वकत्ता नाऩी कामिक्रभ 300,040 124,728 41=57 

13 3361074 स्थररुऩ नाऩी (बतूभ स्रोत) कामिक्रभ 17,931 8,785 48=99 

14 3361084 खगोर तथा ब-ूभाऩन कामिक्रभ 36,634 14,436 39=41 

    जम्भा 688,060 294,201 42=76 

 

१1. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेजखत नीतत तथा कामिक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामिक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 103 
 ब-ूउऩमोग नीतत कामािन्त्िमन गनि 

ब-ूउऩमोग काननु तजुिभा गने। 

 

गत आ.ि. भा ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी ऐनको 
भस्मौदा तमाय बएको।साथै सो सम्फन्त्धी 
तनमभको भस्मौदा तजुिभा गने कामि बैयहेको 
छ। 
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2 104 

 बतूभ व्मिस्थाऩनराई 
आधतुनकीकयण गयी निीनतभ 
प्रवितधफाट बतूभको नाऩ 
नक्शाॊकनभा शिुता िृवि गने।  

 

 

 

 

(क) CORS (Continuous Observation 

Reference Station) स्थाऩना गनि  स्थरगत 
तनयीऺण सम्ऩन्न बई दाभन य जचतिन छनौट 
गरयएको य मन्त्र उऩकयण खरयदको रातग 
स्ऩेजशवपकेशन तमाय बएको छ। (ख) 
साभान खरयद गने Bid Document तथा 
रागत अनभुान तमाय बएको साथै साभान 

खरयद गनि फोरऩर आव्हान गरयएको छ। 

(ग)दोस्रो दजािको ६० तनमन्त्रण विन्त्दकुो 
ऩूिेऺण सम्ऩन्न बएको छ। 

3 104 

 बतूभ प्रशासनको गणुस्तय िृवि 
गनि सूचना प्रवितधभा आधारयत ब-ू
सूचना प्रणारीको विकास य 
विस्ताय गने 

कामिक्रभ सॊचारन बैयहेको छ। 
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बौततक ऩूिााधाय तथा मातामात भन्त्रारम 

 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
देशको आतथाक तथा साभाजजक ऺेरको विकासभा टेिा ऩरु् माउन विविध बौगोतरक ऺेर तथा आतथाक 
ऺेरहरुराई आतथाक विकासका ऩूिााधाय स्थर, जर, येर तथा यज्जभुागाहरुसॉग आिद्ध गदै याविम 
मातामात प्रणारीको सभजुचत विकासगयी देशका ग्रातभण ऺेरका गाउॉहरुराई फजायसॉग आिद्धगयी आतथाक 
कृमाकराऩहरुको अतबफवृद्ध गने य देश तबर सॊचारन हनुे ऩमाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितबन्न आतथाक 
ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत विविध कृमाकराऩ य आमोजनाहरुभा टेिा ऩरु् माउन ु बौततक ऩूिााधाय तथा मातामात 
भन्त्रारमको भखु्म कामा हो । 

 

२. दृविकोण् 
याविम एवककयण, आतथाक साभाजजक विकास, गरयफी तनिायण य ददगो शाजन्त्तको रातग ऩूिााधायको विकास 
गने । 

 

३. ध्मेम् 
सडक, येर, जरभागा तथा यज्जभुागा जस्ता ऩूिााधायको विकास गरय याविम यणनैततक मातामात सञ्जार 
भापा त देशका वितबन्न बौगोतरक तथा आतथाक ऺेरहरुराई एक अकाासॉग आफद्ध गयी भरुकुको आतथाक 
एिॊ साभाजजक विकास अतबिवृद्ध गनुाका साथै देशका ग्राभीण ऺेरहरुराई स्थानीम फजायहरुसॉग आफद्ध गयी 
ऩमाटन, कृवि, विद्यतु, उद्योग रगामत वितबन्न आतथाक ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत कृमाकराऩ एिॊ आमोजनाहरुराई 
टेिा ऩरु् माउने । 

 
४. यणनीतत् 
 देशका वितबन्न बौगोतरक तथा आतथाक ऺेरहरुराई ऩरयऩूयक हनुे गयी वितबन्न भागाहरुराई एक 

अकोसॉग आिद्ध गयी आतथाक तथा साभाजजक ऺेरको विकासभा टेिा ऩरु् माउन सडक, ऩरु, भूर 
फाटाहरु, यज्जभुागा य जरभागाहरुको सभिीगत विकास, विस्ताय, प्रिद्धान गयी याविम मातामात 
प्रणारीको विकास गने । 

 देशका ग्राभीण ऺेरका गाउॉहरुराई फजायसॉग आिद्ध गनुाका साथै ऩमाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितबन्न 
आतथाक ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत याविम भहत्िका य अन्त्म आतथाक ऺेरको विविध कृमाकराऩ एिॊ 
आमोजनाहरुभा टेिा ऩरु् माई सन्त्तरुन कामभ गने । 
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५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 स्थर, जर, येल्िे तथा यज्जभुागाको तनभााण य विकास सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामाक्रभ तजुाभा गयी 

कामाान्त्िमन गने गयाउने।  

 सडक (घोडेटो फाटो फाहेक) तथा ऩरु (झोरङु्ग े ऩरु फाहेक) तनभााण, भभात सॊबाय एिॊ सॊयऺण 
सम्फन्त्धी काभ गने।  

 वितबन्न स्थरभागा, जरभागा य यज्जभुागाहरुको तनभााण य ईजन्त्जतनमरयङ कन्त्सल्टेन्त्सी वििमक सॊस्थान 
तथा सॊगठनहरु सम्फन्त्धी कामा गने।  

 बौततक मोजना ऺेरहरुका अन्त्तयाविम िा ऺेरीम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩका  य सहमोग सम्फन्त्धी कामा 
गने।  

 स्थरभागा, जरभागा तथा यञु्जभागाको तनभााणसॉग सम्फजन्त्धत अन्त्तयााविम सॊघ सॊस्थाहरुको सम्ऩका  
सम्फन्त्धी कामा गने।  

 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ सेिाको हाईिे उऩसभूह, सम्फन्त्धी तनमजुि, सरुिा, फढुिा शरुु तनमजुिको न्त्मूनतभ 
शैजऺक मोग्मता य फढुिाभा गणना हनुे सम्फजन्त्धत वििमको शैजऺक मोग्मता तनधाायण तथा विबागीम 
कायिाही आदद सम्फन्त्धी कामा गने।  

 
६. कामाऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामाविबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोजजभ मस भन्त्रारमराई देहामका कामाहरु गनेगयी 
कामाऺ ेर तनधाायण गरयएको छ् 
 बौततक ऩूिााधायको विकाससम्िन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामाक्रभको तजुाभा, कामाान्त्िमन, अनगुभन य 

भूल्माङ्कन । 

 मातामात (हिाई मातामात फाहेक) तथा ऩरयिहन व्मिस्थाऩन य सञ्चारनसम्िन्त्धी नीतत, मोजना तजुाभा, 
कामाक्रभ कामाान्त्िमन, अनगुभन, तनमभन य भूल्माङ्कन । 

 स्थरभागा, जरभागा, येरभागा, सि-िे, फ्राइओबय य यज्जभुागाको तनभााण तथा विकाससम्िन्त्धी नीतत य 
मोजनाको तनमभन, स्िीकृतत तथा कामाान्त्िमन । 

 यणनीततक सडक (गोयेटो/घोडेटो फाटो य स्थानीम सडकफाहेक) तथा ऩरु (झोरङु्ग ेऩरु य स्थानीम 
ऩरु फाहेक) को तनभााण, भभात, सम्बाय तथा सॊयऺण । 

 स्थरभागा तथा यज्जूभागाको तनभााणसॉग सम्िजन्त्धत अन्त्तयााविम सॊस्थासॉगको सम्ऩका  । 

 मातामात (हिाई मातामात फाहेक) तथा ऩरयिहन व्मिस्थाऩन य सञ्चारनसॉग सम्िजन्त्धत, कम्ऩनी तथा 
सङ्गठन; 

 मातामात (हिाई मातामात फाहेक) सेिा तनमभन, व्मिस्थाऩन य सञ्चारनसॉग सम्िजन्त्धत अन्त्तयााविम 
सॊस्था तथा तनकामसॉग सम्ऩका सम्िन्त्धी कामा । 
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 मातामात सम्िन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, तथ्माङ्क सङ्करन तथा विश्लिेण । 

 सडक फोडा रगामत सडक, येर तथा मातामात व्मिस्था सम्िन्त्धी अन्त्म तनकाम । 

 इजन्त्जतनमरयङ ऩरयिद् तथा इजन्त्जतनमरयङ ऩयाभशा सेिा (कन्त्सल्टेन्त्सी) य सो सम्िन्त्धी सॊस्था । 

 येरभागा, भेट्रो तनभााण सञ्चारन य सम्बाय । 

 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ सेिा, तसतबर इजन्त्जतनमरयॊग सभूहको हाईिे य येर उऩसभूहको सञ्चारन। 

 

७. कानूनी व्मिस्था् 
 तनजाभती सेिा ऐन, २०४९ य तनजाभती सेिा तनमभािरी, २०५० । 

 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ्ग सेिा (गठन, सभूह तथा शे्रणी विबाजन य तनमजुि) तनमभहरु २०५१ । 

 नेऩार इजन्त्जतनमरयङ्ग ऩरयिद ऐन, २०५५ । 

 सिायी तथा मातामात व्मिस्था ऐन, २०४९ । 

 सािाजतनक सडक ऐन, २०३१ । 

 िाताियण सॊयऺण ऐन, २०५३ य िाताियण सॊयऺण तनमभािरी, २०५४ । 

 जग्गा प्राप्ती ऐन, २०५५ । 

 आतथाक कामाविधी तनमभािरी, २०६४। 

 चार ुतरििॉम मोजनाभा सडक सम्फन्त्धी नीतत तथा कामाक्रभ । 

 सडक मातामातको दीघाकारीन, अल्ऩकातरन एिॊ गरुु मोजनाको तजुाभा । 

 सडकको 20 िविाम मोजना । 

 सडक िोडा ऐन, 2059 । 

 नेऩार भध्मस्थता ऐन, 2055 । 

 याविम ऩरयिहन नीतत, 2058 । 

 सडक यणनीतत, 2054 । 

 याविम मातामात नीतत, २०५८ । 
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८. सङ्गठन सॊयचना् 
 

 

 

 

९. आ.ि. २०७१/0७२भा सम्ऩादन बएका भहत्त्िऩूणा कामाहरु:  

सडक विबाग तपा : 
 मस आ.फ.भा ११८१ वक.भी. सडक भाटे, ६८४ वक.भी. खण्डाजस्भत तथा ५३८ वक.भी. कारोऩरे    

सडक तनभााण स्तयोन्नती बएको छ । 

 मस आ.फ.भा आितधक भभात तपा  ४२९ वक.भी. सडकको आितधक भभात कामा सम्ऩन्न बएको    
छ । 

 ऩरु तनभााण तपा  ६५ िटा ऩरुहरु सम्ऩन्न गने रक्ष्म बएकोभा जम्भा ६० िटा ऩरुहरु सम्ऩन्न बएको 
छ । हरुाकी याजभागा अन्त्तगात १२ िटा ऩूर सम्ऩन्न बएको छ । 

 तरफविाम अन्त्तरयभ मोजनाको सडक ऺेर ऩविको रक्ष्महरु भध्मे, नमाॉ सडक तनभााणभा १००% रक्ष्म 
हातसर बैसकेको छ बने स्तयोन्नती, ऩनु् तनभााण य ऩनु् स्थाऩनाभा करयफ ६७% रक्ष्म हातसर बएको 
छ । 

भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि मन्त्रवलय 

(अन्त्िर्ाि तर्भवर्/ तिकवयहरु) 

सडक तर्भवर् रेल तर्भवर् यविवयवि व्यर्स्थव तर्भवर् सडक बोडा िेपवल 
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 ऩरु ऩरेुसा सॊयऺण तपा  याविम भहत्िका वितबन्न ऩूरहरुको आितधक भभात तथा ऩनु् स्थाऩना कामा 
सम्ऩन्न बएको छ । 

 फनेऩा–तसन्त्धरुी–फददाफास सडकको तेश्रो खण्ड ८.९ वक.भी. नमाॉ कारोऩर बएको य हार मातामात 
सञ्चारनभा यहेको छ । 

 मस आ.फ.भा ऩषु्ऩरार (भध्म–ऩहाडी) रोकभागाको ऩूिॉ खण्डको ऩयैु ट्रमाक खोतरमो बने १५ 
वक.भी. ग्राबेर सडकभा स्तयोन्नती, ७ वक.भी. सडक कारोऩरे गरयएको छ । ऩजिभ खण्डको २१५ 
वक भी ट्रमाक तनभााण एिॊ २५ वक भी ग्राबेर सडकभा स्तयोन्नती सम्ऩन्न छ  । १८ वक.तभ. सडक 
कारोऩरे गना ठेक्का ऩिा बैसकेको छ । मस आ.फ.भा ऩजिभ खण्डको ५ वक भी ट्रमाक तनभााण 
सम्ऩन्न य २० वक भी ग्राबेर सडकभा स्तयोन्नती गरयएको छ । 

 उत्तय दजऺण रोकभागा अन्त्तगाका सडकहरुभा फाविाक रक्ष्मको ८१% बौततक प्रगतत हातसर बएको  
छ । ७८ वक.भी. नमाॉ सडक तनभााण तथा १२ वक. तभ. ग्राबेर सडकभा स्तयोन्नती गरयएको छ । 

 काठभाण्डौ उऩत्मका सडक तनभााण तथा सधुाय कामाक्रभ अन्त्तगात कुर ३१.५ वक.भी. य काठभाण्डौ 
उऩत्मका सडक विस्ताय आमोजना अन्त्तगात ५०.८९ वक.भी. सडक कारोऩरे गरयएको छ । 

 ऩमाटन ऺेरभा टेिा ऩगु्ने गयी ७१ वक.भी. (कूर १४३ िटा सडक) नमाॉ सडक तनभााण गरयएको छ 
बने ३६ वक.भी. ग्राबेर कामा य १४ वक. भी. कारोऩरे सडकभा स्तयोन्नती गरयएको छ । 

 ऺेरीम भहत्िका सडक तपा  कुर २२० वक.भी. ( कूर २६४ िटा सडक) नमाॉ सडक तनभााण 
बएको तथा ७६ वक.भी. भाटे सडकराई स्तयोन्नती गरयएको छ, जस भध्मे ४२ वक.तभ सडक 
कारोऩरे य ३४ वक.तभ. ग्रािेर सडकभा स्तयोन्नती गरयएको छ । 

 देशै बरयका वितबन्न शहयी ऺेरतबरका सडकको तनभााण तथा सधुाय गने उद्देश्मरे मस विबागरे ४४ 
वक.भी. नमाॉ सडक तनभााण गयेको छ बने ९६ वक.भी. स्तयोन्नती गरयएको छ, जस भध्मे ३६ वक.तभ 
सडक कारोऩरे य ६० वक.तभ. ग्रािेर सडकभा स्तयोन्नती गरयएको छ । 

 

 मातामात व्मिस्था विबाग तपा : 
 मातामात व्मिस्था विबाग कोटेश्वयफाट भीनबिन जस्थत आफ्नै बिनभा सयेको छ।  

 मातामात व्मिस्था कामाारम, भेची, रजुम्फनी य भहाकारीको बिन तनभााणको प्रायजम्बक कामा अगातड 
फढेको छ।  

 मातामात व्मिस्था कामाारम, कोशी, नायामणी, रजुम्फनी य गण्डकीभा सिायी चारक अनभुततऩरसॉग 
सम्फजन्त्धत ४ िटा नमाॉ कामाारम स्थाऩना बएको, कणाारी अञ्चरको जमु्राभा मातामात व्मिस्था 
कामाारम स्थाऩना बएको, काठभाण्डौको टेकुभा सिायी जाॉच कामाारम स्थाऩना बएको साथै देशका 
वितबन्न १६ स्थानभा मातामात व्मिस्था सेिा कामाारम स्थाऩना बई स्थाऩना बएका कामाारमहरु 
सचारनभा अइसकेका छन ्।  
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 सिायी चारक अनभुततऩर वितयणको रातग सॊचारन गरयने प्रमोगात्भक ऩयीऺा व्मिजस्थत गने 
तनदेजशका, २०६९ फभोजजभ मातामात व्मिस्था कामाारम भेची, सगयभाथा, गण्डकी, याप्ती, बेयी, सेती य 
भहाकारीभा दईु ऩाॊग्र े तथा ४ ऩाॊग्र े सिायीको ट्रामरस्थर तनभााण गरयएको साथै मातामात व्मिस्था 
कामाारम, कोशी, जनकऩयु, य नायामणीभा २ ऩाॊग्र ेसिायीको ट्रामरस्थर तनभााण सम्ऩन्न गयी सॊचारनभा 
आएको छ।  

 मातामात व्मिस्था कामाारम, गण्डकी, कोशी य स.चा.अ.ऩ फागभतीको काउण्टय तनर्भााण तथा रेआउट 
सधुाय गरयएको छ।  

 गण्डकी उऩत्मका तथा रजुम्फनी गरुुमोजना राग ुबएको ऺेरभा सञ्चारन हनु ेसिायी साधनहरुको धिुाॉ 
जाॉच गना प्रदूिण ऩरयऺण उऩकयण भेजशन खरयद गरयएको छ।  

 सडक दघुाटना न्त्मूतनकयण तथा जनचेतना अतबिृवद्ध गना सिायी चारक य सहचारकका रातग 
जनचेतनाभूरक डकुभेन्त्ट्री तनभााण, सूचनाभूरक PSA तनभााण तथा प्रसायण साथै सूचनाभूरक जस्टकयहरु 
छऩाई गयी वितयण गरयएको छ।  

 सिायी चारक अनभुततऩरको प्रमोगात्भक ऩयीऺा व्मिजस्थत गने तनदेजशका, २०६९ को नमाॉ 
ऩाठ्यक्रभ फभोजजभ सिायी चारक अनभुततऩरको प्रश्नऩर तनभााण तथा छऩाई गरयएको छ।  

 चारकरे ऩारना गनुाऩने शताहरु ५ ऩटक बन्त्दा फढी उल्रॊघन गयेको प्रभाजणत बएभा अतधकाय प्राप्त 
अतधकायीरे त्मस्तो चारकको अनभुततऩर ६ भवहनासम्भको रातग तनरम्फन गना सक्ने सिायी तथा 
मातामात व्मिस्था ऐन, २०४९ भा बएको व्मिस्था कामाान्त्िमनभा ल्माइएको छ।  

 सािाजतनक सिायी साधनको रातग प्रदान गने सिायी चारक अनभुततऩरसॉग सम्फजन्त्धत तनमभािरी 
नेऩार सयकायफाट स्िीकृत बईसकेको छ ।  

 ट्रामरस्थरभा ट्रावपक राईट तथा तस.तस.वट.बी. क्माभेया जडान गरयएको छ।  

 

 येर विबाग तपा : 
 येर विबागको कामाारम बिन तनभााणकामा अन्त्तगात Basement cover Slab य Ground floor cover 

slab को structural कामा सम्ऩन्न । 

 तसभया तम्सरयमा येरभागा (१२७ वक.भी.) को ड्राफ्ट पाईनर रयऩोटा प्राप्त बएको ।  

 तम्सरयमा फटुिर ६५ वक.भी य फटुिर रजुम्िनी तरॊक येरभागा ४४ वक.भी पाइनर तड.वऩ.आय. 
तमाय बएको ।  

 तसभया फददािास खण्डको चेनेज ७७+६६० देजख चेनजे १०७+५०० सम्भ Trackbed works को 
तनभााण कामाको खरयद कामा सम्ऩन्न बएको ।  

 चेनेज ७७+६६० ददख चेनजे ८३+३०० सम्भ खण्डका वितबन्न स्थानभा तनभााणकामा जायी । 

 बायतीम सहमोगको येरभागा अन्त्तगात फथनाह कटयी येरभागा (१८.५ वक.भी.) य जमनगय फददािास 
येरभागा (६९ वक.भी.)  को जग्गा अतधग्रहण कामा तनयन्त्तयता ददइएको । 
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 कामाारमिाट सम्ऩादन गरयएका अन्त्म उल्रेखनीम कामाहरु: 
 चार ुआ.ि.भा १८ औ साका  जशखय सम्भेरनको तमायीका रातग काठभाडौ उऩत्मका य आसऩासका 

वितबन्न सडकहरु भभात सधुाय बएका छन ्। काठभाण्डौ उऩत्मका सडक विस्ताय आमोजना अन्त्तगात 
साका  जशखय सम्भेरनको रातग ३२.८२ वक.भी. सडक overlay गरयएको छ । 

 याविम गौयिका आमोजना भध्मे भध्म– ऩहाडी रोकभागाको प्रगतत सन्त्तोिजनक यहेको छ । चार ु
आ.ि.भा हारसम्भ १५ वक.तभ. सडक कारोऩरे (खकुोट घभुॉ खण्ड) सम्ऩन्न बैसकेको छ य ८ िटा 
ऩरुहरुको ऩतन तनभााण सम्ऩन्न बैसकेको छ । 

 सनुकोशी ऩरु (घभुॉ), कोदठमाघाट कणाारी ऩरु य फेतनघाट ऩरु सम्ऩन्न बएका छन । 

 प्राथतभकता रगानी मोजनारे ऩवहचान गये िाहेकका स्थानीम तनकामसॉग सम्िजन्त्धत मोजनाहरु जस्तै 
ि.उ.जश.नॊ. ३३७१०७ (आतथाक केन्त्र) जोड्ने रगबग ३२०० िटा सडकहरु स्थानीम 
तनकामहरुराई तनभााण एिॊ भभातको रातग हस्तान्त्तयण बएको छ । 

 फनेऩा–तसन्त्धरुी–फददाफास सडकको तेश्रो खण्डको (नेऩारथोक–खकुोट खण्ड) को कारोऩरे सम्ऩन्न बई 
हार ऩयैु सडकभा (१६० वक.तभ.) मातामात सञ्चारनभा यहेको छ । 

 

10. आतथाक ििा २०७०/0७१ भा वितनमोजजत फजेट एिॊ खचाको मथाथा विियण 
  चार ुखचा         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट खचा खचा  
प्रततशत 

1 3370113 बौततक ऩूिााधाय  तथा मातामात  भन्त्रारम 52,701 44,421 84=29 

2 3370123 सडक विबाग 99,814 73,989 74=13 

3 3370133 ऺेरीम सडक कामाारमहरु 24,218 19,240 79=45 

4 3370143 तडतबजन सडक कामाारमहरु 281,694 260,274 92=40 

5 3370153 

हेबी इजक्िप्भेन्त्ट तडतबजनहरु (माजन्त्रक 
कामाारमहरु सभेत) 

200,265 182,131 90=94 

6 3370163 भेकातनकर तातरभ 8,547 7,183 84=04 

7 3370173 प्रमोगशारा 7,253 6,570 90=58 

8 3370223 येरिे विबाग 7,751 7,270 93=79 

9 3370263 मातामात व्मिस्था विबाग 28,582 27,382 95=80 

10 3370273 अॊचर मातामात व्मिस्था कामाारमहरु 179,048 163,172 91=13 
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11 3371013 सगयभाथा रोकभागा )गाईघाट-ददिेर खण्ड(  2,914 2,901 99=55 

12 3371023 

वि .ऩी .  रोकभागा )फनेऩा-तसन्त्धरुी-फददाफास (
ऩवहयो योकथाभ सभेत 

8,599 8,394 97=62 

13 3371053 

भहाकारी रोकभागा (दाच ुारा-वटङकय 
खण्ड) 

5,247 4,985 95=01 

14 3371063 काजन्त्त रोकऩथ 4,292 3,955 92=15 

15 3371083 

नायदभनुी थरुङु भागा (वहरे-रेगिुाघाट-
बोजऩयु) 

3,283 2,503 76=24 

16 3371203 सारझण्डी -सजन्त्धखका-ढोयऩाटन  सडक 3,484 3,420 98=16 

17 3371253 धयान-चतया-गाईघाट-तसन्त्धरुीफजाय-हेटौंडा 3,584 3,104 86=61 

18 3371293 स्माप्रिेुजश-यसिुागढी 1,975 1,229 62=23 

19 3371333 सडक  सधुाय आमोजना 24,974 16,432 65=80 

20 3371363 ११वकरो छेऩेटाय -बारसु्िाया-फायऩाक  4,780 4,331 90=61 

21 3371383 ऩषु्ऩरार रोकभागा(भध्म ऩहाडी रोकभागा) 22,189 20,014 90=20 

22 3371413 काठभाॊडौ-तयाई भधेश पाि ट्रमाक 5,242 5,084 96=99 

23 3371423 सडक ऺेर विकास आमोजना 22,176 19,831 89=43 

24 3371433 काठभाडौ-बिऩयु सडक विस्ताय 4,357 4,146 95=16 

25 3371453 

उत्तय दजऺण रोकभागा (कणाारी, 
कारीगण्डकी य कोशी) 

19,744 16,260 82=35 

26 3371493 

काठभाडौं उऩत्मका सडक विस्ताय 
आमोजना 

11,413 10,099 88=49 

27 3371523 योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 5,304 4,922 92=80 

28 3371653 सडक फोडा 4,000,000 4,000,000 100=00 

29 3371963 फाढीजन्त्म ऺतत ऩनुतनभााण आमोजना 4,321 4,256 98=50 

30 3372243 हरुाकी याजभागा (ऩरुहरु सभेत) 20,691 14,018 67=75 
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31 3373033 काठभाण्डौं ददगो शहयी मातामात आमोजना 220,962 14,418 6=53 

32 3373043 उऩऺेरीम मातामात अतबिवृि आमोजना 24,624 23,291 94=59 

33 3373073 येरिे तथा भेट्रो विकास आमोजना 4,260 4,199 98=57 

34 3373143 मातामात आमोजना तमायी सहमोग 984 734 74=59 

35 3373253 तसताऩाईरा–धाके सडक आमोजना 170 169 99=41 

36 3373263 सासेक योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 9,255 8,646 93=42 

37 3373303 नायामणघाट भजुग्रङ सडक आमोजना 3,969 2,120 53=41 

38 3373313 सडक तथा ट्रावपक सयुऺा 8,700 8,025 92=24 

39 3373523 मातामात व्मिस्था सदुृढीकयण आमोजना 50,750 45,317 89=29 

    जम्भा 5,392,116 5,048,435 93=63 

 

 ऩूॉजजगत खचा          रु  .हजायभा  

1 3370114 बौततक ऩूिााधाय  तथा मातामात  भन्त्रारम 700 697 99=57 

2 3370124 सडक विबाग 124,411 106,066 85=25 

3 3370154 

हेबी इजक्िप्भेन्त्ट तडतबजनहरु(माजन्त्रक 
कामाारमहरु सभेत) 

25,989 25,982 99=97 

4 3370224 येर विबाग 60,000 57,176 95=29 

5 3371014 

सगयभाथा रोकभागा(गाईघाट-ददिेर 
खण्ड) 

90,000 60,125 66=81 

6 3371024 

वि.ऩी . रोकभागा(फनेऩा-तसन्त्धरुी-फददाफास) 
ऩवहयो योकथाभ सभेत 

1,180,000 2,332,247 197=65 

7 3371054 

भहाकारी रोकभागा (दाच ुारा-वटङकय 
खण्ड) 

118,256 68,239 57=70 

8 3371064 काजन्त्त रोकऩथ 100,000 90,664 90=66 

9 
3371074 आतथाक केन्त्र तथा दईु जजल्रा जोड्ने 1,191,124 988,903 83=02 
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सडकहरु 

10 3371084 

नायदभनुी थरुङु भागा (वहरे-रेगिुाघाट-
बोजऩयु) 

30,000 29,048 96=83 

11 3371104 गणेशभान तसॊह भागा- (थानकोट-जचत्राङ ) 16,600 12,087 72=81 

12 3371114 फाग्रुॊग-फेनी-जोभसोभ 55,000 39,233 71=33 

13 3371174 गॊगटे-रव्ध-ुसभनु्त्रटाय-गल्पुबन्त्ज्माङ सडक 37,000 34,951 94=46 

14 3371204 सारझण्डी-सजन्त्धखका -ढोयऩाटन सडक 215,000 210,000 97=67 

15 3371224 व्मास भागा - फदु्धतसॊह भागा 44,000 31,683 72=01 

16 3371234 ऺेरीमस्तयका सडकहरु 1,042,400 831,241 79=74 

17 3371244 दभक-जचसाऩानी 12,500 12,500 100=00 

18 3371254 धयान-चतया-गाईघाट-तसन्त्धरुीफजाय-हेटौंडा 104,000 75,979 73=06 

19 3371264 

तल्रो ढुङ्गेश्वय-सातखम्िा-दलु्र-ुवऩऩरकोट-
दैरैख 

18,000 9,158 50=88 

20 3371274 देिस्थर-कैनडाॊडा-चौयजहायी-डोल्ऩा 20,000 14,533 72=67 

21 3371284 गभुी-ऩावटहाल्ना चौय(सखेुत) 26,000 20,433 78=59 

22 3371294 स्माप्रिेुजश-यसिुागढी 158,000 164,913 104=38 

23 3371304 टनकऩयु तरॊक सडक 15,000 14,996 99=97 

24 3371334 सडक  सधुाय आमोजना 1,073,300 650,490 60=61 

25 3371344 तभददा-क्माक्भी-तबभाद 14,100 11,132 78=95 

26 3371354 ऩतुरीखेत-काकीनेटा-कुश्भा 21,600 16,542 76=58 

27 3371364 ११वकरो छेऩेटाय-बारसु्िाया-फायऩाक 63,000 56,427 89=57 

28 3371374 

शवहद भागा (ततरा-घततागाउ-थिाङ-
रुकुभकोट) 

130,000 129,959 99=97 

29 3371384 ऩषु्ऩरार रोकभागा(भध्म ऩहाडी रोकभागा) 2,284,756 2,284,230 99=98 
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30 3371394 नाग्भा गभगढी 30,000 23,977 79=92 

31 3371404 जाजयकोट-दनैु(डोल्ऩा) 110,000 110,000 100=00 

32 3371414 काठभाॊडौ-तयाई भधेश पाि ट्रमाक 105,650 19,209 18=18 

33 3371424 सडक ऺेर विकास आमोजना 2,400,300 1,684,557 70=18 

34 3371434 काठभाडौ-बिऩयु सडक विस्ताय 80,000 48,318 60=40 

35 3371444 वपक्कर श्री अन्त्त ुडाॊडा सडक 30,000 16,063 53=54 

36 3371454 

उत्तय दजऺण रोकभागा(कणाारी, 
कारीगण्डकी य कोशी) 

594,000 509,232 85=73 

37 3371464 फेनीघाट-आरुघाट-राके बन्त्ज्माङ 46,000 45,962 99=92 

38 3371474 

काठभाडौं उऩत्मका सडक तनभााण तथा 
सधुाय 

440,000 438,671 99=70 

39 3371484 अन्त्म शहयी सडक 690,517 531,421 76=96 

40 3371494 

काठभाडौं उऩत्मका सडक विस्ताय 
आमोजना 

2,677,900 2,644,954 98=77 

41 3371524 योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 133,600 78,687 58=90 

42 3371544 फेशीशहय- चाभे -भनाङ 18,957 14,951 78=87 

43 3371574 स्थातनम सडक ऩरु तनभााण 2,737,994 2,539,150 92=74 

44 3371584 यणनैततक सडक ऩरु ऩरेुसा सॊयऺण 460,000 359,382 78=13 

45 3371594 

यणनैततक सडक ऩरुहरुको विस्ततृ 
सॊबाव्मता अध्ममन 

100,000 99,026 99=03 

46 3371614 भेशीन भभात तथा सॊबाय 0 0 0 

47 3371634 

सडक मातामात सयुऺा, अततक्रभण तनमन्त्रण 
तथा सीभा सयुऺा 

20,000 11,415 57=08 

48 3371964 फाढीजन्त्म ऺतत ऩनुतनभााण आमोजना 294,500 171,872 58=36 

49 
3371984 सेती रोकभागा(वटकाऩयु  -रोडे-चैनऩयु- 82,525 65,239 79=05 
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ताक्राकोट) 

50 3371994 चेऩाङ भागा (ठोयी -बण्डाया -रोथय-भरेख)ु 60,000 41,345 68=91 

51 3372244 हरुाकी याजभागा (ऩरुहरु सभेत) 2,113,000 1,092,839 51=72 

52 3373024 ऩमाटन सडक 405,649 302,408 74=55 

53 3373034 काठभाण्डौं ददगो शहयी मातामात आमोजना 446,858 111,141 24=87 

54 3373044 उऩऺेरीम मातामात अतबिवृि आमोजना 1,921,197 1,221,361 63=57 

55 3373054 

दजऺणकारी-छैभरे-तसस्नेयी-कुरेखानी सडक 
आमोजना 

21,000 3,841 18=29 

56 3373074 येरिे तथा भेट्रो विकास आमोजना 957,000 940,489 98=27 

57 3373124 व्माऩायीक भागा विस्ताय आमोजना 678,193 599,797 88=44 

58 3373144 मातामात आमोजना तमायी सहमोग 199,300 66,308 33=27 

59 3373204 यणनैततक सडक ऩरु तनभााण 1,520,000 1,361,532 89=57 

60 3373234 तम्घास - तसभरटायी - प्मूठान सडक 31,500 31,499 100=00 

61 3373254 तसताऩाईरा–धाके सडक आमोजना 52,000 16,422 31=58 

62 3373264 सासेक योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 724,403 251,902 34=77 

63 3373274 चक्रऩथ विस्ताय आमोजना 516,000 7,633 1=48 

64 3373294 अन्त्म उत्तय दजऺण सडकहरु 217,200 135,606 62=43 

65 3373304 नायामणघाट भजुग्रङ सडक आमोजना 300,285 20,107 6=70 

66 3373314 सडक तथा ट्रावपक सयुऺा 14,000 10,315 73=68 

67 3373324 ऩाटन ऩॊचेश्वय 30,000 13,477 44=92 

68 3373334 तरुसीऩयु ऩयुनधाया 54,018 50,092 92=73 

69 3373344 खवुटमा ददऩामर 24,406 11,050 45=28 

70 3373354 सॊबावित यणनीततक सडकहरु 786,807 618,239 78=58 
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  3373524 मातामात व्मिस्था सदुृढीकयण आमोजना 83,830 70,666 84=30 

   जम्भा 30,479,325 24,769,789 81=27 

 

११. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोजजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचा्  
 

 चार ुखचा          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचा प्रततशत 

1 3370113 बौततक ऩूिााधाय  तथा मातामात  भन्त्रारम 53,849 44,001 81=71 

2 3370123 सडक विबाग 89,644 61,714 68=84 

3 3370133 ऺेरीम सडक कामाारमहरु 27,028 18,788 69=51 

4 3370143 तडतबजन सडक कामाारमहरु 293,782 262,052 89=20 

5 3370153 

हेबी इजक्िप्भेन्त्ट तडतबजनहरु )माजन्त्रक कामाारमहरु 
सभेत(  

186,948 175,694 93=98 

6 3370163 भेकातनकर तातरभ 8,073 7,094 87=87 

7 3370173 प्रमोगशारा 6,284 7,442 118=43 

8 3370223 येर विबाग 10,974 6,874 62=64 

9 3370263 मातामात व्मिस्था विबाग 29,625 25,960 87=63 

10 3370273 अॊचर मातामात व्मिस्था कामाारमहरु 259,289 213,431 82=31 

11 3371013 सगयभाथा रोकभागा(गाईघाट-ददिेर खण्ड) 3,019 2,575 85=29 

12 3371023 

वि.ऩी . रोकभागा(फनेऩा-तसन्त्धरुी-फददाफास) ऩवहयो 
योकथाभ सभेत 

8,017 7,956 99=24 

13 3371053 भहाकारी रोकभागा (दाच ुारा-वटङकय खण्ड) 6,176 3,877 62=78 

14 3371063 काजन्त्त रोकऩथ 4,628 3,968 85=74 

15 3371103 गणेशभान तसॊह भागा- (थानकोट-जचत्राङ ) 2,448 1,971 80=51 

16 3371203 सारझण्डी-सजन्त्धखका -ढोयऩाटन सडक 5,116 3,654 71=42 
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17 3371253 धयान-चतया-गाईघाट-तसन्त्धरुीफजाय-हेटौंडा 4,257 3,213 75=48 

18 3371333 सडक  सधुाय आमोजना 29,001 15,702 54=14 

19 3371363 ११वकरो छेऩेटाय-बारसु्िाया-फायऩाक 6,556 3,645 55=60 

20 3371373 शवहद भागा (ततरा-घततागाउ-थिाङ-रुकुभकोट) 4,783 3,966 82=92 

21 3371383 ऩषु्ऩरार रोकभागा(भध्म ऩहाडी रोकभागा) 30,192 22,285 73=81 

22 3371413 काठभाॊडौ-तयाई भधेश पाि ट्रमाक 6,550 4,462 68=12 

23 3371423 सडक ऺेर विकास आमोजना 24,311 15,519 63=84 

24 3371433 काठभाडौ-बिऩयु सडक विस्ताय 4,465 3,721 83=34 

25 3371453 

उत्तय दजऺण रोकभागा(कणाारी, कारीगण्डकी य 
कोशी) 

21,796 16,361 75=06 

26 3371493 काठभाडौं उऩत्मका सडक विस्ताय आमोजना 11,175 10,448 93=49 

27 3371653 सडक फोडा 4,238,646 4,238,646 100=00 

28 3371963 फाढीजन्त्म ऺतत ऩनुतनभााण आमोजना 2,568 1,315 51=21 

29 3372243 हरुाकी याजभागा (ऩरुहरु सभेत) 23,659 16,212 68=52 

30 3373033 काठभाण्डौं ददगो शहयी मातामात आमोजना 291,319 5,447 1=87 

31 3373043 उऩऺेरीम मातामात अतबिवृि आमोजना 23,768 17,333 72=93 

32 3373073 येरिे तथा भोनो येर विकास आमोजना 9,544 6,275 65=75 

33 3373123 व्माऩायीक भागा विस्ताय आमोजना 7,615 6,717 88=21 

34 3373143 मातामात आमोजना तमायी सहमोग 1,260 696 55=24 

35 3373263 सासेक योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 12,171 7,199 59=15 

36 3373273 चक्रऩथ विस्ताय आमोजना 4,539 1,338 29=48 

37 3373303 

नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा मातामात 
आमोजना: भजुग्रङ नायामणगढ खण्ड सडक 

5,673 4,054 71=46 

38 3373313 सडक तथा ट्रावपक सयुऺा 2,900 0 0=00 
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39 3373523 मातामात व्मिस्था सदुृढीकयण आमोजना 136,364 33,139 24=30 

    जम्भा 5,898,012 5,284,744 89=60 

 

 ऩूॉजजगत खचा          रु. हजायभा 

1 3370114 बौततक ऩूिााधाय  तथा मातामात  भन्त्रारम 1,405 1,094 77=86 

2 3370124 सडक विबाग 394,153 60,063 15=24 

3 3370144 तडतबजन सडक कामाारमहरु 6,485 2,936 45=27 

4 3370154 

हेबी इजक्िप्भेन्त्ट तडतबजनहरु(माजन्त्रक कामाारमहरु 
सभेत) 

20,000 18,009 90=05 

5 3370174 प्रमोगशारा 16,951 4,337 25=59 

6 3370224 येर विबाग 97,367 30,866 31=70 

7 3371014 सगयभाथा रोकभागा )गाईघाट-ददिेर खण्ड(  96,554 55,879 57=87 

8 3371024 

वि .ऩी .  रोकभागा )फनेऩा-तसन्त्धरुी-फददाफास (ऩवहयो 
योकथाभ सभेत 

689,300 82,883 12=02 

9 3371054 भहाकारी रोकभागा (दाच ुारा-वटङकय खण्ड) 71,725 41,337 57=63 

10 3371064 काजन्त्त रोकऩथ 194,212 108,765 56=00 

11 3371074 आतथाक केन्त्र तथा दईु जजल्रा जोड्ने सडकहरु 960,000 468,954 48=85 

12 3371104 गणेशभान तसॊह भागा- (थानकोट-जचत्राङ ) 77,516 19,835 25=59 

13 3371114 फाग्रुॊग-फेनी-जोभसोभ 70,000 21,206 30=29 

14 3371174 गॊगटे-सभनु्त्रटाय-गल्पुबन्त्ज्माङ सडक 50,000 19,362 38=72 

15 3371204 सारझण्डी-सजन्त्धखका -ढोयऩाटन सडक 144,764 143,809 99=34 

16 3371224 व्मास भागा - फदु्धतसॊह भागा 50,000 12,438 24=88 

17 3371234 ऺेरीम तथा ऩमाटकीम भहत्त्िका सडकहरु 1,665,000 662,375 39=78 

18 3371244 दभक-जचसाऩानी 60,000 13,692 22=82 
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19 3371254 धयान-चतया-गाईघाट-तसन्त्धरुीफजाय-हेटौंडा 122,900 63,209 51=43 

20 3371264 तल्रो ढुङ्गेश्वय-सातखम्िा-दलु्र-ुवऩऩरकोट-दैरैख 31,618 11,663 36=89 

21 3371274 देिस्थर-कैनडाॊडा-चौयजहायी-डोल्ऩा 20,000 8,683 43=42 

22 3371284 गभुी-ऩावटहाल्ना चौय(सखेुत) 80,000 47,113 58=89 

23 3371294 भैरङु्ग - स्माप्रिेुशी -यसिुागढी 60,000 50,840 84=73 

24 3371304 टनकऩयु तरॊक सडक 21,000 14,950 71=19 

25 3371334 सडक  सधुाय आमोजना 2,046,531 90,205 4=41 

26 3371344 तभददा-क्माक्भी-तबभाद 54,000 34,550 63=98 

27 3371354 ऩतुरीखेत-काकीनेटा-कुश्भा 30,000 14,282 47=61 

28 3371364 ११वकरो छेऩेटाय-बारसु्िाया-फायऩाक 38,276 13,158 34=38 

29 3371374 शवहद भागा (ततरा-घततागाउ-थिाङ-रुकुभकोट) 116,178 81,050 69=76 

30 3371384 ऩषु्ऩरार रोकभागा(भध्म ऩहाडी रोकभागा) 3,369,160 2,408,483 71=49 

31 3371394 नाग्भा गभगढी 50,000 23,334 46=67 

32 3371404 जाजयकोट-दनैु(डोल्ऩा) 195,000 182,180 93=43 

33 3371414 काठभाॊडौ-तयाई भधेश पाि ट्रमाक 43,342 3,439 7=93 

34 3371424 सडक ऺेर विकास आमोजना 2,368,630 794,181 33=53 

35 3371434 काठभाडौ-बिऩयु सडक विस्ताय 42,171 39,875 94=56 

36 3371444 वपक्कर श्री अन्त्त ुडाॊडा सडक 30,000 10,964 36=55 

37 3371454 

उत्तय दजऺण रोकभागा(कणाारी, कारीगण्डकी य 
कोशी) 

1,130,955 572,802 50=65 

38 3371464 फेनीघाट-आरुघाट-राके बन्त्ज्माङ 27,500 11,624 42=27 

39 3371474 काठभाडौं उऩत्मका सडक तनभााण तथा सधुाय 450,000 256,278 56=95 

40 3371484 अन्त्म शहयी सडक 725,598 349,543 48=17 
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41 3371494 काठभाडौं उऩत्मका सडक विस्ताय आमोजना 2,388,525 1,953,566 81=79 

42 3371524 योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 13,117 0 0=00 

43 3371544 फेशीशहय- चाभे -भनाङ 53,700 5,438 10=13 

44 3371574 स्थातनम सडक ऩरु तनभााण 2,494,172 1,228,169 49=24 

45 3371594 

यणनैततक सडक ऩरुहरुको विस्ततृ सॊबाव्मता 
अध्ममन 

200,000 69,676 34=84 

46 3371634 

सडक मातामात सयुऺा, अततक्रभण तनमन्त्रण तथा 
सीभा सयुऺा 

22,500 3,136 13=94 

47 3371964 फाढीजन्त्म ऺतत ऩनुतनभााण आमोजना 480,808 432,761 90=01 

48 3371984 सेती रोकभागा(वटकाऩयु  -रोडे-चैनऩयु-ताक्राकोट) 74,000 31,893 43=10 

49 3371994 चेऩाङ भागा (ठोयी -बण्डाया -रोथय-भरेख)ु 60,000 18,983 31=64 

50 3372244 हरुाकी याजभागा (ऩरुहरु सभेत) 2,098,741 454,286 21=65 

51 3373034 काठभाण्डौं ददगो शहयी मातामात आमोजना 486,767 29,398 6=04 

52 3373044 उऩऺेरीम मातामात अतबिवृि आमोजना 1,553,857 451,264 29=04 

53 3373054 

दजऺणकारी-छैभरे-तसस्नेयी-कुरेखानी सडक 
आमोजना 

38,300 19,955 52=10 

54 3373064 जर भागा 10,000 173 1=73 

55 3373074 येरिे तथा भोनो येर विकास आमोजना 1,290,336 868,541 67=31 

56 3373124 व्माऩायीक भागा विस्ताय आमोजना 1,290,109 798,442 61=89 

57 3373144 मातामात आमोजना तमायी सहमोग 56,500 1,275 2=26 

58 3373204 

यणनीततक सडक ऩरु तनभााण तथा ऩरु ऩरेुसा 
सॊयऺण 

2,493,874 1,138,989 45=67 

59 3373234 तम्घास - तसभरटायी -ठूरा फेशी - प्मूठान सडक 80,000 51,580 64=48 

60 3373254 तसताऩाईरा–धाके सडक आमोजना 13,000 0 0=00 
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61 3373264 सासेक योड कनेक्टीतबटी प्रोजेक्ट 2,397,365 1,007,151 42=01 

62 3373274 चक्रऩथ विस्ताय आमोजना 990,526 108,338 10=94 

63 3373294 अन्त्म उत्तय दजऺण सडकहरु 272,500 83,805 30=75 

64 3373304 

नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा मातामात 
आमोजना: भजुग्रङ नायामणगढ खण्ड सडक 

1,188,000 249,640 21=01 

65 3373314 सडक तथा ट्रावपक सयुऺा 646,630 14,729 2=28 

66 3373324 ऩाटन ऩॊचेश्वय 30,000 3,367 11=22 

67 3373334 तरुसीऩयु -ऩयुनधाया-फोटेचौय 100,000 40,118 40=12 

68 3373344 खवुटमा ददऩामर 30,000 15,434 51=45 

69 3373354 सॊबावित यणनीततक सडकहरु 1,080,000 391,698 36=27 

70 3373524 मातामात व्मिस्था सदुृढीकयण आमोजना 59,520 55,507 93=26 

71 3373544 तभतथरा ऺेर सडक सधुाय 80,000 23,061 28=83 

72 3373554 सम्बावित प्रादेजशक सडकहरु 100,000 23,612 23=61 

73 3373564 यणनीततक सडक ऩनुस्थााऩना तथा सधुाय 417,054 68,853 16=51 

    जम्भा 38,308,192 16,493,084 43=05 

 

१२. आ.ि. २०७१ /07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेजखत नीतत तथा कामाक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 46  काटेतरङ तथा तसजण्डकेट 
प्रणारीराई तनमन्त्रण गने। 

ढुिानी सम्फजन्त्ध कामाराई कडाइका साथ 
ऺभता तबर सॊचारन गना सयोकायिारा  
तनकामसॊग छरपर/तनणाम गयी 
कामाान्त्िमनका रातग ऩराचाय बएको छ। 
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2 49 

 तनभााण व्मिसामीरे आपूरे गयेको 
तनभााणको कम्तीभा ५ ििाको 
गणुस्तयीमता प्रत्माबतूत ददनऩुने 
व्मिस्था गने । 

सािाजतनक खरयद तनमभािरी सॊशोधन 
ऩिात कामावितध तमाय गरयन ेतथा SBD भा 
ऩरयभाजान हनुेछ। 

3 109 

 ििाबरय मातामातको सवुिधा अबाि 
बएका प्रत्मेक तनिााचन ऺेरभा 
कम्तीभा एक सडक फहिुिॉम 
ठेक्काभा कामाान्त्िमन गने गयी 
तनभााण कामा अजघ िढाउन े। 

वितबन्न तनिााचन ऺेरका सबासद य सडक 
कामाारमफाट फहफुिॉम ठेक्का प्रवक्रमा अगाडी 
फढेको छ । 

4 109 
  डोल्ऩा य हमु्राभा आगाभी दईु 
ििातबर भोटयफाटो   ऩरु् माउने। 

डोल्ऩा ट्रमाक खोल्ने कामा नेऩारी सेनाफाट 
तनभााण बइयहेको | मस आ. ि. भा हमु्रा 
ट्रमाक खोल्न े कामा अन्त्तगात ४ वक.भी. 
प्रगतत बएको छ। 

5 110 

 आगाभी छ भवहनातबर विस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रततिेदन तमाय गयी 
काठभाडौं-तयाई रतुभागाको तनभााण 
कामा मसै ििा शरुु गने।  

BOT प्रणारी अन्त्तगात तनभााण कामा 
सॊचारन गना प्रिद्धाकहरुफाट भनशामऩर 

(EOI) भाग बएकोभा सो प्राप्त बइ हार 
भलु्माॊकन सम्ऩन्न बएको छ ।  

6 111 

 भध्मऩहाडी रोकभागाको कुर 
१७७६ वकरोभीटय सडकको 
सम्ऩूणा ट्र्माक तनभााण कामा 
आगाभी ििा सम्ऩन्न गने। मो 
रोकभागाको ६६ वकरोभीटय 
कारोऩरे, २० वकरोभीटय ग्रािेर 
तथा २० िटा ऩरु आगाभी ििा 
सम्ऩन्न गने ।  

१५ वक.भी. कारोऩरे सम्ऩन्न बएको छ 
। ९ िटा ऩरु तनभााण सम्ऩन्न बएको छ । 
२९ वक.भी. ग्रािेर सम्ऩन्न छ। 
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7 112 

 उत्तय दजऺण रोकभागाको 
कारीगण्डकी कोरयडोयको फाॉकी 
२० वकरोभीटय ट्र्माक खोल्न े
कामा सम्ऩन्न गने। कणाारी 
कोरयडोयको तरभी-राप्चा-तसतभकोट 
खण्डभा ३० वकरोभीटय य 
वहल्सा-तसतभकोट खण्डभा ३५ 
वकरोभीटय ट्रमाक खोल्न।े  

२१.९ वक.भी. ट्रमाक खोल्ने कामा सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 

8 112 

 कोशी कोरयडोयको ६० 
वकरोभीटय सडकको ट्रमाक य 
ऩाॉचफटा ऩरु तनभााणको काभ 
सम्ऩन्न गने।  

कोशी करयडयभा १४.५ वक.भी. ट्रमाक 
खोल्ने कामा सम्ऩन्न बएको छ ।  

 

9 113  हरुाकी याजभागाको ४० 
वकरोभीटय सडक कारोऩरे गने।  

७.३ वक.भी. कारोऩरे गने कामा सम्ऩन्न 
बएको छ ।  

 

10 114  तनभााणाधीन १० िटा ऩरुहरुको 
तनभााण सम्ऩन्न गने।  

४ िटा ऩरु तनभााण सम्ऩन्न बएको छ । 

 

 

11 114 

 राभोसाॊघ–ुताभाकोशी–जजयी सडक, 
शवहद भागा (घोयाही–होरेयी 
खण्ड), रजुम्फनी फवुद्धि सकीट, 

साॉपेिगय–भाताडी सडक, फदाघाट-
तरिेणी सडक, फाराज-ुतरशरुी 
सडक, छहये–विदयु सडक, फल्ख-ु
छैभरे सडक, बिऩयु–नगयकोट 
सडक य जनकऩयु ऩरयक्रभा सडक 
सभेत ११ िटा सडकहरुको ७० 
वकरोभीटय सडक स्तयोन्नतत एिॊ 
कारोऩरे गने।  

१४ वक.तभ. कारोऩर सम्ऩन्न |(चैर) 

 

५० वक. भी. कारोऩरे बएको बएको  छ 
। 
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12 118 

 सखेुत-जमु्रा सडक य शीतरऩाटी-
भतुसकोट सडकको १६० 
वकरोभीटय सडक कारोऩरे    
गने । 

६४ वक.भी. प्रगतत बएको छ । 

 

 

13 119 

 चैनऩयु-खाॉदिायी, हका ऩयु-
ओखरढुङ्गा, ओखरढुङ्गा-सल्रेयी य 
नेऩारगञ्ज-कोहरऩयु सडकहरुको 
कुर ११२ वकरोभीटय सडक 
कारोऩरे गने।  

ठेक्का व्मिस्थाऩन बइ तनभााण व्मिसामी 
साइटभा भोतफराइज बइसकेको छ। 

14 120 

 नायामणघाट-भजुग्रङ सडकको 
स्तयोन्नतत गने । भजुग्रङ-
काठभाडौं सडक खण्डको सधुाय 
सम्फन्त्धी विस्ततृ सम्बाव्मता 
अध्ममन सम्ऩन्न गने ।  

ठेक्का सम्झौता बएको छ | 

 

15 122 

 आगाभी ििा यणनीततक य स्थानीम 
सडकहरूको तनमतभत, ऩटके, 

आितधक य ऩनु्स्थाऩना य 
आकजस्भक गयी जम्भा १६ हजाय 
७ सम ८८ वकरोभीटय सडक 
भभात सधुाय गने। 

भभातको कामा तनयन्त्तय रुऩभा चरी यहन े
|८९०८ वक.तभ. तनमतभत ६७८० वक.तभ. 
ऩटके चार ु यहेको तथा २८ वक.तभ. 
आितधक तनभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ।  
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16 123 

 तसभया-फददािास खण्डको येरभागा 
तनभााणका कामाराई ततव्रता 
ददइनेछ । ब्रोडगेजस्तयका 
तनभााणाधीन जमनगय-जनकऩयु-
िददािास येरभागा य कटहयी-
फधुनगय येरभागाको जग्गा खयीद 
य येरभागा ऺेर छुट्याउन े कामा 
गने । 

ठे.नॊ १ देखी ३ का वितबन्न स्थानभा box 

culvert को तनभााण चारू यहेको छ। ठे.नॊ 
४ देखी ९ सम्भको तनभााण सबेऺणको ऩूया 
बएको तथा तभक्स तडजाइनको कामा तनयन्त्तय 
बैयहेको, पूरझोय य कातरन्त्जोयभा ऩूर 
तनभााणको फोरऩर आह्वान गरयएको छ। 

वियाटनगय जोगिनी य जमनगय विजरुऩयुा 
फददाफास येरभागाका विफाददत स्थान फाहेक 
अन्त्म स्थानभा भआुब्जा वितयण जायी यहेको 
य बायतीम ऩऺफाट तनभााणकामा जायी यहेको 
छ। भेची भहाकारी येरभागा अन्र्तगत जम्भा 
३०० वक.भी येरभागा, तसभाया वियगॊज (२६ 
वक.भी) य फटुिर बैयहिा रजुम्िनी (४२ 
वक.भी) तरॊक येरभागाको विस्ततृ आमोजना 
प्रततिेदन तमाय बएको छ। तनजगढ हेटौंडा 
बयतऩूय येरभागाको सॊबाव्मता अध्ममनको 
प्रस्ताि (RFP) आह्वान गयीएको छ। 

17 124 

 काठभाडौं उऩत्मकाको सािाजतनक 
मातामात सेिाराई सयुजऺत य 
गणुस्तयीम फनाउन वितबन्न स्तयभा 
ठूरा य भझौरा सडकहरुभा 
र् मावऩड भास ट्रान्त्सऩोटा अिधायणा 
रागू गने। मसका रातग ४० 
बन्त्दा फढी सीट ऺभताका फस 
आमात गदाा राग्ने बन्त्साय 
भहसूरभा तनजित प्रततशत छूट 
ददन।े    

काठभाडौँ ददगो शहयी विकास आमोजना 
भापा त रुट अध्ममन गयी रुटहरुको 
ऩवहचान, त्मस्ता फाटोभा चल्ने सिायीको 
भाऩदण्ड तनधाायण गने कामा बइयहेको छ ।  

18 125 
 आगाभी ििा यणनैततक य स्थानीम 

सडकभा कुर १२५ िटा ऩरुको 
तनभााण सम्ऩन्न गने।  

३६ िटा ऩरु तनभााण सम्ऩन्न बएको    
छ । 
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भवहरा, िारिातरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम 
 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
जनसॊख्माको दृवििाट भहत्िऩूणण वहस्सा ओगटेको भवहरा िगणको सशक्तिकयण, रैङ्गीक 
भूरप्रिाहीकयण तथा अऩाङ्गता बएका ब्मक्ति य ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्त्धी रैंतगक सभानताको 
अिधायणाराई याज्मरे आत्भसात गदै २०५२ सारभा ऩवहरो ऩटक भवहरा तथा सभाजकल्माण 
भन्त्रारमको रुऩभा मस भन्त्रारमको स्थाऩना बएको हो । २०५८ सारभा फारफातरकाहरुको 
तफषमराई सभेत सभािेश गयी मस भन्त्रारमराई भवहरा, िारिातरका तथा सभाजकल्माण 
भन्त्रारमको रुऩभा विस्ताय गरयमो ।  
 
२. दृविकोण् 
आफ्नो भौतरक अतधकायको उऩबोग गनण वितबन्न कायणरे ऩति ऩयेका भवहरा, िारिातरका, 
अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरु, ज्मेष्ठ नागरयक एिॊ रैंतगक अल्ऩसॊख्मकहरुको अतधकाय स्थावऩत   
गने ।  
 
३. ध्मेम् 
अिसयिाट िक्तित बएका य ऩिातड ऩयेका भवहरा, िारिातरका, ज्मेष्ठ नागरयक य अऩाङ्गता 
बएका ब्मक्तिहरु सभेतराई सशिीकयण गदै याविम विकासको भूरप्रिाहभा ल्माउन े। 
 
४. यणनीतत् 
सॊयऺण य अिसयका भाध्मभहरु शृ्रजना गने, त्मसभा ऩह ॊच िढाउने, नीततगत तथा कानूनी 
आधायहरुको व्मिस्था गने जस्ता उऩामहरुको अिरम्िन गदै अिसयिाट िक्तित बएका, 
वऩितडएका िा ऩिातड ऩयेका भवहरा, िारिातरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका ब्मक्तिहरु 
सभेतराई आतथणक तथा साभाक्तजक सशिीकयणको भाध्मभिाट याविम विकासको भूरधायभा 
सभावहत गयाउने ।  
 
५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 भवहराहरुको आतथणक तथा साभाक्तजक सशिीकयण गने, 
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 िारिातरकाहरुको सॊयऺण, िारअतधकायको सॊयऺण य प्रिर्द्णन जस्ता कामणक्रभहरु सॊचारन 
गने,  

 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको याज्म प्रदत्त सेिा स विधाभा ऩह ॉच िवृर्द् गयी आतथणक तथा 
साभाक्तजक सशिीकयण गने,   

 ज्मेष्ठ नागरयकहरुको याज्म प्रदत्त सेिा स विधाभा ऩह ॉच िवृर्द् गयी आतथणक तथा साभाक्तजक 
सशक्तिकयण गने,  

 आिश्मकतान साय नीतत तनभाणण, कान नभा स धाय तथा कामणमोजनाका भाध्मभिाट रक्ष्म प्राप्त 
गने । 

 

६. कामणऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामण विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोक्तजभ भन्त्रारमरे सम्ऩादन गन णऩने 
कामणहरु् 
 भवहरा, िारिातरका, सभाजकल्माण सम्िन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामणक्रभको तज णभा, 

कामाणन्त्िमन, अन गभन य भूल्माङ्कन । 
 भवहरा, िारिातरका, सभाज कल्माण सम्िन्त्धी अध्ममन, अन सन्त्धान तथा सिेऺण । 
 भवहरा, िारिातरका, सभाज कल्माण सम्िन्त्धी याविम, अन्त्तयाविम तथा ऺेरीम सॊघ सॊस्थासॊग 

सम्ऩकण  य सभन्त्िम । 
 अनाथ िारिातरका, असहाम, भवहरा, िरृ्द्, िरृ्द्ा, अऩाङ्ग य अशिको सॊयऺण । 
 भवहराकल्माण तथा सीऩ विकास । 
 िारिातरकाको कल्माण । 
 जेष्ठ नागरयकको स यऺा य कल्माण । 
 याविम, अन्त्तयाणविम गैयसयकायी सॊस्थाको सभन्त्िम तथा ऩरयचारन । 
 सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थार्द्ाया कामाणन्त्िमन गरयएका भवहरा, िारिातरका तथा 

सभाजकल्माण सम्िन्त्धी कामणक्रभको अन गभन । 
 धभणऩ  र य धभणऩ  री । 
 रैंतगक वहॊसा सम्िन्त्धी विषम । 
 याविम भवहरा आमोग । 
 सभाजकल्माण ऩरयषद् । 
 सभाजकल्माण केन्त्र । 
 िरृ्द्ाश्रभ । 
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 िार भक्तन्त्दय । 
 

७. कानूनी व्मिस्था्  
कामाणरमराई तनर्दणि गरयएका कामणहरु सम्ऩादनका रातग व्मिस्था गरयएका  कानूनहरु (ऐन, 
तनमभ, कामणवितध, तनदेक्तशका, भाऩदण्ड/भानदण्ड, अन्त्तयाणविम सन्त्धी-सॊझौता, अन िन्त्ध तथा 
सक्तम्भरनहरु), 
 रैंङ्गवक सभानता कामभ गनण केही नेऩार ऐन सॊशोधन गनण िनेको ऐन, २०६३  
 भानि िेचविखन तथा ओसाय ऩसाय (तनमन्त्रण) गने सम्िन्त्धभा व्मिस्था गनण िनेकेा ऐन 

२०६४ तथा तनमभािरी २०६५ । 
 ज्मेष्ठ नागरयक कल्माण ऐन, २०६३ य तनमभािरी, २०६५ । 
 घयेर  वहॊसा (कस य य सजाम) ऐन, २०६६ तथा तनमभािरी २०६७ । 
 रैंतगक वहॊसा तनिायण कोष (सिारन) तनमभािरी, २०६७ । 
 िारिातरका सम्िन्त्धी ऐन, २०४८ । 
 िारश्रभ (तनषधे य तनमतभत गने) ऐन, २०५६ । 
 िारिातरका सम्िन्त्धी तनमभािरी, २०५२ । 
 एकर भवहरा स यऺा कोष (सिारन) तनमभािरी,२०७० । 
 आऩतकातरन िारउर्द्ाय कोष (सिारन) तनमभािरी,२०५१ । 
 अऩाङ्ग सॊयऺण तथा कल्माण ऐन, २०३९ य तनमभािरी, २०५१ । 
 सभाजकल्माण ऐन २०४९ । 
 भवहरा विरुर्द् ह ने सिै प्रकायका बेदबाि उन्त्भूरन गने भहासक्तन्त्ध, (CEDAW), १९७९ 
 भवहरा विरुर्द् ह ने सिै प्रकायका बेदबाि उन्त्भूरन गने भहासक्तन्त्धको  इच्िाधीन आरेख, 

१९९९ । 
 भवहरा तथा विकास सम्िन्त्धी अन्त्तयाणविम सम्भेरन १९९५ िेक्तजङ्ग (१२ सयोकायको ऺेर 

BPFA) । 
 िाउऩडी प्रथा उन्त्भूरन तनदेक्तशका, २०६३ । 
 ऩ नस्थाणऩना केन्त्र सॊचारन तनदेक्तशका, २०६८ । 
 ऩ नस्थाणऩना कोष सॊचारन तनदेक्तशका, २०६८ । 
 भानि िेचविखन तथा ओसायऩसायिाट ऩीतडत प्रबावितहरुको सॊयऺण य हेयचाह सम्िन्त्धी 

याविम न्त्मूनतभ भाऩदण्ड, २०६८ । 
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 भवहरा विरुर्द् ह न ेसिै प्रकायका बेदबाि उन्त्भूरन गने भहासक्तन्त्धको (CEDAW) कामाणन्त्िमन 
सम्िन्त्धी याविम कामणमोजना, २०६० । 

 िारअतधकाय सम्िन्त्धी भहासन्त्धी, १९८९ । 
 सशस्त्र र्द्न्त्र्द्भा िारिातरका प्रमोग विरुर्द् िारअतधकाय सम्िन्त्धी भहासक्तन्त्धको इच्िाधीन 

आरेख, २००० । 
 िारअतधकायको िेचविखन, िार िेश्मािकृ्तत्त य अश्लीर क्तचरण विरुर्द् िारअतधकाय सम्िन्त्धी 

भहासक्तन्त्धको इच्िाधीन आरेख, २००० । 
 िारिातरका सम्िन्त्धी याविम नीतत, २०६९ । 
 सॊम ि याि सॊघ, स यऺा ऩरयषद्िाट ऩारयत प्रस्ताि नम्िय १३२५ य १८२० को कामाणन्त्िमन 

याविम कामणमोजना (२०६७।६८-२०७१।७२) । 
 दक्तऺण एक्तशमाभा फार कल्माण प्रिर्द्णनका रातग ऺेरीम व्मिस्था सम्िन्त्धी साकण  भहासक्तन्त्ध, 

२००२ । 
 नेऩारी िारिातरका विदेशी नागरयकराई धभणऩ  र, धभणऩ  री ग्रहण गनण र्दने शतण तथा प्रवक्रमा, 

२०६५ । 
 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको अतधकाय सम्िन्त्धी सॊम ि यािसॊघीम भहासन्त्धी (UNCRPD) 

२००६ । 
 अऩाङ्गता सम्िन्त्धी याविम नीतत तथा कामणमोजना, २०६३ । 
 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको ऩरयचमऩर वितयण तनदेक्तशका, २०६५ । 
 सभ दामभा आधारयत ऩ नस्थाऩना कामणक्रभ सिारन तनदेक्तशका, २०६६ । 
 अन्त्तयदेशीम धभणऩ  र, धभणऩ  री व्मिस्थाऩन विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०६७ । 
 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको ऩरयचमऩर वितयण तनदेक्तशका, २०६५ । 
 सभ दामभा आधारयत ऩ नस्थाणऩना कामणक्रभ सिारन तनदेक्तशका, २०६६ । 
 िेश्मािकृ्तत्तका रातग भवहरा य िारिातरकाको जीउ भास्न े िेच्न ेकाभ योकथाभ गने य सो 

विरुर्द् सॊघणष गने सम्िन्त्धी साकण  (SAARC) भहासन्त्धी २००२ । 
 रैवङ्गक सभानता य भवहरा सशिीकयणयाविम कामणमोजना, २०६१ 
 रैवङ्गक वहॊसा विरुर्द्को याविम कामणमोजना,(सन ्२०१०) । 
 
 

  



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

भवहरा, फारफातरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम  178 

 

८. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना्   
 

 

 

९. आ.ि. २०७१/०७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणण कामणहरु् 
 भवहरा सशक्तिकयण कामणक्रभ् 

o वितबन्न 8 क्तजल्राभा सॊचातरत ऩ नस्थाणऩना गहृिाट 2071 पाग ण भसान्त्त सम्भ 327 जना 
वऩतडतराई सेिा र्दइएको ि। 

o रैवङ्गक सम्ऩकण  विन्त्द हरुको रातग ऺभता अतबिृवर्द् तातरभ सम्ऩन्न गरयएको ि। 

 सभाजकल्माण कामणक्रभ् 
o अऩाङ्गगता बएका व्मक्तिहरुको हक अतधकायका रातग ऩैयिी य सचेतना सम्िन्त्धी कामणक्रभ 

सॊचारन गरयएको ि। 

o सयकायी तनजी साझेदायीभा र्दिा तथा आिासीम ऩ न्स्थाऩना कामणक्रभ सॊचारन गरयएको ि। 

o सहामक साभाग्री उऩरव्ध गयाउन ५ िटै विकास ऺेरभा उत्ऩादन य वितयण व्मिस्था 
तभराइएको ि। 
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o सयकायी तनजी साझेदायीभा जेष्ठ नागरयकहरुका रातग र्दिा तथा आिासीम सेिा प्रदान 
गरयएको ि । 

o जेष्ठ नागरयकहरुको स्माहाय कताणहरुराई तातरभ प्रदान गरयएको ि। 

o अन्त्तऩ णस्ता सीऩ हस्तान्त्तयण कामणक्रभ सॊचारन गरयएको ि। 

 

िारकल्माण कामणक्रभ् 
o बिऩ य, कास्की य भोयङ्गभा म सेऩ नेऩार भापण त िारस धाय गहृ सॊचारन गरयएको ि। 

o िार न्त्माम सभन्त्िम सतभतत भापण त 64 क्तजल्राभा िार इजरास गठन य सॊचारन गयी 
िारभैरी न्त्माम प्रणारी अिरम्िन गरयएको ि। 

 िारिातरका भातथको वहॊसा अन्त्त्मका रातग याविम ऩहर् 
o िारिातरकाराई अन शासनका नाभभा र्दइने शायीरयक तथा भानतसक सजामको विरुर्द्को 

अतबमान सॊचारन गरयएको ि। 

o िरात्काय, वहॊसा, हत्मा य शोषण जस्ता जघन्त्म अऩयाध न्त्मूनीकयणको रातग सचेतना कामणक्रभ 
सॊचारन गरयएको ि। 

 

 भवहरा विकास कामणक्रभ् 
o तनजाभती सेिाराइ सभािेशी िनाउन केन्त्रीमस्तयभा भवहराहरुको रातग रोकसेिा तमायी 

कऺा सॊचारन गरयएको ि। 

o 752 िटा भवहरा सतभतत अन्त्तगणत व्मिसावमक सभूह गठन गरयएको ि। 

o ऩैयिी य जनचेतना कामणक्रभ सॊचारन गरयएको ि। 

o रैवङ्गक वहॊसा तनिायण सम्िन्त्धी कामणक्रभ गरयएको ि। 

o वकसोयीहरुको रातग फह आमातभक विकास सम्िन्त्धी कामणक्रभ सॊचारन बएको ि। 

 

 याविम भवहरा आमोग् 
o भनोयञ्जन ऺेरभा कामणयत भवहराहरुको अिस्था िाये अध्ममन गरयएको ि। 

o वहॊसाका वितबन्न घटना िाये अन गभन तथा भूल्माङ्कन गरयएको ि। 

o भवहरा वहॊसा विरुर्द् चेतनाभ रक प्रचाय प्रसाय गरयएको ि। 

 

 फारकल्माण सतभतत्  

o िारिातरका खोजतराज सभन्त्िम केन्त्र सॊचारन गयी िारिातरकाको उर्द्ाय गरयएको ि। 

o िारसॊयऺण सतभततहरु गठन य ऩरयचारन गरयएको ि। 

o जोक्तखभऩूणण अिस्थाभा यहेका िारिातरकाको उर्द्ाय, याहत, भनोविभशण, ऩारयिारयक ऩ नणतभरन 
तथा ऩ नस्थाणऩना कामणक्रभ सिारन गरयएको ि। 

o िारअतधकाय सम्िन्त्धी श्रोत तथा 2 िटा सूचना केन्त्र स्थाऩना गरयएको ि। 

 भन्त्रारमका अतधकृतस्तय य भन्त्रारम िावहयका अतधकृतस्तयका भवहराहरुराइ Management and 

Development Exposure Training प्रदान गनण विियण सॊकरन गने कामण सम्ऩन्न गरयएको ि। 

 Social Science Research Council (SSRC) स्थाऩना गने सम्िन्त्धभा Steering Committee य 
Technical Committee गठन बै काउक्तन्त्सरको भस्मौदा तमायी बएको ि। 
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१०. आतथणक िषण २०७०/0७१ भा वितनमोक्तजत फजेट एिॊ खचणको मथाथण विियण 
  चार  खचण         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.क्तश.नॊ. कामणक्रभ कामभ फजेट खचण 
खचण 

प्रततशत 

1 
3400113 

भवहरा,फारफातरका तथा सभाज कल्माण 
भन्त्रारम 

41,755 35,852 85=86 

2 3400133 सभाज कल्माण ऩरयषद् 19,000 19,000 100=00 

3 3400143 सभाज कल्माण केन्त्रहरु 37,692 27,211 72=19 

4 3400163 याविम भवहरा आमोग 32,769 30,942 94=42 

5 3401013 भवहरा विकास कामणक्रभ 39,462 33,673 85=33 

6 3401023 भवहरा सशक्तिकयण कामणक्रभ 58,865 53,526 90=93 

7 
3401053 

सभाज कल्माण कामणक्रभ (जेष्ठ नागरयक 
कामणक्रभ सभेत) 

223,255 204,197 91=46 

8 3401073 फार कल्माण कामणक्रभ 45,491 41,448 91=11 

9 3401083 फार कल्माण सतभतत 39,655 11,634 29=34 

10 
3401093 

फारफातरका भातथको वहॊसा अन्त्तका रातग 
याविम ऩहर 

5,915 1,044 17=65 

11 
3401123 

रैवङ्गक वहॊसा तनिायणका रातग भवहरा 
स स्थाहरुको एकीकृत विकास कामणक्रभ 

77,225 43,669 56=55 

12 
3408023 

भवहरा विकास कामणक्रभ(भवहरा जागतृत 
कामणक्रभ सभेत) 

833,138 757,741 90=95 

    जम्भा 1,454,222 1,259,937 86=64 

 

 ऩूॉक्तजगत खचण          रु. हजायभा 

1 
3400114 

भवहरा,फारफातरका तथा सभाज कल्माण 
भन्त्रारम 

31,775 19,104 60=12 

2 3400144 सभाज कल्माण केन्त्रहरु 12,025 6,124 50=93 
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3 3400164 याविम भवहरा आमोग 3,450 3,383 98=06 

4 3401014 भवहरा विकास कामणक्रभ 2,980 2,942 98=72 

5 3401074 फार कल्माण कामणक्रभ 23,500 7,150 30=43 

6 
3401094 

फारफातरका भातथको वहॊसा अन्त्तका रातग 
याविम ऩहर 

468 0 0=00 

7 
3408024 

भवहरा विकास कामणक्रभ(भवहरा जागतृत 
कामणक्रभ सभेत) 

67,473 45,153 66=92 

    जम्भा 141,671 83,856 59=19 

 

११. आ.ि. ०७१/0७२ भा वितनमोक्तजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अन भातनत खचण्  
 

 चार  खचण          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.क्तश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम ख द फजेट खचण प्रततशत 

1 3400113 भवहरा,फारफातरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम 48,348 37,004 76=54 

2 3400133 सभाज कल्माण ऩरयषद् 20,000 20,000 100=00 

3 3400143 सभाज कल्माण केन्त्रहरु 39,507 24,391 61=74 

4 3400163 याविम भवहरा आमोग 34,495 24,453 70=89 

5 3401013 भवहरा विकास कामणक्रभ 43,358 28,406 65=52 

6 3401023 भवहरा सशक्तिकयण कामणक्रभ 50,703 34,826 68=69 

7 3401053 

सभाज कल्माण कामणक्रभ (जेष्ठ नागरयक कामणक्रभ 
सभेत) 

187,923 125,424 66=74 

8 3401073 फार कल्माण कामणक्रभ 47,835 45,757 95=66 

9 3401083 फार कल्माण सतभतत 62,301 15,359 24=65 

10 3401093 

फारफातरका भातथको वहॊसा अन्त्तका रातग याविम 
ऩहर 

8,250 2,506 30=38 

11 3401123 

रैवङ्गक वहॊसा तनिायणका रातग भवहरा स स्थाहरुको 
एकीकृत विकास कामणक्रभ 

159,356 45,177 28=35 

12 3408023 
भवहरा विकास कामणक्रभ(भवहरा जागतृत कामणक्रभ 

936,442 749,679 80=06 
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सभेत) 

    जम्भा 1,638,518 1,152,982 70=37 

 

 ऩूॉक्तजगत खचण          रु. हजायभा 
1 3400114 भवहरा,फारफातरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारम 16,490 7,669 46=51 

2 3400144 सभाज कल्माण केन्त्रहरु 925 75 8=11 

3 3400164 याविम भवहरा आमोग 6,500 0 0=00 

4 3401014 भवहरा विकास कामणक्रभ 700 495 70=71 

5 3401024 भवहरा सशक्तिकयण कामणक्रभ 910 0 0=00 

6 3401074 फार कल्माण कामणक्रभ 36,020 10,730 29=79 

7 3401094 

फारफातरका भातथको वहॊसा अन्त्तका रातग याविम 
ऩहर 

1,200 0 0=00 

8 3408024 

भवहरा विकास कामणक्रभ(भवहरा जागतृत कामणक्रभ 
सभेत) 

83,555 43,296 51=82 

    जम्भा 146,300 62,265 42=56 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेक्तखत नीतत तथा कामणक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फ दा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामणक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 214 

 वितबन्न िगण य सभ दामका 
भवहराहरूको आतथणक स्रोत य 
साधनभा ऩह ॉच फढाउन रक्तऺत 
भवहरा आतथणक सशिीकयण 
अतबमान देशव्माऩी रुऩभा सिारन 
गने।  

१७,३९८ विऩन्न भवहराहरुरे सीऩभूरक 
तातरभ ऩाएका य १८,९८८ जनारे व्मिसाम 
स्थाऩना खचण अन दान ऩाउने गयी कामणक्रभ 
सॊचारन बैयहेको ि। 
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2 214 

 वहॊसाऩीतडत भवहरा तथा 
वकशोयीहरूराई स यक्तऺत य 
ऩ नस्थाणऩना गनण याविमस्तयको 
भङ्गरा-साहना ऩ नस्थाणऩना केन्त्रको 
स्थाऩना गने। 

केन्त्र सॊचारनको कामणवितध य अिधायणाऩर 
तमाय बएको ि। तसपरक्तस्थत फारभक्तन्त्दयको 
जग्गा य बिन तरन सॊझौता सम्ऩन्न बएको 
ि। 

3 215 

 िादी, भ ि कभरयी, भ ि कभैमा, 
चेऩाङ्, याउटे तथा गन्त्धिण सभूहका 
वकशोयी तथा भवहराहरुका रातग 
योजगाय कामणक्रभ सिारन गने । 

 

४,९८० जना वकशोयीतथा भवहराहरुरेहरुरे 
सीऩ तथा व्मािसावमकता विकास तातरभ य 
व्मिसाम स्थाऩना खचण अन दान ऩाउन े गयी 
कामणक्रभ सॊचारन बैयहेको ि। 

4 216 

 ज्मेष्ठ नागरयकहरुभा यहेका ऻान, 
सीऩ य अन बिराई नमाॉ ऩ  स्ताभा 
हस्तान्त्तयण गनण य ज्मेष्ठ 
नागरयकहरुको एकाङ्कीऩनाराई 
सयर य यभणीम फनाउन र्दिा 
सेिा केन्त्र तथा ज्मेष्ठ नातगयक 
क्रफहरु तनजी ऺेरको 
सहबातगताभा विस्ताय गने य 
ऩश ऩतत ऺेरतबरको िृर्द्ाश्रभराई 
स विधासम्ऩन्न फढाउन।े 

कामणक्रभ स्िीकृत बै क्तजल्रा/क्तजल्राभा 
अक्तख्तमायी ऩठाइएको ि। गैयसयकायी 
सॊस्थाहरु भापण त र्दिा सेिा केन्त्रहरू सॊचारन 
बैयहेको। िृद्व कल्माण कोषको यकभको 
ब्माजफाट िाना भभणत गरयएको ि। अन्त्म 
दाताको सहमोगभा सभाज कल्माण केन्त्र 
ऩश ऩततभा स विधा थऩ गरयएको ि। 

5 217 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुका 
रातग सभ दामभा आधारयत 
ऩ न्स्थाऩना कामणक्रभराई 
प्रबािकायी रुऩभा सिारन गने य 
नमाॉ फने्न क्तशऺा य स्िास््मका 
सॊयचनाहरू अऩाङ्गभैरी फनाउने। 

कामणक्रभ सॊचारन बइयहेको ि। 
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6 218 

 जोक्तखभभा यहेका फारफातरकाहरू 
आऩतकारीन सेिा य उर्द्ायका 
रातग फार हेल्ऩराइन १०९८ य 
फारफातरका खोजतरास केन्त्र 
१०४ प्रबािकायी रुऩभा सिारन 
गनण द िै सॊमन्त्रराई विस्ताय गयी 
साधन सम्ऩन्न फनाउने। 

 

५११ जना फारफातरकाको उर्द्ाय गयी 
ऩ नतभणरन तथा ऩ नस्थाऩना गरयएको । कैरारी 
क्तजल्राभा कामणक्रभ थऩ विस्ताय गयी १३ 
क्तजल्राभा कामणक्रभ रागू गरयएको ि। 
जोक्तखभऩूणण अिस्थाभा यहेका फारक १४७२ 
य फातरका १२८१ गयी २७५३ 

फारफातरकाको उर्द्ाय, याहत, भनोविभशण, 
सॊयऺण य ऩारयिारयक ऩ नतभणरन तथा 
ऩ नस्थाऩना गरयएको ि । 

7 219 

 फारफातरका तथा वकशोय वकशोयी 
विरुर्द् ह ने शोषण, द व्मणिहाय तथा 
वहॊसा तनमन्त्रणका रातग विद्यभान 
दश िषे कामणमोजनाभा ऩरयभाजणन 
गयी आिासीम फारगहृहरुराई 
भाऩदण्ड अन कूर सिारन गने । 
फार तफज्माइभा ऩयेका वकशोय 
वकशोयीहरुका रातग स धाय गहृ 
भापण त क्तशऺा य सीऩ प्रदान गयी 
स्ितनबणय फन्न प्रोत्साहन गने। 

 

केन्त्र ८२ य क्तजल्रा १९० गयी २७२ िटा 
फारगहृहरूको अन गभन गरयएको। ७ िटा 
फारअतधकाय हननका घटनाहरूको अन गभन 
गरयएको ि। काठभाडौं उऩत्मकाभा भाऩदण्ड 
य फारगहृ अन गभनसम्फन्त्धी अन्त्तयवक्रमा 
गरयएको ि । भध्म य स दूयऩक्तिभका १७ 
िटा फारगहृहरूका प्रतततनतधहरूराई 
फारअतधकाय सॊयऺण फाये अतबभूखीकयण 

ऺभता अतबिृवर्द् गरयएको ि । फार 
तफज्माइभा ऩयेका २ जना वकशोय/वकशोयीराई 
शीऩ विकास तातरभ प्रदान गरयएको ि ।  
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मङ्टिा तथा खेरकूद भन्त्रारम 

 

१.ऩषृ्ठभूङ्झभ् 
याङ्जिम ङ्जिकासभा मङ्टिाहरुको िृहत्तय सहबाङ्झगता तथा ऩङ्चयचारन एिॊ खेरकूद ऺेरको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गनन 
मङ्टिा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी नीङ्झत मोजना तथा कामनक्रभको तजङ्टनभा, कामानन्त्िमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
गने उद्देश्मरे मङ्टिा तथा खेरकूद भन्त्रारमको स्थाऩना बएको हो । भन्त्रारमरे मङ्टिाका राङ्झग ऩङ्चयचारन 
कामनक्रभ, ऺभता अङ्झबफङृ्जि तथा सशक्तीकयण कामनक्रभ य उनीहरुकाराङ्झग सहमोग तथा सहकामन कामनक्रभ 
सञ्चारन गदै रहयहेको छ बने खेरकूद तपन  ऩूिानधाय ङ्जिकास, याङ्जिम तथा अन्त्तयानङ्जिमस्तयको प्रङ्ञशऺण एिॊ 
प्रङ्झतमोङ्झगताहरुको सञ्चारन य सहबाङ्झगता, प्रोत्साहनका कामनक्रभहरु सञ्चारन गदै रएको छ । साथै, नऩेार 
सयकायरे मस भन्त्रारमराई सङ्टम्ऩेका ङ्ञजम्भेिायी, ङ्झरिर्षॉम अन्त्तङ्चयभ मोजनाभा उल्रेङ्ञखत रक्ष्म तथा उद्देश्म 
एिॊ नेऩार सयकायफाट सभम सभमभा बएका भहत्िऩूणन ङ्झनणनम तथा घोङ्जर्षत नीङ्झतहरु सभेतराई भध्मनजय 
याखी भन्त्रारमरे मङ्टिा, खेरकूद य स्काउटका ऺेरभा कामन गदै रईयहेको छ ।  
 

२.दृङ्जिकोण् 
मङ्टिाहरुको रधायबतू अङ्झधकायको प्रत्माब ङ्टङ्झत गदै उनीहरुराई नतेतृ्िदामी बङू्झभकाभा स्थाङ्जऩत गयाई याि 
ङ्झनभानणभा प्रभङ्टख साझेदाय फनाउने तथा खेरकूद य स्काउङ्जटङ्गको भाध्मभफाट यािको प्रङ्झतष्ठा फढाउॉदै 
भङ्टरङ्टकभा स्िस्थ, अनङ्टशाङ्झसत, स्िािरम्फी य भमानङ्छदत नागङ्चयक तमाय गने ।  
 

३.ध्मेम् 
मङ्टिाहरूराई याि ङ्झनभानणको भूर प्रिाहभा सभाङ्जहत गयाई भङ्टरङ्टकको सिानङ्गीण ङ्जिकास गने  य  सफैका 
राङ्झग खेरकूदको अिधायणा अनङ्टरूऩ खेरकूद ऺेरराई अनङ्टशाङ्झसत, भमानङ्छदत एिॊ सङ्टव्मिङ्ञस्थत फनाउॉदै 
याङ्जिम ङ्जिकासको एक भहत्िऩूणन ऩऺको रूऩभा स्थाङ्जऩत गने । त्मसैगयी, स्काउङ्जटङ्गको भाध्मभफाट 
फारफाङ्झरका तथा मङ्टिाराई शायीङ्चयक, भानङ्झसक, फौङ्जिक ङ्जिकासका साथै अनङ्टशाङ्झसत य स्िािरम्िी फनाई 
देश ङ्जिकास कामनभा सहबागी गयाउने । 

 

४.यणनीङ्झत् 
 सभङ्जिगत रक्ष्म् 
 मङ्टिाहरुराई ऩङ्चयचारन तथा ऺभता अङ्झबफङृ्जि गयी भङ्टरङ्टकको सिानङ्गीण ङ्जिकास गनन नेततृ्िदामी 

बङू्झभकाभा स्थाङ्जऩत गयाई याि ङ्झनभानणभा प्रभङ्टख साझेदाय फनाउने । 

 सफैका राङ्झग खेरकूदको अिधायणा अनङ्टरूऩ खेरकूद ऺेरराई अनङ्टशाङ्झसत, भमानङ्छदत एिॊ सङ्टव्मिङ्ञस्थत 
फनाउॉदै याङ्जिम ङ्जिकासको एक भहत्िऩूणन ऩऺको रूऩभा स्थाङ्जऩत गने ।  
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 खेर ऩूिानधायको ङ्जिकासका साथै खेर प्रङ्ञशऺण एिॊ प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन य प्रोत्साहन कामनराई सभम 
साऩेऺ फनाई अन्त्तयानङ्जिम खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताभा सपरता हाङ्झसर गनन खेराडीहरुराई सऺभ  
तङ्टल्माउने ।  

 स्काउङ्जटङ्गको भाध्मभफाट फारफाङ्झरका तथा मङ्टिाराई शायीङ्चयक, भानङ्झसक, फौङ्जिक ङ्जिकासका साथै 
अनङ्टशाङ्झसत य स्िािरम्िी फनाई देश ङ्जिकास कामनभा सहबागी गयाउने । 

 

 कामननीङ्झतक रक्ष्महरु् 
 मङ्टिाहरुको प्रििननकाराङ्झग मङ्टिा रदानप्रदान कामनक्रभ सञ्चारन गने । 

 मङ्टिाहरुराई सॊगङ्छित एिॊ भूरप्रिाहीकयण गनन याङ्जिम मङ्टिा ऩङ्चयर्षद् गिन एिॊ मङ्टिा सूचना केन्त्रको 
सङ्टदृढीकयण गने ।  

 मङ्टिाहरुको ऺभता अङ्झबफङृ्जि तथा सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग अङ्झबभङ्टखीकयण, ताङ्झरभ, सम्भान, अनङ्टसन्त्धान 
एिॊ टेिा प्रदान गने कामनक्रभ सञ्चारन गने । 

 खेरकूदको ङ्जिकासकाराङ्झग ऩङ्टिानधाय ङ्झनभानण, प्रङ्ञशऺण तथा प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन  
गने । 

 खेरकूदको ङ्जिकासकाराङ्झग अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान कामनक्रभ सञ्चारन गने । 

 स्काउङ्जटङ कामनराई प्रबािकायी फनाउन ऩूिानधाय ङ्जिकास गने ।  
 स्काउङ्जटङ्ग कामनक्रभफाट फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयङ्जकशोयी एिॊ मङ्टिाहरुको ऺभता अङ्झबफङृ्जि तथा ङ्जिकास 

गने ।  
 मङ्टिा, खेरकूद एिॊ स्काउटको ङ्जिकासका राङ्झग नीङ्झतगत तथा कानूनी सङ्टधाय गयी सयकायी, ङ्झनजी य 

गैयसयकायी ऺेरको बङू्झभकाराई प्रबािकायी फनाउने । 

 

५.यणनीङ्झतक उद्दशे्महरु् 
 १६–२५ िर्षन उभेय सभूहका मङ्टिाहरुराई ङ्ञशऺा, ऺभता अङ्झबिृङ्जि भापन त उद्यभङ्ञशरता प्रििनन गने । 

 २६–४० िर्षन उभेय सभूहका मङ्टिाहरुराई योजगायी, स्ियोजगायी तथा उद्यभङ्ञशरता िङृ्जि रङ्ञऺत ताङ्झरभ 
तथा प्रङ्ञशऺणका कामनक्रभहरु सञ्चारन गने ।  

 स्िदेशी योजगायी ङ्झसजनना गयी िेयोजगाय मङ्टिाका सभस्माराई क्रङ्झभकरुऩभा सभाधान गने । 

 दङ्टव्मनसन एॊि कङ्ट रत जस्ता असाभाङ्ञजक ङ्जक्रमाकराऩफाट मङ्टिाहरुराई भङ्टक्त गनन सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरगत 
ङ्झनकामहरु य गैय–सयकायी सॊस्थाहरुसॉगको सहकामन तथा सभन्त्िमभा ङ्जिशेर्ष कामनक्रभहरु सञ्चारन गने ।  

 सभाजभा ङ्जिद्यभान गङ्चयफी, अङ्ञशऺा, छङ्टिाछूत, जातीम ङ्जिबेद, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा तथा अभानिीम कामनहरुको 
अन्त्त्मका राङ्झग मङ्टिा ऩङ्चयचारन गनन सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरगत ङ्झनकामहरु, गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉगको 
सहकामन तथा सभन्त्िमभा ङ्जिशेर्ष कामनक्रभहरु सञ्चारन गने ।  

 ङ्जिकास कामनक्रभ य ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा मङ्टिा शङ्ञक्तराई ऩङ्चयचारन गने ।  
 याङ्जिम मङ्टिा ऩङ्चयर्षद्को गिन गने ।  
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 याङ्जिम ङ्जिकासको नेततृ्ि य नीङ्झत ङ्झनभानणको तहभा मङ्टिाराई ऩङ्टर् माउन ङ्झतनराई नेततृ्ि य नीङ्झत 
ङ्झनभानणसम्फन्त्धी ङ्जिर्षमहरुभा ऺभता अङ्झबिृङ्जि गने ।   

 रन्त्तङ्चयक य अन्त्तयानङ्जिम मङ्टिा अनङ्टबि रदान–प्रदान कामनक्रभराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदने ।  
 सफैका राङ्झग खेरकूदको अफधायणाअनङ्टरुऩ खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सञ्चारन गने । 

 खेरकूदका हयेक ऺेर य स्तयभा भङ्जहरा सहबाङ्झगता फढाउन ङ्जिङ्जिध खेरकूद गङ्झतङ्जिङ्झध सञ्चारन गने । 

 ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम य सािनजङ्झनक सॊस्थाराई खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सञ्चारन गनन प्रङे्चयत गने । 

 अन्त्तयानङ्जिमस्तयका खेरकूद कामनक्रभ तथा प्रङ्झतमोङ्झगताहरुभा हङ्टने सहबाङ्झगताराई प्रोत्साहन गने । 

 ऩमनटकीम, ऩिनतीम, ऩयम्ऩयागत तथा साहङ्झसक खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सञ्चारन गने । 

 ङ्जिद्यभान बौङ्झतक ऩूिानधायको सॊयऺण, सम्ििनन तथा ङ्जिकास गदै थऩ बौङ्झतक ऩूिानधायको ङ्झनभानण गने। 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ दातङृ्झनकाम य ङ्झभरयािहरुसभेतको सहमोग जङ्टटाई अन्त्तयानङ्जिम भाऩदण्डअनङ्टरुऩको बौङ्झतक 
ऩूिानधाय ङ्झनभानण गने ।  

 ङ्जिश्वङ्जिद्यारमस्तयभा खेरकूदसम्फन्त्धी ऩूिानधाय ङ्झनभानण गयी खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सञ्चारन गने ।  
 स्काउङ्जटङ कामनक्रभराई व्माऩकरुऩभा ङ्जिस्ताय गनन अङ्झधकाङ्झधक सहबाङ्झगता िृङ्जि गयी स्िमॊसेिा य 

स्काउङ्जटङराई ङ्जिस्ताय तथा व्मिङ्ञस्थत गने । 

 

६.कामनऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामनङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनङ्टन ऩने कामनहरु 
देहामफभोङ्ञजभ यहेका छनM् 

 मङ्टिा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामनक्रभको तजङ्टनभा, कामानन्त्िमन, अनङ्टगभन य  
भूल्माङ्कन । 

 मङ्टिा ऩङ्चयचारन तथा याङ्जिम मङ्टिा ङ्जिकास । 

 मङ्टिा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी ङ्जिर्षमको अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, सिेऺण । 

 मङ्टिारमको सञ्चारन य मङ्टिारमसम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयानङ्जिम सम्ऩकन  य सभन्त्िम । 

 मङ्टिा जनशङ्ञक्तको प्रङ्ञशऺण य ताङ्झरभ । 

 मङ्टिा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयानङ्जिम सम्फन्त्ध तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि । 

 खेरकूद सम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयानङ्जिम कामनक्रभ । 

 मङ्टिा जागयण तथा ङ्जिकास सम्फन्त्धी कामनक्रभ । 

 मङ्टिा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी ङ्जिर्षमभा सयकायी य गैयसयकायी सङ्घ–सॊस्थाको ऩङ्चयचारन तथा 
ऺभताङ्जिकास । 

 याङ्जिम खेरकूद ऩङ्चयर्षद् तथा खेरकूद सम्फन्त्धी अन्त्म याङ्जिम, ऺेरीम तथा अन्त्तयानङ्जिम सॊस्था । 

 नेऩार स्काउट । 
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७.  कानूनी व्मिस्था् 
 नेऩारको अन्त्तङ्चयभ सॊङ्जिधान, २०६३ को बाग ४ को धाया ३५ को उऩधाया २० भा देशको 

ङ्जिकासभा मङ्टिा जनशङ्ञक्तराई ऩङ्चयचारन गनन याज्मरे ङ्जिशेर्ष नीङ्झत अिरम्फन गनेछ बङे्ङ व्मिस्था 
यहेको । 

 याङ्जिम मङ्टिा नीङ्झत, २०६६ । 

 याङ्जिम खेरकूद नीङ्झत, २०६७ । 

 खेरकूद ङ्जिकास ऐन, २०४८ । 

 खेरकूद ङ्जिकास ङ्झनमभािरी, २०४९ । 

 नेऩार स्काउट ऐन, २०५०  । 

 नेऩार स्काउट ङ्झनमभािरी, २०५१ । 

 ऩाया य स्ऩेशर खेरकूद सहमोग कामनक्रभ सञ्चारन कामनङ्जिङ्झध, २०६७ । 

 याङ्जिम मङ्टिा प्रङ्झतबा सम्भान कामनङ्जिङ्झध, २०६८ । 

 याङ्जिम खेरकूद प्रङ्झतबा सम्भान कामनङ्जिङ्झध, २०६८ । 

 स्थानीम मङ्टिा साझेदायी कामनक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ । 

 प्राथङ्झभकता य ङ्झफशेर्ष प्राथङ्झभकताको सभूहका मङ्टिाका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ कामनक्रभ सञ्चारन 
ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ । 

 मङ्टिा सूचना केन्त्र सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० । 

 यािऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड तथा ङ्जिद्यारम खेरकूद प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० । 
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८. सॊगिन सॊयचना् 
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9. र.फ. २०७१/०७२ भा  सम्ऩादन बएका  भहत्िऩूणन  कामनहरु 
 स्थानीम मङ्टिा साझेदायी कामनक्रभ सञ्चारनका राङ्झग प्रङ्झत ङ्जिर्षम ऺेर १ राख ३० हजायका दयरे ५७ 

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामानरमराई अङ्ञततमायी ऩिाहएको य १८ ङ्ञजल्रा खेरकङ्ट द ङ्जिकास सङ्झभङ्झत-
(मङ्टिा सूचना केन्त्र) राई यकभ ङ्झनकासा ऩिाहएको । उक्त कामनक्रभ सञ्चारनका राङ्झग ६ ङ्ञजल्राभा 
प्रस्ताि भूल्मानकॊ नको क्रभभा यहेको, ९ ङ्ञजल्राभा सॊस्थाहरु छनौट बएको य ४ ङ्ञजल्राभा सम्झौता 
बई कामानदेश सभेत ङ्छदहसकेको जानकायी प्राप्त बएको छ । 

 सङ्टनसयी, धनकङ्ट टा, दाङ, फङ्छदनमा, गोयखा, म्माग्दी, कास्की, डडेरधङ्टया य डोटीफाट सहबागी मङ्टिा छनौट 
गनन ङ्ञशऺा भन्त्रारम, कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्त्रारम, उद्योग भन्त्रारम, सहकायी तथा गयीफी ङ्झनिायण 
भन्त्रारम य भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण भन्त्रारमराई ऩराचाय गयी भ्रभण स्थान 
छनौटका राङ्झग भन्त्रारम य मङ्टिा सम्ऩकन  व्मङ्ञक्तसॊग ऩयाभशन बई भ्रभण स्थान य सहबागीहरुको 
नाभािरी प्राप्त बैयहेको छ ।   

 ङ्ञचङ्झनमा मङ्टिा प्रङ्झतङ्झनङ्झध भण्डरको नेऩार भ्रभणका सम्फन्त्धभा होटर फास, फस, रन्त्तङ्चयक हिाई ङ्जटकट 
खङ्चयद गने कामनका राङ्झग फोरऩर ररृिानको सूचना प्रकाशन गयी प्राप्त फोरऩरहरुको भूल्माॊकन    
बैयहेको छ । 

 भन्त्रारमको रमोजनाभा ङ्जिङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दर सम्फि मङ्टिा सॊस्था एिॊ गैयसयकायी मङ्टिा 
सॊघसॊस्था/सॊजारहरु य मङ्टिाको ऺेरभा काभ गने सॊस्थाहरुसॉगको सहकामन य सहबागीताभा १५ औॊ 
अन्त्तयानङ्जिम मङ्टिा ङ्जििस सम्भङृ्जिका राङ्झग भानङ्झसक रुऩभा स्िस्थ मङ्टिा बङे्ङ नायाका साथ अगि १२, 
२०१४ सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 नेऩारी मङ्टिा प्रङ्झतङ्झनङ्झध भण्डरको बायत भ्रभणका सम्फन्त्धभा हिाई ङ्जटकट खङ्चयद गने कामनका राङ्झग 
ङ्झसरफन्त्दी दयबाउऩर ररृिानको सूचना प्रकाशन गङ्चयएको य प्राप्त ङ्झसरफन्त्दी दयबाउ ऩरको भङ्टल्माॊकन 
बएको छ ।    

 हराभ, ओखरढङ्टॊगा, फाया, ङ्ञचतिन य रभजङ्टङ गयी ५ ङ्ञजल्राराई ऩूिानधाय ङ्जिकास य जनशङ्ञक्त 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनकासा बएको साथै सङ्टनसयी, काभ्र,े दोरखा, धाङ्छदङ्ग य फङ्छदनमाका राङ्झग जनशङ्ञक्त 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनकासा ऩिाहएको य जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩनको काभ बैसकेको छ ।  

 केङ्ञन्त्रम मङ्टिा सूचना केन्त्रको औऩचाङ्चयक  शङ्टबायम्ब गयी ङ्झनयन्त्तय सॊचारन बैयहेको छ । 
 २०७१ काङ्ञत्तनक देङ्ञख प्रत्मेक भॊगरफाय ङ्जिहान 8.१५ फजेदेङ्ञख ८.३५ सम्भ येङ्झडमो नेऩारफाट मङ्टिा 

सञ्चाय येङ्झडमो कामनक्रभ प्रसायण बईयहेको छ ।  
 मङ्टिा रङ्ञऺत दङ्टई िटा ङ्जिर्षम िस्तङ्टहरुभा नेऩार टेङ्झरङ्झबजन भापन त ङ्झबङ्झडमो सन्त्देश तमाय गयी भङ्जहनाको 

४ ऩटक प्रत्मेक फङ्टधफाय ङ्जिहान ७ फजेको सभाचाय अगाङ्झड य ऩाङ्ञऺक रुऩभा याती ८ फजेको सभाचाय 
अगाङ्झड ङ्झबङ्झडमो सन्त्देश प्रसायण कामन सम्ऩङ्ङ बएको ।  

 १००० मङ्टिाहरुराई ङ्जिङ्झबङ्ङ १७ िटा ङ्ञशऩभूरक ताङ्झरभको ङ्जिर्षम ऺेरहरुभा ४५ ङ्ञजल्राहरुभा घयेरङ्ट 
तथा साना उद्योग ङ्जिकास सङ्झभङ्झत भापन त ताङ्झरभ कामनक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्त्धभा भन्त्रारमफाट 
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सूचना प्रकाशन गयी सोही रधायभा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जिकास सङ्झभङ्झत भापन  सूचना प्रकाशन 
गयी उक्त ताङ्झरभ सञ्चारनका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राभा सहबागी छनौटको कामन बैयहेको छ । 

 याङ्जिम मङ्टिा प्रङ्झतबा सम्भानका राङ्झग सूचना प्रकाशन य ऩराचाय गयी कामनङ्जिङ्झध उऩरब्ध गयानईएको 
साथै ५ िटा ऺेङ्झरम प्रशासन कामानरम भापन  ७५ िटा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामानरमराई सभेत मङ्टिा 
प्रङ्झतबा ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयएको छ । उक्त अनङ्टयोध य सूचना फभोङ्ञजभ सॊकरन बएका 
रिेदनहरु अध्ममन बैयहेको छ ।  

 मङ्टिा ऩङ्चयर्षद् ङ्जिधेमक तमाय गयी ङ्ञस्िकृङ्झतका राङ्झग व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद्मा ऩेश गङ्चयएको छ ।  
 ङ्जिङ्झबङ्ङ १४ िटा मङ्टिा सम्ऩकन  ङ्जिन्त्दङ्टहरुको सहबाङ्झगताभा अन्त्तयङ्जक्रमा कामनक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  
 मङ्टिा प्रङ्झतबा तथा उद्यभीहरुको खोजी य ङ्झतनको कामनराई प्रोत्साहनका राङ्झग प्रकाशन सूचना फभोङ्ञजभ 

दयखास्त सॊकरन गङ्चयएको छ । साथै ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩर ऩङ्झरकाभा प्रकाङ्ञशत प्रङ्झतबािान तथा उद्यभी 
मङ्टिाहरुको ङ्जिियण सॊकरन गयी छनौट चयणभा ऩेश बएको छ । 

 मङ्टिा ङ्झबजन २०२५ सङ्जहतको मङ्टिा ङ्जिकासका राङ्झग याङ्जिम कामनमोजनाको भस्मौदा तमायी एिॊ याङ्जिम 
मङ्टिा नीङ्झत, २०६६ भा रिश्मक ऩङ्चयभाजनन सङ्जहतको भस्मौदा तमायी गननका राङ्झग मङ्टिाको ऺेरभा 
कामनयत ७ सदस्मीम कामनदररे ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभा ऺेङ्झरम/केङ्ञन्त्रम कामानशारा सम्ऩङ्ङ गयी भस्मौदा उऩय 
छरपर बैयहेको छ । 

 Nepali Youth in Figure, Dec 2014, ५०० प्रङ्झत प्रकाशन गयी सो ऩङ्टस्तकको औऩचाङ्चयक रुऩभा 
भाननीम मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्रीज्मूफाट ङ्जिभोचन गयी ङ्जितयण गने कामन शङ्टरु गङ्चयएको छ । 

 धनङ्टर्षा, अछाभ य फाजङ्टया ङ्ञजल्राभा नेऩार स्काउट भापन  १२० जना ङ्जकशोय ङ्जकशोयीहरुराई ऺभता 
ङ्जिकास ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  

 याङ्जिम मङ्टिा प्रङ्झतबा सम्भानका राङ्झग सानिनजङ्झनक सूचना प्रकाशन ५ िटा ऺेङ्झरम प्रशासन कामानरम, 
याङ्जिम खेरकङ्ट द ऩङ्चयर्षद् ७५ ङ्ञजल्ल्रा खेरकङ्ट द ङ्जिकास सङ्झभङ्झत-मङ्टिा सूचना केन्त्र) भा ऩरचाय गयी 
कामनङ्जिङ्झध उऩरब्ध गङ्चयएको छ । ५ िटा ऺेङ्झरम प्रशासन कामानरम भापन त ५० िटा ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामानरमराई सभेत मङ्टिा प्रङ्झतबा ङ्झसपाङ्चयसका राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयएको उक्त अनङ्टयोध य सूचना फभोङ्ञजभ 
सॊकरन बएको रिेदनहरु अध्ममन बैयहेको छ ।   

 मङ्टिा फङ्टरेङ्जटन प्रकाशनका राङ्झग रेख यचना सॊकरन बैयहेको छ ।  
 ५६ ङ्ञजल्राभा यािऩङ्झत यङ्झनङ ङ्ञशल्ड कामनक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ ।  
 खेरकङ्ट दभा प्रङ्झतफङ्ञन्त्धत और्षधी सेिन ङ्जिरुिको सचेतना कामनक्रभ नेऩारगञ्ज य धनगढीभा कामनक्रभ 

सम्ऩङ्ङ बएको उक्त कामनक्रभभा ७५ जना  खेराडी, ङ्जिद्याथॉ, प्रङ्ञशऺक, ङ्ञशऺक तथा खेर 
व्मिसथाऩक सहबागी बएको छ । 

 खेरकङ्ट द ऩङ्टयस्काय तथा सम्भान कामनङ्जिङ्झध २०७१ को भस्मौदा तमाय गयी स्िीकृङ्झतका राङ्झग 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयर्षदभा ऩेश बएको छ ।  

 नेऩार स्काउट केन्त्रराई अनङ्टदान यकभ रु. १७,००,०००।- उऩरब्ध गयाहएको छ। 
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 दङ्ञऺण एङ्ञशमारी भङ्जहरा बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता रमोजना गने रक्ष्म यहेकोभा नेऩार, बायत, श्रीरॊका, 
फॊगरादेश य भाङ्ञल्दभ्स गयी छ यािको सहबागीताभा दङ्ञऺण एङ्ञशमारी भङ्जहरा बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता 
रमोजना गङ्चयएको छ ।  

 भङ्टरऩानी ङ्जक्रकेट भैदानको भङ्टरब्जाका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत जग्गा धनीसॊग प्रभाण भाग गने कामन 
बहयहेको छ ।  

 देशका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा कबडनहर, सेभीकबडनहर य खेरभैदान ङ्झनभानण बहयहेको छ ।  
 

१0. रङ्झथनक िर्षन २०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचनको मथाथन ङ्जिियण 

चारङ्टखचन         रु. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामनक्रभ कामभफजेट खचन खचनप्रङ्झतशत 
1 3430113 मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्रारम 23,386 22,353 95=58 

2 3430123 याङ्जिम खेरकङ्ट द ऩङ्चयर्षद् 1,085,133 952,916 87=82 

3 3431013 याङ्जिम मङ्टिा ऩङ्चयचरन कामनक्रभ 123,800 96,153 77=67 

4 3431023 खेरकङ्ट द ङ्जिकास कामनक्रभ 122,464 113,427 92=62 

    जम्भा 1,354,783 1,184,849 87=46 

 

ऩूॉङ्ञजगत खचन         रु. हजायभा 
1 3430114 मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्रारम 5,500 2,531 46=02 

    जम्भा 5,500 2,531 46=02 

 

१1. र.ि. 2०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचन्  
 

चारङ्टखचन         रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टदफजेट खचन प्रङ्झतशत 

1 3430113 मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्रारम 27,511 23,291 84=66 

2 3430123 याङ्जिम खेरकङ्ट द ऩङ्चयर्षद् 1,190,319 1,139,303 95=71 

3 3431013 याङ्जिम मङ्टिा ऩङ्चयचरन कामनक्रभ 124,000 91,312 73=64 

4 3431023 खेरकङ्ट द ङ्जिकास कामनक्रभ 105,621 96,304 91=18 

    जम्भा 1,447,451 1,350,210 93=28 
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 ऩङ्टॉङ्ञजगत खचन         रु. हजायभा 

1 3430114 मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्रारम 16,050 10,261 63=93 

    जम्भा 16,050 10,261 63=93 

 

१2. र.ि. 2071/07२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामनक्रभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामनक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 206 
 मङ्टिा ऩङ्चयर्षद् गिनका राङ्झग 

सॊयचनात्भक कामन अङ्ञघ 
फढाउने।  

मङ्टिा ऩङ्चयर्षद गिन ङ्जिधेमकको भस्मौदा 
सॊसदभा ङ्जिचायाङ्झधन अिस्थाभा यहेको 
छ। 

2 206 
 मङ्टिा ङ्जिकासका राङ्झग ङ्झबजन 

२०२५ तमाय गयी कामनक्रभहरु 
सञ्चारनभा ल्माउने। 

मङ्टथ ङ्झबजन २०२५ तमायी गनन गङ्छित 
सङ्झभङ्झतफाट भस्मौदा तमाय गने कामन 
अङ्ञन्त्तभ चयणभा यहेको छ। 

3 207 

 मङ्टिाहरूराई देश ङ्झनभानणभा सङ्चयक 
गयाउन ङ्जिङ्झबङ्ङ ऺेरभा मङ्टिा रङ्ञऺत 
कामनक्रभ अन्त्तगनत योजगायभूरक 
तथा उद्यभशीरता ङ्जिकास ताङ्झरभ 
प्रदान गने।  

७ िटा शीऩभूरक ताङ्झरभ सञ्चारनका 
राङ्झग ४९ िटा ङ्ञजल्राभा घयेरङ्ट तथा 
साना उद्योग ङ्जिकास सङ्झभङ्झत भापन त 
सम्झौता गयी केही ङ्ञजल्राहरूभा ताङ्झरभ 
सञ्चारन गङ्चयएको छ। 

4 208 

 रगाभी तीन िर्षनङ्झबर हयेक 
ङ्झनिानचन ऺेरभा न्त्मूनतभ एउटा 
खेरभैदान ङ्झनभानण गने अङ्झबमान 
अन्त्तगनत थऩ ५३ ङ्झनिानचन ऺेरभा 
खेर भैदान ङ्झनभानण गने । 

एक ङ्झनिानचन ऺेर एक खेर भैदान 
कामनक्रभका राङ्झग याङ्जिम खेरकङ्ट द 
ऩङ्चयर्षद् भापन त ७५ िटै ङ्ञजल्रा खेरकङ्ट द 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराहन यकभ ङ्झनकासा ऩिाह 
ङ्ञजल्राभा २८० खेर भैदान ङ्झनभानण 
कामन अगाडी फढाहएको छ। 

5 209 

 कािभाडौंको भूरऩानीको ङ्जक्रकेट 
भैदानभा अन्त्तयानङ्जिम स्तयको 
प्मायाङ्जऩट रगामतका ऩूिानधाय 
ङ्झनभानण गने।  

प्मायाङ्जपटको जग खङे्ङ य भैदान 
सम्माउने कामन बैयहेको । 
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यऺा भन्त्रारम 

 
१. ऩषृ्ठबतूभ् 
नेऩारभा सॊस्थागत रुऩभा यऺा प्रशासनको सरुुिात २००७ सारको क्रान्न्त्त ऩश्चात बएको हो । २००७ 
सारको क्रान्न्त्त ऩश्चात छुटै्ट भन्त्रारमको भहशसु बएय यऺा भन्त्रारमको स्थाऩना बएको हो । स्थाऩना 
कारभा यऺा भन्त्रारम दईु िटा शाखाहरु (१) साधायण य (२) फजेट शाखाभा भार सीतभत तथमो । 
दोस्रो जनआन्त्दोरन अन्घसम्भ थौयै कभमचायीहयफाट मो भन्त्रारमको काममसॊचारन बएको तथमो । 
भन्त्रारमरे गनुम ऩने सेना सम्फन्त्धी काभभा मस भन्त्रारमको बतूभका तबन्न प्रकृततको तथमो । 
जनआन्त्दोरन -२ ऩश्चात सो बतूभकाभा ऩरयितमन बई भन्त्रारमको कामम न्जम्भेिायी, काममचाऩ एिॊ काममको 
गहनता फढेकोरे भन्त्रारमको काममशैरी, सॊयचना य जनशन्िको ऺभता अतबिवृि गरयनऩुने आिश्मकता 
भहशसु बई सो अनरुुऩ कामम अगाडी फवढयहेको छ । 
 
२. दीघमकारीन सोंच्  

 नेऩारी सेना य अन्त्तमगतका तनकामहरुको वित्तीम तथा प्रशासतनक तनमन्त्रण, सभन्त्िम एिॊ 
व्मिस्थाऩनभा भन्त्रारमको बतूभका सऺभ, सदुृढ य प्रबािकायी फनाउन े। 

 सॊविधानभा उन्लरन्खत रोकतान्न्त्रकयणको प्रकृमािाया व्मिसावमक, कुशर, सऺभ, सभािेशी य सदुृढ 
याविम सेनाका रुऩभा नेऩारी सेनाको विकास गने । 

 
३. उद्दशे्म्  

 यऺा भन्त्रारम एिॊ सेनाको सॊयचना, ऺभता तथा व्मिसावमक कुशरताभा अतबिदृ्बि गने । 
 सयुऺा सॊिेदनशीरता, मसका भलुम य भान्त्मताराई जगेनाम गनम आिश्मक व्मिस्थाऩकीम काममहरु 

प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन गने । 
 नेऩारी सेनाको बतूभकाराई अझ फढी सऺभ य सफर फनाउन यऺा भन्त्रारमरे गने सभन्त्िम, 

तनमन्त्रण तथा सऩुरयिेऺणको बतूभकाराई अझ फढी प्रबािकायी फनाउन े। 
 सेनाको व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी याविम सयुऺाका दृविरे अतत गोप्म याख्नऩुने फाहेकका सफै काभ 

कायिाहीराई ऩायदशी फनाउने । 
 
४. यणनीततहरु्  
 नागरयक-सेनािीचको सम्फन्त्ध सभुधयु फनाउन वितबन्न काममक्रभहरु सॊचारन गने । 
 नेऩारी सेनाको ऩनु्सॊयचना गने । 
 ऐन तनमभ तजुमभा तथा विद्यभान ऐन तनमभभा सभम अनकुुर सधुाय ऩरयभाजमन गने । 
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 नेऩारी सेनाका सफै मतुनटहरुभा भानि अतधकाय इमकाइ स्थाऩना गने, सफै तातरभहरुभा भानि 
अतधकायको विषमिस्त ु सभािेश गने, भानि अतधकायको अनगुभन, सनुिुाई, छानविन तथा 
सािमजतनकीकयण य कायिाही गने । 

 यऺा भन्त्रारम य नेऩारी सेनािीचको सम्फन्त्ध य सभन्त्िमराई सदुृवढकयण गने । 
 नेऩारी सेनाको व्मिस्थाऩकीम सचुना प्रणारीराई भन्त्रारमको सूचना प्रणारीभा सोझै आफि गने । 

 
५. काममऺ रे् 
नेऩार सयकाय (काममविबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोन्जभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुम ऩने काममहरु 
देहामअनसुाय छन ्। 
 याविम सयुऺा सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा काममक्रभको तजुमभा, कामामन्त्िमन, अनगुभन य भूलमाॊकन । 
 नेऩारी सेनाको गठन, ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन, तनमन्त्रण, रोकतान्त्रीकयण य ऩनुसंयचना । 
 सैतनक अतधकृत तथा जिानको अनशुासन य सेिा शतम । 
 सैतनक तातरभ । 
 सेनाको सवुिधा । 
 सैतनक हातहततमाय तथा साभग्रीको खरयद य उत्ऩादन । 
 सैतनक कायफाही य सेनाको गततवितध । 
 सैतनक तनभामणशारा । 
 सैतनक प्रततष्ठान (इन्त्स्टरेसन) य सॊचाय तथा मातामात । 
 सैतनक बण्डाय । 
 सैतनक व्मायेक तथा कामामरमको व्मिस्था । 
 विकास कामम य विऩद उिाय काममभा सहमोग । 
 याविम सेिा दरको सॊगठन, तातरभ य प्रशासन । 
 सैतनक कलमाण । 
 याविम तनकुञ्ज, िन्त्मजन्त्त ुआयऺ य भहत्िऩूणम याविम सम्ऩदा तथा स्भायकको सयुऺा । 
 नेऩारी सैतनक विभान सेिा । 
 सैतनक कलमाणकायी मोजना । 
 याविम सयुऺा ऩरयषद य सयुऺा ऺेर सधुाय । 
 तसरखाना । 
 सैतनक गपु्तचय विबाग । 
 सैतनक अस्ऩतार । 
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७. कानूनी व्मिस्था्  
 सैतनक ऐन, २०६३ 
 सैतनक सेिा तनमभािरी, २०६९ 
 सयुऺा, साभरयक िा प्रततयऺा साभग्री आऩूततम गने काममवितध, २०६४ 
 
८. सॊगठन सॊयचना् 

वि.सॊ.२०४७ सारको याजनीततक ऩरयितमन ऩतछ २०४८ सारभा गद्बठत उच्चस्तयीम प्रशासन सधुाय 
आमोगको प्रततिेदनको आधायभा ऩनु्सॊयचना गयी भन्त्रारमको कभमचायी दयफन्त्दी सॊख्मा ३८ कामभ 
गरयएको तथमो ।नेऩार सयकाय य नऩेारी सेनाफीचको सम्फन्त्धराई अझ सदुृढ गने उिेश्म एिॊ सेनाको 
बतूभकाराई प्रबािकायी ढॊगरे सॊचारन गनमका रातग आिश्मक जनशन्ि ऩरयचारन गरय भन्त्रारमभा 
नमाॉ दयफन्त्दी सजृना गनमका रातग वि.स.२०६८ सारभा भन्त्रारमको सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन 
अध्ममन (Organisation and Management Study) गयी ९८ जना कभमचायीको दयफन्त्दी सजृना 
गरयएको छ । 
 

9. आतथमक िषम 2071/72 को  पालगणु  भसान्त्तसम्भ  सम्ऩन्न बएका भखु्म भखु्म काभहरु् 
 “फॊकयिाट  व्मायेकसम्भ”  काममक्रभ  अन्त्तगमत्  जिान राईन-115, तातरभ बिन-5, कभाण्डय  

फॊगरा/ अततथी बिन-8, अतधकृत भेश- 27, ऩद्बदक भेश 39, कामामरम बिन-20, कोत 
घय/क्िाटय गाडम-16, शौचारम-66, बान्त्छा/ स्टोय, फॊकय ( सयुऺाको रातग)-13, ट्रस सेड घय- 
24 तनभामण सम्ऩन्न बएको छ । 

 अत्मािश्मक जग्गा खरयद् तफतबन्न व्मायेकहरुको तनतभत्त (11 स्थानको रातग) अतत आिश्मक ऩने 
जग्गा करयि 18 तफघा खरयद गरयएको छ । 

 तातरभ् नेऩारी सेनाको सॊस्थागत ऺभता अतबफवृि गनम स्िदेशभा 598 िटा तातरभभा करयि 
32539 जना य विदेशभा सॊचारन बएको 328 िटा तातरभभा 510 जना सहबागी बई ऩेशागत 
तथा अन्त्म तातरभहरु हातसर गयेका छन ्। 

 सैतनक कभाण्ड तथा स्टाप करेज तातरभ् स्िदेशी न्शऺाथी-41 य विदेशी न्शऺाथी- 9 जना गयी 
जम्भा 50 जना न्शऺाथीहरुराई प्रदान गरयएको छ । 

 याविम सेिादर सम्फन्त्धी तफतबन्न न्जलराहरुिाट सहबागी बएका 600 जना छार/ छाराहरुराई 
याविम सेिादर सम्िन्त्धी तारीभ प्रदान गरयएको छ । 

 सकर दजाम, ब.ूऩू. सैतनक, ऩरयिाय य गैह्र सैतनक गयी जम्भा 8815 नजा िेड बनाम बई उऩचाय 
चरयएको, 74560 जनाराई िवहयङ्ग उऩचाय सेिा प्रदान य 755247 जनाराई येतडमोरोजी तथा 
प्माथोरोजी उऩचाय सेिा प्रदान गरयएको छ । 

 अन्त्म उऩचाय सेिाभा डेन्त्टर, अलट्रासाउण्ड, हेभोडामरोतसस, इकोकातिमोग्रापी, ई.सी.न्ज. इण्डस्कोऩी 
य वपन्जमोथेयाऩी जस्ता उऩचाय सेिा सभेत उऩरब्ध गयाएको छ । 
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 24 सै घण्टा आकन्स्भक सेिा प्रदान गरयएको छ । 
 वितबन्न शान्न्त्त सेना तभशनभा 4361 जना सहबागी  गयाइएको छ । 
 नेऩारी सेनाको रातग MI-17V 5 हेतरकप्टय गोटा 2 तभरयाि यतसमािाट खरयद गरयएको छ । 
 इक्मरुयमर हेतरकप्टय गोटा 1 को 12 फषे तस चेक य ओबयहर गने कामम सम्ऩन्न बएको छ । 
 बी.बी.आई. वऩ. सयुऺाको रातग 16 िटा गाडी खरयद गरयएको छ । 
 भेन्शनयी औजाय शीषमकफाट तफशेष उऩकयण तथा भेन्शनयी औजाय, तसग्नर इक्िीप्भेन्त्ट, प्मायाच्मूट, 

अवपस इक्िीप्भेन्त्ट विऩद् व्मिस्थाऩनका साभानहरु य तफतबन्न सऩोवटङ्ग आभमसका साभानहरु खरयद 
गरयएको छ । 

 381 िटा सिायी साधनहरुको भखु्म भभमत तथा 4841 िटा सिायी साधनहरुको साधायण भभमत 
गरयएको छ । 

 3212 िटा हततमायहरुको भेजय भभमत य 8853 िटा हततमायहरुको साधायण भभमत सम्बाय 
गरयएको तथा सॊचाय उऩकयण रगामत अन्त्म इक्िीऩभेण्टहरुको आिश्मक भभमत सम्बाय गरयएको     

छ । 
 सडक तनभामण ( ट्रमाक खोलने कामम सम्ऩन्न बएको) जाजयकोट- डोलऩा 10 वक.तभ. कारी गण्डकी- 

करयडोय ( रुद्रिेनी, हयिी, ऩारङु्ग खोरा) 12 वक.तभ. भैरङु्गखोरा स्माफु्रफेशी खण्ड- 1 वक.तभ. 
कणामरी- करयडोय( कैरार,ु रैख,ु तसतभकोट)-400 तभटय सम्ऩन्न बएको छ । 

 

10. आतथमक िषम २०७०/०७१ भा वितनमोन्जत फजेट एिॊ खचमको मथाथम विियण 
  चार ुखचम         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. काममक्रभ कामभ फजेट खचम खचम 
प्रततशत 

1 3450113 यऺा भन्त्रारम 31,532 29,644 94=01 

2 3450123 याविम सयुऺा ऩरयषद् 28,686 27,285 95=12 

3 3450133 जॊगी अड्डा 25,063,264 25,010,411 99=79 

4 3450143 सैतनक हिाई भहा-तनदेशनारम 489,320 487,597 99=65 

5 
3450153 

िीयेन्त्द्र अस्ऩतार (ऩोि एक्सीडेन्त्ट 
सेन्त्टय सभेत) 

456,629 456,547 99=98 

6 3450163 सैतनक कभाण्ड तथा स्टाप करेज 40,299 40,246 99=87 

7 3450183 याविम सेिा दर 22,081 22,081 100=00 

8 3450193 अतत विन्शि व्मन्िहरुको सयुऺा 7,980 7,626 95=56 

    जम्भा 26,139,791 26,081,437 99=78 
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 ऩूॉन्जगत खचम          रु. हजायभा 
1 3450114 यऺा भन्त्रारम 4,631 4,100 88=53 

2 3450124 याविम सयुऺा ऩरयषद् 800 800 100=00 

3 3450134 जॊगी अड्डा 4,756,448 4,756,414 100=00 

4 3450144 सैतनक हिाई भहा-तनदेशनारम 279,259 279,259 100=00 

5 
3450154 

िीयेन्त्द्र अस्ऩतार (ऩोि एक्सीडेन्त्ट 
सेन्त्टय सभेत) 

33,150 33,148 99=99 

6 3450164 सैतनक कभाण्ड तथा स्टाप करेज 2,400 2,400 100=00 

7 3450184 याविम सेिा दर 1,100 1,100 100=00 

8 3450194 अतत विन्शि व्मन्िहरुको सयुऺा 1,700 1,697 99=82 

  
  जम्भा 5,079,488 5,078,918 99=99 

 

१०. आ.ि. ०७१/0७२ भा वितनमोन्जत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचम्  
 

    चार ुखचम          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.न्श.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचम प्रततशत 
1 3450113 यऺा भन्त्रारम 38,221 24,922 65=20 

2 3450123 याविम सयुऺा ऩरयषद् 28,576 25,878 90=56 

3 3450133 जॊगी अड्डा 24,745,320 24,183,543 97=73 

4 3450143 सैतनक हिाई भहा-तनदेशनारम 448,976 360,795 80=36 

5 3450153 िीयेन्त्द्र अस्ऩतार (ऩोि एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टय सभेत) 511,449 439,019 85=84 

6 3450163 सैतनक कभाण्ड तथा स्टाप करेज 47,507 45,880 96=58 

7 3450183 याविम सेिा दर 29,975 28,861 96=28 

8 3450193 अतत विन्शि व्मन्िहरुको सयुऺा 7,500 6,756 90=08 

    जम्भा 25,857,524 25,115,654 97=13 

 

 ऩूॉन्जगत खचम          रु. हजायभा 
1 3450114 यऺा भन्त्रारम 5,330 4,527 84=93 

2 3450124 याविम सयुऺा ऩरयषद् 4,740 780 16=46 

3 3450134 जॊगी अड्डा 4,391,525 2,393,869 54=51 

4 3450154 िीयेन्त्द्र अस्ऩतार (ऩोि एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टय सभेत) 16,400 0 0=00 

    जम्भा 4,417,995 2,399,176 54=30 
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११. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उन्लरन्खत नीतत तथा काममक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 
 
 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा काममक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

१ 241 
 सैतनक ऐन, २०६३ भा 

सभसाभवमक ऩरयभाजमन गने।  

सॊशोधनको भस्मौदा तमाय बएको य 
छरपर तथा सम्िि तनकामको याम ऩयाभषम 
तरने क्रभभा यहेको। 

२ 241 

 नेऩारी सेनाराई आिश्मक ऩने 
िासस्थान तथा अन्त्म बौततक 
ऩूिामधायका रातग मथोन्चत 
व्मिस्था गनम फॊकयफाट 
ब्मायेकसम्भ मोजनाराई अझ 
प्रबािकायी रुऩभा तनयन्त्तयता 
प्रदान गने। 

वितबन्न ब्मायेकहरुभा जिान, ऩद्बदक 
अतधकृतहरुको  िासस्थान, स्टोय, यासन, 

क्रोद्बदङ, टे्रतनङस्टोय, फॊकय,क्िाटय आदी 
,कामामरम बिन, सभीऺारम, िकम शऩ, मभ  
आइ रुभ सडक, ऩेरयतभटय सेना भैना रगामत 
वितबन्न तातरभ न्शऺारम य केन्त्द्रहरुभा 
बौततक ऩूिामधाय तनभामणको कामम फावषमक 
रक्ष्मको ६१% ऩूया बएको। 

३ 242 

 भैरङु-स्माप्रिेुशी सडक तथा 
कणामरी कोरयडोयको खरुार-ु
तसतभकोट खण्डको सडक तनभामण 
कामम नेऩारी सेनाभापम त ्गने।  

भैरङु-स्माप्रिेुशी सडक ०७ वकभी य 
खरुार-ुतसतभकोट खण्डको सडक तनभामणको 
काममक्रभ स्िीकृत बै फजेट तनकासा हनु 
फाॊकी यहेको। (चैर) 
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१. ऩषृ्ठबतूभ् 
नेऩारको कुर ऺेरपरको ३९.६५ बबुाग िन ऺेररे ओगटेको छ । मसै गयी देशभा १२५ चयण ऺरे 
य २.५५ तसभसाय ऺेर यहेको छ । जैविक विविधतारे सभेत धनी भातनने नेऩारभा जैविक विविधता एिॊ 
ऩारयस्थथततकीम प्रणारीको सॊयऺण गने सन्त्दबभभा २० िटा सॊयस्ऺत ऺेर (याविम तनकुञ्ज १० िटा, 
िन्त्मजन्त्त ुआयऺ सॊख्मा ३ िटा, स्शकाय आयऺ सॊख्मा १ िटा सॊयऺण ऺेर सॊख्मा ६ िटा) थथाऩना गयी 
देशको ३४,१८६ िगभ वक.तभ. (२३.२३ प्रततशत) ब–ूबाग सॊयस्ऺत ऺेर प्रणारी अन्त्तगभत यास्िएको छ ।  

 

िन सम्ऩदा तथा िन्त्मजन्त्तहुरुको सॊयऺण, सम्िर्द्भन य सदऩुमोगिाट सिभसाधायण नेऩारी जनताराई िन 
ऩैदािायहरु सिभसरुब रुऩभा उऩरव्ध गयाउन, िन ऩैदािायभा आधारयत उद्योगधन्त्दाभा िृवर्द् गदै त्मसभा 
विऩन्न फगभका जनताको ऩहुॉच सतुनस्ित गनभ, एिॊ िन तथा ब ू सॊयऺणिाट िाताियणभा सधुाय गदै 
साभदुावमक ऩमभटन व्मिसाम प्रिर्द्भन गने कामभभा टेिा ऩरु् माउदै आएको छ ।  त्मथतै, िन, जराधाय ऺरे, 

सॊयस्ऺत ऺेर, िाताियण य जैविक विविधताको उस्चत व्मिथथाऩन एिॊ विकास भापभ त भवहरा, विऩन्न, दतरत, 

भधेशी, आददिासी जनजाती, वऩछतडएको ऺेर, अल्ऩसॊख्मक रगामत सम्ऩूणभ नेऩारी जनताको जीविकोऩाजभन य 
सभग्र यािको ददगो विकासभा टेिा ऩरु् माउदै आएको छ ।   

 

२. दृविकोण् 
मस भन्त्रारमरे भखु्म दृविकोण देहाम फभोस्जभ यहेका छन ्

 िन ऺेरको ददगो सदऩुमोगफाट गयीिी तनिायण गने । 

 िन ऺेरको ददगो व्मिथथाऩन य उऩमोग गने । 

 िन ऺेरराई देशको कूर बबूागको ४० प्रततशत कामभ याख्न े। 

 जैविक विविधता य िाताियण सॊयऺणको सयुऺा गने । 

 

३. ध्मेम् 
िन ऺेर, ऩारयस्थथतीकीम प्रणारी य जैविक विविधताको सहबातगताभूरक ददगो व्मिथथाऩन तथा 
उत्ऩादकत्ि िृवर्द्द्वाया जीविकोऩाजभन य गयीिी न्त्मूनीकयण गने । 
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यणनीतत् 
 सभस्थटगत रऺ 

 िन, िनथऩतत, जडीफटुी, िन्त्मजन्त्त,ु सॊयस्ऺत ऺेर, जैविक विविधता य जराधायको सभसु्चत सॊयऺण, 

सम्िर्द्भन य सदऩुमोग गदै योजगायी तसजभना य आम िृवर्द् गयी विऩन्न िगभको जीविकोऩाजभनभा सधुाय 
य ऩारयस्थथततकीम प्रणारीफीच सन्त्तरुन कामभ गने । 

 कामभनीततक रऺहरु 

 िनसम्ऩदाको िैऻातनक, सभािेशी य सहबातगताभूरक व्मिथथाऩनद्वाया ऩारयस्थथततकीम सेिाको 
प्रिर्द्भन गदै िनको उत्ऩादकत्िभा िृवर्द् गने, 

 िनजन्त्म विमाकराऩहरुको प्रिर्द्भन तथा व्मिसामीकयणिाट योजगायी सजृना गयी गयीिी 
न्त्मूनीकयणभा टेिा ऩरु् माउन,े 

 ब–ूऺम, िाढी ऩवहयो, भरुबभूीकयण य िाताियणीम  दषु्ऩरयभाणिाट बबूाग, ऩारयस्थथततकीम प्रणारी, 
िॊशाण ुश्रोत य जैविक विविधताको सॊऺण गने, 

 विकास, सॊयऺण, जरिामअुनकुुरन य िाताियण िीच सन्त्तरुन कामभ गदै आतथभक िवृर्द्भा मोगदान 
गने,  

 िन ऺेर सॊयऺण, प्रिर्द्भन य व्मिथथाऩनका रातग व्मिसावमक कुशरता अतबिृवर्द् गदै उत्कृि 
सेिाकेन्त्रको रुऩभा भन्त्रारम य अन्त्तगभतका तनकामको विकास गने । 

 

४. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 ददगो िन व्मिथथाऩनद्वाया िन ऺेरको उत्ऩादकत्ि य िन ऩैदािायको उत्ऩादन िृवर्द् गने । 

 जैविक विविधता य स्रोतको सॊयऺण रगामत िाताियणीम सेिाफाट प्राप्त हनुे राब िृवर्द् गदै न्त्मामोस्चत 
वितयण सतुनस्ित गने । 

 जर तथा बतूभको सॊयऺणफाट बतूभको उत्ऩादकत्ि िृवर्द् गनभ जराधाय ऺेरको एकीकृत सॊयऺण य 
व्मिथथाऩन गने । 

 साभदुावमक, कफतुरमती, साझेदायी, भध्मितॉ साभदुावमक, सॊयस्ऺत, धातभभक रगामतका सभदुामद्वाया 
व्मिस्थथत िनराई ऩारयस्थथततकीम, आतथभक य साभास्जक रुऩरे सऺभ फनाउॉदै राबको न्त्मामोस्चत 
फाॉडपाॉड गने । 

 तनजी ऺेरराई िन विकास तथा विथतायभा सॊरग्न गयाउॉदै िनजन्त्म उद्यभको प्रिर्द्भन, उत्ऩादनको 
विविधीकयण य फजायीकयणफाट भूल्म अतबिृवर्द् य हरयत योजगायी तसजभना गने । 

 जरिाम ुऩरयितभनका नकायात्भक प्रबाि न्त्मूनीकयण तथा अनकूुरनका उऩाम अिरम्िन गने । 

 िन ऺेरभा सशुासन, सभािेशीकयण य साभास्जक न्त्माम प्रिर्द्भनको रातग व्मिथथाऩनराई थऩ सऺभ 
फनाउने । 
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५. कामभऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामभ विबाजन) तनमभािरी, २०६९ अनसुाय िन तथा बसूॊयऺण भन्त्रारमफाट सम्ऩादन 
गरयने कामभहरु तनम्नानसुाय यहेको छ् 
 िन तथा ब–ूसॊयऺणसम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामभिभको तजुभभा, कामाभन्त्िमन, अनगुभन य भूल्माङ्कन। 

 याविम िन ऺेर, सयकायी िन,सयकायर्द्ाया व्मिस्थथत िन, धातभभक िन, साभदुावमक िन, साझेदायी िन, 

कितुरमती िन, चक्रा िन तथा तनजी िन आदद । 

 सयकायी य गैय सयकायी िन ऺेरको सिेऺण, नाऩ नक्सा य सीभा तनधाभयण । 

 िन जॊगरको सॊयऺण, उऩमोग, सम्फर्द्भन य व्मिथथाऩन । 

 िन ऩैदािाय (काठ दाउया, िन्त्मजन्त्त,ु जडीफटुी, गैयकाष्ठ ऩदाथभ, िन ऺेरको ऩानी, भाटो, ढुङ्गा तगट्टी, 
फारिुा आदद) को सॊयऺण य व्मिथथाऩन । 

 िनजन्त्म उद्योग य कच्चा ऩदाथभहरुको प्रिन्त्ध । 

 िन सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, प्रचायप्रसाय, तातरभ, ऺभता अतबिृवर्द् आदद । 

 िन, िनथऩतत, िन्त्मजन्त्त,ु जैविक विविधता तथा प्राकृततक िाताियणको सॊयऺण, सदऩुमोग य राबको 
फाॉडपाॉड । 

 याविम तनकुञ्ज, िन्त्मजन्त्त ुआयऺ य स्शकाय आयऺ, सॊयऺण ऺेर, भध्मितॉ ऺेर, तसभसाय य चयन ऺेरसॉग 
सम्फस्न्त्धत विषम । 

 हात्तीसाय य स्चतडमािानाको व्मिथथाऩन । 

 ब-ूतथा जराधाय ऺेर सॊयऺण, फहृत जराधाय ऺेर तथा तारतरैमाको सॊयऺण, सिर्द्भन, विकास, 
सभन्त्िम य व्मिथथाऩन । 

 प्राकृततक िाताियणको सॊयऺण य सन्त्तरुन । 

 िनथऩतत य जतडिटुी सम्िन्त्धी नीतत तथा अध्ममन, अनसुन्त्धान, प्रचायप्रसाय सिेऺण, सॊकरन, प्रिर्द्भन, 

प्रशोधन, उत्ऩादन य उऩमोग तथा व्मिसामीकयण, । 

 िनथऩतत उद्यान तथा जडीफटुी उद्योग । 

 िनथऩतत, िन्त्मजन्त्त ुय जैविक विविधता सॊग्रहारम । 

 िन, िनथऩतत, िन्त्मजन्त्त,ु जैविक विविधता, िन ऺेरसॉग सम्फस्न्त्धत जरिाम ुऩरयितभन, जराधाय सॊयऺण य 
ब ूसॊयऺण सम्फन्त्धी प्रदशभनी तथा प्रचाय प्रसाय । 

 िन, िनथऩतत, िन्त्मजन्त्त ु जराधाय सॊयऺण, जैविक विविधता य ब ू सॊयऺण सम्फन्त्धी याविम तथा 
अन्त्तयाभविम सस्न्त्ध सम्झौताको कामाभन्त्िमन । 

 िन, िनथऩतत, िन्त्मजन्त्त ुजराधाय सॊयऺण य ब ूसॊयऺण सम्फन्त्धी विषमभा याविम तथा अन्त्तयाभविम सॊघ, 

सॊथथाहरुसॊग सभन्त्िम य सम्ऩकभ  । 

 प्रकृतत सॊयऺण । 

 सयकायी, सािभजतनक य तनजी ऺेरभा िृऺ ायोऩण, िन विकास तथा व्मिथथाऩन । 
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 नेऩार िन सेिाको सञ्चारन । 

 

६. कानूनी व्मिथथा् 
 नीतत तथा यणनीततहरु 
 याविम तसभसाय नीतत, २०६० । 

 याविम सॊयऺण नीतत, २०४५ । 

 िन ऺेरको िैदेस्शक सहमोग नीतत, २०५५ । 

 नेऩारको जैविक विविधता यणनीतत, २०७१ । 

 तेह्रौं तरिवषभम मोजना (२०७०/७१–०७२/७३) । 

 िन नीतत, २०७१ । 

 ऐन,  तनमभहरु 

 िन ऐन, २०४९ य िन तनमभािरी, २०५१ । 

 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण ऐन, २०२९ । 

 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण तनमभािरी, २०३० । 

 नेऩार प्रकृतत सॊयऺण कोष ऐन, २०३९ तथा नेऩार प्रकृतत सॊयऺण कोष तनमभािरी, २०४१ । 

 िाताियण सॊयऺण ऐन, २०५३  तथा िाताियण सॊयऺण तनमभािरी, २०५४ । 

 विरुिा सॊयऺण ऐन, २०६४ तथा विरुिा सॊयऺण तनमभािरी, २०६६ । 

 ब ूतथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९ तथा तनमभािरी, २०४२ । 

 नेऩार िन सेिा (गठन, सभूह, तथा शे्रणी) विबाजन य तनमसु्त्त् तनमभहरु, २०५१ । 

 भध्मितॉ ऺरे व्मिथथाऩन तनमभािरी, २०५२ । 

 सॊयऺण ऺेर व्मिथथाऩन तनमभािरी, २०५२ । 

 सॊयऺण ऺेर सयकायी व्मिथथाऩन तनमभािरी, २०५६। 
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७. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना् 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. आ.ि. 2071/072 भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणभ कामभहरु् 

 ऐन तनमभ तजुभभा सम्िन्त्धी उऩरव्धी 
 िन -दोस्रो सॊसोधन) विधेमक, २०७१ व्मिथथावऩका सॊसदभा तभतत २०७१।९।१६ भा दताभ गरयएको 

छ । 

 याविम तनकुञ्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विधेमक, २०७१ व्मिथथावऩका सॊसदभा दताभ गने प्रमोजनका 
रातग तभतत २०७१।१०।१३ भा भस्न्त्रऩरयषदभा प्रथततु गरयएको छ । 

 दरुभब िन्त्मजन्त्त ु तथा िनथऩतीको अन्त्तययाविम व्माऩाय तनमन्त्रण गने सम्फन्त्धी विधेमक तजुभभाको 
सैर्द्ास्न्त्तक सहभतत तभतत २०७१।९।३ भा भस्न्त्रऩरयषदफाट प्राप्त बई विघेमक तजुभभाको कामभ बई 

यहेको छ । 

jg tyf e" ;+/If0f 

dGqfno 

;lrj 

of]hgf tyf 

hgzlQm dxfzfvf 

/f=k=k|=-jg_ –! 

 

jftfj/0f 

dxfzfvf 

/f=k=k|=-jg_ – ! 

cg'udg tyf 

d"Nof+sg dxfzfvf 

/f=k=k|=-jg_–! 

k|zf;g dxfzfvf 

/f=k=k|=k|zf;g – ! 

j}b]lzs ;xof]u 

;dGjo dxfzfvf 

/f=k=k|=-jg_ –! 

 
of]hgf tyf 

jh]6 zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ –! 

/f=k=t[=-jg k|f=_ – @ 

j}b]lzs ;xof]u 

tyf ;dGjo zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ – ! 

/f=k=t[= -jg k|f=_ – @ 

jftfj/0f 

d"Nof+sgzfvf 
/f=k=lå -jg k|f=_ – ! 

/f=k=t[=-jg k|f=_ – ! 

cfof]hgf cg'udg 

tyf d"Nof+sg zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ – ! 

/f=k=t[= -jg k|f=_ – @ 

k|zf;g 

zfvf 

/f=k=lå=k|= – @ 

zf=c= – # 

P]g lgod k/fd{z 

zfvf 

/f=k=lå Gofo – ! 

hgzlQm ljsf; 

tyf tflnd zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ – ! 

/f=k=t[= -jg k|f=_ – @ 

h}ljs ljljwtf 

zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ – ! 

/f=k=t[= -jg k|f=_ – ! 

sfo{qmd 

cg'udg tyf 

d"Nof+sg zfvf 

/f=k=lå -jg k|f=_ – 

! 

/f=k=t[= -jg k|f=_ – 

! 

cfly{s 

k|zf;g 

zfvf 

/f=k=lå n]= – ! 

n]=c= – ! 

cg';Gwfg zfvf 

/f=k=lå -jg k||f=_ – ! 

/f=k=t[=-jg k|f=_ – ! 

sDKo"6/ zfvf 

sDKo"6/  clwst ! 

ck/]6/ – ! 
ljefu – % If]qLo jg 

lgb]{zgfnox? – % 

If]qLo jg tflnd 

s]Gb|x? – % 

dfggLo dGqL 
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 नेऩार जडीफटुी एिॊ गैहकाष्ठ िन ऩैदािाय फोडभको थथाऩना सम्फन्त्धी विधेमकको भथमौदा तमाय 
गयीएको छ । 

 फाॉके याविम तनकुञ्ज तनमभािरी, २०७१ भस्न्त्रऩरयषदफाट तभतत भा २०७१।७।११ भा थिीकृत 
बई राग ुबएको छ ।  

 चयेु ऺेरको सॊयऺणको रातग छुटै्ट काननु िनाउन े विषमभा तभतत २०७१।८।२९ को 
भा.भस्न्त्रथतयीम तनणभमिाट सयोकायिारा सभेतको कामभदर गठन बई कामभ शरुु बएको छ । 

 

 नीततगत य कामभ नीततगत तहभा प्राप्त उऩरव्धी 
 “एक घय एक रुि, एक गाउॊ एक जॊगर य एक नगय िह ु उद्यान” अन्त्तभगतको िन दशक 

कामभिभको कामाभन्त्िमन कामभवितध, २०७१ तभतत २०७१।७।१३ भा थिीकृतत बई 
कामाभन्त्िमनभा आएको छ । 

 साभदुावमक िनको काठ दाउया सॊकरन तथा वििी वितयण तनदेस्शका, २०७१ तभतत 
२०७१।९।०१ भा स्थिकृत बएको छ । 

 िैऻातनक िन व्मिथथाऩन कामभवितध, २०७१ तभतत २०७१।७।२७ भा थिीकृत बएको छ । 
मसिाट िैऻातनक िन व्मिथथाऩनको कामभ सहज हनु गएको छ । 

 प्राकृततक प्रकोऩ व्मिथथाऩन कामभ सॊचारन तनदेस्शका, २०७१ तभतत २०७१।५।२४ भा 
स्थिकृत बएको छ । मस फाट ऩवहयो तनमन्त्रण कामभिभ कामाभन्त्िमन गनभ फाटो िरेुको छ । 

 िन ऺेरको Norms अथभ भन्त्रारमफाट ऩरयभाजभन सवहत थिीकृत बएको । 

 जैविक विविधता यणनीतत तथा कामभमोजना (२०१५-२०२०) तमाय बई कामाभन्त्िमनभा आएको 
छ ।  

 हारसम्भ िन क्षेत्रमा यहेको नीततगत थऩिता हटाउॊदै सभग्र िन ऺेरराई भागभ दशभन गनभको रातग 
िन नीतत, २०७१, भस्न्त्रऩरयषदफाट तभतत २०७१।१०।२० भा स्थिकृत बएको छ । 

 चयेु ऺेरका ३५ स्जल्रा िन अतधकृत य १७ स्जल्रा ब ूसॊयऺण अतधकृतको सम्फस्न्त्धत विबागीम 
प्रभिुसॊग ५ िटा भूख्म विमाकराऩराई जोड ददई सूचक सवहतको कामभसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 स्जल्रा िन अतधकृतराई प्रशासतनक वितध य प्रविमाद्वाया ऩायदशॉ, अनभुानमोग्म य नैततकताराई 
जोड ददन सरुिा भाऩदण्ड, २०७१ तनभाभण गयी web page भा सभेत सािभजतनवककयण गरयएको 
य सोही आधायभा सरुिा गरयएको तथमो । 

 Building Climate Resilience of Watershed in Mountain Eco- Regions आमोजना ADB 
तथाNordic Development Fundको अनदुानभा सॊचारनभा आएको छ । 

 Stengthing Forest Tenure for Sustaining Livelihods and Generating Income विषमक 
आमोजनाभा हथताऺय सम्ऩन्न बएको छ । 
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 नेऩाररे िन्त्म जन्त्त ु सयऺणभा प्राप्त सपरताराई भान्त्मता दददै नेऩारभा दस्ऺण एतसमारी 
यािहरुको अन्त्तयसयकायी तनकाम South Asia Wildife Enforcement Network य िाघ ऩाइन े
१३ यािहरुको शनु्त्म स्शकायी कामभशाराको आमोजना गरयएको छ । 

 

 कामाभन्त्िमन तहका उऩरव्धी 
 शकु्रापाॉटा जग्गा अतधग्रहण य भआुब्जा सम्फन्त्धी जाॉचफझु आमोग नेऩार सयकाय भस्न्त्रऩरयषद्को 

तभतत २०७१।५।१९ को तनणभम अनसुाय गठन गयी तभतत २०७१।६।२७ गतेको नेऩार 
याजऩरभा सूचना प्रकाशन बई राग ुबएको छ । 

 ब ू तथा जराधाय सॊयऺण सतभतत काथकी गठन गने सम्फन्त्धी प्रथताि भस्न्त्रऩरयषदफाट 
२०७१।७।२० भा थिीकृत बई राग ुबएको । 

 ९१९ हेक्टय िन ऺेरको अततिभण हटाई प्राप्त ऺेरको व्मिथथाऩन कामभ जायी यहेको छ । 

  चयेु ऺेरको सॊयऺण कामभराई प्रबािकायी िनाउन चयेु ऺेरराई िाताियण सॊयऺण ऺेर घोषणा 
गयीएको छ । नेऩार सयकाय, भस्न्त्रऩरयषदको तभतत २०७१।३।२३ तनणभम अनसुाय यािऩतत चयेु 
तयाभई भधेश सॊयऺण विकास सतभतत गठन बएको छ । सतभतत भापभ त कयीि १ अिभ रुवऩमा चयेु 
ऺेरको सॊयऺण य विकासको रातग ऩरयचारन गरयएको छ । 

 िन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारम, िन विबाग, याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विबाग, यािऩतत 
चयेु तयाभई भधेश सॊयऺण विकास सतभतत य ब ू तथा जराधाय सॊयऺण विबाग गयी ऩाॉचिटा 
तनकामको सॊगठन तथा व्मिथथाऩन सबेऺण (O&M survey) कामभ सम्ऩन्न बई नेऩार सयकायिाट 
थिीकृत बई कामाभन्त्िमनभा सभेत आई सकेको छ । 

 िाघ गणना २०७१ सम्ऩन बई प्रततिेदन प्राप्त बएको छ । प्रततिेदनरे देश तबर जम्भा १९८ 
िटा िाघ यहेका देिाएको छ । 

  कोशी टप्ऩ ुिन्त्म जन्त्त ुआयऺको जग्गा अतधग्रहण य भआुब्जा सम्फन्त्धी जाॉचफझु आमोग नेऩार 
सयकाय, भस्न्त्रऩरयषद्को तभतत २०७१।१०।१९ को तनणभम अनसुाय गठन बएको छ । 

 चयेु ऺेरको विथततृ विियण प्रकाशन गने सम्िन्त्धभा सचुना सम्ऩादनको रातग तभतत 
२०७१।९।१८ भा काननु न्त्माम सविधानसबा तथा ससदीम भातभरा भन्त्रारमभा यामको रातग 
ऩठाइएको । 

 सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा याविम फाघ सॊयऺण सतभततको िैठक तभतत 
२०७१।९।७ भा सम्ऩन्न बई वितबन्न सात तनणभम बएको छ । 

 िन ऺेरको यणनीततको भथमौदा तमाय बएको छ । 

 नेऩारको Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
(REDD)-Reference Emissions Level (REL) को विकास गयी थथाऩना गने कामभ सम्ऩन्न 
बएको । 

 न्त्माम सम्ऩादन गनुभ ऩने ३३ जना अतधकृत कभभचायीको न्त्माम सेिा तातरभ सम्ऩन्न बएको । 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 
 

िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम 207 

 

 Forest Resources Assessment (FRA) आमोजना फाट तयाभई चयेु य भध्म ऩहाड िन 
ऺेरको नक्शाॊकन कामभसम्ऩन्न बई नततजा सािभजतनक गयीएको छ । 

 आ.ि. २०७०।७१ को िावषभक औसत बारयत प्रगतत ९४ प्रततशत य विस्त्तम प्रगतत ८४ प्रततशत 
हातसर बएको छ । 

 झाऩाको िाहनुडाॉगी थथीत १८ वकभी ऺेरभा जॊगतर हास्त्तको गततवितध तनमन्त्रणको रातग १ 
कयोड २५ रािको रागतभा Electrical Fencing को कामभ शरुु बएको छ । 

 भानि िन्त्मजन्त्त ुर्द्न्त्र्द् व्मिथथाऩनको रातग याविम प्रकृतत सॊयऺण कोषभा ५० राि ियाियको 
एक याहत कोष िडा गयीएको । 

 साविकभा चयेु ऺेरका साभदुावमक िनफाट काठ दाउया सॊकरनको रातग तसतभतता यहेकोभा तभतत 
२०७१।९।१ भा चयेु ऺेरका साभदुावमक िनफाट आन्त्तरयक िऩतको रातग ढराऩढा, सिुद 
िडा य विग्रकेा रुिहरु उऩमोग गनभ ऩाउन ेव्मिथथा गरयएको छ । 

 बक्तऩयु स्जल्राको २४५ हेक्टय िन ऺेरभा याविम प्राणी उद्यान (National Zoological Graden) 
िनाउने प्रकृमा अगाडी िढाएको छ । 

 ६०० भध्मे २५० बन्त्दा िवढ शसस्त्र िन यऺकरे यास्जनाभा ददई ऩद रयक्त हनु गई िन यऺाको 
कामभभा सभथमा आउनसक्न ेअिथथाराई विचाय गयी भस्न्त्रऩरयषद  को तनणभम अनसुाय तनिृस्त्तबयण 
ऩाइ यहेका बतुऩिुभ नेऩारी सेना य नेऩार प्रहयीराई कयायभा बनाभ गयी काभ रगाउने व्मिथथा 
तभराइएको छ । 

 अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगफाट कूर ५१ िटा विषमभा मस भन्त्रारमभा ऩराचाय 
बएकोभा कायिावह गयी आमोगराई जानकायी गयाइएको । 

 हेरो सयकाय अन्त्तभगत १०१ िटा जनगनुासो प्राप्त बै ९८ िटा सॊिोधन बएको छ । 

 कोशी टप्ऩ ु आयऺ विथतायको िभभा जग्गा सट्टाबनाभ ऩाउन िाकी यहेकाहरुको सम्िन्त्धभा 
छानिीन गयी  उऩरब्ध गयाउने कामभको रातग आमोग गठन गयीएको छ । 

 तभतत २०७१ भाघ भवहना देस्ि िन तथा ब ू सॊयऺण भन्त्रारमभा आउने हयेक सेिाग्राहीराई 
सेिाको िायेभा Front Desk फाट जानकायी ददने य उनीहरुको Feedback तरस्ित रुऩभा तरन े
व्मिथथा गरयएको छ । 

 कामभयत कभभचायी, सेिाग्राहीको विमाकराऩ तनयन्त्तय तनगयानीको रातग CCTV को जडान गरयएको 
छ । 

 सेिाग्राहीराई िन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारम य अन्त्तयगतका तनकामिाट सॊचारन बएका कामभिभ, 

नमाॉ नीतत, अिधायणा य उऩरस्व्धको िायेभा श्रव्म दृष्म साभाग्री देिाउने गरयएको छ । 

 भन्त्रारमको िेिऩेजभा व्माऩक सधुाय गयी फढी बन्त्दा फढी जानकायी सािभजतनवककयण गने 
व्मिथथा गयीएको छ । 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 
 

िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारम 208 

 

 ”Festoring Chure Forest” An Integrated Approach for the Restoration of 
Fragile Chure Hill Forest and Climate Change Adaptation to Secure Local 
Liveligoods in Nepal” नाभक Full Sized Project को Project Identification Form 
(PIF) भा Co-financing भा सहभततको रातग अनयुोध बएको छ । 

 

10.आतथभक  िषभ 2070/071 भा  वितनमोस्जत  फजेट  एिॊ  िचभको  मथाथभ  विियण  
 

 चार ुिचभ          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.स्श.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम िदुफजेट िचभ प्रततशत 

1 3290113 िन तथाब-ूसॊयऺण भन्त्रारम 160,996 159,828 99=27 

2 3290123 िन विबाग 52,412 51,033 97=37 

3 3290133 ऺेरीम िन कामाभरमहरु 83,787 65,237 77=86 

4 3290143 

स्जल्रा िन कामाभरमहरु (िन सयुऺा सैतनक 
सभेत) 

1,783,623 1,627,580 91=25 

5 3290153 िनथऩतत विबाग 90,513 84,138 92=96 

6 3290163 बू -सॊयऺण विबाग  21,785 21,154 97=10 

7 3290173 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विबाग 234,801 224,331 95=54 

8 
3290183 

याविम तनकुन्त्ज  

(सयुऺा टोरी) 
1,996,738 1,837,173 92=01 

9 3290193 हास्त्तसायहरु 81,779 74,539 91=15 

10 3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेऺण विबाग 34,714 28,830 83=05 

11 3291013 फन अनसुन्त्धान तथा सबेऺण आमोजना 105,612 99,034 93=77 

12 
3291023 

जतडफटुी विकास कामभिभ  

(कणाभरी जडीफटुी प्रशोधन सभेत) 
29,815 26,352 88=39 

13 3291033 जैविक विविधता कामभिभ 23,240 5,865 25=24 

14 3291043 िन तातरभ केन्त्र 23,900 22,017 92=12 

15 3291063 याविम िन विकास तथा व्मिथथाऩन कामभिभ 55,501 23,594 42=51 

16 3291083 कफतुरमती िन तथा ऩश ुविकास कामभिभ 23,469 17,171 73=16 
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17 3291093 िन सॊिधभन तथा िृऺ  सधुाय केन्त्र 8,811 7,967 90=42 

18 3291103 प्रचाय प्रसाय कामभिभ 4,998 4,723 94=50 

19 3291123 िनथऩतत अध्ममन तथा अनसुन्त्धान कामभिभ 12,951 12,300 94=97 

20 3291143 िन्त्मजन्त्त ुआयऺ आमोजना 85,294 72,548 85=06 

21 3291153 याविम तनकुन्त्ज आमोजना 225,105 211,908 94=14 

22 3291233 येड पयेिी तथा जरिाम ुऩरयितभन कामभिभ 117,593 107,824 91=69 

23 3291243 यािऩतत चयेु सॊयऺण कामभिभ 21,480 20,070 93=44 

24 3291273 

िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺणको रातग ऺेरीम सहमोग 
प्रिधभन आमोजना 

71,710 41,967 58=52 

25 3291283 

ऩहाडी सॊयस्ऺत ऺेरहरुको सॊथथागत ऺभता 
अतबिवृर्द् आमोजना 

27,943 26,281 94=05 

26 3291523 फह ुसयोकायिारा िन कामभिभ 17,052 16,226 95=16 

27 3291543 

ऩिभतीम जराधायहरुको जरिाम ुऩरयितभन 
सभानकूुरन आमोजना 

15,918 2,633 16=54 

28 3291553 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत   11,855 10,987 92=68 

29 3298013 (िन कामभिभ ) 68,433 63,549 92=86 

३० 3298043 स्जल्रा बू -सॊयऺण  कामभिभ 194,531 189,181 97=25 

३१ 3298053 

साभदुावमक विकास तथा िन  /जराधय 
सॊयऺण आमोजना 

18,440 18,318 99=34 

३१ 3298063 िनथऩतत सॊयऺण तथा उद्यान विकास आमोजना 11,151 10,959 98=28 

३३ 3298073  िनथऩतत सदऩुमोग तथा फजायीकयण कामभिभ 10,800 10,465 96=90 

 
  जम्भा 5,726,750 5,195,782 90=73 

 

 

ऩूॉस्जगत िचभ          रु. हजायभा 
1 3290114 िन तथाब-ूसॊयऺण भन्त्रारम 7,655 1,659 21=67 

2 3290124 िन विबाग 1,875 1,540 82=13 

3 3290134 ऺेरीम िन कामाभरमहरु 2,020 2,016 99=80 
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4 3290144 

स्जल्रा िन कामाभरमहरु (िन सयुऺा सैतनक 
सभेत) 

124,500 56,028 45=00 

5 3290154 िनथऩतत विबाग 10,250 10,210 99=61 

6 3290164 बू -सॊयऺण विबाग  3,000 2,748 91=60 

7 3290174 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विबाग 650 650 100=00 

8 3290184 याविम तनकुन्त्ज (सयुऺा टोरी) 11,500 11,500 100=00 

9 3290194 हास्त्तसायहरु 980 978 99=80 

10 3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेऺण विबाग 100 99 99=00 

11 3291014 फन अनसुन्त्धान तथा सबेऺण आमोजना 2,095 1,869 89=21 

12 3291024 

जतडफटुी विकास कामभिभ (कणाभरी जडीफटुी 
प्रशोधन सभेत) 

23,594 22,650 96=00 

13 3291044 िन तातरभ केन्त्र 300 296 98=67 

14 3291064 याविम िन विकास तथा व्मिथथाऩन कामभिभ 318,100 173,105 54=42 

15 3291084 कफतुरमती िन तथा ऩश ुविकास कामभिभ 46,005 43,543 94=65 

16 3291094 िन सॊिधभन तथा िृऺ  सधुाय केन्त्र 5,400 4,978 92=19 

17 3291104 प्रचाय प्रसाय कामभिभ 70 70 100=00 

18 3291124 िनथऩतत अध्ममन तथा अनसुन्त्धान कामभिभ 3,348 3,288 98=21 

19 3291144 िन्त्मजन्त्त ुआयऺ आमोजना 18,205 11,641 63=94 

20 3291154 याविम तनकुन्त्ज आमोजना 31,845 31,187 97=93 

21 3291244 यािऩतत चयेु सॊयऺण कामभिभ 384,880 364,540 94=72 

22 3291274 

िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺणको रातग ऺेरीम सहमोग प्रिधभन 
आमोजना 

106,224 69,488 65=42 

23 3291284 

ऩहाडी सॊयस्ऺत ऺेरहरुको सॊथथागत ऺभता 
अतबिवृर्द् आमोजना 

3,500 1,842 52=63 

24 3291524 फह ुसयोकायिारा िन कामभिभ 1,301,370 371,291 28=53 

25 3291544 

ऩिभतीम जराधायहरुको जरिाम ुऩरयितभन 
सभानकूुरन आमोजना 

2,000 1,992 99=60 
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26 3291554 नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत  (िन कामभिभ ) 25,445 25,429 99=94 

27 
3298014 

साभदुावमक िन विकास कामभिभ (हरयत योजगायी 
सभेत) 

89,057 82,919 93=11 

28 3298044 स्जल्रा बू -सॊयऺण  कामभिभ 352,600 347,563 98=57 

29 3298054 

साभदुावमक विकास तथा िन  /जराधय सॊयऺण 
आमोजना 

45,320 44,744 98=73 

30 3298064 िनथऩतत सॊयऺण तथा उद्यान विकास आमोजना 41,030 17,113 41=71 

31 3298074  िनथऩतत सदऩुमोग तथा फजायीकयण कामभिभ 1,180 1,178 99=83 

    जम्भा 2,964,098 1,708,154 57=63 

 

 

11. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोस्जत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत िचभ्  
 

तस.नॊ. ि.उ.स्श.नॊ. कामभिभ कामभफजेट िचभ िचभप्रततशत 
1 3290113 िन तथाबू -सॊयऺण भन्त्रारम  85,180 66,372 77=92 

2 3290123 िन विबाग 52,266 47,210 90=33 

3 3290133 ऺेरीम िन कामाभरमहरु 65,675 45,537 69=34 

4 3290143 

स्जल्रा िन कामाभरमहरु (िन सयुऺा सैतनक 
सभेत) 

1,672,985 1,659,512 99=19 

5 3290153 िनथऩतत विबाग 86,990 79,585 91=49 

6 3290163 बू -सॊयऺण विबाग  24,492 19,619 80=10 

7 3290173 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विबाग 244,058 143,232 58=69 

8 3290183 याविम तनकुन्त्ज (सयुऺा टोरी( 1,913,065 1,826,221 95=46 

9 3290193 हास्त्तसायहरु 74,465 67,070 90=07 

10 3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेऺण विबाग 28,393 26,209 92=31 

11 3291013 फन अनसुन्त्धान तथा सबेऺण आमोजना 48,133 7,892 16=40 

12 3291023 

जतडफटुी विकास कामभिभ (कणाभरी जडीफटुी 
प्रशोधन सभेत) 

34,930 15,669 44=86 
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13 3291043 केन्त्रीम िन तातरभ तथा प्रसाय केन्त्र 48,969 39,441 80=54 

14 3291063 

याविम िन विकास तथा व्मिथथाऩन 
कामभिभ 

11,191 6,085 54=37 

15 3291083 कफतुरमती िन तथा ऩश ुविकास कामभिभ 11,642 6,992 60=06 

16 3291093 

िृऺ  सधुाय  िृऺ ायोऩण तथा तनजी िन 
कामभिभ 

51,075 18,759 36=73 

17 3291123 िनथऩतत अध्ममन तथा अनसुन्त्धान कामभिभ 14,069 9,890 70=30 

18 3291143 िन्त्मजन्त्त ुआयऺ आमोजना 65,341 51,591 78=96 

19 3291153 याविम तनकुन्त्ज आमोजना 198,411 177,386 89=40 

20 3291233 येड पयेिी तथा जरिाम ुऩरयितभन कामभिभ 184,084 1,701 0=92 

21 3291243 

यािऩतत चयेु - तयाई भधेश सॊयऺण विकास 
सतभतत 

1,156,451 507,464 43=88 

22 3291273 

िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺणको रातग ऺेरीम सहमोग 
प्रिधभन आमोजना 

82,322 15,104 18=35 

23 3291283 

ऩहाडी सॊयस्ऺत ऺेरहरुको सॊथथागत ऺभता 
अतबिवृर्द् आमोजना 

15,300 0 0=00 

24 3291523 फह ुसयोकायिारा िन कामभिभ 2,242 418 18=64 

25 3291543 

ऩिभतीम जराधायहरुको जरिाम ुऩरयितभन 
सभानकूुरन आमोजना 

74,451 45,832 61=56 

26 3291553 

नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत  (िन 
कामभिभ ) 

17,260 8,636 50=03 

27 3291563 

ऩहाडी साना वकसानकारातग अनकूुरन  

आमोजना 
11,500 0 0=00 

28 3298013 

साभदुावमक िन विकास कामभिभ (हरयत 
योजगायी सभेत) 

45,788 27,475 60=00 

29 3298043 स्जल्रा बू -सॊयऺण  कामभिभ 205,298 181,606 88=46 

30 3298053 

साभदुावमक विकास तथा िन  /जराधय 
सॊयऺण आमोजना 

17,460 13,049 74=74 

31 3298063 
िनथऩतत सॊयऺण तथा उद्यान विकास 

19,340 13,987 72=32 
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आमोजना 

32 3298073 

 िनथऩतत सदऩुमोग तथा फजायीकयण 
कामभिभ 

7,995 6,143 76=84 

 
  जम्भा 6,570,821 5,135,687 78=16 

 

ऩूॉस्जगत िचभ         रु हजायभा  
1 3290114 िन तथाबू -सॊयऺण भन्त्रारम  22,110 2,427 10=98 

2 3290124 िन विबाग 5,383 64 1=19 

3 3290134 ऺेरीम िन कामाभरमहरु 8,750 707 8=08 

4 3290144 

स्जल्रा िन कामाभरमहरु (िन सयुऺा सैतनक 
सभेत) 

3,913 1,816 46=41 

5 3290154 िनथऩतत विबाग 9,800 6,848 69=88 

6 3290164 बू -सॊयऺण विबाग  251,500 21,469 8=54 

7 3290174 याविम तनकुन्त्ज तथा िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺण विबाग 619 252 40=71 

8 3290184 याविम तनकुन्त्ज (सयुऺा टोरी) 19,608 17,830 90=93 

9 3290194 हास्त्तसायहरु 965 751 77=82 

10 3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेऺण विबाग 360 299 83=06 

11 3291014 फन अनसुन्त्धान तथा सबेऺण आमोजना 1,881 778 41=36 

12 3291024 

जतडफटुी विकास कामभिभ (कणाभरी जडीफटुी 
प्रशोधन सभेत) 

43,288 16,415 37=92 

13 3291044 केन्त्रीम िन तातरभ तथा प्रसाय केन्त्र 1,271 1,085 85=37 

14 3291064 

याविम िन विकास तथा व्मिथथाऩन 
कामभिभ 

301,442 126,659 42=02 

15 3291084 कफतुरमती िन तथा ऩश ुविकास कामभिभ 38,686 8,201 21=20 

16 3291094 

िृऺ  सधुाय  िृऺ ायोऩण तथा तनजी िन 
कामभिभ 

251,489 102,915 40=92 

17 3291124 िनथऩतत अध्ममन तथा अनसुन्त्धान कामभिभ 1,923 1,660 86=32 

18 3291144 िन्त्मजन्त्त ुआयऺ आमोजना 22,495 7,325 32=56 
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19 3291154 याविम तनकुन्त्ज आमोजना 75,573 20,380 26=97 

20 3291234 येड पयेिी तथा जरिाम ुऩरयितभन कामभिभ 200 0 0=00 

21 3291244 

यािऩतत चयेु - तयाई भधेश सॊयऺण विकास 
सतभतत 

0 414  

22 3291274 

िन्त्मजन्त्त ुसॊयऺणको रातग ऺेरीम सहमोग 
प्रिधभन आमोजना 

80,055 17,336 21=66 

23 3291284 

ऩहाडी सॊयस्ऺत ऺेरहरुको सॊथथागत ऺभता 
अतबिवृर्द् आमोजना 

2,200 0 0=00 

24 3291524 फह ुसयोकायिारा िन कामभिभ 1,796,126 224,485 12=50 

25 3291544 

ऩिभतीम जराधायहरुको जरिाम ुऩरयितभन 
सभानकूुरन आमोजना 

223,194 34,344 15=39 

26 3291554 

नेऩार व्माऩाय एवककृत यणनीतत  (िन 
कामभिभ ) 

20,634 8,063 39=08 

27 3298014 

साभदुावमक िन विकास कामभिभ (हरयत 
योजगायी सभेत) 

52,219 27,328 52=33 

28 3298044 स्जल्रा बू -सॊयऺण  कामभिभ 477,875 279,920 58=58 

29 3298054 

साभदुावमक विकास तथा िन  /जराधय 
सॊयऺण आमोजना 

56,289 37,035 65=79 

30 3298064 

िनथऩतत सॊयऺण तथा उद्यान विकास 
आमोजना 

37,282 13,188 35=37 

31 3298074 

 िनथऩतत सदऩुमोग तथा फजायीकयण 
कामभिभ 

1,075 534 49=67 

    जम्भा 3,808,205 980,528 25=75 
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१२. आ.ि. २०७१/०७२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेस्ित नीतत तथा कामभिभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

विमाकराऩ नीतत तथा कामभिभ २०७२ फैशािसम्भको प्रगतत विियण 

1 100 
 िन ऩैदाियको सहज आऩूततभको 

व्मव्सथा तभराउन काननुी सॊयचना 
तमाय गने । 

विधेमकको भथमौदा तमाय बै ऩयाभशभको 
रातग काननु न्त्माम सॊविधानसबातथा 
सॊसदीम व्मिथथा भन्त्रारमभा ऩठाईएको 
छ। 

2 97 

 २०७१-८० को दशकराई िन 
दशक घोषणा गयी "एक घय एक 
रुि, एक गाउॉ एक िन, एक नगय 
अनेक उद्यान" कामभिभराई याविम 
अतबमानका रुऩभा सञ्चारन गने।  
मिुाहरुराई मस कामभभा सरयक 
गयाउन िन सॊयऺण थिमॊसेिक 
तमाय गने । 

िन दशक कामभिभ तमायी तथा िन 
दशक कामभिभ अन्त्तगभत सॊचारन हनु े
विमाकराऩहरुको कामभन्त्िमन कामभवितध 
तमाय बै यहेको य घोवषत िन 
दशक२०७१-८० कामभिभराई याविम 
अतबमानको रुऩभा सॊचारन गनभ नाया य 
रोगोअॊवकत टोऩी वितयण रगामत 
कामभिभ सॊचारन गरयएको छ । 

3 98 

 कच्चा तथा प्रशोधन गयी तनकासी 
गनभ सवकने िनथऩतत तथा 
जडीफटुीभा थऩ अनसुन्त्धान गयी 
वमनको सायतत्ि तनमाभतराई प्रिर्द्भन 
गनभ सयकाय, सहकायी तथा तनजी 
ऺेरको साझेदायीभा जडीफटुीको 
स्शत बण्डायण तथा प्रशोधन केन्त्र 
थथाऩना गने।  

अनसुन्त्धान सम्िस्न्त्ध विमाकराऩहरु 
सभािेश गयी कामभिभ थिीकृत गयी 
अनसुन्त्धानको कामभवितध तमाय बै यहेको 
छ ।  

4 99 
 तनजी िन ऩैदािाय प्रमोग, ओसाय 

ऩसाय कामभवितधभा सयरता 
ल्माउने।  

तनस्ज िन दताभ गनभ प्रोत्साहनको रातग 
तनदेस्शका सवहत कामभिभहरु िनाईएको 
छ।  
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5 99 
 औद्योतगक प्रततष्ठानहरूरे सम्झौता 

फभोस्जभ रगाउन फाॉकी रुिहरूका 
रातग जभीन उऩरब्ध गने। 

िृऺायोऩणको कामभ आषाढभा भार हनु े
छ। 

 

 

6 100 

 िन ऩैदािायभा आधारयत उद्योगराई 
काष्ठ उद्योग, गैय-काष्ठ उद्योग य 
आतथभक–िन उद्योगभा िगॉकयण 
गयी कच्चा ऩदाथभ सयर य सहज 
रुऩभा उऩरब्ध गयाउन विद्यभान 
नीततगत तथा कानूनी ब्मिथथाको 
ऩनुयािरोकन गने।  

िन ऐन २०४९, िन तनमभािरी, 
२०५१ तथा िन नीतत तथा 
तनदेस्शकाहरुको ऩरयभाजभन गनेसम्िस्न्त्ध 
कामभटोरी गठन बै कामभ बै यहेको छ । 

 

 

7 101 
 आगाभी िषभ चयेु सॊयऺणका रातग नदी 

िेतसन प्रणारीभा गरुुमोजना तजुभभा गयी 
कामाभन्त्िमनभा ल्माउने। 

यािऩतत चयेु तयाई भधेश सॊयऺणको 
रातग गरुु मोजना तजुभभा कामभको 
सरुुिात बएको तथा ४ िटा नदी 
प्रणारीभा सघन कामभिभ सॊचारन हनु े
गरय िावषभक कामभिभ थिीकृत गरयएको 
छ । 
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िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 
 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
भरुकुको िाणणज्म ऺेरराई सफर य सदुृढ तलु्माउॉदै आन्त्तरयक तथा अन्त्तयािवष्डम व्माऩायको सहजीकयण¸ 
प्रिर्द्िन, य तनमभन गने तथा देशभा अत्मािश्मक उऩबोग्म िस्त ुतथा सेिाको आऩूततिराई सहज, तनमतभत य 
चसु्त तलु्माउॉदै उऩबोक्ताको हक वहतको सॊयऺण य प्रिर्द्िन गने जस्ता भखु्म कामिभा भन्त्रारम सॊरग्न 
यहॉदै आएको छ । मसको रातग िाणणज्म तथा आऩूतति ऺेरसॉग सम्फर्द् आिश्मक नीतत तथा 
कामिक्रभहरूको तजुिभा गने, तजुिभा गरयएका नीतत तथा कामिक्रभहरूराई वितबन्न भन्त्रारम, तनजी ऺरे, 

नेऩार सयकायका अन्त्म तनकाम तथा दाततृनकामसॉग सभन्त्िम गयी कामािन्त्िमन गने, सञ्चातरत 
कामिक्रभहरूको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने रगामतका कामिभा भन्त्रारम सवक्रम यही आएको छ । 
भन्त्रारमरे नेऩार सयकाय (कामिविबाजन) तनमभािरी, २०६९, िाणणज्म नीतत, २०६५, आऩूतति नीतत, 
२०६९, नेऩार व्माऩाय एकीकृत यणनीतत, २०१०, आितधक मोजनाहरू रगामत िाणणज्म तथा आऩूतति 
ऺेरसॉग सम्फर्द् ऐन, तनमभािरी तथा तनदेणशकारे तनर्दिष्ट गये फभोणजभ िाणणज्म ऺेरको विस्ताय य प्रिर्द्िन 
तथा आऩूतति ऺेरको व्मिस्थाऩन य तनमभनका ऺेरभा भहत्िऩूणि बतूभका तनिािह गदै आएको छ । 
भन्त्रारम अन्त्तगित एउटा िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन विबाग, नेऩार खाद्य सॊस्थान, नेशनर टे्रतडङ 
तरतभटेड, साल्ट टे्रतडङ कऩोयेशन तरतभटेड, नेऩार आमर तनगभ य नेऩार ऩायिहन तथा गोदाभ व्मिस्था 
कम्ऩनी तरतभटेड नाभ गयेका ऩाॉच िटा साििजतनक सॊस्थानहरू, व्माऩाय तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र य 
नेऩार इन्त्टयभोडर मातामात विकास सतभतत नाभ गयेका दईु िटा विकास सतभततहरू सञ्चातरत छन ्। 
साथै नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा ऩायिहन आमोजना¸ व्माऩाय सूचना तथा तनमाित सहमोग आमोजना 
रगामतका दईु आमोजनाहरु भन्त्रारम अन्त्तयगत यहेका छन बने विबाग अन्त्तयगत उऩबोक्तावहत 
सॊयऺणको रातग फजाय अनगुभन कामिक्रभ सॊचारनभा यहेको छ । भन्त्रारमको कुर स्िीकृत दयफन्त्दी 
९६ जना यहेको छ । 

 

२. दृवष्टकोण् 
िाणणज्म ऺेरराई यावष्डम विकासको आधायस्तम्बका रुऩभा स्थावऩत गदै, सदुृढ, उदाय य प्रततस्ऩधाित्भक 
िाणणज्म ऺेरको विकासभापि त आतथिक विकास य गरयफी तनिायणभा सहमोग ऩमुािउन े तथा प्रबािकायी 
आऩूतति य वितयण प्रणारीको विकास भापि त उऩबोक्ता वहत सॊयऺण य प्रिर्द्िन गने । 

 

३. ध्मेम् 
व्माऩायराई यावष्डम विकास प्रमासभा भूर प्रिाहीकयण गदै सयकायी, तनजी एिॊ सहकायी ऺेरको सभणन्त्ित 
प्रमासभा व्माऩाय सहजीकयण य अग्र तथा ऩषृ्ठ सम्फन्त्धको विकास गयी व्माऩायको विस्ताय य विवितधकयण 
गदै तनमाित िृवर्द् भापि त र्दगो आतथिक राब हातसर गने । 
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४. यणनीतत् 
• व्माऩायराई अन्त्तयावष्डिम स्तयभा प्रततस्ऩधाि गनि स्ने गयी अनकुुर िाताियण तसजिनागने । 

• तनमाित अतबिृवर्द् गरय व्माऩाय घाटा कभ गने । 

• आम य योजगायीका अिसय िृवर्द् गने । 

• आन्त्तरयक व्माऩाय य िैदेणशक व्माऩाय तफच अन्त्तयसम्फन्त्ध स्थाऩना गने । 

• गणुस्तयीम िस्त ुतथा सेिाको तनमतभत य सििसरुब रुऩभा सहज आऩूततिको व्मिस्था गनि साििजतनक, 
तनजी य सहकायी ऺेरराई प्रोत्साहन गयी प्रततस्ऩधाित्भक तलु्माउने ।  

• उऩबोक्ताको हक वहत य अतधकायको सॊयऺण गने । 

• आऩूतति हनुे िस्त ुिा सेिाको गणुस्तय कामभ गने तथा मथाथिऩयक रागत भूल्मको आधायभा उऩबोक्ता 
भूल्म प्रणारीराई स्थावऩत गयाउने । 

• यावष्डम रुऩभा खाद्य सयुऺा व्मिस्थाको रातग आिश्मक प्रिन्त्ध गने । 

• िस्त ुय सेिाभा हनुे कारोिजायी य कृतरभ अबाि तनमन्त्रण गने । 

• िस्त ुय सेिाभा हनुे गैय प्रततस्ऩधाित्भक कृमाकराऩराई तनमन्त्रण गने । 

 

 सभवष्टगत रक्ष्म् 
 प्रततस्ऩधाित्भक य सदुृढ व्माऩाय प्रणारीको स्थाऩना य प्रिर्द्िन भापि त प्रततिर्ि कणम्तभा दोहोयो अॊकका 

दयरे तनमाितभा फरृ्र्द् गरय व्माऩाय असनु्त्तरनराई क्रभश: कभ गदै योजगायी सजृना य गरयिी 
तनिायणभा उल्रेख्म टेिा ऩमुािउने । 

 देशभा अत्मािश्मक िस्त ुतथा सेिा सहज¸ सरुब य तनमतभत रुऩभा उणचत गणुस्तय य भूल्मभा आऩूतति 
हनुे व्मिस्था तभराई उऩबोक्ताको हक वहतको सॊयऺण गने । 

 

५. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
• यावष्डम अथितन्त्र य गरयफी तनिायणभा र्दगो मोगदान ऩरु् माउन अग्र तथा ऩषृ्ठ सम्फन्त्धको विकास हनु े

गयी पयावकरो आधायसवहतको व्माऩायको विकास गने । 

• आमातराई तनमाित िृवर्द्तपि  तनदेणशत य आफर्द् गयी विश्व फजायभा भूल्म अतबिृवर्द्मकु्त िस्त ु तथा 
सेिाको तनकासी फढाई व्माऩाय घाटा कभ गने । 

• तनमाित हनुे स्िदेशी िस्त ुतथा सेिाको गणुस्तय सधुाय गयी भूल्म अतबिृवर्द् य भूल्म शृॊखराभा सधुाय 
गदै तथा नमाॉ तनमाित फजायहरुको खोजी गयी फजाय ऩहुॉच सवुिधा विस्ताय भापि त तनमाित िृवर्द् गने ।   

• सयकायी, तनजी तथा सहकायी ऺेरको सॊमकु्त प्रमासभा तरुनात्भक राबका तनमाितमोग्म िस्त ु तथा 
सेिाहरुको ऩवहचान य प्रिर्द्िन गयी भूल्म तथा गणुस्तयराई प्रततस्ऩधाित्भक फनाई तनमाित िृवर्द्भापि त 
अतधकतभ राब तरने । 
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• अत्मतधक भाराभा स्थानीम कच्चाऩदाथि, स्रोत साधन य सीऩ प्रमोग हनुे िस्त ुतथा सेिाको तनकासी 
प्रििर्द्न गयी िाणणज्म ऺेरफाट प्राप्त हनुे राबराई ग्राभीण तहसम्भ विस्ताय गयी योजगायी तसजिना, 
आमआजिन य गरयफी न्त्मूनीकयणभा मोगदान ऩमुािउने । 

• फौवर्द्क सम्ऩणि अतधकायको व्माऩायराई प्रिर्द्िन गदै स्िदेशी उत्ऩादनहरुको ब्राणन्त्डङ् रगामतका 
कामिहरु भापि त अन्त्तयािवष्डम  फजायभा नेऩारी उत्ऩादनको ऩवहचान य ऩहुॉच फढाउने । 

• िाणणज्म ऺेरभा नीततगत¸ सॊस्थागत तथा प्रवकमागत सधुाय गयी र्िऩऺीम, ऺेरीम तथा फहऩुऺीम 
व्माऩाय प्रणारीफाट अतधकतभ राब तरने । 

• व्माऩाय य ऩायिहन सम्िर्द् ऩूिािधायहरु खासगयी सडक, येर सेिा, प्रमोगशारा, गोदाभ तथा सखु्खा 
फन्त्दयगाह, एकीकृत जाॉचऩास चौकीको तनभािण, बन्त्साय प्रवक्रमाभा सधुाय, अन्त्तयदेशीम साभन्त्जस्म, िस्तकुो 
ऩयीऺण य प्रभाणीकयण सवुिधा आर्दको विकास गयी व्माऩारयक कायोफायराई सयर, सवुिधाजनक य 
रागतवकपामती फनाउने । 

• आन्त्तरयक य फाह्य व्माऩायफीच ऩरयऩयुक सम्फन्त्ध विकास गदै व्माऩायराई विश्व अथितन्त्रभा आउन े
उताय चढािफाट न्त्मूनतभ रुऩभा भार प्रबावित हनुे व्मिस्था तभराई आतथिक स्थावमत्ि कामभ गनि 
सहमोग ऩमुािउने । 

• व्माऩाय य ऩायिहन ऺेरभा दऺ य गणुस्तयीम जनशणक्तको विकास गदै वितबन्न तहभा हनुे सम्झौता, 
िाताि य सभझदायीफाट अतधकतभ राब तरन े। 

• व्माऩाय कूटनीततराई क्रभश् विस्ताय गयी व्माऩाय तथा ऩायिहन सम्फर्द् अन्त्तयािवष्डम सॊघ सॊस्था तथा 
दाततृनकामसॉग सभन्त्िम सदुृढ तलु्माउॉदै व्माऩायको रातग प्राप्त सहमोग (AFT) रगामतका व्माऩायसम्फर्द् 
आतथिक¸प्रावितधक सहामताको अत्मिुभ ऩरयचारन गयी भरुकुको व्माऩाय ऺभता अतबिृवर्द् गने ।  

• नीततगत तथा सॊस्थागत सधुाय गयी आन्त्तरयक व्माऩायराई विकृतत य विचरन भकु्त फनाउने । 

• अत्मािश्मक िस्त ु तथा सेिा स्िदेशतबरै ऩमािप्त भाराभा उत्ऩादन गनि प्रोत्साहन गयी आमात 
प्रततस्थाऩन नीतत तथा कामिक्रभहरु भापि त व्माऩाय घाटाराई कभ गने । 

• आऩूतति व्मिस्थाराई प्रबािकायी फनाउन साििजतनक त̧नजी तथा सहकायी ऺेरराई प्रोत्साहन गरयने । 

• अत्मािश्मक िस्त ु तथा सेिाको तनमतभत य सििसरुब ढॊगफाट आऩूतति गनि आिश्मक ऩिुािधाय एिॊ 
सॊयचनाहरु तमाय गनि प्राथतभकता र्दइने । 

• खाद्यान्न अबाि बएका ऺेरभा खाद्यान्न आऩूतति गनुिका साथै विऩन्न िगिका रातग सऩुथ भूल्मभा खाद्यान्न 
आऩूतति गने सॊमन्त्रको विकास गयी आऩूतति व्मिस्था सतुनणित गरयने । 

 

६. कामिऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामि विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोणजभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुिऩने कामिहरु 
देहामअनसुाय यहेका छन ्  

• फढ्दो अन्त्तयािवष्डम सेिा व्माऩायराई दृवष्टगत गयी विश्व व्माऩाय सम्झौतारे खरुा गयेको सेिा ऺेरफाट 
राब तरई गरयफी तनिायणभा मोगदान ऩमुािउने । 
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• िस्त ुतथा सेिा व्माऩायको सहजीकयणभा सहमोग ऩमुािउन े। 

• तनजी ऺेरको सहबातगताभा तरुनात्भक राबका ऺेरहरूको ऩवहचान गयी प्रततस्ऩधाित्भक ऺभता बएका 
िस्तहुरूको विकास य प्रिर्द्िन गयी व्माऩाय व्मिसामराई आतथिक विकासको उद्देश्म हातसर गने गयी 
ऩरयचारन गने । 

• विश्व व्माऩायको फदतरॊदो स्िरूऩ य फहऩुऺीम, ऺेरीम य र्िऩऺीम व्माऩाय तथा ऩायिहन व्मिस्थािाट 
अतधकतभ पाइदा तरन व्माऩारयक, बौततक य सॊस्थागत सॊयचनाको सधुाय एिॊ विकास गने । 

• सयकायी, सहकायी तथा तनजी ऺेरका साथै स्थानीम तनकामको सभेत सहबातगताभा गणुस्तयमकु्त 
अत्मािश्मक िस्त ु तथा सेिाहरू सऩुथ भूल्मभा सििसरुब ढॊगफाट तनमतभत आऩूतति सतुनणित गदै 
उऩबोक्ताको हकवहतको सॊयऺण गने । 

• दगुिभ ऺेर य वऩछतडएको तथा अतधकाॊश जनता गयीफीको येखाभतुन बएका णजल्राहरूभा अत्मािश्मक 
िस्तहुरूको एकीकृत आऩूतति व्मिस्था गयी खाद्य सयुऺाभा िृवर्द् गने । 

• दगुिभ य वऩछतडएका ऺेरभा उत्ऩार्दत िस्तकुो बण्डायण गनि सघाउ ऩमुािउने तथा खाद्यान्न सयुऺाथि 
खाद्य सयुऺा बण्डाय तथा यावष्डम साकि  खाद्य िैंकको व्मिस्था गने । 

• ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको आऩूतति व्मिस्थाराई सहज फनाउने ।  

• आमोतडनमकु्त नूनको आमात, बण्डायण तथा आऩूतति व्मिस्था सहज फनाउने ।  

• प्रततस्ऩधाित्भक फजाय प्रणारीभा सफैको सहज ऩहुॉच ऩगु्ने िाताियण कामभ गने य अस्िाबाविक 
अिस्थाभा सििसाधायणको हकवहतको यऺाथि फजाय हस्तऺेऩको भाध्मभफाट उऩमकु्त उऩाम अिरम्फन 
गयी आऩूतति व्मिस्थाराई सहज तथा सरुब गयाउने आर्द । 

 

७. कानूनी व्मिस्था् 
कामािरमराई तनर्दिष्ट गरयएका कामिहरु सम्ऩादनका रातग व्मिस्था गरयएका कानूनहरु (ऐन¸ 
तनमभ¸कामिवितध¸ भाऩदण्ड/भानदण्ड¸अन्त्तयावष्डम सणन्त्ध¸ सॊझौता¸ अनिुन्त्ध तथा सणम्भरनहरु) 

• नेऩार सयकाय (कामिविबाजन) तनमाभािरी, २०६९ 

• िाणणज्म नीतत, २०६५ 

• आऩूतति नीतत, २०६९ 

• आिश्मक िस्त ुसॊयऺण ऐन¸ २०१२ 

• तनकासी ऩैठायी ( तनमन्त्रण) ऐन¸ २०१३ 

• आिश्मक सेिा सञ्चारन ऐन¸ २०१४ 

• प्राइबेट पभि यणजषे्डशन ऐन¸ २०१४ 

• आिश्मक ऩदाथि तनमन्त्रण अतधकाय ऐन¸ २०१७ 

• ऺततऩूतति ऐन¸ २०१९ 

• साझेदायी ऐन¸ २०२० 

• ऩेटेण्ट तडजामन य टे्रडभाकि  ऐन¸ २०२२ 
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• खाद्य ऐन¸ २०२३ 

• होटर व्मिस्था तथा भर्दया तफक्री वितयण (तनमन्त्रण) ऐन¸ २०३२ 

• स्टाण्डडि नाऩ य तौर ऐन¸ २०२५ 

• कारोफजाय तथा केही अन्त्म साभाणजक अऩयाध तथा सजाम ऐन¸ २०३२ 

• नेऩार गणुस्तय (प्रभाण णचन्त्ह) ऐन¸ २०३७ 

• नेऩार ऩेट्रोतरमभ ऐन¸ २०४० 

• फीउ तफजन ऐन¸ २०४५ 

• आभाको दूधराई प्रततस्थाऩन गने िस्त ु(तफवक्र वितयण तनमन्त्रण) ऐन¸ २०४९  

• उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन¸ २०५४ 

• आमोतडनमकु्त नून (उत्ऩादन तथा विवक्र वितयण) ऐन¸ २०५५ 

• ऩश ुफधशारा य भास ुजाॉच ऐन¸ २०५५ 

• प्रतततरवऩ अतधकाय ऐन¸ २०५९ 

• प्रततस्ऩधाि प्रिर्द्िन तथा फजाय सॊयऺण ऐन¸ २०६३ 

• भारसाभानको फहवुितधक ढुिानी ऐन¸ २०६३ 

• तफरुिा सॊयऺण ऐन¸ २०६४ 

• ऐजेन्त्सी (सॊशोधन य एकीकयण) तनमभहरु¸ २०१९ 

• खाद्य तनमभािरी¸ २०२७ 

• स्टाण्डडि नाऩ य तौर तनमभहरु¸ २०२७ 

• तनकासी ऩैठायी तनमभहरु¸ २०३४ 

• प्राइबेट पभि यणजषे्डशन तनमभािरी¸ २०३४ 

• होटर¸ रज येषु्टयाॉ तथा रयजोटि¸ िाय तथा ऩथ प्रदिशक तनमभािरी¸ २०३८ 

• नेऩार गणुस्तय (प्रभाण-णचन्त्ह) तनमभारी¸ २०४० 

• ऩेट्रोतरमभ तनमभािरी¸ २०४१ 

• उऩबोक्ता सॊयऺण तनमभारी¸ २०५६ 

• प्रतततरवऩ अतधकाय तनमभािरी¸ २०६१ 

• सऩुथ भूल्मका सहकायी ऩसर सञ्चारन सम्फन्त्धी तनमभािरी¸२०६५ 

• भारसाभानको फहवुितधक ढुिानी तनमभािरी¸ २०६६ 

• प्रततस्ऩधाि प्रिर्द्िन तथा फजाय सॊयऺण तनमभािरी¸ २०६६ 

• प्राइबेट पभि यणजषे्डशन (निौं सॊशोधन) तनमभािरी¸ २०७० 

• तनयीऺण अतधकृत तनदेणशका¸ २०५८ 

• होटर¸ रज येषु्टयाॉ रगामत साििजतनक फास तथा तमायी खाना प्रदामकहरुको तनयीऺण तथा अनगुभन 
गने तनदेणशका¸ २०६८ 
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• सॊमकु्त फजाय अनगुभन तनदेणशका¸ २०६९ 

• नेऩार व्माऩाय एकीकृत यणनीतत, २०१० 

• आितधक मोजनाहरु 

 

८. भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना् 

 
 

9. आ.फ. २०७१/०७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणि कामिहरु् 
• साल्ट टे्रतडङ्ग तर. को फावर्िक ५०,०६३ ्िीन्त्टर ननु ढुिानी गने रक्ष्म यहेकोभा दोश्रो चौभातसक 

अितधसम्भ ३९,३४४्िी. ननु ढुिानी बएको ।  
• नेऩार खाद्य सॊस्थानको िावर्िक १४,००० भे.टन. खाद्यान्न ढुिानी गने रक्ष्म यहेकोभा दोश्रो चौभातसक 

अितधसम्भभा ६,६७१ भे.टन खाद्यान्न ढुिानी  बएको । 

• यावष्डम खाद्य सयुऺा बण्डायभा २५,००० भे.टन भौज्दात गने रक्ष्म बएकोभा ११,८९४ भे.टन 
खाद्यान्न भौज्दात याणखएको । 

• िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन विबागर्द्ाया काठभाण्डौ उऩत्मका रगामत वितबन्न णजल्राभा गरय 
दोश्रो चौभातसक अितधसम्भभा फजाय अनगुभन–१९२८, स्ऩष्टीकयण भाग–७८७ य व्मिसाम फन्त्द 
१८–िटा गरयएको । 

jfl0fHo tyf cfk"lt dGqfnosf] s]Gb|Lo ;Ë7gfTds ;+/rgf 

dfggLo dGqL 

;lrj 

g]kfnL dxfjfl0fHob"tfjf;x? 

-sf]nsQf, Nxf;f /xËsË_ 

;+o'Qm /fi6«;+3s f]nflu  

g]kfnsf] :yfoL lgof]u, 

h]g]ef 

dxfzfvf 

 k|zf;g, ;+:yfg tyf  

cfk"lt{ Joj:yfkg dxfzfvf 

 of]hgf tyf cG/f{li6«o Jofkf/ 

;xof]u dxfzfvf 

 lgof{t k|j4{g, Jofkf/ tyf  

kf/axg dxfzfvf  

 

;+:yfg÷;ldlt 

 g]kfn vfB ;+:yfg 

 ;fN6 6]«l8ª skf]{/]zg lnld6]8  

 g]kfn OG6/df]8n oftfoft ljsf; 

;ldlt  

 g]kfn kf/jxg tyf uf]bfd Joj:yf 

sDkgL lnld6]8  

 g]kfn cfon lgud lnld6]8  

 Jofkf/ tyf lgsf;L k|j4{g s]Gb|  

 g]zgn 6]«l8ª lnld6]8 

ljefu 

jfl0fHo 

ljefu 

 jfl0fHo sfof{no, lj/f6gu/ 

 jfl0fHo sfof{no, jL/u~h  

 jfl0fHo sfof{no, e}/xjf 

 jfl0fHo sfof{no, g]kfnu~h 

 jfl0fHo sfof{no, wgu9L  
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• एर.वऩ. ग्माॉसको आऩूतति सम्फन्त्धी सभस्मा सभाधान गनि तडऩो प्रभाणणकयण प्रायम्ब गरयएको, रयवपतरङ्ग 
गनि नस्न ेग्माॉस उद्योगको तसतरण्डय वपताि गने कामिक्रभ अगातड फढाइएको । 

• नेऩारगॊज, धनगढी, ऩोखया, बैयहिा य चरयकोटभा स्थानीम व्मिसामी तथा ग्राभीण विऩन्न भवहरा, 
रगामतका २०० बन्त्दा फढी सयोकायिाराराई उऩबोक्ता सचेतना सम्फन्त्धी कामिक्रभ सॊचारन 
गरयएको । 

• तसन्त्धऩुाल्चोकको राचािभा तनभािणातधन सखु्खा फन्त्दयगाहको ८० प्रततशत¸ ऩरुको ५५ प्रततशत य 
सडकको २० प्रततशत काभ सम्ऩन्न बएको। जग्गा प्रातप्तका रागी कामि अगाडी फढाईएको। 

• िाणणज्म नीतत २०६५ य नऩेार एवककृत व्माऩाय यणनीतत, २०१० अद्याितधक तथा ऩनुयािरोकन 
कामिको ऺेरीमस्तयभा ऩषृ्ठऩोर्ण तरने सन्त्दबिभा दाङ णजल्राभा अन्त्तयवक्रमा कामिक्रभ सम्ऩन्न   
गरयएको  । 

• नेऩारभा उत्ऩादन बएको अदिुा तनमाित गने तथा उत्ऩणिको प्रभाणऩर जायी गने प्रमोजनको रातग 
कामिवितध तजुिभा बएको । 

• कृवर् उद्यभ केन्त्रसॊगको सहकामिभा अदिुाको तफउ वितयण य सयुणऺत बण्डायणको रातग सेराय तनभािण 
तथा अरैची सकुाउने डफर ड्रभ ड्रामय तनभािण रगामतका कामिक्रभहरु सॊचारन बएको । खोटाङ्ग 
णजल्राभा अरैची सकुाउन े ड्रामय य अदिुाको बण्डायणको रातग कृर्कहरुराइ सेराय वितयण   
गरयएको । 

• स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन हनु ेिस्तहुरुको तनमाित सम्बािना य प्रििर्द्न सम्फन्त्धी धनकुटा य ओखरढुङ्गाभा 
अन्त्तयवक्रमा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको । 

• केरुङ्ग नाकाभा चीन सयकायको आतथिक तथा प्रावितधक सहमोगभा यसिुाभा आन्त्तरयक कन्त्टेनय तडऩो 
तनभािणको सम्फन्त्धभा नेऩार सयकाय य चीन सयकाय फीच सम्झौता बई कामि प्रायम्ब बएको । 

• तेस्रो भरुकुफाट आमात गरयएका िस्तहुरु ऩनु् तेस्रो भरुकुभा तनमाित सयतरकयण य करकिा 
फन्त्दयगाह बएय आमात हनु े गाडीहरु गडुाएय ल्माउन ऩाउन े सम्फन्त्धी नेऩार य बायतफीच सहभतत 
ऩरको आदनप्रदान (Letter of Exchange-LoE) सम्ऩन्न बएको । 

• विश्वव्माऩाय सॊगठन अन्त्तगितको विस्तारयत एकीकृत सॊयचना (Enhanced Integrated Framework- 

EIF) को सहमोगभा  िस्त ु विकास य तनमाित प्रिर्द्िनको  रातग ऩणश्भना, जडीफटुी य अदिुाको 
ऩरयमोजनाहरु सञ्चारनभा यहेको । 

• जभिन विकास सहमोग (GIZ) को सहामताभा िस्त ु विकास, िस्त ु विकास सम्फन्त्धी सॊघहरुको ऺभता 
विकास य तनमाित प्रििर्द्न गनि चाॉदीका गयगहना य भह सम्फन्त्धी ऩरयमोजनाहरु सञ्चारनभा यहेका । 

• तनमाितभा नगद प्रोत्साहन र्दने सम्फन्त्धभा उद्योग विबागर्द्ाया प्रततिेदन तमाय बई छरपर, अध्ममन 
तथा ऩरयभाजिनको क्रभभा  यहेको । विगतको तेस्रो भरुकुभा हनु े तनमाितभा र्दईदै आएको 
अनदुानराई तनयन्त्तयता र्दईएको। 

  



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 
 

िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 224 

 

१0. आतथिक िर्ि २०७०/0७१ भा वितनमोणजत फजेट एिॊ खचिको मथाथि विियण 

 

  चार ुखचि         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.णश.नॊ. कामिक्रभ कामभ फजेट खचि खचि 
प्रततशत 

1 3300113 िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 36,673 34,980 95=38 

2 3300123 िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन  विबाग 22,101 21,481 97=19 

3 3300133 िाणणज्म  कामािरमहरु 17,946 16,182 90=17 

4 3300153 नेऩार खाद्य सॊस्थान 565,300 514,245 90=97 

5 3301023 

उऩबोक्ता वहत सॊयऺणका रातग फजाय 
अनगुभन कामिक्रभ 

24,725 22,082 89=31 

6 3301033 कण्ठयोग तनमन्त्रण आमोजना 130,000 130,000 100=00 

7 
3301043 

व्माऩाय सूचना तथा तनमाित सहमोग 
आमोजना-फहऩुऺीम तथा ऺेरीम व्माऩाय 
सदुृढीकयण 

56,585 48,526 85=76 

8 3301063 व्माऩाय तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 59,621 48,910 82=03 

9 3301083 

नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा ऩायिहन 
आमोजना 

50,000 15,782 31=56 

    जम्भा 962,951 852,188 88=50 

 

 

 ऩूॉणजगत खचि          रु. हजायभा 
1 3300114 िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 1,150 1,134 98=61 

2 3300124 िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन  विबाग 8,900 8,309 93=36 

3 3300134 िाणणज्म  कामािरमहरु 2,050 1,548 75=51 

4 3301024 

उऩबोक्ता वहत सॊयऺणका रातग फजाय 
अनगुभन कामिक्रभ 

230 230 100=00 

5 3301064 व्माऩाय तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 200 199 99=50 

6 3301074 तातोऩानी बॊसाय तनरयऺण स्टेशन 109,664 0 0=00 

7 3301084 
नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा ऩायिहन 

127,201 22,588 17=76 
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आमोजना 

    जम्भा 249,395 34,008 13=64 

 

 

१1. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोणजत िजेट तथा 2071 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचि्  
 

 चार ुखचि          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.णश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचि प्रततशत 

1 3300113 िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 37,001 30,576 82=64 

2 3300123 िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन  विबाग 31,530 20,146 63=89 

3 3300133 िाणणज्म  कामािरमहरु 21,160 18,037 85=24 

4 3300153 नेऩार खाद्य सॊस्थान 535,000 320,600 59=93 

5 3301023 

उऩबोक्ता वहत सॊयऺणका रातग फजाय अनगुभन 
कामिक्रभ 24,723 12,616 51=03 

6 3301033 कण्ठयोग तनमन्त्रण आमोजना 136,500 136,500 100=00 

7 3301043 

व्माऩाय सूचना तथा तनमाित सहमोग आमोजना-फहऩुऺीम 
तथा ऺेरीम व्माऩाय सदुृढीकयण 49,439 31,741 64=20 

8 3301063 व्माऩाय तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 54,287 37,081 68=31 

9 3301083 नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा ऩायिहन आमोजना 109,348 21,131 19=32 

    जम्भा 998,988 628,428 62=91 

 

 ऩूॉणजगत खचि          रु. हजायभा 
1 3300114 िाणणज्म तथा आऩूतति भन्त्रारम 130,890 130,591 99=77 

2 3300124 िाणणज्म तथा आऩूतति व्मिस्थाऩन  विबाग 5,470 338 6=18 

4 3300134 िाणणज्म  कामािरमहरु 1,250 1,142 91=36 

4 3301024 

उऩबोक्ता वहत सॊयऺणका रातग फजाय अनगुभन 
कामिक्रभ 2,775 1,352 48=72 

4 3301044 

व्माऩाय सूचना तथा तनमाित सहमोग आमोजना-फहऩुऺीम 
तथा ऺेरीम व्माऩाय सदुृढीकयण 635 254 40=00 
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4 3301064 व्माऩाय तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 1,400 848 60=57 

4 3301074 तातोऩानी बॊसाय तनरयऺण स्टेशन 216,000 0 0=00 

4 3301084 नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा ऩायिहन आमोजना 128,715 30,710 23=86 

    जम्भा 487,135 165,235 33=92 

 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेणखत नीतत तथा कामिक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामिक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 40 

 नेऩारफाट सफ्टिेय िा कुरयमयफाट 
अन्त्म साभान तनमाित गयेभा 
अनराइन बकु्तानी ल्माउन ऩाइन े
गयी काननुी व्मिस्था तभराउने। 

ऐन तनभािणका रागी सतभतत गठन कामि 
अणघ िढाईएको छ । 

2 150 

 तरुनात्भक य प्रततस्ऩधॉ राबका 
िस्तहुरुको उत्ऩादन य तनमाित 
फढाउन िाणणज्म नीतत य नेऩार 
व्माऩाय एकीकृत यणनीतत, २०१० 
को ऩनुयािरोकन गने। 

व्माऩायघाटा न्त्मूतनकयणभा सहमोग ऩगु्न े
गयी िाणणज्म नीतत, २०६५ को 
ऩनुयािरोकन अणन्त्तभ भस्मौदा तमाय बै 
यामका रागी अथि भन्त्रारम य काननु 
भन्त्रारमभा ऩठाईएको तथा य NTIS 

२०१० ऩनुयािरोकनका रागी विऻहरुसॉग 
छरपर बैयहेको छ । 

3 157 

 स्िदेशी िस्तहुरू सयकायी 
तनकामहरूरे खरयद गदाि प्रचतरत 
िजाय भूल्मबन्त्दा १५ प्रततशतसम्भ 
फढी बए ऩतन खरयद गनुिऩने 
व्मिस्थाराई अतनिामि गयी मसको 
कामािन्त्िमनको अनगुभन गने।     

तनदेणशका तमाय बै रागू बएको छ । 
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4 158 
 तेस्रो भरुकुको तनमाितभा र्दइदै 

आएको तनमाित प्रोत्साहनराई 
तनयन्त्तयता र्दने। 

तनकासी प्रोत्साहनरे तनयन्त्तयता ऩाएको 
छ। 

5 158 

 तसन्त्धऩुाल्चोकको राचािभा 
तनभािणाधीन सखु्खा िन्त्दयगाह 
तनभािण सम्ऩन्न गने।  

 

राचािभा तनभािणातधनसखु्खा फन्त्दयगाहको 
८० प्रततशत¸ ऩरुको ५५ प्रततशत य 
सडकको २० प्रततशत काभ सम्ऩन्न 
बएकोभा २०७२ सार फैशाख १२गतेको 
बकुम्ऩफाट सॊयचनाभा ऺतत हनुाको साथै 
काभभा अियोध । 

6 158 

 यसिुाभा आन्त्तरयक कन्त्टेनय 
तडऩोको तनभािण कामि शरुु गने।  

 

टोऩोग्रावपकर सबे ऩूया गयी प्रततफेदन प्राप्त 
बएको छ । 

7 158 

 तसन्त्धऩुाल्चोकको फाह्रतफसेभा 
अन्त्तयािवष्डमस्तयको प्रमोगशारा 
सवहतको ्िायेन्त्टाइन स्थाऩना गयी 
नेऩारी उत्ऩादन चीनभा सहज 
तनमाित गने प्रफन्त्ध तभराउन।े 

्िायेन्त्टाइन स्थाऩनाको रातग चीन               
सयकायसॊग अनयुोध बएको छ । 

8 159 

   काठभाडौंको चोबायभा 
अन्त्तयािवष्डमस्तयको प्रदशिनीस्थर य 
काठभाण्डौं प्रिेश गने ढुिानी 
साधनहरुराई व्मिणस्थत गनि 
आन्त्तरयक कन्त्टेनय तडऩो तनभािणका 
रातग प्रायणम्बक कामिको थारनी 
गने। 

 

चोबाय णस्थत ८१६.४ योऩनी जग्गा नेऩार 
सयकायको स्िातभत्िभा ल्माउने भॊ.ऩ.फाट 
तनणिम बै औद्योतगक विकास तनगभराई 
जग्गाको भलु्म उऩरब्ध गयाई नाभसायीको 
रातग बतूभसधुाय भन्त्रारमभा अनयुोध गयी 
ऩठाइएको । CFS तनभािणको रागी विश्व 
फैंकसॉग सहकामि गयी सबे तडजाईनको रागी 
ToR ऩरयभाजिनको क्रभभा यहेको छ । 
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9 160 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको आऩूततिराई 
सहज िनाउन य्सौरदेणख 
अभरेखगञ्जसम्भ ऩेट्रोतरमभ 
ऩाइऩराइन तनभािण कामि आगाभी 
आतथिक िर्िभा शरुु गने।  

MOU  को ड्राफ्ट नेऩार सयकायफाट 
स्िीकृत बै नेऩार य बायत सयकायतफच 
प्रस्ततु गनि तमायी अिस्थाभा यहेको छ । 

10 160 
 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको आऩूतति य 

बण्डायणभा तनजी ऺेरराई सॊरग्न 
गयाउने।  

ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको कायोिाय ऐनको 
भस्मौदा तमाय गयी सयोकायिाराहरूसॊग 
सझुाि तरने कामि बैयहेको छ । 

11 160 

 ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको कायोिायराई 
व्मिणस्थत गनि य तनमभनराई 
प्रबािकायी िनाउन ऩेट्रोतरमभ 
ऩदाथिको कायोिाय सम्फन्त्धी काननु 
तजुिभा गने।  

ऩेट्रोतरमभ ऩदाथिको कायोिाय ऐनको 
भस्मौदा तमाय गयी सयोकायिाराहरूसॊग 
सझुाि तरने कामि बैयहेको छ । 

 

 

12 160 

 काठभाडौं उऩत्मकाभा ऩेट्रोतरमभ 
ऩदाथिको बण्डायण ऺभता फढाउने। 
ऩेट्रोतरमभ ऩदाथि ढुिानी गने 
ट्याङ्कयहरूभा सयुणऺत तसर प्रणारी 
जडान गयी चहुािट तनमन्त्रण गने। 

थानकोट तडऩोभा ७० वक.री. ऺभताका 
१० थान टैंक थऩ गने मोजना यहेको।तसर 
प्रणारीराई प्रततस्थाऩन गयी रवकॊ ग 
प्रणारीराई प्रमोगभा ल्माउन टेण्डय आव्हान 
गने प्रवक्रमाभा यहेको छ । 

13 161 

 आगाभी आतथिक िर्ितबरै काठभाडौं 
उऩत्मकाभा गडुने सयकायी सिायी 
साधनहरूरे प्रमोग गने ऩेट्रोतरमभ 
ऩदाथिभा १० प्रततशत इथानोर 
तभसाउनऩुने अतनिामि व्मिस्था 
गने। 

NAST  फाट प्रस्तािना प्राप्त बै अध्ममनको 
क्रभभा यहेको छ । 
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विऻान, प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम 

    
 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
याष्ट्रको सिााङ्गीण विकासका रातग विऻान तथा प्रवितधको विकास य उऩमोगका साथै विकयार फन्त्दै 
गइयहेको िाताियणीम तथा जरिाम ु ऩरयितानको सभस्माराई सम्फोधन गदै विकासका कामाक्रभराई 
ददगोरुऩभा तनयन्त्तयता ददन ुअऩरयहामा बएको छ । मसका रातग मस भन्त्रारमरे िाताियण सॊयऺण तथा 
जरिाम ुऩरयितानको प्रबाि अनकुुरन गदै सभविगत विकासका रक्ष्महरु हातसर गने गयी प्राकृततक श्रोत 
तथा साधनहरुको ऩरयचारन, िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कनराई सॊस्थागत गदै रैजान ेओजन तहराई नाश 
गने ऩदाथाहरुको ऩैरायीभा योक रगाउन,े िाम,ु जर तथा ध्िनी प्रदषुणराई न्त्मनुीकयण गदै रैजान,े 

विषादीको सयुक्षऺत विसजान गने एिॊ िाताियण तथा जरिाम ु ऩरयितान सम्िन्त्धी यावष्ट्रम तथा स्थानीम 
अनकुुरनका कामाक्रभहरुराई विगत देक्षि तनयन्त्तयता दददैं आएको छ । 

 

नेऩारभा मस ऺेरको विकास एिॊ विस्तायका रातग विगत ३/४ दशक देक्षि सॊस्थागत, नीततगत एिॊ 
कामागत प्रमासहरु हुॉदै आएका छन।् सिाप्रथभ विऻान य प्रवितधको आविष्काय अन्त्िेषण तथा प्रिर्द्ान य 
विकासका रातग वि.सॊ. २०२३ सारभा एउटा उच्चस्तयीम विऻान तथा प्रवितध ऩरयषद् य वि.सॊ. २०३९ 
भा विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान जस्ता सॊगरनात्भक सॊयचना स्थाऩना गरयमो । सॊस्थागत प्रमासका 
रुऩभा २०५२ सारभा जनसॊख्मा तथा िाताियण भन्त्रारमको स्थाऩना, २०५३ सार जेष्ठ २ गते विऻान 
तथा प्रवितध भन्त्रारमको गरन,२०६१ सारभा िाताियण , विऻान तथा प्रवितध भन्त्रारमको गरन बमो । 
तभतत २०६६ जेष्ठ २९ गते िाताियण भन्त्रारम य विऻान तथा प्रवितध  भन्त्रारमको रुऩभा छुट्टा छुटै्ट 
भन्त्रारम गरन बएकोभा २०६९/२/५ गते ऩनु्दफैु भन्त्रारम गातबन ऩगुी विऻान, प्रवितध तथा िातायण 
भन्त्रारम   सॊचारन हुॉदै आएको छ। तत्ऩश्चात भन्त्रारमरे  विऻान य प्रवितध, सूचना प्रवितध, नविकयणीम 
उजाा, िाताियण एिॊ जरिाम ु ऩरयितान तथा िाताियण सॊयऺणका ऺेरहरुभा भहत्िऩूणा कामाहरु गदै 
आइयहेको छ। 

 

२ दृविकोण् 
 विऻान तथा प्रवितध य सूचना प्रवितधको अनसुन्त्धान, विकास य प्रमोगराई साभाक्षजक य  आतथाक 

विकासका ऩऺसॊग आिर्द् गने । ।  

 िाताियण व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी फनाई स्िच्छ एिॊ स्िस््म िाताियण तसजाना गना तथा प्राकृततक 
श्रोत एिॊ साधनको वििेकशीर प्रमोगर्द्ाया ददगो विकास हातसर गनुाका साथै जरिाम ुऩरयितान िाये 
तसक्षजात प्रततकूर प्रबािहरुराई न्त्मूनीकयण एिॊ अनकुुतरत फनाउदै रैजाने ।  
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 िैकक्षल्ऩक ऊजाा प्रवितधको विकास य विस्ताय द्वाया अगाभी २० फषातबर कुर उजाा िऩतभध्मे १० 
प्रततशत य विद्यतुको ऩॉहचु ऩगु्ने जनसॊख्माभध्मे ३० प्रततशतराई नविकयणीम उजााफाट विद्यतु 
ऩयु ्माउन।े 

 

३.उदे्बश्म् 
 विऻान तथा प्रवितधको सभकु्षचत विकास, अनसुन्त्धान तथा प्रमोग गयी सोको भाध्मभर्द्ाया विकास तनभााण 

तथा श्रोत साधनको उऩमोगभा जोड दददैँ गरयिी न्त्मूनीकयण, िाताियण सॊयऺण, प्राकृततक प्रकोऩ 
न्त्मूनीकयण तथा योजगायीका अिसय तसजाना गयी जनताको जीिनस्तय उकास्ने ।  

 हरयत विकासको अिधायणाराई प्रोत्साहन ददई भानिीम वक्रमाकराऩ य विकास तनभााणराई िाताियण 
भैरी फनाउदै जरिाम ुऩरयितानफाट हनुे प्रततकुर असयराई न्त्मूनीकयण गने एिॊ अनकुुतरत फनाउन े।  

 िैकक्षल्ऩक ऊजााराई आतथाक तथा साभाक्षजक वक्रमाकराऩसॊग आिर्द् गयी ग्राभीण जनताको जीिनस्तय 
सधुाय तथा योजगायी एिॊ उत्ऩादकत्िभा िृवर्द् गयी ऩयम्ऩयागत ऊजााको तनबायताराई कभ गदै ददगो 
िाताियण विकासभा जोड ददने । 

 विधतुीम सशुासनको अिधायणाराई कामाान्त्िमन गदै सूचना प्रवितधराई ग्राभीणस्तयसम्भ ऩरु् माउने । 

  

४. यणनीतत  
 िाताियणीम नीतत तनमभको ऩरयभाजान य सॊस्थागत ऺभता विकास गयी दीगो विकासराई प्रिर्द्ान गने ।  

 विकास कामाक्रभभा िाताियण व्मिस्थाऩनराई आन्त्तरयकीकयण गयी बयऩदो य अनबुि गना सक्न े
विकासको कामाक्रभराई अगातड फढाउने ।  

 िाताियणीम व्मिस्थाऩनको सम्फन्त्धभा बएका यावष्ट्रम/अन्त्तयाावष्ट्रम प्रततिर्द्ताराई रोस कामाान्त्िमनको 
भाध्मभरे याष्ट्रको विश्वसतनमताभा अतबिृवर्द् गने । 

 भौसभ बविष्मिाणी प्रणारी बयऩदो फनाई जरिाम ुऩरयितान तथा िाताियणीम प्रबािको न्त्मनुीकयणभा 
जोड ददन।े 

 िाताियण प्रिर्द्ान तथा जरिाम ु ऩरयितान सम्फन्त्धी अध्ममन/अनसुन्त्धानभा जोड दददैं बएका 
नकायात्भक असयराई कभ गने ।  

 ग्राभीण ऊजााको सभकु्षचत य ददगो विकास गने । 

 िैकक्षल्ऩक ऊजााका भाध्मभफाट ग्राभीण जनताको आतथाक तथा साभाक्षजक अिस्थाभा सधुाय तथा 
िाताियणीम ददगोऩनाभा सहमोग ऩरु् माउने िारका एकीकृत कामाक्रभहरुराई प्राथतभकता ददने । 

 विऻान तथा प्रवितधको ऺेरभा जनशक्षिको सॊस्थागत विकास तथा आिश्मक कानून तनभााणका रातग 
जोड ददने । 

 विऻान प्रवितधको विकासका रातग सािाजतनक तनजी साझेदायीभा जोड ददने ।  

 विद्यतुीम शासनको भाध्मभरे सशुासनराई टेिा ऩरु् माउने य मसको प्रमोगराइ ग्राभीण तहसम्भ 
ऩयु ्माउन।े 
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५. कामाऺ रे् 
 नेऩार सयकाय कामा विबाजन तनमभािरी, २०६९ फभोक्षजभ मस भन्त्रारमराई तनददाि गरयएका कामाहरु 
देहामनसुाय यहेका छन । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितध सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामाक्रभको तजुाभा, कामान्त्िमन, अनगुभन य 
भूल्माङ्कन। 

 िाताियण, विऻान य प्रवितधसम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनसुन्त्धान य सिेऺण । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितधसम्फन्त्धी यावष्ट्रम तथा अन्त्तयावष्ट्रम सॊस्थासगॉ सम्ऩका  य सभन्त्िम । 

 सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थार्द्ाया कामाान्त्िमन गरयएका िाताियण, विऻान य प्रवितधसम्फन्त्धी 
कामाक्रभको भूल्माङ्कन तथा सभीऺा । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितध सम्फन्त्धी जनशक्षिको विकास य उऩमोग । 

 विऻान य प्रवितधको विकास तथा विस्तायका कामाक्रभ । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितधको ऺेरभा बएका प्रगततको अन्त्िेषण तथा अनसुन्त्धान । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितध सम्फर्द् विश्वविद्यारमसॊग सम्ऩका  तथा सभन्त्िम । 

 विऻान य प्रवितधसॉग सम्फक्षन्त्धत साभाग्रीको उत्ऩादन, आऩूतता तथा व्मिस्थाऩन । 

 अत्माधतुनक प्रवितध विषमक त्माङ्क सङ्ककरन, प्रशोधन य सिेऺण । 

 िाताियण, विऻान य प्रवितध विषमक वर्द्ऩऺीम य फहऩुऺीम सम्झौता तथा सभझदायीऩर । 

 जर तथा भौसभ विऻान विषमक अध्ममन, अनसुन्त्धान य बविष्मिाणी । 

 सचुना प्रवितधको विकास तथा विस्ताय । 

 ऩयभाणविक (Nuclear) वितधको उऩमोग तथा प्रिर्द्ान य त्मसको अनगुभन, तनमन्त्रण य तनमभन । 

 यासामतनक ऩदाथाको उऩमोग तथा प्रिर्द्ान य त्मसको अनगुभन, तनमन्त्रण य तनमभन । 

 जैविक प्रवितधको अध्ममन, अनसुन्त्धान, प्रिर्द्ान विकास, उऩमोग य तनमभन । 

 अन्त्तयीऺ विऻानसम्फन्त्धी  अध्ममन तथा अनसुन्त्धान । 

 जरिाम ुऩरयितान । 

 प्रदषुण तनमन्त्रण, िाताियण सॊयऺण य सन्त्तरुन । 

 सचुना प्रवितधसम्फन्त्धी यावष्ट्रम तथा अन्त्तयावष्ट्रम सॊस्था । 

 नेऩार विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान । 

 विऻान तथा प्रवितध ऩरयषद् । 

 यावष्ट्रम वितध विऻान प्रमोगशारा । 

 प्रानेटोरयमभ, िेधशारा य विऻान सङ्ग्ग्रहारम । 

 िैकक्षल्ऩक ऊजाा प्रिर्द्ान केन्त्र । 

 

६. काननुी व्मिस्था् 
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 नीतत 

 विऻान तथा प्रवितध नीतत, २०६१ । 

 ग्राभीण उजाा नीतत, २०६३ । 

 जरिाम ुऩरयितान नीतत, २०६७ । 

 सूचना प्रवितध नीतत, २०६८ । 

 यावष्ट्रम ऩयभाण ुनीतत, २०६४ ।  

 जैविक प्रवितध नीतत, २०६३ । 

 नविकयणीम उजाा अनदुान नीतत २०६९ । 

 ऐन  

 िाताियण सॊयऺण ऐन,  २०५३ । 

 विद्यतुीम कायोिाय ऐन, २०६३ । 

 नेऩार विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान ऐन, २०४८ । 

 तनमभ 

 िाताियण सॊयऺण तनमभािरी, २०५४ । 

 विद्यतुीम कायोिाय तनमभािरी, २०६४ । 

 नेऩार विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान तनमभािरी,२०६४ । 

 

 गरन आदेश,कामावितध, तनदेक्षशका, भाऩदण्डहरु  

 यावष्ट्रम वितध विऻान प्रमोगशारा विकास सतभतत (गरन) आदेश,२०५२ । 

 िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिर्द्ान विकास सतभतत (गरन) आदेश,२०५३ । 

 वि वऩ कोईयारा प्रानेटोरयमभ तथा अब्जयबेटयी य विऻान सॊग्रहारम विकास सतभतत (गरन) 

आदेश,२०५५। 

 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध विकास सतभतत (गरन) आदेश,२०५८ । 

 यावष्ट्रम िाताियण प्रबाि भूल्माङ्कन तनदेक्षशका, इ.स. १९९३ । 

 योडाढुङ्गा व्मिस्थाऩन तनदेक्षशका, २०६९ । 

 िाताियण सॊयऺण कोष आतथाक तनदेक्षशका, २०६५ । 

 प्राविक झोरा (तनमभन तथा तनमन्त्रण) तनदेक्षशका २०६८ । 

 नेऩार िाताियण कामामोजना, २०५० । 

 सॊस्थागत सौमा ऊजाा प्रणारी अनदुान तथा ऩरयचारन कामावितध, २०७० । 

 शहयी सौमा ऊजाा प्रणारी अनदुान तथा ऩरयचारन कामावितध, २०७० । 

 दगुाभ स्थानका रघ ु तथा साना जर विद्यतु आमोजनाको रातग थऩ आतथाक सहमोग ऩरयचारन 
कामावितध,२०७१ । 

 िाताियण सॊयऺण ऐन अन्त्तगात वितबन्न २३ िटा भाऩदण्डहरु भध्मे भखु्म–भखु्म भाऩदण्डहरु  
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 िाम ुगणुस्तय् २०६९ । 

  सिायी प्रदषुण् २०६९ । 

 ध्िनीको गणुस्तय् २०६९ । 

 तसभेण्ट य क्रसय उद्योगफाट तनष्काशन बई हािाभा जान ेधरुो् २०६९ । 

 तडजेर जेनेयेटयफाट तनष्काशन बई हािाभा जाने धिुा् २०६९ । 

 औद्योतगक ब्िाइरयको सञ्चारनफाट तनष्काशन हनु ेधिुाॉ तथा क्षचम्नीको उचाइ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड् 
२०६९ । 

 प्रदषुण गने उद्योगहरू सतही ऩानीभा तनष्कासन हनुे औद्योतगक एल्यल्मूएण्ट सम्फन्त्धी भाऩदण्डहरु – 

१३ ओटा  । 

 ओजनतह व्मिस्थाऩन गने तथा ऩयुाना धात ुव्मिस्थाऩन गने तभतत २०६८।१०।२२ भा नेऩार 
याजऩरभा प्रकाक्षशत सूचना । 

 औद्योतगक एल्यल्मूएण्ट सम्फन्त्धी ३ ओटा तनदेशक भाऩदण्डहरू  । 

 औद्योतगक एल्यल्ममुन्त्ट सतह ऩानीभा ऩराउने सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०५८ । 

 औद्योतगक एल्यल्ममुन्त्ट सािाजतनक ढरभा तभसाउन ेसम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६० । 

 ईटा बट्टा उद्योगफाट तनस्कन ेधुॉिा तथा क्षचम्नीको उचाई सम्िन्त्धी भाऩदण्ड् २०६४ । 

 प्रमोगभा आइयहेको सिायी साधनको िाम ुगणुस्तय सम्िन्त्धी भाऩदण्ड, २०५४ । 

      

 अन्त्तयावष्ट्रम सक्षन्त्ध, सम्झौता, अनिुन्त्ध तथा सक्षम्भरनहरु (भखु्म- भखु्म भार) 

 Structure of the International Atomic Energy, 1957 

 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere; in outer space and under 

water,  1953 

 Convention of the world metrological organization, 1873 

 Vienna Convention for the protection of the ozone layer,1985 

 Basel Convention on the control of the Transboundry moments of Hazardous Wastes 

their disposal, 1987 

 Montreal Protocol on the substances that deplete the Ozone layer, 1987 

 Amendment to the Montreal protocol on the substances that deplete the Ozone layer, 

1990 

 United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997 

 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1997 

 Stockholm Convention Persistent Organic Pollutants, 2001 

 अन्त्तयावष्ट्रम व्माऩायभा केही हानीकायक यसामन एिॊ जीिनाशक विषादीको ऩूिा जानकायी गयाउन े
सहभततको कामावितध सम्फन्त्धी योटयडाभ भहासन्त्धी ।  
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७. सॊगरन सॊयचना् 

 

 

८.आ.ि. ०७१/७२ भा मस भन्त्रारम÷अन्त्तगात सम्ऩादन गरयएका भखु्म भखु्म कामाहरु् 
                        
 िाताियण तथा जरिाम ुऩरयितान 

 भरुकुको सभविगत विकासभा िाताियणीम प्रबाि तथा जरिाम ु ऩरयितानका अिसय य चनुौततको 
उऩमिु व्मिस्थाऩन गना, िैकक्षल्ऩक निीकयणीम ऊजाा प्रवितधको दीगो विकास य विस्ताय गयी 
नेऩारको ग्राभीण ऺेरभा स्िच्छ ऊजााको सहज आऩूतता गना, निीकयणीम ऊजाा प्रवितधफाट स–साना 
उद्योग तथा व्मिसामहरु सञ्चारन गयी ग्राभीण जनताको आतथाक साभाक्षजक क्षस्थततभा सधुाय ल्माउन े
तथा हरयत विकासका अिधायणा अनरुुऩ भानिीम वक्रमाकराऩ य विकास प्रवक्रमाराई िाताियण भैरी 
फनाउदै जरिाम ु ऩरयितानफाट हनुे प्रततकूर असयफाट अनकूुतरत हनु े सन्त्दबाभा स्थानीम जरिाम ु
ऩरयितान सहमोग कामाक्रभ तथा जरिाम ु प्रकोऩ सभतु्थान तनभााण आमोजना रगामतका वितबन्न 
कामाक्रभहरु सॊचारन हुॉदै आएका छन ्। जरिाम ुऩरयितानफाट प्रततकूर प्रबाि ऩयेको ऺेरराई ध्मान 
ददई नेऩाररे चाल्न ुऩने कदभको प्रकृततराई विचाय गयी अनकुुरन, प्रकोऩ तथा जोक्षिभ न्त्मूतनकयण, 

न्त्मनु काफान उत्सजान य जरिाम ुसभमानकूुरनका कामाक्रभहरु सॊचारन हुॉदै आएका छन ्। मसका 
रातग यावष्ट्रम अनकुुरन कामाक्रभ य जरिाम ु ऩरयितान नीतत, २०६७ रे तनददाि गये फभोक्षजभ 
भध्मऩक्षश्चभाञ्चर य सदुयुऩक्षश्चभाञ्चरका १४ क्षजल्राका ९० िटा गा.वि.स. य ७ िटा नगयऩातरकाभा 
स्थानीम अनकुुरन कामामोजना (LAPA )तजुाभा बइ कामाान्त्िमन बइयहेको छ, जसफाट स्थानीम 
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जनताको जरिाम ु ऩरयितानफाट ऩने असयफाट फच्ने ऺभताको विकास बै उनीहरुको आतथाक य 
साभाक्षजक क्षस्थततभा सधुाय आउने देक्षिन्त्छ। 

 िाताियण य जरिाम ुऩरयितानका रातग ऺभता अतबिृवर्द्का कामाक्रभ रगामत क्षचवकत्साजन्त्म पोहोय 
व्मिस्थाऩनको सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी प्रततिेदन तरन ेकामा तनयन्त्तय रुऩभा बइयहेकोछ। जरिाम ु
ऩरयितानको प्रततकूर प्रबाि य जोक्षिभ घटाउने िारका कामाहरु हुॉदै आएका छन । 

 जरिाम ु ऩरयितान सम्िन्त्धी सॊमिु याष्ट्रसॊघीम सॊयचना भहासन्त्धी (UNFCCC) को ऩऺ याष्ट्रहरुको  
२० औ  सम्भेरन २०७१ भॊसीय १५ देक्षि २६ गतेसम्भ ऩेरुको याजधानी तरभाभा सम्ऩन्न बइ 
ऩवहरो ऩटक अतत कभ विकतसत याष्ट्रहरुको सभूहको२ फषे कामाकारको  अध्मऺताको बतूभका 
नेऩाररे कुशरताऩूिाक तनबाएको छ। नेऩाररे सो सम्भेरन य भहासक्षन्त्ध अन्त्तगातका वितबन्न 
अॊगहरुभा बएका िाताा प्रवक्रमाहरुभा सशि सहबातगता जनाउदै नेऩारको तपा फाट ऩिातीम भदु्दाराई 
उराएको छ बन ेनेऩार  Adaptation Fund Board भा िैकक्षल्ऩक सदस्मको रुऩभा भनोनमन बएको 
छ। 

 एकऩटक िाताियणीम प्रबाि भलु्माॊकन क्षस्िकृत बइसकेको प्रस्तािभा कुनै कायणिस ऩयुक 
िाताफयणीम भूल्माॊकन गनुाऩने  अिस्था सजृना बई िाताियणभा उल्रेिनीम प्रबाि नऩने आॊक्षशक 
रुऩभा बौततक ऩूिााधाय, तडजाइन, स्िरुऩ ऩरयभाजान गने िा सॊयचना स्थानान्त्तयण गने िा सॊयचना , िन 
ऺेर तथा रुि कटान सॊख्मा थऩघट गने िा आमोजनाको रागत, ऺभता िा ऺेर थऩघट गना 
आिश्मक बइ जरविद्यतु रगामत वितबन्न आमोजनाहरुको ऩूयक EIAगने सम्फन्त्धभा व्मिस्थावऩका 
सॊसद िाताियण सॊयऺण सतभतत य भखु्म सक्षचिज्मूको अध्मऺताभा यहेको आमोजना सहजीकयण 
सतभततको ऩयाभशा य मस भन्त्रारमको प्रस्तािभा नेऩार सयकाय (भक्षन्त्रऩरयषद्)फाट ऩूयक िाताियणीम 
प्रबाि भूल्माॊकन सम्फन्त्धी तनदेक्षशका, २०७१ स्िीकृत बई रागू गरयएको छ। 

 नेऩार सयकायका भखु्म सक्षचि श्री रीराभणी ऩौडेरको अध्मऺताभा तभतत २०७१।५।४ गते फसेको 
सक्षचि फैरकफाट २०७१ बार २२ गते तनजाभती सेिा ददिसको ददनदेक्षि नेऩार सयकायका कामाारम 
ऩरयसय य तनिास ऺेरराइा प्राविकको झोराभिु ऺेर घोषणा गने तनणाम बए अनसुाय २०७१ सार 
बार २२ गतेदेक्षि नेऩारका सयकायी तनकामहरु तथा तनिासभा प्राविक झोरा प्रततफन्त्ध रगाउन 
तनयन्त्तय अनगुभन गदै आईएको छ।त्मसैगयी प्राविक झोरारे भानि स्िास््म य िाताियणभा ऩाने 
नकायात्भक असयहरुराई न्त्मूनीकयण गदै जाने उद्देश्म अनसुाय प्राविक झोरा (तनमभन तथा तनमन्त्रण 
तनदेक्षशका), २०६८ भा सॊशोधन गयी नेऩारबय ३० भाइक्रोनबन्त्दा ऩातरा झोराहरुको उत्ऩादन 
आमात, बण्डायण तफक्री वितयण तथा प्रमोगभा योक रगाई अनगुभन गदै आईएको छ। 

 कारभाण्डौ उऩत्मकाभा प्राविक झोरारे ऩायेको नकायात्भक िाताियणीम असयराई तत्कार तनमन्त्रण 
गना आिश्मक देक्षिएकोरे तभतत २०७१।०५।०९ को व्मिस्थावऩका सॊसद, िाताियण सॊयऺण 
सतभततफाट नेऩार सयकायराई प्राप्त तनदेशन कामाान्त्िमन गनाका रातग कारभाण्डौ उऩत्मकाराई 
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प्राविक झोरा भिु ऺेर घोषणा गने तनणाम २०७२ सार फैशाि १ गतेदेक्षि कामाान्त्िमन गने गयी 
कामामोजना सवहत सयोकायिाराहरूको सभन्त्िमभा वितबन्न कामाक्रभहरु सॊचारन बैयहेका छन ्। 

 िाताियण सॊयऺण ऐन, २०५३ तथा तनमभािरी, २०५४ फभोक्षजभ प्रस्ताि स्िीकृत नगयाई सॊचारन 
बएका वितबन्न आमोजनाहरुराई सजाम गयी सो ऐन तथा तनमभािरीको प्रबािकायी कामाान्त्िमन ऩहर    
गरयएको । उि ऐनतनमभराई सभम साऩेऺ फनाउनेगयी सॊशोधनको   कामा प्रायम्ब गरयएको छ । 

  भन्त्रारमरे ऩेन्त्टभा हनुे अत्मन्त्तै जोक्षिभऩूणा यसामन रेडको भारा तनधाायण सम्िन्त्धी भाऩदण्डको 
सूचना तभतत २०७१/९/ ७ भा नेऩार याजऩरभा  प्रकाशन गयेको छ ।  

 नेऩार सयकायरे ओजन तहराई नि गने ऩदाथाको िऩतभा क्रतभक रुऩभा न्त्मूनीकयण गदै जान े
प्रततफद्दता जनाए अनसुाय भन्त्रारमरे तभतत २०७१/९/७ भा नेऩार याजऩरभा हाइड्रोक्रोल्यरोयो 
कािान विस्थाऩन मोजना सम्िन्त्धी सूचना   प्रकाशन गयेको छ ।  

  भन्त्रारमरे तभतत २०७१/९/७ गते नेऩार ऩऺ याष्ट्र बएको िासेर भहासॊक्षन्त्धभा सभेत उल्रेक्षित 
एस्िेस्टोस प्रततफन्त्ध सम्फन्त्धी सूचना प्रकाशन गयेको छ। 

 जोक्षिभऩूणा ऩदाथाहरु (विशषेत् अस्ऩतारजन्त्म) को िाताियण भैरी तियरे उक्षचत विसजान गना 
बक्षष्भकयण प्रवितध प्रमोग हनुे इक्षन्त्सतनयेटयको सञ्चारन, सञ्चारनफाट तनष्कासन हनु ेधुॉिा य क्षचम्नीको 
उचाइ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तसपारयस गरयएको छ । 

 जोक्षिभऩूणा ऩदाथाहरु उत्सजान गने तफतबन्न प्रकृमाहरुको फरृ्द्ी हुॉदै जाॉदा मसको िाताियण भैरी 
व्मिस्थाऩन गना टड्कायो आिश्मकता भहससु गयी जोक्षिभऩूणा ऩदाथा व्मिस्थाऩन नीतत, २०७१ य 
जोक्षिभऩूणा ऩदाथा व्मिस्थाऩन तनमभािरी, २०७१  भस्मौदा  तमाय बएको छ ।  

 विकास आमोजनाराई िाताियण भैरी फनाउनाका रातग मस भन्त्रारमरे मो अितधभा (८ भवहनाभा)  
७ िटा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी प्रस्ताि य १८ िटा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन 
प्रस्ताि सम्फन्त्धी कामा सूक्षच स्िीकृत गयेको छ । 

 तरबिुन विश्वविद्यारम, ऩोिया विश्वविद्यारम, कारभाण्डौ विश्वविद्यारमसॊग सभन्त्िम गयी क्षशऺा 
भन्त्रारमको सहमोग य साझेदायीभा  स्नातक य स्नातकोत्तय तहका ऩाठ्यक्रभभा जरिाम ु ऩरयितान 
सम्फन्त्धी विषम सभािेश गयी अध्ममन अध्माऩन कामाको थारनी बएको छ । 

 भाध्मतभक तहको अतनिामा विऻान कऺा ९ य १० को ऩाठ्यक्रभभा जरिाम ुऩरयितान विषम सभािेश   
गरयएको छ । 

 ददगो उऩबोग य उत्ऩादन सम्फन्त्धी यावष्ट्रम नीततको भस्मौदा तमाय बएको छ ।  

 िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन कामा तछटो छरयतो य अध्माफतधक फनाउन छुटै्ट सल्य्िेमय फनाई त्मस्तो 
प्रततिेदन स्िीकृतत प्रवक्रमा सम्फन्त्धी (आन्त्तरयक) कामावितध, २०७१  कामाान्त्िमनभा ल्माईएको छ । 

 िाताियणीम प्रदषुण तनमन्त्रण गना एिभ ् िाताियण सॊयऺणभा सहमोग ऩरु् माउन े उदेश्मरे नेऩारबय 
सञ्चातरत २८ िटा उद्योग/प्रततष्ठानहरुको अनगुभन /तनयीऺण गयी ४४ िटा नभूना ऩयीऺणफाट 
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िाताियणीम भाऩदण्ड अनरुुऩ सञ्चारन नबएका उद्योग/प्रततष्ठानहरुराई िाताियणीम भाऩदण्ड अनरुुऩ 
सञ्चारन गना तनदेशन ददइएको छ । 

 िाताियण प्रदषुण गने एिभ ्िाताियणीम भाऩदण्ड ऩारना नगने दईु िटा उद्योगहरु (फेि प्राविक 
उद्योग य आदशा तनभााण कम्ऩतन) राई क्रभश: रु २५,०००।– य रु ५०,०००।– जरयिाना गयी 
असरु उऩय गरयएको छ । 

 सािाजतनक सञ्चाय भाध्मभ भापा त िाताियण सॊयऺण सम्िन्त्धी सन्त्देशभरुक साभग्री प्रचायप्रसाय गयी 
सिासाधायणराई िाताियण सम्िन्त्धी जनचेतना जगाउनकुा साथै तत्सम्िक्षन्त्ध काननुी प्रािधानका फायेभा 
जानकायी गयाइएको छ । 

 िागभती नदी रगामत उऩत्मकाका अन्त्म नदीहरुको सयसपाइ कामाभा सॊरग्न हदैु नदी तट सॊयऺण 
एिॊ ियऩयको िाताियण सॊयऺण गने उदेश्मका साथ िाग्भती उद्यान स्थाऩना गयी सॊयऺण य विकास 
गरयएको छ । 

 झाऩा, भोयङ, सनुसयी, भकिानऩयु, क्षचतिन, ऩसाा, फाया, निरऩयासी, रुऩन्त्देही, कवऩरिस्त,ु दाङ, नेऩारगञ्ज, 

कैरारी, कञ्चनऩयु य यौतहट क्षजल्राभा अिक्षस्थत १०० बन्त्दा फढी वितबन्न प्रकायका उद्योगहरुको 
स्थरगत िाताियणीम तनयीऺण एिॊ अनगुभन गदाा अतधकाॊश उद्योगहरुरे िाताियणीम भाऩदण्डहरुको 
ऩारना नगयेको ऩाइएकोरे उद्योगहरुरे ऩारना गनुाऩने शताको विियणसवहत सभम सीभा तोकी 
कामाान्त्िमनका रातग सम्फक्षन्त्धत उद्योगहरुराई तनदेशन ददइएको छ । 

 कारभाण्डौँ उऩत्मकाका अस्ऩतारफाट तनष्काक्षशत अस्ऩतारजन्त्म हातनकायक पोहोयभैराको इन्त्बेन्त््ी 
तमाय गरयएको छ । 

 फाॉसफायीक्षस्थत न्त्मूयो हक्षस्ऩटर,भीनबिनक्षस्थत तसतबर सतबास हक्षस्ऩटर, सिेुतक्षस्थत िीयेन्त्रनगय िानेऩानी 
आमोजना य रकु्षम्फनी भेतडकर करेज, ऩाल्ऩा य क्षचतिन भेतडकर करेज, क्षचतिनको EIA Audit  सम्ऩन्न 
गरयएको ।क्षचतिन, निरऩयासी, भोयङ्ग, सनुसयी, कारभाण्डौँ, फाया य ऩसाा क्षस्थत वितबन्न उद्योगहरुफाट 
तनष्काक्षशत पोहोय ऩानीको नभूना सॊकरन एिॊ विश्लषेण गयी भाऩदण्ड अनरुुऩका नबएका 
उद्योगहरुराई भाऩदण्ड अनरुुऩ सञ्चारन गना तनदेशन ददइएको छ ।  

 भौसभी प्रारुऩ प्रमोग गयी ३ ददन ेगक्षणततम भौसभ ऩूिाानभुान गने कामाक्रभ ऩयीऺणको अक्षन्त्तभ चयणभा 
ऩगेुको छ । 

 हिाई उड्डमनका रातग रतु रुऩभा भौसभी सूचना प्रदान गना कारभाण्डौ, वियाटनगय य नेऩारगञ्जभा ऩूणा 
सवुिधा सम्ऩन्न स्िचातरत भौसभी केन्त्रको स्थाऩना कामा सम्ऩन्न बएको छ ।  

 नायामणी, ऩक्षश्चभ याप्ती, कणाारी य कोशी नदीभा स्थावऩत बएको फाढी ऩूिा सचुना प्रणारीको सपर 
कामाान्त्िमनफाट  जनधनको ऺतत न्त्मतुनकयणभा सहमोग ऩगेुको छ । 

 भाहाकारी नदीभा ऩूिा सूचना प्रणारीका अततरयि देशका अन्त्म ४ नददभा स्िचातरत जर टेतरभेव् 
केन्त्रको स्थाऩना य सञ्चारन गरयएको छ । 
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 सिासाधायणका रातग दैतनक भौसभ सम्िन्त्धी जानकायीका रातग नोवटस िोडा सेिा 
(१६१८०७०७३३३३३, १६१८०८३५२३५१९, १६१८०२५५२०२७२) सञ्चारन       गरयएको 
छ। 

                                 
 विऻान तथा  सूचना प्रवितध 
 विऻान, प्रवितधराई यावष्ट्रम जीिनको भूरप्रिाहभा ल्माउनको रातग नेऩार सयकाय (सम्भाननीम 

प्रधानभन्त्रीज्मू) को तभतत २०७१।०६।२७ को तनणाम अनसुाय यावष्ट्रम जैविक प्रवितध, ऩयभाण ुप्रवितध, 

अन्त्तरयऺ प्रवितध, सूक्ष्भ प्रवितध तथा सूचना प्रवितध सम्फन्त्धी  ऩाॉच िटा यावष्ट्रम सल्राहकाय सतभतत 
गरन बइ तनमतभत छरपर, ऩयाभशा गयी  कामामोजना तमाय ऩाने कामा बइयहेको छ। 

 China - South Asia Science & Technology Networking स्थाऩना बएको छ । 

 सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूद्बाया वि.ऩी. कोइयारा यावष्ट्रम विऻान सङ्ग्ग्रहारम बिनको सभदु् घान सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 ई- तबरेज कामाक्रभ व्मफस्थाऩन तथा सॊचारनका रातग कामावितध तमाय गयी भाननीम भन्त्रीस्तयफाट 
स्िीकृत बई मस िषाको िावषाक कामाक्रभ िभोक्षजभ देशबयफाट ८ िटा स्थानहरुभा सॊचारन हनु े
क्रभभा छन।् उि ई- तबरेजको स्थाऩनाफाट ग्राभीण तहसम्भ सूचना प्रवितधको ऩहुॉच विस्ताय गना य 
क्षशऺा, स्िास््म, कृवष जस्ता ऺेरहरुराई स्थानीम स्तयभा सूचना प्रवितधभा आिर्द् गना सवकने अिसय 
प्राप् त बएको छ । 

 तडक्षजटर कन्त्टेन्त्टको विकास अन्त्तगात शैक्षऺक जनशक्षि विकास केन्त्रको सहकामाभा क्षशऺा सम्िन्त्धी 
कऺा १० को अॊग्रजेी, गक्षणत य विऻान विषमका विशेषऻ क्षशऺकरे गयेको क्षशऺणको श्रव्म दृष्म 
साभाग्री  तमाय बैयहेको छ । 

 ५ िषे यावष्ट्रम सूचना प्रवितध भागाक्षचरको भस्मौदा उऩय  सयकायी तथा तनजी ऺेरका सयोकायिाराहरु 
िीचको अन्त्तवक्रा मा कामाक्रभ गयी प्रततवक्रमा तरने कामा सम्ऩन्त् न बई सकेको छ ।  अन्त्तयवक्रमाका 
अिसयभा प्राप्त सझुािहरु सवहतको मस भागाक्षचरको क्षस्िकृतत ऩश्चात सफै सयकायी तनकामहरुरे आ- 
आल्यना ऺेरगत मोजनाहरु तजुाभा गयी कामाान्त्िमन गने छन ् जसरे आगाभी ५ िषाभा नेऩारराई 
सूचना प्रवितधको ऺेरभा पड्को भाना भागादशाक दस्ताफेजको रुऩभा काभ गने छ । 

 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध केन्त्रफाट चार ु८ भवहनाको अितधभा देहाम फभोक्षजभका कामाहरू बएका छन।् 

 

क्र.स. कामाहरू जम्भा सॊख्मा एकाई 

1 DNS यक्षजषे्ट्रशन  969 तनकामगत 

2 िेब तथा एक्षप्रकेशन होक्षस्टङ्ग  508 तनकामगत 

3 सयकायी ईभेर प्रदान  95 तनकामगत 

4 तसॊहदयिायतबर ईन्त्टयनेट सेिा प्रदान  52 तनकामगत 
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5 सबाय कोरोकेशन सेिा  47 तनकामगत 

6 तसॊहदयिाय ई-गेटऩास तसस्टभ प्रदान तथा सञ् चारन  47 तनकामगत 

७ सूचना प्रवितध सम्फन्त्धी तातरभ प्रदान  2350 प्रक्षशऺाथॉ 
 

 िेब तथा एक्षप्रकेशन होक्षस्टङको िाताियण तनभााण गना GIDC Server Room को ऺभता अतबफदृद्ब 
गरयएको तथा Server Room Expansion कामा अगातड फढाइएको छ । सयकायी सूचना तथा 
सेिाहरूराई Single Portal भापा त प्रदान गने नऩेार सयकायको आतधकायीक िेब ऩोटार 
(www.nepal.gov.np) सञ्चारन गरयदै आएको छ । 

 एकद्वाय प्रणारीिाट व्मािसामीहरूराई सूचना तथा सेिा प्रदान गना विद्यतुीम ऩोटार 
www.licenseportal.gov.np जायी गरय व्मिस्थाऩन गरयदै आएको छ । 

 नेशनर ऩोटार भापा त जायी गरयने सेिा तथा सूचनाहरूराई अध्माितधक गना सिै सयकायी तनकामका 
ऩदातधकायीहरूराई तातरभ प्रदान गयी सम्िक्षन्त्धत तनकामिाटै सूचना अऩरोड गना सवकने व्मिस्था 
गरयनकुा  साथै नेशनर ऩोटार सञ् चारन गना तनदेक्षशका तथा Government Interoperability 

Framework को तनदेक्षशका तमायी गरयएको छ । 

 दैिीप्रकोऩ तथा अन्त्म आऩत्कातरन अिस्थाभा GIDC  भा यहेका सयकायी सूचनाहरूको सयुऺा गना 
हेटौडाभा Disaster Recovery Center तनभााणको रातग दद्वऩऺीम सम्झौताभा हस्ताऺय सम्ऩन्न बई 
विस्ततृ इक्षन्त्जतनमरयङ्ग तडजाइन तमाय बइयहेको छ।  

 ऩूिॉ नेऩारका ९ य कारभाडौं गयी १० क्षजल्रा रगामत बायत य चीनका २१५ िटा क्षचमाका 
नभूनाहरु प्रमोग गयी SSR प्रवितधर्द्ाया आणिुॊक्षशक विविधता अध्ममन गरयएको छ । 

 १२० िटा isolate गरयएका thermophilic bacteria को morphological characterization   

गरयएको छ । 

 तभचाहा झाय Parthenium hysterophorus को रातग population genetics अध्ममन गना SSR 

PCR optimization गरयएको छ । 

 सगयभाथा यावष्ट्रम तनकुञ्ज ऺेरका ८६ िटा प्रजाततहरुको फीउ िीजन सॊकरन गयी २० तडग्री सेक्षन्त्टग्रडे 
ताऩक्रभभा  बण्डायण गयेको य १० िटा वितबन्न प्रजाततहरुको Seed Germination Biology अध्ममन 
गरयएको छ । 

 

 निीकयणीम/िैकक्षल्ऩक ऊजाा 
 नेऩार सयकायरे नविकयणीम तथा िैकक्षल्ऩक ऊजाा ऺेरभा अिरम्िन गयेको भखु्म नीततभा ग्राभीण 

ऊजाा नीतत, नविकयणीम ऊजाा अनदुान नीतत, ३ िषॉम मोजना यहेका छन ् । उि नीततहरुभा 
भखु्मतमा् देशतबरै प्रचयु भाराभा यहेका स्िच्छ, बयऩदो तथा ददगो ऊजााको स्रोत तथा प्रवितधहरुको 
प्रिर्द्ान, विकास तथा विस्ताय गना आिश्मक अनदुान यकभ उऩरव्ध गयाउन,े प्रावितधक सहामता 
उऩरव्ध गयाउन,े प्रवितधको हस्तान्त्तयण गने,  तनजी ऺेर तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई मसको प्रिर्द्ान 

http://www.nepal.gov.np/
http://www.licenseportal.gov.np/
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तथा विकासभा सॊरग्न गयाउने यहेका छन ् । मस ऺेरको रक्ष्मभा आगाभी २० िषातबर कूर 
ऊजााको िऩत भध्मे १० प्रततशत नविकयणीम / िैकक्षल्ऩक ऊजााफाट य विद्यतुको ऩहुॉच ऩगु्न ेजनसॊख्मा 
भध्मे ३० प्रततशत नविकयणीम/िैकक्षल्ऩक ऊजााफाट उऩरब्ध गयाउन नविकयणीम ऊजाा प्रवितधको 
विकास, विस्ताय गदै िाताियण सन्त्तरुन, योजगायी तसजाना य सभािेशी विकासभा मोगदान ऩरु् माउन े
यहेको छ । हार कूर जनसॊख्माको करयि १३ प्रततशत जनसॊख्मारे नविकयणीम ऊजाा स्रोतिाट 
विद्यतु सेिा ऩाइयहेका छन ्। 

 आतथाक िषा २०७१/७२ भा सॊचातरत कामाक्रभहरु भध्मे िामोग्मास तपा  ५० हजाय प्रान्त्ट जडान 
गने िावषाक रक्ष्म यहेकोभा प्रथभ आर भवहनाभा २५ हजाय ६ सम ६६ िटा प्रान्त्ट जडान बएका, 
रघ ुतथा साना जरविद्यतु आमोजनाहरुिाट ४,००० वकरोिाट विद्यतु उत्ऩदान गने रक्ष्म यहेकोभा 
२,२३१ वकरोिाट विद्यतु उत्ऩादन बएको, १ राि २५ हजाय सौमा विद्यतु प्रणारी जडान गने रक्ष्म 
यहेकोभा ५२,४७३ िटा सौमा प्रणारी जडान गरयएको, ७ हजाय सधुारयएको पराभे चरुो जडान गने 
रक्ष्म यहेकोभा ४,४३२ िटा जडान गरयएको, २०० िटा सौमा िानेऩानी ऩम्ऩ जडान गने रक्ष्म 
यहेकोभा १३ िटा जडान गरयएको, ७५० िटा सधुारयएको ऩानी घट्ट जडान गने रक्ष्म यहेकोभा ६४१ 
िटा जडान गरयएको छ । भातथ उक्षल्रक्षित कामाक्रभिाट करयि ६३ हजाय ६२८ घयऩरयिायहरुराई 
विद्यतु सेिा उऩरव्ध बएको, ३० हजाय ९८ घयऩरयिायहरुराई िाना ऩकाउने स्िच्छ इन्त्धन तथा 
प्रवितध उऩरव्ध बएको य करयि ६५० घयऩरयिायहरुराई िानेऩानी उऩरव्ध बएको छ । मसको 
अततरयि ग्राभीण ऺेरभा स्िच्छ ऊजाािाट सिासाधायण जनताहरुको क्षशऺा, स्िास््म तथा िाताियणभा 
सधुाय आएको छ । 

 

१0. आतथाक िषा २०७०/0७१ भा वितनमोक्षजत फजेट एिॊ िचाको मथाथा विियण् 
  चार ुिचा         रु. हजायभा 
 

तस.नॊ. ि.उ.क्षश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट िचा िचा 
प्रततशत 

1 3310113 विऻान,  प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम 88,174 50,816 57=63 

2 3310123 जर तथा भौसभ विऻान विबाग 36,283 35,176 96=95 

3 
3310153 

सचुना प्रवितध विबाग (सूचना प्रवितध ऩाका  
सभेत) 

35,641 27,252 76=46 

4 3310163 यावष्ट्रम वितधविऻान प्रमोगशारा 19,262 18,553 96=32 

5 3310173 िाताियण विबाग 51,597 34,229 66=34 

6 3311023 जर विऻान कामाक्रभ 20,502 18,422 89=85 

7 3311033 हािाऩानी विऻान कामाक्रभ 41,861 32,926 78=66 

8 3311043 भौसभ ऩूिाानभुान कामाक्रभ 5,743 4,218 73=45 
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9 3311053 फाढी बविष्मिाणी 9,878 5,206 52=70 

10 3311063 प्रभाणीकयण तनमन्त्रकको कामाारम 11,893 7,604 63=94 

11 3311083 िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 578,991 549,361 94=88 

12 3311103 यावष्ट्रम ग्राभीण तथा निीकयणीम उजाा कामाक्रभ 3,158,005 2,647,180 83=82 

13 3311163 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध केन्त्र 32,899 27,606 83=91 

14 
3311223 

सधुारयएको ग्राभीण उजाा  सेिा कामाक्रभ कािेरी 
प्रशायण आमोजना 

22,060 15,931 72=22 

15 3311233 जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभााण आमोजना 81,917 13,604 16=61 

16 3311253 नेऩार विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान 175,700 175,700 100=00 

17 3311263 फी.ऩी. कोइयारा प्रानेटोरयमभ 23,039 13,159 57=12 

18 3311273 नेऩार जरिाम ुऩरयितान सहमोग कामाक्रभ 540,800 365,117 67=51 

    जम्भा 4,934,245 4,042,060 81=92 

 

 ऩूॉक्षजगत िचा          रु. हजायभा 
1 3310114 विऻान,  प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम 11,000 7,326 66=60 

2 3310124 जर तथा भौसभ विऻान विबाग 3,300 2,377 72=03 

3 
3310154 

सचुना प्रवितध विबाग (सूचना प्रवितध ऩाका  
सभेत) 

15,400 15,382 99=88 

4 3310164 यावष्ट्रम वितधविऻान प्रमोगशारा 6,750 6,742 99=88 

5 3310174 िाताियण विबाग 20,895 14,249 68=19 

6 3311024 जर विऻान कामाक्रभ 20,100 14,685 73=06 

7 3311034 हािाऩानी विऻान कामाक्रभ 15,300 13,748 89=86 

8 3311044 भौसभ ऩूिाानभुान कामाक्रभ 7,800 6,468 82=92 

9 3311054 फाढी बविष्मिाणी 5,000 4,827 96=54 

10 3311064 प्रभाणीकयण तनमन्त्रकको कामाारम 65,750 13,896 21=13 

11 3311084 िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 11,700 6,695 57=22 

12 3311164 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध केन्त्र 32,800 14,617 44=56 

13 
3311224 

सधुारयएको ग्राभीण उजाा  सेिा कामाक्रभ कािेरी 
प्रशायण आमोजना 

5,864 895 15=26 

14 3311234 जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभााण आमोजना 342,778 16,874 4=92 

15 3311264 फी.ऩी. कोइयारा प्रानेटोरयमभ 126,700 70,657 55=77 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

विऻान, प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम  242 

 

16 3311274 नेऩार जरिाम ुऩरयितान सहमोग कामाक्रभ 3,500 1,931 55=17 

  
  जम्भा 694,637 211,369 30=43 

 

१1. आ.ि. ०७१/0७२ भा वितनमोक्षजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत िचा्  
 

 चार ुिचा          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.क्षश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम िदु फजेट  िचा  प्रततशत 

1 3310113 विऻान,  प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम 62,275 36,551 58=69 

2 3310123 जर तथा भौसभ विऻान विबाग 79,674 38,975 48=92 

3 3310153 सचुना प्रवितध विबाग (सूचना प्रवितध ऩाका  सभेत) 32,368 17,843 55=13 

4 3310163 यावष्ट्रम वितधविऻान प्रमोगशारा 20,690 18,345 88=67 

5 3310173 िाताियण विबाग 37,700 27,036 71=71 

6 3311023 जर विऻान कामाक्रभ 23,349 15,131 64=80 

7 3311033 हािाऩानी विऻान कामाक्रभ 36,443 27,326 74=98 

8 3311043 भौसभ ऩूिाानभुान कामाक्रभ 7,337 3,735 50=91 

9 3311053 फाढी बविष्मिाणी 6,602 4,600 69=68 

10 3311063 प्रभाणीकयण तनमन्त्रकको कामाारम 7,881 4,658 59=10 

11 3311083 िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 412,686 297,239 72=03 

12 
3311103 यावष्ट्रम ग्राभीण तथा निीकयणीम उजाा कामाक्रभ 

4,881,93

2 
1,572,614 32=21 

13 3311163 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध केन्त्र 37,559 30,589 81=44 

14 
3311223 

सधुारयएको ग्राभीण उजाा  सेिा कामाक्रभ कािेरी 
प्रशायण आमोजना 

57,836 2,289 3=96 

15 3311233 जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभााण आमोजना 212,577 18,198 8=56 

16 3311253 नेऩार विऻान तथा प्रवितध प्रऻा प्रततष्ठान 202,000 202,000 100=00 

17 3311263 फी.ऩी. कोइयारा प्रानेटोरयमभ 12,134 8,507 70=11 

18 3311273 नेऩार जरिाम ुऩरयितान सहमोग कामाक्रभ 730,663 521,119 71=32 

  
    

6,861,706 
2,846,75

5 
41=49 

 

 ऩूॉक्षजगत िचा          रु. हजायभा 
1 3310114 विऻान,  प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम 8,430 3,170 37=60 

2 3310124 जर तथा भौसभ विऻान विबाग 1,180 493 41=78 

3 3310154 सचुना प्रवितध विबाग (सूचना प्रवितध ऩाका  सभेत) 44,980 7,709 17=14 

4 3310164 यावष्ट्रम वितधविऻान प्रमोगशारा 5,650 3,651 64=62 
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5 3310174 िाताियण विबाग 20,047 7,105 35=44 

6 3311024 जर विऻान कामाक्रभ 18,554 4,996 26=93 

7 3311034 हािाऩानी विऻान कामाक्रभ 14,799 4,200 28=38 

8 3311044 भौसभ ऩूिाानभुान कामाक्रभ 7,028 0 0=00 

9 3311054 फाढी बविष्मिाणी 8,855 3,422 38=64 

10 3311064 प्रभाणीकयण तनमन्त्रकको कामाारम 53,951 314 0=58 

11 3311084 िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 43,180 12,197 28=25 

12 3311164 यावष्ट्रम सूचना प्रवितध केन्त्र 116,620 15,095 12=94 

13 
3311224 

सधुारयएको ग्राभीण उजाा  सेिा कामाक्रभ कािेरी 
प्रशायण आमोजना 

6,882 50 0=73 

14 3311234 जरिाम ुप्रकोऩ सभतु्थान तनभााण आमोजना 691,138 9,170 1=33 

15 3311264 फी.ऩी. कोइयारा प्रानेटोरयमभ 82,800 216 0=26 

16 3311274 नेऩार जरिाम ुऩरयितान सहमोग कामाक्रभ 3,200 0 0=00 

    जम्भा 1,127,294 71,788 6=37 

 
 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उक्षल्रक्षित नीतत तथा कामाक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशािसम्भको प्रगतत विियण 

1 50 

 आमोजनाहरुको िाताियणीम प्रबाि 
भूल्माङ्कन कामा शीघ्र सम्ऩन्न गने 
गयी िाताियण सॊयऺण ऐन य 
तनमभािरीभा सॊशोधन गने । 

ऩयाभशादातािाट भस्मौदा सवहतको प्रायक्षम्बक 
प्रततिेदन भन्त्रारमभा ऩेश बएको छ। 

 

2 71 

 रघ ुजरविद्यतु आमोजना सञ्चारन 
गनाका रातग इरेक््ो भेकातनकर 
भेक्षशनयी साभाग्रीहरू 
आमोजनास्थरसम्भ ऩरु् माउन 
अनदुानको व्मिस्था तभराउने।  

ऩयाभशादाताफाट सॊशोतधत अनदुान नीततको प्रथभ 
भस्मौदा प्राप्त बई वितबन्न सम्फक्षन्त्धत तनकामहरुसॊग 
छरपर कामा बईयहेको छ । 

3 71 

 रघ ु तथा साना आमोजनाहरूफाट 
उत्ऩाददत विद्यतुराई एकीकृत गना 
स्थानीम ग्रीड (Mini Grid) को 
स्थाऩना गयी क्रभश: केन्त्रीम 
प्रसायण राइनभा जोड्ने । 

रघ ु तथा साना आमोजनाहरुराई एकीकृत गयी 
स्थानीम ग्रीड (mini grid) को स्थाऩना गयी क्रभश् 
केन्त्रीम प्रसायण राइनभा जोड्नको रातग ४ िटा 
अमोजनाहरुको विस्ततृ सम्बाब्मता अध्ममन गयी 
प्रवक्रमा अक्षघ फढाईएको छ । 
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4 72 

आगाभी तीन िषातबर हयेक घयराई 

“धिुाॉभिु उज्मारो घय” फनाउने 
कामाक्रभ अन्त्तगात ५० िाट वऩक बन्त्दा 
रूरा ऺभताका १ राि २५ हजाय सौमा 
विद्यतु प्रणारी, ८ राि सधुारयएको 
चरूो,१ हजाय सौमा कुकय/ड्रामय, 
२००  सौमा तसॊचाइ ऩम्ऩ य ५० हजाय 
घयामसी िामोग्माॉस प्रान्त्ट प्रिर्द्ान 
गने। 

फजेट यकभसवहतको विस्ततृ कामामोजना फनाई 
कामाान्त्िमन गरयएको छ । 

5 72 

 सहयहरुभा सौमा सडक फत्ती जडान 

गना िैकक्षल्ऩक ऊजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 

भापा त अनदुानको व्मिस्था 
तभराउने।   

३ िटा नगयऩातरकाहरुभा अनदुान सवहतको सौमा 
सडक फत्ती जडान कामा बैयहेको छ । 

6 163 

 िाताियण प्रदूषण तनमन्त्रण शलु्क 
िाऩत सॊकरन बएको यकभराई 
िाताियण सॊयऺणको ऺेरभा िचा 
गने गयी आिश्मक कामावितध 
फनाई उऩमोग गने।  

तनमभाितर फनाउने प्रवक्रमाभा यहेको छ । 

 

 

7 164 

 भौसभ ऩूिाानभुानराई बयऩदो 
फनाई जरिाम ु ऩरयितानफाट ऩने 
असयराई न्त्मूनीकयण गदै जर 
तथा भौसभजन्त्म प्रकोऩफाट हनुे 
ऺतत कभ गने।  

तसनक्षप्टक केन्त्रहरुभा टेतरटतभानर जडान कामा 
सचुारु यहेको।ऩूणा सवुिधा सम्ऩन्न स्िचातरत 
भौसभी केन्त्रको स्थाऩनाका रातग कामा सम्झौता 
सम्ऩन्न बई कामा प्रायम्ब बएको छ । 

8 165 

 सूचना प्रवितधको भाध्मभफाट 
जनताभा आधायबतू सेिा प्रिाह 
गना यावष्ट्रम कामामोजना तमाय गयी 
क्रभश: रागू गने।   

यावष्ट्रम कामामोजनाको भस्मौदा तमाय बै 
छरपरको क्रभभा यहेको छ । 

9 166 

 नेऩार सयकायका सफै सूचना तथा 
त्माङ्कहरू सयुक्षऺत रुऩभा 
बण्डायण गनाका रातग सयकायी 
क्राउड स्थाऩना गने।  

 

आिश्मक उऩकयण िरयद गने सॊझौता गनाका 
रातग ऩराचाय बएको छ । 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

विऻान, प्रवितध तथा िाताियण भन्त्रारम  245 

 

10 166 

 विदेशी रगानीकतााहरूरे 
नेऩारतबर डाटा सेन्त्टय याख्न 
चाहेभा सो का रातग आिश्मक 
जग्गा उऩरब्ध गयाउने।  

 

आइटी ऩाका  (ऩनौती) सॊचारन तथा व्मिस्थऩन 
तनदेक्षशकाको भस्मौदा भ.ऩ. भा ऩेश बएको छ । 

 

11 167 

 सूचना प्रवितधको भाध्मभफाट 
सभाजको विकास, आतथाक उन्नतत 
य असर शासनको अतबिवृर्द् गने 
एिॊ नागरयकप्रतत सािाजतनक 
तनकामराई जिापदेही, ऩायदशॉ य 
उत्तयदामी फनाउने। 

यावष्ट्रम सूचना प्रवितध भागाक्षचरको भस्मौदा 
स्िीकृततका रातग ऩेश बएको छ । 
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शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण भन्त्रारम 
  

१. ऩषृ्ठबङू्झभ् 
नेऩारभा शाङ्ञन्त्त प्रमासहरुको व्मफस्थाऩन गने सम्फन्त्धभा तत्कारीन सयकायरे गयेका ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रमासहरुसॊग 
शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण भन्त्रारमको इङ्झतहास गाॉङ्झसएको छ । सयकाय य नऩेार कम्मङ्टङ्झनष्ट ऩार्टी 
(भाओिादी) फीच २०५८ सारदेङ्ञि शङ्टरु बएको शाङ्ञन्त्त िाताि प्रमासभा सॊस्थागत व्मफस्थाको 
अऩङ्चयहामिताराई भनन गयी ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त स्थाऩनाथि सयकायराई प्राङ्जिङ्झधक, बौङ्झतक तथा अन्त्म सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने सॊस्थागत व्मिस्था गने सम्फन्त्धभा ङ्झसपाङ्चयस  ऩेश गनि भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे २०५९।११।८ 
भा गठन गयेको कामिदररे शाङ्ञन्त्त सभन्त्िम तथा व्मिस्थाऩन केन्त्र गठन गनि सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस 
गयेको ङ्झथमो । तत्ऩश्चात शाङ्ञन्त्त िाताि र्टोरीराई कामि सम्ऩादनको क्रभभा आिश्मक सभन्त्िम य सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन तत्कारीन प्रधानभन्त्रीको कामािरम अन्त्तयगत यहने गयी ६ फङ्टॉदे कामिऺ ेर य ङ्ञजम्भेिायी 
सङ्जहत ङ्झभङ्झत २०६०।२।२९ भा शाङ्ञन्त्त िाताि सभन्त्िम सङ्ञचिारमको व्मिस्था गयेको ङ्झथमो । तीन 
चयणका शाङ्ञन्त्त िातािहरुभा त्मस सङ्ञचिारमरे सहमोग गयेको ङ्झथमो य ती िातािहरु ङ्झफपर बएऩङ्झछ 
सयकायरे शाङ्ञन्त्त प्रङ्जक्रमाराई ऩङ्टन् अङ्ञिफढाउन य साझा याजनीङ्झतक अिधायणा तमाय गने उद्देश्मरे 
सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ङ्झभङ्झत २०६१।४।२८ भा एक उच्चस्तयीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत गठन 
गयी ङ्झभङ्झत २०६१।५।१५ भा सो सङ्झभङ्झतको काभ, कतिब्म य अङ्झधकाय तोकी सो सङ्झभङ्झतराई सहमोग गनि 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत २०६१।५।२९ को फैठकरे सयकायको भङ्टख्म सङ्ञचिको नतेतृ्िभा एक उच्चस्तयीम 
शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमको स्थाऩना गयेको ङ्झथमो । सयकाय य भाओिादी ऩऺफीच बएका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
चयणका िातािहरु ङ्झफपर बएऩङ्झछ भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत २०६१।१२।३ को ङ्झनणिमअनङ्टसाय साङ्झफकको 
उच्चस्तयीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत य अन्त्तयगतका उऩ-सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झफिर्टन बमो । तय सो अन्त्तयग्त यहेको 
उच्चस्तयीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमराई कामभै याङ्ञिएकोभा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को २०६२।७।३ को 
ङ्झनणिमअनङ्टसाय सङ्ञचिारमको नाभ शाङ्ञन्त्त सङ्ञचिारम तोङ्जकमो । 

 

नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) को ङ्झभङ्झत २०६३।१२।१८ को ङ्झनणिमफार्ट शाङ्ञन्त्त सङ्ञचिारमराई िायेज 
गयी साङ्जिक शाङ्ञन्त्त सङ्ञचिारमरे सम्ऩादन गदै आएको सम्ऩूणि काभहरुको अङ्झतङ्चयक्त द्वन्त्द्वफार्ट ऺङ्झत बएका 
बौङ्झतक सॊयचनाको ऩङ्टनङ्झनिभािण, द्वन्त्द्वऩीङ्झित व्मङ्ञक्तहरुको याहत य ऩङ्टन्स्थाऩन, सत्म ङ्झनरुऩण तथा भेरङ्झभराऩ 
आमोग, उच्चस्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत, ङ्झफरोही ऩऺको रिाकङ्ट हरुको ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩन आङ्छद थऩ काभ, 

कतिव्म य अङ्झधकाय सभेत तोकी मस शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण भन्त्रारमको स्थाऩना बएको छ । 

 

२. दृङ्जष्टकोण् 
भङ्टरङ्टकभा ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त कामभ गयी सङ्टन्त्दय, शान्त्त य नमाॉ नेऩारको ङ्झनभािण  कामिभा सहमोग गनङ्टि । 
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३. ध्मेम् 
हत्मा ङ्जहॊसाको अध्माम सभाप्त गयी भङ्टरङ्टकभा ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त य ङ्जिकासको भागि प्रशस्त गनिका राङ्झग 
आिश्मक सॊस्थागत, प्रङ्जक्रमागत य प्राङ्जिङ्झधक कामिभा जङ्टट्नङ्ट । 

  

४. यणनीङ्झत् 
 सभङ्जष्टगत रक्ष्म  

 द्वन्त्द्व प्रबाङ्जितहरुका राङ्झग याहत ऩङ्चयऩूयण, ऩङ्टनस्थाऩना तथा ऩङ्टन्एकीकयणका कामि गने । 

 द्वन्त्द्वको क्रभभा ऺङ्झत बएका बौङ्झतक सॊयचनाको ऩङ्टनङ्झनभािण गने । 

 ङ्जिस्ततृ शाङ्ञन्त्त सम्झौता, सहभङ्झत य सभझदायी कामािन्त्िमन गदै याङ्जष्डम तथा स्थानीम स्तयभा शाङ्ञन्त्त 
ङ्झनभािणका साथै सङ्क्क्रभणकारीन न्त्मामभा ङ्जिशेष जोि ङ्छदने । 

 द्वन्त्द्वऩङ्झछको अिङ्झधभा शाङ्ञन्त्तका राङ्झग गङ्चयने कामिक्रभका राङ्झग स्रोत ऩङ्चयचारनको प्रबािकायी व्िस्था 
गने । 

 शाङ्ञन्त्त कामभ गनि ङ्जिङ्झबङ्ङ सभूहसॉगको िाताि प्रङ्जक्रमाराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदने । 

 सभाजभा हङ्टनसक्ने द्वन्त्द्वका कायक तत्िहरुराई मथासभमभा ऩङ्जहचान गयी ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त कामभ   गने । 

 

 कामिनीङ्झतक रक्ष्महरु: 

 द्वन्त्द्व प्रबाङ्जित व्मङ्ञक्त तथा सभूहहरुराई याहत तथा साभाङ्ञजक ऩङ्टनस्थाऩन एिॊ ऩ ङ्टनसाभाङ्ञजकीकयण गने 
क्रभभा आिश्मक भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशि, योजगायी िा स्ियोजगायीका आिश्मक सीऩ, ताङ्झरभ य 
अफसयको व्मिस्था ङ्झभराइनछे । 

 ऩङ्टनङ्झनिभािण सम्िन्त्धी कामिराई कामिमोजना फनाई कामािन्त्िमन गङ्चयनेछ । 

 द्वन्त्द्वऩीङ्झित भङ्जहरा, फारफाङ्झरकाहरुको याहत तथा ऩङ्टनस्थाऩनका राङ्झग तमाय गङ्चयएका याङ्जष्डम 
कामिमोजनाहरु कामािन्त्िमनभा ल्माइनेछ । 

 शाङ्ञन्त्त सद्भाि य याङ्जष्डम एकताको बािना प्रिर्द्िनका राङ्झग नभूना िस्ती, याङ्जष्डम ऺेरीम एिॊ 
स्थानीमस्तयभा शहीद ऩाकि , फाङ्जर्टका आङ्छद ङ्झनभािण गङ्चयनछे । 

 िेऩत्ता बएका व्मङ्ञक्तको छानङ्जिन, सत्मङ्झनरुऩण तथा भेरङ्झभराऩ आमोगराई आिश्मक प्रशासङ्झनक 
सहमोग गयी ऩीङ्झितराई सङ्क्क्रभणकारीन न्त्माम ङ्छदराउन सहमोग ऩङ्टमािइने छ । 

 शाङ्ञन्त्त कोषराई शाङ्ञन्त्त, ऩङ्टनङ्झनिभािण, ऩङ्टनस्थाऩना, ऩङ्टनएकीकयण एि सङ्क्क्रभणकारीन न्त्माम सम्फन्त्धी 
कामिक्रभहरु कामािन्त्िमनका राङ्झग प्रबािकायी रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

 ङ्जिस्ततृ शाङ्ञन्त्त सम्झौता य त्मसऩङ्झछ शाङ्ञन्त्त ङ्झनभािणभा बएका सहभङ्झत, सम्झौताहरुको कामािन्त्िमन 
प्रबािकायी रुऩभा गङ्चयनेछ । 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ आन्त्दोरन य याजनैङ्झतक द्वन्त्द्वको क्रभभा िाइते य अङ्गबङ्ग बएका नागङ्चयकहरुको ङ्जिशषे उऩचाय 
य साभाङ्ञजक व्मिस्थाऩनको कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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 सभाजभा हङ्टनसक्ने द्वन्त्द्वका कायक तत्िहरुराई ऩङ्जहचाहन गयी स्थानीमस्तयभै सभाधान गनि साभङ्टदाङ्जमक 
भध्मस्थता कामिक्रभ कामािन्त्िमन गङ्चयनेछ । 

 

५. यणनीङ्झतक उद्दशे्म् 
 शृ्रजनशीर द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

  ङ्छदगो शाङ्ञन्त्तको राङ्झग छरपर, गोष्ठी तथा अन्त्तिङ्जक्रमा य ताङ्झरभ सॊचारन गनङ्टि । 

  शाङ्ञन्त्त प्रङ्जक्रमाभा देशका सम्फर्द् सफै ऩऺको सभथिन य सहबाङ्झगता जङ्टर्टाउन सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

 शाङ्ञन्त्तको ऩऺभा अन्त्तयाङ्जष्डिम सहमोग य सभथिन जङ्टर्टाउनङ्ट । 

  शाङ्ञन्त्त फहारी गनि सयकायरे गयेका ङ्झनणिमहरुको कामािन्त्िमनभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

  द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩन, याहत, ऩङ्टनस्थाऩन य ऩङ्टनङ्झनिभािणको कामिमोजना ङ्झनभािण य  कामािन्त्िमनभा बङू्झभका  

िेल्नङ्ट । 

 शाङ्ञन्त्त य सहभङ्झतको िाताियण ङ्झसजिना गनि अिरम्फन गनङ्टिऩने नीङ्झत तथा  यणनीङ्झतहरु फाये अध्ममन 
गयी याम सङ्टझाि ऩेश गनङ्टि । 

 

६. कामिऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामि ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ अनङ्टसाय शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण भन्त्रारमरे देहामका 
ङ्जिषमहरुभा काभ गने गयी ऺेराङ्झधकाय ङ्झनधाियण गङ्चयएको छ : 
 शाङ्ञन्त्त स्थाऩना, द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩन तथा ङ्जिकास य द्वन्त्द्वफार्ट ऺङ्झत बएका बौङ्झतक सॊयचनाको 

ऩङ्टनङ्झनिभािणका राङ्झग तत्कारीन य दीििकारीन नीङ्झत, यणनीङ्झत, मोजना  तथा  कामिक्रभको तजङ्टिभा, 
कामािन्त्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, द्वन्त्द्वऩीङ्झित ऺरेको साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक ङ्जिकासको नीङ्झत, 

यणनीङ्झत य कामिक्रभ ।  

 ङ्जिस्ततृ शाङ्ञन्त्त सम्झौता रगामतका अन्त्म सम्झौता, सहभङ्झत य ङ्झनणिमको कामािन्त्िमन, अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन। 

 ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त कामभ गनि आिश्मक सॊस्थागत, प्रङ्जक्रमागत तथा प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिषम। 

 शाङ्ञन्त्त स्थाऩना तथा द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी अध्ममन, ङ्जिश्लषेण तथा अनङ्टबिको आदान-प्रदान। 

 द्वन्त्द्वफार्ट ऩीङ्झित तथा ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञक्तको याहत, आङ्झथिक सहामता तथा ऩङ्टन्स्थाऩन। 

 द्वन्त्द्व-सॊिेदनशीर प्रणारीफाये अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान। 

 शाङ्ञन्त्त स्थाऩना तथा द्वन्त्द्वको व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी सूचना, अध्ममन साभग्री य अध्ममन प्रङ्झतिेदनको 
अङ्झबरेि केन्त्र तथा शाङ्ञन्त्त य द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩनको प्राङ्जिङ्झधक  स्रोत केन्त्रसम्फन्त्धी। 

 शाङ्ञन्त्त प्रङ्जक्रमा य द्वन्त्द्वको सङ्क्क्रभणकारीन व्मिस्थाऩन। 

 द्वन्त्द्वको कायणफार्ट ऺङ्झत बएका बौङ्झतक सॊयचनाको ऩङ्टनङ्झनिभािण तथा ऩङ्टन्स्थाऩनाको मोजना तजङ्टिभा, 
कामािन्त्िमन तथा ऺेरगत ङ्झनकामसॉगको सभन्त्िम। 

 शाङ्ञन्त्त कोषफार्ट सञ्चाङ्झरत मोजना तथा कामिक्रभको सञ्चारन य अनङ्टगभन। 
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 भाओिादी सेनाका रिाकङ्ट को ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩन य येिदेि। 

 शाङ्ञन्त्त स्थाऩना य द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩनसॉग सम्िन्त्धीत सयकायी, गैयसयकायी तथा अन्त्तयािङ्जष्डम सङ्घ-सॊस्थाको 
सम्ऩकि । 

 सत्म ङ्झनरूऩण तथा भेरङ्झभराऩ आमोग। 

 फेऩत्तासम्फन्त्धी छानङ्झफन आमोग । 

 शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टन्स्थाऩनासम्फन्त्धी ऩयाभशि सङ्झभङ्झत। 

 शाङ्ञन्त्त प्रङ्जक्रमासम्फन्त्धी उच्चस्तयीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत। 

 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत  । 

 

७. कानूनी व्मिस्था्  

शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभािण भन्त्रारमराई ङ्झनङ्छदिष्ट गङ्चयएका काभहरु सॊचारन गनिको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका 
नीङ्झत, ऐन, कामिङ्जिङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरु यहेका छन ्। 

 फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तहरुको छानङ्जिन, सत्म ङ्झनरुऩण तथा भेरङ्झभराऩ आमोग ऐन, २०७१  

 आन्त्तङ्चयक रुऩभा ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञक्त सम्फन्त्धी याङ्जष्डम नीङ्झत, २०६३ 

 द्वन्त्द्वको कायण ङ्जिस्थाङ्जऩत व्मङ्ञक्त  तथा ऩङ्चयिायराई याहत सङ्टङ्जिधा प्रदान गने ङ्झनदेङ्ञशका, २०६३ 

 शाङ्ञन्त्त कोष सॊचारन (कामिङ्जिङ्झध) ङ्झनमभािरी, २०६५  

 भतृकका हकदायराई आङ्झथिक सहामता प्रदान गने ङ्झनदेङ्ञशका २०६५,  

 फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तका हकदायराई याहात प्रदान गने ङ्झनदेङ्ञशका २०६५, 

 द्वन्त्द्वफार्ट ऺङ्झत बएका बौङ्झतक ऩूिािधायहरुको ऩङ्टनङ्झनिभािण/ऩङ्टनस्थाऩना तथा शाङ्ञन्त्तका राङ्झग ङ्जिकास 
कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जिङ्झध,२०६६ 

 नागङ्चयक याहत, ऺङ्झतऩूङ्झति तथा आङ्झथिक सहामता सम्फन्त्धी कामिङ्जिङ्झध, २०६६  

 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झतको कामि ऺेरगत शतिहरु, २०६५ 

 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत ङ्झनदेङ्ञशका, २०६६ 

 सशस्त्र द्वन्त्द्वका क्रभभा ऩीङ्झित बएका व्मङ्ञक्तराई योजगाय / स्ियोजगाय सेिा सॊचारन गने ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०६७  

 भाओिादी सेनाका रिाकङ्ट हरुको येिदेि, ङ्झनमन्त्रण ङ्झनदेशन प्रङ्जक्रमा य आचायसॊङ्जहता सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०६७  

 भाओिादी सेनाका रिाकङ्ट हरुको ऩङ्टनस्थाऩन सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८  

 भाओिादी सेनाका गबििती तथा ऩाॉच िषिबन्त्दा कभ उभेयका फारिाङ्झरका बएका भङ्जहरा रिाकङ्ट हरुको 
राङ्झग ङ्जिशेष सङ्टङ्जिधा प्रदान गने नदेङ्ञशका, २०६८ 

 शाङ्ञन्त्तका राङ्झग ङ्जिकास कामिक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ 

 द्वन्त्द्व प्रबाङ्जित ऺेर ङ्जिशेष कामिक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ 

 आभा फाफङ्ट गङ्टभाएका फारिाङ्झरका ऩङ्टनस्थाऩन कामिक्रभ सञ्चारन कामिङ्जिङ्झध,२०६८ 
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 भाओिादी सेनाका िाइते अऩाङ्ग रिाकङ्ट हरु, सशस्त्र द्वन्त्द्व, ऐङ्झतहाङ्झसक जनआन्त्दोरनका य भधेश 
आन्त्दोरनका िाइते अऩाङ्गहरुका राङ्झग ऩङ्टनस्थाऩन एिॊ हेयचाह ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८  

 द्वन्त्द्वका कायण आभा फाफङ्ट गङ्टभाएका फारफाङ्झरका ऩङ्टनस्थाऩन कामिक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ 

 भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशि सेिा सॊचारन सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० 

 स्थानीमस्तयभा शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झतको कामिक्रभ कामिन्त्िमन सम्फन्त्धी भागि दशिन, २०७० 

 सॊमङ्टक्त याष्ड सॊि, सङ्टयऺा ऩङ्चयषदफार्ट ऩाङ्चयत प्रस्ताि नम्फय १३२५ य १८२० को कामािन्त्िमन याङ्जष्डम 
कामिमोजना, (२०६७/ ६८ - २०७१/७२)  

 सशस्त्र द्वन्त्द्वफार्ट प्रबाङ्जित फारफाङ्झरकाको ऩङ्टन:स्थाऩन एिॊ ऩ ङ्टन:एकीकयणका राङ्झग याङ्जष्डम कामिमोजना, 
(२०६७/ ६८ - २०७१/७२)  

 

८. सॊगठन सॊयचना्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९. आ.ि. ०७०/७१ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩङ्टणि कामिहरु: 

 ऩङ्टनङ्झनभािण तथा ऩङ्टनस्थाङ्जऩत कामिक्रभ अन्त्तयगत सॊचाङ्झरत १२४३ िर्टा आमोजनाभध्मे ६४ िर्टा 
आमोजना सम्ऩङ्ङ बएका छन ् । अष्टभाङ्झसक रक्ष्म १४० िर्टा बएकोरे सो को ४६ प्रङ्झतशत 
कामिसम्ऩङ्ङ बएको अिस्था छ ।  
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भेरङ्झभराऩ आमोग 

िेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्त 
छानङ्जिन आमोग 

शाङ्ञन्त्तकोष सङ्ञचिारम 
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 शाङ्ञन्त्तका राङ्झग ङ्जिकास कामिक्रभ अन्त्तगित १५१२ िर्टा सॊचाङ्झरत आमोजना भध्मे ४५ िर्टा सम्ऩङ्ङ 
बएका छन ्य अन्त्म आमोजना ङ्झनयन्त्तय छन ्।  

 ऐङ्झतहाङ्झसक जन आन्त्दोरनका २६ जना शहीद ऩङ्चयिायराई भाङ्झसक ङ्झनिािह बत्ता प्रदान गङ्चयएको छ । 

 ऐङ्झतहाङ्झसक जन आन्त्दोरनका िाइते ३० जनाराई भाङ्झसक जीिन ङ्झनिािह िङृ्ञत्त प्रदान गङ्चयएको छ ।  

 ऐङ्झतहाङ्झसक जन आन्त्दोरनका िाइतेका ४१ जना सन्त्तङ्झतराई छारिृत्त प्रदान गङ्चयएको छ ।  

 
१0. आङ्झथिक िषि २०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेर्ट एिॊ िचिको मथाथि ङ्जिियण 
  चारङ्ट िचि         रु. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामिक्रभ कामभ फजेर्ट िचि िचि 
प्रङ्झतशत 

1 3490113 शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभाण भन्त्रारम 85,223 62,570 73=42 

2 3491013 शाङ्ञन्त्त कोष 1,910,000 1,668,296 87=35 

3 3491023 ऩङ्टनङ्झनभािण तथा ऩङ्टनस्थािऩन कामिक्रभ 365,923 238,623 65=21 

4 
3491053 

शाङ्ञन्त्त प्रङ्जकमा सहमोग आमोजना (द्वन्त्द्वभा 
भाङ्चयएका य फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञत्तका 
ऩङ्चयिायराई याहत) 876,937 448,993 51=20 

5 3498013 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत 179,579 165,395 92=10 

    जम्भा 3,417,662 2,583,877 75=60 

 

ऩूॉङ्ञजगत िचि          रु. हजायभा 
1 3490114 शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभाण भन्त्रारम 7,000 4,035 57=64 

2 3491024 ऩङ्टनङ्झनभािण तथा ऩङ्टनस्थािऩन कामिक्रभ 1,040,628 848,385 81=53 

3 
3491054 

शाङ्ञन्त्त प्रङ्जकमा सहमोग आमोजना (द्वन्त्द्वभा 
भाङ्चयएका य फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तका 
ऩङ्चयिायराई याहत) 97,300 73,148 75=18 

4 3498014 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत 800 749 93=63 

5 3498024 द्वन्त्द्व प्रबाङ्जित ऺेर ङ्जिशेष कामिक्रभ 100,000 96,365 96=37 

6 3498034 शाङ्ञन्त्तको राङ्झग ङ्जिकास कामिक्रभ 100,000 88,631 88=63 

    जम्भा 1,345,728 1,111,313 82=58 
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१1. आ.ि. ०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेर्ट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत िचि्  
 चारङ्ट िचि          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम िङ्टद फजेर्ट िचि प्रङ्झतशत 

1 3490113 शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभाण भन्त्रारम 126,640 63,613 50=23 

2 3491013 शाङ्ञन्त्त कोष 1,990,000 0 0=00 

3 3491023 ऩङ्टनङ्झनभािण तथा ऩङ्टनस्थािऩन कामिक्रभ 226,034 109,452 48=42 

4 3491053 

शाङ्ञन्त्त प्रङ्जकमा सहमोग आमोजना (द्वन्त्द्वभा भाङ्चयएका 
य फेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तका ऩङ्चयिायराई याहत) 3,058 1,955 63=93 

5 3498013 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत 178,560 129,041 72=27 

    जम्भा 2,524,292 304,061 12=05 

 

ऩूॉङ्ञजगत िचि          रु. हजायभा 
1 3490114 शाङ्ञन्त्त तथा ऩङ्टनङ्झनिभाण भन्त्रारम 22,461 5,392 24=01 

2 3491024 ऩङ्टनङ्झनभािण तथा ऩङ्टनस्थािऩन कामिक्रभ 1,283,771 577,527 44=99 

3 3498014 स्थानीम शाङ्ञन्त्त सङ्झभङ्झत 995 706 70=95 

4 3498034 शाङ्ञन्त्तको राङ्झग ङ्जिकास कामिक्रभ 506,000 161,942 32=00 

    जम्भा 1,813,227 745,567 41=12 

 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेर्ट फक्तव्मभा उल्रेङ्ञित नीङ्झत तथा कामिक्रभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामिक्रभ २०७२ फैशािसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 27 
 याहत ऩाउन िाॉकी द्वन्त्द्व 

ङ्जऩङ्झितराई याहत प्रदान  
गने । 

सििसाधायण भतृकका एकर भङ्जहराराई रु 
२५००० का दयरे ८२ जनाराई , िेऩत्ता  
व्माङ्ञक्तका हकदायराई रु १ रािका दयरे ५ 
जनाराई , फेऩत्ता व्मङ्ञक्तका ऩत्नीराई थऩ रु २५ 
हजायका दयरे २ जनराई य अङ्गबङ्ग बएका ४५ 
जना व्मङ्ञक्तराई आङ्झथिक सहामता प्रदान। 
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2 28 
 द्वन्त्द्वका क्रभभा ऺङ्झतग्रस्त 

बएका सॊयचनाहरुको ऩङ्टन 
ङ्झनभािण गने । 

स्थानीम ऩूिािधाय तथा कृङ्जष सिक ङ्जिबागफार्ट 
३५७ भध्मे ४५ िर्टा सम्ऩङ्ङ। बिन ङ्झनभािण 
ङ्जिबाग य द्वन्त्दोत्तय ऩङ्चयमोजनाफार्ट २ िर्टा  
सम्ऩङ्ङ । 

3 28 

 द्वन्त्द्वऩीङ्झित ऩङ्टनस्थाऩना य 
र्द्न्त्र्द् प्रबाङ्जित ऺेर ङ्जिशेष 
कामिक्रभ सञ्चारन गने । 

 

क) ऐङ्झतहाङ्झसक जनआन्त्दोरनका शङ्जहद 
ऩङ्चयिायराई भाङ्झसक ङ्झनिािह बत्ता २६ जना (ि) 
िाइतेराई भाङ्झसक जीिन ङ्झनिािह िृङ्ञत्त ३० जना 
(ग) िाइतेका सन्त्तङ्झतराई छारिृङ्ञत्त ३९ जना 
(ि) र्टङ्टहङ्टया फारफाङ्झरकाराई आङ्झथिक सहामता-
ऩङ्टन्स्थाऩन कामिक्रभ (िाङ्जषिक ६०,०००।– का 
दयरे) ५९० जना (ङ) ५१ प्रङ्झतशत देङ्ञि 
भाङ्झथका अङ्गबङ्ग अऩाङ्गहरुराई जीिन ङ्झनिािह बत्ता 
(प्रथभ ५५२ य ङ्जिङ्ञशष्ट १८४ य थऩ ६४ सभेत) 
७४४ जना कूर जम्भा १४२९ जनाराई बत्ता 
ङ्जितयण। 
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शिऺा भन्त्रारम 
१. ऩषृ्ठबतूभ: 
शिऺा भन्त्रारमको स्थाऩना वि.सॊ.२००७ सारभा बएको हो । याष्ट्रको शिऺा सम्फन्त्धी सम्ऩूणण नीतत 
तनधाणयण, मोजना तनभाणण, कामणक्रभ कामाणन्त्िमन, अनगुभन तथा भलुमाॊकन गयी भरुकुबयको शिऺा ऺेरको 
व्मिस्थाऩन य सेिा प्रदान गनुण मस भन्त्रारमको दावमत्ि तथा शजम्भेिायी हो ।  
 
२. दृविकोण  
यावष्ट्रम तथा अन्त्तयावष्ट्रम स्तयको जनिशि फजायको भागराई सॊम्िोधन गनण सक्ने दऺ, एिॊ उत्ऩादनिीर 
जनिशि विकासका रातग सिै तहभा गणुस्तयीम शिऺाको सभताभूरक ऩहुॉच सतुनशित गने । 
 
३. ध्मेम 
 गरयि तथा वऩछतडएका ऺेरका तनयऺय प्रौढहरुराई रशऺत गयी कामणगत साऺयता कामणक्रभ सॊचारन  

गने । 
 ऩूिण प्राथतभक शिऺाको विकास य विस्ताय गने । 
 तनिलुक आधायबतू शिऺाको प्रत्माबतूत गने । 
 योजगायीभूखी, दऺताभा आधारयत व्मािसावमक शिऺा य तारीभको विस्ताय य विकास गने । 
 ऻानभा आधारयत सभाजको सजृनाको रातग उच्च शिऺाराई विस्ताय य विकास गने । 
 सकायात्भक साभाशजक ऩरयितणनका रातग शिऺाको नीततराई विस्ताय गने । 

 
४. कामणऺ रे: 
नेऩार सयकाय (कामण विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोशजभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुण ऩने कामणहरू 
देहामनसुाय यहेका छन: 
 शिऺासम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामणक्रभको तजुणभा, कामाणन्त्िमन, अनगुभन य भूलमाङ्कन । 
 शिि ु प्राथतभक, तनम्नभाध्मतभक, भाध्मतभक, उच्चभाध्मतभक तथा उच्चशिऺा, दूयशिऺा, प्रौढ शिऺा, 

अनौऩचारयक शिऺा, वििेष शिऺा ।  
 जनसॊख्मा शिऺा य ऩौविक आहाय कामणक्रभ । 
 प्रावितधक, व्मािसावमक, नैततक तथा िारययीक शिऺा । 
 शिऺक तारीभ य िैशऺक जनिशि विकास नीततको तजुणभा तथा कामाणन्त्िमन । 
 शिऺण सॊस्थाहरू गरुुकुर, भदयसा, गमु्फासभेत । 
 खरुा प्रततमोतगताफाट छनौट हनुेराई छारिृशि, विदेिभा अध्ममन अनसुन्त्धान गनण जान े तथा 

विदेिीहरूराई नेऩारभा अध्ममन, अनसुन्त्धान गनण आउने स्िीकृतत ददन े। 
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 प्राशऻक अनसुन्त्धान । 
 ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक । 
 शिऺा सम्फन्त्धी सिेऺण, तथ्माङ्क तथा अनसुन्त्धान । 
 ऩसु्तकारम य िाचनारम । 
 शिऺा विषमक यावष्ट्रम तथा अन्त्तयाणवष्ट्रम सॊस्थासॉग सम्ऩकण  तथा सभन्त्िम । 
 शिऺा सम्फन्त्धी दइु ऩऺीम य िहऩुऺीम सम्झौता । 
 सॊमिु याष्ट्रसॊघीम िैशऺक, िैऻातनक तथा साॊस्कृततक सॊघ (मूनेस्को) । 
 विश्वविद्यारम तथा अध्ममन सॊस्थान । 
 विश्वविद्यारम अनदुान आमोग ।  
 जनक शिऺा साभग्री केन्त्र । 
 साझा प्रकािन । 
 नेऩार शिऺा सेिा सञ्चारन (आवकण मोरजी सभूह िाहेक) । 

 
५. कानूनी व्मिस्था: 
 शिऺा ऐन (सॊिोधन सवहत), २०२८ । 
 शिऺा तनमभािरी (सॊिोधन सवहत) २०५९ । 
 उच्च भाध्मतभक शिऺा ऐन तथा तनमभािरी । 
 विश्वविद्यारम अनदुान आमोग ऐन तथा तनमभािरी । 
 प्रावितधक शिऺा तथा व्मािसावमक तातरभ ऐन तथा तनमभािरी । 
 शिऺक सेिा आमोग तनमभािरी (सॊिोधन सवहत), २०५७ । 
 विदेिी शिऺण सॊस्थाको सम्फन्त्धनभा उच्च शिऺा सञ्चारन गने सम्फन्त्धी तनदेशिका, २०५९ । 
 यावष्ट्रम ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩ २०६३ । 
 िैशऺक गणुस्तय ऩयीऺण  केन्त्र  व्मिस्थाऩन कामणवितध तनदेशिका, २०६७ । 
 विद्यारम ऺेरसधुाय कामणक्रभ कऺा ९–१२ को एकीकृत भाध्मतभक शिऺा नभूना विकास कामणक्रभ 

कामाणन्त्िमन तनदेशिका, २०६८ । 
 तनजाभती कभणचायी सरुिासम्फन्त्धी तनदेशिका २०६७ । 
 सभदुामद्वाया विद्यारमको व्मिस्थाऩनको शजम्भेिायी तरएका विद्यारमको सञ्चारन सम्फन्त्धी तनदेशिका ।  
 प्रायशम्बक फारविकास कामणक्रभ सञ्चारनसम्फन्त्धी तनदेशिका । 
 साभदुावमक विद्यारमभा प्रतत विद्याथी एकाई रागतका आधायभा शिऺक व्मिस्थाऩन अनदुान कामाणन्त्िमन 

तनदेशिका । 
 भिु कभरयीका रातग शिऺा तनदेशिका २०६८ । 
 PCF कामण प्रणारी तनदेशिका । 
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 धातभणक प्रकृततका सॊस्थाराई अध्माऩन कामणभा सहजीकयणका रातग तनदेशिका । 
 साभाशजक ऩयीऺण तनदेशिका, २०६५ । 
 नभनुा ऩयीऺण तनदेशिका, २०६७ । 
 सॊस्थागत विद्यारम साझेदायी तथा सहमोग तनदेशिका, २०६६ । 
 स्रोतव्मशि व्मिस्थाऩन तनदेशिका, २०६८ । 
 विद्यारम ऩाठ्यऩसु्तक छऩाई तथा वितयण तनदेशिका, २०६६ । 
 साभदुावमक विद्यारमभा ददिाखाजा सञ्चारन व्मिस्थाऩन तनदेशिका, २०६६ । 
 विद्यारम  स्िास्थ्म  तथा  सञ्चारन  कामणवितध, २०६६ । 
 प्रौढहरुका रातग सञ्चारन हनु ेअनौऩचारयक विद्यारम तनदेशिका, २०६४ ।विद्यारम ऺेर सधुाय मोजना। 
 दयु शिऺा तथा खरुा तसकाई नीतत, २०६३ । 
 प्रावितधक शिऺा तथा व्मािसावमक तातरभ सीऩ विकास सम्फन्त्धी नीतत, २०६४ । 
 अनौऩचारयक शिऺा नीतत, २०६३ । 
 तनजी रगानीभा सञ्चारन गरयने प्रावितधक भहाविद्यारम (करेज/क्माम्ऩस) सम्फन्त्धभा फनेको आधायबतू 

नीतत, २०६३ । 
 िैशऺक जनिशि विकास केन्त्रको तातरभ नीतत, २०६२ । 
 वििषे शिऺा नीतत, २०५३ । 
 तरिषीम मोजनाको आधायऩरभा उलरेशखत शिऺासम्फन्त्धी व्मिस्था । 
 Teacher Professional Development Guideline 2067 
 National curriculum framework 2063 

 House styles 2063 

 Guidelines on CDC working procedure 2062 

 Guidelines on district and regional  curriculum coordination committee 2061 

 Guidelines on development of local curriculum 

 Open and Distance Learning policy 2063 

 विद्यारम शिऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रवितधको प्रमोग सम्िन्त्धी  तनदेशिका, २०६९ 
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६. सॊगठन सॊयचना: 
 

 
 
७. आ.ि. २०७१/०७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणण कामणहरु:  
सफैका रातग शिऺा कामणक्रभ (२०६१/०६२ देशख ०६५/०६६ सम्भ), भाध्मतभक शिऺा सहमोग 
कामणक्रभ (२००३/०४ देशख २००८/०९ सम्भ) को कामाणन्त्िमन सभाप्ती ऩिात विद्यारम शिऺाभा 
खासगयी आधायबतू तहको शिऺाको ऩहुॉचभा िृवि गने, गणुस्तयभा सधुाय गने य िैशऺक सेिा प्रिाहका 
रातग सॊस्थागत ऺभता सदुृढ गने उद्देश्मका साथ आतथणक िषण २०६६/०६७ देशख कामाणन्त्िमनभा 
लमाइएको विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभको कामाणन्त्िमन अितध ऩाॉच िषण (आतथणक िषण २०६६/०६७ देशख 
२०७०/०७१) को यहेकोभा थऩ गयी मस िषण ऩतन सॊचारनभा यहेको छ ।  
 
विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभफाट चार ुआतथणक िषणभा िारविकास/ऩूिण प्राथतभक शिऺा, आधायबतू तहभा 
तनिलुक शिऺाको सतुनशितताका रातग ऩाठ्यऩसु्तक, छारिृशि आददको व्मिस्था, सफैका तसकाइ 
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आिश्मकताहरूको ऩरयऩूततण, तनयऺयताको न्त्मूनीकयण, रैविक सभानताको प्रातप्त, शिऺाका सफै ऩऺभा 
गणुस्तयको सधुाय य विद्यारम तथा केन्त्र/ऺेर/शजलरास्तयभा ऺभता विकास, अनगुभन तथा भूलमाङ्कनजस्ता 
ऩऺहरुभा वितबन्न वक्रमाकराऩहरु कामाणन्त्िमन गरयएका छन ्। 
 
 विद्यारम ऺरे सधुाय कामणक्रभ अन्त्तगणत सॊचातरत भखु्मभखु्म कामणक्रभहरु् 
 फारफातरकाहरूको सिाणविण विकास तथा आधायबतू शिऺाका तमायीका रातग फारविकास केन्त्रको 

स्थाऩना सञ्चारन तथा ब्मिस्थाऩन । 
 शिऺाभा ऩहुॉचको विस्ताय गनण दतरत, गरयफ तथा वऩछतडएका एिभ सीभान्त्तकृत सभदुामका सफै 

फारफातरकाहरूराई तन:िलुक ऩाठ्यऩसु्तकको ब्मिस्था  । 
 वितबन्न प्रकायको छारिृतरको ब्मफस्था । 
 िैकशलऩक विद्यारम य खरुा विद्यारमको व्मिस्था । 
 गणुस्तय अतबिृवि गनण विद्यारम बौततक सवुिधा विस्ताय अन्त्तगणत विद्यारम बिन तनभाणण, नमाॉ 

कऺाकोठा तनभाणण, भभणत, िाह्य िाताियण सधुाय, छारा िौचारम स्रोतकेन्त्र बिन भभणत प्राकृततक 
विऩतभा यहेका साभदुावमक विद्यारमहरुराई तत्कातरन ऩनु तनभाणण  । 

 साभदुावमक विद्यारमहरूभा ऩसु्तकारम, कम््मूटय तथा इभेर, इन्त्टयनेटको सवुिधाको विस्ताय । 
 शिऺक तातरभ । 
 प्रतत विद्याथी रागतका आधायभा साभदुावमक विद्यारमहरूराई तरिी य गैय तरफी अनदुान । 
 पयक ऺभता बएका फारफातरकाहरूका रातग स्रोत कऺा तथा छारिृतरको व्मिस्था । 
 सयोकायिाराको विद्यारम व्मिस्थाऩनभा सहबातगता िृवि गयाउने कामणक्रभ । 
 विद्यारम नक्िाङ्कन कामणक्रभ । 
 शिऺाभा फारफातरकाहरूको तनमतभतता िृवि गनण ददिा खाजाको व्मिस्था । 
 धातभणक प्रकृततका ऩयम्ऩयागत शिऺण सॊस्थाहरूराई िैशऺक भूर प्रिावहकयण गने कामणक्रभ । 
 ICT भा आधारयत शिऺाको ऩहुॉच फढाउन ेकामणक्रभ । 
 अनगुभन तथा तनयीऺण प्रणारीराई व्मिशस्थत गयाउन ेकामणक्रभ । 
 िैशऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी य िावषणक शस्थतत प्रततिेदनराई व्मिशस्थत फनाउन ेकामणक्रभ । 
 E-governace को विस्ताय तथा सञ्चारन गयाउने जस्ता कामणक्रभहरू । 

 
 ऩूिण प्राथतभक शिऺा 
 ऩूिण प्राथतभक कऺा ( सॊस्थागत विद्यारमभा आधारयत) – ५०८७ 
 सभदुाम य साभदुावमक विद्यारमभा आधारयत फारविकास केन्त्र य ऩूिण प्राथतभक कऺा ३००३४ 
 कऺा १ भा नमाॉ बनाण बएका जम्भा विद्याथीभध्मे फारविकास तथा ऩूिण प्राथतभकको अनबुि तरई 

आउन ेविद्याथीको प्रततित ५९.६% यहेको । 
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 ऩूिण प्राथतभक विद्यारम/फारविकास केन्त्रभा सहजै देशखन ेबनाणदय ७७.७ प्रततित । 
 िारविकास केन्त्रका सहमोगी कामणकताण भवहरा भार हनुऩुने व्मिस्था बएको । 
 गरयि तथा वऩछतडएको सभदुामभा फारविकास कामणक्रभ सञ्चारन गनण प्राथतभकता ददइएको ।  

 
 आधायबतू शिऺा तथा भाध्मतभक शिऺा  
 भरुकुबय गत िषण कूर ३५२२३ विद्यारम यहेकोभा ४१७ िटा एक अकाणभा गातबइ ३४८०६ 

विद्यारम यहेका । ३४८०६ भध्मे ३४३३५ प्राथतभक, १४९२४ िटा तनम्न भाध्मतभक ३४५०६ 
आधायबतू तह ८८१४ िटा भाध्मतभक तह मसैगयी ३५९६ िटा उच्च भाध्मतभक तह यहेको । 
भाध्मतभक तह ९ -१२ सॊचारन बएको विद्यारम ९१०९ ऩगेुको छ । मसै गयी ३४८०६ भध्मे 
८९५ िटा धातभणक विद्यारम भदयसा, गमु्िा, विहाय, य आश्रभ यहेको ।     

 उि विद्यारमहरुभा प्राथतभक तहभा ४३३५३५५ जना, तनम्न भाध्मतभक विद्यारम तहभा 
१८३५३१३ जना य भाध्मतभक तहभा ९००५८५ जना फारफातरकाहरू अध्ममनयत यहेका छन ्।  

 कूर विद्याथीभा छारा सहबातगताको शस्थतत प्राथतभक तहभा ५०.८%, तनम्न भाध्मतभक विद्यारम 
तहभा ५०.८%, भाध्मतभक विद्यारम तहभा ५१.०% य उच्च भावि तहभा ५०.९% यहेको । 

 ऩहुॉच सधुायका वितबन्न कामणक्रभको प्रबािका कायण शिऺाको खूद बनाणदय (NER) प्राथतभक तह १–५ 
को ९६.२ % यहेको, आधायबतू तह कऺा १–८ को ८७.६% य भावि तहको ३४.७% यहेको । 

 सहजै देशखन ेबनाणदय (GER) आधायबतू तह कऺा १–८ को ११७.१%, भा.वि. तह ९–१२ को 
५१.६% यहेको छ  । 

 आधायबतू तहभा रैंतगक सभता रगबग सभदयभा ऩगेुको छ ।  
 कऺा ५ सम्भ विद्याथीहरुको तनयन्त्तयता दय ८६.८ प्रततित (कऺा ५ सम्भ ऩगु्न ेदय) ऩगेुको । 
 कऺा १ भा प्रिेिदय ९३.० प्रततित ऩगेुको । 
 तातरभ प्राप्त आधायबतू य भाध्मतभक तहका शिऺकहरुको प्रततित ९२.५ य ९१.५ प्रततित ऩगेुको। 

साभदुावमक विद्यारमभा ऩूणण तातरभ प्राप्त शिऺक प्राथतभक तहभा ९६.४ प्रततित ऩगेुको, 
तनम्नभाध्मतभक तहभा ८३.८, य भाध्मतभक तहभा ९३.० प्रततित यहेको ।    

 प्राथतभक चक्र ऩयुा गयेका विद्याथी प्रततित ७७.६ प्रततित ऩगेुको । 
 

 आधायबतू तथा भाध्मतभक शिऺाभा सॊचातरत कामणक्रभहरु: 
 शिऺाभा ऩहुॉचको विस्ताय गनण कऺा १–१० सम्भ अध्ममनयत विद्याथीहरूका रातग तन:िलुक 

ऩाठ्यऩसु्तकको व्मिस्था बएको । 
 कऺा ११ य १२ भा अध्ममनयत दतरत, गरयफ तथा वऩछतडएका एिॊ सीभान्त्तकृत सभदुामका रशऺत 

सभूहका विद्याथीहरूका रातग तन:िलुक ऩाठ्यऩसु्तको व्मिस्था बएको । 
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 फारफातरकाहरूको सिाणविण विकास तथा आधायबतू शिऺाका तमायीका रातग फारविकास केन्त्रको 
स्थाऩना । 

 छारिृशिको ब्मफस्था । 
 ७१ शजलराभा विद्यारम नक्साङ्कनको कामण बएको य फाॉकी सफै शजलराभा नक्साङ्कन गने रक्ष्म   

यहेको । 
 साभदुावमक उच्च भाध्मतभक विद्यारमभा अध्ममनयत विद्याथीहरुको आधायभा आधायबतू अनदुान को 

ब्मिस्था गरयएको । 
 साभदुावमक उच्च भाध्मतभक विद्यारमराई कामणसम्ऩादन य जोडकोष अनदुानको ब्मिस्था गरयएको । 
 अऩाॊग फारिातरकाहरुराई शिऺाको भरुधायभा लमाउन छारिृशि वितयण, ३३० वििेष शिऺाका 

स्रोतकऺा सञ्चातरत । 
 तन:िलुक तथा अतनिामण शिऺाको रातग कामणक्रभ सञ्चारन बइयहेको, तन:िलुक तथा अतनिामण शिऺाका 

रातग ऐन तथा तनदेशिका तमाय गने काभ बैयहेको । 
 एकीकृत भाध्मतभक शिऺा कऺा ९–१२ राई ऩयीऺणको रूऩभा रागू गरयएको । 
 िैकशलऩक विद्यारम य खरुा विद्यारमको व्मिस्था, । 
 गणुस्तय अतबिृवि गनण विद्यारम बौततक सवुिधा विस्ताय अन्त्तगणत विद्यारम बिन तनभाणण, नमाॉ 

कऺाकोठा तनभाणण, भभणत, िाह्य िाताियण सधुाय । 
 छाराहरुको सहबातगता िृवि गनण य सहज िाताियण सजृना गनणको रातग छुटै्ट िौचारम को ब्मिस्था 

गने कामणराई तनयन्त्तयता ददइएको ।  
 प्रतत विद्याथी रागत (PCF वितयण) का आधायभा साभदुावमक विद्यारमहरूराई तरिी य गैय तरफी 

अनदुान ददन ेब्मिस्था । 
 वि.सॊ २०७१ को एसएरसी ऩयीऺाको नततजा प्रकाशित गदाण प्रावितधक धाय सञ्चारन बएका ९९ 

िटा विद्यारमका विद्याथीहरुको नततजा अऺयाङ्क ऩद्बततिाट गरयने य अन्त्मको आगाभी िषणदेशख गने 
रक्ष्म यहेको ।  
 

 नभूना विद्यारम: 
साभदुावमक विद्यारमहरुको िैशऺक प्रणारीभा गणुस्तय अतबिृवि गयी विद्याथीहरुको आकषणण िढाउन े
उद्देश्मरे ऺेरगतरुऩभा नभूना विद्यारम सॊचारन गने कामणक्रभ अनरुुऩ िैशऺक सर २०६७ देशख नभनुा 
विद्यारम सञ्चारनभा यहेका छन ्। तत विद्यारमहरु तऩतसर फभोशजभका यहेका छन ् ।  
 िीयेन्त्र विद्याभशन्त्दय उच्च भाध्मतभक विद्यारम वटकाऩयु, कैरारी । 
 कुरेश्वय आिासीम भाध्मतभक विद्यारम कुरेश्वय, काठभाडौँ । 
 फारभशन्त्दय भाध्मतभक विद्यारम रमु्रे, कास्की । 
 निजीिन उच्च भाध्मतभक विद्यारम जटुऩानी, सराणही । 
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 वहभारी छारािास:  
वऩछतडएका तथा वहभारी ऺेरका विद्याथीहरुको आधायबतू शिऺाभा ऩहूॉच सहज य सतुनशित िनाउन 
आिासीम विद्यारम भसु्ताङ, हमु्रा, जमु्रा, ता्रेजङु, सॊखिुासबा, सोरखुमु्फ,ु यसिुा, गोयखा, जमु्रा य 
दाच ुणराभा सञ्चारनभा यहेका । 
 
 विद्यारम बौततक सधुाय 
गणुस्तय अतबिृवि गनण विद्यारम बौततक सवुिधा विस्ताय अन्त्तगणत विद्यारम बिन तनभाणण, नमाॉ कऺाकोठा 
तनभाणण, भभणत, िाह्य िाताियण सधुाय, छाराहरुको सहबातगता िृवि गनण य सहज िाताियण सजृना गनणको 
रातग छुटै्ट िौचारम को ब्मिस्था गने कामण तनयन्त्तय रुऩभा बै यहेको । 
 
 भात ृबाषाभा ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक विकास: 
 आधायबतु तहको शिऺा भातबृाषाभा तरन ऩाउने प्रािधान अनसुाय प्राथतभक तहको २१ ओटा, 

भातबृाषाभा अध्माऩन बइयहेकोभा गत आ.ि.भा भगय (अठाय), तधभार, ताभाि  (सम्फोटा), भगुारी, 
माख्मा थऩ ५ ओटा, भातबृाषाका ऩाठ्यऩसु्तक विकास बएको । ऩाठ्यऩसु्तकको छऩाइ तथा 
वितयणभा तनजी ऺेरको सहबातगता अतबिृवि गरयएको छ । चार ुआतथणक िषण िाट कऺा १ देशख 
५ सम्भ को ऩाठ्यऩसु्तक छऩाइ तथा विवक्र वितयणको शजम्भा तनजी ऺेरराई य कऺा १ देशख १० 
सम्भको जनक शिऺा साभाग्री केन्त्र तरतभटेड भापण त गने गयी ब्मिस्था तभराइएको ।  

 भदयसा, गरुुकुर, गमु्फा य सॊस्कृत बाषाका १५ ओटा ऩाठ्यऩसु्तक विकास बइयहेको ।  
 

 भिु कम्हरयीका रातग शिऺा:  
 फाॉके, फददणमा, कैरारी, कञ्चनऩयु, य दाि भा सञ्चारन बइयहेको । 
 
१0. आतथणक िषण २०७०/0७१ भा वितनमोशजत फजेट एिॊ खचणको मथाथण विियण 

 

  चार ुखचण        रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.शि.नॊ. कामणक्रभ कामभ फजेट खचण खचण 
प्रततित 

1 3500113 शिऺा भन्त्रारम 311,354 291,244 93=54 

2 3500123 शिऺा विबाग 42,473 42,330 99=66 

3 3500133 ऺेरीम शिऺा तनदेिनारमहरु 53,158 49,235 92=62 

4 3500143 शजलरा शिऺा कामाणरमहरु 598,046 557,777 93=27 

5 3500153 ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाणरम 380,432 350,126 92=03 
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6 3500163 सफैका रातग शिऺा -प्राथतभक शिऺा  25,532,134 25,129,471 98=42 

7 3500173 वितबन्न भा .तफ तथा तन.  भा .तफ.  13,170,421 12,967,920 98=46 

8 3500183 ऩाठ्यक्रभ तफकास केन्त्र 28,254 27,599 97=68 

9 3500193 विश्वविद्यारम अनदुान आमोग 6,740,887 6,640,887 98=52 

10 3500203 शिऺक सेिा आमोग 180,938 152,560 84=32 

11 3500213 अनौऩचारयक शिऺा केन्त्र 10,999 10,918 99=26 

12 3500223 विद्यारम शिऺक वकतािखाना 1,608,935 1,744,844 108=45 

13 3500233 वििेष शिऺा ऩरयषद् 100,000 95,174 95=17 

14 3500243 िैशऺक जनिशि विकास केन्त्द 121,129 87,970 72=63 

15 
3500253 

ऩसु्तकारमहरु-३ (तडलरीयभण, केिय, 

यावष्ट्रम) 
17,416 16,748 96=16 

16 3500263 
शिऺक सेिा तनििृ सवुिधा 4,747,500 4,534,422 95=51 

17 
3501053 

साभदुावमक विद्यारम ऺभता अतबिवृि 
कामणक्रभ 

344,848 281,848 81=73 

18 
3501063 

द्वन्त्द्वऩीतडत ऩरयिाय शिऺा कामणक्रभ (िवहद 
प्रततष्ठान भापण त सॊचारन हनु)े 

78,200 78,200 100=00 

19 3501083 उच्च भाध्मतभक शिऺा 1,149,266 1,078,302 93=83 

20 
3501093 

प्रावितधक शिऺा तथा व्मिसावमक तातरभ 
ऩरयषद् )वििेष कामणक्रभ सभेत(  

1,195,195 1,195,195 100=00 

21 3501113 भनभोहन स्भतृत ऩोरीटेशक्नक 16,200 16,200 100=00 

22 
3501123 

अनौऩचारयक शिऺा तथा यावष्ट्रम साऺयता 
अतबमान 

998,950 923,385 92=44 

23 
3501133 

शिऺाका रातग खाद्य कामणक्रभ(प्राथतभक 
विद्यारम ऩौविक आहाय) 

493,311 271,094 54=95 

24 3501153 मूनेस्कोका तनतभि नेऩार यावष्ट्रम आमोग 10,500 10,500 100=00 

25 3501163 दोस्रो उच्च शिऺा ऩरयमोजना 1,921,536 1,856,996 96=64 

26 3501183 सफैका रातग शिऺा- शिि ुविकास कामणक्रभ 230,129 66,681 28=98 

27 3501213 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 398,662 228,974 57=44 

28 3501333 अनगुभन तथा भूलमाॊकन कामणक्रभ 11,619 10,083 86=78 

29 
3501353 

व्मिसावमक शिऺा तथा तातरभ अतबिवृि 
मोजना 

1,014,308 881,386 86=90 

30 3501363 सीऩ विकास ऩरयमोजना 135,911 135,911 100=00 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

 

शिऺा भन्त्रारम  263 

 

 

31 3508033 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 21,473,303 17,966,278 83=67 

    जम्भा 83,116,014 77,700,258 93=48 

 

 ऩूॉशजगत खचण          रु. हजायभा 
1 3500114 शिऺा भन्त्रारम 13,825 10,611 76=75 

2 3500154 ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाणरम 740 738 99=73 

3 3500184 ऩाठ्यक्रभ तफकास केन्त्र 780 780 100=00 

4 3500204 शिऺक सेिा आमोग 1,150 1,148 99=83 

5 3500214 अनौऩचारयक शिऺा केन्त्र 1,210 1,210 100=00 

6 3500224 विद्यारम शिऺक वकतािखाना 1,700 1,647 96=88 

7 3500244 िैशऺक जनिशि विकास केन्त्द 1,520 1,520 100=00 

8 
3500254 

ऩसु्तकारमहरु-३ (तडलरीयभण, केिय, 

यावष्ट्रम) 
325 319 98=15 

9 
3501054 

साभदुावमक विद्यारम ऺभता अतबिवृि 
कामणक्रभ 

880 834 94=77 

10 
3501124 

अनौऩचारयक शिऺा तथा यावष्ट्रम साऺयता 
अतबमान 

200 199 99=50 

11 
3501134 

शिऺाका रातग खाद्य कामणक्रभ(प्राथतभक 
विद्यारम ऩौविक आहाय) 

2,250 1,501 66=71 

12 3501214 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 76,260 51,176 67=11 

13 
3501354 

व्मिसावमक शिऺा तथा तातरभ अतबिवृि 
मोजना 

38,800 3,336 8=60 

14 3501364 सीऩ विकास ऩरयमोजना 12,034 0 0=00 

15 3508034 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 93,325 51,402 55=08 

    जम्भा 244,999 126,421 51=60 

 

 

१1. आ.ि. ०७१/0७२ भा वितनमोशजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचण्  
 

 चार ुखचण          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.शि.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचण प्रततित 
1 3500113 शिऺा भन्त्रारम 248418 143673 57.84 
2 3500123 शिऺा विबाग 54918 39686 72.26 
3 3500133 ऺेरीम शिऺा तनदेिनारमहरु 61638 40681 66.00 
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4 3500143 शजलरा शिऺा कामाणरमहरु 619851 476973 76.95 
5 3500153 ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाणरम 449137 270995 60.34 
6 3500163 सफैका रातग शिऺा-प्राथतभक शिऺा 28789375 20379589 70.79 
7 3500173 वितबन्न भा.तफ तथा तन. भा.तफ. 14907005 10304303 69.12 
8 3500183 ऩाठ्यक्रभ तफकास केन्त्र 27245 20585 75.56 
9 3500193 विश्वविद्यारम अनदुान आमोग 6619664 6619664 100.00 
10 3500203 शिऺक सेिा आमोग 164179 61697 37.58 
11 3500213 अनौऩचारयक शिऺा केन्त्र 12020 10259 85.35 
12 3500223 विद्यारम शिऺक वकतािखाना 1030493 24732 2.40 
13 3500233 वििेष शिऺा ऩरयषद् 82995 43782 52.75 
14 3500243 िैशऺक जनिशि विकास केन्त्द 116207 79885 68.74 
15 3500253 ऩसु्तकारमहरु-३ (तडलरीयभण, केिय, यावष्ट्रम) 18862 15643 82.93 
16 3500263 शिऺक सेिा तनिृि सवुिधा 6053352 5145331 85.00 
17 3501053 साभदुावमक विद्यारम ऺभता अतबिृवि कामणक्रभ 511128 97091 19.00 

18 3501063 
द्वन्त्द्वऩीतडत ऩरयिाय शिऺा कामणक्रभ (िवहद 
प्रततष्ठान भापण त सॊचारन हनु)े 

78500 78500 100.00 

19 3501083 उच्च भाध्मतभक शिऺा 1697436 591777 34.86 

20 3501093 
प्रावितधक शिऺा तथा व्मिसावमक तातरभ 
ऩरयषद् (वििषे कामणक्रभ सभेत) 

1352613 1352613 100.00 

21 3501113 भनभोहन स्भतृत ऩोरीटेशक्नक 22000 22000 100.00 

22 3501123 
अनौऩचारयक शिऺा तथा यावष्ट्रम साऺयता 
अतबमान 

1039993 356939 34.32 

23 3501133 
शिऺाका रातग खाद्य कामणक्रभ(प्राथतभक 
विद्यारम ऩौविक आहाय) 

539607 90538 16.78 

24 3501153 मूनेस्कोका तनतभि नेऩार यावष्ट्रम आमोग 8268 8268 100.00 
25 3501183 सफैका रातग शिऺा- शिि ुविकास कामणक्रभ 497000 258567 52.03 
26 3501213 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 270736 57706 21.31 
27 3501333 अनगुभन तथा भूलमाॊकन कामणक्रभ 12610 8427 66.83 

28 3501353 
व्मिसावमक शिऺा तथा तातरभ अतबिृवि 
मोजना 

1319445 749761 56.82 

29 3501363 सीऩ विकास ऩरयमोजना 468602 301736 64.39 
30 3501383 ऩढाई सीऩ प्रिद्वणन कामणक्रभ 111720 471 0.42 
31 3501393 उच्च शिऺा सधुाय ऩरयमोजना 300000   0.00 
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32 3508033 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 18233438 7924386 43.46 
    जम्भा 85718456 55576257 64.84 

 

ऩुॉशजगत खचण          रु. हजायभा 
1 3500114 शिऺा भन्त्रारम 12100 8353 69.03 
2 3500154 ऩयीऺा तनमन्त्रण कामाणरम 8129 983 12.09 
3 3500184 ऩाठ्यक्रभ तफकास केन्त्र 1300 988 75.98 
4 3500204 शिऺक सेिा आमोग 1000 711 71.11 
5 3500214 अनौऩचारयक शिऺा केन्त्र 1953 449 22.98 
6 3500224 विद्यारम शिऺक वकतािखाना 9845 1574 15.98 
7 3500234 वििेष शिऺा ऩरयषद् 20000   0.00 
8 3500244 िैशऺक जनिशि विकास केन्त्द 6980 4865 69.70 
9 3500254 ऩसु्तकारमहरु-३ (तडलरीयभण, केिय, यावष्ट्रम) 850 349 41.10 

10 3501134 
शिऺाका रातग खाद्य कामणक्रभ(प्राथतभक 
विद्यारम ऩौविक आहाय) 

1590 553 34.79 

11 3501214 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 3770   0.00 

12 3501354 
व्मिसावमक शिऺा तथा तातरभ अतबिृवि 
मोजना 

35235 4649 13.19 

13 3501364 सीऩ विकास ऩरयमोजना 1195 1192 99.78 
14 3508034 विद्यारम ऺेर सधुाय कामणक्रभ 78299 19932 25.46 
    जम्भा 182246 44598 24.47 

 

 

12. आ.ि. २०७१/07२ को फजेट फिव्मभा उलरेशखत नीतत तथा कामणक्रभको ऩवहरो दि 
भवहनाको प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामणक्रभ २०७२ फैिाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 187  विद्यारम शिऺाराई प्रबािकायी य 
जीिनोऩमोगी फनाउन तथा 
शिऺाभा ऩहुॉच फढाउन सहमोग 
ऩगु्ने गयी शिऺा ऐनभा सॊिोधन 
गने । 

आिश्मक सॊसोधनको रातग भस्मौदा तमाय 
गरयएको शिऺा ऐनको सॊिोधन सम्फन्त्धभा अथण 
भन्त्रारमभा छरपर बै यहेको । 
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2 188  ''साऺय नेऩार अतबमान'' राई 

सपरताऩूिणक सम्ऩन्न गनण 
आगाभी िषणराई "तनयऺयता 
उन्त्भूरन िषण" को रुऩभा 
भनाउन।े  

१७ शजलराहरुभा प्रचाय प्रिाय ब्माऩक रुऩभा 
गयीएको अतधकाॊस स्थानभा कऺा सॊचारन 
बइयहेको, केवह स्थानहरुभा सहजकताण तातरभ 
सगै कऺा प्रायम्ब बएको  

3 189  विद्यारम शिऺाराई थऩ 
प्रबािकायी फनाउन कभ विद्याथी 
सॊख्मा बएका य तनशित दूयी 
बन्त्दा कभ दूयीभा यहेका 
विद्यारमहरूराई य शिऺक 
दयफन्त्दीराई तभरान गयी एक 
अकाणभा गाभ्ने व्मिस्था अशघ 
फढाउने य मो आतथणक िषणभा 
कम्तीभा २ सम विद्यारमराई 
गाभ्ने ।  

४४४ िटा विद्यारमहरु सभामोजन फन्त्द 
बएको । रयि बएका प्रा.तफ.तहभा  ७४३०, 

तन.भा.तहभा दयफन्त्दी तभरानसम्फन्त्धी कामणराई 
प्रबािकायी फनाउन तनदेिन बएको । 

4 190  विद्यारमहरूराई तनजी तथा 
सयकायी साझेदायीभा सञ्चारन गने 
अिधायणा अगातड फढाउने य 
मसभा उऩरब्ध ऩूिाणधाय य 
स्रोतभा नै साझेदायीभा विद्यारम 
सञ्चारन गयेभा साभदुावमक 
विद्यारमरे ऩाएसयह सवुिधा 
उऩरब्ध गयाउने।  

तनजी सािणजतनक साझेदायीको रातग अिधायणा 
ऩर । सॊस्थागत विद्यारम य साभदुावमक 
विद्यारम फीच भैरी सम्फन्त्ध स्थाऩना गने 
कामणवितध अशन्त्तभरुऩभा। । विद्यारम साझेदायी 
सहमोग तनदेशिका, २०६६ फभोशजभ काभ 
बइयहेको । 

5 191  विद्यारम शिऺाको गणुस्तय 
अतबिृवि गनण भाध्मतभक 
विद्यारमभा "एक विद्यारम् एक 
ऩसु्तकारम''” तथा ''एक विद्यारम 
एक विऻान प्रमोगिारा'' 
अिधायणा अनसुायका कामणक्रभ 
क्रभि् रागू गने। 

१२१ िटा विऻान प्रमोगिा स्थाऩना बएको। 
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6 192  साभदुावमक विद्यारमफाट प्रथभ 
शे्रणीभा प्रिेशिका ऩयीऺा उतीणण 
गने तनम्न आम बएका दतरत, 

चेऩाङ य याउटे सभदुामका 
छारछाराराई उच्च भाध्मतभक 
देशख स्नातकोिय सम्भ अध्ममन 
गनण भातसक िशृि उऩरब्ध 
गयाउने व्मिस्था तभराउने य 
मसो गदाण डोभ, फादी, चभाय य 

भसुहय जाततका व्मशिरे 
इशितनमरयङ िा शचवकत्सािास्त्र 
तपण  स्नातक तहभा अध्ममनका 
रातग राग्ने सम्ऩूणण िैशऺक खचण 
सयकायरे व्महोने  

छारिृशि वितयण सम्फन्त्धी कामणतफतधको 
भस्मौदा तमाय बएको । 

7 193  जेहेन्त्दाय, अऩाि, द्वन्त्द्वऩीतडत, भिु 
कभरयी, सीभान्त्तकृत, दतरत 
विद्याथीहरुराई छारिृशि 
उऩरब्ध गयाउने।  

 

दोस्रो चौभातसकभा ९९७ जना भिु 
कम्रहयी, ९७४८१ जना दतरत, ८७५६ जना 
तसभान्त्तकृत य १०८१२ जना अऩाङ 
विद्याथीहरुरे छारिृशि प्राप्त गयेका छन ्। 

8 196  उच्च शिऺाराई थऩ व्मिशस्थत 
गनण ''उच्च शिऺा नीतत'' 

कामाणन्त्िमनभा लमाइनेछ। उच्च 
शिऺाको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन 
तथा गणुस्तय सधुायका रातग 
एकीकृत उच्च शिऺा ऐन जायी 
गने।  

उच्च शिऺा नीतत, २०७१ भशन्त्रऩरयषद्, 

साभाशजक सतभततभा छरपरभा यहेको।      

साभदुावमक उच्चभाध्मतभक विद्यारम शिऺक 
ब्मिस्थाऩन तनदेशिका तमाय बई जायी 
बएको। 

9 196  उच्च भाध्मतभक विद्यारमहरूभा 
२ हजाय शिऺकको दयफन्त्दी थऩ 
गने। 

उच्चभाध्मतभक शिऺक दयफन्त्दी वितयणका 
रातग कोटा तनधाणयण गनण प्रवक्रमा अशघ 
फढाइएको । 

 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

श्रभ तथा योगजाय भन्त्रारम  268 

 

श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 

 

१. ऩषृ्ठबतूभ् 
आन्त्तरयक श्रभको भमााददत य सयुक्षऺत व्मिस्थाऩनिाट योजगायी सजृना, योजगायीका रातग उऩमकु्त य 
आिश्मक जनशक्षक्तको विकास, श्रभको ऺेरभा सयुऺा य स्िास््मको प्रफर्द्ान, फारश्रभ तनिायण रगामतका 
काभ भन्त्रारमिाट हुॉदै आएको छ । िैदेक्षशक योजगायीराई सयुक्षऺत, भमााददत य व्मिक्षस्थत िनाउन य 
िैदेक्षशक योजगायीिाट आक्षजात सीऩ तथा ऩुॉजीको उऩमोगिाट आन्त्तरयक योजगायी प्रिर्द्ान गनुा ऩतन मसै 
भन्त्रारमको दावमत्िको रूऩभा यहेको छ ।   

 

भन्त्रारमको स्थाऩना हनु ुअक्षि श्रभका भरु्द्ा हेना उद्योग भन्त्रारम तबर श्रभ शा ा य वि.सॊ.२०२८ भा 
श्रभ विबाग स्थाऩना बएको हो । श्रभ विबाग स्थाऩनाको दशक ऩतछ वि.सॊ. २०३८ भा श्रभ तथा 
सभाजकल्माण भन्त्रारमको स्थाऩना बइ मसै अन्त्तगात श्रभ विबाग यहन गमो । वि.सॊ.२०५२ भा सभाज 
कल्माणको ऺेर अन्त्मरै रतग श्रभ भन्त्रारम गनन बएकोभा वि.सॊ.२०५७ भा मातामात सभेत गातबइ श्रभ 
तथा मातामात व्मिस्था भन्त्रारम कामभ हनु गमो । तभतत २०६९/०२/०५ भा मातामात व्मिस्थाको 
ऺेर अन्त्मर रतग श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम नाभाकयण हनु आएको छ । 

 

 

२.  दीिाकारीन  सोच् 
स्िदेशी तथा विदेशी श्रभ फजायभा प्रततस्ऩधाा गना सक्न ेदऺ सीऩमकु्त भानि सॊशाधनको उत्ऩादनफाट योजगाय एिॊ 
स्ियोजगायका अिसयहरू तसजाना गनुा, विबेदयवहत, सयुक्षऺत, भमााददत य स्िस्थ काभ गने िाताियण प्रदान गयी फाह्य तथा 
आन्त्तरयक योजगायीफाट प्राप्त हनु ेआतथाक तथा गैय आतथाक राबफाट यावष्डम अथा व्मिस्थाको सदुृढीकयण गयी गरयिी 
तनिायणभा मोगदान ऩरु् माउने य सफै प्रकायका िारश्रभ तनिायण गयी िार अतधकाय सतुनक्षित गना सिाउ ऩरु् माउन े

ददिाकारीन सोच यहेको छ । 

 

३. उद्दशे्म्  
 स्िदेशभा भमााददत योजगायका अफसयहरू तसजाना गदै फेयोजगायी तथा अर्द्ा फेयोजगायी न्त्मूनीकयण गने। 

 िैदेक्षशक योजगायराई सयुक्षऺत, भमााददत य व्मिक्षस्थत गने । 

 

४.  यणनीतत  

  तनक्षित सभमको अतनिामा योजगायी उऩरब्ध गयाउने गयी यावष्डम योजगाय नीततको तजुाभा गने । 

 िैदेक्षशक योजगायीराई सयुक्षऺत, भमााददत, बयऩदो य प्रततपरमकु्त फनाउने । 
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 श्रतभकको हक अतधकायको सॊयऺण तथा रगानीभैरी िाताियणको  तसजाना गयी सभुधयु श्रभसम्फन्त्ध स्थाऩना   
गने ।  

 सीऩ तथा व्मािसावमक तातरभका अिसयहरू िृवर्द् गदै यावष्डम तथा अन्त्तयाावष्डम ऺेरभा प्रततस्ऩर्द्ॉ श्रभशक्षक्त विकास 

गने । 

 सफै वकतसभको िारश्रभ उन्त्भूरन गने । 

  साभाक्षजक सयुऺा कोषको प्रबािकायी ऩरयचारन गने ।  

 

५.  कामानीतत 

 तनक्षित ऺेरभा न्त्मूनतभ सभमसम्भको योजगायी सतुनक्षित गना योजगायी प्रत्माबतूत कानून रागू गरयनेछ । 

 कृवष तथा गैयकृवष ऺेरको रगानीभा योजगायभूरक प्रवितधराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 योजगायसम्फन्त्धी भाग य आऩूतता फीच सन्त्तरुन ल्माउन आिश्मक कामाक्रभहरू कामाान्त्िमन गरयनेछन।् 

 प्रबािकायी योजगाय वितनभम प्रणारीको विकास गयी सीऩ य मोग्मता अनसुायको  योजगायीभा ऩहुॉच अतबिृवर्द् 

गरयनेछ। 

 िैदेक्षशक योजगायीको सहजीकयण गना सॊस्थागत सॊयचनाराई सदुृढ एिभ ् विस्ताय गरयनेछ । 

 िैदेक्षशक गन्त्तव्म भरुकुहरूभा श्रभ सहचायीको व्मिस्था य गैयआिासीम नेऩारीहरूको सॊस्थाराई सभेत ऩरयचारन 

गयी श्रभफजायको विस्ताय, प्रिर्द्ान य काभदायहरूको सॊयऺण गरयनेछ । 

 गन्त्तव्म भरुकुहरूभा काभदायहरूको सयुऺा य सहमोग प्रणारी विकासकारातग SAARC ऺेरका य अन्त्म 

भरुकुहरूसॉग सहकामाको  ोजी गरयनेछ ।  

 िैदेक्षशक योजगाय सयुक्षऺत य व्मिक्षस्थत फनाउन थऩ भरुकुहरूसॉग श्रभ सम्झौता गरयनेछ । 

 औऩचारयक सॊमन्त्र भापा त विप्रषेणराई तबत्र्माउन य उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गयी योजगायीभा िृवर्द्  
गरयनेछ ।  

 भवहरा, विऩन्न, दतरत, आददिासी जनजातत, दगुाभ तथा उऩेक्षऺत िगा तथा ऺेरसभेतको ऩहुॉच हनुे गयी योजगायी 
उन्त्भ ु तातरभ प्रदान गयी िैदेक्षशक योजगायराई सभािेशी य विऩन्नभ ुी फनाइनेछ । 

 सीऩ य सही सूचना उऩरब्ध गयाई िैदेक्षशक योजगायभा जान चाहन ेभवहराहरूराई विशेष प्माकेजको व्मिस्था 
गरयनेछ ।  

 स्िदेश िा विदेशभा योजगायी गना  चाहनेराई ऋणको व्मिस्था गना वित्तीम सॊस्थाहरूसॉग सहकामा गरयनेछ । 

 िैदेक्षशक योजगायीभा गएकाहरूको  अतबरे  प्रणारीभा सधुाय गरयनेछ ।  

 श्रभ तथा योजगाय व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको विकास गरयनेछ ।  

 वितबन्न वकतसभका श्रभ तथा व्मिसामजन्त्म सयुऺासम्फन्त्धी भाऩदण्ड रागू गरयनेछ ।  

 सयकाय, योजगायदाता य भजदयुफीचको तरऩऺीम सॊमन्त्रराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक सॊस्थागत 

सदुृढीकयण गरयनेछ ।  

 ियामसी श्रतभकहरूको अतधकायको सॊयऺण गरयनेछ ।  



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

श्रभ तथा योगजाय भन्त्रारम  270 

 

 सीऩ ऩयीऺण प्रभाणऩर प्राप्त गयेका काभदायहरूराई भार िैदेक्षशक योजगायीभा ऩनाउन े व्मिस्था तभराइनछे ।  

 व्मािसावमक तथा सीऩ विकाससम्फन्त्धी तातरभ प्रदामक सॊस्थाहरूराई एउटै छाताभतुन ल्माई गणुस्तयमकु्त तातरभ 

प्रदान गने व्मिस्था तभराइानेछ ।  

 तनकृष्ट िारश्रभ तनिायणका रातग कामाक्रभहरू सञ्चारन गयी िारश्रतभकहरूको उर्द्ाय य ऩनु्स्थाऩना गरयनेछ ।  

 िारश्रभ सम्फन्त्धी नीतत, कानून य कामाक्रभभा सधुाय गरयनेछ ।  

 मोगदानभा आधारयत साभाक्षजक सयुऺा कोष मोजनाराई प्रबािकायीरूऩभा सञ्चारन गयी साभाक्षजक सयुऺा प्रिर्द्ान 

गरयनेछ ।  

 

६. कामाऺ रे 

नेऩार सयकायको कामाविबाजन तनमभािरी, २०६९ अनसुाय मस भन्त्रारमको कामाऺ ेर देहाम अनसुाय 
तोवकएको छ । 

 श्रभ तथा योजगाय सम्फन्त्धी नीतत मोजना तथा कामाक्रभको तजुाभा कामाान्त्िमन अनगुभन य भूल्माङ्कन 

 श्रभशक्षक्त य श्रभफजाय सम्फन्त्धी अध्ममन अनसुन्त्धान त्माङ्क सॊकरन तथा विश्लषेण 

 आइएरओ तथा अन्त्म श्रभ सॊग सम्फक्षन्त्धत यावष्डम तथा अन्त्तयावष्डम सॊिसॊस्था 
 श्रभ य व्मिस्थाऩक िीचको सम्फन्त्ध 

 योजगाय सेिा तथा श्रतभक आऩतुता 
 िैदेक्षशक योजगाय 

 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तारीभको सञ्चारन सभन्त्िम य प्रिर्द्ान 

 अऩाङ्ग, भवहरा तथा भजदयुको सीऩ य तारीभ 

 श्रतभकहरूको साभाक्षजक सयुऺा 
 विदेशीहरूको रातग श्रभ स्िीकृतत 

 भन्त्रारमको सॊयचना तथा आिर्द् तनकामहरू 

 श्रभ प्रशासन य व्मिस्थाऩन  

 श्रतभकहरूका रातग िोनस 

 योजगायी सजृना सम्फन्त्धी कामाभा सभन्त्िम 

 

७. कानूनी व्मिस्था् 
 नीतत 

 यावष्डम योजगाय नीतत, २०७१ 

 िैदेक्षशक योजगाय नीतत, २०६८ 

 फारश्रभ सम्फन्त्धी यावष्डम गरुुमोजना (२००४ – २०१४) 
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 तेह्रौ तर-िवषाम मोजना (२०७०/७१-२००७२/७३) भा उक्षल्रक्ष त श्रभ, योजगाय, फारश्रभ 
तनिायण,सीऩ विकास सम्फन्त्धी नीततगत व्मिस्था  

 कामास्थरभा HIV/Aids सम्फन्त्धी यावष्डम नीतत, २०६४ 

 नेऩाररे अनभुोदन गयेका अन्त्तयाावष्डम श्रभ सॊगननका ११ िटा भहासक्षन्त्धहरु (Convention) 

 भखु्म  गन्त्तव्म देशहरुसॊग बएका आप्रिासन श्रभ सम्फन्त्धी सम्झौताहरु (५ देशहरु सॊमकु्त अयि 
ईतभयेट्स, कताय,जाऩान,दक्षऺण कोरयमा,य फहयाईन सॊग MOU बईसकेको य भरेक्षशमा¸ साउदी अयफ, 
कुिेत ओभन य ईजयामरका रातग भस्मौदा तमाय बई MOU का रातग अनयुोध गरयएको  ) 

 

 ऐन 

 श्रभ ऐन, २०४८,  

 टे्रड मतुनमन ऐन, २०४९  
 फारश्रभ (तनमतभत तथा तनषधे गने) ऐन, २०५६  
 फोनस ऐन, २०३०  

 िैदेक्षशक योजगाय ऐन, २०६४  

 

 तनमभािरी 
 श्रभ तनमभािरी, २०५०  

 क्षचमा फगान सम्िन्त्धी श्रभ तनमभािरी, २०५०  
 टे्रड मतुनमन तनमभािरी, २050 
 फारश्रभ (तनषेध तथा तनमतभत गने) तनमभािरी, २०६२  
 फोनस तनमभािरी, २०३९  
 िैदेक्षशक योजगाय तनमभािरी, २०६४  
 साभाक्षजक सयुऺा कोष (सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन) तनमभािरी, २०६७  

 
 कामाविधी तनदेक्षशका 
 िैदेक्षशक योजगाय विबाग कामा सञ्चारन तनदेक्षशका, २०६६ 

 नेऩारी प्रावितधक अभ्मासाथॉ जाऩान ऩनाउने तनदेक्षशका, २०६६  
 नेऩारी ियेर ुकाभदायको रुऩभा विदेश जाने नेऩारी काभदायराई व्मिक्षस्थत गने कामावितध, २०६७  
 िैदेक्षशक योजगायसॊग सम्फन्त्धीत कसयुको अनसुन्त्धान तथा अतबमोजन ददग्दशान,२०६७  
 इजयामरभा केमय तगबयको रुऩभा नेऩारी काभदाय ऩनाउने सम्फन्त्धी कामावितध, २०६८  
 व्मिसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ सञ्चारन तनदेक्षशका, २०६८  



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

श्रभ तथा योगजाय भन्त्रारम  272 

 

 व्मक्षक्तगत श्रभ स्िीकृततभा िैदेक्षशक योजगायीभा जाने काभदायको श्रभ स्िीकृतत तरन ेप्रकृ्रमा सम्िन्त्धी 
तनदेक्षशका, २०६९  

 ियेर ुकाभदाय अतबभ ुीकयण तातरभ सम्िन्त्धी कामाविधी,२०७०  

 विदेशीराइा नेऩारभा काभ गना श्रभ स्िीकृतत तरन े व्मिस्थाराइा व्मिक्षस्थत िनाउन गैय नेऩारी 
नागरयकहरुको श्रभ व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी भागादशान, २०७० 

 ईजाजतऩरिारा य काभदाय विच हनुे कयाय सम्िन्त्धी कामावितध, २०७१ 

 अतबभकु्ष कयण तातरभ सॊचारन गने सॊस्था दताा तथा निीकयण सम्िन्त्धी कामावितध, २०७१ 

 सीऩभूरक तातरभ प्राप्त जनशक्षक्तराई फस्तगुत सहामता उऩरब्ध गयाउने कामावितध, २०७१ 

 

८. सॊगननात्भक सॊयचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. भन्त्रारम आिर्द् तनकामहरू 

 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम  

 श्रभ विबाग  

 श्रभ कामाारमहरु १० िटा्  

बद्रऩयु,वियाटनगय,जनकऩयु,कानभाण्डौ,िीयगञ्ज,हेटौडा,ऩो या,िटुिर,नेऩारगञ्ज,धनगढी 
 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरु १४ िटा (९ श्रभ कामाारम तबर् िीयगञ्जिाहेक, ३ तसऩ तफकास तातरभ 

केन्त्द्र तबर् दाङ,ऩिात य भहेन्त्द्रनगय य २ िटा छुटै्् उदमऩयु य जमु्रा)  

 व्मिसामजन्त्म सयुऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी आमोजना 
 

>d ljefu 

;Lk ljsf; 

k|lzIf0f s]Gb| 

k|zf;g, gLlt, of]hgf 

tyf cg'udg  

dxfzfvf 

a}b]lzs /f]huf/ tyf 

cGt/f{li6«o >d ;DjGw 

dxfzfvf 

/f]huf/ ;dGjo tyf 

>d ;DjGw  

dxfzfvf 

df= dGqL 

;lrj 

j}b]lzs /f]huf/  

k|a4{g jf]8{ j}b]lzs /f]huf/ ljefu 
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 िैदेक्षशक योजगाय विबाग  

 कानभाडौं कामाारम 

 भरेतसमा शा ा 
 साउदी अयि  शा ा 
 कताय शा ा 
 EPS कोरयमा शा ा 

 

 िैदेक्षशक योजगाय न्त्मामातधकयण  

 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ केन्त्द्र, (बैसेऩाटी,रतरतऩयु य अन्त्तगात १५ केन्त्द्रहरु् बद्रऩयु, 
इटहयी, ओ रढुङ्गा, जनकऩयु, धाददङ, हेटौडा, ऩो या, ऩिात, िटुिर, जमु्रा, नेऩारगञ्ज, दाङ, 
धनगढी, भहेन्त्द्रनगय)  

 साभाक्षजक सयुऺा कोषको सक्षचिारम  
 िैदेक्षशक योजगाय प्रफर्द्ान फोडा  

 िारश्रभ तनिायण तथा फारश्रभ सधुाय आमोजना   

 योजगाय प्रिर्द्ान कामाक्रभ  

 

१०. आ.ि.०७१/0७२ भा भन्त्रारमिाट बएका भहत्िऩणुा कामाहरू य ततनको प्रगतत अिस्था् 
 एवककृत साभाक्षजक सयुऺा ऐनको भस्मौदा तमाय बइ सम्ऩादनको रातग काननु, न्त्माम तथा 

सॊसदीम भातभरा भन्त्रारमभा छरपरको क्रभभा यहेको छ ।  

 यावष्डम योजगाय नीतत, २०७१ भक्षन्त्रऩरयषद फाट तभतत २०७१।११।१५ भा स्िीकृत बई 
छऩाईका रातग कायिाही अक्षि फढेको अिस्था छ ।  

 श्रभ ऐनको भस्मौदा तमाय बइ वितबन्न भन्त्रारमफाट प्राप्त याम प्रततकृमा सभािेश गयी सम्ऩादनको 
रातग  कानून न्त्माम तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारमभा ऩनाइएको छ ।  

 िैदेक्षशक योजगायराई व्मिक्षस्थत, सयुक्षऺत  तथा भमााददत फनाउन िैदेक्षशक योजगाय  ऐनको 
भस्मौदा तमाय बईयहेको  छ ।  

 श्रभ िैंकको स्थाऩना गना आिश्मक कानून तनभााणको रातग कानून  न्त्माम तथा सॊसदीम व्मिस्था 
भन्त्रारमरे भस्मौदा उऩय अथा भन्त्रारमको सैर्द्ाक्षन्त्तक सहभततका रातग अनयुोध गरयएकोभा फैंक तथा 
विक्षत्तम सॊस्था सम्फन्त्धी ऐन अनसुाय नै श्रभ फैंकको स्थाऩना गने बनी याम  प्राप्त बएको छ ।  

 नेऩारभा काभकाज गने गैयनऩेारी नागरयकहरूको अनगुभन तनमतभत रूऩभा  गयी पाल्गणु भसान्त्त 
सम्भ ८७७ जनाको श्रभ स्िीकृतत य २९९ जनाको निीकयण गरयएको छ ।  

 FEMIS (Foreign Employment Information Management System) तमाय गयी राग ु गना 
ऩयाभशादातािाट software तनभााणको कामा बईयहेको छ । 
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 िैदेक्षशक योजगायीका रातग तर.अ. वि.सम्भको भोड्यरु तमाय गयी ३ िटाको प्रगतत प्रदशान 

(Demo) बई ऩषृ्टऩोषण प्रातप्त य सधुायको कामा बईयहेको छ ।  

 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरूिाट ५२७६ जना िेयोजगायको त्माङ्क सॊकरन गरयएको छ ।             

 प्रभ ु गन्त्तव्म देशहरूसॉग MOU (Memorandum of Understanding) गने कामाक्रभका सन्त्दबाभा ५ 
देश सॊमकु्त अयि ईतभयेट्स, कताय,जाऩान,दक्षऺण कोरयमा,य फहयाईन सॊग MOU बईसकेको य 

भरेक्षशमा¸ साउदी अयफ, कुिेत ओभन य ईजयामरका रातग भस्मौदा तमाय बई MOU का रातग 
अनयुोध गरयएको छ ।  

 फैदेक्षशक योजगायका विषमभा सयोकायिाराराई जानकायी गयाउन वितबन्न सन्त्चाय भाध्ममभिाट 
सचेतना सम्िन्त्धी कामाक्रभ सन्त्चारन बइ यहेको छ।४ क्षजल्राभा सयोकायिाराहरुराई 
अतबभकु्ष कयण सॊचारन गरयएको छ ।उदमऩयु, तसन्त्धरुी, कास्की, दाङ य तसन्त्धऩुाल्चोक क्षजल्राभा 
सूचना तथा ऩयाभशा केन्त्द्र स्थाऩना बइ कामाक्रभहरू सञ्चारन बइयहेको छ । मसै गयी थऩ ४ 
क्षजल्रा झाऩा, भहोतयी, तसयाहा य निुाकोटभा सूचना तथा ऩयाभशा केन्त्द्र स्थाऩना गरयएको छ ।  

 इजाजतऩरिारा य काभदाय आपै िैदेक्षशक योजगाय विबागभा उऩक्षस्थत बई गनुाऩने कयाय 
सम्िन्त्धी कामावितध,२०७१ तभतत २०७१/०४/०४ भा स्िीकृत सभेत बैसकेको छ ।  

 सीऩ विकास तारीभ केन्त्द्रिाट िैदेक्षशक योजगायभा जाने य स्िदेशभा काभ गने व्मक्षक्तहरूराई 
रक्षऺत गयी आधायबतू तथा सीऩ अतबिृवर्द् य भवहरा आिासीम तातरभ गयी ४६१० जना 
ग्राज्मएुट सभेत ९८२५ जनाराइ तारीभ प्रदान बएको छ । 

 

११. आतथाक िषा २०७०/0७१ भा वितनमोक्षजत फजेट एिॊ  चाको मथाथा विियण 

  चार ु चा         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.क्षश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट  चा  चा 
प्रततशत 

1 3710113 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 49,465 46,830 94.67 

2 3710123 श्रभ विबाग 20,774 18,199 87.60 

3 3710133 श्रभ कामाारमहरु 27,856 25,437 91.32 

4 3710163 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरु 14,856 14,201 95.59 

5 3710173 िैदेक्षशक योजगाय विबाग 74,590 60,037 80.49 

6 3710183 िैदेक्षशक योजगाय न्त्मामातधकयण 8,694 8,137 93.59 

7 3711013 
फारश्रभ तनिायण तथा फारश्रभ सधुाय 

7,300 4,690 64.25 
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आमोजना 

8 3711033 

व्मिसामजन्त्म सयुऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी 
आमोजना 

10,618 9,750 91.83 

9 3711043 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ केन्त्द्र 163,774 155,506 94.95 

10 3711053 योजगाय प्रिर्द्ान कामाक्रभ 262,828 146,985 55.92 

11 3711073 साभाक्षजक सयुऺा कोष 68,269 65,049 95.28 

    जम्भा 709,024 554,821 78.25 

 

 ऩूॉक्षजगत  चा          रु. हजायभा 
1 3710114 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 14,300 12,962 90.64 

2 3710124 श्रभ विबाग 425 425 100.00 

3 3710134 श्रभ कामाारमहरु 50,000 10,875 21.75 

4 3710164 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरु 200 190 95.00 

5 3710174 िैदेक्षशक योजगाय विबाग 15,200 14,497 95.38 

6 3710184 िैदेक्षशक योजगाय न्त्मामातधकयण 30 30 100.00 

7 3711034 

व्मिसामजन्त्म सयुऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी 
आमोजना 

800 798 99.75 

8 3711044 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ केन्त्द्र 5,600 5,403 96.48 

9 3711054 योजगाय प्रिर्द्ान कामाक्रभ 44,707 20,460 45.76 

10 3711074 साभाक्षजक सयुऺा कोष 31,135 19,283 61.93 

    
जम्भा 162,397 84,923 52.29 

 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

श्रभ तथा योगजाय भन्त्रारम  276 

 

१2. आ.ि. ०७१/0७२ भा वितनमोक्षजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत  चा्  

 

 चार ु चा          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.क्षश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम  दु फजेट  चा प्रततशत 

1 3710113 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 84,165 58,256 69=22 

2 3710123 श्रभ विबाग 21,406 13,928 65=07 

3 3710133 श्रभ कामाारमहरु 36,373 23,277 64=00 

4 3710163 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरु 15,417 10,500 68=11 

5 3710173 िैदेक्षशक योजगाय विबाग 78,081 62,764 80=38 

6 3710183 िैदेक्षशक योजगाय न्त्मामातधकयण 9,529 7,974 83=68 

7 3711013 फारश्रभ तनिायण तथा फारश्रभ सधुाय आमोजना 4,738 3,079 64=99 

8 3711033 

व्मिसामजन्त्म सयुऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी 
आमोजना 

10,503 6,905 65=74 

9 3711043 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ केन्त्द्र 177,349 133,311 75=17 

10 3711053 योजगाय प्रिर्द्ान कामाक्रभ 312,215 25,986 8=32 

11 3711073 साभाक्षजक सयुऺा कोष 54,580 52,256 95=74 

    जम्भा 804,356 398,236 49=51 

 

 ऩूॉक्षजगत  चा          रु. हजायभा 

1 3710114 श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम 4,282 2,379 55=56 

2 3710124 श्रभ विबाग 280 179 63=93 

3 3710134 श्रभ कामाारमहरु 86,328 26,585 30=80 

4 3710164 योजगाय सूचना केन्त्द्रहरु 129 68 52=71 

5 3710174 िैदेक्षशक योजगाय विबाग 16,800 5,450 32=44 
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6 3710184 िैदेक्षशक योजगाय न्त्मामातधकयण 19 0 0=00 

7 3711034 

व्मिसामजन्त्म सयुऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी 
आमोजना 

998 918 91=98 

8 3711044 व्मािसावमक तथा सीऩ विकास तातरभ केन्त्द्र 20,463 2,208 10=79 

9 3711054 योजगाय प्रिर्द्ान कामाक्रभ 48,177 14,153 29=38 

10 3711074 साभाक्षजक सयुऺा कोष 13,480 5,123 38=00 

    जम्भा 190,956 57,063 29=88 

 

 

१3. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तव्मभा उक्षल्रक्ष त नीतत तथा कामाक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशा सम्भको प्रगतत विियण 

1 40 
 श्रतभक य उद्योग दिैुराई सहज 
य राबकायी हनु ेगयी नमाॉ श्रभ 
काननु तजुाभा गने। 

श्रभ सम्फन्त्धी एकीकृत ऐनको भस्मौदा 
तमाय गयी कानून भन्त्रारमभा ऩनाइएको। 

2 210 

 व्मािसावमक सीऩ तारीभ प्रदान 
गने सॊस्थाहरूका तारीभराई 
हयेक तनिााचन ऺेरका प्रावितधक 
विद्यारमसॉग सहकामा गदै यावष्डम 
सीऩ ऩयीऺण सतभततसॉग आफर्द् 
गयाई तारीभको गणुस्तयीमता 
कामभ गने।  

कामा सॊचारन बैयहेको। 

 

 

3 211  यावष्डम सीऩ विकास नीतत तजुाभा 
गरय उऩमोगभा ल्माउने।  

नीतत तजुाभा गने कामा बैयहेको। 
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4 213 

 सूचना प्रवितधको प्रमोग, सॊगनन 
सॊयचना य सेिा प्रिाहभा सधुाय 
गयी िैदेक्षशक योजगायीभा हनुे 
नगी तनमन्त्रण गने।  

 

 

ऩयाभशादातारे software तनभााण कामा जायी 
या ेको । िैदेक्षशक योजगायीका रातग 
तर.अ.वि.सम्भको भोड्यरु तमाय गयी ३ 
िटाको प्रगतत प्रदशान बई ऩषृ्ठऩोषण प्रातप्त य 
सधुाय । वितबन्न सॊचाय भाध्ममभिाट सचेतना 
सम्िन्त्धी कामाक्रभ सन्त्चारन । ४ क्षजल्राभा 
अन्त्तवक्रा मात्भक सचेतना सम्िन्त्धी कामाक्रभ 
सञ्चारन । पागनु भवहनासम्भभा व्मक्षक्तगत 
६०५ य सॊस्थागत १३४८ उजयुी पर्छ्यौट 
बएको । 

5 212 

 विऩदभा ऩयेका नऩेारी 
काभदायहरूराई सहमोग य 
उर्द्ाय गना विदेशक्षस्थत नऩेारी 
तनमोगहरूका साथै गैय आिासीम 
नेऩारी सॊिराई सभेत ऩरयचारन 
गने।  

 

प्रस्ततु काभराई तनयन्त्तयता ददइयहेको ।  
भतृक काभदायहरु ७२ जना सवहत ६२१ 
जनाराई आतथाक सहामता य अॊगबॊग बएका 
८ जना सवहत ११५ जनाराई आतथाक 
सहामता प्रदान गरयएको । भतृक काभदायको 
शि ल्माउने य क्षजल्रा ऩरु् माउने काभ ५० 
जना सवहत ३६४ जना बएको छ । 

6 213 

 योजगायदाता, योजगाय व्मक्षक्त य 
सयकायको सॊमकु्त रगानीभा 
श्रतभक फैंक स्थाऩना गना 
अध्ममन कामा अक्षि िढाउन।े 

श्रभ िैंकको स्थाऩना गना आिश्मक काननु 
तनभााणको रातग न्त्माम कानून, न्त्माम, 
सॊविधान सबा तथा सॊसदीम व्मिस्था भन्त्रारम 
िाट सैर्द्ाक्षन्त्तक सहभती प्राप्त बएको । 
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7 220 

 साभाक्षजक सयुऺाभा फजेटको 
नूरो वहस्सा  चा गयेता ऩतन 
वितबन्न तनकामभापा त ् छरयएय 
सञ्चातरत बइयहेका अिस्था य 
वितबन्न कामाक्रभहरूभा देक्ष एको 
दोहोयोऩना हटाउन य प्रततपर 
राबग्राहीसम्भ ऩरु् माउन एकीकृत 
साभाक्षजक सयुऺा कानून तजुाभा 
गने।  

एवककृत साभाक्षजक सयुऺा ऐनको भस्मौदा 
तमाय बई सम्ऩादनको रातग काननु, न्त्माम 
तथा सॊसदीम भातभरा भन्त्रारमभा 
छरपरको क्रभभा यहेको । 

8 220 

 अतबरे  व्मिस्थाऩन य 
मोगदानकतााको फामोभेवट्रक 
ऩरयचमऩर तमायी गयी वितबन्न 
सातिटा स्कीभ सञ्चारन गने। 

 

साभाक्षजक सयुऺा मोजनाको रातग डाटा 
सेन्त्टय स्थाऩना बई सफ्टिेमय तनभााणातधन 
अिस्थाभा यहेको । मोगदानकतााराई 
ऩरयचमऩर वितयण गना आिश्मक त्माङ्क 
प्रविवष्टको काभ बइयहेको छ । 
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सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम 
 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ्  
सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम सङ्घीम शासन प्रणारी, याज्म ऩङ्टनसंयचना, ङ्जिकेन्त्रीकयण, 
ङ्झनऺेऩण एिॊ स्थानीम ङ्जिकास सम्िन्त्धी नीङ्झत ङ्झनभााण य कामाान्त्िमन सहजीकयणको ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम हो । 
मसको साथै स्थानीम ङ्झनकाम िीच सभन्त्िम, दङ्टगाभ ऺेर ग्राभीण ङ्जिकास सम्िन्त्धी नीङ्झत मोजना य 
कामाक्रभको तजङ्टाभा, स्थानीम तहको ऩूिााधाय ङ्जिकास, व्मङ्ञिगत घटना दताा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा एिॊ 
सभािेशी ङ्जिकास य अनङ्टगभन एिॊ भूलमाॊकन सम्िन्त्धी कामाभा सभेत ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकामको रूऩभा ङ्जक्रमाङ्ञशर 
यहॉदै आएको छ । भन्त्रारमको नीङ्झत य कामाक्रभराई प्रबािकायी रूऩरे सम्ऩादन  गना  ७५ ङ्ञजलरा 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, १९१ नगयऩाङ्झरका, ३२७६ गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्त्रम ऩङ्ञिकयण ङ्जिबाग, स्थानीम 
ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक ङ्जिबाग य ७५ िटा ङ्ञजलरा प्राङ्जिङ्झधक कामाारमका अङ्झतङ्चयि ३ िटा 
आमोग, ५ िटा सङ्झभङ्झत य २ िटा प्रङ्झतष्ठान ङ्जक्रमाशीर यहेका, साथै  ४६ िटा आमोजना एिॊ 
कामाक्रभहरू कामाान्त्िमनभा यहेका छन ्।  
 
२. दीघाकारीन सोच्  
रोकताङ्ञन्त्रक भूलमभान्त्मताभा आधाङ्चयत स्थानीम स्िामत्त शासनको भाध्मभद्वाया जनताको जीिनस्तय   
सङ्टधाय । 
 
३. ध्मेम्  
स्िामत्त य उत्तयदामी स्थानीम शासन ऩद्धङ्झतको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गयी स्थानीम ङ्जिकास य सेिा 
प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउने । 

 
४. रक्ष्म्  
अङ्झधकाय एिॊ स्रोत साधनमङ्टि, सभािेशी, न्त्मामऩयक य उत्तयदामी स्थानीम स्िशासनको भाध्मभफाट ङ्जिकास 
तथा सेिाका अिसयहरुभा जनताको ऩहङ्टॉच फढाउन े। 

 
५. उद्दशे्महरु्  
 सॊघीम सॊयचना, सभािेशी रोकतन्त्र य ङ्झनऺेऩणको अिधायणा अनङ्टरुऩ स्थानीम सयकायको केन्त्र तथा 

प्रादेङ्ञशक सयकायसॉगको अन्त्तयसम्फन्त्ध एिॊ याजनीङ्झतक, प्रशासङ्झनक, न्त्माङ्जमक तथा ङ्जित्तीम अङ्झधकाय य 
उत्तयदाङ्जमत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 
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 स्थानीम ङ्झनकामको सॊगठनात्भक सङ्टदृढीकयण य ऺभता ङ्जिकास गयी जनताका भाग य 
आिश्मकताराई न्त्मामोङ्ञचत प्राथङ्झभकीकयणका आधायभा सम्फोधन गना सऺभ हङ्टने गयी स्थानीम 
सयकायराई सॊस्थागत गने । 

 ङ्छदगो आङ्झथाक-साभाङ्ञजक ङ्जिकास य िाताियण अनङ्टकङ्ट र तथा गङ्टणस्तयीम स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा 
सेिा प्रिाह भापा त योजगायी ङ्झसजाना गदै गङ्चयफी न्त्मूनीकयण गने । 

 रैंङ्झगक, सभताभङ्टखी य सभािेशी ङ्जिकासको अिधायणा अिरम्िन गदै उऩेङ्ञऺत तथा उत्ऩीङ्झडत िगा, 
ऺेर य सभङ्टदामको आङ्झथाक, साभाङ्ञजक एिॊ साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकाय य अिसय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा 
न्त्मामोङ्ञचत ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

 स्थानीम सङ्टशासन य सेिाप्रिाहभा स्थानीम सभङ्टदाम, नागङ्चयक सभाज, एिॊ गैय-सयकायी तथा ङ्झनजी 
ऺेरराई ङ्ञजम्भेिाय फनाउने । 

 
६. यणनीङ्झतहरु्  
 याज्म ऩङ्टनसंयचना हङ्टॉदा याजनीङ्झतक, ङ्जित्तीम, प्रशासङ्झनक य न्त्माङ्जमक अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ, सऺभ तथा 

उत्तयदामी स्थानीम सयकायको सॊिैधाङ्झनक व्मिस्था गने तपा  आिश्मक कामा गने । 
 सऺभ तथा प्रबािकायी सेिा प्रिाहराई केन्त्र ङ्जिन्त्दङ्टभा याख्दै प्रशासङ्झनक तथा ङ्जित्तीम दृङ्जिरे उऩमङ्टि 

हङ्टन ेगयी स्थानीम सयकायको ऩङ्टनयसॊचयना गने व्मिस्था ङ्झभराउन े।  
 ङ्जित्तीम स्िामत्तता य ङ्जिङ्झनमोजन दऺता अङ्झबफङृ्जद्धका राङ्झग स्थानीम सयकायको ङ्जित्तीम स्रोतराई 

ङ्जिकेन्त्रीकयणको ऺेरगत अिधायणा (Decentralization SWAP) अनङ्टरुऩ व्मिङ्ञस्थत गने । 
 खचाको ङ्जिङ्झनमोजन य व्मिस्थाऩन कामाभा स्थानीम प्राथङ्झभकता, ङ्जित्तीम अनङ्टशासन, ऩायदङ्ञशाता य 

प्रबािकाङ्चयताभा जोड ङ्छदई स्थानीम सङ्टशासन प्रिद्धान गने । 
 स्थानीम ङ्झनकामहरुराई स्थानीम आङ्झथाक ङ्जिकास य गङ्चयफी न्त्मूङ्झनकयणका नीङ्झत तथा कामाक्रभ 

सन्त्चारन गना प्रोत्साङ्जहत गने । 
 श्रभभूरक, आधङ्टङ्झनक य िाताियण अनङ्टकङ्ट र प्रङ्जिङ्झधको उऩमङ्टि सॊमोजन गदै स्थानीम ऩूिााधाय तथा 

साभाङ्ञजक आङ्झथाक ङ्जिकासका कामाहरु सॊचारन गने । 
 बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक एिॊ आङ्झथाक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका ङ्जिऩङ्ङ िगा, ऺेर, जात, जाङ्झत, ङ्झरॊग य 

सभङ्टदामराई सभािेशीकयण य साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनका भाध्मभफाट सशिीकयण गयी उऩरब्ध स्रोत, 
साधन य ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमाभा उनीहरुको ऩहङ्टॉच अङ्झबिृङ्जद्ध गने । 

 आङ्झथाक साभाङ्ञजक रुऩरे ऩछाङ्झड यहेका, ङ्झनङ्ञित उभेय सभूहका, ङ्झबङ्ङ ऺभता बएका नागङ्चयक य 
रोऩोन्त्भङ्टख तथा ङ्झसभान्त्तीकृत सभङ्टदामराई न्त्मूनतभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत गने । 

 स्थानीम सयकाय, सेिा प्रदामक, साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था य सयोकायिाराहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गयी 
ङ्जिकास व्मिस्थाऩन, मोजना प्रङ्जक्रमा य सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउन,े  
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 स्थानीम स्तयभा कामाक्रभ सञ्चारन गने सयकायी, गैयसयकायी य साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था तथा उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत एिॊ सयोकायिारा सॊस्थाहरुको बङू्झभका स्ऩि गदै ङ्झतनीहरुराई स्थानीम सयकायप्रङ्झत उत्तयदामी 
फनाई सभन्त्िमात्भक रुऩभा कामा गने । 

 
७. कामाऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामा ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ फभोङ्ञजभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनङ्टा ऩने कामाहरू 
देहामनङ्टसाय यहेका छन््  
 स्थानीम स्िामत्त शासन, स्थानीम ङ्जिकास, दङ्टागभ ऺेर ङ्जिकास, ग्राङ्झभण ङ्जिकास तथा साभङ्टदाङ्जमक 

ङ्जिकास, स्थानीमस्तयको सडक, ङ्झसॉचाइ, खानेऩानी, ढर ङ्झनकास तथा सयसपाइसम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना, 
कामाक्रभ तजङ्टाभा, कामान्त्िमन, अनङ्टगभन य भूलमाङ्कन 

 ङ्जिकेन्त्रीकयण य ङ्झनऺेऩण सम्फन्त्धी नीङ्झत ङ्झनभााण, कामान्त्िमन तथा अनङ्टगभन 
 सङ्घीम शासन प्रणारी य याज्म ऩूनसंयचना 
 सभािेशी रोकतन्त्र 
 स्थानीम स्िामत्त शासन तथा स्थानीम सङ्टशासन 
 अन्त्तयसयकायी ङ्जित्तीम हस्तान्त्तयण तथा स्थानीम ङ्झनकामहरुको ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी नीङ्झतगत 

व्मिस्था एिॊ अनङ्टगभन य भूलमाङ्कन 
 ङ्जिकास ऺेर, अञ्चर, ङ्ञजलरा, गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत य नगयऩाङ्झरकाको सीभाङ्कन 
 स्थानीम ङ्जिकास कामाक्रभफीच सभन्त्िम 
 स्थानीम ङ्झनकामहरुफीच सभन्त्िम य सम्ऩका  
 स्थानीम जनशङ्ञि य जनसहमोग ऩङ्चयचारन 
 स्थानीम ङ्जिकास सम्फन्त्धी अन्त्तयााङ्जिम सम्भेरन तथा सम्ऩका  
 स्थानीमस्तयका हाट, फजाय, भेरा 
 जन्त्भ, भतृ्मङ्ट तथा अन्त्म व्मङ्ञिगत घटना दतााको प्रशासन 
 एकीकृत ग्राङ्झभण ङ्जिकास 
 स्थानीम प्रङ्जिङ्झधको ऩङ्जहचान तथा प्रिाद्बन 
 स्थानीम तहका सडक (कृङ्जि सडकसभेत) 
 गोयेटो य घोडेटो फाटो य झोरङ्टङ्ग ेऩङ्टर तथा स्थानीम ऩङ्टर 
 जनजाङ्झत, आङ्छदिासी, दङ्झरत, िादी तथा भङ्टङ्ञस्रभ ङ्जिकास 
 स्थानीम ङ्जिकास 
 जेष्ठ नागङ्चयक, एकर भङ्जहरा रगामतको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
 ग्राङ्झभण ङ्जिकास तथा स्थानीम ङ्जिकाससम्फन्त्धी ऺेरीम तथा अन्त्तयााङ्जिम सॊस्था 
 नेऩार इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सेिा, ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सभूहको जनयर उऩसभूहको सञ्चारन  । 
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८. कानूनी व्मिस्था् 
मस भन्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत हारसम्भ जायी बएका ऐन, ङ्झनमभािरी, नीङ्झत, यणनीङ्झत, ङ्झनदेशन, ङ्झनदेङ्ञशका, 
कामाङ्जिङ्झध, ङ्छदग्दशान य प्रारुऩहरु  
 ऐन  
 जन्त्भ, भतृ्मङ्ट तथा अन्त्म व्मङ्ञिगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ 
 स्थानीम ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०४९ 
 स्थानीम स्िामत्त शासन ऐन, २०५५ 
 आङ्छदिासी, जनजाङ्झत उत्थान याङ्जिम प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०५८ 
 पोहयभैरा व्मिस्थाऩन ऐन, २०६८ 

 
 ङ्झनमभािरी  
 स्थानीम स्िामत्त शासन ङ्झनमभािरी, २०५६ 
 स्थानीम ङ्झनकाम (आङ्झथाक प्रशासन) ङ्झनमभािरी, २०६४ 
 जन्त्भ, भतृ्मङ्ट तथा अन्त्म व्मङ्ञिगत घटना (दताा गने) ङ्झनमभािरी, २०३४  
 पोहभैरा व्मिस्थाऩन ङ्झनमभािरी, २०७० 

 
 नीङ्झत  
 साािाजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत, २०६०  
 स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास नीङ्झत, २०६१ (२००४) 
 रैङ्गीक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभािेशीकयण नीङ्झत, २०६६ 

 
 यणनीङ्झत 
 झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर यणनीङ्झत, २०६२ 
 फारभैरी शासन याङ्जिम यणनीङ्झत, २०६८  
 स्थानीम ङ्झनकाम सािाजङ्झनक उत्तयदाङ्जमत्ि यणनीङ्झत, २०६८ 
 
 ङ्झनदेङ्ञशका/ कामाङ्जिङ्झध/ भाऩदण्ड/ ङ्छदग्दशान 
 आिङ्झधक ङ्ञजलरा ङ्जिकास मोजना तजङ्टाभा सम्िन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०५८ 
 ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ (सॊचारन) कामाङ्जिङ्झध, २०५८ 
 नगयऩाङ्झरकाका राङ्झग आिङ्झधक मोजना तजङ्टाभा ङ्झनदेङ्ञशका, २०५९ 
 स्थानीम ङ्झनकाम गै.स.स. ऩङ्चयचारन कामाङ्जिङ्झध , २०६१ 
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 स्थानीम ङ्झनकाम रैङ्गीक फजेट ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६४ 
 ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको न्त्मूनतभ शता तथा कामा सम्ऩादन भाऩन कामाङ्जिङ्झध, २०६५ 
 ङ्जिऩङ्ङ िगाको साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरुका राङ्झग ताङ्झरभ अनङ्टदान सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६६ 
 जगेडा कोि सॊचारन कामाङ्जिङ्झध, २०६६ 
 फार सॊयऺण अनङ्टदान कामाङ्जिङ्झध, २०६६  
 नगयऩाङ्झरकाहरुको न्त्मूनतभ शता तथा कामा सम्ऩादन भाऩन कामाङ्जिङ्झध,२०६६ 
 गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको न्त्मूनतभ शता भाऩन कामाङ्जिङ्झध , २०६६ 
 ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ऺभता ङ्जिकास कामाङ्जिङ्झध, २०६६ 
 ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको आन्त्तङ्चयक याजस्ि ऩङ्चयऺण सम्िन्त्धी ङ्छदग्दशान, २०६६ 
 साभाङ्ञजक य िाताियणीम सङ्टयऺा ताङ्झरभ ङ्छदग्दशान, २०६६ 
 गाउॉ ङ्जिकास मोजना तथा फजेट तजङ्टाभा ङ्छदग्दशान, २०६७ 
 स्थानीम  ङ्झनकाम साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामाङ्जिङ्झध, २०६७ 
 स्थानीम ङ्झनकाम सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामाङ्जिङ्झध, २०६७ 
 स्थानीम ङ्झनकाम सािाजङ्झनक ऩङ्चयऺण कामाङ्जिङ्झध, २०६७  
 साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६७ 
 िारुण मन्त्र सॊचारन तथा व्मस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका,२०६७ 
 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामाक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ 
 स्थानीम ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टाभा ङ्झनदेङ्ञशका, २०६८ 
 ङ्ञजलरा ङ्जिकास िाङ्जिाक मोजना तजङ्टाभा कामाङ्जिङ्झध, २०६८ 
 नगयऩाङ्झरका िाङ्जिाक मोजना तजङ्टाभा कामाङ्जिङ्झध, २०६८ 
 सािाजङ्झनक खचा, ङ्जिङ्ञत्तम उत्तयदाङ्जमत्ि तथा ङ्जिङ्ञत्तम जोङ्ञखभ न्त्मूङ्झनकयण कामामोजना, २०६८ 
 फारभैरी स्थानीम शासन कामाान्त्िमन कामाङ्जिङ्झध, २०६८ 
 ङ्ञजलरा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टाभा ङ्झनदेङ्ञशका, २०६९ 
 स्थानीम ङ्झनकाम श्रोत ऩङ्चयचारन कामाङ्जिङ्झध, २०६९ 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामाक्रभ सॊचारन कामाङ्जिङ्झध, २०६९ 
 उऩबोिा सङ्झभङ्झतको गठन, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी ङ्छदग्दशान, २०६९  
 िाताियणभैरी स्थानीम शासन प्रारुऩ, २०७० 
 झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर भभात सॊबाय ङ्झनदेङ्ञशका, २०७०, 
 ङ्ञजलरा मोजना अनङ्टगभन तथा ङ्जिश्लिेण प्रणारी सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७०, 
 स्थानीम शासन उत्तयदामी सॊमन्त्रको कामासञ्चारन कामाङ्जिङ्झध, २०७०  
 दङ्झरत ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध २०७१, 
 भङ्जहरा नगय सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
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 भङ्जहरा ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 आङ्छदिासी जनजाङ्झत ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 अऩाङ्ग नगय सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 अऩाङ्ग ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदाम ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१  
 ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ सॊचारन (कामाङ्जिङ्झध) 
 

९.  सॊगठन सॊयचना् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०. आ.ि. २०७१/0७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणा कामाहरु् 
 गत ििा ङ्ञजलरा सडक मातामात गङ्टरूमोजना सॊशोधन य ऩङ्चयभाजान गयी रागू गङ्चयएकोभा मस आ.ि.भा 

थऩ ११ ङ्ञजलराहरूको Geographical Information System (GIS) भा आधाङ्चयत ङ्ञजलरा मातामात 
सडक गङ्टरुमोजना ऩङ्चयभाजान बएको । 

 स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झनिााचनका राङ्झग स्थानीम स्िामत्त शासन ऐन, २०५५ को ऩङ्जहरो सॊशोधन 
ङ्जिधेमक व्मिस्थाङ्जऩका सॊसदभा ऩेश गङ्चयएको । उि ङ्जिधेमक हार व्मिस्थाङ्जऩका सॊसदको ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतभा छरपरको क्रभभा यहेको । 

भन्त्री 

सङ्ञचि 

िौद्ध दशान प्रिाद्धन तथा गङ्टम्िा 
व्मिस्था ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

ङ्जिकेन्त्रीकयण कामाान्त्िमन य 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 

स्थानीम ङ्झनकाम ङ्जिङ्ञत्तम अमोग 

दङ्टगाभ ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

साभान्त्म प्रशासन 
भहाशाखा 

मोजना तथा िैदेङ्ञशक 
सहमोग सभन्त्िम 

भहाशाखा 
ऩूिााधाय ङ्जिकास 

भहाशाखा 

सॊङ्ञघम भाङ्झभरा  

भहाशाखा 

नगयऩाङ्झरका तथा 
िाताियण व्मिस्थाऩन 

भहाशाखा 

स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा 
कृङ्जि सडक ङ्जिबाग 

अङ्छदिासी जनजाङ्झत उत्थान याङ्जिम 
प्रङ्झतष्ठान 

उऩेङ्ञऺत उङ्ञत्ऩङ्झडत तथा दङ्झरत 
िगा उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 
स्थानीय विकासापिरशिक्षणि

रशितिष्ठानीय 
ाादीिपमुदाविउत्थानीयिकासापि

पकमति 
राष्ट्ष्िविदकिििआवोग 

राष्ट्ष्िविमुष्ट्स्िमिआवोग 
 

किछडिएसोिपमुदाविउत्थानीयि
कासापिपकमति 

 

स्िामत्त शासन 
भहाशाखा 

 

अनङ्टगभन तथा भङ्टलमाङ्कन 
भहाशाखा 
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स्थानीम ङ्झनकामको ङ्जिियण 

ङ्ञजङ्जिस     ७५ 

गाङ्जिस्     ३२७६ 

गाङ्जिस िडा्     २९४८४ 

नगयऩाङ्झरका जम्भा्    १९१ 

नगयऩाङ्झरका िडा्    २७३० 

भहानगयऩाङ्झरका्    १ 

उऩभहानगयऩाङ्झरका्    ११ 

नगयऩाङ्झरका:     १७९ 
 

 सािाजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ य सािाजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ भा बएका व्मिस्था य 
प्रािधान एिॊ नेऩार सयकायरे केन्त्रीम रेखा प्रणारीभा रागू गयेको नमाॉ याजश्व कोड तथा ङ्जिङ्झनमोजन 
तपा को खचा शीिाक कोडराई स्थानीम ङ्झनकामको प्रमोजनराई ङ्झभलन ेगयी सॊशोधन गना सङ्झभङ्झत गठन 
बई कामा बई यहेको ।  

 जन्त्भ, भतृ्मङ्ट तथा अन्त्म व्मङ्ञिगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३ य जन्त्भ, भतृ्मङ्ट तथा अन्त्म व्मङ्ञिगत 
घटना (दताा गने)  ङ्झनमभािरी, २०३४ राई सभसाभङ्जमक िनाउन े गयी ऐन तथा ङ्झनमभािरीको 
भस्मौदा तमाय गङ्चयएको । 

 स्थानीम ङ्झनकाम याजश्व ऩङ्चयचारन ङ्झनमभािरी, २०७१ को प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय गयी 
सयोकायिाराहरुफाट याम सॊकरनको अङ्ञन्त्तभ चयणभा यहेको ।  

 स्थानीम ङ्झनकाम आङ्झथाक प्रशासन ङ्झनमभािरी, २०६४ ऩङ्जहरो सॊशोधन भस्मौदा तमाय गङ्चयएको । 
 ढङ्टङ्गा, ङ्झगटृी, फारङ्टिाको व्मिस्थाऩनका राङ्झग सॊङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारमका 

सङ्ञचिको सॊमोजकत्िभा सम्फद्ध भन्त्रारम सङ्जहतको एक उच्चस्तयीम अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ सङ्झभङ्झत गठन बै 
ङ्जक्रमाशीर यहेको । 

 भन्त्रारमको सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गयी नमाॉ सॊगठन सॊयचना तमाय गयी भॊरारमभा सङ्घीम 
भाङ्झभरा भहाशाखा, अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन भहाशाखाहरु य व्मङ्ञिगत घटना दताा य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
सम्फन्त्धी कामा हेने गयी केन्त्रीम ऩिीकयण ङ्जिबाग स्थाऩना गयी सॊचारनभा लमाइएको ।  

 गत आ.ि. भा ऩङ्जहरो चयणभा ७२ नगयऩाङ्झरकाहरु घोिणा गङ्चयएऩङ्झछ ङ्झभङ्झत २०७१/१/२५ भा १३० 
िटा नगयऩाङ्झरकाहरु बएकोभा दोश्रो चयणभा ङ्झभङ्झत २०७१/८/२६ भा ६१ िटा नमाॉ नगयऩाङ्झरकाहरु 
नेऩार सयकायको ङ्झनणामानङ्टसाय गठन 
गङ्चयएको छ । ऩङ्टयाना ८ िटा 
नगयऩाङ्झरकाहरुराई ऺेर ङ्जिस्ताय गयी 
उऩ-भहानगयऩाङ्झरका घोिणा गङ्चयएको 
छ ।   

 िाताियणभैरी स्थानीम शासन 
कामाक्रभ, साना ङ्झसचाई कामाक्रभ, 
उङ्ङती-सभािेशी आङ्झथाक ङ्जिकास 
कामाक्रभ, ऩूिॉ ङ्ञचतिन नदी 
व्मिस्थाऩन तथा जीङ्जिकोऩाजान सङ्टधाय 
कामाक्रभ, स्थानीम सडक सङ्टधाय कामाक्रभ य याङ्जिम ग्राभीण मातामात सङ्टदृढीकयण कामाक्रभहरु दात ृ
ङ्झनकामसॊग सॊझौता बै चारङ्ट आ.ि. देङ्ञख कामाान्त्िमन शङ्टरु गङ्चयएको छ।  

 ७० फिा नाघेका ८,८३,७२७ जना जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई हार ऩाइयहेको बत्ताका अङ्झतङ्चयि दोहोयो 
नऩने गयी फाङ्जिाक रु. २ हजायका दयरे औिधोऩचाय खचा उऩरव्ध गयाउन ेव्मिस्था गङ्चयएको छ। 
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 सािाजङ्झनक सॊचाय भाध्मभभा स्थानीम ङ्झनकामको काभ कायिाही सम्फन्त्धी नकायात्भक साभाग्री 
प्रकाशनका सम्फन्त्धभा गाङ्ञम्बमाता हेयी छानङ्जिन तथा अनङ्टगभन गना ङ्जिशेि टोरी ऩठाइन ेगङ्चयएको छ।  

 अनङ्टगभन तथा भूलमाॊकन कामाराई प्रबािकायी फनाउन सह-सङ्ञचिको नेततृ्िभा १०  टोरी फनाई ७५ 
िटै ङ्ञजलरा य सफै नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टगभन गना उऩसङ्ञचि सभेट खटाइएको छ।  

 ङ्झनिााङ्ञचत स्थानीम ङ्झनकाम नबएको अिस्थाभा ३८,५४८ िटा िडा नागङ्चयक भॊच य ४००० िटा 
नागङ्चयक सचेतना केन्त्र ऩङ्चयचारन भापा त नागङ्चयक ङ्झनगयानी, ऺभता ङ्जिकास, स्थानीम ऩायदशॉता तथा 
उत्तयदाङ्जमत्ि अङ्झबिृङ्जद्धका फहङ्टआमाङ्झभक कामाक्रभ सॊचारन गङ्चयएको छ । 

 िाताियण भैरी स्थानीम शासनको प्रारुऩ स्िीकृत गयी घयधङ्टयीगत तहभा चेतना पैरन े गयी सफै 
स्थानीम ङ्झनकामभा कामाान्त्िमनभा यहेको य प्रथभ चयणभा १२ ङ्ञजलराका ६० गाङ्जिस य ३३ 
नगयऩाङ्झरकाहरुभा अङ्झबमान कामाक्रभ शङ्टरु गङ्चयएको छ।  

 हारसम्भ २३ िटा ङ्ञजलरा, १७ नगयऩाङ्झरका य १७१० गाङ्जिस खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टि घोिणा गङ्चयएको 
छ। 

 गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई सफ्टिेमय ङ्झनभााणको क्रभभा यहेको छ। 
 
देहामका ङ्झनमभािरी/ कामाङ्जिङ्झध/ ङ्झनदेङ्ञशका जायी गयी कामाान्त्िमनभा लमाइएको् 
 ङ्झनिााचन ऺेर ऩूिााधाय ङ्जिशिे कामाक्रभ सॊचारन (कामाङ्जिङ्झध) ङ्झनमभािरी, २०७१  
 दङ्झरत ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 भङ्जहरा नगय सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 भङ्जहरा ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 आङ्छदिासी जनजाङ्झत ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 अऩाङ्ग नगय सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 अऩाङ्ग ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
 ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदाम ङ्ञजलरा सभन्त्िम सङ्झभङ्झत, (कामा सञ्चारन) कामाङ्जिङ्झध, २०७१  
 ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ सॊचारन (कामाङ्जिङ्झध) (ऩाचौ सॊशोधन) ङ्झनमभािरी, २०७१ 
 कणाारी योजगाय कामाक्रभ ङ्झनदेङ्ञशका, २०७१  ।  
 
स्थानीम ङ्झनकामसॊग कामासम्ऩादन सम्झौता कयाय :  
ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, नगयऩाङ्झरकाको सभग्र कामा सम्ऩादनराई प्रबािकायी फनाउन, सम्ऩाङ्छदत कामाको 
भाऩन गना, स्थानीम ङ्जिकासको प्राथङ्झभकता मङ्जकन गना, ङ्ञजलरा य न.ऩा.को बङू्झभकाराई प्रबािकायी 
फनाउनका राङ्झग हारसम्भ ६८ िटा ङ्ञजङ्जिस य १२७  िटा न.ऩा सॊग कामासम्ऩादन सम्झौता सम्ऩङ्ङ 
बएको छ । 
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साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ऩाउनहेरुको सॊख्मात्भक ङ्जिियण : 
 

रङ्ञऺत सभूह भाङ्झसक दय 
(रु) 

आङ्झथाक ििा 
२०७०/०७१ २०७१/०७२ 

सॊख्मा सॊख्मा 
जेष्ठ नागङ्चयक ५०० ६५५७३७ ६८८९३० 
जेष्ठ नागङ्चयक )दङ्झरत(  ५०० २४४६४६ २३४६३४ 
जेष्ठ नागङ्चयक )कणाारी(  ५०० २८७९७ २७८५५ 
६० ििा भाङ्झथका एकर भङ्जहरा ५०० ३४११०६ २३१३५२ 
६० ििा भङ्टङ्झनका एकर भङ्जहरा )ङ्जिधिा(  ५०० ३१३६१३ ४१७२०१ 
ऩङ्टणा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि १००० २५४९२ २७२०३ 
आङ्ञशॊक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि ३०० ६८६३ ६३७५ 
रोऩोन्त्भङ्टख आङ्छदिासी/जनजाती १००० १९२२३ २०३०८ 
दङ्झरत फारफाङ्झरका (5 ििा भूङ्झनका) २०० ५३७११८      ५०६७१८ 
कङ्ट र जम्भा      २१७२५९५    २१६०५७६ 

 

आङ्झथाक फिा २०७१/0७२ को प्रथभ ८ भङ्जहनाभा ऩूिााधाय ङ्जिकास तपा को प्रगङ्झत 

बौङ्झतक ङ्झनभााण 
कच्ची ग्राभीण सडक ङ्झनभााण ङ्जक.ङ्झभ. १९४ 
ग्राबेर सडक ङ्झनभााण ङ्जक.ङ्झभ. १२२. ५ 
कारोऩरे सडक ङ्झनभााण ङ्जक.ङ्झभ. ७ 
सडक भभात सॊबाय (ङ्झनमङ्झभत य आिङ्झधक) ङ्जक.ङ्झभ. ७२३ 
सडक ऩङ्टर ङ्झनभााण िटा ११ 
झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभााण िटा ९७ 

 
११. आङ्झथाक ििा २०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचाको मथाथा ङ्जिियण 

 

  चारङ्ट खचा         रु. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामाक्रभ कामभ फजेट खचा खचा 
प्रङ्झतशत 

1 3650113 सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम 182,474 74,306 40=72 

2 3650133 याङ्जिम दङ्झरत आमोग 30,000 30,000 100=00 

3 3650143 ऩङ्ञन्त्जकयण कामाक्रभ 155,854 12,201 7=83 

4 
3650153 

जेिनागङ्चयक, अशि ,अऩाङ्ग, रोऩोन्त्भङ्टख जाङ्झत 
तथा एकर भङ्जहरा सङ्टयऺा व्मिस्था 

11,004,200 10,372,850 94=26 
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5 
3650163 

स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक 
ङ्जिबाग 

40,226 34,172 84=95 

6 3650203 याङ्जिम भङ्टङ्ञस्रभ आमोग 12,500 12,326 98=61 

7 3651013 फौद्ध दशान प्रिद्धान तथा गङ्टम्फा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 60,050 53,510 89=11 

8 3651043 स्थानीम ङ्झनकाम ङ्जित्तीम आमोग 60,337 53,715 89=02 

9 3651053 आङ्छदिाङ्झस / जनजाङ्झत उत्थान याङ्जिम प्रङ्झतष्ठान 140,000 105,491 75=35 

10 
3651063 

उऩेङ्ञऺत,उत्ऩीडीत य दङ्झरतिगा उत्थान ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत 

52,500 49,782 94=82 

11 3651083 ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदाम  उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 33,000 24,831 75=25 

12 3651333 नेऩार खाद्य सॊकट सॊफोधन कामाक्रभ 276,166 93,500 33=86 

13 3651443 स्थानीम ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 50,000 50,000 100=00 

14 3651503 फादी सभङ्टदाम उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 10,000 10,000 100=00 

15 3658013 ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत अनङ्टदान 4,580,577 4,408,701 96=25 

16 3658023 गाऊॊ  ङ्जिकास सङ्झभङ्झत अनङ्टदान 8,210,000 8,131,098 99=04 

17 3658033 नगयऩाङ्झरका अनङ्टदान 1,441,588 1,439,426 99=85 

18 3658043 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई कामाक्रभ 580,798 534,108 91=96 

19 3658053 ग्राभीण जरस्रोत व्मिस्थाऩन ऩङ्चयमोजना 330,177 282,105 85=44 

20 3658063 ग्राभीण ऩङ्टनङ्झनभााण तथा ऩङ्टनस्थााऩना कामाक्रभ 47,966 39,352 82=04 

21 3658073 ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक ऩूिााधाय ङ्जिकास कामाक्रभ 497,361 240,852 48=43 

22 3658083 स्थानीम मातामात ऩूिााधाय ऺेरगत कामाक्रभ 1,013,927 938,203 92=53 

23 3658093 झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर ऺेरगत कामाक्रभ 768,343 658,458 85=70 

24 3658103 ग्राभीण ऩहङ्टॉच कामाक्रभ 225,147 73,668 32=72 

25 3658113 ङ्ञजलरा सडक सहमोग कामाक्रभ 699,610 552,851 79=02 

26 
3658143 

ग्राभीण ऩहङ्टॉच सङ्टधाय तथा ङ्जिकेन्त्रीकयण 
कामाक्रभ 

1,208,198 1,079,745 89=37 

27 
3658153 

ङ्जिकेन्त्रीत ग्राभीण ऩूिााधाय तथा ङ्ञजङ्जिकोऩाजान 
सङ्टधाय कामाक्रभ 

2,147,823 1,251,470 58=27 

28 3658163 दङ्टगाभ एिॊ ङ्जिशेि ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 51,007 47,270 92=67 

29 3658173 स्थानीम ङ्जिकास शङ्टलक कोि 2,600,000 2,596,268 99=86 

30 
3658193 

स्थानीम स्िामत्त शासन तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

4,324,734 1,351,385 31=25 

31 3658213 ऩङ्ञिभ नेऩार ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई 196,301 98,626 50=24 
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कामाक्रभ 

32 3658223 कणाारी योजगाय कामाक्रभ 259,410 258,033 99=47 

33 
3658253 

स्थानीम अग्रसयताराई नमाॊ ऻान य सीऩसॊग 
जोड्ने कामाक्रभ 

30,000 0 0=00 

34 
3658263 

जीिनस्तयको सङ्टधायका राङ्झग स्थानीम ऩूिााधाय 
कामाक्रभ 

255,420 0 0=00 

35 
3658313 

स्थानीम स्तयका सडकऩङ्टर तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ऩहङ्टॉच सङ्टधाय ऩङ्चयमोजना 

1,067,639 601,322 56=32 

36 3658333 साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ आमोजना 500,137 357,821 71=54 

37 3658353 कणाारी य कणाारी िङ्चयऩयी ङ्जिशेि कामाक्रभ 0 0   

38 
3658373 

साना ङ्झस  चाई, नङ्छद ङ्झनमन्त्रण य अन्त्म ऩूिााधाय 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

401,400 368,288 91=75 

39 3658383 सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन कामाक्रभ 559,998 157,477 28=12 

   जम्भा 44,104,868 36,443,211 82=63 

 

 ऩूॉङ्ञजगत खचा         रु. हजायभा 
1 3650114 सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम 14,000 1,299 9=28 

2 3650144 ऩङ्ञन्त्जकयण कामाक्रभ 35,000 1,779 5=08 

3 
3650164 

स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक 
ङ्जिबाग 375,500 360,507 96=01 

4 3651014 फौद्ध दशान प्रिद्धान तथा गङ्टम्फा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 3,350 3,350 100=00 

5 3651334 नेऩार खाद्य सॊकट सॊफोधन कामाक्रभ 49,980 30,612 61=25 

6 3651444 स्थानीम ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 20,000 20,000 100=00 

7 3658044 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई कामाक्रभ 150 150 100=00 

8 3658064 ग्राभीण ऩङ्टनङ्झनभााण तथा ऩङ्टनस्थााऩना कामाक्रभ 872,771 672,350 77=04 

9 3658084 स्थानीम मातामात ऩूिााधाय ऺेरगत कामाक्रभ 191,500 182,509 95=30 

10 3658094 झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर ऺेरगत कामाक्रभ 993,790 427,872 43=05 

11 3658114 ङ्ञजलरा सडक सहमोग कामाक्रभ 515 515 100=00 

12 
3658144 

ग्राभीण ऩहङ्टॉच सङ्टधाय तथा ङ्जिकेन्त्रीकयण 
कामाक्रभ 96,949 93,649 96=60 

13 
3658154 

ङ्जिकेन्त्रीत ग्राभीण ऩूिााधाय तथा ङ्ञजङ्जिकोऩाजान 
सङ्टधाय कामाक्रभ 126,500 108,054 85=42 

14 3658164 दङ्टगाभ एिॊ ङ्जिशेि ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 90,000 83,389 92=65 

15 3658194 स्थानीम स्िामत्त शासन तथा साभङ्टदाङ्जमक 135,351 6,535 4=83 
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ङ्जिकास कामाक्रभ 

16 3658224 कणाारी योजगाय कामाक्रभ 200 198 99=00 

17 
3658314 

स्थानीम स्तयका सडकऩङ्टर तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ऩहङ्टॉच सङ्टधाय ऩङ्चयमोजना 746,210 81,324 10=90 

18 3658334 साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ आमोजान 88,165 72,448 82=17 

19 3658384 सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन कामाक्रभ 30,602 25,613 83=70 

  
  जम्भा 3,870,533 2,172,153 56=12 

 

 

१२. आ.ि. 2०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचा्  
 

 चारङ्ट खचा          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टद फजेट खचा प्रङ्झतशत 

1 
3650113 

सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास 
भन्त्रारम 

307,110 73,911 24=07 

2 
3650133 याङ्जिम दङ्झरत आमोग 29,186 23,308 79=86 

3 
3650143 ऩङ्ञन्त्जकयण कामाक्रभ 86,995 3,988 4=58 

4 
3650153 

जेिनागङ्चयक, अशि ,अऩाङ्ग, रोऩोन्त्भङ्टख जाङ्झत 
तथा एकर भङ्जहरा सङ्टयऺा व्मिस्था 

12,597,090 11,261,056 89=39 

5 
3650163 

स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक 
ङ्जिबाग 

36,806 31,314 85=08 

6 
3650203 याङ्जिम भङ्टङ्ञस्रभ आमोग 14,351 7,919 55=18 

7 
3651013 

फौद्ध दशान प्रिद्धान तथा गङ्टम्फा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत 

23,518 20,615 87=66 

8 
3651043 स्थानीम ङ्झनकाम ङ्जित्तीम आमोग 55,195 46,378 84=03 

9 
3651053 

आदीिाशी / जनजाङ्झत उत्थान याङ्जिम 
प्रङ्झतष्ठान 

117,742 77,554 65=87 

10 
3651063 

उऩेङ्ञऺत,उत्ऩीडीत य दङ्झरतिगा उत्थान 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

57,016 47,284 82=93 

11 
3651083 ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदाम  उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 33,253 25,166 75=68 

12 
3651333 नेऩार खाद्य सॊकट सॊफोधन कामाक्रभ 46,586 23,876 51=25 

13 
3651443 स्थानीम ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 64,576 64,576 100=00 

14 
3651503 फादी सभङ्टदाम उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 14,897 7,822 52=51 

15 
3651513 साना ङ्जिकास आमोजना 102,000 0 0=00 
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16 
3658013 ङ्ञजलरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत अनङ्टदान 4,890,228 4,046,555 82=75 

17 
3658023 गाऊॉ  ङ्जिकास सङ्झभङ्झत अनङ्टदान 7,360,000 5,754,358 78=18 

18 
3658033 नगयऩाङ्झरका अनङ्टदान 4,342,491 4,105,067 94=53 

19 
3658043 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई कामाक्रभ 122,918 96,040 78=13 

20 
3658053 ग्राभीण जरस्रोत व्मिस्थाऩन ऩङ्चयमोजना 140,985 43,590 30=92 

21 3658063 ग्राभीण ऩङ्टनङ्झनभााण तथा ऩङ्टनस्थााऩन कामाक्रभ 31,892 18,721 58=70 

22 
3658073 

ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक ऩूिााधाय ङ्जिकास 
कामाक्रभ 

57,542 48,836 84=87 

23 
3658083 स्थानीम मातामात ऩूिााधाय ऺेरगत कामाक्रभ 14,899 10,640 71=41 

24 
3658093 झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर ऺेरगत कामाक्रभ 15,953 11,868 74=39 

25 
3658103 ग्राभीण ऩहङ्टॉच कामाक्रभ 5,967 3,637 60=95 

26 
3658123 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामाक्रभ 0 0  

27 
3658153 

ङ्जिकेन्त्रीत ग्राभीण ऩूिााधाय तथा 
ङ्ञजङ्जिकोऩाजान सङ्टधाय कामाक्रभ 

83,038 70,790 85=25 

28 
3658163 दङ्टगाभ एिॊ ङ्जिशेि ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 53,575 45,108 84=20 

29 
3658173 स्थानीम ङ्जिकास शङ्टलक कोि 2,614,712 2,582,056 98=75 

30 
3658193 

स्थानीम स्िामत्त शासन तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

5,038,874 2,926,275 58=07 

31 
3658213 

ऩङ्ञिभ नेऩार ग्राभीण खानेऩानी तथा 
सयसपाई कामाक्रभ 

156,973 42,930 27=35 

32 
3658223 कणाारी योजगाय कामाक्रभ 9,788 8,547 87=32 

33 
3658253 

स्थानीम अग्रसयताराई नमाॉ ऻान य सीऩसॉग 
जोड्ने कामाक्रभ 

11,362 0 0=00 

34 
3658313 

स्थानीम स्तयका सडकऩङ्टर तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ऩहङ्टॉच सङ्टधाय ऩङ्चयमोजना 

1,948 1,146 58=83 

35 
3658333 साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ आमोजना 89,846 62,441 69=50 

36 
3658373 

साना ङ्झस चाई, नङ्छद ङ्झनमन्त्रण य अन्त्म ऩूिााधाय 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

2,397 1,451 60=53 

37 
3658383 सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन कामाक्रभ 889,047 443,619 49=90 

38 
3658403 

ऩूिॉ ङ्ञचतिन नङ्छद व्मिस्थाऩन तथा 
जीङ्जिकोऩाजान सङ्टधाय कामाक्रभ 

5,832 0 0=00 

39 
3658413 

उङ्ङती-सभािेशी आङ्झथाक ङ्जिकास कामाक्रभ 
नेऩार 

6,542 0 0=00 
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40 
3658423 

याङ्जिम ग्राङ्झभण मातामात सङ्टदृढीकयण 
कामाक्रभ 

114,735 47,283 41=21 

41 
3658433 स्थानीम सडक सङ्टधाय कामाक्रभ 10,766 5,284 49=08 

42 
3658443 साना ङ्झसॊचाई कामाक्रभ 79,601 847 1=06 

43 
3658453 गङ्चयिसॉग ङ्जिश्वशे्वय कामाक्रभ 67,865 62,268 91=75 

44 
3658463 िाताियण भैरी स्थानीम शासन कामाक्रभ 505,000 0 0=00 

45 
3658473 फहङऺ्ट ेरीम ऩोिण कामाक्रभ 60,000 52,270 87=12 

46 
3658503 ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 3,297,000 2,711,417 82=24 

  
  जम्भा 43,668,097 34,917,811 79=96 

 

 

 ऩूॉङ्ञजगत खचा         रु. हजायभा 
1 

3650114 सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम 13,885 1,103 7=94 

2 
3650134 याङ्जिम दङ्झरत आमोग 490 483 98=57 

3 
3650144 ऩङ्ञन्त्जकयण कामाक्रभ 38,300 6,956 18=16 

4 
3650164 

स्थानीम ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक 
ङ्जिबाग 

5,000 1,152 23=04 

5 
3650204 याङ्जिम भङ्टङ्ञस्रभ आमोग 400 250 62=50 

6 
3651014 फौद्ध दशान प्रिद्धान तथा गङ्टम्फा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 46,768 41,582 88=91 

7 
3651044 स्थानीम ङ्झनकाम ङ्जित्तीम आमोग 139 0 0=00 

8 
3651054 आदीिाशी /जनजाङ्झत उत्थान याङ्जिम प्रङ्झतष्ठान 15,460 8,314 53=78 

9 
3651064 

उऩेङ्ञऺत,उत्ऩीडीत य दङ्झरतिगा उत्थान ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत 

10,420 10,043 96=38 

10 
3651084 ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदाम  उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 244 204 83=61 

11 
3651334 नेऩार खाद्य सॊकट सॊफोधन कामाक्रभ 12,600 0 0=00 

12 
3651444 स्थानीम ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 20,000 10,000 50=00 

13 3651504 फादी सभङ्टदाम उत्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 5,193 4,880 93=97 

14 
3658044 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई कामाक्रभ 375,712 236,201 62=87 

15 
3658054 ग्राभीण जरस्रोत व्मिस्थाऩन ऩङ्चयमोजना 248,943 81,914 32=90 

16 
3658064 ग्राभीण ऩङ्टनङ्झनभााण तथा ऩङ्टनस्थााऩन कामाक्रभ 610,700 134,394 22=01 
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17 
3658074 ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक ऩूिााधाय ङ्जिकास कामाक्रभ 266,463 92,643 34=77 

18 
3658084 स्थानीम मातामात ऩूिााधाय ऺेरगत कामाक्रभ 1,271,517 919,898 72=35 

19 
3658094 झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ऺेरगत कामाक्रभ 1,471,000 829,014 56=36 

20 
3658104 ग्राभीण ऩहङ्टॉच कामाक्रभ 1,064,243 45,153 4=24 

21 
3658154 

ङ्जिकेन्त्रीत ग्राभीण ऩूिााधाय तथा ङ्ञजङ्जिकोऩाजान 
सङ्टधाय कामाक्रभ 

1,761,695 822,950 46=71 

22 
3658164 दङ्टगाभ एिॊ ङ्जिशेि ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 93,034 48,359 51=98 

23 
3658174 स्थानीम ङ्जिकास शङ्टलक कोि 835 819 98=08 

24 
3658194 

स्थानीम स्िामत्त शासन तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

88,100 40,314 45=76 

25 
3658214 

ऩङ्ञिभ नेऩार ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई 
कामाक्रभ 

142,967 57,849 40=46 

26 
3658224 कणाारी योजगाय कामाक्रभ 250,200 249,998 99=92 

27 
3658254 

स्थानीम अग्रसयताराई नमाॊ ऻान य सीऩसॊग 
जोड्ने कामाक्रभ 

28,638 0 0=00 

28 
3658314 

स्थानीम स्तयका सडकऩङ्टर तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ऩहङ्टॉच सङ्टधाय ऩङ्चयमोजना 

2,115,800 825,043 38=99 

29 
3658334 साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसॊचाइ आमोजना 801,124 356,602 44=51 

30 
3658374 

साना ङ्झस चाई, नङ्छद ङ्झनमन्त्रण य अन्त्म ऩूिााधाय 
ङ्जिकास कामाक्रभ 

468,938 340,058 72=52 

31 
3658384 सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन कामाक्रभ 40,476 209 0=52 

32 
3658404 

ऩूिॉ ङ्ञचतिन नङ्छद व्मिस्थाऩन तथा 
जीङ्जिकोऩाजान सङ्टधाय कामाक्रभ 

191,800 20,000 10=43 

33 
3658414 

उङ्ङती-सभािेशी आङ्झथाक ङ्जिकास कामाक्रभ 
नेऩार 

598,774 0 0=00 

34 
3658424 याङ्जिम ग्राङ्झभण मातामात सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ 1,985,641 300,758 15=15 

35 
3658434 स्थानीम सडक सङ्टधाय कामाक्रभ 793,377 63,254 7=97 

36 
3658444 साना ङ्झसॊचाई कामाक्रभ 466,530 9,651 2=07 

  
3658464 िाताियण भैरी स्थानीम शासन कामाक्रभ 16,700 0 0=00 

  
 जम्भा 15322106 5560048 36=29 
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१३. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उलरेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामाक्रभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामाक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 141 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम अन्त्तगात प्रत्मेक 
ङ्झनिााचन ऺेरभा न्त्मूनतभ रू. ५ 
कयोडको बौङ्झतक ऩूिााधाय ङ्झनभााण 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने।  

या.मो.आ. फाट कामाान्त्िमन हङ्टने 
 

2 141 

 आगाभी ििादेङ्ञख आफ्नो ङ्झनिााचन 
ऺेरभा भाननीम सदस्महरूरे छनौट 
गनङ्टाबएका ऩूिााधाय आमोजनाहरू 
जनसहबाङ्झगताको आधायभा सञ्चारन 
गना ङ्झनिााचन ऺरे ङ्जिकास कामाक्रभ 
अन्त्तगात प्रत्मेक ङ्झनिााचन ऺेरका 
राङ्झग रू. १ कयोड उऩरब्ध 
गयाउने । 

ङ्झनिााचन ऺेर ऩूिााधाय ङ्जिशिे कामाक्रभ 
(सञ्चारन कामाङ्जिङ्झध) ङ्झनमभािरी, २०७१ 
भॊ.ऩ. फाट स्िीकृत । ङ्झनिााचन ऺेर 
ङ्जिकास कामाक्रभको फाङ्जिाक कामाक्रभ 
फभोङ्ञजभ ङ्जिकास ङ्झनभााण कामा बैयहेको 
छ। 

3 141 

 ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकासका राङ्झग सफै 
साॊसदहरूराई उऩरब्ध गयाइॉदै 
आएको रू. १० राखभा रू. ५ 
राख थऩ गने।  

ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकासका राङ्झग सफै 
साॊसदहरुराई उऩरब्ध गयाइॉदै आएको 
रू. १० राखभा रू. ५ राख थऩ गने 
सम्फन्त्धभा ङ्झनिााचन ऺेर ङ्जिकास कामाक्रभ 

(सञ्चारन कामाङ्जिङ्झध, ऩाॉचौ सॊसोधन) 
ङ्झनमभािरी, २०७१ स्िीकृत बएको। 
िाङ्जिाक कामाक्रभ स्िीकृत गयी अङ्ञख्तमायी 
ऩठाइएको छ। 



भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७२ 
 

सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्त्रारम  296 

 

4 142 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ शीिाकभा ङ्ञजलरा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतभापा त ् खचा गने गयी 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ सफै ङ्झनिााचन 
ऺेरभा सभानङ्टऩाङ्झतक रुऩभा ङ्जितयण 
गने व्मिस्था ङ्झभराउने। मसको 
कामाक्रभ छनौट ङ्ञजलरा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिााचन नहङ्टिरेसम्भ 
सम्फङ्ञन्त्धत ऺेरका साॊसदरे गने 
व्मिस्था ङ्झभराइने। मसको 
कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन तथा 
रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी कामाङ्जिङ्झध 
सॊघीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्जिकास भन्त्रारमरे दङ्टई भङ्जहनाङ्झबर 
तमाय गने। 

शताहरू सङ्जहत अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको ।  

ङ्झनिााचन ऺेर ऩूिााधाय ङ्जिशेि कामाक्रभ 
(सञ्चारन कामाङ्जिङ्झध) ङ्झनमभािरी, २०७१ 
भा मस कामाक्रभको कामाान्त्िमन अनङ्टगभन 
तथा रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी स्ऩि व्मिस्था 
गङ्चयएको छ । 

5 143 

स्थानीम स्तयभा ङ्झनङ्झभात सडकहरुभा 
ििाबङ्चय नै आितजाित सहज फनाउन 
झोरङ्टङ्गेऩ ङ्टर एिॊ सडकऩङ्टर ङ्झनभााण 
कामाराई प्राथङ्झभकताका साथ अङ्ञघ 
फढाउने। एक ङ्झनिााचन ऺेर एक 
सडकऩङ्टर य एक ङ्ञजलरा एक याङ्जिम 
कामाक्रभ नीङ्झत रागङ्ट गने। 

 

चारङ्ट आ.ि. भा ३७५ िटा झो.ऩ ङ्ट. य 
७५ िटा सडक ऩङ्टर सम्ऩङ्ङ गने रक्ष्म 
यहेकोभा १५० िटा झो.ऩ ङ्ट. य २१ िटा 
सडकऩङ्टर ङ्झनभााण बएको । स्थानीम 
ऩङ्टिााधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि सडक 
ङ्जिबागफाट एक ङ्झनिााचन ऺरे एक सडक 
ऩङ्टरको नीङ्झत ङ्झरई मोजना छनौटभा ध्मान 
ङ्छदईन ेछ । 

6 144 

 सफै नगयऩाङ्झरकाहरूभा नगय उद्यान 
ङ्झनभााणराई अङ्झबमानको रुऩभा 
अगाङ्झड फढाउने ।सािाजङ्झनक जभीन 
सॊयऺण एिॊ िाताियण सङ्टधायराई 
उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदने। 

फन तथा ब.ू सॊयऺण भन्त्रारमसॊग 
सभन्त्िम गयी प्रकृमा अगाडी फढाइएको  
छ । 

7 145 

 सङ्टङ्जिधा सङ्जहतको फहङ्टउद्देश्मीम 
सभािेशी बिन ङ्झनभााण कामाको 
थारनी गने। 

 

बिन ङ्झनभााणको राङ्झग Survey Design 

गना ऩयाभशादाता छनौट गयी कामाादेश 
ङ्छदईएकोभा ऩयाभशादाताफाट inception 

report प्राप्त बएको छ । 
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8 146 

 फैंङ्जकङ प्रणारी भापा त साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण गने कामाराई 
क्रभश: सफै ङ्ञजलराभा ङ्जिस्ताय 
गने।  

राबग्राहीको नाभभा फैंकभा फचत खाता 
खोरी बत्ता ङ्जितयण गना सफै ङ्ञज.ङ्जि.स. 
न.ऩाराई ङ्झनदेशन ङ्छदइएको छ ।  

9 147 

 हारसम्भ सडक सिारभा 
नजोङ्झडएका 815 गाउॉ ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतहरूभा सडक सङ्टङ्जिधा 
ऩङ्टर् माउने कामाराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइने। स्थानीम स्तयभा हारसम्भ 
ङ्झनङ्झभात कङ्चयि ५५ हजाय 
ङ्जकरोङ्झभटय सडकराई स्तयोङ्ङङ्झत 
गने  

हारसम्भ सडक सॊजारभा नजोङ्झडएका 
गा.ङ्जि.स. हरूको ङ्ञजलराहरुफाट प्राप्त रगत 

अनङ्टरूऩ ५८४ गा.ङ्जि.स. कामभ बएका । 
सडक सिारभा नजोङ्झडएका गा.ङ्जि.स. 
केन्त्रहरू जोड्ने सडक ङ्झनभााणका राङ्झग 
ङ्झनदेशन (शताहरू) सङ्जहत ४५ कयोड 

रूऩैमा फाॉडपाॉड गयी ५१ ङ्ञजलराभा 
ऩठाइएको । चारङ्ट आ.ि. भा ४०० 
ङ्जक.भी. Track खोलने रक्ष्म यहेको । 
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 नेऩार सयकायरे हारै गठन गयेका 
नमाॉ नगयऩाङ्झरकाहरु तथा नमाॉ 
घोिणा हङ्टने नगयऩाङ्झरकाहरुको 
जनशङ्ञि व्मिस्थाऩन, कामाारम 
बिन, सयसपाइ कामाक्रभ एिॊ 
आधायबतू ऩूिााधाय ङ्झनभााणका राङ्झग 
आिश्मक िजेट ङ्जिङ्झनमोजन गने। 
नमाॉ घोिणा बएका 
नगयऩाङ्झरकाहरुभा नगय ङ्जिकास 
मोजना अनङ्टरुऩ ऩूिााधाय ङ्झनभााण 
गङ्चयने नीङ्झतगत ब्मिस्था गने। 

 

नमाॉ गठन बएका ७२ 
नगयऩाङ्झरकाहरूभा कामाकायी अङ्झधकृत, 

रेखा अङ्झधकृत य रेखाऩारको ऩदस्थाऩना 
बएको । - सॊगठन सॊयचना तमाय गयी 
भागादशानका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत न.ऩा.भा 
ऩठाइएको । - कामाारम बिनको राङ्झग 
प्रत्मेक न.ऩा.को राङ्झग रु. १ कयोडको 
अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको । - सयसपाई 
उऩकयण खङ्चयद गना प्रत्मेक न.ऩा. को 
राङ्झग रु. ३१ राख २० हजायको 
अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको । - सदयभङ्टकाभ य 
ठूरा २४ नगयऩाङ्झरकाहरुको दभकर 
खङ्चयद गना प्रङ्झत न.ऩा. रु. ६० राखको 
अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको । - पङ्झनाचय य 
भेङ्झसनयी औजायको राङ्झग सभेत फजेट 
व्मिस्था गयी अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको । - 

नगय मातामात गङ्टरूमोजना फनाउन ७२ 
न.ऩा.का राङ्झग प्रङ्झत न.ऩा. ८ राख ९० 
हजायका दयरे अङ्ञख्तमायी ऩठाइएको । - 

नगय मातामात गङ्टरूमोजना ङ्झनदेङ्ञशका तमाय 
बएको  
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अङ्झत ङ्जिऩङ्ङ ऩङ्चयिायराई रङ्ञऺत गयी 
शङ्टरु गङ्चयएको गङ्चयफसॊग ङ्जिश्वशे्वय 
कामाक्रभराई व्मिङ्ञस्थत सॊयचना य 
उऩमङ्टि जनशङ्ञि ऩङ्चयचारन गयी 
गङ्चयिी ङ्झनिायण कामाक्रभको रुऩभा 
सॊञ्चारनभा लमाइन।े 

 

नङ्झतजा देङ्ञखन े गयी छङ्ट टै्ट कामाक्रभको 
रुऩभा ङ्जक्रमाकराऩ कामाान्त्िमन गने गयी 
चारङ्ट आ.ि. भा कामाक्रभ सञ्चारन 
बैयहेको छ । 
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 सत्तयी ििा ऩ ङ्टगेका ज्मेष्ठ 
नागङ्चयकहरूराई हार ऩाइयहेको 
बत्ताका अङ्झतङ्चयि दोहोयो नऩने गयी 
िाङ्जिाक रू. २ हजाय औिधोऩचाय 
खचा उऩरब्ध गयाउने । 

७० फिा ऩ ङ्टगेका ८३६५८० जना जेष्ठ 
नागङ्चयकहरुराई फाङ्जिाक रू. २ हजाय 
औिधोऩचाय खचा उऩरब्ध गयाउन रू. 
१,६७,३१,६०,००० ङ्झनकासा ऩठाइएको 
छ। 
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सॊस्कृङ्झत ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम 

 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ्  

सन ् १९५० ऩङ्झछ नेऩारभा ङ्जिदेशी ऩमयटकहरु आउन थारे ऩश्चात ऩमयटन ऺरेका कामयक्रभहरूराई 
व्मिङ्ञस्थत ढङ्गरे अगाङ्झड फढाउन ङ्जि.सॊ.२०१६ सारभा ऩमयटन फोडयको स्थाऩना गङ्चयएको ङ्झथमो । 
ङ्जि.सॊ.२०१८ सारभा ङ्झनभायण तथा मातामात भन्त्रारम अन्त्तगयत ऩमयटन ङ्जिबागको गठन गङ्चयएको ङ्झथमो । 
ऩमयटन ऺेरको मोजनािद्ध ङ्जिकास तथा प्रफदयन गनय छङ्ट टै्ट केङ्ञन्त्िम ङ्झनकामको आिश्मकता भहशङ्टस गयी 
ङ्जि.सॊ.२०३४ सारभा ऩमयटन भन्त्रारमको स्थाऩना बएको ऩाइयन्त्छ । स्थाऩनाको शङ्टरुभा ऩमयटन ऺेरराई 
भार आिद्ध गङ्चयएकोभा ङ्जि.सॊ. २०३९ सारभा ङ्झनभायण तथा मातामात भन्त्रारम अन्त्तगयतको हिाई 
ङ्जिबागराई सभेत गाबी ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम नाभाकयण गङ्चयमो । भङ्टरङ्टकरे अिरम्िन 
गयेको खङ्टरा िजायभङ्टखी अथयतन्त्रभा सयकायको बङू्झभका य कामयऺ ेरराइय ब्मिङ्ञस्थत गनय ङ्जि.सॊ. २०५५ 
सारभा भन्त्रारम अन्त्तगयतका हिाइय ङ्जिबाग य ऩमयटन ङ्जिबागराइय खायेज गयी नेऩार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयण य नेऩार ऩमयटन फोडयको स्थाऩना गङ्चयमो । ङ्जि.सॊ.२०५७ देङ्ञख सॊस्कृङ्झतको कामय सभेत मस 
भन्त्रारमभा सभािेश बई सॊस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम नाभाकयण गङ्चयएकोभा 
ङ्जि.स.२०६५ बदौभा सॊस्कृङ्झतको ऺेर अरग बै छङ्ट टै्ट भन्त्रारमको रुऩभा ऩङ्टनयगठन हङ्टन गई  ऩमयटन तथा 
नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम कामभ बएको ङ्झथमो । ऩङ्टन:ङ्झभङ्झत २०६९।०२।०५ भा सॉस्कृङ्झत भन्त्रारम 
मसै भन्त्रारमभा गाङ्झबन गई ऩङ्टन् मस भन्त्रारमको नाभ "सॊस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भरारम" 
कामभ बएको छ । सयकायको प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩमयटन ऺेरका कामयक्रभहरुराइय अझ ब्मिङ्ञस्थत गयी 
अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर हाङ्झसर गनय मस ऺेरका नीङ्झत तथा कामयक्रभहरुको प्रबािकायी कामायन्त्िमन, सभन्त्िम य 
ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकासराइय ध्मानभा याखी आङ्झथयक फर्य ०७१।७२ देङ्ञख छङ्ट टै्ट ऩमयटन ङ्जिबागको स्थाऩना 
गयी कामय सॊचारन बैयहेको छ । 

 

२. दृङ्जिकोण् 
नेऩारका प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक, जैङ्जिक एफॊ भानि ङ्झनङ्झभयत सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा प्रफद्धयन गदै, हिाई 
मातामातराई सङ्टयङ्ञऺत, ङ्झभतव्ममी, स्तयीम तथा बयऩदो िनाउदै नेऩारराइय ङ्जिश्व भानङ्ञचरभा आकर्यक 
यभणीम य सङ्टयङ्ञऺत गन्त्तब्म स्थरको रुऩभा ङ्जिकास गनङ्टय ऩमयटन ऺेरको दीघयकाङ्झरन दृङ्जिकोण यहेको छ । 

 

३. ध्मेम्  

 नेऩारराइय ङ्जिश्व ऩमयटन भानङ्ञचरभा आकर्यक, यभणीम य सङ्टयङ्ञऺत गन्त्तब्म स्थरको रुऩभा ङ्जिकास गयी 
याङ्जिम अथयतन्त्रभा मोगदान ऩङ्टर् माउन े। 

 याङ्जिम तथा अन्त्तयायङ्जिम रुऩभा ऩमयटन प्रफद्धयन भापय त सॊख्मात्भक तथा गङ्टणात्भक रुऩभा ऩमयटक 
आगभनभा फङृ्जद्ध गयी प्राप्त राबको सभन्त्माङ्जमक ङ्जितयण गने । 

 साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण य सॊफद्धयन गयी साॊस्कृङ्झतक ऩमयटनको प्रफद्धयन गने । 
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 ङ्जिङ्झबङ्ङ बार्ा,  साङ्जहत्म,  सॊङ्जङ्गत तथा नाट्यकरा य रङ्झरतकरा जस्ता ऺेरहरुको ङ्जिकास गने । 

 साङ्जहत्म करा सॊङ्झगत चरङ्ञचर सूचना प्रङ्जिङ्झध एफॊ ऻान-ङ्जिऻानको ऺेरका िास्तङ्जिक स्रस्टा एफॊ तत ्
सम्फन्त्धी अङ्झधकायका धनीको आङ्झथयक तथा नैङ्झतक अङ्झधकायको सॊयऺण गने । 

 सभाजभा साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक सद\बाि एफॊ एकता कामभ गने । 

 हिाइय मातामातको सङ्टदृढीकयणफाट याङ्जिम एफॊ अन्त्तयायङ्जिम स्तयभा आिागभन य ऩहूॉच फढाइय गङ्टणस्तयीम 
सेिा प्रिाह गदै नागङ्चयक उड्डमन उद्योगराइय भङ्टरङ्टकको ङ्जिकासभा भहत्िऩूणय मोगदान गनय सक्ने आङ्झथयक 
ऺेरको रुऩभा ङ्जिकास गने । 

 

४.  यणनीङ्झत् 
 ऩमयटन प्रफद्धयन तथा ङ्जिकास गनय ङ्झनजीऺेर सॉग सहकामय गने । 

 नमाॉ ऩमयटकीम गन्त्तब्मस्थरहरुको एङ्जककृत य सभन्त्िमात्भक रुऩभा ऩूिायधाय ङ्जिकास गने 

 ऩमयटकीम स्थरको य उऩजको ङ्जिङ्जिङ्झधकयण य ङ्जिस्ताय गयी ग्राभीण ऩमयटन भापय त थऩ योजगायीका 
अिसयहरुको ङ्झसजयना गने । 

 भङ्टरङ्टकभा सफै भौसभभा ऩमयटकीम ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारनभा आन्त्तङ्चयक ऩमयटनराइय प्रोत्साहन गने । 

 ऩमयटन प्रफद्धयन गनय ङ्झछभेकी तथा नमाॉ ऩमयटन उद गभ भङ्टरङ्टकहरुराइय केङ्ञन्त्ित गयी ब्माऩकरुऩभा प्रचाय 
प्रसाय य प्रफद्धयन गने ।  

 ऩमयटकहरुराइय उऩरब्ध गयाइयने सेिा सङ्टङ्जिधाको ऩमायप्तता य गङ्टणस्तयीमताको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गदै ङ्छदगो 
ऩमयटन ङ्जिकास गने । 

 साॊस्कृङ्झतक सॊम्ऩदाहरुको सॊयऺण य प्रफद्धयन गने । 
 बार्ा साङ्जहत्म सॊङ्झगत तथा नाट्यकरा य रङ्झरतकरा जस्ता ऺेरको ङ्जिकास गने । 

 सभाजभा साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक सदबाि  कामभ गने । 

 साॊस्कृङ्झतक ऩमयटनको प्रफद्धयन गने । 

 साङ्जहत्म करा सॊङ्झगत चरङ्ञचर सूचना प्रङ्जिङ्झध एफॊ ऻान ङ्जिऻानको ऺेरका िास्तङ्जिक स्रिा एफॊ 
तत्सम्फन्त्धी अङ्झधकायका धनीको आङ्झथयक तथा नैङ्झतक अङ्झधकायको सॊयऺण गने । 

 

५. रक्ष्म्  

याङ्जिम सम्ऩदाहरुराइय दीगो उऩमोगको भाध्मभिाट ऩमयटकीम कृमाकराऩभा प्रमोग गयी याङ्जिम आमभा 
ऩमयटन ऺेरको मोगदान उल्रेख्म भाराभा फङृ्जद्ध गयी जनताको जीिनस्तयभा सङ्टधाय ल्माउनङ्ट ऩमयटन ऺेरको 
भङ्टख्म रक्ष्म हङ्टनेछ। 
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सभङ्जिगत रक्ष्महरु एकाइय 
आधाय तथ्माङ्क 

(आ.फ.२०७०  
ऩौर्) 

२०७१ ऩौर् 
सम्भको 
उऩरङ्ञव्ध* 

रक्ष्म 

(आ.ि.२०७२
।७३) 

१.कङ्ट र ग्राहस्थ उत्ऩादनभा ऩमयटन 
ऺेरको मोगदान फढाउन े 

प्रङ्झतशत 
२ २.६ ३.५ 

२.ऩमयटकहरुको आगभन सॊख्मा 
फढाउने  

सॊख्मा (फाङ्जर्यक) 
७९७६१६ ७९०११८ १०,००,००० 

३.ऩमयटकहरुको फसाइय अिङ्झध 
रम्ब्माउने  

फसाइय अिधी 
(ङ्छदनभा) 

१२.५७ १२.४४ १४ 

४.प्रङ्झत ऩमयटक खचयभा फङृ्जद्ध बइय 
ङ्जिदेशी भङ्टिा आजयन फढाउने  

प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झत 
ऩमयटक खचय 
(USD) 

४२.८ ४६.४ ५० 

५. ऩमयटन ऺेरको ङ्जिकास, 

ङ्जिङ्जिङ्झधकयण य ङ्जिस्तायिाट योजगायी 
अङ्झबफङृ्जद्ध गने  

प्रत्मऺ योजगायी 
(सॊख्मा) १,६०,००० १,७०,००० २००००० 

* प्रायङ्ञम्बक तथ्माॊक 

 
६. कामयनीङ्झतक रक्ष्महरु्  
 ऩमयटकीम सेिा सङ्टङ्जिधा ङ्जिकास य ङ्जिस्तायका राङ्झग ङ्झनजीऺेरको रगानी आकङ्जर्यत गङ्चयनेछ । 
 नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभको ब्मिस्थाऩनराइय सङ्टधाय गयी नमाॉ ङ्जिभानहरु थऩ य ङ्झरजभा ङ्झरने व्मिस्था 

ङ्झभराइय याङ्जिम ध्िजािाहकराइय अन्त्तयायङ्जिम ऩमयटन उदगभ ङ्जिन्त्दङ्टसम्भ ङ्झसधा हिाइय सम्ऩकय  गनय सऺभ 
फनाइयनेछ  । 

 प्रभङ्टख ऩमयटकीम स्थरहरुसम्भ ऩहूॉच सहज फनाउन केिङ्टरकाय रगामत एङ्जककृत ऩमयटकीम भनोयॊजन 
स्थर ङ्झनभायण तथा सॊचारनभा ङ्झनजीऺेरको रगानी प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकासभा स्थानीम ङ्झनकाम, सभङ्टदाम य ङ्झनजीऺेरको नतेतृ्िदामी बङू्झभका य 
सहबाङ्झगताराइय प्रोत्साङ्जहत गनय ऩमयटन ऺरेिाट प्राप्त आमको ३० प्रङ्झतशत यकभ तत ् तत ् ऺेरको 
ऩूिायधाय ङ्जिकासभा रगानी गने नीङ्झत प्रबािकायी रुऩभा रागू गङ्चयनेछ । 

 ऩियतायोहणराइय ब्मिङ्ञस्थत य िाताियण भैरी िनाइय ऩियतीम ऺेरराइय उत्कृि ऩमयटन गन्त्तब्म स्थरको 
रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयनछे ।  

 ऩमयटन उद्योगराइय हङ्चयत फङृ्जद्धको प्रभङ्टख ऺेरको रुऩभा ग्राभीण तहसम्भ ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गङ्चयनछे ।  
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 साहङ्झसक एफॊ भनोयञ्जनात्भक ङ्जक्रमाकराऩ,  ऩयम्ऩयागत प्राकृङ्झतक उऩचाय तथा स्ऩा, ऩमाय- ऩमयटन,  
क्माङ्झसनो गेङ्झभङ् क्रि,  एङ्जककृत भनोयञ्जन स्थर रगामत ऩमयटकीम उऩज/ङ्जक्रमाकराऩहरुराइय  
ब्मिङ्ञस्थत य भमायङ्छदत रुऩभा सॊचारन य प्रफद्धयनका राङ्झग आिश्मक कानङ्टनी आधाय तमाय गयी रागू 
गङ्चयनेछ ।  

 ऩमयटकीम रुऩभा सॊबाब्म ग्राभीण ऺेरभा साभङ्टदाङ्जमक होभस्टे सॊचारन गनय ग्राभीण सभङ्टदामराइय 
साभङ्टदाङ्जमक बिन, ऩदमाराभागय ङ्झनभायण रगामत ऩूिायधाय ङ्जिकासभा टेिा/ सहमोग गङ्चयनेछ । 

 खासखास ऩमयटकीम उऩजभा केङ्ञन्त्ित बइय ऩमयटन ऺेरहरुको ङ्जिङ्जिङ्झधकयण गङ्चयनेछ ।  
 भङ्टरङ्टकङ्झबर मारा गने नेऩारीराइय आन्त्तङ्चयक ऩमयटनको भान्त्मता ङ्छदन ऩमयटन तथा मातामात व्मिस्था 

सम्फद्ध ङ्जिङ्झबङ्ङ ऐन ङ्झनमभ तथा ङ्झनमभािरीहरुको आिश्मक सॊशोधन गने कामय अगाडी फढाइयनेछ ।   
 चीन य बायत केङ्ञन्त्ित गयी ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामयभा ऩमयटन प्रफद्धयनको कामय मोजना तमाय गयी 

अङ्झबमानका रुऩभा प्रफद्धयनात्भक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
 अन्त्तयायङ्जिम य  ऺेङ्झरम सॊगठनहरु तथा आङ्झथयक रुऩभा निउङ्छदमभान याििाट ऩमयटक आकङ्जर्यत गनय 

प्रफद्धयनात्भक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
 नेऩारराइय आकर्यक गन्त्तब्मको रुऩभा स्थाङ्जऩत गनय आङ्झथयक कङ्ट टनीङ्झत तथा नेऩारी     

डामस्ऩोयाराइय ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।   
 भनोयॊजनस्थर तथा होटर रगामत ऩमयटकीम ऩूिायधायभा  आन्त्तङ्चयक तथा िैदेङ्ञशक रगानी  प्रफद्धयन 

हङ्टने िाताियण ङ्झसजयना गङ्चयनछे ।  
 प्रङ्झत ऩमयटक खचय फङृ्जद्धका राङ्झग ऩमयटकको िसाइय अिङ्झध रम्ब्माउने य मसका राङ्झग नमाॉ 

गन्त्तब्महरुको ऩङ्जहचान तथा सेिा सङ्टङ्जिधाभा रगानी रगामत सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत ङ्छदने िाताियण 
ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

 ऩमयटन ब्मिसामरे प्रदान गने सेिा सङ्टङ्जिधाभा गङ्टणस्तङ्चयमता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय ऩमयटन उद्योगको  
अनङ्टगभनराइय प्रबािकायी फनाइयनेछ । 

 भङ्टरङ्टकबय स्थाऩना बएका होटर ट्राबर टे्रङ्जकङ्ग य होभस्टे रगामत ऩमयटन उद्योगहरुको ऺभता  
अङ्झबफङृ्जद्ध गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

 दङ्टगयभऺेरभा उडान गने िामङ्टसेिाहरुरे त्मस ऺेरभा गयेको उडान सॊख्माको आधायभा ङ्जिशेर् सङ्टङ्जिधा 
तथा सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयाइयनेछ ।  

 हिाइय सेिाराइय बयऩदो, सङ्टयङ्ञऺत, सियसङ्टरब, ङ्झनमङ्झभत, आयाभदामी तथा ङ्झछटोछङ्चयतो मातामातको 
भाध्मभको रुऩभा ङ्जिकास गयी याङ्जिम तथा अन्त्तयायङ्जिम ऩहूॉच स्थाङ्जऩत गने ।  

 सयकायी, ङ्झनजी, स्थानीम ङ्झनकाम य सभङ्टदामको सहकामयभा उड्डमन ऺेरको ङ्जिकासको ङ्झनङ्ञम्त 
आिश्मक ऩूिायधायहरुको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गने । 

 प्रबािकायी अनङ्टगभन, ङ्झनमभन य अत्माधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग भापय त नागङ्चयक उड्डमन ऺेरको 
सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने । 
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७. कामयऺ रे्  

नेऩार सयकायको (कामय ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ फभोङ्ञजभ सॊस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्त्रारमको कामयऺ ेर य भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनङ्टयऩने कामयहरु देहाम अनङ्टसाय यहेका छन ।  

 सॊस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा हिाई मातामातको ङ्जिकाससम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामयक्रभको तजङ्टयभा, 
कामायन्त्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन; 

 ऩमयटन तथा हिाई उद्योगको प्रिद्धयन य सॊयऺण; 

 ट्राबर य टे्रङ्जकङ एजेन्त्सी; 
 ङ्जिश्व ऩमयटन सङ्गठनरगामत ऩमयटन तथा हिाई मातामात सम्फद्ध अन्त्तयायङ्जिम सॊस्था; 
 ऩियतायोहण य अन्त्म साहङ्झसक ऩमयटन ङ्जक्रमाकराऩ; 

 ङ्जिभानस्थरको ङ्झनभायण, भभयत, सम्बाय तथा व्मिस्थाऩन; 

 हिाई मातामात य ऩङ्चयिहनको सञ्चारन तथा व्मिस्था; 
 सॊमङ्टक्त याि सङ् घीम अन्त्तयायङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्घ तथा नागङ्चयक उड्डमनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्म 

अन्त्तयायङ्जिम िा ऺेरीम सॊस्थासॉगको सम्ऩकय , सहमोग य सभन्त्िम; 

 सॊस्कृङ्झतको प्रिद्धयन तथा सॊयऺण; 

 सॊस्कृङ्झतसम्फद्ध अन्त्तयायङ्जिम सॊस्थाहरूसॉगको सम्ऩकय , सहमोग य सभन्त्िम; 

 सॊस्कृङ्झत ङ्जिर्मक अन्त्तयायङ्जिम सम्झौता, साॊस्कृङ्झतक आदान-प्रदान, अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान; 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्त्िका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टहरूको सङ्ग्ग्रह, सॊयऺण, सॊिद्धयन, अन्त्िेर्ण तथा 
उत्खनन; 

 ङ्झनकासी गङ्चयने ऩ ङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टको जाॉच य अनङ्टभङ्झत; 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय; 

 साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा, धयोहय य ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्त्िका दयफायको सॊयऺण तथा सॊिद्धयन; 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ धभय, जात, जाङ्झत, सम्प्रदाम, बार्ा, बाङ्जर्काको साङ्जहत्म, ङ्झरङ्जऩ, करा य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण तथा 
ङ्जिकास; 

 ऩमयटनसॉग सम्फद्ध सङ्घ, सङ्गठन, सॊस्थान य सङ्झभङ्झत; 

 नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, नेऩार रङ्झरतकरा प्रङ्झतष्ठान तथा नऩेार सङ्गीत तथा नाट्यकरा प्रङ्झतष्ठान; 

 ऩशङ्टऩङ्झत ऺरे ङ्जिकास कोर्, रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोर्, फहृत्तय जनकऩङ्टयऺेर ङ्जिकास ऩङ्चयर्द, साॊस्कृङ्झतक 
सॊस्थान य अन्त्म साॊस्कृङ्झतक, धाङ्झभयक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, सॊस्था तथा सङ्झभङ्झत; 

 नायामणङ्जहटी दयफाय सङ्ग्ग्रहारम तथा अन्त्म सङ्ग्ग्रहारम य अङ्झबरेखारम; 

 हिाई मातामातसम्फद्ध सॊस्थान, प्राङ्झधकयण तथा सङ्गठन; 

 नेऩार ङ्ञशऺा सेिाअन्त्तगयत आङ्जकय मोरजी सभूहको सञ्चारन; 

 नेऩार इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सेिाअन्त्तगयत देहामका सभूहको सञ्चारन 

o ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सभूहअन्त्तगयत एअयऩोटय उऩसभूह; 
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o एयोनङ्जटकर इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सभूह; 

o ङ्झसङ्झबर एङ्झबएसन अऩयेसन एण्ड इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सभूह  । 

 

८. कानङ्टनी व्मिस्था्  

 नीङ्झतहरु 

 Tourism vision,  2020 

 ऩमयटन नीङ्झत, २०६५ 

 हिाई  नीङ्झत, २०६३ 

 याङ्जिम सॉस्कृङ्झत नीङ्झत , २०६७ 

 याङ्जिम ऩमयटन यणनीङ्झत (तजङ्टयभा चयणभा) 
 

 ऐन तथा ङ्झनमभहरु् (ऩमयटन तपय ) 
 ऩमयटन ऐन,  २०३५ 

 नेऩार ऩमयटन फोडय ऐन,  २०५३ 

 ऩियतायोहण सम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०५९ 
 ट्राबर तथा टे्रङ्जकङ्ग ङ्झनमभािरी, २०६२ 
 जरमारा ङ्झनमभािरी, २०६३ 
 होटेर, रज, येिूयाॉ तथा ङ्चयजटय, िाय तथा ऩथ प्रदशयक ङ्झनमभािरी, २०३८ 
 नेऩार ऩमयटन फोडय ङ्झनमभािरी, २०५५ 
 क्माङ्झसनो ङ्झनमभािरी,२०७० 

 

 गठन आदेश/कामयङ्जिङ्झध/ङ्झनदेङ्ञशकाहरु् 
 होभस्टे सॊचारन कामयङ्जिङ्झध,  २०६७ 
 ऩियतायोहण योमल्टी िाॉडपाॉड तथा ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० 
 ऩमयटन उद्योग सेिा प्रिाह ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० 
 ङ्जिदा ऩमयटन सम्फन्त्धी कामयङ्जिङ्झध,  २०७० 
 एकताये होटर देङ्ञख ऩाॉच ताये ङ्झडरक्स सम्भका होटर य ऩमयटक आिास (ङ्चयसोटय) सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 

२०७०  
 तायागाॉउ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०३४ 
 नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०२९ 
 ऩियतीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५९ 
 खप्तड ऺेर ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६३ 
 याङ्जिम तार सॊयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६३ 
 रुरु-येसङ्टङ्गा ऺेर सॊयऺण तथा ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६३ 

http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/tourism-policy-2065.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/civil-aviation-ploicy-2063.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/mountaineering-regulation-2059-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/travel-and-trekking-agency-regulation-2062-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/rafting-regulation-2063-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/hotel-lodge-restaurant-bar-and-tourist-guide-regulation-2038-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/nepal-tourism-board-regulation-2055-nep.pdf
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 ङ्जिदेह- ङ्झभङ्झथरा ऺरे ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 ङ्ञचसाऩानी ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 रङ्टङ्ञम्फनी ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 ङ्झसम्रौन ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 ङ्जियाट ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 कणायरी ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयनङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 
 सहरेस ऺेर ऩमयटन प्रिद्धयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 

 

 ऐन तथा ङ्झनमभहरु् (नागङ्चयक उड्डममन तपय ) 
 नेऩार नागङ्चयक उड्डममन प्राङ्झधकयण ऐन, २०५३ 
 नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभ ऐन,२०१९ 
 गैय सैङ्झनक हिाई उडान )ङ्झसङ्झबर एङ्झबएशन (ऐन , २०१५ 
 नेऩार नागङ्चयक उड्डममन प्राङ्झधकयण )ऩङ्जहरो सॊशोधन (ङ्झनमभािरी , २०७० 
 गैय सैङ्झनक हिाई उडान ङ्झनमभािरी, २०५२ 
 गैय सैङ्झनक हिाई उडान (दङ्टघयटना जाॉच) ङ्झनमभहरु, २०२४ 
 हिाई सङ्टयऺा (व्मिस्था) ङ्झनमभािरी,२०४६ 
 ङ्जिभानस्थर दस्तङ्टय ङ्झनमभािरी,२०३८ 

 

 गठन आदेश/कामयङ्जिङ्झध/ङ्झनदेङ्ञशकाहरु् 
 नागङ्चयक उड्डममनसॉग सम्फन्त्धीत सॊस्थाराइय इजाजत ङ्छदन ेसम्फन्त्धी कामयङ्जिङ्झध,  २०६६ 

 

 ऐन तथा ङ्झनमभहरु्(सॉस्कृङ्झत तपय ) 
 प्राङ्ञचन स्भायक सॊयऺण ऐन, २०१३ 
 सञ्चाय सॊस्थान ऐन, २०२८  
 रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोर् ऐन, २०४२ 
 ऩशङ्टऩङ्झतऺेर ङ्जिकास कोर् ऐन, २०४४ 
 अङ्झबरेख सॊयऺण ऐन, २०४६ 
 नेऩार प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 
 नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 
 नेऩार सॊगीत तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 
 फहृत्तय जनकऩङ्टय ऺेर ङ्जिकास ऩङ्चयर्द ऐन, २०५५ 
 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ऐन,२०५९ 
 प्राङ्ञचन स्भायक सॊयऺण ङ्झनमभािरी, २०४६ 

http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/civil-aviation-act-2015-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/CAAN-Rule2070.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/civil-aviation-regulation-2052-nep.pdf
http://www.tourism.gov.np/uploaded/pdf/civil-aviation-accident-investigation-regulation-2024-nep.pdf
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 अङ्झबरेख सॊयऺण ङ्झनमभािरी, २०६३ 
 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ङ्झनमभािरी,२०६१ 

 

 गठन आदेश/कामयङ्जिङ्झध/ङ्झनदेङ्ञशकाहरु 

 देिघाट ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५० 
 बानङ्ट जन्त्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५१ 
 फूढाङ्झनरकण्ठ ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 भनकाभना ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 फौद्धनाथ ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 ऩाटन सॊग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 ऩाङ्झथबया ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 हरेसी भहादेिस्थान ऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०५३ 
 फहृत्तय ियाहऺेर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश,२०६६ 

 

 िडाऩर, भहासन्त्धी (protocol, convention) हरु 

नागङ्चयक उड्डमन सम्फङ्ञन्त्धत 

 Convention on International Civil Aviation, Chicago 

 International Air Service Transit Agreement, Chicago 

 Protocol on the authentic quadrilingual text of the convention on International Civil 

Aviation, Montréal. 

 Protocol relating to certain amendments to the convention on International Civil 

Aviation [Article 48 (a), 49 (e) and 61] Montréal. 

 Protocol relating to an amendments to the convention an International Civil Aviation [ 

Article 50 (a) ], Montréal. 

 Protocol relating to an amendments to the convention on International Civil Aviation 

[Article 83 bis], Montreal. 

 [Article 3 bis], Montreal [Article 56 bis], Montreal. 

 Convention for the unification of certain Rules relating to international carriage by 

Air, Warsaw. 

 Protocol to amend the Warsaw convention of 1929 

 the Hague convention of offences and certain other acts committed on board aircraft, 

Tokyo. 

 Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. 

 The Hague convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil 

aviation, Montreal. 

 Convention on the privileges and Immunities of the specialized agencies. 
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सॊस्कृङ्झतसॊग सम्फङ्ञन्त्धत 

 Convention on the Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and 

transfer of ownership of cultural property. 

 Convention concerning the protection of the World Cultural and natural Heritage. 

 World Intellectual property organization (WIPO), 1997 
 

९.  भन्त्रारमको सॊगठन सॊयचना् 

 

१०. आ.ि. २०७१/0७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणय कामयहरु् 
 ऩमयटन ङ्जिबागको स्थाऩना बएको छ ।  
 ऩोखया ङ्जिभानस्थरको राङ्झग थऩ आिश्मक 629 योऩनी जग्गा भध्मे प्रथभ चयणको कङ्चयि 80 

योऩनी जग्गा तत्कार अङ्झधग्रहण गनय सूचना प्रकाङ्ञशत गङ्चयएको छ । 

 दोश्रो अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर आमोजनाको चाय ङ्जकल्रा तोकी नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत 
गङ्चयएको छ । 

नऩेार ऩमयटन तथा होटर 
व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 

 

http://www.tourism.gov.np/uploaded/Org-Chart1.pdf
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 ऩशङ्टऩङ्झत ऺेरको ङ्झतरगॊगा-ताम्रगॊगा सडकभा ङ्चयटेङ्झनङ्ग िार एिॊ ऩैदर भागयभा प्रस्तयपरक छाप्न े
कामयको नक्सा य रगत ईङ्जिभेट तमाय बै फोरऩर आह्वान बएको छ । 

 रङ्टङ्ञम्िनी ऺेरका ङ्जिकासका राङ्झग गङ्टरु मोजना अनङ्टसायका ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनभायण कामयहरु भध्मे केही 
कामयहरु बैयहेको, केही कामयहरुको सम्झौता हङ्टने क्रभभा यहेको य केही कामयहरुको रगत ईङ्जिभेट 
तमाय बै टेण्डयको प्रङ्जक्रमाभा यहेको छ । 

 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना् याङ्जिम ऩमयटन यणनीङ्झतको भस्मौदा तमाय बएको, ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्ञजल्राभा सॊचारन गनङ्टयऩने ऩूिायधाय ङ्जिकासका कामयका राङ्झग िोरऩर आह्वान गङ्चयएको छ । 

 बक्तऩङ्टय दयिाय स्क्िामयभा यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ 15 िटा, चाॉगङ्टनायामण भङ्ञन्त्दयका ङ्जिङ्झबङ्ङ 6 िटा, ऩाटन 
दयिाय स्क्िामयका 4 िटा, हनङ्टभान ढोका दयिाय स्क्िामयका 3 िटा, फौद्धनाथका 2 िटा य 
स्िमम्ब ङ्टनाथका 3 िटा सम्ऩदा स्थरको भभयत कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण (सेमय रगानी)  

-पाप्रङ्ट ङ्जिभानस्थर कारोऩर गने कामय सम्ऩङ्ङ बएको 
-रुकङ्ट भ (चौयजहायी) ङ्जिभानस्थर कारोऩर गने कामय 80% सम्ऩङ्ङ बएको । 

-ताप्रेजङ्टङ्ग, बोजऩङ्टय, खानीडाॉडा य याया (भङ्टगङ्ट) ङ्जिभानस्थर कारोऩरे कामयका राङ्झग िेशकोर्य कामय 
अङ्ञन्त्तभ चयणभा ऩङ्टगेको । 

 ईराभको ङ्झभङ्झथराजङ्ग य स्माङजाको तङ्टरसी बन्त््माङ्गभा भङ्जहरा, मङ्टिा तथा ङ्जऩछङ्झडएको िगयराई 
रङ्ञऺत गयी होटर तथा रज व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी घङ्टम्ती ताङ्झरभ सॊचारन गङ्चयएको । 

 ऩयम्ऩयागत करा गोष्ठी सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको । 

 भङ्जहरा कराकायहरुको ऩहरभा रैङ्जङ्गग ङ्जिर्मक कामयशारा तथा प्रदशयन सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको । 

 जनकऩङ्टय य रङ्टङ्ञम्िनीभा याङ्जिम साॉस्कृङ्झतक बेरा 2071 सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको । 

 भध्म तथा सङ्टदङ्टयऩङ्ञञ्चभाञ्चरका ङ्झगतकायहरुको िृहत श्रिा बेरा दाङ्गभा सम्ऩङ्ङ बएको । 

 इच्छङ्टक साॉस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठानिाट इच्छङ्टक रैभाङ्झसकको ऩङ्जहरो अॊक प्रकाङ्ञशत बएको । 

 दङ्ञऺण एङ्ञशमा ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना अन्त्तगयत धाधया खोरा डाइबसयन गनय भाटोको 3 
राख घन ङ्झभटय भध्मे 2 राख घन ङ्झभटयको कामय सम्ऩङ्ङ बएको । 

 ऩियङ्झतम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रिद्धयन आमोजना अन्त्तगयत Hospitality Managementङ्जिर्मभा 
स्नातकोत्तय अध्ममनको राङ्झग 1 जना कभयचायीराई छारिृङ्ञत्त प्रदान गङ्चयएको । 

 साॉस्कृङ्झतक सॊस्थान् 
-2071 ऩौर् 27 य 28 गते फसन्त्तऩङ्टय य सॊस्थानको हरभा साॉस्कृङ्झतक भहोत्सि सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयएको । 

-भङ्टनाभदन गीङ्झत नाटक 17 ङ्छदन सम्भ प्रदशयन गङ्चयएको । 

-िैदेङ्ञशक ऩाहङ्टनाहरुको स्िागतभा साॉस्कृङ्झतक कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको । 
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 नेऩार य बायत ङ्जिच ऩमयटन सम्िन्त्धी सॊमङ्टक्त कामय सभूहको ऩङ्जहरो फैठक सम्ऩन बै नेऩार य 
बायतको ऩमयटन ङ्जिकासको राङ्झग सॊमङ्टक्त रुऩभा कामय गनयको राङ्झग साहङ्झसक ऩमयटन , ङ्जहन्त्दङ्ट 
सङ्जकय ट य फङ्टङ्जद्धि सङ्जकय ट जस्ता ऺेर ऩङ्जहचान गङ्चयएको । 

 याङ्जिम ऩमयटन यणनीङ्झत तथा कामयमोजना 92015-20240 को सेङ्झभनाय UNWTO को सभेत 
सहबाङ्झगताभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको । 

 सङ्टङ्जिधासम्ऩङ्ङ ऺेङ्झरम ङ्जिभानस्थरको ङ्जिकास गने क्रभभा ङ्जियाटनगय य नेऩारगञ्ज ङ्जिभानस्थर 
याङ्झरकारीन उडान मोग्म बएको । 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभराई अन्त्तयायङ्जिम उडानभा हारै प्राप्त बएको एमय फस सङ्जहत 3 िटा जहाज 
सॊचारनभा यहेको । 

 

१0. आङ्झथयक िर्य २०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचयको मथाथय ङ्जिियण 

 

  चारङ्ट खचय         रु. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामयक्रभ कामभ फजेट खचय खचय 
प्रङ्झतशत 

1 
3250113 

स स्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक 
उड्डडमन भन्त्रारम 496,959 444,020 89=35 

2 3250123 ऩमयटन कामायरमहरु 14,603 12,518 85=72 

3 3250133 ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 57,988 51,678 89=12 

4 3250143 याङ्जिम अङ्झबरेखारम 13,218 10,720 81=10 

5 3250153 याङ्जिम सॊग्राहारम (छाउनी) 18,788 15,894 84=60 

6 3250163 याङ्जिम करा सॊग्रहारम (बक्तऩङ्टय) 7,561 6,989 92=43 

7 3250173 ऺेरीम सॊग्रारमहरु 13,280 8,491 63=94 

8 3250183 

सॊग्रारमहरु (जातीम सॊग्रहारम 
सभेत) 9,069 8,922 98=38 

9 3250193 ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 29,771 21,915 73=61 

10 3250203 

केन्त्िीम साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा सॊयऺण 
प्रमोगशारा 5,761 5,089 88=34 

11 
3250213 

नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय याङ्ञजिायको 
कामायरम 10,372 9,047 87=23 
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12 3250223 नायामणङ्जहटी दयफाय सॊग्रहारम 68,258 54,411 79=71 

13 3250233 

स्भायक सॊयऺण तथा दयफाय हेयचाह 
कामायरम (बक्तऩङ्टय) 5,835 5,017 85=98 

14 
3251023 

नेऩार ऩमयटन तथा होटर 

व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 61,900 61,900 100=00 

15 3251043 

ऩियतीम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रिद्धयन 
आमोजना 25,000 17,920 71=68 

16 3251063 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना 190,960 181,614 95=11 

17 
3251083 

दङ्ञऺण एङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय 
ङ्जिकास आमोजना 127,364 81,117 63=69 

18 3251113 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सॊयऺण 28,890 28,074 97=18 

19 3251123 ङ्जिश्व सम्ऩदा ऺरे सॊयऺण आमोजना 7,510 6,663 88=72 

20 3251133 सॊस्कृङ्झत प्रिद्धयन कामयक्रभ 433,350 366,442 84=56 

21 3251143 फहृतय जनकऩङ्टय ऺेर ङ्जिकास ऩङ्चयर्द 25,000 25,000 100=00 

22 3251153 ऩशङ्टऩङ्झत ऺेर ङ्जिकास कोर् 1,170,000 1,170,000 100=00 

23 3251163 रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोर् 225,300 225,300 100=00 

24 3251173 साॊस्कृङ्झतक सॊस्थान 4,500 4,500 100=00 

25 3251183 नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 72,200 72,200 100=00 

26 3251193 नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 30,000 30,000 100=00 

27 
3251203 

नेऩार सॊगीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठान 25,000 25,000 100=00 

28 3251213 ईच्छङ्टक साॊस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान 8,270 8,270 100=00 

    जम्भा 3,186,707 2,958,711 92=85 

 

 ऩङ्टॉङ्ञजगत खचय          रु. हजायभा 

1 
3250114 

स स्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक 
उड्डडमन भन्त्रारम 5,772 5,353 92=74 



भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७२ 

 

सॉस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डममन भन्त्रारम  311 

 

2 3250124 ऩमयटन कामायरमहरु 17,900 13,528 75=58 

3 3250134 ऩङ्टयात्ति ङ्जिबाग 200 192 96=00 

4 3250144 याङ्जिम अङ्झबरेखारम 5,250 5,243 99=87 

5 3250154 याङ्जिम सॊग्राहारम (छाउनी) 16,655 15,822 95=00 

6 3250164 याङ्जिम करा सॊग्रहारम (बक्तऩङ्टय) 2,100 1,914 91=14 

7 3250174 ऺेरीम सॊग्रारमहरु 420 430 102=38 

8 3250194 ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 2,470 2,393 96=88 

9 
3250204 

केन्त्िीम साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा सॊयऺण 
प्रमोगशारा 2,000 1,995 99=75 

10 
3250214 

नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय याङ्ञजिायको 
कामायरम 775 436 56=26 

11 3250224 नायामणङ्जहटी दयफाय सॊग्रहारम 11,050 10,912 98=75 

12 
3250234 

स्भायक सॊयऺण तथा दयफाय हेयचाह 
कामायरम (बक्तऩङ्टय) 25 25 100=00 

13 
3251044 

ऩियतीम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रिद्धयन 
आमोजना 3,800 1,930 50=79 

14 3251064 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना 426,975 349,980 81=97 

15 
3251084 

दङ्ञऺण एङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय 
ङ्जिकास आमोजना 10,000 6,160 61=60 

16 3251114 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सॊयऺण 129,100 121,576 94=17 

17 3251124 ङ्जिश्व सम्ऩदा ऺरे सॊयऺण आमोजना 11,050 10,238 92=65 

18 3251134 सॊस्कृङ्झत प्रिद्धयन कामयक्रभ 4,300 4,068 94=60 

    जम्भा 649,842 552,195 84=97 
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१1. आ.ि. 2०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचय्  
 

 चारङ्ट खचय          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टद फजेट खचय प्रङ्झतशत 

1 
3250113 

स स्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डडमन 
भन्त्रारम 287,890 133,546 46=39 

2 3250123 ऩमयटन कामायरमहरु 15,239 12,278 80=57 

3 3250133 ऩङ्टयात्ति ङ्जिबाग 53,473 45,486 85=06 

4 3250143 याङ्जिम अङ्झबरेखारम 13,459 9,558 71=02 

5 3250153 याङ्जिम सॊग्राहारम (छाउनी) 19,387 12,809 66=07 

6 3250163 याङ्जिम करा सॊग्रहारम (बक्तऩङ्टय) 10,720 7,202 67=18 

7 3250173 ऺेरीम सॊग्रारमहरु 13,161 8,243 62=63 

8 3250183 सॊग्रारमहरु (जातीम सॊग्रहारम सभेत) 30,419 17,222 56=62 

9 3250193 ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 30,223 21,658 71=66 

10 3250203 केन्त्िीम साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा सॊयऺण प्रमोगशारा 6,531 5,209 79=76 

11 3250213 नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय याङ्ञजिायको कामायरम 9,326 5,518 59=17 

12 3250223 नायामणङ्जहटी दयफाय सॊग्रहारम 59,743 50,608 84=71 

13 3250233 

स्भायक सॊयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम 
(बक्तऩङ्टय) 5,813 4,640 79=82 

14 3251023 नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 18,340 9,408 51=30 

15 3251043 ऩियतीम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रिद्धयन आमोजना 7,825 1,882 24=05 

16 3251063 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना 210,703 168,674 80=05 

17 3251083 दङ्ञऺण एङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय ङ्जिकास आमोजना 247,647 40,954 16=54 

18 3251113 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सॊयऺण 18,002 5,747 31=92 

19 3251123 ङ्जिश्व सम्ऩदा ऺरे सॊयऺण आमोजना 5,268 2,312 43=89 

20 3251133 सॊस्कृङ्झत प्रिद्धयन कामयक्रभ 414,200 303,999 73=39 
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21 3251143 फहृतय जनकऩङ्टय ऺेर ङ्जिकास ऩङ्चयर्द 45,030 31,840 70=71 

22 3251153 ऩशङ्टऩङ्झत ऺेर ङ्जिकास कोर् 190,000 131,500 69=21 

23 3251163 रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोर् 330,000 305,805 92=67 

24 3251173 साॊस्कृङ्झतक सॊस्थान 12,500 10,500 84=00 

25 3251183 नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 80,369 80,369 100=00 

26 3251193 नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 47,500 21,950 46=21 

27 3251203 नेऩार सॊगीत तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 35,350 35,350 100=00 

28 3251213 ईच्छङ्टक साॊस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान 3,285 3,285 100=00 

29 3251223 मातामात(हिाई) आमोजना तमायी सङ्टङ्जिधा 227,700 0 0=00 

30 3251803 दोश्रो अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर आमोजना, ङ्झनजगढ 0 0 

 
    जम्भा 2,449,103 1,487,552 60=74 

 

 

ऩूॉङ्ञजगत खचय          रु. हजायभा 

1 
3250114 

स स्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डडमन 
भन्त्रारम 13,650 3,211 23=52 

2 3250124 ऩमयटन कामायरमहरु 33,805 19,132 56=60 

3 3250134 ऩङ्टयात्ति ङ्जिबाग 250 82 32=80 

4 3250144 याङ्जिम अङ्झबरेखारम 20,660 2,878 13=93 

5 3250154 याङ्जिम सॊग्राहारम (छाउनी) 16,935 2,003 11=83 

6 3250164 याङ्जिम करा सॊग्रहारम (बक्तऩङ्टय) 2,670 70 2=62 

7 3250174 ऺेरीम सॊग्रारमहरु 23,600 939 3=98 

8 3250184 सॊग्रारमहरु (जातीम सॊग्रहारम सभेत) 3,240 607 18=73 

9 3250194 ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 11,840 1,291 10=90 

10 3250204 केन्त्िीम साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा सॊयऺण प्रमोगशारा 2,675 1,643 61=42 

11 3250214 नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय याङ्ञजिायको कामायरम 445 164 36=85 



भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७२ 

 

सॉस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डममन भन्त्रारम  314 

 

12 3250224 नायामणङ्जहटी दयफाय सॊग्रहारम 19,900 5,550 27=89 

13 3250234 

स्भायक सॊयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम 
(बक्तऩङ्टय) 142 142 100=00 

14 3251064 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना 454,525 174,606 38=42 

15 3251084 दङ्ञऺण एङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय ङ्जिकास आमोजना 15,650 7,907 50=52 

16 3251114 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सॊयऺण 137,543 17,112 12=44 

17 3251124 ङ्जिश्व सम्ऩदा ऺरे सॊयऺण आमोजना 25,400 15,416 60=69 

18 3251804 दोश्रो अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर आमोजना, ङ्झनजगढ 0 0 

 
    जम्भा 782,930 252,753 32=28 

 
१२. आ.ि. 207१/7२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामयक्रभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामयक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 169 

 ताप्रेजङ्टङ्गदेङ्ञख दाच ङ्टयरासम्भको उच्च 
ऩहाडी ग्राभीण ऩमयटन भागयराई 
ऩमयटन ऩूिायधाय कामयक्रभ अन्त्तगयत 
"द ग्रटे ङ्जहभारमन टे्रर" 
अिधायणाराई प्राथङ्झभकताका साथ 
अङ्ञघ फढाउने।  

उक्त कामयक्रभ ऩमयटन ङ्जिबाग भापय त 
सञ्चारन गने गयी कामयक्रभ स्िीकृत बई 
कामय प्रङ्जक्रमा अगाडी फढाईएको छ । 

2 170 
 ङ्झरब ङ्टिन अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थरराई 

आधङ्टङ्झनकीकयण गयी सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ 
फनाउने।  

जाऩान सयकायको अनङ्टदान सहमोगभा 
ङ्झरब ङ्टिन अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर कामायरमभा 
टभॉनर भोनोऩ ङ्टल्स सेकेण्डयी सङ्झबयरेन्त्स याडाय 
य रङ्झरतऩङ्टयको बटे्टडाॊडाभा इनरुट भोनोऩ ङ्टल्स 
सेकेण्डयी सङ्झबयरेन्त्स याडाय जडान गने कामय 
बईयहेको । 
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3 170 
 बैयहिाङ्ञस्थत गौतभ फङ्टद्ध ऺेरीम 

ङ्जिभानस्थरको ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड 
फढाउने।  

अन्त्तयायङ्जिम प्रङ्झतष्ऩधायफाट छनौट बएको 
ङ्ञचङ्झनमा ङ्झनभायण कम्ऩनीरे ङ्झनभायण कामय शङ्टरु 
गङ्चययहेको • घाघया खोरा डाईबसयनको 
कामयको कङ्चयफ ७५% कामय सम्ऩङ्ङ बएको । 

• हारसम्भ रु ३४ कयोड ७५ राख खचय 
बएको  

4 170 

 ऩोखया ङ्जिभानस्थरको राङ्झग जग्गा 
प्राङ्झप्त तथा आधायबतू ऩूिायधायको 
कामय सम्ऩङ्ङ गयी ङ्जिभानस्थर 
ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गने। 

८० योऩनी जग्गा अङ्झधग्रहणको राङ्झग 
साियजङ्झनक सूचना जायी बै अङ्झधग्रहणको कामय 
शङ्टरु बएको । हारसम्भ १४ कयोड खचय 
बएको । 

5 171 

 फायाको ङ्झनजगढभा दोस्रो 
अन्त्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थरको 
ङ्झनभायणका राङ्झग आगाभी िर्य फस्ती 
स्थानान्त्तयण गने।  

चारङ्ट आ.ि. देङ्ञख ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ 
नेऩार उड्डमन प्राङ्झधकयणराई सेमय रगानीभा 
ङ्झनकासा कामभ गङ्चयएको । . आमोजनाको 
चायङ्जकल्रा नेऩार याजऩरभा मङ्जह ङ्झभङ्झत 
२०७१।१२।३० भा प्रकाङ्ञशत गङ्चयएको । 

6 172 

 ङ्जियाटनगय, नेऩारगन्त्ज य धनगढी 
ङ्जिभानस्थरहरूराई सङ्टङ्जिधासम्ऩङ्ङ 
ऺेरीम ङ्जिभानस्थरको रूऩभा 
ङ्जिकास गने।  

ङ्जियाटनगय, नेऩारगञ्ज य धनगढी 
ङ्जिभानस्थरराई ङ्जिस्ताय तथा आधङ्टङ्झनकीकयण 
गने सम्फन्त्धी ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन 
बैयहेको • ङ्जियाटनगय य नेऩारगञ्ज ङ्जिभानस्थर 
यारीकाङ्झरन उडान मोग्म बएको ।   

7 172 
 जनकऩङ्टय, बिऩङ्टय य सङ्टखेत 

ङ्जिभानस्थरराई यारीकारीन 
अितयणमोग्म फनाउने।  

जनकऩङ्टय य सङ्टखेत ङ्जिभानस्थरराई मसै 
आङ्झथयक िर्य ङ्झबर यारीकाङ्झरन उडान मोग्म 
िनाउने गयी कामयक्रभ सञ्चारन बैयहेको । 

8 172  सङ्टखेतको याभघाटभा ङ्जिभानस्थरको 
ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने।  

सङ्टखेतको याभघाटभा ङ्जिभानस्थर ङ्झनभायणको 
ऩूिय सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन अङ्ञन्त्तभ 
चयणभा ऩङ्टगेको । 
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9 172 

 प्मूठानको चाल्नेटाय य तेह्रथङ्टभको 
च ङ्टहान डाॉडाभा ङ्जिभानस्थर 
ङ्झनभायणको सम्बाव्मता अध्ममन 
गङ्चयनेछ। याजङ्जियाज 
ङ्जिभानस्थरराई सञ्चारनभा 
ल्माउने।  

प्मङ्टठानको चाल्नेटाय य तेह्रथङ्टभको 
च ङ्टहानडाॉडाभा ङ्जिभानस्थर ङ्झनभायणको ऩूिय 
सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन अङ्ञन्त्तभ 
चयणभा ऩङ्टगेको। 

10 174 

 ऩोखयाको पेिातारभा म्मूङ्ञजकर 
िाटय पाउन्त्टेन ङ्झनभायणका राङ्झग 
ङ्झनजी ऺेरराई आकङ्जर्यत गने।   

 

पेिातारभा म्मङ्टङ्ञजकर िाटय पाउन्त्टेन 
ङ्झनभायण जेनेबा भोडेरभा गनय कामयक्रभ 
स्िीकृत बएको छ । स्थानीम 
सयोकायिाराहरुसॉग पाउण्टेन स्थाऩना गने 
स्थानका सम्िन्त्धभा छरपर बैयहेको । 

11 175 
 रङ्टङ्ञम्फनी य ऩशङ्टऩङ्झत ऺेरको 

गङ्टरुमोजनाको कामायन्त्िमनभा तीब्रता 
ङ्छदन।े  

रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोर् य ऩशङ्टऩङ्झत ऺेर 
ङ्जिकास कोर्का िाङ्जर्यक कामयक्रभहरु 

गङ्टरुमोजनासॉग तादाम्मता हङ्टने गयी प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको । स्िीकृत फाङ्जर्यक कामयक्रभ 
अनङ्टसायका ङ्जक्रमाकराऩहरु सञ्चारन   
बैयहेको । 

12 175 
 िृहत्तय जनकऩङ्टय ऺेरको ङ्जिकासको 

गङ्टरुमोजना तमाय ऩायी 
कामायन्त्िमनभा ल्माउने।  

फहृत्तय जनकऩङ्टय ऺेरको ङ्जिकासको 
गङ्टरुमोजना तमाय ऩाने कामय बैयहेको 

13 176 

 देशका भूतय-अभूतय साॊस्कृङ्झतक 
सम्ऩदाहरुको खोज, सॊयऺण, सॊिद्धयन 
गदै ठूरा य ऐङ्झतहाङ्झसक धाङ्झभयक 
स्थरहरुभा ट्रिको ङ्झनभायण गयी 
सॊचारन गङ्चयने ।  

ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राभा यहेका १३१ िटा 
सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गने, फङ्टटिरङ्ञस्थत 

ङ्ञजतगढीको उत्खनन,् ऩङ्ञण्डतऩङ्टय उत्खनन ्गने 
रगामत १० िटा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थरहरुको 
उत्खनन ्गने कामय बैयहेको । 
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14 176 

 देशबयका धाङ्झभयक स्थरहरुको 
सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा, धाङ्झभयक स्थरभा 
यहेको दोहोयो स्िाङ्झभत्ि सभाप्त गयी 
सम्फङ्ञन्त्धत सॊस्थाकै नाभभा कामभ 
गने व्मिस्था गने।  

ठूरा भठ/भङ्ञन्त्दयहरुरे बेटीघाटी तथा 
आफ्नो स्रोतको व्मिस्थाऩन गयी 
भठभङ्ञन्त्दयहरुको सॊयऺणभा उऩमोग गने य 
मस कामयको राङ्झग भन्त्रारमको सॊस्कृङ्झत 
भहाशाखारे ङ्झनदेङ्ञशका तमाय ऩाने कामय 
गङ्चययहेको  

15 177 

 याङ्जिम अङ्झबरेखारमराई आधङ्टङ्झनक, 

उऩकयणमङ्टक्त य सङ्टयङ्ञऺत फनाई 
यािको अभूल्म सम्ऩङ्ञत्तको रुऩभा 
यहेका अङ्झबरेखहरुराई व्मिङ्ञस्थत 
य सॊयङ्ञऺत गने।  

याङ्जिम अङ्झबरेखारमका राङ्झग आधङ्टङ्झनक 
उऩकयण अन्त्तगयत डकङ्ट भेन्त्ट स्क्मानय य 
भाईक्रोङ्जपल्भ ङ्चयप्रेस गनय ङ्चयर खङ्चयद गने 
कामय प्रकृमाभा यहेको छ । 

16 177 
 देशका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानभा जाङ्झत, बार्ा, 

धभय य सॊस्कृङ्झत झल्काउन े जातीम 
सॊग्रहारम ङ्झनभायण गदै राने । 

कैरारी, दाङ्ग, जङ्टम्रा, स्माङ्ग्जा, गोयखा, 
सङ्टनसयी,भोयङ्ग, झाऩाभा   जातीम सॊग्रहारम 
स्थाऩना,ङ्जिस्ताय, प्रदशयनी व्मिस्थाऩन तथा 
सङ्टढृढीकयणको  कामय बईयहेको छ।  
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१.ऩषृ्ठबतूभ: 

गयीिीराई न्त्मून गदै रैजान ेय अन्त्तत: तफश्वफाट नै गरयिी हटाउन ेउद्देश्मसाथ आएको सहश्राब्दी विकास 
रक्ष्म य साकक  विकास रक्ष्म सभेतराई दृविगत गयी नेऩार सयकायका आितधक मोजनाहरूरे गरयफी 
न्त्मूतनकयणराई नै ऩवहरो प्राथतभकताभा याखेकोरे गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी वितबन्न तनकामफाट सञ्चारन 
बैयहेका कामकक्रभ फीच सॊमोजन य सभन्त्िम कामभ गनक तथा सहकायी भापक त गरयफी तनिायणका 
कामकक्रभराई ऩरयचारन गयी ग्राभीण अथकतन्त्रको विकासभा भहत्िऩूणक बतूभका खेल्न ेउद्देश्मराई अॊतगकाय 
गयी सहकायी तथा गरयफी तनिायण भन्त्रारमको स्थाऩना बएको हो । साथै नेऩार सयकायरे अन्त्तरयभ 
सॊविधान रगामत आफ्नो नीतत, फावषकक िजेट तथा आितधक मोजना भापक त सहकायीराई आतथकक 
विकासको एक प्रभखु स्तम्बको रुऩभा विकास गयी आतथकक िृद्बि हातसर गने उद्देश्म तरएको छ । 
सयकाय, सहकायी य तनजी ऺेरको सॊमोजनफाट भार आतथकक तथा साभाजजक तफकास गनक सवकन्त्छ बने्न 
कुयाको आत्भसात गदै वितबन्न भन्त्रारमहरु य तनकामहरुरे सञ्चारन गने गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी 
कामकक्रभहरुको सभजुचत सभन्त्िम गने उद्देश्मका साथ नऩेार सयकाय (भ.ऩ.) को तभतत २०६९/०२/०५ 
को तनणकमरे सहकायी तथा गरयफी तनिायण भन्त्रारमको गठन बएको हो । 

 
२. दृविकोण् 
सफर य सऺभ सहकायी प्रणारी सवहतको गरयफीभकु्त नेऩारी सभाज । 
३. ध्मेम् 
याविम अथकतन्त्र य गरयफी तनिायणभा मोगदान फढाउन े गयी सहकायी प्रणारीको सफरीकयण गने एिॊ 
गरयफी न्त्मूनीकयणको कामकभा नेततृ्िदामी बतूभका तनिाकह गने ।  

 

 उद्दशे्म् 
 सभूदामभा यहेको आतथकक एिॊ साभाजजक ऩूॊजीको अतधकतभ उऩमोग हनुे गयी सहकायीको विकास, 

विस्ताय य प्रिर्द्कन गने । 

 सन ्२०१७ सम्भभा गरयफीको येखाभूनी यहेको जनसॊख्मा १८ प्रततशतभा ल्माउने याविम रक्ष्म प्राप्त 
गनक सहमोग गने । 

 

४. यणनीतत् 
 सहकायी तपक  
 गरयफी तनिायणको सन्त्दबकभा सहकायी ऺेरको मोगदानराइ ध्मानभा याख्दै सहकायीराई उत्ऩादन िृवर्द्, 

गरयफी तथा असभानता न्त्मूनीकयण य साभाजजक न्त्माम प्रििकन गने एक प्रभखु भाध्मभको रुऩभा विकास 
गने । 
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 कृवष, उद्योग तथा सेिा ऺेरभा सहकायी ऺेरको रगानीराईक सॊख्मात्भक बन्त्दा गणुात्भक ऩऺभा अझ 
जोड द्बददैं आमआजकनका अिसयहरुको सजृना गदै फेयोजगायी घटाउन सहमोग गने । 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको स्थाऩना य सञ्चारनका आधाय य भाऩदण्डहरु स्ऩिरुऩरे ऩरयबावषत गयी 
सचुकहरुको आधायभा सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको स्ितनमभन तथा प्रबािकायी रुऩभा अनगुभन  
भूल्माङ्कन गने प्रणारीको विकास गने । 

 जशऺा, तातरभ य सूचनाको भाध्मभफाट सहकायीको सॊस्थागत ऺभता विकास य आभ नागरयकहरु एिॊ 
फचतकताकहरुभा सहकायी सम्फन्त्धी चेतना अतबफवृर्द् गने । 

 भवहरा, गरयफ, सीभान्त्तकृत, अऩाङ्ग, बतूभहीन तथा वऩछतडएका िगक य श्रतभकहरुका साथै आभ 
नागरयकहरुको जीिनस्तयभा सधुाय ल्माउन सहकायीको ऩहुॉच ऩरु् माउने ।  

 सहकायी ऺेरभा प्रबािकायी व्मिस्थाऩन वितधको अिरम्फन तथा तनमभन भापक त सशुासन कामभ गने । 

 सहकायीको विकास, विस्ताय य प्रिर्द्कन गनक सयकाय, सहकायी, तनजीऺेर तथा विकास साझेदायहरु फीच 
सहकामक य सहमोगराई प्रििकन गने । 

 सहकायीको विकासका रातग दीघककारीन मोजना, भानि सॊसाधन विकास, आिश्मक सॊगठन 
सॊयचनाहरुको तनभाकण एिॊ कानूनी व्मिस्थाहरु गने । 

 

 गरयफी तनिायण तपक  
 गरयफी न्त्मनुीकयण सम्िन्त्धी नीतत तथा कामकक्रभहरुको ऩनुकसॊयचना एिॊ प्राथतभकयण गदै  सम्िर्द् नीतत 

तथा कामकक्रभहरुराई अझ फढी ऩूिाकनभुानमोग्म (More Predictable) फनाउने  । 

 देशका सभग्र आतथकक साभाजजक कृमाकराऩहरु य द्बदगो एिॊ पयावकरो आतथकक िरृ्द्ी भापक त सजृना 
हनुे योजगायी रगामतका सम्ऩूणक अिसयहरुको न्त्मामोजचत वितयण हनुे गयी सम्फर्द् सफै ऺेरगत 
नीततहरुराई ऩरयरजऺत गने । 

 याविम तथा अन्त्तयाकविम रगानी, िैदेजशक सहमोग एिॊ गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुका फीच प्रबािकायी 
सभन्त्िम य सहकामकराई सदुृढ गदै गयीफी न्त्मूनीकयणका रातग स्रोत ऩरयचारन गनक यचनात्भक 
बतूभका तनिाकह गने ।  

 वितबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी तनकामहरुफाट सॊचातरत गरयफी तनिायणका कामकक्रभहरुको सभन्त्िम 
गदै कामकन्त्िमनभा प्रबािकारयता ल्माउने । 

 गरयफको ऩवहचान एिॊ िगॉकयण गयी सीभान्त्त गरयफहरुको रातग उऩमूक्त नीतत य कामकक्रभहरुको 
तनधाकयण गयी वितबन्न सभदुाम य ऺेरभा यहेको धनी य गरयफ फीचको खाडर कभ हनुे वकतसभका 
कामकक्रभहरु तम गने । 

 गरयफी तनिायणभा सहमोग ऩरु् माउने कामकक्रभ सॊचारन गनक अन्त्तयाकविम सॊघ सॊस्था तथा विकास 
साझेदायसॊग सभन्त्िम य सम्फन्त्ध विस्ताय गने । 
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 सहकायी तपक  
 सहकायी ऺेरको स्िस्थ विकास एिॊ विस्तायका रातग आिश्मक द्बदशातनदेश प्रदान गनक याविम 

सहकायी नीततको तनभाकण  गने एिॊ सो सभेतको आधायभा विद्यभान सहकायी ऐन तथा तनमभािरीभा 
आिश्मक सॊशोधन गने । 

 आभ जनताभा गणुस्तयीम सेिा ऩरु् माउनका रातग सहकायीको विद्यभान सॊस्थागत सॊयचना य कामक 
प्रकृमाहरुभा सधुाय एिॊ ऩनु् सॊयचना गने ।  

 ऺेतरमस्तयभा ऩाॉचै विकास ऺेरभा यहेका सहकायी प्रजशऺण केन्त्रहरुको स्तयफरृ्द्ी गयी साधनस्रोत 
सम्ऩन्न फनाउने । 

 याविम सहकायी विकास फोडकराई सहकायी ऺेरको प्रबािकायी अनसुन्त्धानभरुक तथा प्रिर्द्कनात्भक 
सॊस्था (Think Tank) को रुऩभा विकास गने । 

 सहकायी सम्फन्त्धी जनचेतना अतबफवृर्द्का रातग सयकाय, स्थानीम तनकाम, सहकायी ऺेर, नागरयक 
सभाज, विकास साझेदाय, शैजऺक ऺेर, सञ्चाय जगतका साथै सम्फर्द् साभाजजक सॊघ सॊस्थाहरुको 
ऩरयचारन गने । 

 सहकायीको रातग आिश्मक ऩने व्मािसावमक जनशजक्त तमाय हनुसक्ने अनकुुर िाताियण तनभाकणका 
रातग सहकायी जशऺाराई भाध्मतभक तह देजख उच्च जशऺा सम्भको ऩाठ्यक्रभभा सभािेश गयाउन 
ऩहर गने । 

 सहकायीभा आिर्द् विऩन्न भवहरा, सीभान्त्तकृत, गरयफ सभदुाम, अऩाङ्ग, बतूभहीन तथा वऩछतडएको 
सभदुाम य श्रतभकहरूराई स्ियोजगायभूरक उद्योग तथा व्मिसाम स्थाऩना गनक आिश्मक ऩने 
व्मािसावमक तथा सीऩभूरक तातरभहरु प्रदान गनक कामकक्रभहरु सॊचारन गने । 

 विऩन्न सभदुामका व्मजक्तहरुको सहबातगता य फाहलु्मता यहेका सहकायी सॊस्थाहरू ऩरयचारन गयी 
गरयफी तनिायणका वक्रमाकराऩ सॊचारन गनक सयकायका सम्फर्द् तनकामहरु य विकास साझेदायहरुराई 
अतबप्ररेयत गने । 

 सहकायीहरुराई विषमगत कामकऺ ेर, बौगोतरक ऺेर, जनसहबातगता, सशुासन य कायोिायको आधायभा 
िगॉकयण गयी सोही आधायभा सहमोग उऩरब्ध गयाउन ेप्रणारीको विकास गने । 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरूको प्रबािकायी अनगुभन एिॊ भूल्माॊकन गने प्रमोजनका रातग स्ऩि सूचक 
सवहतको भाऩदण्ड य कामकवितधहरुको तनभाकण गयी कामाकन्त्िमनभा ल्माउन े। 

 सहकायी ऺेरको विकास, विस्ताय य प्रिर्द्कनभा भहत्िऩूणक मोगदान ऩरु् माउने तनकाम य व्मजक्तहरुराई 
सम्भान तथा ऩयुस्कृत गनक  भन्त्रारमभा प्रोत्साहन कोषको स्थाऩना गने । 

 आऩूततक प्रणारीभा स्िस्थ प्रततस्ऩधाक कामभ गने थोक तथा खरुा सहकायी फजायहरुको स्थाऩना गनक 
प्रोत्साहन गने । 

 सहकायी उद्योग व्मिसामको विकास य विस्तायका रातग उऩमकु्त कय नीतत अिरम्फनका रातग 
ऩषृ्ठऩोषण गने । 
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 फचत तथा ऋण सहकायीको कायोिायराई सयुजऺत य बयऩदो फनाउन याि फैकसॉग सभेत सहकामक 
गयी सघन अनगुभन य तनमभनको प्रबािकायी व्मिस्था गने । 

 सहकायीभा आफर्द् भवहरा तथा रजऺत सभूहद्वाया सञ्चारन गरयने उद्योगहरुका रातग विउ ऩूॉजीको 
व्मिस्थाऩन एिॊ व्मिसावमक ऺभता अतबफवृर्द् गनक सहतुरमतऩूणक ऋण तथा ऩूॉजीगत अनदुान  य अन्त्म 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 सहकायी सॊस्थाहरुफीच अन्त्तय व्मिसावमक सम्फन्त्ध विस्तायका रातग अतबप्ररेयत गने। 

 सहकायी ऺेरको विकास य विस्तायका रातग वितबन्न अनसुन्त्धान एिॊ सम्बाव्मता अध्ममनका 
कामकहरुराई अगातड फढाउन े। 

 

 गरयफी तनिायण तपक  
 गरयफीन्त्मूनीकयणसॉग प्रत्मऺरुऩभा सम्फजन्त्धत कामकक्रभ तथा आमोजनाहरुको प्राथातभकयण गयीसोही 

अनसुाय सयकायी रगानी तथा फैदेजशक सहमोगराई ऩरयरजऺत गनक सघाउ ऩरु् माउने । 

 ितकभान सन्त्दबकभा याविम ऩरयिेश सहुाउॉदो गरयफीको ऩरयबाषा गदै एवककृत याविम गरयफी तनिायण 
नीततको  तजुकभा गने ।  

 अन्त्तयाकविम ऺेरभा आएका नविन भान्त्मताहरुराई सभेत ध्मानभा याजख गरयफी भाऩनका आधायहरु 
तनधाकयण  गने एिॊ सभसाभवमक फनाउने । 

 याविम गरयफी सिेऺण कामकक्रभ भापक त ऩारयिारयकस्तय सम्भ ऩगु्नेगयी सीभान्त्तकृत, वितबन्न िगक य 
सभदुामभा यहेका गरयफहरुको ऩवहचान  एिॊ नक्शाॊकन गने । 

 वितबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेरफाट प्रत्मऺरुऩभा गरयफी न्त्मनुीकयणराई सघाउ ऩगु्नेगयी 
सॊचातरत कामकक्रभहरुको विस्ततृ डाटािेश (Database) तमाय ऩाने । 

 गरयफ सभदुाम य सीभान्त्त गरयफहरुको आिश्मकता रेखा जोखा (Needs Assessment) य सबाॊिनाको 
ऩवहचान  गयी सो अनसुाय रजऺत कामकक्रभ सॊचारन गने । 

 सहकायी अन्त्तगकत  तफशषे रघवुित्त कामकक्रभ भापक त गरयफहरुको सहतरमतऩूणक ऋणभा ऩहुॊच फरृ्द्ी गने । 

 वितबन्न तनकामहरुफाट सॊचातरत गरयफी तनिायणका कामकक्रभहरुभा प्रबािकायी सभन्त्िम स्थावऩत गनक 
अन्त्तय तनकाम सभन्त्िमको रुऩयेखा (Inter Governmental Coordination Framework) को तनभाकण गने। 

 वितबन्न सयकायी तनकाम तथा गैयसयकायी सॊघसस्थाहरुफाट सॊचातरत गरयफी तनिायणका कामकक्रभहरुको 
प्रबािकायी अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका रातग तनजित आधायहरुको विकास गने । 

 गरयफ सभदुाम एिॊ व्मजक्तको आिश्मकता चाहना य सॊबािनाको ऩवहचान गने । 

 दाततृनकाम, गै. स. स., तनजी, सहकायी एिॊ स्थानीम तनकामहरुराईक गरयफ केजन्त्रत कामकक्रभ सॊचारन 
गनक प्रोत्सावहत गने । 

 गरयफी न्त्मूनीकयणको आितधक कामक मोजना फनाई कामाकन्त्िमन गने । 

 योजगायीभूरक सीऩभूरक कामकक्रभहरु सॊचारन गने, गयाउने । 
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५. कामकऺ रे् 
नेऩार सयकाय(कामक विबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोजजभ भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनुकऩने कामकहरु 
देहाम अनसुाय यहेका छन ्। 

 सहकायी य गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामकक्रभको तजुकभा, कामाकन्त्िमन, अनगुभन य 
भूल्माङ्कन, 

 सहकायी सॊघसॊस्थाको विकास, सदुृवढकयण य तनमभन, 

 सहकायी य आतथकक विकास, 

 सहकायीको प्रिर्द्कन य सॊयऺण, 

 अन्त्तयाकविम सहकायी सॊगठन सम्फन्त्धी विषम, 

 अन्त्तयाकविमस्तयभा सहकायी सॊस्थाको प्रिर्द्कन य विकास, 

 सहकायी फचत तथा ऋण रगानीसम्फन्त्धी विषम, 

 सहकायी य गरयफी तनिायणसॉग आिर्द् सॊघसॊस्थाको अनगुभन, येखदेख य तनमभन, 

 सहकायी यकभको रगानी, 
 सहकायी य गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी वितबन्न तनकामफाट सञ्चातरत कामकक्रभको सभन्त्िम, अनगुभन य 

भूल्माङ्कन, 

 सहकायी य गरयफी तनिायणसॉग सम्फजन्त्धत अन्त्तय भन्त्रारमगत कामकको सभन्त्िम, 

 सीभान्त्तकृत, वितबन्न िगक य सभदुामभा यहेका गरयफको ऩवहचान, 

 सहकायी य गरयफी तनिायणका ऺेरभा कामकयत याविम तथा अन्त्तयाकविम गैयसयकायी सॊस्थाको प्रफर्द्कन, 

काभको सभन्त्िम, अनगुभन य भूल्माङ्कन, 

 सहकायी य गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान, सिेऺण, 

 सहकायी सम्फन्त्धी ऺभता अतबिृवर्द्, 

 सहकायी य गरयफी तनिायणसम्फन्त्धी आमोजनाको सॊबाव्मता अध्ममन, कामाकन्त्िमन, अनगुभन य 
भूल्माङ्कन, 

 सहस्राब्दी विकास रक्ष्म (गरयफी तनिायण सम्फन्त्धी), 
 याविम सहकायी विकास फोडक, 
 सहकायी सॊघ/सॊस्था ।  

 

६. कानूनी व्मिस्था् 
 सहकायी ऐन, २०४८। 

 याविम सहकायी फोडक ऎन, २०४९ । 

 सहकायी तनमभािरी, २०४९ । 

 गरयफ घयऩरयिाय ऩवहचान य ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन तथा वितयण तनदेजशका, २०६९ । 

 गरयफ घयऩरयिाय ऩवहचान य ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन तथा वितयण आतथकक तनदेजशका, २०६९ । 
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 एवककयण कामकवितध, २०७० । 

 सहकायी रेखा तथा रेखा ऩरयऺण द्बदग्दशकन । 

 सहकायी सॊघ/सॊस्था दताक सॊचारन, रेखाऩरयऺण, अनगुभन तथा तनमभन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६८। 

 सऩुथ भूल्मका सहकायी ऩसर सॊचारन सम्फन्त्धी तनमभािरी, २०६५ । 

 याविम सहकायी नीतत, २०६९ । 

 

७. सॊगठन सॊयचना् 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८. आ.फ. २०७१/0७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणक कामकहरु् 
 सहकायी ऐन, २०४८ सॊशोधनका रातग विशेष गयी सभस्माग्रस्त सहकायीहरुको सम्ऩतत व्मिस्थाऩन 

गनक सयोकायिारासॉग छरपर गयी भस्मौदा तमाय ऩारयएको, उक्त भस्मौदाराई अजन्त्तभ रुऩ द्बदई 
आतथकक व्ममबायका रातग अथक भन्त्रारमफाट स्िीकृतत तरई काननुी याम ऩयाभशकका रातग काननु‚ 
न्त्माम‚ सॊविधानसबा तथा सॊसद्बदम भातभरा भन्त्रारमभा ऩठाईएकोभा उक्त भस्मौदा याम ऩयाभशक सवहत 
प्राप्त बई सो भस्मौदा तफबातगम भन्त्रीज्मूिाट स्िीकृतत बै भजन्त्रऩरयषद् भा ऩेश गरयएको । 

 सहकायी कजाक सूचना केन्त्र, सहकायी फचत सयुऺण कोष, सहकायी ऋण रगानी सयुऺण कोष 
सभेतको व्मिस्थाका रातग कामकवितधहरु तमायीका प्रायजम्बक कामकहरु सम्ऩादन बएका छन ्. 

df= dGqL 

;lrj 

;xsf/L tyf 

Joj:yfkg dxfzfvf 

;xsf/L ljefu 

/fli6«o ;xsf/L 

ljsf; jf]8{ 

सहकायी प्रजशऺाण 
केन्त्र १ 

 

सहकायी प्रजशऺण 
तथा तडतबजन 
कामाकरम ४ 

 

सहकायी प्रजशऺण 
तथा तडतबजन 
कामाकरम ३ 

 

सहकायी प्रजशऺण 
तथा तडतबजन 
कामाकरम २ 

 

सहकायी प्रजशऺण 
तथा तडतबजन 
कामाकरम १ 

सहकायी प्रजशऺण 
तथा तडतबजन 
कामाकरम ५ 

 

सहकायी तडतबजन 
कामाकरम २ 

 

 

सहकायी तडतबजन 
कामाकरम ३ 

 

 

सहकायी तडतबजन 
कामाकरम १ 

 

of]hgf tyf ul/jL 
lgjf/0f dxfzfvf 
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 गयीफी तनिायण सम्फन्त्धी याविम नीतत तमाय गने कामक शरुु गयी भस्मौदाको अजन्त्तभ चयणभा यहेको 
छ . 

 गयीफ रजऺत कामकक्रभ सॊचारन गने उद्दशे्मरे सॊचातरत ऩजिभ उच्च ऩहातड गरयिी तनिायण आमोजना 
ऩजिभी ऩहाडका आठ जजल्राहरु रुकुभ,  योल्ऩा, हमु्रा,  कातरकोट, दैरेख, जाजयकोट, फझाङ्ग य 
फाजयुाभा सॊचातरत यहेको छ । गयीफहरु छनौट गयी ततनीहरुको सॊरग्नताभा नै साभदुावमक रगानी 
मोजना तमायी गने य उनीहरु आपैरे सभदुामसॊग तभरेय कामाकन्त्िमन गने गयी तमाय गरयएको रगानी 
मोजना हार उजल्रजखत ८ जजल्राका १५३ िटा गाउॊ विकास सतभततभा साभदुावमक रगानी मोजना 
भापक त दतरत तथा अतत विऩन्न ऩरयिायहरुको जीिनस्तय अतबफवृर्द् गने कामकक्रभ सॊचारन बईयहेको  
छ ।  

 आ. ि. 2070/71 को आषाढ भसान्त्तसम्भ प्रायजम्बक सहकायी सॊस्थाको सॊख्मा ३११७७ बएकोभा 
आ. ि. 207१/7२ को प्रथभ ८ भवहनाभा ५२८ रे िृवर्द् बइ  ३१७०५ ऩगेुको छ । 

 आ. ि. 2070/71को आषाढ भसान्त्तसम्भ सॊरग्न सदस्महरुको सॊख्मा ४५ राख ५५ हजाय २ सम 
८६ बएकोभा मो सॊख्मा २,३०,९१५रे िृवर्द् बई २०७१/७२ को प्रथभ ८ भवहनाभा ४७ राख 
८६ हजाय २ सम १ ऩगेुको छ ।जसभध्मे ऩरुुष य भवहरा सदस्महरुको सॊख्मा क्रभश् 
२५,६६,०४१ य २२,२३,८७१ ऩगेुकोरे मस ऺेरभा ऩरुुष तथा भवहरा सदस्मको सॊख्मात्भक 
अनऩुात क्रभश् ५३.५ प्रततशत य ४६.५ प्रततशत  ऩगेुको छ । 

 त्मस्तै प्रत्मऺ योजगायी सॊख्मा आ. ि. 2070/71 को आषाढ भसान्त्तसम्भ सहकायी ऺेरफाट 
सॊचातरत उद्यभ व्मिसामभा  ५४ हजाय तथमो बने २०७१/७२ को प्रथभ ८ भवहनाभा १,९९४ रे 
िृवर्द् बइ ५५ हजाय ९ सम ९४ ऩगेुको छ बने १० राख बन्त्दा फढीरे अप्रत्मऺ योजगायी ऩाएको 
अनभुान गरयएको छ । 

 चार ुआतथकक िषकको प्रथभ आठ भवहनासम्भभा रु. १ खफक ७६ अफक बन्त्दा फढी फचत ऩरयचारन बई 
मसफाट रु १ खफक ६१ अफक फयाफयको रगानी बएफाट सहकायी सॊघसॊस्थाहरुरे गाउॉदेजख शहयसम्भ 
उद्यभ व्मिसामको प्रिधकन गयी उत्ऩादन फवृर्द्, आमआजकन य योजगायी तसजकना गनक भहत्िऩूणक मोगदान 
गयेको स्ऩि हनु्त्छ । 

 चार ुआ. ि. 207१/7२ को प्रथभ ८ भवहनाभा  विबागस्तयफाट ११२ िटा सॊघ सॊस्थाहरुको सघन 
अनगुभन कामक सम्ऩन्न बएको छ बने जजल्रास्तयफाट २५०० सहकायी सॊघसॊस्थाहरुको तनमतभत 
सऩुयीिेऺण तथा अनगुभन कामक सम्ऩन्न बएको छ । 

 चार ुआतथकक फषकको प्रथभ आठ भवहनाको अितधसम्भभा २३० िटा तारीभ सॊचारन गयी ५७५० 
सहबातगहरुराई सहकायीकयणको रातग ऩूिक सहकायी जशऺा तातरभ द्बदने काभ सवकएको छ  । 

 मस आ.ि.को प्रथभ ८ भवहनाभा केन्त्रीमस्तयफाट ४७३,  ऺेरीम स्तयफाट १८०० य जजल्रा स्तयफाट 
९५०० सभेत जम्भा १२,००० जनाराई वितबन्न सभमाितध य प्रकृततको तातरभ प्रदान गरयएको  छ ।  
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 सहकायी सञ्चायकभॉहरु रगामत सयोकायिारासॉग सहकायी प्रिर्द्कन य प्रचायप्रसाय कामकक्रभ अन्त्तगकत 
अतबभखुीकयण य भ्रभण कामकक्रभ सम्ऩन्न बएकोछ । 

 सहकायी ऺेरको यणनीततक मोजना तमायी य याविम सहकायी नीतत, २०६९ कामाकन्त्िमन तातरका 
तमायी का रातग GIZ सॉगको सहकामकभा ऩयाभशकदाताको सहमोगभा कामक बईयहेको।  

 सहकायी सॊस्था िा सॊघको सघन तनयीऺण तथा अनगुभन कामकराई प्रबािकायी फनाउन सहकायी सॊस्था 
िा सॊघको सघन तनयीऺण तथा अनगुभन कामकवितध, २०७१ तमाय गयी आतथकक व्ममबायको फजेट 
एवकन गनक अथक भन्त्रारमभा ऩठाइएकोभा अथक भन्त्रारमिाट प्रस्ताि गये अनसुायको सहभतत प्राप्त 
नबएको। 

 चार ु आ. ि. 207१/7२पागनुको येकडक सम्भमस भन्त्रारम य अन्त्तगकत यहेको कुर फेरुज ु रु. 
६९१८८ हजाय भध्मे रु. २४०१३.९५ हजाय पर्छ्यौट बई रु. ४५१७४.०५हजाय फाॉकी यहेको, 
मस अितधभा ३४.७४ प्रततशत फेरुज ुपछमौट बएको । 

 

९. आतथकक िषक २०७०/0७१ भा वितनमोजजत फजेट एिॊ खचकको मथाथक विियण् 
  चार ुखचक         रु. हजायभा 

तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. कामकक्रभ कामभ फजेट खचक खचक 
प्रततशत 

1 
3520113 

सहकायी  तथा  गरयफी तनिायण 
भन्त्रारम 

104,728 55,207 52=71 

2 3520173 सहकायी विबाग 12,570 12,464 99=16 

3 3520183 तडतबजन सहकायी कामाकरमहरु 153,042 141,298 92=33 

4 3520193 याविम सहकायी विकास फोडक 123,325 123,325 100=00 

5 3521333 सहकायी प्रजशऺण केन्त्र 31,675 31,419 99=19 

6 3521343 सहकायी ऺेर सदुृढीकयण आमोजना 92,337 89,412 96=83 

7 3528133 

ऩजिभ उच्च ऩहाडी गरयिी तनिायण 
आमोजना 

308,171 261,060 84=71 

    जम्भा 825,848 714,185 86=48 

 

ऩूॉजजगत खचक          रु. हजायभा 

1 
3520114 

सहकायी  तथा  गरयफी तनिायण 
भन्त्रारम 

38,431 9,052 23=55 
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2 3521334 सहकायी प्रजशऺण केन्त्र 17,600 17,319 98=40 

3 3521344 सहकायी ऺेर सदुृढीकयण आमोजना 18,203 13,976 76=78 

4 
3528134 

ऩजिभ उच्च ऩहाडी गरयिी तनिायण 
आमोजना 

7,000 6,926 98=94 

    जम्भा 81,234 47,273 58=19 

  

 

१0. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोजजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनभुातनत खचक्  
 

 चार ुखचक          रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.जश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचक प्रततशत 

1 3520113 सहकायी  तथा  गरयफी तनिायण भन्त्रारम 114,185 49,167 43=06 

2 3520173 सहकायी विबाग 14,721 13,732 93=28 

3 3520183 तडतबजन सहकायी कामाकरमहरु 173,433 140,239 80=86 

4 3520193 याविम सहकायी विकास फोडक 60,000 60,000 100=00 

5 3521333 सहकायी प्रजशऺण केन्त्र 37,808 32,559 86=12 

6 3521343 सहकायी ऺेर सदुृढीकयण आमोजना 130,207 90,039 69=15 

7 3528133 ऩजिभ उच्च ऩहाडी गरयिी तनिायण आमोजना 505,204 386,782 76=56 

    जम्भा 1,035,558 772,518 74=60 

 

 

ऩूॉजजगत खचक          रु. हजायभा 

1 3520114 सहकायी  तथा  गरयफी तनिायण भन्त्रारम 7,685 1,449 18=85 

2 3521334 सहकायी प्रजशऺण केन्त्र 18,485 11,157 60=36 

3 3521344 सहकायी ऺेर सदुृढीकयण आमोजना 55,961 13,688 24=46 

4 
3528134 

ऩजिभ उच्च ऩहाडी गरयिी तनिायण 
आमोजना 

400 301 75=25 

    जम्भा 82,531 26,595 32=22 
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११. आ.ि. 2071/072 को फजेट फक्तव्मभा उजल्रजखत नीतत तथा कामकक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामकक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

1 54 
 सहकायी सॊस्थाहरुको अनगुभन 

य तनमभन प्रबािकायी फनाउन 
छुटै्ट ऐनको तजुकभा गने । 

सहकायी ऐन २०४८ राई सॊशोधन गनक 
अध्मादेश जायी बएको। 

2 107 

 सहकायी सॊस्थाहरूफाट प्रिावहत 
ऋणको सयुऺणका रातग 
सहकायी फचत य ऋण सयुऺण 
कोषको स्थाऩना गने। 

सहकायी फचत तथा ऋण सयुऺण कामकवितध 
तमाय बएको। सहकायी तनमभािरीको भस्मौदा 
उऩय सयोकायिारा तनकामहरुतफच छरपर 
चतरयहेको। 

3 228 
 आगाभी िषक २५ जजल्राका  

गयीफ घयऩरयिाय ऩवहचान गने 
कामक सम्ऩन्न गने। 

गरयिी ऩवहचान सबेऺणको डाटा इन्त्री सम्ऩन्न 
बै गनुासो सनुिुाईको क्रभभा यहेको। 

4 107 

 फचत तथा ऋणको कायोिाय 
गने सहकायी सॊस्थाहरुको 
प्रबािकारयता िृवर्द् गनक सहकायी 
तथा गरयफी अनगुभन सूचना 
प्रणारी स्थाऩना गने ।  

ऩयाभशकदाताफाट सफ्टिेमय तमाय 
बैयहेको।जजल्राभा कम््मटुय तथा नेटिकक  
उऩकयण य पतनकतसॊङका रातग फजेट 
यकभान्त्तयको कामक बैयहेको। 

5 108 

 सहकायीको विकास गयी 
योजगायी अतबिृवर्द् गनक वितबन्न 
सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई 
फीऊ ऩूॉजी अनदुान तथा जशत 
बण्डाय तनभाकण गनक ऩूॉजीगत 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन े।  

६४ िटा ऩरयमोजना स्िीकृत बै २कयोड २२ 
राख अनदुान स्िीकृत बएको। ३५ राख 
अनदुान द्बदने दोस्रो प्रस्ताि आव्हानभा ११ 
िटा प्रस्ताि प्राप्त बै भूल्माॊकन बैयहेको। 
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सहयी तफकास भन्त्रारम 

१. ऩषृ्ठबतूभ्  

सहयी विकास भन्त्रारमको गठन सहयहरुको मोजनाफद्ध विकास सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामयक्रभ 
तजजयभा, कामायन्त्िमन, अनजगभन, तनमभन य भूल्माङ्कन गनय, सहयी विकास, आिास व्मिस्था, सयकायी बिन 
तनभायण, खानेऩानी, सयसपाइय तथा ढर तनकासको विकासभा ततब्रता ल्माउने तथा सहयी पोहयभैराको 
उचचत व्मिस्थाऩनका रातग बएको हो बने्न कज या सफैराइय विददतै छ । यणनीततक सडक फाहेकका सहयी 
सडकको तनभायण तथा सॊबायको चजम्भा ऩतन मस भन्त्रारमरे ऩाएको छ । सहयी विकास भन्त्रारमतबर 
प्रशासन भहाशाखा, मोजना अनजगभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखा, खानेऩानी तथा िाताियण भहाशाखा, 
बौततक मोजना तथा सहयी विकास भहाशाखा य आिास तथा बिन भहाशाखा गयी ५ िटा भहाशाखाहरु 
यहेका छन ् । मी भहाशाखाहरुरे भन्त्रारम अन्त्तगयतका नीततगत कामय गनजयका साथै भन्त्रारमतबर 
बइयहेका तनभायण कामय तथा सेिा प्रिाह कामयको अनजगभन तथा भूल्मा्न गदयछन ्। 

 

मो भन्त्रारम २०६९ जेष्ठ ५ गते गठन बएको हो । भन्त्रारम अन्त्तगयत दजइय विबागहरु - खानेऩानी तथा 
ढर तनकास विबाग य सहयी विकास तथा बिन तनभायण विबाग यहेका छन ्। मस भन्त्रारम अन्त्तगयत 
खानेऩानी सेिा प्रिाह गने ८ िटा तनकाम छन ्बने सहयी विकास य आिास ऺेरको सेिा प्रिाह गने ६ 
िटा य अन्त्म सेिा प्रिाहका ३ िटा तनकाम यहेका छन ्। खानेऩानी ऺेरतबर खानेऩानी तथा ढर तनकास 
विबाग अरािा भेरम्ची खानेऩानी आमोजना, खानेऩानी भहशजर तनधाययण आमोग, काठभाडौं उऩत्मका 
खानेऩानी व्मिस्थाऩन िोडय, काठभाडौं उऩत्मका खानऩेानी तरतभटेड, अतधकाय सम्ऩन्न फागभती सभ्मता 
एकीकृत विकास सतभतत, नेऩार खानेऩानी सॊस्थान य ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाइय कोष विकास सतभतत 
यहेका छन ्। 

 

2. दृविकोण् 
ऩूिायधाय तथा सेिा सजविधामजक्त, व्मिचस्थत, सपा य सजन्त्दय सहय तथा िस्तीहरू । 
 
3. ध्मेम् 
 सहयी विकास 
 २० फषयतबर भध्म ऩहाडी रोकभागयभा १० िटा नमाॉ सहय विकास गने 
 १५ फषयतबर ३० िटा ठूरा विद्यभान सहयहरूको बौततक ऩूिायधाय मोजनाफद्ध रूऩभा सजधाय गने । 
 
आिास 
 अतत विऩन्न तथा सीभान्त्तकृत िगयका रातग ''जनता आिास कामयक्रभ'' सफै चजल्राभा विस्ताय गने, 
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 सहयी ऺेरहरूराई अनातधकृत िस्तीयवहत फनाउन े। 
 

 बिन तनभायण 
 सहयी ऺेरहरूभा याविम बिन तनभायण सॊवहता रागू गने, 
 सयकायी बिन तनभायण तथा भभयत सम्बाय गने । 
 
 खानऩेानी 
 सफैको रातग वि.सॊ. २०७४ सम्भ सजयचऺत, तनमतभत य ऩमायप्त खानेऩानीको ऩहजॉच ऩजर् माउन े। 
 
 सयसपाइ 
 वि.सॊ. २०७४ सम्भभा सयसपाइको सजविधाभा सम्ऩूणय नागरयकको ऩहजॉच ऩजर् माउन,े 
 वि.सॊ. २०७४ सम्भभा सफै सहयी ऺेरभा पोहयभैरा व्मिस्थाऩन गने, 
 ढर तनकास तथा प्रशोधन प्रणारीको विकास, विस्ताय य सजदृवढकयण गने । 
 
 काठभाडौं उऩत्मकाको विकास 
 काठभाडौ उऩत्मकाराई अन्त्तयायविमस्तयको साॊस्कृततक, ऐततहातसक, ऩमयटकीम य याजधानी ऺेरको 

रूऩभा विकास गने, 
 उऩत्मकाका नदी प्रणारीहरूराई जीिन्त्त फनाउने, 
 उऩत्मकाको सडक तथा मातामात व्मिस्थाऩनराई व्मिचस्थत फनाउन,े 
 उऩत्मकाको खानेऩानी तथा ढर तनकास प्रणारीभा सजधाय गने । 
 
4.यणनीतत्  
 सहयी विकास 
सहयीकयणराई व्मिस्थाऩन गनय स्िीकृत ब-ूउऩमोग नीततभा आधारयत एकीकृत ऩूिायधाय विकास कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । नगयोन्त्भजख ऺेरहरूभा ऩूिायधाय विकास य सहयी सेिाका रातग सम्फद्ध तनकामहरूफीच 
सभन्त्िम कामभ गदै बौततक, साभाचजक तथा आतथयक सम्फन्त्धको भाध्मभफाट सहय-गाउॉ अन्त्तयसम्फन्त्धराई 
सजदृढ गरयनेछ । सहयी ऩूिायधाय तथा सेिाहरूको विकासका रातग याविम तथा अन्त्तयायविमस्तय वित्तीम 
स्रोतहरूको ऩवहचान गदै रगानी प्रिद्धयन गरयनेछ । ऩूिायधाय य सेिा सजविधा सम्ऩन्न घना िस्ती विकासराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । प्राकृततक प्रकोऩफाट हजने जीउ धनको नोक्सानीराई कभ गनय जोचखभ न्त्मूनीकयण 
तथा सभजदामको ऺभता अतबफवृद्ध गरयनेछ । सहयी मोजना तजजयभा तथा कामायन्त्िमन प्रबािकायी रूऩभा 
गनयको रातग सम्फचन्त्धत स्थानीम तनकामहरूको सॊस्थागत ऺभता सजदृवढकयण गरयनेछ । 
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 आिास 
आिास वितयण गदाय आतथयक रूऩभा वऩछतडएका य विऩन्न फगयको ऩहजॉच हजने गयी सजयचऺत य वकपामती 
आिासको व्मिस्था गनयका रातग जग्गा रगामत बौततक ऩूिायधाय य सेिाहरूको विकास एकीकृत रूऩभा 
गरयनेछ । आिास विकासभा साियजतनक-नीचज साझेदायीको भाध्मभद्वाया नीचज ऺेरराई प्रोत्साहन गदै 
आिश्मक स्रोत ऩवहचान तथा ऩरयचारनभा सहजीकयण गरयनेछ । आन्त्तरयक रूऩभा विस्थावऩतहरूराई 
ऩजनस्थायऩना गनयका रातग आिासको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । याविम आिास नीतत कामायन्त्िमनको रातग 
सयकायी, गैयसयकायी तथा नीचज ऺेरको बतूभका स्ऩि ऩादै आिास विकाससॉग सम्फचन्त्धत नीतत तनभायण, 
कामायन्त्िमन, तातरभ, अनजसन्त्धान, भूल्माङ्कन आदद कामयहरू सॊस्थागत आधायभा व्मिचस्थत गरयनेछ । 
स्थानीम तनकाम सभेतको सॊरग्नताभा आिास नीततको कामायन्त्िमन ऩऺको अनजगभन तथा भूल्माङ्कन  
गरयनेछ । जोचखभऩूणय स्थानभा यहेका तथा अव्मिचस्थत आिासराई उचचत व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 
 
 बिन तनभायण 
िाताियणीम दृविरे स्िच्छ, वित्तीम दृविरे सम्बाव्म य प्रावितधक दृविरे उऩमजक्त बिन तनभायण प्रवितधका 
प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयनेछ । बिन तनभायण गदाय उऩमजक्त स्थानीम साभाग्रीहरूको प्रमोगराई जोड ददॉदै 
बिनहरूको प्रचतरत तडजाइन य प्रवितधभा आिश्मक ऩरयभाजयन गरयनेछ । विद्यभान बिन तनभायण 
सॊवहताको प्रबािकायी प्रमोगराई व्माऩक रूऩभा कामायन्त्िमन गरयनेछ । याविम य स्थानीम स्तयका 
साियजतनक य सयकायी बिन तनभायण, भभयत सम्बाय तथा स्तयोन्नतत गरयनेछ । गणतन्त्र स्तम्ब, गणतन्त्र 
स्भायक जस्ता याविम गौयिका सॊयचनाहरू तनभायण गरयनेछ । 
 
 खानऩेानी 
खानेऩानी आऩूततय सम्फन्त्धी अधजया य क्रभागत कामयक्रभहरूराई तनयन्त्तयता ददई थऩ कामयक्रभहरू सञ्चारन 
गनजयका साथ-साथै विद्यभान खानेऩानी वितयण प्रणारीको भभयत सम्बाय गरयनेछ । याविम खानेऩानी गजणस्तय 
भाऩदण्ड २०६३ रे तोके अनजसाय क्रतभक रूऩभा खानऩेानीको गजणस्तय तथा सेिा स्तय सजधाय गदै सहयी 
तथा अधय सहयी खानेऩानी प्रणारीको तनभायण तथा सजदृवढकयण गदाय रागत उठ्ती प्रणारी रागू गरयनेछ । 
बतूभगत जर प्रमोग हजने स्थानभा ऩजनबययण गनजयका साथै सतह स्रोतफाट ऩानीको आऩूततय नऩजग बएको 
अिस्थाभा फषायतको ऩानी सङ्करन गयी थऩ ऩानी आऩूततय गरयनेछ । सेिा प्रदामकहरूफाट वितरयत 
खानेऩानीको गजणस्तयको तनमतभत अनजगभन गरयनेछ । सेिा प्रदामकहरूसॉग सभन्त्िम गयी उनीहरूको 
ऺभता अतबफवृद्ध गयी खानेऩानी सेिाराई गजणस्तयीम य बयऩदो फनाइनेछ । 
 
 सयसपाइ 
पोहयभैरा व्मिस्थाऩन तथा सयसपाइ प्रिद्धयन गनय जनचेतना अतबफवृद्ध गयी जनसहबातगताभा कामयक्रभराई 
प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गरयनेछ । ''एक घय एक चऩॉ'' कामयक्रभराई प्रबािकायी रूऩभा कामायन्त्िमन 



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

 

सहयी विकास भन्त्रारम 331 

 

गदै खजरा ददसा भजक्त ऺेर घोषणा गयी ऩूणय सयसपाइ कामयक्रभराई दीगो रूऩभा कामायन्त्िमन गरयनेछ । 
सहयी सयसपाइ तथा ढर तनकास व्मिस्थाऩनराई एकीकृत कामयक्रभको रूऩभा कामायन्त्िमन गरयनेछ । 
''पोहयराई फनाउ भोहय'' बने्न नायाराई व्माऩक फनाइ पोहयभैरा व्मिस्थाऩन तथा सहयी सयसपाइ कामय 
सञ्चारन गदाय साियजतनक नीचज साझेदायीको यणनीतत अऩनाइनेछ । 
 
 काठभाडौ उऩत्मकाको विकास 
काठभाडौ उऩत्मकाको सहयीकयणराई व्मिचस्थत गनय जग्गा विकास, नमाॉ िस्ती विकास, सहयी ऩजनस्थायऩन 
कामयक्रभ, खजरा ऺेर व्मिस्थाऩन य सपा सहयको अिधायणाराई अचघ फढाउन प्रायचम्बक अध्ममन गयी 
कामायन्त्िमन गदै रतगनछे । काठभाडौ उऩत्मकाभा एकीकृत सहयी सेिा केन्त्रहरूको विकास गरयनेछ । 
काठभाडौ उऩत्मकाका नदी प्रणारीराई जीिन्त्त फनाउन नदी ियऩयका ऩूिायधाय विकासका 
वक्रमाकराऩहरूराई सजतनमोचजत रूऩभा अचघ फढाइनेछ । काठभाडौ उऩत्मका तबरका प्रदजषणमजक्त 
औद्योतगक सॊयचनाहरूराई क्रभश् उऩत्मका फावहय स्थानान्त्तयण गनय प्रोत्साहन गरयनेछ । काठभाडौ 
उऩत्मका रगामत सहयी ऺेरको पोहयभैरा व्मिस्थाऩनको रातग पोहोयको उत्ऩादन घटाउन,े ऩजन् प्रमोग 
गने य प्रशोधन गने प्रमासहरूराई प्रबािकायी फनाइनेछ । काठभाडौ उऩत्मकाभा खानेऩानी आऩूततय गनय 
ऩानीको स्रोत विकास तथा प्रशोधन केन्त्रहरू स्थाऩना गनजयका साथै थोक वितयण प्रणारी अिरम्फन 
गरयनेछ । भौजजदा ऩानी ऩोखयीहरूको ऺभता अतबफवृद्ध तथा नमाॉ ऩानी ऩोखयी तनभायण गरयनेछ । भेरम्ची 
रगामतका ठूरा आमोजनाहरूको कामायन्त्िमनभा सम्बावित स्रोतहरूको ऩरयचारन गयी उच्च प्राथतभकताका 
साथ कामायन्त्िमन गरयनेछ । काठभाडौ उऩत्मकाको ढर तनकास व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी फनाइनेछ । 
काठभाडौ उऩत्मकाराई अन्त्तयायविमस्तयको साॊस्कृततक ऩमयटकीम याजधानी ऺेरको रूऩभा विकास य 
सॊयऺण गनय एकीकृत ऩूिायधाय विकास य िाताियण सॊयऺणराई विशषे जोड ददइनेछ । काठभाडौ 
उऩत्मकाको विद्यभान चक्रऩथ स्तयोन्नती गरयनेछ य प्रस्तावित फावहयी चक्रऩथराई जग्गा विकासको 
भाध्मभफाट तनभायण गरयनेछ । काठभाडौ रतरतऩजय य बक्तऩजयका भजख्म सडकहरूराई विस्ताय तथा सजधाय 
गरयनेछ । 
 
 सभविगत रक्ष्महरु् 
 व्मिचस्थत, सपा, ऩूिायधाय तथा सेिा सजविधामजक्त, सजन्त्दय सहय तथा िस्तीहरूको विकास गने, 
 सफैका रातग सजयचऺत य वकपामती आिास व्मिस्था गने 
 सजयचऺत, सजविधामजक्त य आकषयक बिनहरू तनभायण गने गयाउन,े 
 सफै नागरयकराई सजयचऺत य ऩमायप्त ऩानी तनमतभत रूऩभा आऩूततय गने, 
 सहयी ऺेरको पोहयभैराको सभजचचत व्मिस्थाऩन गने 
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 कामयनीततक रक्ष्महरु 

नऩेार सयकायको खानऩेानी तथा सयसपाइको याविम रक्ष्म 
 खानेऩानी - सन ्२०१७ सम्भ सफै जनताराई आधायबतूस्तयको खानेऩानी सेिा उऩरब्ध गयाउन े
 सयसपाइ - सन ्२०१७ सम्भ सफै जनताराई आधायबतूस्तयको सयसपाइभा ऩहजॉच ऩजयम्ाउन े
 
सहस्राब्दी विकास रक्ष्म 
 खानेऩानी - सन ्२०१५ सम्भ ७३% जनताराई आधायबतूस्तयको खानेऩानी सेिा उऩरब्ध गयाउने 
 सयसपाइ - सन ्२०१५ सम्भ ५३% जनताराई आधायबतूस्तयको सयसपाइभा ऩहजॉच ऩजर् माउन े
 
हारको तरिवषयम विकास रक्ष्म (२०१० - २०१३) 
 आधायबतू स्तयको खानेऩानी सेिा - ८५% जनतासम्भ ऩजयम्ाउन े। 
 भध्मभ/उच्च स्तयको खानेऩानी सेिा - १५% जनतासम्भ ऩजयम्ाउन े। 
 सयसपाइ सेिा - ६०% जनतासम्भ ऩजर् माउन े। 
 
5. यणनीततक उद्दशे्महरु् 
 २० फषय तबर भध्म ऩहाडी रोकभागय भा १० िटा नमाॉ सहय विकास गने । 

 १५ फषय तबर ३० िटा ठूरा विद्यभान सहयहरूको बौततक ऩूिायधाय मोजनाफद्ध रूऩभा सजधाय 
गने । 

 अतत विऩन्न तथा सीभान्त्तकृत िगयका रातग "जनता आिास कामयक्रभ"सफै चजल्राभा विस्ताय 
गने । 

 सहयी ऺेरहरूराई अनातधकृत िस्तीयवहत फनाउने । 

 सहयी ऺेरहरूभा याविम बिन तनभायण सॊवहता रागू गने । 

 सयकायी बिन तनभायण तथा भभयत सम्बाय गने । 

 सफैको रातग वि.सॊ २०७४ सम्भ सजयचऺत, तनमतभत य ऩमायप्त खानेऩानीको ऩहजॉच ऩजर् माउने । 

 ५ फषय तबर (वि.सॊ. २०७४ सम्भ) सयसपाइको सजविधाभासम्ऩूणय नागरयकको ऩहजॉच  
ऩजर् माउने । 

 १५ फषयतबर (वि.सॊ. २०७४ सम्भ) भासफै सहयी ऺेरभा पोहयभैरा व्मिस्थाऩन गने । 

 ढर तनकास तथा प्रशोधन प्रणारीको विकास, विस्ताय सजदृवढकयण गने । 
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6. कामयऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामयविबाजन) तनमभािरी, २०६९ फभोचजभ मस भन्त्रारमरे सम्ऩादन गनजयऩने कामयहरु 
देहाम अनजसाय यहेका छन््   
 सहयी विकास य सहयी ऩूिायधायको विकास सम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामयक्रभको तजजयभा,  

कामायन्त्िमन, अनजगभन, तनमभन य भूल्माङ्कन, 
 नगयऩातरका तथा नगयोन्त्भजख स्थानहरूको बौततक मोजना तथा कामयक्रभको कामायन्त्िमन, सभन्त्िम, 

अनजगभन य भूल्माङ्कन, 
 सयकायी बिनको तनभायण, भभयतसम्बाय, येखदेख य सजयऺा, 
 बिन तथा अन्त्म तनभायण साभग्रीको प्रवितध, अनजसन्त्धान तथा विकाससम्फन्त्धी सॊवहता य भाऩदण्डको 

तमायी तथा कामायन्त्िमन, 
 सहयीकयण, सहयी ब-ूउऩमोग य सहयी विकाससम्फन्त्धी नीतत, मोजना तथा कामयक्रभको तजजयभा य 

कामायन्त्िमन, 
 िसोिास य िस्ती विकास, 
 अव्मिचस्थत िसोिासको व्मिस्थाऩन, सहयी विऩन्न िगय तथा सहयी आिासिीवहनको आिास 

व्मिस्थाऩन, 
 खानेऩानी, सयसपाइ तथा ढरतनकास, 
 केन्त्रीम सचचिारमको बिन व्मिस्थाऩन, 
 भचन्त्रऩरयषद्का सदस्म, सॊिैधातनक अङ्गका प्रभजख आददको आिास व्मिस्था, 
 नगय विकास सतभतत य आिास तथा सहयी विकाससम्फन्त्धी सॊस्थाको येखदेख, 
 आिास तनभायण सम्फन्त्धी गैय सयकायी ऺेरका सॊस्थाको प्रिद्धयन तथा विकास, 
 आिास तथा सहयी विकास सम्फन्त्धी अन्त्तयायविम िा ऺेरीम सॊघ सॊस्थासॉग सम्ऩयक सहमोग, 
 यणनीततक सडक फाहेकका सहयी सडक, 
 विचशि सहयी सॊयचनाको तडजाइन य तनभायण, 
 काठभाडौँ उऩत्मका विकास प्रातधकयण, 
 काठभाडौँ उऩत्मका खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडय, 
 काठभाडौ उऩत्मका खानेऩानी तरतभटेड, 
 काठभाडौँ उऩत्मका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना कामायन्त्िमन तनदेशनारम, 
 नगय विकास कोष, 
 नेऩार खानेऩानी सॊस्थान, 
 पोहयभैरा तथा स्रोत ऩरयचारन केन्त्र, 
 नगय विकास प्रचशऺण केन्त्र, 
 भेरम्ची खानेऩानी विकास सतभतत तथा भेरम्ची खानेऩानी आमोजना 
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 तसॊहदयिाय विकास सतभतत 
 अन्त्तयायविम सम्भेरन केन्त्र विकास सतभतत 
 अतधकाय सम्ऩन्न िागभती सभ्मता एकीकृत सतभतत 
 खानेऩानी भहसजर तनधाययण आमोग 
 ग्राभीण आिास कम्ऩनी तरतभटेड 
 नेऩार इचन्त्जतनमरयङ सेिा, तसतबर इचन्त्जतनमरयङ सभूहको विचल्डङ्ग एण्ड आवकय टेक्ट य स्मातनटयी उऩ 

सभूहको सञ्चारन । 
 
7. कानूनी व्मिस्था्  
 ऐन् 
 नगय विकास ऐन, २०४५ 
 नेऩार खानेऩानी सॊस्थान ऐन, २०४६ 
 नगय विकास कोष ऐन, २०५३ 
 काठभाडौँ उऩत्मका विकास प्रातधकयण ऐन, २०४५ 
 सॊमजक्त आिासको स्िातभत्ि सम्फन्त्धी ऐन, २०५४ 
 बिन ऐन २०५५ 
 खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडय ऐन, २०६३ 
 खानेऩानी भहशजर तनधाययण आमोग ऐन, २०६३ 
 ऩूिायधाय सॊयचनाको तनभायण तथा सञ्चारनभा तनजी रगानी सम्फन्त्धी ऐन, २०६३ 
 जरस्रोत ऐन, २०४९ 
 पोहयभैरा -प्रिन्त्ध तथा स्रोत ऩरयचारन) ऐन, २०४४ । 
 
 तनमभािरी् 
 ऩूिायधाय सॊयचनाको तनभायण तथा सञ्चारनभा तनजी रगानी सम्फन्त्धी तनमभािरी, २०६४ 
 खानेऩानी तनमभािरी, २०५५ 
 नगय विकास कोष तनमभािरी, २०५४ 
 बिन तनमभािरी, २०६६ 
 सॊमजक्त आिास तनमभािरी, २०६१ 
 याविम बिन सॊवहता, २०६० 
 जरस्रोत तनमभािरी, २०५१ 
 जग्गा विकास चक्रकोष वितनमभािरी, २०६१ 
 काठभाडौँ उऩत्मका खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडय तनमभािरी, २०६४ 
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 विकास सतभतत गठन आदेश् 
 तसॊहदयिाय सचचिारम ऩजन् तनभायण सतभतत (गठन) आदेश, २०३० 
 अतधकाय सम्ऩन्न फाग्भती सभ्मता एकीकृत विकास सतभतत, (गठन) आदेश, २०६३ 
 भेरम्ची खानेऩानी विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०५५ 
 अन्त्तयायविम सम्भेरन केन्त्र (गठन) आदेश, २०५५ 
 सॊमजक्त याि सॊघ ऩाकय  विकास सतभतत (गठन) आदेश, २०५३ 
 
 नीतत् 
 याविम सहयी नीतत, २०६४ 
 याविम आिास नीतत, २०६८ 
 ग्राभीण खानेऩानी आऩूततय तथा सयसपाइ सम्फन्त्धी याविम नीतत,२०६० 
४. सहयी खानेऩानी तथा सयसपाइ नीतत, २०६६ 
 
 गजरुमोजना् 
  सयसपाइ सम्फन्त्धी गजरुमोजना, २०६८ 

 
 भाऩदण्ड 
 याविम खानेऩानी गजणस्तय भाऩदण्ड, २०६२ 
  खानेऩानी गजणस्तय सजधायको भाऩदण्ड, २०६३ 
  काठभाडौँ उऩत्मका तबरका नगयऩातरका य नगयोन्त्भजख गा.वि.स.हरूभा गरयने तनभायण सम्फन्त्धी 

भाऩदण्ड २०६४ 
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8. सॊगठन सॊयचना् 

 

 

९. आ.फ. २०७१/0७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणय कामयहरु् 
 िाताियणीम सयसपाई आमोजना अन्त्तगयत सिै सयोकायिाराहरुको सॊमजक्त ऩहरभा चारज आतथयक िषयभा 

49 गा.वि.स., 49 नगयऩातरका य 8 चजल्राहरुभा खजल्रा ददसा भजक्त ऺेर घोषणा बएको छ । 

 याविम सूचना व्मिस्थाऩन तथा अनजगभन आमोजनािाट खानेऩानी तथा सयसपाई सम्िन्त्धी याविम 
तथ्माङ्क साियजतनक गरयएको छ । 

 दोश्रो साना सहयी खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना अन्त्तगयत काॉकयतबट्टा आमोजना सम्ऩन्न बई 17 
हजाय 500 उऩबोक्ताराई खानेऩानी तथा सयसपाई सेिा उऩरव्ध गयाइएको छ। 

 ग्रातभण खानेऩानी आमोजना अन्त्तगयत 11 िटा आमोजनाहरु सम्ऩन्न बइ 4325 उऩबोक्ताहरु 
राबाचन्त्ित बएको छ । 

 काठभाडौं उऩत्मकाभा कम्तीभा 10 स्थानभा मथेि खजरा स्थान सवहत उद्यान तथा ऩाकय  तनभायण गने 
कामयक्रभ यहेकोभा काठभाडौ चजल्राभा रक्ष्म अनजसाय प्रगतत बएको, रतरतऩजय चजल्राभा 9 स्थानको 
सम्ऩन्न, 9 स्थानको रगत ईिभेट बएको, 6 स्थानको सम्झौता बएको, बक्तऩजय चजल्राभा 5 स्थानभा 
कामय सम्ऩन्न बएको छ । 
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 भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको वितबन्न इकाइहरुभा 8324 घ.तभ सभेत सभग्रभा 10579 घ.तभ. 
कॊ वक्रट ढरान कामय सम्ऩन्न बएको छ । 

 गजहेश्वयी गजहे्रमेश्वयी ढर प्रशोधन केन्त्र सजधाय विस्तायको रातग फोरऩरहरु प्राप्त बई भूल्माॊकनको 
अिस्थाभा यहेको छ । 

 जनता आिास सजविधा उऩरव्ध गयाउनका रातग जनता आिास कामयक्रभ अन्त्तगयत क्रभागततपय  22 
चजल्राभा जम्भा 600 िटा बिन य नमाॉतपय  23 चजल्राभा जम्भा 1162 बिन गयी कज र 1762 
िटा आिास तनभायणको कामयक्रभ यहेकोभा क्रभागत तपय  119 िटाको तनभायण सम्ऩन्न बएको छ । 

 

१0. आतथयक िषय २०७०/0७१ भा वितनमोचजत फजेट एिॊ खचयको मथाथय विियण 

 

  चारज खचय         रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.चश.नॊ. कामयक्रभ कामभ फजेट खचय खचय 

प्रततशत 
1 3470113 शहयी विकास भन्त्रारम 145,187 128,201 88=30 

2 3470183 खानेऩानी तथा ढर तनकास विबाग 56,229 39,958 71=06 

3 3470193 शहयी विकास तथा बिन तनभायण 
तफबाग 

55,553 50,279 90=51 

4 3470203 शहयी विकास तथा बिन तनभायण 
तडतबजन कामायरमहरु 

150,012 119,077 79=38 

5 3470213 विशेष बिन तनभायण तथा सम्बाय 
तडतबजन 

92,122 84,425 91=64 

6 3470223 काठभाण्डौ उऩत्मका विकास 
प्रातधकयण 

769,600 769,600 100=00 

7 3471663 िाताियणीम सयसपाई आमोजना 22,882 12,608 55=10 

8 3471673 याविम सूचना व्मिस्थाऩन तथा 
अनजगभन आमोजना 

11,808 6,279 53=18 

9 3471683 खानेऩानी सेिा तनमभन तथा 
ऩजनस्थायऩना कामयक्रभ 

508 508 100=00 

10 3471693 डीऩ ट्यजफफेर आमोजना (भभयत 
सूधाय) 

582 539 92=61 
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11 3471703 जनसाधन विकास कामयक्रभ 15,855 12,657 79=83 

12 3471713 खानेऩानी तथा गजणस्तय सजधाय 
कामयक्रभ 

2,550 1,439 56=43 

13 3471723 फागभती ऺेर बौततक ऩूिायधाय 
विकास आमोजना 

17,550 15,945 90=85 

14 3471733 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई 
कोष 

300,000 255,102 85=03 

15 3471753 जरिामज ऩरयितयन प्रबाि न्त्मूतनकयण 
तथा उऩमजक्त प्रवितध प्रिधयन 
कामयक्रभ 

595 595 100=00 

16 3471763 भेरम्ची खानेऩानी आमोजना 4,846,300 3,367,932 69=49 

17 3471773 ढर तनभायण तथा प्रशोधन  कामयक्रभ 1,563 1,369 87=59 

18 3471793 दोस्रो साना शहयी खानेऩानी तथा 
सयसपाई आमोजना 

71,219 51,156 71=83 

19 3471803 आिास व्मिस्था कामयक्रभ 9,719 9,253 95=21 

20 3471813 साना शहय फजाय विकासफाट 
ग्राभीण विकास 

1,114 1,058 94=97 

21 3471823 एकीकृत कामयभूरक मोजना (शहयी 
विकास) 

1,263 817 64=69 

22 3471833 विशेष बौततक तथा ऩूिायधाय ऺेर 
विकास आमोजना 

4,963 4,671 94=12 

23 3471853 नगय विकास कोष 600,000 61,500 10=25 

24 3471863 सघन शहयी विकास कामयक्रभ 25,634 10,539 41=11 

25 3471873 शहयी तथा िाताियणीम सजधाय 
आमोजना 

1,600,271 791,961 49=49 

26 3471893 तसहॊदयफाय ऩजनतनभायण सतभतत 9,819 9,471 96=46 

27 3471903 बिन तनभायण सॊवहता,सयकायी बिन 
तनभायण 

12,685 10,369 81=74 
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28 3471913 वियाटनगय चक्रऩथ आमोजना 11,301 1,032 9=13 

29 3471923 नभजना एकीकृत फस्ती विकास 
कामयक्रभ (तयाई भधेश-ऩहाड-
वहभार) 

4,005 2,655 66=29 

30 3471973 गणतन्त्र स्भायक तथा गणतन्त्र 
स्तम्ब 

90 90 100=00 

31 3473083 धोविखोरा कोरयडोय सजधाय आमोजना 3,213 2,980 92=75 

32 3473093 नेऩार - बायत सीभा एकीकृत जाॉच 
चौकी विकास आमोजना 

4,697 3,326 70=81 

33 3473163 शहयी शासकीम ऺभता विकास 
कामयक्रभ 

288,042 113,186 39=29 

34 3473183 खानेऩानी तथा सयसपाई सह 
रगानी कामयक्रभ 

5,000 2,182 43=64 

35 3473193 सजख्खा ऺेर खानेऩानी आमोजना 
(याभेछाऩ िृहत,् ऩकयिास, ततभार य 
मासोक) 

5,000 1,332 26=64 

36 3473203 एकीकृत शहयी विकास आमोजना 183,487 176,492 96=19 

37 3473523 पोहयभैरा व्मिस्थाऩन कामयक्रभ 87,599 87,139 99=47 

38 3473553 फागभती विष्णजभती (कोरयडोय) 
सॊयऺण आमोजना- सॊमजक्त याि सॊघ 
ऩाकय  विकास सतभतत 

6,281 5,953 94=78 

39 3473563 नगयऩातरका पोहोय व्मिस्थाऩन 
सजधाय कामयक्रभ - वटडीएप 

128,450 9,751 7=59 

40 3473573 फागभती सजधाय आमोजना 17,610 2,705 15=36 

41 3478023 खानेऩानी  तथा सयसपाई कामयक्रभ 564,431 529,365 93=79 

    जम्भा 10,134,789 6,755,496 66=66 

  



भन्त्रारमगत प्रगतत विियण, २०७२ 

 

सहयी विकास भन्त्रारम 340 

 

 

 

ऩूॉचजगत खचय          रु. हजायभा 
1 3470114 शहयी विकास भन्त्रारम 3,000 1,922 64=07 

2 3470184 खानेऩानी तथा ढर तनकास विबाग 72,300 59,109 81=76 

3 3470204 शहयी विकास तथा बिन तनभायण 
तडतबजन कामायरमहरु 

70,000 68,013 97=16 

4 3470214 विशेष बिन तनभायण तथा सम्बाय 
तडतबजन 

121,550 101,212 83=27 

5 3471664 िाताियणीम सयसपाई आमोजना 302,000 219,497 72=68 

6 3471674 याविम सूचना व्मिस्थाऩन तथा 
अनजगभन आमोजना 

250 230 92=00 

7 3471684 खानेऩानी सेिा तनमभन तथा 
ऩजनस्थायऩना कामयक्रभ 

159,500 133,245 83=54 

8 3471694 डीऩ ट्यजफफेर आमोजना (भभयत 
सूधाय) 

29,418 27,674 94=07 

9 3471704 जनसाधन विकास कामयक्रभ 1,200 1,199 99=92 

10 3471714 खानेऩानी तथा गजणस्तय सजधाय 
कामयक्रभ 

206,050 168,743 81=89 

11 3471724 फागभती ऺेर बौततक ऩूिायधाय 
विकास आमोजना 

913,572 911,983 99=83 

12 3471754 जरिामज ऩरयितयन प्रबाि न्त्मूतनकयण 
तथा उऩमजक्त प्रवितध प्रिधयन 
कामयक्रभ 

33,000 31,460 95=33 

13 3471774 ढर तनभायण तथा प्रशोधन  कामयक्रभ 43,530 31,553 72=49 

14 3471794 दोस्रो साना शहयी खानेऩानी तथा 
सयसपाई आमोजना 

1,216,643 886,111 72=83 

15 3471804 आिास व्मिस्था कामयक्रभ 229,435 152,405 66=43 

16 3471814 साना शहय फजाय विकासफाट 94,187 76,425 81=14 
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ग्राभीण विकास 

17 3471824 एकीकृत कामयभूरक मोजना (शहयी 
विकास) 

35,100 24,650 70=23 

18 3471834 विशेष बौततक तथा ऩूिायधाय ऺेर 
विकास आमोजना 

153,200 133,507 87=15 

19 3471864 सघन शहयी विकास कामयक्रभ 416,200 258,623 62=14 

20 3471874 शहयी तथा िाताियणीम सजधाय 
आमोजना 

16,550 13,074 79=00 

21 3471894 तसहॊदयफाय ऩजनतनभायण सतभतत 77,500 41,061 52=98 

22 3471904 बिन तनभायण सॊवहता,सयकायी बिन 
तनभायण 

181,278 93,904 51=80 

23 3471914 वियाटनगय चक्रऩथ आमोजना 61,250 6,652 10=86 

24 3471924 नभजना एकीकृत फस्ती विकास 
कामयक्रभ (तयाई भधेश-ऩहाड-
वहभार) 

173,000 154,240 89=16 

25 3471974 गणतन्त्र स्भायक तथा गणतन्त्र 
स्तम्ब 

141,500 129,153 91=27 

26 3473084 धोविखोरा कोरयडोय सजधाय आमोजना 201,000 198,288 98=65 

27 3473094 नेऩार - बायत सीभा एकीकृत जाॉच 
चौकी विकास आमोजना 

74,367 57,864 77=81 

28 3473164 शहयी शासकीम ऺभता विकास 
कामयक्रभ 

187,590 4,757 2=54 

29 3473184 खानेऩानी तथा सयसपाई रगानी 
कामयक्रभ 

36,866 24,578 66=67 

30 3473194 सजख्खा ऺेर खानेऩानी आमोजना 
(याभेछाऩ िृहत,् ऩकयिास, ततभार य 
मासोक) 

220,500 2,273 1=03 

31 3473204 एकीकृत शहयी विकास आमोजना 45,779 31,499 68=81 
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32 3473214 विऩद् व्मिस्थाऩन तथा प्राकृततक 
प्रकोऩ ऩजनस्थाऩना कामयक्रभ 

10,000 0 0=00 

33 3473524 पोहयभैरा व्मिस्थाऩन कामयक्रभ 176,598 89,353 50=60 

34 3473554 फागभती विष्णजभती (कोरयडोय) 
सॊयऺण आमोजना- सॊमजक्त याि सॊघ 
ऩाकय  विकास सतभतत 

12,360 10,568 85=50 

35 3473574 फागभती सजधाय आमोजना 250,400 65 0=03 

36 3478014 ग्राभीण खानेऩानी आमोजना 20,000 0 0=00 

37 3478024 खानेऩानी  तथा सयसपाई कामयक्रभ 3,337,167 3,024,836 90=64 

    जम्भा 9,323,840 7,169,726 76=90 

 

१1. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोचजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनजभातनत खचय्  
 चारजखचय         रु. हजायभा 
तस.नॊ. ि.उ.चश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खजदफजेट खचय प्रततशत 
1 3470113 शहयी विकास भन्त्रारम 184,724 44,997 24=36 

2 3470183 खानेऩानी तथा ढर तनकास 
विबाग 

69,575 35,892 51=59 

3 3470193 शहयी विकास तथा बिन तनभायण 
तफबाग 

59,100 53,661 90=80 

4 3470203 शहयी विकास तथा बिन तनभायण 
तडतबजन कामायरमहरु 

158,011 120,745 76=42 

5 3470213 विशेष बिन तनभायण तथा सम्बाय 
तडतबजन 

81,620 57,242 70=13 

6 3470223 काठभाण्डौ उऩत्मका विकास 
प्रातधकयण 

42,323 26,059 61=57 

7 3471663 िाताियणीम सयसपाई आमोजना 17,650 3,744 21=21 

8 3471673 याविम सूचना व्मिस्थाऩन तथा 
अनजगभन आमोजना 

12,797 2,352 18=38 

9 3471683 खानेऩानी सेिा तनमभन तथा 
ऩजनस्थायऩना कामयक्रभ 

7,349 474 6=45 

10 3471693 डीऩ ट्यजफफेर आमोजना (भभयत 
सूधाय) 

445 427 95=96 

11 3471703 जनसाधन विकास कामयक्रभ 17,734 11,331 63=89 
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12 3471713 खानेऩानी तथा गजणस्तय सजधाय 
कामयक्रभ 

5,223 1,965 37=62 

13 3471723 फागभती ऺेर बौततक ऩूिायधाय 
विकास आमोजना 

20,797 13,802 66=37 

14 3471733 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई 
कोष 

71,251 33,066 46=41 

15 3471753 जरिामज ऩरयितयन प्रबाि 
न्त्मूतनकयण तथा उऩमजक्त प्रवितध 
प्रिधयन कामयक्रभ 

656 401 61=13 

16 3471763 भेरम्ची खानेऩानी आमोजना 73,080 47,170 64=55 

17 3471773 ढर तनभायण तथा प्रशोधन 
कामयक्रभ 

1,635 1,317 80=55 

18 3471793 दोस्रो साना शहयी खानेऩानी तथा 
सयसपाई आमोजना 

62,569 37,283 59=59 

19 3471803 आिास व्मिस्था कामयक्रभ 10,645 5,720 53=73 

20 3471813 साना शहय फजाय विकासफाट 
ग्राभीण विकास 

1,353 819 60=53 

21 3471823 एकीकृत कामयभूरक मोजना 
(शहयी विकास) 

353 236 66=86 

22 3471833 विशेष बौततक तथा ऩूिायधाय ऺेर 
विकास आमोजना 

4,734 4,202 88=76 

23 3471853 नगय विकास कोष 391,293 25,900 6=62 

24 3471863 सघन शहयी विकास कामयक्रभ 300 0 0=00 

25 3471873 शहयी तथा िाताियणी मसजधाय 
आमोजना 

2,190,162 1,241,613 56=69 

26 3471893 तसहॊदयफाय ऩजनतनभायण सतभतत 11,322 8,281 73=14 

27 3471903 बिन तनभायण सॊवहता, सयकायी 
बिन तनभायण 

28,300 6,717 23=73 

28 3471913 वियाटनगय चक्रऩथ आमोजना 3,670 761 20=74 

29 3471923 नभजना एकीकृत फस्ती विकास 
कामयक्रभ (तयाई भधेश-ऩहाड-
वहभार) 

3,065 2,260 73=74 

30 3471973 गणतन्त्र स्भायक तथा गणतन्त्र 
स्तम्ब 

200 164 82=00 

31 3473083 धोविखोरा कोरयडोय सजधाय 
आमोजना 

3,720 2,579 69=33 
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32 3473093 नेऩार - बायत सीभा एकीकृत 
जाॉच चौकी विकास आमोजना 

7,040 2,582 36=68 

33 3473163 शहयी शासकीम ऺभता विकास 
कामयक्रभ 

514,858 222,013 43=12 

34 3473183 खानेऩानी तथा सयसपाई रगानी 
कामयक्रभ 

11,186 3,862 34=53 

35 3473193 सजख्खा ऺेर खानेऩानी आमोजना 
(याभेछाऩ िृहत,् ऩकयिास, ततभार 
य मासोक) 

7,904 1,933 24=46 

36 3473203 एकीकृत शहयी विकास आमोजना 747,225 206,965 27=70 

37 3473213 विऩद् व्मिस्थाऩन तथा प्राकृततक 
प्रकोऩ ऩजनस्थाऩना कामयक्रभ 

138,485 44 0=03 

38 3473523 पोहयभैरा व्मिस्थाऩन कामयक्रभ 38,776 36,745 94=76 

39 3473553 फागभती विष्णजभती (कोरयडोय) 
सॊयऺण आमोजना- सॊमजक्त याि 
सॊघ ऩाकय  विकास सतभतत 

7,964 6,378 80=09 

40 3473563 नगयऩातरका पोहोय व्मिस्थाऩन 
सजधाय कामयक्रभ - वटडीएप 

127,500 42,500 33=33 

41 3473573 फागभती सजधाय आमोजना 17,501 3,817 21=81 

42 3473583 नमाॉ सहय आमोजना 30,223 13,010 43=05 

43 3473593 तेस्रो साना सहयी खानेऩानी तथा 
सयसपाई आमोजना 

42,232 9,454 22=39 

44 3473603 गरयफी रचऺत सहयी ऩजनउयत्थान 
कामयक्रभ 

30,676 404 1=32 

45 3478023 खानेऩानी तथा सयसपाई 
कामयक्रभ 

562,355 505,490 89=89 

    जम्भा 5,819,581 2,846,377 48=91 

 

 

 ऩूॉचजगत खचय        रु. हजायभा 
1 3470114 शहयी विकास भन्त्रारम 5,510 1,773 32=18 

2 3470184 खानेऩानी तथा ढर तनकास विबाग 41,000 31,514 76=86 

3 3470194 शहयी विकास तथा बिन तनभायण तफबाग 350 244 69=71 

4 3470204 शहयी विकास तथा बिन तनभायण तडतबजन 
कामायरमहरु 

60,000 17,576 29=29 

5 3470214 विशेष बिन तनभायण तथा सम्बाय तडतबजन 329,414 228,405 69=34 
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6 3470224 काठभाण्डौ उऩत्मका विकास प्रातधकयण 685,411 279,839 40=83 

7 3471664 िाताियणीम सयसपाई आमोजना 309,833 117,543 37=94 

8 3471674 याविम सूचना व्मिस्थाऩन तथा अनजगभन 
आमोजना 

138 0 0=00 

9 3471684 खानेऩानी सेिा तनमभन तथा ऩजनस्थायऩना 
कामयक्रभ 

263,763 72,465 27=47 

10 3471694 डीऩ ट्यजफफेर आमोजना (भभयत सूधाय) 31,231 22,255 71=26 

11 3471704 जनसाधन विकास कामयक्रभ 7,880 2,117 26=87 

12 3471714 खानेऩानी तथा गजणस्तय सजधाय कामयक्रभ 192,924 68,259 35=38 

13 3471724 फागभती ऺेर बौततक ऩूिायधाय विकास 
आमोजना 

855,940 764,579 89=33 

14 3471734 ग्राभीण खानेऩानी तथा सयसपाई कोष 1,174,686 226,051 19=24 

15 3471754 जरिामज ऩरयितयन प्रबाि न्त्मूतनकयण तथा 
उऩमजक्त प्रवितध प्रिधयन कामयक्रभ 

34,875 15,319 43=93 

16 3471764 भेरम्ची खानेऩानी आमोजना 4,241,767 670,509 15=81 

17 3471774 ढर तनभायण तथा प्रशोधन कामयक्रभ 42,060 28,498 67=76 

18 3471794 दोस्रो साना शहयी खानेऩानी तथा सयसपाई 
आमोजना 

1,088,192 461,517 42=41 

19 3471804 आिास व्मिस्था कामयक्रभ 276,192 64,506 23=36 

20 3471814 साना शहय फजाय विकासफाट ग्राभीण 
विकास 

60,000 17,648 29=41 

21 3471824 एकीकृत कामयभूरक मोजना (शहयी 
विकास) 

28,750 5,155 17=93 

22 3471834 विशेष बौततक तथा ऩूिायधाय ऺेर विकास 
आमोजना 

211,308 37,888 17=93 

23 3471864 सघन शहयी विकास कामयक्रभ 266,479 98,687 37=03 

24 3471874 शहयी तथा िाताियणीम सजधाय आमोजना 30,295 7,289 24=06 

25 3471894 तसहॊदयफाय ऩजनतनभायण सतभतत 132,425 54,673 41=29 

26 3471904 बिन तनभायण सॊवहता, सयकायी बिन तनभायण 182,330 83,952 46=04 

27 3471914 वियाटनगय चक्रऩथ आमोजना 46,870 19,806 42=26 

28 3471924 नभजना एकीकृत फस्ती विकास कामयक्रभ 
(तयाई भधेश-ऩहाड-वहभार) 

248,228 84,186 33=91 

29 3471974 गणतन्त्र स्भायक तथा गणतन्त्र स्तम्ब 100,000 58,819 58=82 

30 3473084 धोविखोरा कोरयडोय सजधाय आमोजना 297,050 243,128 81=85 

31 3473094 नेऩार - बायत सीभा एकीकृत जाॉच चौकी 
विकास आमोजना 

31,700 8,846 27=91 

32 3473164 शहयी शासकीम ऺभता विकास कामयक्रभ 82,215 10,001 12=16 
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33 3473184 खानेऩानी तथा सयसपाई रगानी कामयक्रभ 215,348 54,152 25=15 

34 3473194 सजख्खा ऺेर खानेऩानी आमोजना (याभेछाऩ 
िहृत,् ऩकयिास, ततभार य मासोक) 

14,953 4,214 28=18 

35 3473204 एकीकृत शहयी विकास आमोजना 50,400 21,241 42=14 

36 3473524 पोहयभैरा व्मिस्थाऩन कामयक्रभ 118,400 32,315 27=29 

37 3473554 फागभती विष्णजभती (कोरयडोय) सॊयऺण 
आमोजना- सॊमजक्त याि सॊघ ऩाकय  विकास 
सतभतत 

10,750 5,772 53=69 

38 3473574 फागभती सजधाय आमोजना 248,245 3,058 1=23 

39 3473584 नमाॉ सहय आमोजना 289,060 21,491 7=43 

40 3473594 तेस्रो साना सहयी खानेऩानी तथा सयसपाई 
आमोजना 

678,108 21,339 3=15 

41 3473604 गरयफी रचऺत सहयी ऩजनउयत्थान कामयक्रभ 34,235 552 1=61 

42 3478014 ग्राभीण खानेऩानी आमोजना 20,000 0 0=00 

43 3478024 खानेऩानी तथा सयसपाई कामयक्रभ 4,089,105 1,808,69

9 

44=23 

44 3478054 उच्च भध्मभ स्तयीमठूरा खानेऩानी 
आमोजनाहरु 

726,858 380,943 52=41 

    जम्भा 17,854,278 6,156,823 34=48 

 

 

12. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेचखत नीतत तथा कामयक्रभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

तस.नॊ. 
फ. फ. को 
फजदा नॊ. 

वक्रमाकराऩ नीतत तथा कामयक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगतत विियण 

१ 128  वियाटनगय, िीयगञ्ज उऩ-
भहानगयऩातरका तथा फजटिर, धयान, 

जनकऩजय य नेऩारगञ्ज 
नगयऩातरकाहरूभा सहयी ऩूिायधाय 
विकासका कामयक्रभ सञ्चारनका साथै 
आठिटा क्रभागत य नमाॉ दजई गयी 
दश सहयी कोरयडोयहरूको विकास 
गने। 

भझौरा सहय एवककृत सहयी तथा 
िाताियणीम सजधाय आमोजनाअन्त्तगयत कामय 
बैयहेको। 
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२ 129  फजटिरभा अन्त्तयायविम सम्भेरन 
केन्त्रको तनभायण कामय सम्ऩन्न गने। 
डोटी य वटकाऩजयभा ऺेरीमस्तयको 
सबाहरको तनभायणको कामयराई 
तनयन्त्तयता ददने। 

वटकाऩजयसबाहर - D.P.C. को कामय 
बइयहेको सम्ऩन्न बई ब जई तल्राको 
ऩीरयको कामय बएको िार तनभायणको कामय 
शजरु बएको ।डोटी सबाहर - कामायदेश 
बई काभ शजरु बएको ।फजटिर सबाहर - 
सम्झौता बई साईट clearance को कामय 
शजरु बएको। 

३ 130  काठभाडौ उऩत्मकाभा सहयी सडक 
विस्ताय रगामतका कज नै ऩतन विकास 
तनभायणको कामय काठभाडौं उऩत्मका 
विकास प्रातधकयणको तसपारयसभा 
बौततक ऩूिायधाय सतभततको तनणयमफाट 
भार गने। 

काठभाण्डौं उऩत्मका भा सहयी सडक 
विस्तायको कामयभा वितबन्न तनकामहरु सॊग 
आिश्मकता अनजरुऩ सभन्त्िम बईयहेको । 

४ 132  काठभाडौं उऩत्मकाभा कम्तीभा १० 
स्थानभा मथेि खजरा स्थान सवहत 
उद्यान तथा ऩाकय  तनभायण गने। सफै 
नगयऩातरकाहरूभा २५ हजाय 
जनसॊख्माका रातग एक खजरा स्थान 
हजन जऩने नीतत अिरम्फन गने। मी 
कामयभा ऩहर तरन े
नगयऩातरकाहरूराई ऩूॉजीगत 
अनजदानको व्मिस्था गने। 

१)काठभाण्डौँ चजल्राभा रऺ अनजसाय 
प्रगतत बएको 

२)रतरतऩजय चजल्राभा ९ स्थानको सम्ऩन्न, 

९ स्थानको रगत ईिभेट बएको, ६ 
स्थानको सम्झौता बएको 

३) बक्तऩजय चजल्रास ् ५ स्थानभा कामय 
सम्ऩन्न बएको 

५ 133  सजयचऺत य ऩमायप्त खानेऩानी सेिा 
उऩरब्ध गयाउन प्रमोग हजने ऩचम्ऩङ्ग 
प्रणारीभा विद्यजतको तडभाण्ड शजल्क ऩूयै 
छजट ददने। 

खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता 
भहासॊघसॊग आमोजनाहरुरे तडभाण्ड शजल्क 
छजट बएको िा नबएको फाये जानकायी 
भाग गरयएको 

६ 135  विक्रभ सम्ित ् २०७३ फैशाख १ 
गतेसम्भ भेरम्चीको ऩानी काठभाडौं 
उऩत्मकाभा वितयण गने रक्ष्मका साथ 
भेरम्ची आमोजनाको तनभायण कामयराई 
तनयन्त्तयता ददने । 

तफतबन्न इकाईहरुभा ८३२४ घ.भी. सभेत 
सभग्रभा १०५७९ घ.भी. क्रवक्रट ढरान 
कामय सम्ऩन्न बएको छ ।तनभायण सम्ऩन्न 
अन्त्म सॊयचनाहरूको तनमतभत भभयत सॊबाय 
बेयहेको ।आमोजना प्रबावित ऺेरभा 
साभाचजक उत्थानको कामयक्रभ सॊचारनभा 
यवहयहेको छ । 
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७ 136  तयाई य ऩहाडका वितबन्न सजख्खा 
ऺेरभा फहृत ऩचम्ऩङ्ग प्रणारीका 
खानेऩानी आमोजनाहरुको तनभायण 
कामयराई प्राथतभकता ददने। अन्त्म 
सजख्खा ऺेरहरुभा िषायतको ऩानी 
सॊकरन य ऩजनयबयण गनय फाॉध फाॉधी 
इम्ऩाउण्डीङ्ग रयजिायएय फनाउने कामयको 
विस्ततृ अध्ममन सम्ऩन्न गने। हयेक 
गाउॉ विकास सतभततराई स्थानीम स्रोत 
ऩरयचारन गयी साियजतनक ऩोखयीहरू 
तनभायण गनय प्रोत्साहन गने।   

१) ऩकयिास य मासकको तनभायण कामय 
सम्फचन्त्ध खरयद प्रकृमा शजरू हजनेप्रकृमाभा 
यहेको । याभेछाऩ फहृतको िाताियणीम 
अध्ममन य खोटाङ्ग हरेसी भहादेिस्थान 
िरयऩरयको सजख्खा ऺेर य आङ्गना भौना 
गाविसको सजख्खा ऺेर खानेऩानी 
आमोजनाको अध्ममन कामय बइयहेको । 

२)ऩानीका श्रोत अबाि बएका स्थानहरूभा 
सञ्चातरत ३४ भध्मे चारू आ.ि. भा ८ 
िटा साभजदावमक फसायतको आमोजनाहरू य 
२० िटा सयकायी विद्यारमभा 
नभजनाआमोजनाहरू सम्ऩन्न गने रक्ष्म 
अनजसाय काभ बइयहेको । 

७ 137  रतरतऩजयको गोदाियी य ठोस्न े
खोराका साथै बक्तऩजयभा सतहगत 
स्रोत एिॊ िषायतको ऩानी सॊकरन गनय 
जराशम तनभायण कामय अचघ फढाउने। 

बक्तऩजयको भहादेि खोराभा जराशम 
तनभायणफाये सॊबाव्मता अध्ममन बइयहेको 

८ 138  पोहोय ऩानी ब्मिस्थाऩन गनयको रातग 
गजहे्यश्वयी य गोकणयभा पोहोय ऩानी 
प्रशोधन केन्त्रको तनभायण कामय शजरु 
गरयनजका साथै कयीि २० वकरोतभटय 
खोरा वकनायाको कोरयडोयभा ढर 
ओछ्याउने कामय सम्ऩन्न गने। 

गजहे्यश्वयी ढर प्रशोधन केन्त्र सजधाय 
विस्तायको रागी िोरऩरहरु प्राप्त बई 
भजल्माङ्गनको अफस्थाभा यहेको । हनजभन्त्ते 
य भनोहया खोराका वकनायाभा ढर तनभायण 
कामयको तडजाइन तथा रागत अनजभान 
तमायीको कामय बैयहेको  

९ 227  जनता आिास सजविधा उऩरब्ध 
गयाउनका रातग जनता आिास 
कामयक्रभ अन्त्तगयत दतरत, विऩन्न 
भजसरभान, चेऩाङ, िादी, कज सजन्त्डा, 
गन्त्धिय, याजी, रोध जस्ता िगयका रातग 
१ हजाय ७ सम ६२ िटा जनता 
आिास तनभायण गने। 

 

क्रभागत तपय  २२ चजल्राभा जम्भा ६०० 
िटाबिन य नमाॉतपय  २३ चजल्राभा जम्भा 
११६२ बिन गयी कूर १७६२ िटा 
आिास तनभायणको कामयक्रभ यहेकोभा 
क्रभागत तपय  ११९ िटाको तनभायण 
सम्ऩन्न । फाॉकी आिास इकाईको 
तनभायणको वितबन्न चयणभा यहेको नमाॉ 
आिासको गा.वि.स. स्िीकृततको रातग 
केचन्त्रम तनदेशक सतभततको फैठक फस्न 
तमायी बइयहेको । 
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१. ऩषृ्ठबङू्झभिः 
साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमको स्थाऩना सॊित ्२०३७ सारभा बएको हो । ङ्झनजाभती सेिा ऐन, २०४९ 
को ङ्जि.स. २०५५ सारभा बएको ऩङ्जहरो सॊशोधनरे ङ्झनजाभती सेिाको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने 
ङ्ञजम्भेिायी साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमराई ङ्छदई मसराई केन्त्रीम कभमचायी ङ्झनकामको रुऩभा आत्भसात 
गङ्चयएको  

छ । 

 

२. दूयदृङ्जटिः  
साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमरे प्रबािकायी, नैङ्झतक य जिापदेही ङ्झनजाभती सेिा सङ्टङ्झनङ्ञित गनम भानि सॊशाधन 
व्मिस्थाऩनभा व्मिसाङ्जमक नतेतृ्ि ङ्झरनेछ । 

 

३. रक्ष्मिः  
 ङ्झनजाभती कभमचायीको व्मिस्थाऩन य सॊचारनभा केन्त्रीम कभमचायी ङ्झनकामको रुऩभा नतेतृ्िदामी बङू्झभका 

ङ्झनिामह गने, 

 प्रबािकायी सेिा प्रिाहका राङ्झग ङ्झनजाभती सेिाराई नैङ्झतक, सऺभ, सङ्टदृढ, उत्तयदामी य व्मिसाङ्जमक 
फनाउन,े  

 ङ्झनजाभती सेिाको ऺभता ङ्जिकास गने ।  

 ङ्झनजाभती सेिाराई प्रङ्झतष्ऩधी, उत्तयदामी य जिापदेही फनाउने ।  

 

४. यणनीङ्झतक उद्दशे्महरुिः  

 जनताभा सङ्टशासनको अनङ्टबङू्झत गयाउन ङ्जिमाशीर यहने । 

 केन्त्रीम कभमचायी ङ्झनकामको रुऩभा सऺभ बङू्झभका ङ्झनिामह गने । 

 सयकायी सॊगठन सॊयचनाभा एकरुऩता, छङ्चयतोऩना य काममभूरकता ल्माई सेिा प्रिाहभा सहजता, 
स्िच्छता, ऩायदशीता तथा गङ्टणस्तयीमता कामभ गने । 

 ङ्झनजाभती सेिाका ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा, सभूहफीच सभन्त्िम य साभाञ्जस्मता कामभ गने । 

 

५. काममऺ रेिः  

 ङ्झनजाभती कभमचायी प्रशासन, व्मिस्थाऩन तथा अङ्झबरेख सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा काममिभको तजङ्टमभा, 
कामामन्त्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 

 फढङ्टिा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, 

 सेिा, सभूह तथा उऩसभूह ऩङ्चयितमन, 
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 ङ्झनजाभती सेिाका ऩदको राङ्झग न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्झनधामयण, 

 प्रशासन सङ्टधाय, 

 प्रशासन ङ्जिषमक अन्त्तयामङ्जिम सङ्घ–सॊस्था, 
 नेऩार सयकायको ताङ्झरभ सम्फन्त्धी नीङ्झत य सिेऺण, 

 नेऩार सयकायद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रशासङ्झनक ताङ्झरभ काममिभको स्तयीमकयण, सभन्त्िम य भूल्माङ्कन, 

 प्रशासन सेिासम्फन्त्धी देशङ्झबर य फाङ्जहयका ताङ्झरभ, मोजना तथा काममिभभा स्िीकृङ्झत, 

 प्रशासन ङ्जिषमक ताङ्झरभको सञ्चारन य ङ्झनजाभती कभमचायीराई प्रदान गङ्चयन े ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ 
काममिभको सभन्त्िम तथा भूल्माङ्कन, 

 सािमजङ्झनक सेिाका ऩदहरूको तरफ तथा अन्त्म सङ्टङ्जिधा ङ्जिषमक नीङ्झत य ङ्झसद्धान्त्त तथा ऩयाभशम, 
 ङ्झनजाभती कभमचायीराई एक भन्त्रारम िा अन्त्तगमतफाट अको भन्त्रारम िा अन्त्तगमत सरुिा, 
 ङ्झनजाभती सेिाभा यहने ऩदको दयफन्त्दी ङ्झसजमना, 
 ङ्झनजाभती सेिा अन्त्तगमतका ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिा फीच सभन्त्िम, 

 ङ्झनजाभती कभमचायीको कल्माण, 

 व्मिस्थाऩकीम ऩयीऺण, 

 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना, 
 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान, 

 कभमचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान, 

 ङ्झनजाभती अस्ऩतार, 

 कभमचायीसम्फद्ध सङ्घ, सॊस्था, 
 नेऩार प्रशासन सेिा, नेऩार आङ्झथमक मोजना तथा तथ्माङ्क सेिा य नेऩार ङ्जिङ्जिध सेिाको सञ्चारन  

 

६. कानूनी व्मिस्थािः 
 नेऩारको अन्त्तङ्चयभ सॊङ्जिधान, २०६३ 

 ङ्झनजाभती सेिा ऐन,२०४९ तथा ङ्झनमभािरी,२०५० 

 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऐन,२०३९ 

 ङ्झफशेष सभङ्टहका कभमचायीहरुको प्रशासन य ब्मिस्थाऩन ङ्झनमभािरी,२०६५ 

 ङ्झनजाभती कभमचायी याङ्जिम ताङ्झरभ नीङ्झत, २०७१ 

 व्मिस्थाऩन ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६७ 

 गङ्टनासो सङ्टन ङ्टिाई सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०६३ 

 सॊयचना य दयिन्त्दी सॊयचना ङ्झनदेङ्ञशका‚ २०६३ 

 प्रभाणऩर प्रभाणीकयण ङ्झनदेङ्ञशका,२०६६ 

 अध्माऩन रेखाऩयीऺण भाऩदण्ड, २०६६ 

 ङ्झनजाभती ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्त्धी आधाय, २०६७ 
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 ङ्झनजाभती कभमचायीको काममङ्जिियण तमाय गने ङ्झनदेङ्ञशका, २०६७ 

 सेिाग्राही सन्त्तङ्टङ्जट सिेऺण ङ्झनदेङ्ञशका,२०६८ 

 कभमचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन आदेश), २०६६ 

 O&M Survey Directive,2066 

 ङ्झनजाभती कभमचायी अस्ऩतार गठन आदेश,२०६४  

 ङ्झनजाभती कभमचायी छारिृङ्ञत्त ङ्झनदेङ्ञशका,२०६८  

 फढङ्टिा सङ्झभङ्झतको कामम व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० 

 ङ्झनजाभती कभमचायी सन्त्तङ्झत छारिृङ्ञत्त ङ्झनदेङ्ञशका,२०७१ 

 सिैका राङ्झग ताङ्झरभ (काममसॊचारन) ङ्झनदेङ्ञशका, २०७१ 

 सरुिा भाऩदण्ड‚ २०७१ 

 ङ्झनजाभती कभमचायीहरुराई व्माऩाय‚ व्मिसाम िा अन्त्म काभ गनम स्िीकृती ङ्छदने सम्फन्त्धी भाऩदण्ड‚ 
२०६६ 
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७. भन्त्रारमको ङ्जिान भान सॊगठन सॊयचना : 

 
 

८. आ.फ. २०७१/७२ भा सम्ऩादन बएका भहत्िऩूणम काममहरुिः 
 भन्त्रारम 

 भन्त्रारम ऩङ्चयसयभा सिायी साधन सेड ङ्झनभामण बएको छ। 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ १९ िटा ङ्झनकामहरुको व्मिस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ। 

 ङ्जिगत िषमहरुदेङ्ञख नै शङ्टरु बएको ङ्झनजाभती आिास बिन दाच ङ्टमराभा ङ्झनभामण काममको कङ्चयि 
७०% कामम सम्ऩङ्ङ बईसकेको छ। 

 ङ्झनजाभती आिासीम ङ्जिान ारम, धनकङ्ट टा सचारनभा आएको छ। 
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 ङ्जिङ्झबङ्ङ १० ङ्ञजल्राभा Persuasive Partnership Program (PPP) काममिभ सचारन गङ्चयएको 
छ। 

 निङ्झनमङ्टक्त शाखा अङ्झधकृतहरुराई ६ भङ्जहने आिासीम सेिा प्रिेश ताङ्झरभको शङ्टरुिात    
बएको छ। 

 

 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना 
 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखानाको िेि साईट भापम त ् Online Appointment Reservation सॊचारनाथम 

चारङ्ट अिस्थाभा यहेको छ। 

 केन्त्रीम पाइङ्झरङ्गभा यहेका पाईरहरु िायकोडफाट ङ्झरन ेङ्छदने काममको थारनी गङ्चयएको छ। 

 सम्ऩत्ती ङ्जिियण दताम‚ अङ्झनिामम अिकाश एिॊ सरुिा फढङ्टिा रगामतका ङ्जिियणहरुको SMS फाट 
जानकायी ङ्छदने काममको शङ्टरुिात बएको छ। 

 ङ्झनिृत्तीबयण अङ्झधकायऩर जायी बइसकेको पाईरहरु बङ्जिष्मभा खोजी गदाम सहज तङ्चयकारे 
ऩत्ता रगाउन पाईर रोकेशनको व्मिस्था गङ्चयएको । कङ्चयफ १००००० पाईरराई 
रोकेशन प्रदान गङ्चयएको छ। 

 ६३ ङ्ञजल्रा कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रक कामामरमहरुराई ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिृत्तबयण अङ्झधकायऩर 
जायी तथा तरिी प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत PIS फाटै गनम ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको छ । 

 कभमचायीहरुको सम्ऩत्ती ङ्जिियण व्मिङ्ञस्थत गनम Pigeon Hole Rack खङ्चयद गङ्चयएको । 

 डाटा स्टोयेज तथा सबमय खङ्चयद तथा जडान गङ्चयएको । 

 

 नऩेार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 

 Staff Development Training – 163 (10 Abroad), Study Visit Abroad-2, Training 

Nomination Abroad-3 

 Capital-Additional rooms, Diesel Storage tank etc./ Recurrent- Bath Rooms/ Class Rooms 

etc. (Air Conditions-21, Laptop Computer-4, Stationery Goods Hostel, Auditorium and 

Class Room Upgrading). 

 Long Training-558 

 Short Training-630 

 Publication (E-news Letter-6, Journal-1, NASC Brochure-1, Annual Report-1). 

 Improvement of Library/Resource Centre 

 

 कभमचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 

 ना.सङ्ट. सेिाकारीन ताङ्झरभ- ४७४ जना 
 खङ्चयदाय सेिाकाङ्झरन ताङ्झरभ – २०९ जना 
 Advance English Language  -२९ जना 
 Quick Orientation – ९६ जना  

 सिायीचारक अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण- ३१ जना  
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 कम््मङ्टटय हाडमिेमय एण्ड नेटिङ्जकम ङ् – ५८ जना 
 ङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण(TOT)- २३ जना 

 

 ङ्झनजाभती कभमचायी अस्ऩतार ङ्जिकास सङ्झभङ्झतिः 
 सभान्त्म ङ्ञचङ्जकत्सा‚जनयर सजमयी‚ प्रसङ्टती तथा ङ्ञियोग‚ फारयोग‚ हाडजोनी‚      एनेस्थेङ्झसमा‚ इभयजेन्त्सी‚ 

पाभेसी‚  High Dependency Unit ‚क्मान्त्सय योग ङ्झनदान सेिा‚ डाईग्नोङ्ञस्टक सेिा अन्त्तयगत 
अत्माधङ्टङ्झनक ्माथोरोजी सेिा‚ येङ्झडमोरोजी अन्त्तयगत फ्रोयोस्कोऩी‚ ङ्झसङ्जट स्क्मान तथा 
कम््मङ्टटयाइज्ड येङ्झडमोग्रापी सेिा‚ फ्माभेरी भेङ्झडङ्झसन‚ ङ्जपङ्ञजमोथेयाऩी‚ दन्त्त योग‚ छारा योग‚ नाक‚ 

कान‚ घाॉटी‚ आॉखा योग‚ भन योग‚ खोऩ सेिा‚ ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सेिा‚ काङ्झडममोरोजी‚ न्त्मङ्टयोरोजी‚ 
इकोकाङ्झडममोग्रापी‚ केभोथेयाऩी सेिा (डेकेमय)‚ अन्त्कोरोजी‚ साइकोथेयाऩी‚ ङ्जिङ्जटकर केमय‚ 

फ्रोसाइटोभेट्री‚ हेभाटोरोजी  सेिा‚ ERCP सेिा‚  C-ARM  सेिाहरु प्रदान हङ्टॉदै आएको । 

 

ङ्झफियण 
आ फ 

२०७०।७१ 

आ फ 
२०७१।७२ 

फङृ्जद्ध सॊख्मा फङृ्जद्ध प्रङ्झतशत 

जम्भा ङ्झफयाभी  सॊख्मा  70250 67956 -2294) -3.26) 

इभयजेन्त्सी  4392 5457 1065 24.25 

इन्त्डोय  2299 2780 481 20.92 

अऩयेशन  1647 1835 188 11.41 

एक्सये  10812 16582 5770 53.37 

अल्ट्रासाउण्ड  7601 12225 4624 60.83 

ल्मािटेट  148352 232030 83678 56.40 

इण्डोस्कोऩी  423 740 317 74.94 

ङ्झसङ्जटस्क्मान  2850 1936 - 914) -32) 

एभ. आय. आई.  
 

1061 

   
9. आङ्झथमक िषम २०७०/७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचमको मथाथम ङ्जिियण 

  चारङ्ट खचम         रु. हजायभा 

ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. काममिभ कामभ फजेट  खचम  खचम 
प्रङ्झतशत 

1 3560113 साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम 169,004 93,371 55=25 
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2 3560123 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 76,000 76,000 100=00 

3 3560133 अङ्झतङ्चयक्त सभूह 132,713 122,791 92=52 

4 3560143 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना 35,825 33,914 94=67 

5 3560153 कभमचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 31,572 29,417 93=17 

6 
3561013 

ङ्झनजाभती कभमचायी अस्ऩतार ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत 

218,921 167,141 76=35 

    जम्भा 664,035 522,634 78=71 

 

 ऩूॉङ्ञजगत खचम          रु. हजायभा 

1 3560114 साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम 20,760 10,093 48=62 

2 3560144 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना 12,880 10,316 80=09 

    जम्भा 33,640 20,409 60=67 

 

 

१0. आ.ि. ०७१/७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचमिः 
 

 चारङ्ट खचम          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टद फजेट खचम प्रङ्झतशत 

1 3560113 साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम 322,325 69,011 21=41 

2 3560123 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 106,533 103,199 96=87 

3 3560133 अङ्झतङ्चयक्त सभूह 126,248 111,434 88=27 

4 3560143 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना 33,222 27,489 82=74 

5 3560153 कभमचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 53,965 37,572 69=62 

6 3561013 ङ्झनजाभती कभमचायी अस्ऩतार ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 220,800 0 0=00 

    जम्भा 863,093 348,705 40=40 
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 ऩूॉङ्ञजगत खचम         रु. हजायभा 

1 3560114 साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम 21,593 5,729 26=53 

2 3560144 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना 11,577 1,357 11=72 

    जम्भा 33,170 7,086 21=36 

 

 

11. आ.ि. २०७१/०7२ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा काममिभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियणिः 

ङ्झस .नॊ.  
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जिमाकराऩ नीङ्झत तथा काममिभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 932 

 सािमजङ्झनक य ङ्झनजी ऺरेका 
कभमचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरूराई 
एक आऩसभा इन्त्टनमसीऩ गयाउन े
य ४०० सयकायी 
कभमचायीहरूराई ङ्झनजी ऺेर 
सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गने। 

 

मस ङ्जिषमको कामामन्त्िमन गनम साभान्त्म 
प्रशासन भन्त्रारम‚याङ्जटम मोजना आमोग य 
अथम भन्त्रारम िीच सभन्त्िम बईयहेको  
छ । 
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त ॊचाइ भन्त्रारम 
1. ऩषृ्ठबतूभ् 
नेऩारको कुर के्षरपरको करयफ २६ राख ४१ हजाय हेक्टय कृविमोग्म जतभन भध्मे १७ राख 66 
हजाय हेक्टयभा त ॊचाइ  वुिधा ऩरु् माउने  म्बािनाराई भध्मनजय गयेय कृवि उत्ऩाकदत्ि अतबिृवि गनन 
टेिा ऩरु् माउने उिेश्मरे भरुकुभा उऩरब्ध जरस्रोतको अतधकतभ उऩमोग गयी त ॊचाइ के्षरको ददगो 
विका  एिॊ विस्ताय गनन य ब-ुक्षम, फाढी, ऩवहयो, गेग्रान फहाि, नदीधाय ऩरयितनन, नदी वकनाया कटान तथा 
डुफानजस्ता प्रकोऩफाट हनुे क्षतत न्त्मूनीकयण गनन विकत त निीनतभ प्रवितधको उऩमोग गने उिेश्मरे 
नेऩार  यकाय कामन विबाजन तनमभािरी, २०६४ अन ुाय तभतत ०६६/0२/१९ भा त ॊचाइ भन्त्रारमको 
स्थाऩना बएको हो। त्म  अन्त्तगनत तनददनष्ट गरयएका कामन  म्ऩादनको त रत राभा भन्त्रारम अन्त्तगनतका 
तनकामहरुिाट आ.ि. ०७1/७2 को  भीक्षा अितध  म्भ  म्ऩादन बएका विमाकराऩ य ततनको बौततक 
एिॊ वित्तिम उऩरत्तधध विियण य भन्त्रारमगत उिेश्म, भखु्म भखु्म कामनहरु य यणनीतत तनम्न फभोत्तजभ 
यहेको छ । 
 
2. उिशे्म्  
 भरुकुभा यहेको जरस्रोतको  भतु्तचत उऩमोग य  ॊयक्षण गदै अतधकतभ ्कृवि उत्ऩादन एिॊ उत्ऩादकत्ि 

फिृीका रातग त ॊचाइ विका  एिॊ धमिस्थाऩन गने । 
 ऩानीफाट उत्ऩन्न हनुे फाढी, डुिान, ऩवहयो आदद जस्ता प्रकोऩहरुको योकथाभ न्त्मूतनकयण तथा 

धमिस्थाऩन गने । 
 

3. भखु्म कामनहरु्  
 त ॊचाइ य म को उऩमोग  म्फन्त्धी अध्ममन, अन ुन्त्धान,  िेक्षण तथा कामानन्त्िमन गने । 
 बतूभगत जरस्रोतको उऩमोग, अध्ममन, तथा अन ुन्त्धान गने । 
 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ  म्फन्त्धी अध्ममन, अन ुन्त्धान, धमिस्थाऩन तथा तनमन्त्रण गने । 
 जरस्रोत  म्फन्त्धी वििमक अध्ममन, अन ुन्त्धान तथा कामानन्त्िमन गने । 

 
4. यणनीतत् 
 त ॊचाइ विका  गदान जरस्रोतको  भतु्तचत उऩबोग य  ॊयक्षण गने । 
 त ॊचाइ आमोजना तनभानण, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण एिॊ धमिस्थाऩन कामनभा जन  हबातगता 

ऩरयचारन गने । 
 त ॊचाइ ऩगु्न फाॊकी यहेका क्षेरहरुभा त ॊचाइ  वुिधा उऩरब्ध गयाउन प्रमत्न केत्तन्त्ित गने । 
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 ऩहाडभा  ाना, भझौरा तथा तयाइभा भझौरा, ठूरा आमोजना विका  गनन प्राथतभकता ददन े तथा 
तयाइभा स्मारो तथा तडऩ ट्युििेर त ॊचाइभा विशेि अतबमानका  ाथ अगातड फढाउने । 

 नदी स्थानान्त्तयण (River Diversion ) जस्ता फहृत एिॊ फहउुिेश्मभम आमोजनाको मोजना तजुनभा तथा 
तनभानणराई िभश् यावष्डम गौयिको रुऩभा अगातड फढाउने । 

 भूरकुका ठूरा नदीहरुभा जनताको अतधकतभ ्  हबातगता यहने गयी तटफन्त्ध तनभानणको कामनराई 
ितभक एिॊ अतबमानका रुऩभा कामानन्त्िमन गदै जान े। 

 फाढी डुफानका  ाथै ऩवहयो, गेग्रान ऩवहयो  भेत मोजनाफि ढॊगरे न्त्मनुीकयण गदै जाने । 
 त ॊचाइ प्रणारीहरुराई ततनको दक्षता अतबिृिीकयण एिॊ धमिस्थाऩनराई अतबभतु्तखकयण गने । 
 जरउत्ऩन्न प्रकोऩ न्त्मूनीकयण आमोजनाहरु अध्ममन, अन ुन्त्धान तडजाइन एिॊ कामानन्त्िमन गदान 

िाताियण भैरी, जरिाम ुऩरयितनन अनकूुतरत य योजगायी अतबिृवि हनुे गयी गने । 
 

5. कानून् 
 जरश्रोत ऐन, २०४९ । 
 जरश्रोत तनमभािरी, २०५० । 
 त ॊचाइ तनमभािरी, २०५६ । 
 त ॊचाइ नीतत, २०७० । 
 जरश्रोत यणनीतत, २०५९ । 
 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ धमिस्थाऩन नीतत, २०६२ । 
 तफऩद जोत्तखभ धमिस्थाऩन यावष्डम यणनीतत, २०६७ । 
  यकायको फाविनक नीतत तथा कामनिभ । 
 प्राकृततक प्रकोऩ उिाय ऐन, २०३९, (दोस्रो  ॊशोधन, २०४९) । 
 स्थानीम स्िामि शा न ऐन, २०५५ य तनमभािरी २०५० । 
  ािनजतनक खरयद ऐन, २०६३ य तनमभािरी, २०६४ । 
 तनजाभतत  ेिा ऐन, २०४९ य तनमभािरी, २०५० । 
 बतूभगत जरश्रोत विका   तभतत, गठन आदेश, २०३१ । 
  नु यी भोयङ्ग त ॊचाइ विका   तभतत गठन आदेश, २०३५ । 
 उऩबोक्ता  ॊस्था भापन त तनभानण कामन  ॊचारन गने/गयाउने कामनतफतध, २०६९ । 
 स्मारो ट्युििेरका रातग ऩम्ऩ खरयद तथा वितयण कामनतफतध, २०७० । 
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6.  ॊगठन  ॊयचना् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७. आतथनक ििन 2071/072 भा  म्ऩादन बएका भहत्िऩूणन कामनहरु्  

 त क्टा त ॊचाइ आमोजनाको भरु नहयको १५-३५ वक.भी.  म्भको तनभानण कामन चार ुयहेकोभा जम्भा 
०.७ वक.भी. तनभानण बएको, ७ गोटा  ॊयचना तनभानण बएको य राइतनङ कामन ०.७ वक.भी बएको   
छ । ३५-५० वक.भी.  म्भको तनभानणको रातग खरयद प्रकृमा अत्तन्त्तभ चयणभा यहेको । हेडिक् नको 
गेट वपवटङ्ग कामन चार ुयहेको, त धतनमा शाखा नहयको तनभानण २ वक.भी बएको । डुण्डिुा शाखा 
नहयको तनभानण कामनको रातग आिश्मक तमायी बइयहेको छ ।  

 फफई त ॊचाइ आमोजना तपन  ऩूिन तपन  २० वक. भी. भूर /शाखा /प्रशाखा नहयहरुको तथा ऩत्तिभ 
तपन  ढोढयी भूर नहयको १६ वक.भी. तनभानण/रयभोडतरङ कामन चार ुयहेकोभा जम्भा ९.५ वक.भी. 
तनभानण बएको, जग्गा प्रति 6.53 हे. बएको, 0.6 वक.भी. ग्राभीण य  तबन   डक तनभानण बएको   
छ ।  

 यानीजभया कुररयमा त ॊचाइ आमोजनाको शाखा नहयहरुको आधतुनवकयणका कामनहरु जायी यहेको । 
इन्त्टेक तनभानण कामन 1.14 % बएको, भरु नहय तनभानण कामन 1.51 वक.भी. बएको, भरु नहयभा 
स्रक्चय तनभानण कामन 1.73 गोटा बएको, वपडय नहय तनभानण कामन ०.28 वक.भी. बएको, वपडय 
नहयभा स्रक्चय तनभानण कामन 4.06 गोटा बएको, शाखा उऩशाखा नहय तनभानण तथा ऩनु्तनभानणभा 
कामन 14.77 वक.भी. बएको, त ॊत्तचत के्षरका ग्रतभण  डकका स्तय फवृि तथा ऩरु ऩरेु ा तनभानण 
कामन 28.17 वक.भी. बएको, त ॊत्तचत क्षेर फचािको कामन 4.198 वक.भी. बएको।  
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 बेयी फफई डाइब नन फहदु्देत्तश्मम आमोजनाको  रुुङ्ग तनभानण कामनको ठेक्का  म्झौता  म्ऩन्न बई 
ठेकेदायराई भोविराईजेशन उऩरब्ध गयाउने प्रकृमाभा यहेको ।  युङ् तनभानण कामनको रागी 
आिश्मक ऩयाभशन  ेिा खरयद अत्तन्त्तभ चयणभा यहेको । कामानरम बिन तनभानणको ऩवहरो तल्रा 
ढरान बई दोस्रो तल्राको pillar को कामन शरुु गरयएको छ । ॊयचना तनभानणको रातग आिश्मक ऩने 
स्थानको बोगातधकायको रातग भन्त्रीऩरयिदफाट तनणनम बएको ।  

 भहाकारी त ॊचाइ आमोजनाको भूर नहयको ३-१३ वक.भी  म्भ नहय तनभानणको कामनजायी यहेको  
छ । भूरनहयको ३ वक.भी. तबरको  ॊयचनाहरुको तनभानण कामन चार ुयहेको । थऩ कामनको ठेक्का 
फन्त्दोफस्त बै कामन शरुु हनु ेिभभा यहेको छ ।  

 बतुभगत त ॊचाइ तपन  2981 िटा स्मारो टमूििेर तनभानण  म्ऩन्न बई 7453 हेक्टयभा त ॊचाइ 
 ॊयचना विस्ताय बएको ।  तडऩ टमूििेर तपन  ११ िटा नमाॊ टमूििेर य १७ िटा िभागत तडऩ 
ट्यूििेरहरुको तनभानण बएको छ ।  

 भझौरा त ॊचाइ आमोजना तपन  तनभानणाधीन ३५ िटा भझौरा त ॊचाइ आमोजनाहरु य अन्त्म ३० िटा 
आमोजनाको तनभानण चार ुयहेकोभा ५८.५% बौततक प्रगतत बएको छ ।  

 िृहत त ॊचाइ आमोजनाहरुभा कोशी ऩम्ऩ, कोशी वितयण प्रणारी, चन्त्ि नहय, कभरा त ॊचाइ 
आमोजनाको ठेक्का स्िीकृत बई कामन शरुु बएको तथा नायामणी नहयको ऩनुस्थानऩना कामन ६० % बई 
कुर ५४ % बौततक प्रगतत बएको छ । 

 भभनत  म्बाय आमोजना तपन  करयि ७०० िटा कृिक धमित्तस्थत त ॊचाइ मोजना, २९ िटा  ॊस्थागत 
धमित्तस्थत य १५ िटा ICWMP अन्त्तगनतका मोजनाको भभनत कामन बैयहेकोभा कुर ५१ % बौततक 
प्रगतत बएको छ । 

 टाय के्षरभा नमाॉ प्रवितधभा आधारयत त ॊचाइ प्रणारीको भाध्मभफाट थऩ ६  म हेक्टयभा थऩ त ॊचाइ 
 वुिधा उऩरब्ध गने रक्ष्म तरइएकोभा  ो अन ुाय कामन बैयहेको छ । 

 कारीगण्डकी-ततनाउ डाईब नन आमोजनाको Geological अध्ममन कामन  म्ऩन्न बइ  केको । म ै 
गयी  नुकोशी भयीन डाईब नन फहउुद्देश्मीम आमोजनाको विस्ततृ अध्ममन कामन ( Geological and 

Topological ) चार ुयहेको छ । 
 जनताको तटफन्त्ध कामनिभ अन्त्तगनत तयाईका १६  िटा ठूरा नदीहरुभा रगामत अन्त्म नदीहरुभा गयी 

4.26 वक.भी तटफन्त्ध तनभानण बएको, प्रकोऩ तनमन्त्रण कामनहरु 65 % य फत्तस्त, टाय फजाय  ॊयक्षण 
कामनिभ तपन  65% कामन बएको छ । 

 भहाकारी नदी तनमन्त्रण, दाच ुनरा अन्त्तगनत खरङ्गा फजाय  ॊयक्षण तपन  RCC रयटेतनङ िार ०.६ 
वक.भी. तनभानण बएको, अन्त्म गा.वि. .हरुभा ग्माविमन िार रगाउने कामन ०.६ वक.भी. बएको, १० 
िटा अध्ममन कामन बएको य तटफन्त्धको कामन जायी यहेको । 

 जोत्तखभमकु्त त्तजल्रा  दयभकुाभ एिॊ के्षर फचाउ कामनिभ अन्त्तगनत बिऩयु, दनैु, चैनऩयु, ददके्तर य 
फेनी िचाउका कामनहरु शरुु बएको । 
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8. आतथनक ििन २०७०/0७१ भा वितनमोत्तजत फजेट एिॊ खचनको मथाथन विियण 

 

  चार ुखचन         रु. हजायभा 
त .नॊ. ि.उ.त्तश.नॊ. कामनिभ कामभ फजेट खचन खचन 

प्रततशत 
1 3570113 त ॊचाइ भन्त्रारम 30,127 27,839 92=41 

2 3570123 त ॊचाइ विबाग 72,671 69,230 95=26 

3 3570133 के्षरीम त ॊचाइ तनदेशनारमहरु 60,447 51,208 84=72 

4 3570143 त ॊचाइ विका  तडतबजन- फ 
तडतबजन  भेत 

326,782 270,500 82=78 

5 3570153 त ॊचाइ धमिस्थाऩन तडतबजन - ८ 66,660 49,462 74=20 

6 3570163 मात्तन्त्रक कामानरम-३ 16,242 10,424 64=18 

7 3570173 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण 
विबाग 

99,961 92,530 92=57 

8 3571013 प्रणारी धमिस्थाऩन तथा तातरभ 
कामनिभ 

7,945 7,131 89=75 

9 3571023 त ॊचाइ   ॊस्थागत विका  
कामनिभ 

13,289 13,000 97=83 

10 3571033 त ॊचाइ  तथा जरस्रोत धमिस्थाऩन 
आमोजना (त ॊचाइ ) 

104,091 58,947 56=63 

11 3571053 त ॊचाइ  ॊबाधमता अध्ममन तथा 
तनभानण गणुस्तय कामनिभ 

1,556 1,484 95=37 

12 3571073 मात्तन्त्रक धमिस्थाऩन कामनिभ 1,110 1,109 99=91 

13 3571083  भदुाम धमित्तस्थत त ॊत्तचत कृवि 
के्षर तथा जर ाधन मोजना तैमायी 
आमोजना 

9,803 9,438 96=28 

14 3571093 नदी तनमन्त्रण 35,330 32,043 90=70 

15 3571103 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण प्रवितध 
ऩरयमोजना 

8,418 8,399 99=77 

16 3571123 बायतीम अनदुान  हमोगभा 
 ॊचातरत नदी तनमन्त्रण 
आमोजनाहरु ( फागभती, कभरा, 
खाॉडो य रारफकैमा  भेत) 

6,873 6,537 95=11 

17 3571133 बतूभगत जरस्रोत विका   तभतत 53,054 51,923 97=87 
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18 3571143 बतूभगत स्मारो  तथा तडऩ 
ट्युफफेर त ॊचाइ आमोजना 

20,080 12,863 64=06 

19 3571163 डीऩ तथा स्मारो ट्युफफेर त ॊचाइ 
आमोजना 

550 0 0=00 

20 3571173  खेुत उऩत्मका त ॊचाइ आमोजना 306 281 91=83 

21 3571183 भभनत  ॊबाय आमोजनाहरु 29,758 26,466 88=94 

22 3571193 फहृत  यकायी त ॊचाई मोजनाको 
ऩनुस्थानऩना तथा धमिस्थाऩन 
हस्तान्त्तयण 

14,341 13,342 93=03 

23 3571203 फागभती त ॊचाइ आमोजना 22,071 16,695 75=64 

24 3571213 फफई त ॊचाइ आमोजना 10,732 10,304 96=01 

25 3571223 भहाकारी त ॊचाइ आमोजना 
(कन्त्चनऩयु) 

15,450 13,428 86=91 

26 3571233  नु्त् यी भोयङ त ॊचाइ आमोजना 
(तेस्रो) 

25,044 22,962 91=69 

27 3571243 प्रगन्ना तथा फड्काऩथ  त ॊचाइ 
आमोजना, दाङ 

5,106 5,009 98=10 

28 3571253 त क्टा त ॊचाइ आमोजना 19,145 16,104 84=12 

29 3571263 नमाॉ प्रवितधभा आधारयत त ॊचाइ 
आमोजना 

3,041 2,566 84=38 

30 3571273  भझौरा त ॊचाइ आमोजना 5,168 5,055 97=81 

31 3571283 दयौदी- ऩारङुटाय त ॊचाइ (नदी 
तनमन्त्रण) आमोजना 

803 803 100=00 

32 3571293 कणानरी अॊचर  त ॊचाइ विका  
कामनिभ 

300 300 100=00 

33 3571303  ेती भहाकारी  त ॊचाइ विका  
कामनिभ 

330 329 99=70 

34 3571313 टाय - फजाय  ॊयक्षण कामनिभ 
(इन्त्िािती फगय कोरयडोय   भेत) 

610 609 99=84 

35 3571323 यानी जभया  कुररयमा त ॊचाइ 
आमोजना ( प्रणारी आधतुनकीकयण 
 भेत) 

27,601 25,769 93=36 

36 3571353 बेयी - ििई  डाइब नन 
फहउुद्देश्मीम आमोजना 

9,580 7,357 76=80 
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37 3571363 जर ाधन मोजना तमायी  वुिधा 
आमोजना 

40,303 15,318 38=01 

    जम्भा 1,164,678 956,764 82=15 

 

 ऩूॉत्तजगत खचन          रु. हजायभा 
1 3570114 त ॊचाइ भन्त्रारम 1,375 1,298 94=40 

2 3570124 त ॊचाइ विबाग 1,200 1,199 99=92 

3 3571014 प्रणारी धमिस्थाऩन तथा तातरभ 
कामनिभ 

770 469 60=91 

4 3571024 त ॊचाइ   ॊस्थागत विका  
कामनिभ 

9,505 9,260 97=42 

5 3571034 त ॊचाइ  तथा जरस्रोत धमिस्थाऩन 
आमोजना (त ॊचाइ ) 

1,233,009 804,651 65=26 

6 3571054 त ॊचाइ  ॊबाधमता अध्ममन तथा 
तनभानण गणुस्तय कामनिभ 

55,844 54,223 97=10 

7 3571074 मात्तन्त्रक धमिस्थाऩन कामनिभ 18,090 17,807 98=44 

8 3571084  भदुाम धमित्तस्थत त ॊत्तचत कृवि 
के्षर तथा जर ाधन मोजना तैमायी 
आमोजना 

400,121 281,797 70=43 

9 3571094 नदी तनमन्त्रण 2,210,115 2,119,112 95=88 

10 3571104 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण प्रवितध 
ऩरयमोजना 

180,700 176,103 97=46 

11 3571124 बायतीम अनदुान  हमोगभा 
 ॊचातरत नदी तनमन्त्रण 
आमोजनाहरु (फागभती, कभरा, 
खाॉडो य रारफकैमा  भेत) 

728,894 604,051 82=87 

12 3571134 बतूभगत जरस्रोत विका   तभतत 21,460 17,136 79=85 

13 3571144 बतूभगत स्मारो  तथा तडऩ 
ट्युफफेर त ॊचाइ आमोजना 

511,248 471,708 92=27 

14 3571164 डीऩ तथा स्मारो ट्युफफेर त ॊचाइ 
आमोजना 

1,490 0 0=00 

15 3571174  खेुत उऩत्मका त ॊचाइ आमोजना 1,500 673 44=87 

16 3571184 भभनत  ॊबाय आमोजनाहरु 463,864 433,035 93=35 

17 3571194 फहृत  यकायी त ॊचाई मोजनाको 55,384 51,247 92=53 
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ऩनुस्थानऩना तथा धमिस्थाऩन 
हस्तान्त्तयण 

18 3571204 फागभती त ॊचाइ आमोजना 368,154 305,790 83=06 

19 3571214 फफई त ॊचाइ आमोजना 440,913 361,501 81=99 

20 3571224 भहाकारी त ॊचाइ आमोजना 
(कन्त्चनऩयु) 

266,450 182,192 68=38 

21 3571234  नु्त् यी भोयङ त ॊचाइ आमोजना 
(तेस्रो) 

421,400 418,983 99=43 

22 3571244 प्रगन्ना तथा फड्काऩथ  त ॊचाइ 
आमोजना, दाङ 

71,000 67,427 94=97 

23 3571254 त क्टा त ॊचाइ आमोजना 1,122,924 1,122,854 99=99 

24 3571264 नमाॉ प्रवितधभा आधारयत त ॊचाइ 
आमोजना 

143,418 118,374 82=54 

25 3571274  भझौरा त ॊचाइ आमोजना 1,092,557 979,159 89=62 

26 3571284 दयौदी- ऩारङुटाय त ॊचाइ (नदी 
तनमन्त्रण) आमोजना 

25,197 23,251 92=28 

27 3571294 कणानरी अॊचर  त ॊचाइ विका  
कामनिभ 

55,600 16,814 30=24 

28 3571304  ेती भहाकारी  त ॊचाइ विका  
कामनिभ 

102,670 94,875 92=41 

29 3571314 टाय - फजाय  ॊयक्षण कामनिभ 
(इन्त्िािती फगय कोरयडोय   भेत) 

54,390 53,149 97=72 

30 3571324 यानी जभया  कुररयमा त ॊचाइ 
आमोजना ( प्रणारी आधतुनकीकयण 
 भेत) 

1,485,318 1,364,114 91=84 

31 3571354 बेयी - ििई  डाइब नन 
फहउुद्देश्मीम आमोजना 

20,500 16,229 79=17 

32 3571364 जर ाधन मोजना तमायी  वुिधा 
आमोजना 

247,376 118,012 47=71 

    जम्भा 11,812,436 10,286,493 87=08 
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9. आ.ि. 2०७१/0७२ भा वितनमोत्तजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भ ान्त्त म्भको अनभुातनत खचन्  
 

 चार ुखचन          रु. हजायभा 
त .नॊ. ि.उ.त्तश.नॊ. भन्त्रारम/तनकाम खदु फजेट खचन प्रततशत 
1 3570113 त ॊचाइ भन्त्रारम 26,750 19,924 74=48 

2 3570123 त ॊचाइ विबाग 84,175 61,414 72=96 

3 3570133 के्षरीम त ॊचाइ तनदेशनारमहरु 61,365 51,589 84=07 

4 
3570143 

त ॊचाइ विका  तडतबजन- फ तडतबजन 
 भेत 

297,349 239,789 80=64 

5 3570153 त ॊचाइ धमिस्थाऩन तडतबजन - ८ 63,291 44,775 70=74 

6 3570163 मात्तन्त्रक कामानरम-३ 17,520 8,897 50=78 

7 3570173 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण विबाग 123,893 101,270 81=74 

8 3571013 प्रणारी धमिस्थाऩन तथा तातरभ कामनिभ 8,257 4,930 59=71 

9 3571023 त ॊचाइ   ॊस्थागत विका  कामनिभ 13,620 10,424 76=53 

10 
3571033 

त ॊचाइ  तथा जरस्रोत धमिस्थाऩन 
आमोजना (त ॊचाइ ) 

129,059 58,592 45=40 

11 
3571053 

त ॊचाइ  ॊबाधमता अध्ममन तथा तनभानण 
गणुस्तय कामनिभ 

3,874 2,028 52=35 

12 3571073 मात्तन्त्रक धमिस्थाऩन कामनिभ 653 372 56=97 

13 
3571083 

 भदुाम धमित्तस्थत त ॊत्तचत कृवि के्षर 
आमोजना 

12,445 6,298 50=61 

14 3571093 नदी तनमन्त्रण 36,004 27,160 75=44 

15 
3571103 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण प्रवितध 
ऩरयमोजना 

13,439 7,683 57=17 

16 

3571123 

बायतीम अनदुान  हमोगभा  ॊचातरत नदी 
तनमन्त्रण आमोजनाहरु (फागभती, कभरा, 
खाॉडो य रारफकैमा  भेत) 

6,940 5,298 76=34 

17 3571133 बतूभगत जरस्रोत विका   तभतत 57,562 46,970 81=60 

18 
3571143 

बतूभगत स्मारो  तथा तडऩ ट्युफफेर 
त ॊचाइ आमोजना 

19,124 12,300 64=32 

19 
3571163 

डीऩ तथा स्मारो ट्युफफेर त ॊचाइ 
आमोजना 

700 372 53=14 

20 3571173  खेुत उऩत्मका त ॊचाइ आमोजना 349 125 35=82 

21 3571183 भभनत  ॊबाय आमोजनाहरु 37,415 23,981 64=09 

22 3571193 फहृत  यकायी त ॊचाई मोजनाको 14,149 9,949 70=32 
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ऩनुस्थानऩना तथा धमिस्थाऩन हस्तान्त्तयण 
23 3571203 फागभती त ॊचाइ आमोजना 22,042 16,868 76=53 

24 3571213 फफई त ॊचाइ आमोजना 11,704 11,050 94=41 

25 3571223 भहाकारी त ॊचाइ आमोजना (कन्त्चनऩयु) 16,948 12,264 72=36 

26 3571233  नु्त् यी भोयङ त ॊचाइ आमोजना (तेस्रो) 23,870 19,281 80=78 

27 
3571243 

प्रगन्ना तथा फड्काऩथ  त ॊचाइ 
आमोजना, दाङ 

5,409 5,078 93=88 

28 3571253 त क्टा त ॊचाइ आमोजना 17,862 15,536 86=98 

29 3571263 नमाॉ प्रवितधभा आधारयत त ॊचाइ आमोजना 3,383 2,172 64=20 

30 3571273  भझौरा त ॊचाइ आमोजना 6,387 3,734 58=46 

31 
3571283 

दयौदी- ऩारङुटाय त ॊचाइ (नदी तनमन्त्रण) 
आमोजना 

915 669 73=11 

32 3571293 कणानरी अॊचर  त ॊचाइ विका  कामनिभ 342 178 52=05 

33 
3571303 

 ेती भहाकारी  त ॊचाइ विका  
कामनिभ 

358 274 76=54 

34 
3571313 

टाय - फजाय  ॊयक्षण कामनिभ (इन्त्िािती 
फगय कोरयडोय   भेत) 

643 267 41=52 

35 
3571323 

यानी जभया  कुररयमा त ॊचाइ आमोजना 
(प्रणारी आधतुनकीकयण  भेत) 

28,328 21,883 77=25 

36 
3571353 

बेयी - ििई  डाइब नन फहउुद्देश्मीम 
आमोजना 

9,164 7,128 77=78 

37 3571363 जर ाधन मोजना तमायी  वुिधा आमोजना 39,277 16,803 42=78 

    जम्भा 1,214,565 877,325 72=23 

 

 ऩूॉत्तजगत खचन          रु. हजायभा 
1 3570114 त ॊचाइ भन्त्रारम 2,205 408 18=50 

2 3570124 त ॊचाइ विबाग 1,025 988 96=39 

3 3570134 के्षरीम त ॊचाइ तनदेशनारमहरु 3,377 0 0=00 

4 3571014 प्रणारी धमिस्थाऩन तथा तातरभ कामनिभ 970 165 17=01 

5 3571024 त ॊचाइ   ॊस्थागत विका  कामनिभ 10,328 7,357 71=23 

6 
3571034 

त ॊचाइ  तथा जरस्रोत धमिस्थाऩन 
आमोजना (त ॊचाइ ) 

1,483,442 517,813 34=91 

7 
3571054 

त ॊचाइ  ॊबाधमता अध्ममन तथा तनभानण 
गणुस्तय कामनिभ 

60,870 17,011 27=95 
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8 3571074 मात्तन्त्रक धमिस्थाऩन कामनिभ 21,400 17,575 82=13 

9 
3571084 

 भदुाम धमित्तस्थत त ॊत्तचत कृवि के्षर 
आमोजना 

565,045 142,529 25=22 

10 3571094 नदी तनमन्त्रण 2,993,151 1,374,700 45=93 

11 
3571104 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण प्रवितध 
ऩरयमोजना 

189,425 126,222 66=63 

12 

3571124 

बायतीम अनदुान  हमोगभा  ॊचातरत नदी 
तनमन्त्रण आमोजनाहरु  
(फागभती,कभरा,खाॉडो य रारफकैमा 
 भेत) 

339,701 261,086 76=86 

13 3571134 बतूभगत जरस्रोत विका   तभतत 24,150 14,183 58=73 

14 
3571144 

बतूभगत स्मारो  तथा तडऩ ट्युफफेर 
त ॊचाइ आमोजना 

577,735 345,393 59=78 

15 
3571164 

डीऩ तथा स्मारो ट्युफफेर त ॊचाइ 
आमोजना 

170,225 46,805 27=50 

16 3571174  खेुत उऩत्मका त ॊचाइ आमोजना 1,725 0 0=00 

17 3571184 भभनत  ॊबाय आमोजनाहरु 695,341 275,288 39=59 

18 
3571194 

फहृत  यकायी त ॊचाई मोजनाको 
ऩनुस्थानऩना तथा धमिस्थाऩन हस्तान्त्तयण 

351,200 78,989 22=49 

19 3571204 फागभती त ॊचाइ आमोजना 675,494 225,761 33=42 

20 3571214 फफई त ॊचाइ आमोजना 699,500 535,835 76=60 

21 3571224 भहाकारी त ॊचाइ आमोजना (कन्त्चनऩयु) 243,670 166,953 68=52 

22 3571234  नु्त् यी भोयङ त ॊचाइ आमोजना (तेस्रो) 486,728 306,931 63=06 

23 
3571244 

प्रगन्ना तथा फड्काऩथ  त ॊचाइ 
आमोजना, दाङ 

179,644 110,231 61=36 

24 3571254 त क्टा त ॊचाइ आमोजना 1,382,770 1,047,535 75=76 

25 3571264 नमाॉ प्रवितधभा आधारयत त ॊचाइ आमोजना 287,015 54,297 18=92 

26 3571274 भझौरा त ॊचाइ आमोजना 1,433,622 585,762 40=86 

27 
3571284 

दयौदी- ऩारङुटाय त ॊचाइ (नदी तनमन्त्रण) 
आमोजना 

28,977 9,774 33=73 

28 3571294 कणानरी अॊचर त ॊचाइ विका  कामनिभ 62,989 27,984 44=43 

29 3571304  ेती भहाकारी त ॊचाइ विका  कामनिभ 147,496 57,469 38=96 

30 
3571314 

टाय - फजाय  ॊयक्षण कामनिभ (इन्त्िािती 
फगय कोरयडोय  भेत) 

146,000 82,994 56=85 

31 3571324 यानी जभया कुररयमा त ॊचाइ आमोजना ( 1,597,760 896,950 56=14 
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प्रणारी आधतुनकीकयण  भेत) 

32 
3571354 

बेयी - ििई  डाइब नन फहउुद्देश्मीम 
आमोजना 

1,021,666 896,685 87=77 

33 3571364 जर ाधन मोजना तमायी  वुिधा आमोजना 258,189 38,007 14=72 

    जम्भा 16,142,835 8,269,680 51=23 

 

 

10. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फक्तधमभा उल्रेत्तखत नीतत तथा कामनिभको ऩवहरो दश भवहनाको 
प्रगतत विियण् 

त .नॊ. 
फ. फ. को 
फदुा नॊ. 

विमाकराऩ नीतत तथा कामनिभ २०७२ फैशाख म्भको प्रगतत विियण 

1 88 

  म्बाधम स्थानहरूभा तरफ्ट 
त ॊचाइका रातग निीकयणीम 
ऊजानको प्रमोगफाट कम्तीभा ५० 
हेक्टय जभीनभा त ॊचाइ गने 
वक ानराई ऋणको ब्माजभा ५० 
प्रततशत अनदुान ददने । 

प्रत्मेक विका  के्षरभा दइु/दइु िटा 
 म्बाधम तरफ्ट त ॊचाइ प्रणारीहरुको 
ऩवहचान गयी कामानन्त्िमन गने तमायी 
गयीएको छ ।  

2 89 

 त क्टा त ॊचाइ आमोजना, फफई 
त ॊचाइ आमोजना, भहाकारी 
त ॊचाइ आमोजना, य यानी जभया 
कुररयमा त ॊचाइ आमोजनाको 
भूर तथा शाखा नहय तनभानण य 
त ॊचाइ प्रणारीको आधतुनकीकयण 
गने कामनराई तनयन्त्तयता ददन।े  

भूर नहयको ३-१३ वक.भी  म्भ नहय 
तनभानणको कामनजायी यहेको । भूरनहयको ३ 
वक.भी. तबरको  ॊयचनाहरुको तनभानण कामन 
चार ुयहेको । थऩ कामनको ठेक्का फन्त्दोफस्त 
बै कामन शरुु हनुे िभभा यहेको छ। 

3 89 
 बेयी फफई डाइब नन फहउुद्दशे्मीम 
आमोजनाको  रुुङ्ग तनभानण कामन 
प्रायम्ब गने । 

 रुुङ्ग तनभानण कामनको ठेक्का स्िीकृत बइ 
Financial Proposal खोल्ने िभभा यहेको  
बिन ॊयचना तनभानणको रातग स्थानको 
बोगातधकायको रातग भन्त्रीऩरयिदफाट स्िीकृत 
बई िन विबागफाट अनभुततको प्रततक्षाभा 
यहेको छ । 
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4 90 

 कारीगण्डकी-ततनाउ य  नुकोशी 
डाइब नन िहउुद्दशे्मीम 
आमोजनाको विस्ततृ अध्ममनका 
 ाथै  कन्त्काई नदी िहउुद्दशे्मीम 
आमोजनाको अध्ममन गने।  

कारीगण्डकी-ततनाउ डाईब नन आमोजनाको 
Geological अध्ममन कामन  म्ऩन्न बइ 

 केको ।म ै गयी  नुेकोशी भयीन डाईब नन 
फहउुद्देश्मीम आमोजनाको विस्ततृ अध्ममन 
कामन (Geoloogical and Topological) 

चार ुयहेको छ । 

5 90 

  ेती भहाकारी त ॊचाइ विका  
कामनिभ य कणानरी अञ्चर 
त ॊचाइ विका  कामनिभ अन्त्तगनत 
 ञ्चातरत त ॊचाइ 
आमोजनाहरूराई तनयन्त्तयता  
ददने । 

तनभानणाधीन १४ मोजनाहरुको तनभानण 
कामनराई तनयन्त्तयता ददइएको छ। ३४ िटा 
मोजनाको तनभानण कामन शरुु गनन तमायी 
बैयहेको छ।  

6 91 

 बतूभगत जरभा आधारयत ५ 
हजाय स्मारो ट्यिूिेर य ३५ 
िटा तडऩ ट्यूफिेर जडान गने।  

 

 

स्मारो ट्यूििेर तपन ् ४२४१ गोटा स्मारो 
ट्युििेर तनभानण बएय १०६०३ हे भा 
त ॊचाइ ऩगेुको छ। तडऩ ट्यिूिेर तपन ् १४ 
गोटा नमाॉ य १७ गोटा िभागत तडऩ 

ट्युििेर तनभानण बएको छ । 

7 91 

 तनभानणाधीन ३५ िटा भझौरा 
त ॊचाइ आमोजनाहरू य अन्त्म ३० 
िटा आमोजनाको तनभानण कामन 
 म्ऩन्न गने। 

िभागत मोजनाहरुराई तनयन्त्तयता ददइएको 
य केही नमाॊ मोजनाहरुको तनभानण कामन चार ु
यहेको छ। 

8 92 

 िृहत ् त ॊचाइ आमोजनाहरूको 
ऩनुरुत्थान गयी आगाभी दईु 
ििनतबर थऩ ५० हजाय हेक्टय 
जभीनभा त ॊचाइ  वुिधा 
ऩरु् माउने। 

भूर नहय, शाखा/ प्रशाखा नहय 
 ॊयचनाहरुको ऩनुस्थानऩना कामनराई 
तनयन्त्तयता ददइएको छ। 
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9 92 

 गण्डक ऩत्तिभ नहय, चन्त्ि नहय, 
कोशी ऩम्ऩ, कोशी वितयण, 
कभरा, नायामणी, नायामणी 
तरफ्ट य िाणगॊगा त ॊचाइ 
प्रणारीहरूको भभनत  धुाय 
प्राथतभकता  ाथ गने । 

कोशी ऩम्ऩ तथा कभराको िभागत 
ऩनुस्थानऩना कामन बैयहेको नायामणी तरफ्ट, 

िाणगॊगा, चन्त्ि नहय, गण्डक ऩत्तिभ नहय 
प्रणारीको अध्ममन कामन बईयहेको छ। 

नायामणी तथा कभरा त ॊचाइ प्रणारी तपन ् 
भूर नहय, शाखा/प्रशाखा नहय  ॊयचनाहरुको 
ऩनुस्थाऩना कामनराई तनयन्त्तयता ददइएको 
छ।  

10 93 
  तह त ॊचाइ तपन  ४ हजाय ५ 
 म हेक्टयभा थऩ त ॊचाइ  वुिधा 
उऩरधध गने।  

तनभानणाधीन/िभागत त ॊचाइ आमोजनाहरु 
फाट थऩ त ॊचाइ  वुिधा उऩरब्ध गयाउन े
प्रकृमा अगाडी िढेको छ। 

11 93 

 टाय क्षेरभा नमाॉ प्रवितधभा 
आधारयत त ॊचाइ प्रणारीको 
भाध्मभफाट थऩ ६  म हेक्टयभा 
त ॊचाइ  वुिधा उऩरधध गने।  

तनभानणाधीन/िभागत त ॊचाइ आमोजनाहरु 
फाट थऩ त ॊचाइ  वुिधा उऩरब्ध गयाउन े
प्रकृमा अगाडी िढेको छ। 

12 94 

 जनताको तटफन्त्ध कामनिभ 
अन्त्तगनत तयाईका १४ िटा ठूरा 
नदीहरुभा २५ वकरोभीटय 
तटफन्त्ध तनभानण य ७ वकरोभीटय 
तटफन्त्धको  फरीकयण गने कामन 
 म्ऩन्न गने।  

फैशाख भवहना म्भ जनताको तटफन्त्ध 
कामनिभ तपन  १४.३४ वक.भी तटफन्त्ध 
तनभानण बएको, प्रकोऩ तनमन्त्रण कामनहरु ८० 
% य फत्तस्त, टाय फजाय  ॊयक्षण कामनिभ तपन  
८१ % कामन बएको छ। 

13 94 

 दाच ुनरा त्तस्थत भहाकारी नदी 
कटान तथा कणानरी य फफई 
नदीको कटान तनमन्त्रण य  ो 
फाट बएको क्षततको ऩनु:तनभानण 
गने। 

भहाकारी नदी तनमन्त्रण, दाच ुनराभा RCC 

retaining wall को तनभानण कामन शरुु   
बएको । कणानरी नदी य फफई नदी 
तनमन्त्रण कामनहरु गनन टेण्डय बै केको छ। 
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14 95 

 जोत्तखभमकु्त त्तजल्रा  दयभकुाभ 
एिॊ क्षेर िचाउ कामनिभ 
अन्त्तगनत बिऩयु, दनैु, चैनऩयु, 
ददके्तर य फेनी िचाउका 
कामनिभ  म्भन्न गने । 

जोत्तखभमकु्त त्तजल्रा  दयभकुाभ फचािट 
कामनहरु गनन अध्ममन कामनहरु  म्ऩन्न गरय 
टेण्डय बै केको छ। 
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सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारम 

 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ् 
सूचना तथा सञ्चाय ऺेरको ङ्जिकास तथा ङ्जिस्तायका राङ्झग २०२८ सार साउन १ गते सञ्चाय भन्त्रारमको 
स्थाऩना बएको हो । मस अङ्ञिसम्भ सूचना तथा सञ्चाय ऺेरका ङ्जिषमहरू हेने ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनभााण, मातामात 
तथा सञ्चाय भन्त्रारमराई सूङ्ञम्ऩएको ङ्झथमो । प्रशासन सूधाय आमोग २०४८ को प्रङ्झतिेदनरे सूझाि गये 
अनङ्टसाय तत्कारीन सञ्चाय भन्त्रारमराई २०४९ सारदेङ्ञि सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारम नाभाकयण 
गङ्चयएको हो ।  
 

सूचना सञ्चायको ऺेरभा ङ्जिश्वभा बएको द्रतूतय प्रगङ्झतरे नेऩारभा ऩङ्झन तदनङ्टरूऩ नमाॉ प्रङ्जिङ्झध ग्रहण गना 
प्रोत्साङ्जहत गयेको छ । सयकायी य ङ्झनजी ऺेरफाट सभेत मस ऺेरभा बएको उल्रेख्म रगानी य त्मसफाट 
ऩयेको सकायात्भक प्रबािरे भङ्टरङ्टकका ङ्जिकट ऺेरभा सभेत सूचना तथा सञ्चायको ऩहङ्टॉच फढेको छ । मस 
ऩषृ्ठबङू्झभभा मस ऺेरभा बैयहेका ङ्जिश्वव्माऩी ङ्जिकास प्रमासहरु एिभ ्उऩरब्धी अनङ्टरुऩ नेऩारी जनताराराई 
सूचना तथा सञ्चायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सेिाहरु ऩङ्टर् माउदै भङ्टरङ्टकको सिााङ्गीण ङ्जिकास य रोकताङ्ञन्त्रक 
गणतन्त्रराई सॊस्थागत गनाका राङ्झग आङ्झथाक ङ्जिकासका सभग्र ऩऺहरूभा सूचना तथा सञ्चायको अङ्झधकतभ 
उऩमोगको सम्बािना फढाउॉदै रैजान ेकामाभा मस भन्त्रारमको अग्रणी बङू्झभका यहन्त्छ । मस भन्त्रारमको 
भङ्टख्म कामाऺ ेरहरुभा हङ्टराक सेिा, दूयसञ्चाय सेिा, प्रसायण, प्रसे तथा सूचना, सूचना प्रङ्जिङ्झध, सङ्टयऺण भङ्टद्रण 
य नेऩारी  चरङ्ञचरको ङ्जिकास गने यहेका छन ्। 

 

२. दृङ्जिकोण् 
सूचना तथा सञ्चाय ऺेरभा ङ्जिकास बएका निीन प्रङ्जिङ्झधहरू अिरम्फन गदै मस ऺेरराई भङ्टरङ्टकका आङ्झथाक, 
साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक ङ्जिकासको भहत्त्िऩूणा आधायको रूऩभा स्थाङ्जऩत  गने । 
 

३. ध्मेम् 
सूचना तथा सञ्चाय सेिा य प्रङ्जिङ्झधराई सभसाभङ्जमक, प्रबािकायी, गङ्टणस्तयीम य सिासङ्टरब फनाउने । 
 

४. यणनीङ्झत् 
 सभिीगत रक्ष्म् 

दङ्टयसञ्चाय सेिा थऩ गङ्टणस्तयीम य ङ्जिश्वसनीम बई आभ जनताको ऩहङ्टॉचभा हङ्टने, सङ्टदृढ य स्िामत्त हङ्टराक 
सेिा, सूचना फैंकको ङ्जिमाङ्ञशरता, स्िदेशभै सङ्टयऺण भङ्टद्रणारमको व्मिस्था, आत्भङ्झनबायता उन्त्भङ्टि 
सािाजङ्झनक सॊचाय भाध्मभहरु, ङ्झिङ्ञजटाइजेशनभा आधाङ्चयत येङ्झिमो य टेङ्झरङ्झबजन प्रसायण, अन्त्तययाङ्जिम 
स्तयको चरङ्ञचर छाॉमाकन स्थरको ङ्झनभााण य स्िस्थ ऩरकाङ्चयताको ङ्जिकास मस भन्त्रारमको 
सभिीगत रक्ष्म यहेको छ । 
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 कामानीङ्झतक  रक्ष्महरु 

 नेऩारराई अन्त्तयााङ्जिम दूयसञ्चाय सङ्घरे उऩरब्ध गयाएको अन्त्तङ्चयऺभा ब–ूउऩग्रह स्थाऩना गने स्थान 
अङ्झफाटर स्रट (Orbital Slot) प्रमोगको तमायी गयी आफ्नै ब–ूउऩग्रह स्थाऩना गनेतपा  तमायी  
गङ्चयनेछ ।  

 ब्रोिब्माण्ि तथा अङ्ञटटकर पाइफयको सञ्जारराई देशव्माऩी फनाइनेछ । ब्रोिब्माण्ि तथा अङ्ञटटकर 
पाइफयको ऩहङ्टॉच कङ्छिन हङ्टने स्थानहरूभा ताययङ्जहत प्रङ्जिङ्झध भापा त सेिा ऩङ्टर् माइनेछ । 

 ग्राभीण दूयसञ्चाय ङ्जिकास कोषको प्रमोग गयी सम्ऩूणा ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभसम्भ अङ्ञटटकर पाइफयको 
ङ्जिस्ताय, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमहरूभा ब्रोिव्माण्ि सेिाको ऩहङ्टॉचका साथै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुका 
राङ्झग सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध य सेिाभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन आिश्मक कामा गङ्चयनेछ ।  

 दूयसञ्चाय, प्रसायण, अनराइन ङ्झभङ्झिमा सभेतराई ङ्झनमभन गने गयी Convergence Framework को 
नीङ्झतगत, कानूनी य सॊस्थागत सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ । 

 दूयसञ्चाय सेिाको गङ्टणस्तय सम्फन्त्धभा नमाॉ गङ्टणस्तय ङ्झनमभन रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  
 दूयसञ्चायको नमाॉ सेिाको रूऩभा ऩूिााधायको सहप्रमोग सम्फन्त्धी अरग्गै अनङ्टभङ्झत प्रदान गने व्मिस्था 

गङ्चयनेछ ।  
 सञ्चाय ऺेरभा आएका नमाॉ प्रङ्जिङ्झध य ङ्जिकासराई आत्भसात ्गदै नमाॉ सञ्चाय नीङ्झत फनाइनेछ ।  
 नेऩार टेङ्झरङ्झबजनराई ङ्झिङ्ञजटराइज्ि गयी सािाजङ्झनक प्रसायण सॊस्थाभा ऩङ्चयणत गङ्चयनेछ य ऺेरीम 

प्रसायण केन्त्द्रहरु थऩ गदै रङ्झगने छ  । 
 नेऩार सयकायफाट प्रिाह हङ्टन ेसूचनाहरु सूचना ङ्जिबागभापा त प्रिाह हङ्टने गयी सूचना ङ्जिबागराई सूचना 

फैङ्कको रुऩभा ङ्जिकास गना आिश्मक व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  
 ऩरऩङ्झरका, येङ्झिमो, टेङ्झरङ्झबजन तथा अनराइन प्रसायकहरुको िगॉकयण गयी त्मसका आधायभा 

सयकायी सहङ्टङ्झरमत प्रदान गङ्चयनेछ ।  
 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत, गोयिाऩर सॊस्थान, येङ्झिमो नेऩार य नेऩार टेङ्झरङ्झबजनराई प्रङ्झतस्ऩधॉ, 

व्मािसाङ्जमक फनाउॉदै आत्भङ्झनबाय सञ्चायभाध्मभको रुऩभा ङ्जिकास गना नीङ्झतगत व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  
 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झतराई सािाजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी अन्त्तगात सञ्चारन गने आधाय तमाय गङ्चयनेछ ।  
 स्िदेशभै सञ्चाय उऩकयण उद्योग स्थाऩना गना प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  
 सङ्टयऺण भङ्टद्रणका राङ्झग आधङ्टङ्झनक बिन ङ्झनभााणको कामा प्रायम्ब गङ्चयनेछ । भङ्टद्रण ङ्जिबागराई सङ्टयऺण 

भङ्टद्रणारमका रुऩभा ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।  
 भङ्टद्रण ङ्जिबागको ऩङ्टनसॊयचना गयी मसको कामाराई ङ्झिङ्ञजटाराइज्ि गङ्चयनेछ ।  
 िङ्टरा स्टङ्टङ्झिमोभा आधाङ्चयत आधङ्टङ्झनक सङ्टङ्जिधामङ्टि चरङ्ञचर नगयी ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।  
 सफै ङ्ञजल्रा हङ्टराकहरूभा काउण्टय अटोभेशनद्वाया हङ्टराकको िताभान सॊगिनराई ऩङ्टनसॊयचना गङ्चयने य 

त्महाॉका जनशङ्ञिराई सूचना प्रङ्जिङ्झध भैरी फनाउन ऩूिााधाय तथा आिश्मक ताङ्झरभको व्मिस्था 
गङ्चयनेछ ।  
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 टेरीसेन्त्टयराई एकीकृत सूचना केन्त्द्रको रूऩभा ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।  
 हङ्टराक फचत फैकको दामयाराई ङ्जिस्ताय गङ्चयनेछ ।  
 सूचनाको हक कामाान्त्िमन गनाका राङ्झग याङ्जिम सूचना आमोगराई प्रबािकायी य सऺभ फनाइनेछ । 
 प्रसे काउङ्ञन्त्सर नेऩारको सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ ।  
 अनराईन सेिाराई व्मिङ्ञस्थत गना छङ्ट टै्ट ऐनको व्मिस्था गनङ्टाका अङ्झतङ्चयि प्रसायण तथा अनराईन 

सेिाको अनङ्टगभन गने व्मिस्था ङ्झभराईनेछ ।  
 

५. यणनीङ्झतक उद्दशे्महरु् 
 आफ्नै ब–ूउऩग्रह स्थाऩना य ब्रोिव्माण्ि, अङ्ञटटकर पाइफयजस्ता दूयसञ्चाय ऺेरभा आएका निीनतभ 

प्रङ्जिङ्झधहरूको सञ्जारराई देशव्माऩी फनाई सूचना तथा सञ्चाय ऺेरराई सभमानङ्टकूर, प्रबािकायी य 
गङ्टणस्तङ्चयम फनाउन े। 

 दूयसञ्चाय ऺेरभा ऩूिााधायको सहप्रमोग (infrastructure sharing) को िाताियण तमाय गने । 
 सञ्चायका भाध्मभहरूराई ङ्ञजम्भेिाय, व्मािसाङ्जमक, आधङ्टङ्झनक य स्िामत्त फनाउन े। 
 सङ्टयऺण भङ्टद्रणसम्फन्त्धी सफै ऩूिााधाय तमाय गयी भङ्टद्रण ङ्जिबागराई सङ्टयऺण भङ्टद्रण भङ्टद्रणारमका रूऩभा 

ङ्जिकास  गने । 
 िङ्टरा स्टङ्टङ्झिमोको अिधायणा अनङ्टरूऩ अन्त्तयााङ्जिमस्तयको चरङ्ञचर छामाॉकन स्थर ङ्झनभााण गयी साभाङ्ञजक 

तथा साॊस्कृङ्झतक भूल्म, भान्त्मता प्रिर्द्ान हङ्टने िारका भौङ्झरक एिॊ आधङ्टङ्झनक चरङ्ञचर ङ्झनभााण गना जोि 
ङ्छदन े। 

 हङ्टराकफाट आधङ्टङ्झनक, व्मािसाङ्जमक सेिाहरू प्रदान गदै हङ्टराक सेिाराई थऩ ङ्जिश्वसनीम, व्मािसाङ्जमक 
तथा प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउन े। 

 सूचनाको हकको प्रबािकायी कामाान्त्िमनका राङ्झग उङ्ञचत िाताियण सजृना गने । 
 आभसञ्चाय भाध्मभराई भमााङ्छदत, ङ्ञजम्भेिाय य उत्तयदामी फनाउन े। 
 

६. कामाऺ रे् 
नेऩार सयकाय (कामा ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९ (दोस्रो सॊशोधन २०६९) फभोङ्ञजभ सूचना तथा सञ्चाय 
भन्त्रारमफाट सम्ऩादन हङ्टने बनी तोङ्जकएका कामाऺ ेरहरु् 
 सूचना तथा सञ्चाय सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामािभको तजङ्टाभा, काय ्मान्त्िमन, अनङ्टगभन य 

भूल्माङ्कन;  
 प्रसे तथा सूचना य सङ्टयऺण भङ्टद्रण;  
 हङ्टराक सेिाको सञ्चारन, ङ्जिकास य प्रिर्द्ान; 
 कङ्ट ङ्चयमय सेिाको सङ्टऩङ्चयिेऺण, ङ्झनमभन तथा ङ्झनमन्त्रण; 
 ऩरऩङ्झरकाको ङ्जिकास तथा प्रकाशन; 
 सूचना, प्रचाय तथा प्रसाय; 
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 येङ्झिमो तथा टेङ्झरङ्झबजन प्रसायण, िाउनङ्झरङ्क तथा केिर सञ्चारन; 
 सूचना सञ्चाय सञ्जारभापा त ्एकीकृत सेिा; 
 चरङ्ञचर ङ्जिकास; 
 दूयसञ्चाय; 
 सूचना य सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय; 
 सूचना य सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधसम्फन्त्धी याङ्जिम य अन्त्तयााङ्जिम सॊस्थासॉगको सम्ऩका ; 
 ङ्जिक्िेन्त्सी ङ्जितयण, व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन; 
 नेऩार दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयण, नेऩार टेङ्झरकभ, गोयिाऩर सॊस्थान, चरङ्ञचर ङ्जिकास फोिा, येङ्झिमो प्रसाय 

सेिा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत तथा नेऩार टेङ्झरङ्झबजन; 
 सञ्चाय ङ्जिषमक अन्त्तययाङ्जिम सङ्घ-सॊस्थासॉगको सम्ऩका ; 
 प्रसे काउङ्ञन्त्सर; 
 याङ्जिम सूचना आमोग; 
 ङ्जिऻाऩन सम्फन्त्धी ङ्जिषम; 
 नेऩार इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सेिाको इरेक्रोङ्झनक एण्ि टेङ्झरकम्मङ्टङ्झनकेसन इङ्ञन्त्जङ्झनमङ्चयङ सभूह सञ्चारन । 
 
७. कानूनी व्मिस्था् 
सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमराई ङ्झनङ्छदाि गङ्चयएका कामाहरु सम्ऩादनका राङ्झग व्मिस्था गङ्चयएका कानूनहरु् 

 

 ऐन तथा गिन आदेश 

 येङ्झिमो ऐन, २०१४ 
 आन्त्तङ्चयक हङ्टराक िस्तङ्ट (फीभा गने) ऐन, २०१९ 
 हङ्टराक ऐन, २०१९ 
 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत ऐन, २०१९ 
 गोयिाऩर सॊस्थान ऐन, २०१९ 
 चरङ्ञचर (ङ्झनभााण प्रदशान तथा ङ्जितयण) ऐन, २०२६ 
 सञ्चाय सॊस्थान ऐन, २०२८ 
 छाऩािाना य प्रकाशन सम्फन्त्धी ऐन, २०४८ 
 प्रशे काउङ्ञन्त्सर ऐन, २०४८ 
 याङ्जिम प्रशायण ऐन, २०४९ 
 श्रभङ्ञजिी ऩरकाय सम्फन्त्धी ऐन, २०५१ 
 दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ 
 येङ्झिमो प्रसाय सेिा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत गिन आदेश २०५१ 
 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ 
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 ङ्झनमभािरी तथा गिन आदेश 

 आन्त्तङ्चयक हङ्टराक िस्तङ्ट (फीभा ङ्झनमभािरी), २०१९ 
 हङ्टराक ङ्झनमभािरी, २०२० 
 धनादेश ङ्झनमभािरी, २०३१ 
 हङ्टराक फचत फैंक ङ्झनमभािरी, २०३३ 
 अङ्झतङ्चयि हङ्टराक ङ्झनमभािरी, २०३४ 
 फैयङ्ग हङ्टराक ङ्झनमभािरी, २०३४ 
 गोयिाऩर कऩोयेसन ङ्झनमभहरु, २०२१ 
 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत ङ्झनमभािरी, २०४१ 
 छाऩािाना य प्रकाशन सम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०४९ 
 प्रशे काउङ्ञन्त्सर (कामा व्मिस्था) ङ्झनमभािरी, २०४९ 
 श्रभङ्ञजिी ऩरकाय सम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०५३ 
 भङ्टद्रण सम्फन्त्धी ङ्झनमभहरु, २०५५ 
 चरङ्ञचर (ङ्झनभााण प्रदशान तथा ङ्जितयण) ङ्झनमभािरी, २०५७ 
 येङ्झिमो सञ्चाय (राइसेन्त्स) ङ्झनमभािरी, २०४९ 
 याङ्जिम प्रशायण ङ्झनमभािरी, २०५२ 

 दूयसञ्चाय ङ्झनमभािरी, २०५४ 
 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभािरी, २०६५  
 

८. भन्त्रारमको सॊगिन सॊयचना्  
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 भन्त्रारमसम्फर्द् ङ्झनकामगत ङ्जिियण् 
हङ्टराक सेिा ङ्जिबाग् 
ङ्जि.सॊ. १९३५ भा नेऩार हङ्टराक ियको रुऩभा स्थाऩना बई सङ्टरु बएको हङ्टराक सेिारे ङ्जि.सॊ. १९९३ भा 
ङ्जिश्व हङ्टराक सॊिको सदस्मता प्राप्त गर् मो बन ेहङ्टराक सेिा ङ्जिबागको स्थाऩना ङ्जि.सॊ.२०२८ सारभा बएको 
हो । जस अन्त्तगात हार ४ ऺेरीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारम, ५ केङ्ञन्त्द्रम कामाारम, ७० ङ्ञजल्रा हङ्टराक 
कामाारम, ८४२ इराका हङ्टराक कामाारम, य ३०७४ अङ्झतङ्चयि हङ्टराक सञ्चाङ्झरत छन ्। हङ्टराक सेिा 
अन्त्तगात ङ्ञचिीऩर, ऩङ्टङ्झरन्त्दा, फीभा, धनादेश, जस्ता ऩयम्ऩयागत सेिाहरुका अङ्झतङ्चयि हङ्टराक फचत फैंक, 
इ.एभ.एस, भनी रान्त्सपय, जस्ता आधङ्टङ्झनक सेिाहरु ऩङ्झन जनताराई प्रदान गङ्चयॉदै आएको छ ।  
सूचना ङ्जिबाग् 
मस ङ्जिबागको स्थाऩना ङ्जि.सॊ. २००५ सारभा प्रचाय ङ्जिबाग को नाभफाट बएको ङ्झथमो । ऩङ्झछ प्रसाय तथा 
प्रसाय ङ्जिबाग, प्रसे सूचना ङ्जिबाग हङ्टदैं हार सूचना ङ्जिबागको रुऩभा मस ङ्जिबाग कामायत छ । मस ङ्जिबाग 
अन्त्तगात देशका ऩाॉचिटा ऺेरीम ङ्जिकास ङ्झनदेशनारमभा सञ्चाय केन्त्द्रहरु स्थाऩना बएको छ । मस 
ङ्जिबागरे छाऩा सञ्चाय भाध्मभराई रोक कल्माणकायी सूचना व्मिस्थाऩन गने, ऩरकाय अङ्झबरेि तथा 
ऩङ्झरकाहरुको दताा तथा अङ्झबरेि याख् ने, सयकायी पोटोग्रापयको रुऩभा कामा गने, क्मारेण्िय, िामयी, 
नेऩार ऩङ्झरका प्रकाशन गने कामाका अङ्झतङ्चयि साप्ताङ्जहक रुऩभा नेऩार सयकायको प्रििा य ऩरकाय फीच 
(Meet the Press) कामािभ सभेतको सञ्चारन गङ्चययहेको छ । 

भङ्टद्रण ङ्जिबाग 

नेऩारभा सयकायी छाऩािानाको रुऩभा गोयिाऩर छाऩािानाको ङ्जि.सॊ.१९५८ सारभा तत्कारीन प्रधानभन्त्री 
श्री देि शम्शेयको ऩाराभा स्थाऩना गङ्चयएको ङ्झथमो । मसैफाट गोयिाऩर प्रकाशन सम्फन्त्धी काभ हङ्टॉदै 
आएकोभा ङ्जि.सॊ. २०२० सारभा गोयिाऩर सम्फन्त्धी छङ्ट टै सॊस्थान ििा बएऩङ्झछ तत्काङ्झरन गोयिाऩर 
छाऩािानाराई श्री ५ को सयकायको छाऩािाना नाभकयण गङ्चयमो । मस छाऩािानाराई ङ्जि.सॊ. 
२०४५।४।५ को ङ्झनणामरे प्रकाशनको कामासभेत गने गयी भङ्टद्रण तथा प्रकाशन ङ्जिबाग नाभकयण गङ्चयमो 
य ऩङ्टन् ङ्झभङ्झत २०४९।५।२९ भा प्रकाशनको काभ मसफाट अरग गयी भङ्टद्रण ङ्जिबाग नाभकयण गङ्चयमो । 
मस ङ्जिबागरे नेऩार सयकायको याजऩर, फजेट ििव्म जस्ता भहत्िऩूणा साभग्रीहरु सङ्टयङ्ञऺत एिॊ 
गोऩनीमताका साथ भङ्टद्रण गयी प्रकाशन गदै आएको  छ । 
प्रशे काउङ्ञन्त्सर नऩेार 

ऩरकाङ्चयताको ऩेशागत उच्चतभ आचयण कामभ यािी स्िस्थ य उत्तयदामी ऩरकाङ्चयताको ङ्जिकास तथा 
प्रिर्द्ान गना प्रशे काउङ्ञन्त्सर ऐन, २०४८ फभोङ्ञजभ मसको स्थाऩना बएको हो । मसरे ऩरकाङ्चयता 
सम्फन्त्धी आचाय सॊङ्जहता फनाउन,े प्रसे य नेऩार सयकायफीच सौहादाऩूणा सम्फन्त्ध कामभ गने य स्िस्थ 
ऩरकाङ्चयताको ङ्जिकासको राङ्झग उऩमङ्टि िाताियण ङ्झसजाना गना ङ्जिङ्झबङ्ङ कामाहरु गदाछ । 
येङ्झिमो प्रसाय सेिा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत  (येङ्झिमो नऩेार) 
प्रसायणका भाध्मभफाट नेऩारी नागङ्चयकराई सािाजङ्झनक भहत्िको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिषमको सूचना मथासम्बि 
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ङ्झछटो ङ्छदन ेय ङ्ञशऺाभङ्टरक एिॊ भनोयञ्जनऩूणा कामािभहरु जनताभाझ ऩङ्टर् माई नेऩारी जनताराई साभाङ्ञजक, 
याजनीङ्झतक एिॊ आङ्झथाक राब प्राप्त हङ्टने कामाभा मोगदान ऩङ्टय ् माउन े उद्देश्मरे येङ्झिमो नेऩारको स्थाऩना 
बएको हो । येङ्झिमो नेऩाररे MW, SW, य FM तीनिटै भाध्मभद्वाया कामािभ प्रसायण गदाछ । मसरे 
नेऩारी बाषारगामत अन्त्म ङ्जिङ्झबङ्ङ बाषाहरुभा सभेत कामािभ प्रस्तङ्टत गदै आएको  छ । 

याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत 

सत्मतथ्म सभाचाय एिॊ सूचनाको िोजी गयी ङ्जितयण गने याङ्जिम ङ्झनकामको रुऩभा याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत 
ऐन, २०१९ फभोङ्ञजभ याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झतको गिन बएको हो । मसरे देशबय छङ्चयएय यहेका आफ्ना 
ङ्चयऩोटाय तथा स्रीन्त्जयहरु भापा त सभाचाय तथा पोटो सॊकरन गदाछ । त्मस्तै AP, AFP, Xinhua, 
Kyoda, PTI, APP जस्ता ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिदेशी सभाचाय सॊस्थाहरुसॉग सम्झौता गयी सभाचाय तथा पोटोको 
आदान प्रदान गदाछ ।  

चरङ्ञचर ङ्जिकास फोिा 
चरङ्ञचर ऺेरको ङ्जिकास य प्रिर्द्ानको राङ्झग सो ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि िा सॊस्थाफाट सभेत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 
बएको चरङ्ञचर ङ्जिकास फोिा गिन गनङ्टाऩने आिश्मकता भहशङ्टस बई चरङ्ञचर (ङ्झनभााण, प्रदाशन य ङ्जितयण) 
ऐन, २०२६ अनङ्टसाय चरङ्ञचर ङ्जिकास फोिाको गिन बएको हो । मस फोिारे चरङ्ञचरको ङ्जिकास तथा 
प्रिर्द्ान गनाको राङ्झग आिश्मक नीङ्झत तजङ्टाभा गयी भन्त्रारम सभऺ ऩेश गने आिश्मक अध्ममन तथा 
अनङ्टसन्त्धान गने गयाउन ेजस्ता कामाहरु गदाछ । 
नऩेार दूयसञ्चाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेि 

यािको आङ्झथाक, साभाङ्ञजक य याजनैङ्झतक ङ्जिकासका राङ्झग दूयसञ्चाय सेिाको द्र ङ्टत ङ्जिकासको आिश्मकता 
भहशङ्टस गयी दूयसञ्चाय ऐन, २०२० फभोङ्ञजभ २०३२ सार आषाढ १ गते नेऩार दूयसञ्चाय सॊस्थानको 
स्थाऩना बमो जङ्टन ऩङ्झछ २०६१ सार फैशाि १ गतेदेङ्ञि नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेिभा ऩङ्चयणत बई 
ङ्जिमाशीर यहेको छ । मस कम्ऩनीरे PSTN, GSM, भोिाईर सेिा, CDMA, ADSL, WiMAX 
इन्त्टयनेट सेिा रगामतका दूयसञ्चाय सेिाहरु प्रदान गङ्चययहेको छ ।  
नऩेार दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयण 

दूयसञ्चाय सेिाराई बयऩदो य सिासङ्टरब फनाउन तथा मस्ता सेिाराई ङ्झनमङ्झभत य व्मिङ्ञस्थत गना दूयसञ्चाय 
ऐन, २०५३ फभोङ्ञजभ नेऩार दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयणको गिन बमो । मो अङ्जिङ्झछङ्ङ उत्तयाङ्झधकायिारा 
स्िशाङ्झसत य सॊगङ्छित सॊस्था हो जसरे एक स्ितन्त्र दूयसञ्चाय ङ्झनमाभक ङ्झनकामको रुऩभा काभ गदै आएको 
छ । मसरे दूयसञ्चाय सेिा सञ्चारन गना अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदने, दूयसञ्चाय सेिाराई ङ्झनमङ्झभत य व्मिङ्ञस्थत गने, 
दूयसञ्चाय सेिा तथा सङ्टङ्जिधा सिासङ्टरब य बयऩदो फनाउन ेतथा आधायबतू दूयसञ्चाय सेिा य सङ्टङ्जिधा नेऩार 
बयका शहयी तथा ग्राभीण ऺेरभा ऩङ्टय ् माउन आिश्मक व्मिस्था गदाछ । 
नऩेार टेङ्झरङ्झबजन 

सञ्चाय सॊस्थान ऐन, २०२८ फभोङ्ञजभ २०४१ सारभा स्थाऩना बएको नेऩार टेङ्झरङ्झबजन सयकायी 
स्िाङ्झभत्िको सॊस्थानको रुऩभा कामायत छ । नेऩार टेङ्झरङ्झबजनरे याङ्जिम प्रसायण, NTV Plus य तेश्रो 
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च्मानर गयी तीनिटा च्मानरहरुफाट दशाकहरुसभऺ सभाचायभूरक भनोयञ्जनात्भक, िोजभूरक तथा 
सभसाभङ्जमक िटनाभा आधाङ्चयत कामािभहरु प्रसायण गदै आएको छ । नेऩार टेङ्झरङ्झबजन सयकायी सञ्चाय 
भाध्मभ बएको कायण मसरे आफ्नो प्रसायणको ऩहङ्टॉच देशव्माऩी फनाउन नमाॉनमाॉ प्रसायण केन्त्द्रको स्थाऩना 
गदै रोकताङ्ञन्त्रक भूल्म भान्त्मता य ऩर्द्ङ्झतराई टेिा ङ्छदन ेिारका ङ्जिङ्जिध बाषाका सभािेशी कामािभहरु 
सभेत सभानङ्टऩाङ्झतक रुऩभा प्रसायण गयीयहेको  छ । 
गोयिाऩर सॊस्थान 

गोयिाऩर भङ्टरङ्टकको जेिो अग्रणी प्रकाशन सॊस्था हो । ङ्जि.सॊ. १९५८ सार फैशाि २४ गतेफाट प्रकाशन 
बएको गोयिाऩर २०२० सारभा गोयिाऩर सॊस्थान ऐन, २०२० अन्त्तगात सॊस्थागत बई हारसम्भ ऩङ्झन 
ङ्झनयन्त्तय रुऩभा नेऩार य नऩेारी जनाताको ऩङ्जहचनाराई सशि रुऩभा याङ्जिम य अन्त्तययाङ्जिम जगतभा 
प्रस्तङ्टत गदै आइयहेको छ । हार मस सॊस्थानरे गोयिाऩरको अरािा द याइङ्ञजङ्ग नेऩार, भधङ्टऩका , 
मङ्टिाभञ्च, य भङ्टना भाङ्झसक प्रकाशन गदै आइयहेको छ । साथै, नमाॉ नेऩार अन्त्तगात ङ्जिङ्झबङ्ङ ३० बाषाभा 
रेि यचनाहरु ऩङ्झन प्रकङ्ञशत हङ्टॉदै आएको छ जसफाट रोऩ हङ्टन रागेको ङ्जिङ्झबङ्ङ  बाषाहरुको सॊयऺण, 
फोरीचारीभा भार सीङ्झभत यहेका कङ्झतऩम बाषाहरुको रेख्म ऩयम्ऩयाको ङ्जिकास, प्रमोगभा नआएका 
ङ्झरङ्जऩहरुको प्रमोगभा िृङ्जर्द् बई नेऩारी फाहेक अन्त्म बाषा फोल्न ेसभङ्टदामको याज्म प्रङ्झत अऩनत्ि फढाउन े
अङ्झबमानको थारनी बएको छ । 
न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत 

श्रभङ्ञजिी ऩरकाय सम्फन्त्धी ऐन, २०५१ को दपा ११ रे गयेको व्मिस्था फभोङ्ञजभ श्रभङ्ञजिी ऩरकायको 
न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण रगामतका कामा गनाका राङ्झग नेऩार सयकायरे २०६६ काङ्झताकभा न्त्मूनतभ 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झतको स्थाऩना गयेको हो । मस सङ्झभङ्झतरे सञ्चाय प्रङ्झतष्ठानभा कामायत श्रभजीिी 
ऩरकाय, कभाचायी य काभदायको न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक यकभ ङ्झनधाायण गने, ऩाङ्चयश्रङ्झभक यकभ आिश्मकता 
अनङ्टसाय ऩङ्टनयािरोकन गने, न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्त्म व्मिस्था रागू बए नबएको अनङ्टगभन गने गदाछ । 
याङ्जिम सूचना आमोग 

सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारम याङ्जिम सूचना आमोगको सम्ऩका  भन्त्रारमको रुऩभा यहेको  छ । 
 

९. आङ्झथाक िषा २०७०/0७१ भा बएका भहत्िऩूणा कामाहरू 

 याङ्जिम चरङ्ञचर नीङ्झत नेऩार सयकायफाट ऩाङ्चयत बई कामाान्त्िमनभा आएको छ । 
 व्रोि व्माण्ि नीङ्झत स्िीकृङ्झतका राङ्झग भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् भा ऩेश बएको छ । 
 आभ सॊचाय नीङ्झतको भस्मौदा तमाय बएको । 
 सािाजङ्झनक प्रशायण सॊस्था गिन य सङ्टयऺण भङ्टद्रण सम्िन्त्धी कानून तजङ्टाभाको प्रङ्जिम अगाङ्झि फढाइएको 

छ । 
 100 िाट सम्भका एप.एभ. येिीमोहरुको निीकयण सम्िङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राफाटै गना नीङ्झतगत व्मिस्था 

गङ्चयएको छ । 
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 नेऩार टेङ्झरकभभा याजनीङ्झतक साझेदाय ङ्झबत्र्माउन े सम्िन्त्धी ऩयाभशादाता ङ्झनमङ्टङ्ञिको प्रङ्जिमा अगाङ्झि 
फढेको छ । 

 ताङ्चयणीप्रसाद कोइयारा स्भङृ्झत ग्राभ स्थाऩनाको प्रयाङ्ञम्बक कामा बएको छ । 
 धनकङ्ट टाको बेिेटायभा 5 ङ्जक. िा. को एप.एभ. येिीमो स्थाऩना बएको छ । 
 दङ्टयसॊचाय ऺेरभा ङ्जिकङ्झसत 3 जी य 4 जी (WI MAX) रगामतका निीनतभ प्रङ्जिङ्झधको सॊचारन 

प्रायम्ब बएको छ । 
 तेस्रो च्मानरको प्रशायण काङ्झताकिाट शङ्टरु बई नेऩार टेङ्झरङ्झबजनिाट 3 िटा च्मानरिाट प्रशायण 

बईयहेको छ । 
 कोहरऩङ्टय ऺेरीम प्रशायणको कामा प्रगङ्झत अङ्ञन्त्तभ अिस्थाभा ऩङ्टगेको य इटहयी ऺेरीम प्रशासन केन्त्द्रको 

राङ्झग बिन ङ्झनभााणाधीन अिस्थाभा यहेको छ । 
 गोयिाऩर ऩूिााञ्चरिाट ऺेरीम प्रकाशनका राङ्झग ङ्जियाटनगयभा जग्गा ियीद प्रङ्जिमा अङ्ञि िढेको छ । 
 दङ्ञऺण एङ्ञशमारी यािहरुको ङ्जिङ्जिध ङ्जिषमहरुको सॊगारो " साका  ऩ ङ्टस्तक" प्रकाशन बएको छ । 
 सासेक सूचना याजभागा आमोजना अन्त्तगात 30 िटा साभङ्टदाङ्जमक सूचना केन्त्द्र स्थाऩना य 170 

ङ्जक.भी. अटटीकर पाइिय ङ्जिछ्याउने कामा बइयहेको छ । 
 ऩरकायहरुको दङ्टिाटना िीभा (व्मिस्थाऩन) ङ्झनदेङ्ञशका,2070 स्िीकृत बई कामाान्त्िमनभा आएको । 
 दन्त्द्वऩीङ्झित ऩरकाय कल्माणकोष स्थाऩना बई कामाान्त्िमनभा आएको । 

१0. आङ्झथाक िषा २०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ िचाको मथाथा ङ्जिियण 

  चारङ्ट िचा         रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामािभ कामभ फजेट िचा िचा 

प्रङ्झतशत 
1 3580113 सूचना तथा सन्त्चाय भन्त्रारम 149,987 121,236 80=83 

2 3580123 भङ्टद्रण ङ्जिबाग 91,505 72,080 78=77 

3 3580133 सूचना ङ्जिबाग 162,013 125,532 77=48 

4 3580143 सॊचाय केन्त्द्रहरु 6,558 5,982 91=22 

5 3580153 याङ्जिम सूचना आमोग 22,153 17,968 81=11 

6 3580163 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत 78,000 78,000 100=00 

7 3580173 प्रसे काउङ्ञन्त्सर 21,000 21,000 100=00 

8 3580183 न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत 3,988 2,975 74=60 

9 3580193 हङ्टराक सेिा ङ्जिबाग 103,984 95,046 91=40 

10 3580203 ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामाारमहरु 2,156,422 2,041,987 94=69 

11 3580213 हङ्टराक प्रङ्ञशऺण केन्त्द्र 13,657 12,824 93=90 
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12 3580223 केन्त्द्रीम धनादेश कामाारम 11,991 8,671 72=31 

13 3580233 नेऩार ङ्जपराटेङ्झरक ब्मूयो 4,239 3,798 89=60 

14 3580243 केन्त्द्रीम ङ्जटकट बण्िाय 36,258 27,203 75=03 

15 3580253 ऺेरीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारमहरु 208,648 173,902 83=35 

16 3580263 गोश्वाया हङ्टराक 149,638 120,789 80=72 

17 3581023 येङ्झिमो प्रसाय सेिा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 152,887 152,887 100=00 

18 3581033 सासेक सूचना याजभागा आमोजना 13,085 10,515 80=36 

19 3581043 ङ्चयङ्ञचङ्ग द अङ्झिच्ि एस.्ङ्झि.एप. 
आइङ्झसङ्जट प्रोजेक्ट 

30,520 3,748 12=28 

    जम्भा 3,416,533 3,096,143 90=62 

 

ऩूॉङ्ञजगत िचा          रु. हजायभा 
1 3580114 सूचना तथा सन्त्चाय भन्त्रारम 15,300 3,537 23=12 

2 3580124 भङ्टद्रण ङ्जिबाग 47,700 3,140 6=58 

3 3580134 सूचना ङ्जिबाग 6,725 1,762 26=20 

4 3580144 सॊचाय केन्त्द्रहरु 2,350 2,144 91=23 

5 3580154 याङ्जिम सूचना आमोग 740 732 98=92 

6 3580184 न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत 75 75 100=00 

7 3580194 हङ्टराक सेिा ङ्जिबाग 39,000 12,879 33=02 

8 3580204 ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामाारमहरु 148,000 125,781 84=99 

9 3580214 हङ्टराक प्रङ्ञशऺण केन्त्द्र 1,900 1,329 69=95 

10 3580224 केन्त्द्रीम धनादेश कामाारम 1,200 1,199 99=92 

11 3580234 नेऩार ङ्जपराटेङ्झरक ब्मूयो 22 22 100=00 

12 3580244 केन्त्द्रीम ङ्जटकट बण्िाय 198 198 100=00 

13 3580254 ऺेरीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारमहरु 39,600 17,705 44=71 

14 3580264 गोश्वाया हङ्टराक 8,400 8,395 99=94 

15 3581034 सासेक सूचना याजभागा आमोजना 200,630 111,699 55=67 

16 3581044 ङ्चयङ्ञचङ्ग द अङ्झिच्ि एस.्ङ्झि.एप. 
आइङ्झसङ्जट प्रोजेक्ट 

107,918 4,125 3=82 

    जम्भा 619,758 294,722 47=55 
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१1. आ.ि. 2०७१/0७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 2072 जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत िचा्  
 

 चारङ्ट िचा          रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम िङ्टद फजेट िचा प्रङ्झतशत 
1 3580113 सूचना तथा सन्त्चाय भन्त्रारम 169,641 105,239 62=04 

2 3580123 भङ्टद्रण ङ्जिबाग 87,022 55,974 64=32 

3 3580133 सूचना ङ्जिबाग 152,861 126,587 82=81 

4 3580143 सॊचाय केन्त्द्रहरु 8,268 6,561 79=35 

5 3580153 याङ्जिम सूचना आमोग 22,121 14,694 66=43 

6 3580163 याङ्जिम सभाचाय सङ्झभङ्झत 80,500 80,500 100=00 

7 3580173 प्रसे काउङ्ञन्त्सर 24,260 24,260 100=00 

8 3580183 न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झत 4,273 2,192 51=30 

9 3580193 हङ्टराक सेिा ङ्जिबाग 104,944 73,009 69=57 

10 3580203 ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामाारमहरु 2,148,785 1,952,834 90=88 

11 3580213 हङ्टराक प्रङ्ञशऺण केन्त्द्र 15,718 11,426 72=69 

12 3580223 केन्त्द्रीम धनादेश कामाारम 11,228 5,562 49=54 

13 3580233 नेऩार ङ्जपराटेङ्झरक ब्मूयो 3,959 3,193 80=65 

14 3580243 केन्त्द्रीम ङ्जटकट बण्िाय 38,426 26,221 68=24 

15 3580253 ऺेरीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारमहरु 180,467 164,575 91=19 

16 3580263 गोश्वाया हङ्टराक 151,463 112,523 74=29 

17 3581023 येङ्झिमो प्रसाय सेिा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 194,700 194,700 100=00 

18 3581033 सासेक सूचना याजभागा आमोजना 40,000 16,947 42=37 

19 3581043 ङ्चयङ्ञचङ्ग द अङ्झिच्ि एस.्ङ्झि.एप. आइङ्झसङ्जट 
प्रोजेक्ट 

30,268 6,997 23=12 

    जम्भा 3,468,904 2,983,994 86=02 

 

 ऩूॉङ्ञजगत िचा          रु. हजायभा 
1 3580114 सूचना तथा सन्त्चाय भन्त्रारम 10,025 4,739 47=27 

2 3580124 भङ्टद्रण ङ्जिबाग 45,700 1,463 3=20 

3 3580134 सूचना ङ्जिबाग 3,730 1,499 40=19 

4 3580144 सॊचाय केन्त्द्रहरु 1,215 1,208 99=42 

5 3580154 याङ्जिम सूचना आमोग 1,179 1,110 94=15 

6 3580194 हङ्टराक सेिा ङ्जिबाग 21,000 437 2=08 

7 3580204 ङ्ञजल्रा हङ्टराक कामाारमहरु 142,780 78,769 55=17 
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8 3580214 हङ्टराक प्रङ्ञशऺण केन्त्द्र 2,000 287 14=35 

9 3580224 केन्त्द्रीम धनादेश कामाारम 5,883 2,861 48=63 

10 3580234 नेऩार ङ्जपराटेङ्झरक ब्मूयो 1,240 1,197 96=53 

11 3580244 केन्त्द्रीम ङ्जटकट बण्िाय 150 150 100=00 

12 3580254 ऺेरीम हङ्टराक ङ्झनदेशनारमहरु 16,000 7,426 46=41 

13 3580264 गोश्वाया हङ्टराक 4,274 1,733 40=55 

14 3581014 दूयसॊचाय ऺेर सङ्टधाय आमोजना 0 0 #DIV/0! 

15 3581034 सासेक सूचना याजभागा आमोजना 276,200 51,158 18=52 

16 3581044 ङ्चयङ्ञचङ्ग द अङ्झिच्ि एस.्ङ्झि.एप. आइङ्झसङ्जट 
प्रोजेक्ट 

135,500 80,190 59=18 

   जम्भा 666,876 234,227 35=12 

 

१२. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेङ्ञित नीङ्झत तथा कामािभको ऩङ्जहरो दश 
भङ्जहनाको प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. को 
फङ्टदा नॊ. 

ङ्जिमाकराऩ नीङ्झत तथा कामािभ २०७२ फैशािसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 179 

 जनताको सङ्टसूङ्ञचत हङ्टन ऩाउन े
हकराई अझ फढी प्रबािकायी 
फनाउन सयकायी सञ्चाय भाध्मभ 
सािाजङ्झनक सेिा प्रसायकका 
रुऩभा सञ्चारन गना आिश्मक 
कानूनी य सॊस्थागत सॊयचना 
तमाय गने। 

कामाटोरी य स्टेङ्चयङ्ग कङ्झभटी गिन बई कामा 
आयम्ब बएको छ। 

2 180 

 ऩरकाङ्चयताको व्मािसाङ्जमक 
ङ्जिकासका राङ्झग सञ्चाय 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना, 
ऩरकाय दङ्टिाटना फीभाका राङ्झग 
अऺम कोष य द्वन्त्दऩीङ्झित 
कल्माणकोष स्थाऩना गने । 

 

जग्गा य स्थान ऩङ्जहचान गना सम्फङ्ञन्त्धत 
ऩऺहरुसॉग फसी छरपर कामा प्रायम्ब गङ्चयएको 
छ। कामाङ्जिङ्झध ङ्झनभााण कामाको प्रायम्ब गङ्चयएको 
छ। द्वन्त्दङ्जऩङ्झित कल्माण कोषको कामाङ्जिङ्झध 
ङ्झनभााण गने कामाको प्रायम्ब गङ्चयएको छ। 
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3 181 

 सािाजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी 
अिधायणाका आधायभा भध्म 
ऩहािी रोकभागाभा अङ्ञटटकर 
पाइिय ङ्जिच्छ्याउने कामा शङ्टरु 
गने। 

ग्राभीण दङ्टयसञ्चाय ङ्जिकास कोष सभेत 
ऩङ्चयचारन गयी प्रङ्झतस्ऩधाात्भक ङ्जिङ्झध भापा त 
उऩमङ्टि सेिा प्रदामक/हरु छनौट गना  
फोरऩर तमाय ऩने कामा अङ्ञि फढाइएको छ। 
फोरऩरराई अङ्ञन्त्तभ रुऩ ङ्छदई सेिा प्रदामक 
छनौट गयी ऩङ्जहचान गङ्चयएको Route भा 
अङ्ञटटकर पाइफय नेटिका  जिान गयी 
ब्रोिफैण्ि नेटिका को सञ्जार ङ्झनभााण हङ्टनेछ। 

4 181 

 फनेऩा-िङ्छदािास सिक िण्िभा 
अङ्ञटटकर पाइिय ङ्जिस्ताय गने 
य बिन सङ्जहतका ३० िटा 
साभङ्टदाङ्जमक सूचना केन्त्द्र ङ्झनभााण 
कामा सम्ऩङ्ङ गयी इ-सेिाको 
ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन।े 

ङ्झनभााण कामा बईयहेको छ। 

 

5 182 

 नेऩारी चरङ्ञचर ऺेरको सभग्र 
ङ्जिकासका राङ्झग याङ्जिम 
चरङ्ञचर नीङ्झत तजङ्टाभा गने। 

 

याङ्जिम चरङ्ञचर नीङ्झतको भस्मौदा तमाय गयी 
स्िीकृङ्झतको चयणभा यहेको छ। 

6 184 

 दूयसञ्चाय ऺेरभा ङ्जिकङ्झसत थ्री 
जी य पोय जी रगामतका 
निीनतभ प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी 
सेिाहरु ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गदै 
सभग्र दूयसञ्चाय सेिाराई 
गङ्टणस्तयीम फनाउन।े 

सो सम्िन्त्धी कामा बईयहेको छ । 

 

 

7 184 

 नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी 
ङ्झरङ्झभटेिराई थऩ प्रङ्झतस्ऩधॉ 
फनाउन यणनीङ्झतक साझेदाय 
ङ्झबत्र्माउन ऩहर गने। 

भङ्टल्माॊकन कङ्झभङ्जटको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ M/S 

Analysys Mason राई Consultant ङ्झनमङ्टि 
गना LOI (Letter of Intent) जायी बएको छ| 
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8 185 

 येङ्झिमो नेऩारको सेिाराई 
भङ्टरङ्टकका सफै ङ्ञजल्राहरुभा 
ऩङ्टग्ने गयी ङ्जिस्ताय गने। 

 
 
 
 

 

नेऩार टेङ्झरकभ कम्ऩनीफाट २ जना ङ्जिशेषऻ 
प्राप्त बएको छ। जग्गा प्राङ्झप्तको प्रङ्जिमाभा 
यहेको छ। आिश्मक ऩार्टसाऩूजााहरू केही 
भाराभा ियीद बएका य केहीको स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन 
तमाय बइ टेण्िय आव्हानको प्रङ्जिमाभा यहेको 
छ।STL Link को कामा ऩूया बइ प्रसायण 
गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय बएको छ।प्रसायण सेिा 
ङ्जिस्ताय गना धनकङ्ट टाको बेिेटायको राङ्झग 6 

Bay Antenna जिान हङ्टने िभभा यहेको छ । 

ऺेरीम कामािभ ऩोिया य ङ्छदऩामर ऺेरीम 
ऺेरीम प्रसायण केन्त्द्रफाट live Streaming शङ्टरु 
बइयहेको छ । 

9 185 

 येङ्झिमो नेऩारका सॊस्थाऩक 
ताङ्चयणी प्रसाद कोइयाराको 
स्भङृ्झतभा ङ्जियाटनगयभा स्भङृ्झत 
ग्राभ फनाउन।े 

सािाजङ्झनक जग्गा पेरा ऩयी बोगचरनको 
रागी आिश्मक कामा बइयहेको छ। 
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१.ऩषृ्ठबङू्झभ् 
नेऩारभा स्िास््म उऩचायको ऺेरभा ऩयम्ऩयागत रूऩभा औषङ्झधभूरो गने धाभी झाॉक्री एिॊ िैद्यहरूरे आ–

आफ्नो ठाउॉफाट प्रभङ्टख बङू्झभका ङ्झनबाइयहेका छन ्। भल्रकारभा ङ्जिदेशी ङ्झभशनहरूको प्रिेशसॉगै आधङ्टङ्झनक 
औषङ्झध ऩद्धङ्झत नेऩार ङ्झबङ्झरएको हो । आधङ्टङ्झनक औषङ्झध प्रमोगको शङ्टरुिात गने ऩङ्जहरो अस्ऩतारको रूऩभा 
िीय अस्ऩतारको स्थाऩना बमो । ङ्जि.स.१९९० भा स्िास््म सेिा ङ्जिबागको स्थाऩना बै स्िास््म सेिाका 
ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा कामयक्रभको नीङ्झतगत तथा कामयक्रभगत रुऩभा स्िास््म ऺेरको ङ्जिकास य ऩङ्चयचारन 
गदै आएकोभा मस सेिाको ऺेर ङ्जिस्ताय य ङ्जिङ्झबङ्ङ च ङ्टनौङ्झतहरुको सभाधान य स्िास््म ऺेरका नमाॉ 
ङ्जिषमहरुको प्रिेशराई एङ्जककृत गयी सॊचारनका राङ्झग ङ्जि.सॊ. २०११ सारभा स्िास््म भन्त्रारमको 
स्थाऩना बमो । सयकायी ऺेरफाट सञ्चाङ्झरत आमङ्टिेङ्छदक औषधारमहरू, आमङ्टिेद ऩाठशारा य आमङ्टिेङ्छदक 
औषङ्झध उत्ऩादन जस्ता कामयको प्रिद्धयन, सञ्चारन य व्मिस्थाऩनको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झरमो । ङ्जि.सॊ. २००७ को 
उत्तयाधयभा िैदेङ्ञशक सहमोगभा ङ्जिङ्झबङ्ङ स्िास््म सेिा प्रदान गनय अरग अरग कामयक्रभ तथा आमोजनाहरू 
सञ्चारन गङ्चयए । जस्तै औरो उन्त्भूरन कामयक्रभ २०१५, ङ्जिपय उन्त्भूरन कामयक्रभ २०२४, ऩङ्चयिाय 
ङ्झनमोजन तथा भातङृ्ञशशङ्ट कल्माण कामयक्रभ २०२५, ऺमयोग, कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण आमोजना २०२० । 
याष्ट्रव्माऩी रूऩभा एकीकृत साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म सेिा प्रदान गनय ङ्जि.सॊ. २०३५ भा एकीकृत साभङ्टदाङ्जमक 
स्िास््म सेिा ङ्जिकास ऩङ्चयमोजनाको सङ्टरुिात बमो ।  
  

सयकायको ङ्जिकेन्त्रीकयणको नीङ्झत अनङ्टरूऩ स्िास््म भन्त्रारमरे ङ्जि.सॊ. २०४४ सारभा साङ्गठङ्झनक 
सॊयचनाभा धेयै ऩङ्चयितयन ग¥मो । ऩाॉचै ङ्जिकास ऺेरभा स्िास््म सेिा ङ्झनदेशनारमहरूको स्थाऩना बमो य 
स्िास््म सेिा ङ्जिबागराई हटाइमो । ङ्जि.सॊ. २०५० भा मस भन्त्रारमको साङ्गठङ्झनक सॊयचनाभा ऩङ्टन् 
ऩङ्चयितयन गयी स्िास््म सेिा ङ्जिबागराई कामभ गङ्चयमो । मस ङ्जिबागराई आफ्नो भहाशाखा, केन्त्र, ऺेरीम 
ङ्झनदेशनारम य ङ्ञजल्रा स्िास््म कामायरमहरू भापय त प्रङ्झतकायात्भक, प्रिद्धयनात्भक, उऩचायात्भक य 
ऩङ्टनस्थायऩनात्भक स्िास््म कामयक्रभहरूको कामायन्त्िमन, अनङ्टगभन य सङ्टऩयीिेऺण गनय उत्तयदाङ्जमत्ि सङ्टङ्ञम्ऩमो । 
भहाशाखा य केन्त्रहरूराई ऺेरीम ङ्झनदेशनारम य ङ्ञजल्रा स्िास््म कामायरमहरूको ऩयाभशयका आधायभा 
ङ्जिशेष कामयक्रभहरूको रक्ष्म ङ्झनधाययण गने कामयमोजना य कामयक्रभहरू तमाय गङ्चयए ।  
 

नेऩारभा चरनचल्तीभा यहेका ऩयम्ऩयागत स्िास््म ऩद्धङ्झतहरू जस्तै आमङ्टिेद, होङ्झभमोप्माथी, मूनानी य 
प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्साको ङ्जिकास एिॊ प्रिद्धयनका राङ्झग स्िास््म भन्त्रारम अन्त्तगयत आमङ्टिेद ङ्जिबागको स्थाऩना 
गङ्चयमो । उऩचायात्भक स्िास््म सेिा केन्त्रीम अस्ऩतार, ऺेरीम अस्ऩतार, अञ्चर एिॊ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार य 
प्राथङ्झभक स्िास््म केन्त्र भापय त प्रदान गने गङ्चयएको छ । आमङ्टिेदीम ऺेरभा आमङ्टिेद ङ्ञचङ्जकत्सारम, 

औषधारम य आमङ्टिेद स्िास््म केन्त्रहरू भापय त ऩङ्झन स्िास््म सेिा प्रदान गङ्चयनङ्टका साथै होभीमोप्माथी य 
मूनानी ऩद्धङ्झतफाट ऩङ्झन स्िास््म सेिा प्रदान गङ्चयएका छन ्। 
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मसैगयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) को ङ्झभङ्झत २०६२।४।१२ को ङ्झनणयमानङ्टसाय स्िास््म भन्त्रारमभा 
जनसङ्खख्मा भन्त्रारम गाबी हार स्िास््म तथा जनसङ्खख्मा भन्त्रारमको रूऩभा यही कामय गङ्चययहेको छ । 

 

२. बािी सोंच् 
सफै नेऩारी नागङ्चयकहरू शायीङ्चयक, भानङ्झसक, साभाङ्ञजक य बािनात्भक रूऩभा स्िस्थ यही उत्ऩादनशीर य 
गङ्टणस्तयीम जीिन माऩन गनय सऺभ हङ्टने । 

 

३.ध्मेम् 
उऩरब्ध साधनस्रोतको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी स्िास््म सेिा प्रदामक, सेिाग्राही य सयोकायिाराहरू फीच 
यणनीङ्झतक सहकामय गयी नागङ्चयकहरूको स्िस््म यहन ऩाउने भौङ्झरक अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

 

४.रक्ष्म् 
आधायबतू भानि अङ्झधकायको रूऩभा सिै नागङ्चयकहरुराई स्िास््मको अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय गङ्टणस्तयीम 
स्िास््म सेिाभा सिैको ऩहङ्टॉच फङृ्जद्ध गयी न्त्मामसॊगत एिॊ जिापदेही स्िास््म सेिा प्रणारीको भाध्मभफाट 
स्िास््म सेिा उऩरव्ध गयाउने । 

 

५.उद्दशे्महरू् 
 नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकायको रूऩभा यहेको आधायबतू स्िास््म सेिा ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाउन,े 

 प्रत्मेक नागङ्चयकरे सहज रुऩरे गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा प्राप्त गनय सक्न े गयी आिश्मक औषधी, 
उऩकयण, प्रङ्जिङ्झध य दऺ स्िास््मकभॉहरू सङ्जहतको प्रबािकायी एिॊ जिापदेहीऩूणय स्िास््म सेिा 
प्रणारीको स्थाऩना गने, 

 स्िास््म सेिा प्रिाहभा जनसहबाङ्झगता प्रिद्धयन गने । मस ऺेरभा ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको 
सॊरग्नता िङृ्जद्ध य व्मिङ्ञस्थत गदै अऩनत्ि प्रिर्द्यन गने ।  

 

६.नीङ्झतहरू् 
 भौङ्झरक हकका रुऩभा यहेको गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा सफै नागङ्चयकहरूको सहज ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टग्ने गयी 

(Universal Health Coverage) प्रबािकायी रुऩभा उऩरव्ध गयाउन े एिॊ आधायबतू स्िास््म सेिा 
ङ्झनशङ्टल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउने । 

 स्िास््म सेिाहरू सियसङ्टरब एिॊ प्रबािकायी रुऩभा प्रिाह गनय आिश्मक दऺ जनशङ्ञिको मोजना 
उत्ऩादन, प्राङ्झप्त, ङ्जिकास तथा उऩमोग गने । 

 देशभा उऩरब्ध जडीिङ्टटीको व्मिस्थाऩन य उऩमोग गदै आमङ्टिेद ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीको ङ्जिकास तथा 
प्रचङ्झरत अन्त्म ऩूयक ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीहरूको सॊयऺण एिॊ व्मिङ्ञस्थत ङ्जिकास गने । 

 गङ्टणस्तयीम औषधी य स्िास््म साभग्रीको सहज तथा प्रबािकायी आऩूङ्झतय एिॊ उऩमोगराई सङ्टङ्झनङ्ञित गदै 
आन्त्तङ्चयक उत्ऩादनराई फढािा ङ्छददै आत्भङ्झनबययता तपय  उन्त्भङ्टख हङ्टने । 
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 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानको गङ्टणस्तयराई अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ फनाउॉदै अनङ्टसन्त्धानफाट प्राप्त 
प्रभाणभूरक व्मिहाय िा अभ्मासराई नीङ्झत ङ्झनभायण, मोजना तजङ्टयभा, औषङ्झध एिॊ उऩचाय  ऩद्धङ्झतभा 
उऩमोग गने । 

 स्िास््मसम्िन्त्धी सन्त्देश एिॊ सूचना सङ्टरब रुऩभा प्राप्त गने सूचनाको हक सम्फन्त्धी अङ्झधकायराई 
कामयरुऩभा ऩङ्चयणत गनय ङ्ञशऺा, सङ्टचना य सञ्चाय कामयक्रभराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदई जनस्िास््म 
प्रिद्धयन गने । 

 गङ्टणस्तयीम एिॊ स्िास््मिद्धयक खाद्य ऩदाथयको प्रिद्धयन, प्रमोगभापय त कङ्ट ऩोषणराई न्त्मूनीकयण गने । 

 सऺभ एिॊ जिापदेही सभन्त्िम, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन सॊमन्त्र एिॊ प्रकृमाद्वाया गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा 
प्रिाह सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  

 स्िास््म सेिासॉग सम्फङ्ञन्त्धत व्मािसाङ्जमक ऩङ्चयषद्हरूराई सऺभ, व्मािसाङ्जमक एिॊ जिापदेही फनाई 
ऩेसागत स्तयीमता एिॊ सेिाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

 स्िास््मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत िहङ्टऩऺीम सयोकायिारा ङ्झनकामहरूको सहकामयराई थऩ सङ्टदृढ गदै याज्मको 
प्रत्मेक नीङ्झतभा स्िास््मराई भङ्टरप्रिाङ्जहकयण गदै जाने ।  

 स्िास््म सॊयऺण तथा प्रिद्धयनका राङ्झग िाताियण प्रदूषणको प्रबािकायी ङ्झनमन्त्रण गदै स्िच्छ 
िाताियणभा फाॉच्न ऩाउने नागङ्चयक अङ्झधकायराई सङ्टङ्झनङ्ञित गने । 

 गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा प्रिाह गनय आिश्मक नीङ्झतगत, सॊस्थागत य व्मिस्थाऩकीम भाध्मभद्वाया 
स्िास््म ऺेरभा सङ्टशासन कामभ गने । 

 स्िास््म ऺरेको व्मिङ्ञस्थत तथा गङ्टणस्तयीम ङ्जिकासका राङ्झग साियजङ्झनक तथा ङ्झनजी ऺेरको 
सहकामयराई प्रिद्धयन गने । 

 गङ्टणस्तयीम एिॊ सियसङ्टरब स्िास््म सेिाको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनय य उऩचाय खचयभा नागङ्चयकराई ङ्जित्तीम 
सङ्टयऺा प्रदान गनय याज्मफाट स्िास््म ऺेरभा रगानी फढाउॉदै रैजाने य ङ्झनजी एिॊ गैय सयकायी ऺेरफाट 
प्राप्त ङ्जित्तीम स्रोतहरूको प्रबािकायी उऩमोग एिॊ व्मिस्थाऩन गने ।  

 

७. यणनीङ्झत रक्ष्महरु् 
 भौङ्झरक हकका रुऩभा यहेको गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा सफै नागङ्चयकहरूको सहज ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टग्ने गयी 

(Universal Health Coverage) प्रबािकायी रुऩभा उऩरव्ध गयाउन ेतथा आधायबतू स्िास््म सेिा 
ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धभा ङ्झनम्न यणनीङ्झतहरु (नीङ्झत १ सॊग सम्फङ्ञन्त्धत) ङ्झरइनेछ । 

 आधायबतू स्िास््म सेिा सम्िन्त्धी कानून फनाई आधायबतू स्िास््म सेिा ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

 नेऩार अऩाङ्गतासम्फन्त्धी अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भहासन्त्धीको ऩऺ याष्ट्र बएकारे आॉखा नदेन,े दृङ्जि कभजोय, कान 
नसङ्टङे्ङ, रगामत भानङ्झसक, फौङ्जद्धक तथा शायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई आिश्मक सम्ऩूणय 
स्िास््म सेिा अत्मािश्मक स्िास््म सेिा अन्त्तगयत सभािेश गङ्चयनेछ । 
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 याज्मरे प्रदान गदै आएको आधायबतू स्िास््म सेिाका कामयक्रभराई नागङ्चयकहरूको स्िास््म 
सम्फन्त्धी आिश्मकता ऩङ्चयऩूङ्झतय गने गयी अद्यािङ्झधक गदै सफै नागङ्चयकरे गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा प्राप्त 
गयेको मङ्जकन हङ्टने गयी याङ्जष्ट्रम ङ्झनदेङ्ञशका य प्रोटोकरहरू तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ ।  

 ग्राभीण तहभा स्िास््म सेिा उऩरब्ध गयाउने कामयराई थऩ सशि फनाउदै शहयी ऺेरका 
ङ्झसभान्त्तकृत िगयराई सभेत सभेटी सभताको आधायभा सन्त्तङ्टङ्झरत सेिा प्रिाह गङ्चयनेछ । 

 प्रङ्झतकायात्भक य प्रिद्धयननात्भक सेिाभा ङ्छदइ आएको प्राथङ्झभकताराई कामभ याख्दै औषधी य 
प्रङ्जिङ्झधको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग हङ्टने गयी याङ्जष्ट्रम भाऩदण्ड सङ्जहतको गङ्टणस्तयमङ्टि उऩचायात्भक सेिा प्रिाह 
गदै रङ्झगनेछ ।  

 अङ्झत ङ्जिङ्ञशि य अन्त्तयायङ्जष्ट्रम स्तयको सेिा ङ्छदन ेऺेरहरूको मङ्जकन गयी त्मस्ता ऺेरको मथोङ्ञचत ङ्जिकास 
गयी नेऩारराई क्रभश् ऺेरगत स्िास््म ऩमयटन य स्िास््म ङ्जिऻान अध्ममन केन्त्रका रूऩभा ङ्जिकङ्झसत 
गदै रङ्झगनेछ ।  

 ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको आिश्मकता िभोङ्ञजभको उऩमङ्टि स्िास््म सेिा, हेयचाह य सहमोगको एकीकृत 
कामयक्रभ तजङ्टयभा गयी रागू गङ्चयनेछ ।   

 आिश्मक थऩ खोऩ सेिा सङ्जहत सॊक्राभक योगहरूको व्मिस्थाऩनको हारको अिस्थाराई आिङ्झधक 
कामयमोजना अन्त्तगयत सभमानङ्टकूर ऩङ्चयभाजयन य कामायन्त्िमन गदै रङ्झगनछे । नसने योग योकथाभ तथा 
ङ्झनमन्त्रण, दङ्टघयटना तथा चोटऩटक योकथाभ तथा उऩचाय य भानङ्झसक स्िास््म सम्फन्त्धी नीङ्झतका 
आधायभा त्मससॉग सम्फङ्ञन्त्धत सेिाहरूराई प्रबािकायी ढङ्गरे रागू गङ्चयनेछ ।   

 टेङ्झरभेङ्झडङ्झसन (इहेल्थ) को भाध्मभफाट देशबय स्िास््म सेिा सङ्टरब रुऩभा उऩरब्ध गयाउॉदै रङ्झगनछे । 

 जनसङ्खख्माराई भध्मनजय गयी प्रत्मेक गाङ्जिसभा एक ङ्ञचङ्जकत्सक य नसयसङ्जहत अन्त्म स्िास््म प्राङ्जिङ्झधक 
य प्रत्मेक िाडयभा एक नसय ङ्झभडिाइपको व्मिस्था गङ्चयनछे । स्िास््म सेिाको गङ्टणस्तय अनङ्टगभन गनय 
य प्रिद्धयननात्भक स्िास््म सेिा प्रिाहराई स्थानीमस्तयभा व्माऩक गयाउदैं रैजान प्रत्मेक ङ्झनिायचन 
ऺेरभा आिश्मक सॊख्माभा जनस्िास््म प्रिद्धयन एिॊ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

 गाङ्जिसस्तयको स्िास््म सॊस्थाभा प्रमोगशारा य एक्स–ये सेिा क्रभश् ङ्जिस्ताय गङ्चयनछे ।  
 यिसञ्चाय सेिाहरूराई सयकायी ऺेरफाट ङ्झनमभन गयी गैयसयकायी ऺेरसॉगको सभन्त्िमभा व्मिङ्ञस्थत 

गङ्चयनेछ । 

 भङ्टरङ्टकका सफै ऺेरका फाङ्झसन्त्दारे सहजताका साथ सेिा ऩाउन सक्ने गयी ङ्जिङ्ञशि सेिा य अङ्झतङ्जिङ्ञशि 
सेिा प्रदामक सॊस्थाहरूको क्रभश् स्थाऩना य ङ्जिस्ताय गङ्चयनेछ । भाऩदण्डको आधायभा सघन 
उऩचाय सङ्जहतको ङ्जिशेषऻ सेिा ङ्ञजल्रा अस्ऩतार तहसम्भ क्रभश् ङ्जिस्ताय गदै रङ्झगनेछ । उऩचाय 
सेिाराई व्मिङ्ञस्थत फनाउन सभङ्टदामका स्िास््म सॊस्थादेङ्ञख अङ्झत ङ्जिङ्ञशि सेिा प्रदामक सॊस्थाहरूसम्भ 
प्रबािकायी दोहोयो सम्प्रषेण प्रणारीको व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 अस्ऩतारहरूरे आफ्नै स्िाङ्झभत्िको पाभेसी भापय त पाभेसी सेिा ङ्छदने य औषधी ङ्जितयणभा मोग्मता 
प्राप्त पाभेसी जनशङ्ञिभापय त ङ्जियाभीहरूराई औषधी ङ्जितयण गने ब्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 
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 भात ृ भतृ्मङ्टदय, निजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय, ऩाॉच िषयभङ्टङ्झनका फच्चाहरूको भतृ्मङ्ट दय, औसत आमङ्ट जस्ता 
स्िास््म य ङ्जिकासका भहत्िऩूणय सूचकाङ्कहरूभा आधाङ्चयत प्रगङ्झतका रक्ष्महरू ङ्जकटान गयी आिङ्झधक 
स्िास््म ऺरेका कामयव्रmभ कामयमोजनाहरू तमाय गयी रागू  गङ्चयनेछ । स्िास््म सॊस्थाहरुफाट हङ्टन े
प्रङ्झतिेदन व्मिस्थाराई फढी िैऻाङ्झनक, सभमानङ्टकूर, ङ्जिश्वसनीम य ङ्झनमङ्झभत फनाइनेछ ।  

 स्िास््म सेिाका राङ्झग स्थानीम सयकायराई अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ य जनउत्तयदामी फनाउॉदै स्थानीम 
ङ्झनकामहरूको प्राङ्जिङ्झधक ऺभता अङ्झबिङृ्जद्ध गयेय प्राथङ्झभक स्िास््म सेिाराई क्रभश् ङ्जिकेन्त्रीकयण गदै 
रङ्झगनेछ ।  

 देशबय एउटै सॊकेत नम्ियभा सम्ऩकय  याखी एम्िङ्टरेन्त्स सेिा उऩरव्ध हङ्टने व्मिस्था गङ्चयनेछ । 
एम्िङ्टरेन्त्स सेिाभा अत्मािश्मक औषधी, अङ्ञक्सजन य दऺ स्िास््मकभॉसङ्जहतको सेिा उऩरव्ध गयाउन े
व्मिस्था सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । सङ्कटभा ऩयेकाराई तत्कार उद्धाय गयी स्िास््मोऩचाय सेिा उऩरव्ध 
गयाउन ङ्झनङ्ञित आधाय फनाई हिाई एम्िङ्टरेन्त्स सेिासभेत सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

 प्रभङ्टख रोकभागयहरूभा फढीभा एक घण्टाको दूयीभा घाइतेहरूको प्रायङ्ञम्बक उऩचाय गने दऺता हाङ्झसर 
गयेका स्िास््मकभॉ य आिश्मक औषधी उऩकयणसङ्जहतको स्िास््म सॊस्थाहरूको सञ्जार  ङ्झनभायण 
गयी घाइतेहरूको शीघ्र उऩचायको ब्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 

 बौगोङ्झरक य जनसङ्खख्माको अनङ्टऩातका आधायभा भाऩदण्ड फनाई फढीभा ३० ङ्झभनेटको दूयीभा 
कम्तीभा एक गाउॉ एक स्िास््म सॊस्था स्थाऩना गङ्चयनछे । प्रत्मेक २० हजाय जनसङ्खख्माभा एक 
प्राथङ्झभक स्िास््म केन्त्र य प्रत्मेक एक राख जनसङ्खख्माको राङ्झग कम्तीभा २५ शैमाको एक 
अस्ऩतारको स्थाऩना गनय आिङ्झधक मोजनाहरूभा कामयक्रभको रूऩभा सभािेश गदै रङ्झगनेछ । 
त्मसैगयी प्रत्मेक औद्योङ्झगक ऺेरभा एक प्राथङ्झभक स्िास््म केन्त्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।   

 भानङ्झसक स्िास््म सेिाराई सभङ्टदाम स्तयदेङ्ञख ङ्जिङ्ञशि स्िास््म सेिा ङ्छदने अस्ऩतारहरूसम्भ उऩरव्ध 
गयाउने गयी आिङ्झधक मोजनाभा सभािेश गयी कामायन्त्िमन गदै रङ्झगनछे ।   

 ऩङ्चयिाय मोजना रगामत मौन तथा प्रजनन ् स्िास््मराई एकीकृत सेिाको रूऩभा कामायन्त्िमन    
गङ्चयनेछ । मङ्टिा तथा ङ्जकशोयङ्जकशोयी भैरी स्िास््म सेिाको अिधायणाराई सम्ऩूणय स्िास््म 
सेिाप्रदामक सॊस्थाहरूभा सभािेश गयाइनेछ । प्रजनन ्स्िास््म सम्फन्त्धी कानून ल्माइनेछ । 

 फार स्िास््म प्रिद्धयन गने एकीकृत फारयोग व्मिस्थाऩन कामयक्रभराई सभमानङ्टकूर सङ्टदृढ तङ्टल्माई 
ङ्झनयन्त्तय कामायन्त्िमन गङ्चयनछे ।  

 भङ्टख स्िास््म, आॉखा तथा कानको स्िास््म सेिाराई देशबय प्रिाङ्जहत गने कामय तदारुकताका साथ 
कामायन्त्िमन गङ्चयनेछ । 

 दन्त्त तथा नाक, कान, घाॉटी रगामत ङ्ञचङ्जकत्साका ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमहरूभा याङ्जष्ट्रमस्तयको प्रषेण 
अस्ऩतारहरूको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 याङ्जष्ट्रम जनस्िास््म प्रमोगशारा य याङ्जष्ट्रम औषधी प्रमोगशाराको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गयी 
अन्त्तयायङ्जष्ट्रमस्तयको सन्त्दबय प्रमोगशाराको  रूऩभा ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।  
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 सूतॉ ङ्झनमन्त्रण सम्फन्त्धी सन्त्धी रगामतका याज्म ऩऺ बएय गयेका अन्त्तयायङ्जष्ट्रम सन्त्धी, सम्झौता य 
प्रङ्झतफद्धताराई तदारुकताकासाथ ऩारना गङ्चयनेछ । 

 देशङ्झबर य फाङ्जहय आिश्मक जनशङ्ञिको उत्ऩादन य आऩूङ्झतय सम्फन्त्धी प्रऺेऩण सङ्जहतको स्िास््म 
ऺेरको भानि सॊसाधन व्मिस्थाऩन तथा ङ्जिकास गङ्टरूमोजना तजङ्टयभा गयी रागू गङ्चयनेछ । भानि 
सॊसाधनभा हङ्टने खचयराई रगानीका रूऩभा ङ्झरइनेछ । 

 याङ्जष्ट्रम आिश्मकता अनङ्टसाय साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्ि िहन गने उऩमङ्टि सीऩ य दऺता बएका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
तह य प्रकायका स्िास््म जनशङ्ञि उत्ऩादन गनय न्त्मूनतभ एकीकृत याङ्जष्ट्रम ऩाठ्यव्रmभ ङ्झनभायण गयी 
रागू गङ्चयनेछ । ङ्ञशऺण सॊस्था य उत्ऩाङ्छदत जनशङ्ञिको गङ्टणस्तय अनङ्टगभन गनय अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ 
उच्चस्तयको सॊमन्त्र फनाई सयकायी तथा ङ्झनजी रगानीभा सञ्चाङ्झरत शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूराई सहमोग य 
ङ्झनमभन गदै रङ्झगनेछ । 

 स्िास््म जनशङ्ञिराई खटाएको ठाउॉभा अङ्झनिामय रूऩरे कामययत यहन े िाताियण ङ्झनभायण गयी 
जनशङ्ञिको सङ्जक्रम य अटङ्टट उऩङ्ञस्थङ्झत सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । दङ्टगयभ ऺेरभा ङ्झनयन्त्तय काभ गङ्चययहेका 
स्िास््मकभॉ य ङ्झनजभा आङ्ञित ऩङ्चयिायहरूराई ङ्जिशेष सङ्टङ्जिधा य अिसयहरूको व्मिस्था गङ्चयनेछ । 

 जनसॊख्माको आधायभा सीऩ ङ्झभिण हङ्टने गयी जनशङ्ञिको थऩ दयिन्त्दी ङ्झसजयना गयी गङ्टणस्तयीम 
सेिाको प्रत्माबङू्झत गङ्चयनछे ।  

 प्रङ्झत १० हजाय जनसॊख्माका राङ्झग एउटा ङ्ञचङ्जकत्सकसङ्जहत २३ जना स्िास््मकभॉ उऩरव्ध हङ्टन े
व्मिस्था क्रभश्सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । दूगयभ य ङ्जहभारी ऺेरको राङ्झग ङ्जिशेष व्मिस्था गङ्चयनेछ । 

 ङ्ञचङ्जकत्सक रगामतका स्िास््मकभॉहरूको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्धका राङ्झग उच्च ङ्ञशऺा अध्ममनको अिसय, 
सेिाकारीन ताङ्झरभ, ऩेशागत अध्ममन अनङ्टसन्त्धानभा सॊरग्न गयाउने रगामतका प्रोत्साहनको व्मिस्था 
गङ्चयनेछ ।  

 सयकायी अध्ममन प्रङ्झतष्ठानफाट प्रदान गयाइने ङ्झफशेषऻ कोषयहरूभा ऺेरीम तथा अञ्चर 
अस्ऩतारसभेतको सॊरग्नता गयाइनेछ ।  

 स्िास््मका राङ्झग भानि सॊसाधनको सन्त्दबयभा हार देखा ऩयेको प्रङ्झतबा ऩरामन योक्न य काभ गनय 
आकषयक िाताियण ङ्झसजयना गनय िृङ्ञत्त ङ्जिकास एिॊ ङ्जिङ्जिध ङ्जकङ्झसभका ङ्जित्तीम तथा गैय ङ्जित्तीम 
प्रोत्साहन ङ्छदने जस्ता प्रबािकायी उऩामहरू अऩनाइ प्रङ्झतबा ऩरामनराई ङ्झनरूत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

 ङ्झभडिाइपयी ङ्ञशऺाको सङ्टरुिात गयी भात ृसङ्टयऺाका राङ्झग दऺ जनशङ्ञि उत्ऩादन गदै रङ्झगनछे । 
हार कामययत नसयहरूको ऺभता अङ्झबिङृ्जद्ध गने गयी उनीहरुराई ऩङ्झन ङ्झभडिाइपयीको ङ्ञशऺाको अिसय 
ङ्छदइनेछ ।  

 स्िास््मकभॉ य कभयचायीहरूको सरूिा व्मिङ्ञस्थत गनय ऩायदशॉ य िैऻाङ्झनक चक्रीम सरूिा प्रणारी 
ङ्जिकास गयी रागू गङ्चयनछे ।  
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 ङ्झनजी ऺेरभा यहेका दऺ जनशङ्ञिराई सयकायी सेिाभा आिश्मकता अनङ्टसाय उऩमोग गने नीङ्झत 
ङ्झरइनछे । साथै ङ्झनजी ऺेरफाट उत्ऩाङ्छदत स्िास््मकभॉराई आिश्मकता अनङ्टसाय सयकायी ङ्झनकामभा 
उऩमोग गने व्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 

 नेऩारको स्िास््म ऺेरभा हाङ्झसर गङ्चयएका ङ्जिङ्ञशि उऩरङ्ञब्धहरूको उऩमोग गदै अन्त्तयायङ्जष्ट्रमस्तयको 
अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान तथा प्रङ्ञशऺण केन्त्र स्थाऩना गङ्चयनछे । 

 भङ्जहरा स्िास््म स्िमॊसेङ्जिकाहरूको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गयी आिश्मक प्रोत्साहनसङ्जहत उनीहरूको 
सेिाराई थऩ गङ्टणस्तयीम फनाइनेछ । 

 आमङ्टिेद प्रणारीको क्रभफद्धरुऩभा ङ्जिकास गङ्चयनछे । मस ऺेरभा अनङ्टसन्त्धानद्वाया सेिाको गङ्टणस्तयको 
भूल्माकॊ न गयी ङ्जिकास एिॊ ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ । होङ्झभमोप्माथी, मूनानी तथा अन्त्म ऩूयक ङ्ञचङ्जकत्सा 
प्रणारीहरूको सॊयऺण, ङ्जिकास एिॊ ङ्जिस्तायका राङ्झग दीघयकारीन मोजना ङ्झनभायण गयी रागू गङ्चयनेछ  । 

 आमूिेद ऩद्धङ्झतको प्रबािकायी कामायन्त्िमनको राङ्झग उऩमङ्टि सॊयचनाको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गदै 
रङ्झगनेछ ।  

 स्थानीम रूऩभा उऩरब्ध जडीफङ्टटीहरूको सॊयऺण य सभङ्टङ्ञचत प्रमोगका राङ्झग ङ्जिशषे मोजना तथा 
कामयव्रmभसङ्जहत ङ्झनजी तथा सयकायी आमङ्टिेङ्छदक औषधी उत्ऩादकहरूको उत्ऩादनको गङ्टणस्तयीमताको 
सङ्टङ्झनङ्ञित गदै उत्ऩादन िङृ्जद्ध य व्मिसामीकयणभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

 याङ्जष्ट्रम आमङ्टिेद अनङ्टसन्त्धान तथा तारीभ केन्त्रका राङ्झग उऩमङ्टि जनशङ्ञिको ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन 
गयी आमङ्टिेद ऺेरभा अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान य अनङ्टसन्त्धानसॉग सम्फङ्ञन्त्धत दऺ जनशङ्ञिको उत्ऩादनराई 
प्राथङ्झभकता प्राप्त कामयक्रभको रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 आमङ्टिेद तथा जडीफङ्टटीका नाभभा हङ्टन े अनङ्टङ्ञचत गङ्झतङ्जिङ्झधहरूराई ङ्झनमभन गयी आमङ्टिेद स्िास््म 
सेिाको गङ्टणस्तय िृङ्छर्द्भा ङ्जिशषे ध्मान ङ्छदइने छ । 

 औषधीको उत्ऩादनभा देशराई आत्भङ्झनबयय फनाइनेछ । आिश्मक ऩने अत्मािश्मक औषधीहरू 
उत्ऩादन गयी आऩूङ्झतय गने ब्मिस्था ङ्झभराइनेछ ।  

 सयकायी य गैयसयकायी ऺेरभा आऩूङ्झतय हङ्टने भङ्टरङ्टकङ्झबरै उत्ऩादन गङ्चयएका िा आमात गङ्चयएका औषधी 
य ङ्ञचङ्जकत्सकीम औजाय, उऩकयण तथा प्रमोगशाराभा प्रमोग हङ्टने साभग्री भाऩदण्ड अनङ्टसायको 
गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गने प्रणारी ङ्जिकास गङ्चयनछे ।  

 हयेक स्िास््म सॊस्थाहरूफाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जितयण हङ्टने अत्मािश्मक औषधीको प्रकाय तथा सङ्खख्माभा 
क्रभश् िृङ्छर्द् गदै जाने य ङ्जितयण गने औषधीको दङ्टरुऩमोग ङ्झनमन्त्रणको ङ्जिशेष ब्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 औषधीको अनङ्टभान, खङ्चयद य ङ्जितयण व्मिस्थाराई थऩ प्रबािकायी फनाउन ितयभान खङ्चयद एिॊ आऩूङ्झतय 
व्मिस्थाराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउन प्रङ्जक्रमागत सङ्टधायका साथै मस प्रङ्जक्रमाभा दऺ पभायङ्झसि जनशङ्ञिको 
सॊरग्नता गयाइनछे ।  

 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानको गङ्टणस्तयभा िृङ्छर्द् गयी अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भाऩदण्ड अनङ्टसाय फनाउन नेऩार स्िास््म 
अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद्को ितयभान साॊगठङ्झनक, सॊस्थागत तथा सॊमन्त्रगत ङ्ञस्थङ्झतराई सभमानङ्टकूर सङ्टधाय 
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गङ्चयनेछ । स्िास््म अनङ्टसन्त्धानको प्रिद्धयन य सहजीकयणका राङ्झग ऩङ्चयषद्को ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गनय 
ङ्जिशेष कामयक्रभहरू ल्माइनेछ ।  

 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानराई नागङ्चयकको स्िास््म प्रिद्धयन, सॊयऺण, सङ्टधाय य ऩङ्टनस्थाऩनभा नमाॉ खोज य 
सङ्टझाि ङ्छदने गयी ङ्झनमभन गने य अनङ्टसन्त्धानफाट प्राप्त सङ्टझािहरूराई नीङ्झत ङ्झनभायण, मोजना तजङ्टयभा य 
कामायन्त्िमनभा थऩ प्रबािकायी ढङ्गरे प्रमोग गने व्मिस्था गङ्चयनेछ ।   

 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानफाट प्राप्त प्रङ्झतिेदन य ङ्झनष्कषयहरूभा सफैको सहज ऩहङ्टॉचभा िृङ्जद्ध गङ्चयनेछ ।  
 अन्त्म ऺेरद्वाया गङ्चयने अनङ्टसन्त्धानभा ऩङ्झन स्िास््मराई सभािेश गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनछे । 

 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानकताय य िैऻाङ्झनक तथा प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञिराई स्िास््म ऺेरका ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जिषमहरूभा अनङ्टसन्त्धान गनय प्रङे्चयत गने य उनीहरूको ङ्जिऻताको उच्च सम्भान हङ्टन ेअिस्था ङ्झसजयना 
गङ्चयनेछ । 

 अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान सम्फन्त्धी याङ्जष्ट्रम तथा अन्त्तयायङ्जष्ट्रम सॊस्थाहरूसॉगको सञ्जार स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

 स्िास््मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिश्वङ्जिद्यारम य सयकायी तथा गैयसयकायी शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूराई अनङ्टसन्त्धानभा 
सहबागी हङ्टन प्रोत्साहन तथा सहजीकयण गङ्चयनेछ ।  

 भङ्टरङ्टकभा उऩरब्ध जडीफङ्टटीहरूको फैऻाङ्झनक खोज अनङ्टसन्त्धानराई ङ्जिशषे प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  
 स्िास््म ऺेरभा बए गयेका सम्ऩूणय कामयहरूको सूचना सहज य सयर ढङ्गरे सम्ऩूणय नागङ्चयकहरूको 

ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टर् माउने याङ्जष्ट्रम स्िास््म सूचना प्रणारीको ङ्जिकास गङ्चयनेछ ।  
 व्मङ्ञि िा सभङ्टदामको चेतना िृङ्जद्ध गयी स्िास््म प्रिध्दयन गनय, योगहरूको योकथाभ गनय, सभमभा नै 

स्िास््म राब गनय य व्मिहाय ऩङ्चयितयन गनय स्िास््म ङ्ञशऺा सूचना तथा सञ्चायको व्माऩक प्रमोगराई 
उच्च प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ ।  

 नागङ्चयकको स्िास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने सङ्टतॉ, सङ्टतॉजन्त्म ऩदाथय, भङ्छदया, भङ्छदयाजन्त्म एिॊ अन्त्म 
खाद्यऩदाथयको ङ्जिऻाऩन य प्रिद्धयनभा फन्त्देज रगाइनेछ । त्मसैगयी नागङ्चयकको मौनजीिनराई प्रत्मऺ 
ऩयोऺ नकायात्भक असय ऩाने कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका सञ्चाय साभग्रीहरूभा फन्त्देज रगाइनेछ । 

 जनसाधायणराई प्रमोगभैरी य भान्त्म हङ्टने गयी स्थानीम बाषाभा सभेत सूचनाभूरक, प्रिद्धयनात्भक य 
जनचेतनाभूरक स्िास््म ङ्ञशऺा य सूचनाको प्रिाह गनय सयकायी य गैय सयकायी ऺेरहरूराई 
ऩङ्चयचाङ्झरत गङ्चयनेछ ।  

 ङ्जिद्यङ्टतीम रगामतका सफै सञ्चायभाध्मभको उच्चतभ ्उऩमोग गयी स्िास््म सम्फन्त्धी जानकायी ङ्झरन 
सफै नागङ्चयकराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

 अन्त्तयायङ्जष्ट्रम तहभा अत्मन्त्त प्रबािकायी य उच्च प्रङ्झतपर ङ्छदन सऺभ बनी ठहय गङ्चयएको ङ्जिद्यारम 
स्िास््म कामयक्रभराई ङ्ञशऺा भन्त्रारमको सभन्त्िमभा देशबङ्चयका ङ्जिद्यारमहरूभा रागू गङ्चयनेछ । 
मसका राङ्झग हार सञ्चारनभा यहेका ङ्जिद्यारमभा गङ्चयन ेस्िास््म सम्फन्त्धी कामयक्रभहरूराई एकीकृत 
गयी ङ्जिस्ततृ कामयङ्जिङ्झध सङ्जहतको कामयमोजना तमाय गङ्चयनछे य कम्तीभा भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमसम्भ एक 
स्िास््मकभॉ व्मिस्था गयी स्िास््म कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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 स्िास््म सेिा खास गयी ङ्जियाभीको उऩचायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्ऩूणय प्रकायका सूचनाहरू सम्िङ्ञन्त्धत 
सेिाग्राहीरे प्राप्त गने सूचनाको हक स्थाङ्जऩत गनय आिश्मक व्मिस्था गङ्चयनछे ।   

 स्थानीम तहभा उऩरब्ध हङ्टन ेतथा उत्ऩादन गनय सङ्जकने खाद्य ऩदाथयको उत्ऩादन, प्रिद्धयन य प्रमोगराई 
ङ्जिशेष जोड ङ्छदने गयी सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ऩोषण सम्फन्त्धी ङ्ञशऺा रगामतका भाध्मभफाट दीघयकारीन 
रूऩभा कङ्ट ऩोषणभङ्टि गयाउन आिश्मक व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 कङ्ट ऩोषणको अिस्थाभा सङ्टधाय ल्माउन ङ्जिद्यभान फहङऺ्ट ेरीम ऩोषण सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा खाद्य सङ्टयऺा 
रगामत  कामयक्रभहरू अध्मािङ्झधक गदै उच्च प्राथङ्झभकताका साथ रागू गङ्चयनेछ । 

 खाद्य सङ्टयऺा य ऩोषणको अिस्था फीच प्रत्मऺ सम्फन्त्ध यहने बएकारे खाद्य सम्प्रब ङ्टता फढाउन कृङ्जष 
ङ्जिकास तथा अन्त्म भन्त्रारमराई ङ्झनयन्त्तय ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदइन,े स्थानीम ङ्झनकाम सभेतको सॊरग्नताभा  
साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म कामयव्रmभ अन्त्तगयत कयेसाफायीको प्रिद्धयन गने य हङ्चयमो सागसब्जी य परपूरको 
दैङ्झनक सेिन कम्तीभा ४०० ग्राभ ऩङ्टर् माइने छ । ।  

 शयीयराई हानी ऩङ्टर् माउन े प्रशोङ्झधत तथा तमायी खानकेङ्ट याहरू (Junk Food), भङ्छदया य ऩेम ऩदाथयको 
प्रमोगराई ङ्झनरूत्साङ्जहत गदै होटर य येिङ्ट येन्त्टफाट ङ्झफक्री ङ्जितयण गङ्चयने खानेकङ्ट याहरूको गङ्टणस्तय 
अनङ्टगभन गनय आिश्मक कानून, कामयङ्जिङ्झध य जनशङ्ञिको ब्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 खाद्य तथा भासङ्टजन्त्म उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने भाङ्झनसको स्िास््मराई प्रङ्झतकूर असय ऩाने खारका 
यासामङ्झनक ऩदाथयहरू य ङ्जिषादीहरू हटाउन सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायिाराहरूसॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।  

 खाद्य ऩदाथयजन्त्म योग तथा भोटोऩनाराई ङ्झनमन्त्रण गनय उऩमङ्टि जीिनशैरीराई प्रोत्साङ्जहत गदै 
रङ्झगनेछ । 

 स्िास््मराई हानी गने गयी खाद्य ऩदाथयभा हङ्टने ङ्झभिण(Food Adulteration)राई कानङ्टनको दामयाभा 
ल्माई दङ्ञण्डत गने व्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 

 सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेरफाट उऩरब्ध गयाइने सम्ऩूणय स्िास््म सेिाहरूको ङ्झनमभन गनय कानूनी 
सॊस्थागत व्मिस्था गयी गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा प्राङ्झप्तको सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ । 

 भानि तथा ऩशङ्टऩऺीॊभा प्रमोग हङ्टने आधङ्टङ्झनक, आमङ्टिेद तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ऩर्द्ङ्झतअनङ्टसायको 
औषधीको ङ्झनमभन कामयराई थऩ प्रबािकायी फनाउन ङ्जिद्यभान कानूनी ब्मिस्थाभा सॊशोधन गङ्चयनेछ । 
औषधी व्मिस्था ङ्जिबागको ऩङ्टनसंयचना गयी प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा आिश्मक सॊख्माभा औषधी ङ्झनयीऺक 
यहने ब्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 गङ्टणस्तयीम स्िास््म सेिा प्राप्त गयेको मङ्जकन हङ्टने गयी याङ्जष्ट्रम ङ्झनदेङ्ञशका य प्रोटोकरहरू तमाय  
गङ्चयनेछ । योगहरूको उऩचायका राङ्झग अस्ऩतारहरूरे स्थानीम आिश्मकता अनङ्टसायको प्रोटोकर 
तमाय ऩायी रागू  गनय सक्न ेव्मिस्था ङ्झभराइनछे । 

 जनताभा प्रिाह गङ्चयने स्िास््म सेिाको उच्चतभ ् गङ्टणस्तयको सङ्टङ्झनङ्ञिताका राङ्झग सेिा प्रदामक 
जनशङ्ञि, प्रमोग गङ्चयने प्रङ्जिङ्झध, प्रमोगभा ल्माइने औषधी, उऩकयण आङ्छद सयसाभानको भाऩदण्ड 
सङ्जहतको उच्च गङ्टणस्तय कामभ गनय ङ्झनयन्त्तय अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।  
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 प्रमोगशारा। यि सञ्चाय केन्त्रहरूराई स्तयीम तङ्टल्माउनङ्टका साथै सो प्रमोगशारा। केन्त्रहरूको सेिा 
भाऩदण्ड अनङ्टसाय स्तयीम हङ्टन ङ्टऩने गयी ङ्झनमभन गङ्चयनछे । आिस्मक कानङ्टनी व्मिस्था गयी 
प्रमोगशाराराई प्रभाङ्ञणकयण(Accreditation) गयेय भार सॊचारनभा ल्माउने व्मिस्था ङ्झभराइनेछ । 

 सयकायी िा गैय सयकायी ऺेरफाट भङ्टरङ्टकको कङ्ट नै ऩङ्झन बौगोङ्झरक ऺेरभा ङ्छदइन े स्िास््म सेिाको 
गङ्टणस्तयको ङ्झनयन्त्तय अनङ्टगभन एिॊ भूल्माङ्कन गयी सो को आधायभा ऩङ्टयस्काय तथा दण्डको व्मिस्था 
गङ्चयनेछ ।  

 ङ्जियाभी िा स्िास््म सेिा प्रमोगकतायको उजङ्टयी य गङ्टनासो सङ्टङे्ङ तथा सो को कानूनी उऩचाय प्रदान गनय 
आिश्मक सॊस्थागत सॊयचना तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ । उऩचायका क्रभभा उऩरव्ध बए सम्भका 
प्रङ्जिङ्झधको सम्फन्त्धभा ऩयाभशय गनङ्टय ऩने व्मिस्था गङ्चयनेछ । 

 स्िास््मभा ङ्झनजी ऺेरको रगानीराई आभ नागङ्चयकको ङ्जहतभा प्रबािकायी फनाउन कानूनी ब्मिस्था 
गनङ्टयका साथै उऩमङ्टि ठाउॉभा रगानी िृङ्जद्ध गनय  आिश्मक यणनीङ्झत ङ्झरइनेछ ।   

 भहाभायीको रूऩभा ङ्जिकङ्झसत हङ्टन सक्ने योग देखा ऩदाय तोङ्जकएको ङ्झनकामराई तोङ्जकएको सभमभा 
अङ्झनिामयरूऩरे सूङ्ञचत गनङ्टय ऩने गयी सॊक्राभक योग ऐन, २०२० अन्त्तगयत कानूनी व्मिस्था गङ्चयनेछ । 
सॊक्राभक योग ऐन, २०२० राई ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ । 

 ङ्ञचङ्जकत्सकरे औषधीको ङ्झसपाङ्चयश गदाय जेनेङ्चयक नाभभा सफैरे फङ्टझ्न ेगयी स्ऩि रुऩभा उल्रेख गनङ्टयऩने 
व्मिस्था गङ्चयनछे । 

 स्िास््म सेिासॉग सम्िङ्ञन्त्धत व्मािसाङ्जमक ऩङ्चयषद्हरूराई सऺभ, व्मािसाङ्जमक, एिॊ जिापदेही फनाई 
ऩेशागत स्तयीमता एिॊ सेिाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय ङ्झनम्न अनङ्टसायका यणनीङ्झतहरू(नीङ्झत ९ सॊग 
सम्फङ्ञन्त्धत) ङ्झरइनेछ । 

 भङ्टरङ्टकको स्िास््म सम्फन्त्धी ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्ञशऺाको स्तयीमता य उऩरब्ध गयाइने स्िास््म सेिाको गङ्टणस्तय 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनय स्थाङ्जऩत ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩङ्चयषद्को कामय प्रबािकायी, ऩायदशॉ य जिापदेही त ङ्टल्माइनेछ । 

 स्िास््म सॊस्था एिॊ ऩङ्चयषद्हरूफाट प्रदत्त सेिाभा एकरूऩता ल्माउन ङ्जिद्यभान ऐन ङ्झनमभभा सॊशोधन 
गयी रागू गङ्चयनेछ ।  

 स्िास््म सॊस्था एिॊ ऩङ्चयषद्हरूराई कानङ्टनी य बौङ्झतक रूऩरे थऩ सङ्टदृढ गदै रङ्झगनेछ । 

 ङ्झनजी य गैय सयकायी ऺेरभा स्थाङ्जऩत स्िास््म सम्फन्त्धी व्मािसाङ्जमक सॊघ।सॊस्थाहरूसॉग स्िास््म सेिा 
प्रिाह य अध्ममन अनङ्टसन्त्धानभा सहकामयराई फढािा ङ्छदइनेछ । 

 स्िास््मराई ङ्जिकासको भङ्टख्म एजेण्डाको रूऩभा स्िीकाय गदै ङ्जिद्यभान फहङ्टऩऺीम सहकायीताराई थऩ 
सङ्टदृढ फनाइने छ । सम्फद्ध सफै नीङ्झतहरूभा स्िास््मसम्फन्त्धी भङ्टद्धाहरूराई सभािेश गयाइनेछ ।  

 स्िास््म सेिा प्राङ्झप्तभा सङ्टयङ्ञऺत खानेऩानी, सयसपाइ, ऊजाय, खाद्य सङ्टयऺा, जरिामङ्ट, िाताियण, ङ्ञशऺा, 
आिास, सडक रगामत बौङ्झतक ङ्जिकास जस्ता अनेकौं ऩऺहरूको प्रबाि हङ्टने बएकारे फहङ्टऩऺीम 
सभन्त्िम हङ्टने गयी कामयमोजनाहरू तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ । 
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 नेऩाररे सन ् २०१५ सम्भका राङ्झग ङ्झनधायङ्चयत स्िास््म सम्फन्त्धी सहस्राब्दी ङ्जिकास रक्ष्मभा प्राप्त 
गयेको प्रगङ्झतराई ङ्छदगो फनाउॉदै त्मसऩङ्झछ ङ्झनधायङ्चयत हङ्टने रक्ष्मराई प्रबािकायी ढङ्गरे सम्फोधन  
गङ्चयनेछ । 

 जरिामङ्ट ऩङ्चयितयनफाट ऩने स्िास््म सम्िन्त्धी नकायात्भक असयको सम्फोधनका राङ्झग सभङ्जिगत 
व्मिस्थाऩन गनय याङ्जष्ट्रम सॊजार तथा सॊमन्त्र एिॊ अिसयको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गदै फहङ्टऩऺीम कामयमोजना 
फनाई सयोकायिारा सम्ऩूणय ङ्झनकामसॉग सहकामय गङ्चयनेछ । 

 ऩशङ्टऩऺी तथा कीटहरूफाट भाङ्झनसभा सने योगहरूको व्मिस्थाऩनका राङ्झग सयोकायिारा 
ङ्झनकामहरूसॉग प्रबािकायी सभन्त्िम य सहकामयको सभङ्टङ्ञचत व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 स्िास््म सॊयऺण य प्रिध्दयनका राङ्झग ऩमायियणीम प्रदूषण य भौसभ ऩङ्चयितयनफाट हङ्टने प्रङ्झतकूर असयको 
प्रबािकायी ङ्झनमन्त्रण गने सॊमन्त्र ङ्झनभायण गयी ङ्झनमभन गङ्चयने कामयभा सङ्जक्रम नेततृ्ि ङ्झरई सहकामय 
गङ्चयनेछ । 

 देशबय नै स्िास््म सेिाजन्त्म पोहयभैराको िैऻाङ्झनक ढङ्गरे व्मिस्थाऩन गनय प्रबािकायी व्मिस्था 
ङ्झरइनेछ । पोहयभैरा व्मिस्थाऩनका सन्त्दबयभा ङ्जिद्यभान कानूनी व्मिस्थाराई कडाइका साथ रागू 
गङ्चयनेछ । 

 स्िास््म ऺेरभा प्रमोग हङ्टन ेङ्जिङ्जकयणहरूको व्मिस्थाऩन याङ्जष्ट्रम तथा अन्त्तयायङ्जष्ट्रम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ गनय 
कानून तजूयभा गयी कामायन्त्िमन गङ्चयनेछ । 

 स्िास््म सेिा सञ्चारनराई फढी प्रबािकायी साथै ङ्जिश्वसनीम फनाउन प्रमोगभा यहेका ङ्झनमभ कानूनको 
ऩङ्टनयािरोकन गयी आिश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयभाजयन गङ्चयनेछ । स्िास््म सम्फन्त्धी ङ्जिद्यभान ऐन 
ङ्झनमभको सभामनङ्टकूर सॊशोधन य आिश्मकता अनङ्टसाय एकीकयण गयी एकीकृत जनस्िास््म सेिा ऐन 
फनाई रागू गङ्चयनेछ । 

 स्िास््म ऺेरभा हङ्टने िैदेङ्ञशक सहमोगको प्रबािकायी ऩङ्चयचारनका राङ्झग सफै सहमोगी ङ्झनकामहरूराई 
एकीकृत गयी ऩङ्चयणाभभङ्टखी उऩमोग य व्मिस्थाऩन गने ऩद्दती अिरम्िन गङ्चयनछे । 

 स्िास््म ऺेरअन्त्तगयत ङ्झनभायण गङ्चयने सफै बौङ्झतक सॊयचनाहरू अऩाङ्गभैरी, फारभैरी तथा बकूम्ऩ 
प्रङ्झतयोधी फनाउदैं रङ्झगनेछ । हार प्रमोगभा यहेका तय जोङ्ञखभभा यहेका सॊयचनाहरूराई उऩरब्ध 
प्रङ्जिङ्झधद्वाया सिरीकयण गयी बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी फनाइनछे । सम्ऩूणय बौङ्झतक सॊयचनाहरूभा सेिा प्रदान 
गनय थऩ आिश्मक सॊयचना जस्तै बण्डाय आङ्छद थऩ एिॊ व्मिङ्ञस्थत गदै रङ्झगनेछ ।  

 बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत य जनसॊख्माको आधायभा प्रचङ्झरत बिन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड(Building 

Standard) अनङ्टसाय  स्िास््म सॊस्थाहरु ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।       
 स्िास््म व्मिस्थाऩनका राङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जिङ्झधको अङ्झधकतभ प्रमोग गङ्चयनछे । 

 प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् िा अन्त्म कायणफाट आइऩने आकङ्ञस्भक स्िास््म सभस्माहरूको तत्कार सम्फोधन 
गने गयी फहङ्टऩऺीम कामयमोजना फनाई कामायन्त्िमन गङ्चयनछे । 
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 ङ्जिङ्झबङ्ङ अस्ऩतारहरूका ङ्जिकास सङ्झभङ्झत य स्िास््म सॊस्था सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत  गठन 
गदाय साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठा य सम्भान बएका तथा स्िास््म सेिाराई ऩयोऩकायको रूऩभा ङ्झरन े
व्मङ्ञित्िहरू, ऩेशाङ्जिदहरू य स्थानीम सभङ्टदामको सहबाङ्झगता गयाइनछे । स्िास््म सेिाको गङ्टणस्तय, 
सहज ऩहङ्टॉच य ङ्झनयन्त्तयताको राङ्झग सेिा ब्मिस्थाऩनभा सभङ्टदामको सहबाङ्झगताराई प्रोत्साहन     
गङ्चयनेछ ।  

 अस्ऩतार ङ्जिकास सङ्झभङ्झत रगामतका अन्त्म सङ्झभङ्झतहरूको व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभनको राङ्झग कानून 
ङ्झनभायण गयी रागू गङ्चयनछे ।  

 स्िास््म सेिा प्रिाहभा सयकायी, ङ्झनजी ऺेर, साभङ्टदाङ्जमक एिॊ सहकायी ऺेरराई सभेट्दै गङ्टणात्भक सेिा 
सङ्टङ्झनङ्ञित गयाउन सङ्टशासन कामयमोजना फनाइ कामायन्त्िमन गङ्चयनेछ । प्राथङ्झभक स्िास््म सेिा प्रिाहभा 
भाऩदण्ड फनाई िहङ्टसङ्खख्मक उऩबोिाको सहबाङ्झगता बएको स्थानीम सहकायीराई स्थानीम तहका 
स्िास््म सॊस्थाहरूको व्मिस्थाऩनभा सहबागी गयाउॉदै रङ्झगनेछ ।  

 स्िास््म सेिा प्रिाहराई ऩायदशॉ, जिापदेही एिॊ जनउत्तयदामी फनाउन स्िास््म सङ्टशासन कामयमोजना 
फनाई रागू गङ्चयनेछ ।  

 भानि शयीयफाट तन्त्तङ्ट िा यि जन्त्म ऩदाथय ङ्ञझक्ने िा प्रत्मायोऩण गने िा भानि अङ्ग प्रत्मायोऩण गने 
कामयराई कानूनद्वाया व्मिङ्ञस्थत तङ्टल्माइनेछ ।  

 अङ्गप्रत्मायोऩण गनयका राङ्झग अङ्गहरू सहजताऩूियक उऩरव्ध गयाउने उद्देश्मरे भङ्ञस्तष्क भतृ्मङ्टराई 
िैऻाङ्झनक तथा व्मािसाङ्जमक ढङ्गरे ऩङ्चयबाङ्जषत गयी अङ्ग दानको कामय सहज ऩादै उऩमङ्टि अङ्ग 
प्राऩकको छनौट सम्िन्त्धभा कानूनद्वाया व्मिङ्ञस्थत गङ्चयनछे । 

 एउटा स्िास््म सॊस्थाभा धेयै टे्रड मङ्टङ्झनमन हङ्टन े गयेको ितयभान सन्त्दबयभा एउटा भार आङ्झधकाङ्चयक 
ऩेशागत सङ्गठन (टे्रड मङ्टङ्झनमन) यहने व्मिस्था गङ्चयनछे । 

 फाॉझोऩनाराईSurrogacy सम्िन्त्धी कानूनद्वाया व्मिङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।  
 साियजङ्झनक तथा ङ्झनजी ऺेरको सहबाङ्झगताको अिधायणाराई थऩ प्रोत्साङ्जहत गनय साियजङ्झनक तथा ङ्झनजी 

सहबाङ्झगताराई एक आऩसभा ऩङ्चयऩूयक हङ्टने गयी ङ्जिकङ्झसत गङ्चयनेछ ।  
 स्िास््म ऺरेभा सहकायी अिधायणाराई आिश्मक प्रोत्साहन तथा व्मिङ्ञस्थत गनय कानूनी व्मिस्था  

गङ्चयनेछ । 

 गैयसयकायी ऺेरका स्िास््म सॊस्थाराई स्ऩि भाऩदण्ड फनाएय अनङ्टदान ङ्छदइनछे । 

 स्िास््म ऺेरभा खचय गङ्चयने यकभ, खचय नबई रगानी बएको त्मराई आत्भसात ्गदै स्िास््म ऺेरभा 
प्रङ्झतव्मङ्ञि रगानी ङ्झनधाययण गयी जनसॊख्माको आधायभा फजेट छङ्टट्याउने व्मिस्था गङ्चयनेछ । प्रङ्झत 
व्मङ्ञि रगानीराई क्रभश् फङृ्छर्द् गदै रङ्झगनेछ । 

 हार स्िास््मका राङ्झग खचय गङ्चयने कङ्ट र रागतको ५५ प्रङ्झतशत यकभ व्मङ्ञिहरूको ङ्झनजी खचय हङ्टन े
गयेकोभा सो प्रङ्झतशतराई क्रभश् घटाइनेछ ।   

 स्िास््म ऺरेभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ ङ्जितयण गदाय भाऩदण्ड फनाई न्त्माम सङ्गतरूऩभा ङ्जितयण गङ्चयनेछ ।  
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 ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩनराई ङ्छदगो फनाई सियसङ्टरब स्िास््म सेिा प्रिाहको सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग कानून 
तथा कामायन्त्िमन ङ्झनदेङ्ञशका फनाई याष्ट्रव्माऩी ङ्जिभा मोजना रागू गङ्चयनछे । असभथय तथा आङ्झथयक 
रूऩरे ङ्जिऩङ्ङराई छङ्टट ङ्छदने व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

 खोऩ कामयव्रmभ ङ्झनिायधरूऩरे सञ्चारन गनय ङ्जित्तीम अबाि हङ्टन नङ्छदने उद्देश्मरे स्थाङ्जऩत ‘खोऩ कोष’राई  
कानूनद्धाया ब्मिङ्ञस्थत गङ्चयनछे ।  

 स्िास््म ऺेरको ङ्जित्तीम व्मिस्थाका राङ्झग नमाॉ उऩामहरूको खोजी गने, गयाउने कामयराई प्रोत्साहन 
ङ्छदइनेछ । स्िास््म ऺेरका अन्त्म कोषराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी फनाइनेछ । 

 स्थानीम तहका कामयक्रभ य यकभ स्िास््म सेिा य सॊयचनाहरूका राङ्झग प्रमोग हङ्टने व्मिस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

 सूतॉजन्त्म ऩदाथय तथा स्िास््मराई हाङ्झन गने अन्त्म ऩदाथयहरूको उत्ऩादन तथा ङ्जिक्री ङ्जितयणभा उच्च 
कयद्वाया  ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनछे । मसयी प्राप्त स्रोतराई स्िास््म सेिाभा खचय गङ्चयनछे ।  

 मस याङ्जष्ट्रम नीङ्झतभा यहेका ब्मिस्थाहरू कामायन्त्िमन गनय ङ्झफद्यभान ङ्झफषमगत नीङ्झतहरू य नमाॉ फङे्ङ 
त्मस्ता नीङ्झतहरू सहमोगी य ऩङ्चयऩूयक हङ्टने छन ् । 

 सेिाग्राही जनताराई उङ्ञचत गङ्टणस्तयको, मथेि, उऩमङ्टि य मथासभम स्िास््म सेिा ङ्झछटो छङ्चयतो 
उऩरब्ध होस ्बङे्ङ ध्मेमरे ङ्झनजी, ब्माऩाङ्चयक सभङ्टदाम, सहकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ङ्जिकासका साझेदाय 
सॊस्थाहरू य नापा नकभाउन ेसेिा प्रदामकहरूसॉग साझेदायी य सहकामयराई प्रोत्साहन गङ्चयने छ । 

 

 याङ्जष्ट्रम जनसङ्खख्मा नीङ्झत 

बािी सोच  

हयेक नागङ्चयकराई  गङ्टणस्तयीम जीिनमाऩन गने अिसयको फङृ्ञध्द बएको हङ्टनेछ । 

 

ध्मेम 

जनसङ्खख्मा, िाताियण य ङ्जिकास फीच साभञ्जस्म कामभ गयी नागयीकराइय अङ्झधकायभा अधाङ्चयत जनसङ्खख्मा 
य ङ्जिकासका एकीकृत सेिा प्रिाहको सङ्टङ्झनङ्ञितता गदै उत्ऩादनशीर य स्तयीम जीिनमाऩनको िाताियण 
फनाउन े। 

 

रक्ष्म  

 जनसङ्खख्माका सिारहरूराई ङ्जिकाससॉग एकीकयण गदै सफै नागङ्चयकको जीिनभा गङ्टणस्तयीम सङ्टधाय 
ल्माउन,े प्रजनन स्िास््म तथा प्रजनन सम्फन्त्धी भौङ्झरक अङ्झधकायराई सङ्टङ्झनङ्ञित गने य जनसङ्खख्मा 
व्मिस्थाऩनभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभािेशीकयणराई प्रियर्द्न गनङ्टय मस नीङ्झतको रक्ष्म 
यहेको छ ।  

 सहस्राव्दी ङ्जिकास रक्ष्म तथा ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्म सभेतराई ध्मानभा याखी मो नीङ्झत कामायन्त्िमनभा 
आएऩङ्झछ फीस िषय (ङ्जि सॊ २०९० िा  सन ्२०३४) ङ्झबरभा नेऩाररे हाङ्झसर गनय सक्ने रक्ष्म 
देहामानङ्टसाय ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ  । 
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उद्दशे्महरू 

 जनसङ्खख्मा य ङ्जिकासफीच तादात्म्म कामभ गयी जनसङ्खख्मा  व्मिस्थाऩनराई सभग्र ङ्जिकासको अङ्झबङ्ङ 
अङ्गका रूऩभा ङ्जिकास गने,  

 मौन य प्रजननस्िास््म, ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजनजस्ता सेिाहरूराई अङ्झधकायभङ्टखी कामयक्रभका रूऩभा ङ्जिकास 
गने,  

 स्िस्थ जीिनमाऩनका राङ्झग स्िास््म सेिा प्रिाहराई गङ्टणस्तयीम फनाउन,े   

 िाह्य तथा आन्त्तङ्चयक फसाइसयाई य सहयीकयणराई व्मिङ्ञस्थत गने,  
 रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभािेशीकयणराई ङ्जिकासका सफै आमाभहरूभा सभाङ्जहत गने,  

 जनसाङ्ञङ्खख्मक त्माङ्क व्मिस्थाऩन, अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, सिेऺण य ङ्जिश्लषेण गने कामयराई व्मिङ्ञस्थत 
य प्रबािकायी फनाउने      

 याङ्जष्ट्रम उत्ऩादकत्ि िृङ्जद्धका राङ्झग सङ्जक्रम जनङ्खख्माराइय उत्ऩादनशीर य उद्योगभङ्टखी  फनाउने ।  
 जनसङ्खख्मा य ङ्जिकासफीच तादात्म्मता कामभ गनय जनसङ्खख्मा व्मिस्थाऩनराई सभग्र ङ्जिकासको 

अङ्झबङ्ङ अङ्गका रूऩभा ङ्झरॉदै सयोकायिारा ङ्झनकामका फीचभा सम्ऩकय  य सभन्त्िम स्थाङ्जऩत गङ्चयने छ ।  
 

नीङ्झत तथा यणनीङ्झत  
 नीङ्झत तथा कामयक्रभहरूको जनसाङ्ञङ्खख्मक दृङ्जिकोणिाट ऩङ्टनयािरोकन गयी कामायन्त्िमनभा प्रबािकाङ्चयता 

ल्माउन केन्त्रदेङ्ञख स्थानीम तहसम्भका सॊस्थागत एिॊ ङ्जिद्यभान ऺेरगत नीङ्झत, मोजना व्मिस्थाऩकीम 
ऩऺभा सङ्टधाय गङ्चयन ेछ ।  

 मौनस्िास््म, ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन य सङ्टयङ्ञऺत गबयऩतनरगामतका प्रजननस्िास््म सेिाराई अङ्झधकायभङ्टखी 
कामयक्रभका रूऩभा ङ्जिकास गङ्चयन ेछ  

 स्िस्थ जीिनमाऩनका राङ्झग उऩमङ्टि जीिन शैरी एिॊ िाताियणको ङ्झनभायण गङ्चयने छ ।  

 िाह्य तथा आन्त्तङ्चयक फसाइसयाइ य सहयीकयणको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गङ्चयने छ ।    

 रैङ्जङ्गक, मौङ्झनक, बाङ्जषक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक एिॊ ऺेरीमरूऩभा ऩङ्झछऩयेका सभूह य शायीङ्चयक,भानङ्झसक 
तथा फौङ्छद्दक रूऩभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराइय सभािेशीकयण गदै जनसङ्खख्मा य ङ्जिकासभा 
भूरप्रिाहीकयण गनय नीङ्झत,कानङ्टन तथा सॊस्थागत व्मिस्थाभा सङ्टधाय गङ्चयने छ ।    

 जनसङ्खख्मा ऺरेका नीङ्झतङ्झनभायण, कामयक्रभ तजङ्टयभा, कामायन्त्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनका राङ्झग सॊस्थागत 
सॊयचनाको सङ्टदृढीकयण गङ्चयन ेछ ।   

 जनसङ्खख्मा तथा ङ्जिकासफीचको अन्त्तयसम्फन्त्धको अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान य ङ्जिश्लषेण गयी नीङ्झत ङ्झनभायण य 
कामयक्रभ तजङ्टयभाका राङ्झग सयोकायिारा ङ्झनकामहरूराइय ऩषृ्ठऩोषण गङ्चयने छ ।      

 ङ्जिकास आमोजना य कामयक्रभ तजङ्टयभा गदाय ङ्झतनको जनसाङ्ञङ्खख्मक प्रबािको सभेत अध्ममन गयी ङ्झतनको 
उऩमङ्टिता ऩङ्टङ्जि गयेय भार कामयक्रभ कामायन्त्िमन गङ्चयन ेछ । 
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 जनसङ्खख्माको राबाॊश (Demographic Dividend) हङ्टने ङ्जहस्सा य खास गयी मङ्टिा सभूहराइय 
योजगायभूरक कामयभा उऩमोग गङ्चयन ेछ । 

 

८. कामय ऺरे् 
 

उल्रेङ्ञखत उद्दशे्महरू प्राप्त गनयका राङ्झग नेऩार सयकाय (कामय ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०६९  अनङ्टसाय 
स्िास््म तथा जनसङ्खख्मा भन्त्रारमरे ङ्झनम्न फभोङ्ञजभका कामयहरू सम्ऩादन गदयछ । 

 स्िास््म तथा जनसङ्खख्मा सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामयक्रभको तजङ्टयभा, कामायन्त्िमन, अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन, 

 ङ्जिश्व स्िास््म सगठन य स्िास््मसग सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्तयाङ्जष्ट्रम सस्था, 
 एरोप्माङ्झथक, आमङ्टिेङ्छदक, होङ्झभमोप्माङ्झथक य मूनानी आङ्छद ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीको ङ्जिषमभा प्रङ्झतकायात्भक, 

प्रिद्र्धनात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टन्स्थाऩन, अनङ्टसन्त्धान तथा ङ्जिकास,  

 स्िास््म ताङ्झरभ, 

 स्िास््म सेिा सम्फद्ध गैयसयकायी सॊस्था, 
 स्िास््म ङ्जिषमक अन्त्तयायङ्जष्ट्रम गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग सम्ऩकय , 
 नङ्झसयङ होभ,ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार, 

 स्िास््म तथा जनसङ्खख्मा ऺरेको जनशङ्ञि ङ्जिकास य उऩमोग, 

 जनस्िास््म तथा साियजङ्झनक स्िास््म सेिाको ङ्जिस्ताय, अनङ्टसन्त्धान, मोजना य ङ्जिकास, 

 औषङ्झधको अनङ्टसन्त्धान, उत्ऩादन, गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण, भूल्म ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झफक्री ङ्जितयण य औषङ्झध िा 
औषङ्झध उत्ऩादनभा रागूऩदाथयहरूको अनङ्टङ्ञचत प्रमोग िा दङ्टरुऩमोग हङ्टन नङ्छदई असङ्टयङ्ञऺत तथा न्त्मून 
गङ्टणस्तयका औषङ्झधको उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्जितयण, ङ्झनकासी, ऩैठायी, सञ्चम य सेिन ङ्झनमन्त्रण,  

 ङ्ञचङ्जकत्सा तथा स्िास््मसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऩङ्चयषद्, प्रङ्झतष्ठान तथा अन्त्म सॊस्थाहरू, 

 जनसङ्खख्मा ङ्जिषमको अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान, सिेऺण, ताङ्झरभ, 

 जनसङख्मा सम्फद्ध याङ्जष्ट्रम तथा अन्त्तयायङ्जष्ट्रम सॊस्थाहरूङ्झसतको सम्ऩकय  सभन्त्िम, 

 जनसङ्खख्मा ङ्जिषमक प्रकाशन एिॊ प्रचायप्रसाय, 
 समङ्टियाष्ट्र जनसङख्मा कोष जनसख्मासम्फद्ध अन्त्तयायङ्जष्ट्रम सॊघसस्था, 
 सयकायी तथा गैयसयकायी सङ्घसॊस्थाहरूद्वाया कामायन्त्िमन गङ्चयएका जनसङ्खख्मा ङ्जिषमक कामयक्रभहरूको 

भूल्माङ्कन य सभीऺा,  
 जनसङ्खख्मा तथा फसाइॉसयाइ नीङ्झत, मोजना य कामयक्रभ तजङ्टयभा एिॊ कामायन्त्िमनअनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 

 ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन तथा भातङृ्ञशशङ्ट कल्माण मोजना य जनसङ्खख्मा व्मिस्थाऩन,  

 प्रजनन स्िास््म य ऩोषण ङ्ञशऺा, 
 नेऩार स्िास््म सेिाको सेिा सञ्चारन, 
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९. कानूनी व्मिस्था् 
 ऐन सग्रह  
 ङ्झफपय ङ्झनमन्त्रण ऐन २०२० 

 सॊक्राभक योग ऐन २०२० 

 नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्त्सर ऐन २०२०  
 औषधी ऐन २०३५ 

 आमङ्टिेद ङ्ञचङ्जकत्सा ऩङ्चयषद् ऐन, २०४५ 

 नेऩार स्िस््म अनङ्टसन्त्धान ऩङ्चयषद् ऐन २०४७ 

 आभाको दङ्टधराई प्रङ्झतस्थाऩन गने िस्तङ्ट (ङ्जिङ्जक्र ङ्जितयण ङ्झनमन्त्रण) ऐन २०४९ 

 िी.ऩी ॊ कोईयारा स्िास््म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०४९ 

 नेऩार नङ्झसयङ्ग ऩङ्चयषद ऐन २०५२  
 नेऩार स्िास््म व्मिसामी ऩङ्चयषद ऐन २०५३ 

 नेऩार स्िास््म सेिा ऐन २०५३ 

 ङ्जि.ऩी कोईयारा भेभोङ्चयमर क्मान्त्सय अस्ऩतार ऐन २०५३ 

 भानि शयीयको अङ्ग प्रत्मायोऩण (ङ्झनमङ्झभत तथा ङ्झनषेध) ऐन २०५५ 

 शङ्जहद गॊगारार याङ्जष्ट्रम रृदम केन्त्र ऐन २०५७ 

 नेऩार पाभेसी ऩङ्चयषद ऐन २०५७ 

 ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जिऻान याङ्जष्ट्रम प्रङ्झतष्ठान ऐन २०६३ 

 ऩाटन स्िास््म  ङ्जिऻान याङ्जष्ट्रम प्रङ्झतष्ठान ऐन २०६४ 

 स्िास््मकभॉ तथा स्िास््म सॊस्थाको सङ्टयऺा सम्फन्त्धी ऐन, २०६६ 

 सूङ्झतयजन्त्म ऩदाथय (ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनमभन गने ) ऐन २०६८ 

 

 ङ्झनमभािरीहरु  
 ङ्झफपय ङ्झनमन्त्रण ङ्झनमाभािरी  २०२३ 

 नेऩार भेङ्झडकर काउङ्ञन्त्सर, ङ्झनमभािरी, २०२४  
 औषधी ऩयाभशय ऩङ्चयषद् य औषधी सल्राहकाय सङ्झभङ्झत गठन ङ्झनमाभािरी २०३७ 

 औषधी दताय ङ्झनमाभािरी २०३८ 

 औषधी जाॉचफङ्टझ तथा ङ्झनयीऺण ङ्झनमभािरी, २०४० 

 औषधी उत्ऩादन सॊङ्जहता ,२०४१ 

 औषधीस्तय  ङ्झनमाभािरी, २०४३ 

 आभाको दङ्टधराई प्रङ्झतस्थाऩन गने िस्तङ्ट (ङ्जिङ्जक्र ङ्जितयण ङ्झनमन्त्रण) ङ्झनमभािरी २०५१ 

 स्िास््म कय (धङ्टम्रऩान तथा भङ्छदया दस्तङ्टय) कोष ङ्झनमभािरी २०५१ 

 नेऩार स्िास््म सेिा ङ्झनमभािरी य२०५५ 



भन्त्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जिियण, २०७१ 
 

स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 402 

 

 नेऩार स्िास््म व्मिसामी ऩङ्चयषद ङ्झनमाभािरी २०५६ 

 भगृौरा प्रत्मायोऩण (ङ्झनमङ्झभत तथा ङ्झनषेध) ङ्झनमभािरी २०५८ 

 सङ्टयङ्ञऺत गबयऩतन सेिा प्रङ्जक्रमा, २०६०  
 

१०. सॊगठन सॊयचना् 

 

 

११.  आङ्झथयक फषय २०७1/०७2 भा भन्त्रारमको तपय िाट बएका भहत्िऩूणय कामयहरु् 
 एकीकृत फार स्िास््म कामयक्रभ् ऩोषण कामयक्रभको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण 1 ऩटक सम्ऩङ्ङ 

बएको छ । ऩूणय खोऩको ऩङ्चयचमात्भक गोष्ठी 2( Batch) गयी 20 ङ्ञजल्राभा सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
आमोनूनको साभाङ्ञजक फजायीकयण सबे 2014 1 ऩटक 2 ङ्ञजल्राभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ । 

 इङ्जऩङ्झडङ्झभमोरोजी, औरो तथा काराजाय, प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन् 
 कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण्700 जना ङ्जियाभी तथा ङ्झछभेकीको ऩङ्चयिायको ऩयीऺण गङ्चयएको छ ।200 ऩटक  

कामयक्रभको येखदेख तथा अनङ्टगभन गङ्चयएको छ । 

 k|zfzg dxfzfvf 

 gLlt, of]hgf tyf cGt/f{li6«o 

;xof]u dxfzfvf  

 lrlsT;f ;]jf dxfzfvf 

 hg:jf:Yo k|zf;g, cg'udg 

tyf d"NofÍg dxfzfvf 

 hg;+Vof dxfzfvf 

 dfgj ;+;fwg tyf ljQLo 

;|f]t Joj:yfkg dxfzfvf 

 g]kfn kmfd]{;L kl/ifb\ 

 g]kfn gl;{ª kl/ifb\ 

 g]kfn :jf:Yo Joj;foL kl/ifb\ 

 g]kfn d]l8sn sfplG;n 

 g]kfn cfo'j]{b lrlsT;f 

kl/ifb\ 

 :jf:Yo ;]jf ljefu 

 cfo'j]{b ljefu 

 cf}iflw Joj:yf ljefu 

 /fli6«o P8\; tyf of}g/f]u s]Gb| 

 /fli6«o :jf:Yo lzIff ;"rgf tyf 

;~rf/ s]Gb| 

 kz'klt xf]ldof]Koflys 

lrlsT;fno 

 o'gfgL cf}ifwfno  

dfggLo dGqL 

;lrj 

/fli6«o hg;+Vof ;ldlt 

dxfzfvfx? kl/ifb\x? ljefux? 

 lrlsT;f ;]jf dxfzfvf 
 

 ;/sf/L c:ktfn 

 lghL :jf:Yo ;+:yf 

 d]l8sn sn]h 

 j}slNks lrlsT;f 

 k|of]uzfnf  

 /]l8of]nf]hL 

 Od]lhË ;]jf 

 

 jL=kL=sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg 

k|lti7fg 

 jL=kL=sf]O/fnf d]df]l/on 

SofG;/ c:ktfn 

 zxLb uËfnfn x[bo/f]u s]Gb| 

 l;+xb/af/ j}Bvfgf 

 :jf:Yo cg';Gwfg kl/ifb\  

 g]kfn cfFvf c:ktfn 

 :jf:Yos/ sf]if ;~rfns 

;ldlt 

 ls6hGo /f]u cg';Gwfg tyf 

tflnd s]Gb|  
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 2205 उऩस्िास््म चौकीराई स्िास््म चौकीभा स्तयोङ्ङती गने कामय अगाङ्झड फढाइएको छ । 

 भङ्टटङ्ट, क्मान्त्सय, भगृौरा,  ऩाङ्जकय न्त्सन्त्स, अल्जाईभय, स्ऩाइनर इन्त्जङ्टयी, हेड इन्त्जङ्टयी, ङ्झसकर सेर जस्ता 8 
िटा योगका रागी ङ्जिङ्झबङ्ङ अस्ऩतारराई 16 कयोड 38 राख ब ङ्टिानी गङ्चयएको छ । 

 याङ्जष्ट्रम ट्रभा  सेन्त्टय हस्तान्त्तयण बई सॊचारनभा आएको छ । 

 याङ्जष्ट्रम जनसॊख्मा नीङ्झतको भस्मौदा तमाय गयी अथय भन्त्रारमभा यामका रागी ऩठाइएको छ । 

 जेष्ठ नागङ्चयक सिेऺण कामय सम्ऩङ्ङ बई त्माॊक ङ्जिश्लशेण बइयहेको छ । 

 ङ्जिस्ताङ्चयत अस्ऩतार सेिा तथा नन प्राङ्ञक्टस बत्ता कामयङ्जिङ्झध 2071 स्िीकृत बएको छ । 

 500 स्िास््म चौकी, 300 प्राथङ्झभक स्िास््म केन्त्र य अस्ऩतारहरुभा भगृौरा योगको ऩूणय ऩयीऺण 
शङ्टरु गनय तमायी गङ्चयएको छ । 

 “ ङ्झभड िाइपयी” ङ्ञशऺा शङ्टरु गनय ऩाटन, काठभाडौ ङ्जिङ्ञश्विद्यारम भहायागॊज य ङ्जिङ्जऩ कोइयारा स्िास््म 
ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठानसॊग MOU सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 ङ्झनजी तथा सयकायी सहकामयको अिधायणािाट सयकायी अस्ऩतारको ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गनय 9 िटा 
भेङ्झडकर करेजहरुसॊग MOU  सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 साभङ्टदाङ्जमक स्िास््म सङ्टयऺा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत गठन आदेश नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्वाट स्िीकृत 
बईसकेको छ । 

 िीय अस्ऩतारभा याष्ट्रप्रभङ्टख, सयकायप्रभङ्टख रगामत अङ्झत ङ्जिङ्ञशि य ङ्जिङ्ञशि ऩदाङ्झधकायीका राङ्झग 
सङ्टङ्जिधासम्ऩङ्ङ िोडयको स्थाऩना बएको छ । 

 7 िटा अस्ऩतारभा जेङ्चयमोङ्जट्रक िाडय स्थाऩना गने प्रकृमा अगाडी िढाइएको छ । 

 ङ्जिशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सकहरुको दयिङ्ञन्त्द िृङ्जद्ध गने नीङ्झत अनङ्टरुऩ 303 ङ्ञचङ्जकत्सक सङ्जहत 315 दयिन्त्दी 
सजृना बएको छ । साथै थऩ 15 ङ्ञजल्राभा दयिन्त्दी थऩ गनय सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन अध्ममन 
बइयहेको छ । 

 

१२. आङ्झथयक िषय२०७०/0७१ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट एिॊ खचयको मथाथय ङ्जिियण 

 चारङ्टखचय         रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. कामयक्रभ कामभफजेट खचय खचयप्रङ्झतशत 
1 3700113 स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 58,471 47,343 80=97 

2 3700123 स्िास््म सेिा ङ्जिबाग 70,758 68,225 96=42 

3 3700133 ऺेरीम स्िास््म ङ्झनदेशनारमहरु 81,261 65,034 80=03 

4 3700143 प्राथङ्झभक स्िास््म सेिा 
(जनस्िास््म कामायरम, स्िास््म 
केन्त्र, चौकी तथा उऩचौकीहरू) 

6,013,558 5,463,774 90=86 

5 3700213 स्िास््म ताङ्झरभकेन्त्र (ऺेरीम य 
उऩऺेरीम सभेत) 

35,446 34,361 96=94 
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6 3700223 ऺेरीम तथा अॊचरअस्ऩतार 833,605 818,015 98=13 

7 3700233 अस्ऩतारहरु 707,404 649,160 91=77 

8 3700243 औषङ्झध व्मिस्था ङ्जिबाग 47,748 41,797 87=54 

9 3700253 आमङ्टिेद ङ्जिबाग 14,073 10,361 73=62 

10 3700263 आमङ्टिेदङ्ञचङ्जकत्सारमहरु / 
औषधारमहरु 

516,443 401,813 77=80 

11 3700303 ऩशङ्टऩङ्झत होङ्झभमोङ्ञचङ्जकत्सारम य 
मङ्टनानी औषधरम 

10,401 9,672 92=99 

12 3701013 याङ्जष्ट्रम जनसॊख्माकामयक्रभ 91,063 57,952 63=64 

13 3701023 ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जिऻानयाङ्जष्ट्रम प्रङ्झतष्ठान   
(िीय अस्ऩतार सभेत) 

594,324 594,324 100=00 

14 3701033 काङ्ञन्त्त फार अस्ऩतार 167,900 167,654 99=85 

15 3701043 सरुिा योग अस्ऩतार 116,830 101,540 86=91 

16 3701053 प्रसङ्टङ्झत गहृ- थाऩाथरी 234,400 234,400 100=00 

17 3701063 नेऩार आखाॉ अस्ऩतार 27,000 25,700 95=19 

18 3701073 फी.ऩी. कोईयाराभेभोङ्चयमर क्मान्त्सय 
अस्ऩतार 

195,500 195,500 100=00 

19 3701083 भनभोहनकाङ्झडयमोबस्कङ्ट रय केन्त्र 
(ङ्ञशऺण अस्ऩतार, भहायाजगॊज) 

134,100 134,100 100=00 

20 3701093 शङ्जहद गॊगारार ह्रदमकेन्त्र 449,800 449,800 100=00 

21 3701103 फी.ऩी कोईयारास्िास््म ङ्जिऻान 
प्रङ्झतष्ठान 

430,000 430,000 100=00 

22 3701113 याभिृऺ मादि स्भङृ्झतकेन्त्र 
(जनकऩङ्टय अॊचर अस्ऩतार) 

2,000 937 46=85 

23 3701123 ङ्झर. ङ्जि.ङ्ञशऺण अस्ऩतार (सङ्टयेश 
िाग्रे स्भङृ्झतक्मान्त्सय केन्त्द सभेत) 

280,000 280,000 100=00 

24 3701133 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 1,079,134 455,583 42=22 

25 3701143 एड्स तथा मौन योगङ्झनमन्त्रण 804,211 399,107 49=63 

26 3701153 एकीकृत भङ्जहरास्िास््म तथा 
प्रजनन स्िास््म कामयक्रभ 

658,722 249,595 37=89 

27 3701163 एङ्जककृत फार स्िास््मएिॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

1,643,257 664,118 40=41 

28 3701193 इङ्जऩडेङ्झभमोरोजी, औरो , काराज्िय 
ङ्झनमन्त्रण तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ 
व्मिस्थाऩन 

462,948 173,717 37=52 

29 3701203 कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण 25,760 18,737 72=74 

30 3701213 औषङ्झध य उऩकयण आऩूङ्झतय 532,645 436,221 81=90 
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31 3701223 अस्ऩतार ङ्झनभायण सङ्टधायतथा 
व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी 

223,527 65,968 29=51 

32 3701233 याङ्जष्ट्रम स्िास््मङ्ञशऺा, सूचना तथा 
सॊचाय केन्त्र 

267,816 133,903 50=00 

33 3701243 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 213,886 121,398 56=76 

34 3701253 ङ्जकटजन्त्म योग ङ्झनमन्त्रणअनङ्टसन्त्धान 
तथा ताङ्झरभ केन्त्र 

16,450 13,564 82=46 

35 3701263 स्िास््म प्रमोगशारासेिा 70,111 64,212 91=59 

36 3701273 स्िास््म कयकोषफाटसॊचाङ्झरत 
कामयक्रभहरु 

400,000 353,574 88=39 

37 3701293 ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ (आमङ्टिेद ङ्जिबाग) 45,250 12,029 26=58 

38 3701303 ङ्झसहॊदयफाय िैद्यखाना 10,800 6,800 62=96 

39 3701313 फी.ऩी. कोईयारा रामन्त्सनेर 
अध्ममन केन्त्र 

31,500 31,500 100=00 

40 3701323 नेऩार नरे ज्मोङ्झतसॊघ 61,800 61,800 100=00 

41 3701333 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानऩङ्चयषद् 39,000 37,000 94=87 

42 3701343 अनङ्टगभन,भूल्माॊकन तथामोजना 
सङ्टदृढीकयण 

1,590,118 1,276,806 80=30 

43 3701363 प्राथङ्झभक स्िास््म ऩङ्टनजागययण 
कामयक्रभ 

521,900 392,960 75=29 

44 3701383 ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक जनस्िास््म, 
आधायबतू स्िास््म तथा नभूना 
स्िस्थ गाॉउ कामयक्रभ 

43,250 16,773 38=78 

45 3701393 कणायरी स्िास््म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 84,200 84,200 100=00 

46 3701403 ऩाटन स्िास््मङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 60,000 60,000 100=00 

47 3708023 याङ्जष्ट्रम स्िास््मङ्ञशऺा, सूचना तथा 
सॊचाय केन्त्र 

241,127 90,965 37=72 

48 3708033 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 60,500 47,940 79=24 

49 3708043 एकीकृत ङ्ञजल्रास्िास््म कामयक्रभ 5,101,973 4,090,443 80=17 

50 3708063 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 163,363 108,194 66=23 

51 3708093 आमङ्टिेद सेिाकामयक्रभ 192,259 173,672 90=33 

    जम्भा 25,757,592 19,922,241 77=35 

 

 ऩूॉङ्ञजगतखचय         रु. हजायभा 
1 3700144 प्राथङ्झभक स्िास््म सेिा 

(जनस्िास््म कामायरम, स्िास्थम 
केन्त्र, चौकी तथा उऩचौकीहरू) 

1,900 1,900 100=00 
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2 3700234 अस्ऩतारहरु 5,950 5,582 93=82 

3 3700244 औषङ्झध व्मिस्था ङ्जिबाग 10,638 10,617 99=80 

4 3700304 ऩशङ्टऩङ्झत होङ्झभमो ङ्ञचङ्जकत्सारम य 
मङ्टनानी औषधरम 

2,000 1,997 99=85 

5 3701014 याङ्जष्ट्रम जनसॊख्मा कामयक्रभ 1,250 1,072 85=76 

6 3701074 फी.ऩी. कोईयारा भेभोङ्चयमर 
क्मान्त्सय अस्ऩतार 

0 0 
 

7 3701124 ङ्झर. ङ्जि.ङ्ञशऺण अस्ऩतार (सङ्टयेश 
िाग्रे स्भङृ्झत क्मान्त्सय केन्त्द सभेत) 

0 0 
 

8 3701134 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 202,082 48,294 23=90 

9 3701144 एड्स तथा मौन योगङ्झनमन्त्रण 9,660 6,508 67=37 

10 3701154 एकीकृत भङ्जहरा स्िास््म तथा 
प्रजनन स्िास््म कामयक्रभ 

142,180 64,733 45=53 

11 3701164 एङ्जककृत फार स्िास््म एिॊ ऩोषण 
कामयक्रभ 

187,849 81,144 43=20 

12 3701194 इङ्जऩडेङ्झभमोरोजी, औरो , काराज्िय 
ङ्झनमन्त्रण तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ 
व्मिस्थाऩन 

14,100 117 0=83 

13 3701204 कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण 80 80 100=00 

14 3701214 औषङ्झध य उऩकयण आऩूङ्झतय 540,200 293,341 54=30 

15 3701224 अस्ऩतार ङ्झनभायण सङ्टधायतथा 
व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी 

26,100 3,590 13=75 

16 3701234 याङ्जष्ट्रम स्िास््मङ्ञशऺा, सूचना तथा 
सॊचाय केन्त्र 

360 352 97=78 

17 3701244 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभ कामयक्रभ 7,600 2,753 36=22 

18 3701264 स्िास््म प्रमोगशारा सेिा 115,000 75,675 65=80 

19 3701294 ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ (आमङ्टिेद ङ्जिबाग) 162,775 28,669 17=61 

20 3701344 अनङ्टगभन,भूल्माॊकन तथामोजना 
सङ्टदृढीकयण 

191,700 189,785 99=00 

21 3701364 प्राथङ्झभक स्िास््म ऩङ्टनजागययण 
कामयक्रभ 

1,000 763 76=30 

22 3708024 याङ्जष्ट्रम स्िास््म ङ्ञशऺा, सूचना तथा 
सॊचाय केन्त्र 

3,000 2,987 99=57 

23 3708034 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 1,000 814 81=40 

24 3708044 एकीकृत ङ्ञजल्रा स्िास््म कामयक्रभ 2,969,835 2,041,752 68=75 

25 3708064 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 845 649 76=80 

26 3708094 आमङ्टिेद सेिा कामयक्रभ 77,500 66,827 86=23 
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    जम्भा 4,674,604 2,930,001 62=68 

 

१३. आ.ि.०७१/७२ भा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट तथा 207२ जेष्ठ भसान्त्तसम्भको अनङ्टभाङ्झनत खचय्  
 

 चारङ्टखचय         रु. हजायभा 
ङ्झस.नॊ. ि.उ.ङ्ञश.नॊ. भन्त्रारम/ङ्झनकाम खङ्टदफजेट खचय प्रङ्झतशत 

1 3700113 स्िास््म तथाजन सॊख्मा भन्त्रारम 63,883 51,969 81=35 

2 3700123 स्िास््म सेिा ङ्जिबाग 117,546 96,955 82=48 

3 3700133 ऺेरीम स्िास््मङ्झन देशानारमहरु 75,984 60,627 79=79 

4 

3700143 

प्राथङ्झभक स्िास््म सेिा (जनस्िास््म 
कामायरम, स्िास्थम केन्त्र, चौकी तथा 
उऩचौकीहरू) 

6,095,352 5,501,819 90=26 

5 
3700213 

स्िास््म ताङ्झरभ केन्त्र (ऺेरीम य उऩऺेरीम 
सभेत) 

45,278 39,786 87=87 

6 3700223 ऺेरीम तथा अॊचरअस्ऩतार 975,463 776,667 79=62 

7 3700233 अस्ऩतारहरु 790,828 641,276 81=09 

8 3700243 औषङ्झध व्मिस्था ङ्जिबाग 52,098 35,964 69=03 

9 3700253 आमङ्टिेद ङ्जिबाग 14,324 10,787 75=31 

10 3700263 आमङ्टिेदङ्ञचङ्जकत्सारमहरु / औषधारमहरु 501,058 383,494 76=54 

11 3700303 

ऩशङ्टऩङ्झत होङ्झभमो ङ्ञचङ्जकत्सारम य मङ्टनानी 
औषधरम 

10,371 8,952 86=32 

12 3701013 याङ्जष्ट्रम जनसॊख्मा कामयक्रभ 95,450 37,101 38=87 

13 3701023 

ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जिऻान याङ्जष्ट्रम प्रङ्झतष्ठान ( िीय 
अस्ऩतार सभेत) 

608,009 543,009 89=31 

14 3701033 काङ्ञन्त्त फार अस्ऩतार 184,450 179,450 97=29 

15 3701043 सरुिा योग अस्ऩतार 119,803 72,383 60=42 

16 3701053 प्रसङ्टङ्झत गहृ- थाऩाथरी 246,447 246,447 100=00 
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17 3701063 नेऩार आखाॉ अस्ऩतार 28,834 28,834 100=00 

18 
3701073 

फी.ऩी. कोईयाराभेभोङ्चयमर क्मान्त्सय 
अस्ऩतार 

261,190 101,225 38=76 

19 
3701083 

भनभोहन काङ्झडयमोबस्कङ्ट रय केन्त्र (ङ्ञशऺण 
अस्ऩतार, भहायाजगॊज) 

171,000 136,700 79=94 

20 3701093 शङ्जहद गॊगारार ह्रदमकेन्त्र 400,000 232,110 58=03 

21 3701103 फी.ऩी कोईयारा स्िास््म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 470,000 470,000 100=00 

22 
3701113 

याभिृऺ मादि स्भङृ्झतकेन्त्र (जनकऩङ्टय अॊचर 
अस्ऩतार) 

2,000 535 26=75 

23 3701123 

ङ्झर. ङ्जि.ङ्ञशऺण अस्ऩतार (सङ्टयेश िाग्रे 
स्भङृ्झत क्मान्त्सय केन्त्द सभेत) 

294,000 274,000 93=20 

24 3701133 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 978,807 57,276 5=85 

25 3701143 एड्स तथा मौन योगङ्झनमन्त्रण 927,727 152,123 16=40 

26 
3701153 

एकीकृत भङ्जहरास्िास््म तथा प्रजनन 
स्िास््म कामयक्रभ 

331,529 83,337 25=14 

27 3701163 एङ्जककृत फार स्िास््म एिॊ ऩोषण कामयक्रभ 2,259,582 286,029 12=66 

28 
3701193 

इङ्जऩडेङ्झभमोरोजी, औरो , काराज्िय ङ्झनमन्त्रण 
तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन 

551,449 106,712 19=35 

29 3701203 कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण 29,740 6,474 21=77 

30 3701213 औषङ्झध य उऩकयण आऩूङ्झतय 416,289 57,843 13=89 

31 
3701223 

अस्ऩतार ङ्झनभायण सङ्टधाय तथा व्मिस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

1,009,895 490,757 48=59 

32 
3701233 

याङ्जष्ट्रम स्िास््म ङ्ञशऺा, सूचना तथा सॊचाय 
केन्त्र 

170,886 45,892 26=86 

33 3701243 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 217,466 91,434 42=05 

34 3701253 

ङ्जकटजन्त्म योग ङ्झनमन्त्रण अनङ्टसन्त्धान तथा 
ताङ्झरभ केन्त्र 

17,510 12,373 70=66 
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35 3701263 स्िास््म प्रमोगशारासेिा 97,847 68,943 70=46 

36 3701273 स्िास््म कयकोषफाट सॊचाङ्झरत कामयक्रभहरु 400,000 375,366 93=84 

37 3701293 ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ (आमङ्टिेद ङ्जिबाग) 49,370 3,716 7=53 

38 3701303 ङ्झसहॊदयफाय िैद्यखाना 11,059 4,300 38=88 

39 3701313 फी.ऩी. कोईयारा रामन्त्सनेर अध्ममन केन्त्र 32,920 31,274 95=00 

40 3701323 नेऩार नरे ज्मोङ्झतसॊघ 64,125 46,500 72=51 

41 3701333 स्िास््म अनङ्टसन्त्धानऩङ्चयषद् 41,000 38,950 95=00 

42 3701343 अनङ्टगभन,भूल्माॊकन तथामोजना सङ्टदृढीकयण 2,092,544 1,067,703 51=02 

43 3701363 प्राथङ्झभक स्िास््मऩङ्टनजागययण कामयक्रभ 500,099 42,647 8=53 

44 
3701383 

ग्राभीण साभङ्टदाङ्जमक जनस्िास््म,आधायबतू 
स्िास््म तथा नभूना स्िस्थ गाॉउ कामयक्रभ 

112,700 51,233 45=46 

45 3701393 कणायरी स्िास््म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 150,000 95,000 63=33 

46 3701403 ऩाटन स्िास््म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 63,000 44,000 69=84 

47 3701413 भानि अॊग प्रत्मायोऩणकेन्त्र 190,000 65,905 34=69 

48 
3708023 

याङ्जष्ट्रम स्िास््म ङ्ञशऺा, सूचना तथा सॊचाय 
केन्त्र 

121,955 59,661 48=92 

49 3708033 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 51,370 9,685 18=85 

50 3708043 एकीकृत ङ्ञजल्रा स्िास््म कामयक्रभ 4,892,398 2,690,605 55=00 

51 3708063 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 164,191 93,165 56=74 

52 3708093 आमङ्टिेद सेिाकामयक्रभ 197,826 101,326 51=22 

    जम्भा 27,766,652 16,210,319 58=38 

 

 

 ऩूॉङ्ञजगतखचय         रु. हजायभा 

1 3700244 औषङ्झध व्मिस्था ङ्जिबाग 64,510 7,985 12=38 

2 3700304 ऩशङ्टऩङ्झत होङ्झभमो ङ्ञचङ्जकत्सारम य मङ्टनानी 2,238 537 23=99 
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औषधरम 

3 3701014 याङ्जष्ट्रम जनसॊख्मा कामयक्रभ 1,400 247 17=64 

4 3701134 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 289,528 9,933 3=43 

5 3701144 एड्स तथा मौन योग ङ्झनमन्त्रण 5,773 78 1=35 

6 3701154 
एकीकृत भङ्जहरा स्िास््म तथा प्रजनन 
स्िास््म कामयक्रभ 

111,583 63,579 56=98 

7 3701164 एङ्जककृत फार स्िास््म एिॊ ऩोषण कामयक्रभ 120,562 36,877 30=59 

8 3701194 
इङ्जऩडेङ्झभमोरोजी, औरो , काराज्िय ङ्झनमन्त्रण 
तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन 

18,080 0 0=00 

9 3701204 कङ्ट ष्ठयोग ङ्झनमन्त्रण 10,500 60 0=57 

10 3701214 औषङ्झध य उऩकयण आऩूङ्झतय 370,000 297,332 80=36 

11 3701224 
अस्ऩतार ङ्झनभायण सङ्टधायतथा व्मिस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 

17,311 1,055 6=09 

12 3701234 
याङ्जष्ट्रम स्िास््म ङ्ञशऺा, सूचना तथा सॊचाय 
केन्त्र 

1,070 244 22=80 

13 3701244 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 13,198 2,631 19=93 

14 3701264 स्िास््म प्रमोगशारासेिा 120,300 12,968 10=78 

15 3701294 ङ्जिङ्जिध कामयक्रभ (आमङ्टिेद ङ्जिबाग) 33,850 10,187 30=09 

16 3701344 अनङ्टगभन,भूल्माॊकन तथामोजना सङ्टदृढीकयण 11,350 2,874 25=32 

17 3708024 
याङ्जष्ट्रम स्िास््म ङ्ञशऺा, सूचना तथा सॊचाय 
केन्त्र 

3,900 1,907 48=90 

18 3708034 याङ्जष्ट्रम ताङ्झरभकामयक्रभ 2,000 419 20=95 

19 3708044 एकीकृत ङ्ञजल्रा स्िास््म कामयक्रभ 2,631,299 1,197,318 45=50 

20 3708064 ऺमयोग ङ्झनमन्त्रण 2,845 525 18=45 

21 3708094 आमङ्टिेद सेिा कामयक्रभ 136,590 40,116 29=37 
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    जम्भा 3,967,887 1,686,872 42=51 

 

१४. आ.ि. 207१/07२ को फजेट फिव्मभा उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामयक्रभको ऩङ्जहरो दश भङ्जहनाको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
फ. फ. 

को फङ्टदा 
नॊ. 

ङ्जक्रमाकराऩ नीङ्झत तथा कामयक्रभ २०७२ फैशाखसम्भको प्रगङ्झत ङ्जिियण 

1 223 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ ३९ योगहरूको फीभा गनय 
चारङ्ट आङ्झथयक िषयदेङ्ञख शङ्टरु गङ्चयएको 
स्िास््म फीभा कामयक्रभराई आगाभी 
आङ्झथयक िषयभा प्रत्मेक ङ्जिकास 
ऺेरको कम्तीभा तीन ङ्ञजल्रा गयी 
ऩन्त्र ङ्ञजल्राभा ङ्जिस्ताय गने।  

साभङ्टदाङ्झथक स्िास््म सङ्टयऺा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 
गठन आदेश भॊ.ऩ फाट स्िीकृत ३ ङ्ञजल्राभा 
कामयक्रभ सञ्चारन गनेगयी अथय भन्त्रारमफाट 
सॊशोङ्झधत सहभती प्राप्त्सम्फङ्ञन्त्धत व्मिस्थाऩन 
सङ्झभती अध्मऺ य सॊस्था प्रभङ्टखराइय १ ङ्छदन े
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण, सप्पटिेय ताङ्झरभ सञ्चारन 
बएको छ ।  

2 223 

 भङ्टटङ्ट, क्मान्त्सय, भगृौरा, ऩाङ्जकय न्त्सस, 
अल्जाइभसय, स्ऩाइनर इञ्जङ्टयी य हेड 
इञ्जङ्टयी जस्ता योगका राङ्झग ङ्जिऩङ्ङ 
नागङ्चयक उऩचाय कोषफाट उऩचाय 
खचय ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउन।े 

उऩचाय गयाउने ऺभता यहेका काठभाण्डौ 
उऩत्मका ङ्झबर तथा फाहीयका सयकायी तथा 
ङ्झनजी अस्ऩतार ऩङ्ञञ्जकयण गयी नागङ्चयकराइय 
सेिा प्रदान बैयहको छ। 

3 200 

 नमाॉ स्िास््म नीङ्झत कामायन्त्िमनभा 
ल्माउने।  

 

याङ्जष्ट्रम स्िास््म नीङ्झत २०७१ कामायन्त्िमनभा 
ल्माउन नेऩार स्िास््म ऺेर यणनीङ्झतक 
मोजनाको तेस्रो भस्मौदा उऩय छरपर सम्ऩङ्ङ 
बएको छ। 

4 200 
 ङ्झनजी तथा सयकायी सहकामयको 

अिधायणाफाट सयकायी अस्ऩतारको 
ऺभता अङ्झबिृङ्जद्ध गने । 

ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध गनय ९ िटा भेङ्झडकर 
करेजहरुसॊग एभ ओ मङ्ट  सम्ऩङ्ङ बएको छ। 
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5 200 

 िीय अस्ऩतारभा याष्ट्रप्रभङ्टख, 

सयकायप्रभङ्टख रगामतका अङ्झत 
ङ्जिङ्ञशि य ङ्जिङ्ञशि ऩदाङ्झधकायीका 
राङ्झग सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ िाडयको 
व्मिस्था गने। 

सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ िाडय स्थाऩना बएको छ। 

 

6 201 

 स्थानीम आिश्मकता अनङ्टसाय 
अस्ऩतार तथा स्िास््म केन्त्रहरुफाट 
चौङ्झफसै घण्टा सयकायफाट तोङ्जकएका 
ङ्झन्शङ्टल्क औषङ्झध प्राप्त हङ्टने व्मिस्था 
सङ्टङ्झनङ्ञित गने।  

स्िास््म सॊस्थाको स्तय अनङ्टसाय औषधी खयीद 
बै ङ्जितयण बैयहेको छ। 

7 201 
 आगाभी आङ्झथयक िषयसम्भभा सम्ऩूणय 

उऩ-स्िास््म चौकीहरुराई स्िास््म 
चौकीभा स्तयोङ्ङङ्झत  गने।  

स्तयोङ्ङङ्झत हङ्टन फाॉकी २२०५ उऩ स्िास््म 
चौकीको स्तयोङ्ङङ्झत गनय भङ्ञन्त्र ऩङ्चयषदफाट 
स्िीकृङ्झत प्राप्त बएको छ। 

8 201 

 आिश्मकता अनङ्टसाय अस्ऩतार तथा 
स्िास््म केन्त्रहरुको स्तयोङ्ङङ्झत गयी 
ऩाॉचिटा अञ्चर अस्ऩतारहरूभा 
आइसीमङ्ट य सफै अञ्चर 
अस्ऩतारहरूभा जेङ्चयमाङ्जट्रक िाडयको 
स्थाऩना गने । 

७ िटा अस्ऩतारभा जेङ्चयमाङ्जट्रक िाडय स्थाऩना 
गने प्रङ्जक्रमा अङ्ञघ फढेको छ। ६ िटा भा 
आइसीमू य ६िटाभा सॊयचना ङ्झनभायण गनय फजेट 
ङ्जिङ्झनमोजन बएको छ। 

9 202 

 स्िास््म सेिाराई थऩ प्रबािकायी 
फनाउन ङ्जिशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सकहरूको 
दयफन्त्दी िृङ्जद्ध गदै प्राथङ्झभक स्िास््म 
केन्त्रभा यहने ङ्ञचङ्जकत्सकको सॊख्मा 
फढाइनेछ।  

३०३ ङ्ञचङ्जकत्सक सङ्जहत ३१५ दयफन्त्दी सजृना 
बएको छ। थऩ १५ ङ्ञजल्राभा दयफन्त्दी थऩ 
गनय ओ एण्ड एभ बइयहेको छ। 

10 202 

 दङ्टगयभ तथा ग्राभीण ऺेरभा काभ गने 
ङ्ञचङ्जकत्सकराई ङ्झनङ्ञित भाऩदण्ड 
फनाई नन ् प्राङ्ञक्टस बत्ता उऩरब्ध 
गयाउने।  

ङ्झफस्ताङ्चयत अस्ऩतार सेिा तथा नन ् प्राङ्ञक्टस 
बत्ता कामयङ्जिङ्झध,२०७१ स्िीकृत बएको छ। 
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11 203 

 योगको योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनिायण 
य उन्त्भूरन गयी ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्ट, फार 
भतृ्मङ्ट, भात ृ भतृ्मङ्ट दय घटाई 
नागङ्चयकको स्िास््म स्तयभा फङृ्जद्ध 
गनय खोऩ सेिाको ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य 
सङ्टदृढीकयण को राङ्झग दीगो ङ्जित्तीम 
स्रोतको व्मिस्था गनय खोऩ कोषको 
व्मिस्था गने । 

कोष स्थाऩना गयी रू. ८ कयोड ङ्जिङ्झनमोजन 
गङ्चयएको छ। 

 

12 204 

 ५०० स्िास््म चौकी, ३०० 
प्राथङ्झभक स्िास््म केन्त्र य 
अस्ऩतारहरुभा भगृौरा योगको ऩूिय 
ऩयीऺण शङ्टरु गने।  

ऩूिय ऩयीऺण शङ्टरु गनय आिश्मक तमायी बैयहेको 
छ। 

13 204 
 दऺ स्िास््मकभॉफाट प्रसङ्टती सेिा 

उऩरब्ध गयाइने नीङ्झत प्रिद्धयन गनय 
''ङ्झभड िाइपयी'' ङ्ञशऺा शङ्टरु गने।  

ङ्झभड िाइपयी'' ङ्ञशऺा शङ्टरु गनय ऩाटन,केमङ्ट, 
भहायाजगॊज य फीऩी कोइयारा धयानसॊग एभओ्मङ्ट 
सम्ऩङ्ङ बएको छ । 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुचीहरु 



I 

 

अनसूुची - १ 
Foreign Aid Commitment* 

Projectwise 
FY 2014/15 (2071/72) 

 

S.N. 
Date of 

Agreement 
Donor Name of the Project 

Type of 
Assistance 

Amount (in millions) 

Sector In 
Foreign 

Currency 
In NRs. 

1 
26 July 2014 
(Sawan 11, 

2071) 

India 
Nepal Bharat Maitri 

Irrigation Project  
Grant   256.70 

Irrigation 

2 26 July 2014 
(Sawan 11, 

2071) 

India 
Goitre and othr 

Deficiency Disorders 
Control Program 

Grant   69.00 Health 

3 23 Sep 2013 
(Ashwin 07, 

2071) 

JICA  
School Sector Reform 

Program (SSRP) 
Extension Plan 

Grant Yen 300 272.70 Education 

4 
23 Sep 2013 
(Ashwin 07, 

2071) 
USAID 

Strengthening 
Democratic Process, 

Improping 
governacne, Maternal 
and Child Health and 

Literacy 

Grant US $ 402 38600.00 Mulitsector 

5 
24 Sep 2013 
(Ashwin 08, 

2071) 

ADB 
Establishing Women and 
Children Service Centres        

( EWCSC-AF) 
Grant  US $3.5  339.00 

Women 
Children and 

Social Welfare  

6 
19 Oct, 2013   

(Kartik 02, 
2071) 

EU 

Seven Years Cooperation 
Strategy Rural Dev. Job 
Creation, foster quality 
edu. And democratic 

governance 

Grant  Euro 360 44800.00 Multi-Sector 

7 
14 Nov, 2014   
(Kartik 26, 2071) 

ADB 
South Asia 

Subregional Economic 
Cooperation (SASEC) 

Grant  US $ 60 5851.00 Energy 

8 
24 Nov, 2014   
(Mangshir 08, 

2071) 

World 
Bank 

Kabeli Hydroelectric 
Project  

Grant  US $ 6 590.87 
Hydor 

electricity  Loan US $ 40 3939.13 

9 
24 Nov, 2014   
(Mangshir 08, 

2071) 

World 
Bank 

Extended Biogas 
Project 

Grant  US $ 7.9 780.00 Energy 

10 
25 Nov, 2014   
(Mangshir 09, 

ADB 
Third Small Town 
Water Supply and 

Grant  US$ 1.3  127.40 Urban 
Development Loan  US$ 5780.00 



II 

 

2071) Sanitation Project in 
Nepal  

38.921 

11 
25 Nov, 2014   
(Mangshir 09, 

2071) 
Swiss  

Trial Brigde Sub 
Sector Program, 

Phase IV 

Grant  
Swish 
Francs 
9.998 

1100.00 
Local 

development 

12 
25 Nov, 2014   
(Mangshir 09, 

2071) 
Swiss  

River Protection 
Works and livelihood 

Improvement in 
Chitawan Phase II 

Grant  
Swish 

Francs 5.8 
580.00 

Local 
development 

13 
25 Nov, 2014   
(Mangshir 09, 

2071) 
India  

Construction of 
National Police 

Academy 

Grant  IRS 5490 8780.00 Home Affairs  

14 
25 Nov, 2014   
(Mangshir 09, 

2071) 
India  

LOC for Hydropower, 
Irrigation and 
Infrastructure 

Development Projects 

Loan  US$ 1000 98029.00 Multi-Sector 

15 
o5 Dec 2014 ( 

Mangshir 
19,2071) 

Norway  
School Sector Reform 
Programme Extension 

Plan  

Grant  NOK 127  1830.00 Education 

16 
21 Dec 2014              

( Paush 6, 
2071) 

Finland  
School Sector Reform 
Programme Extension 

Plan  

Grant  Euro 7 867.00 Education 

17 
6 Jan 2015                 
( Paush 22, 

2071) 
DFID 

Integrated Programme 
for Strengthening 

Security and Justice 
Project  

Grant  Pound 33 5080.00 Security 

18 
5 Feb 2015                 
( Magh 22, 

2071) 
OFID 

Community Managed 
Irrigated Agriculture 

Sector Project  

Loan  US$ 30  3049.20 Irrigation 

19 
Feb 10, 2015                 

( Magh 27, 
2071) 

Swiss  
Implementation of 

Small Irrigation 
Program  

Grant  
Swiss 
Franc 
16.94 

1078.00 Irrigation 

20 
Feb 20, 2015                 
( Phagun 08, 

2071) 

World 
Bank 

Grid Solar and Energy 
Efficiency Project 

Loan  US$130 12925.90 Energy 

21 
Feb 20, 2015                 
( Phagun 08, 

2071) 

Saudi 
Fund 
(SFD) 

Rehabilitation and 
Extension of Danduwa 

Irrigation Project  

Loan  
Saudi 
Riyal  
93.75 

2410.00 Irrigation 

22 
Feb 27, 2015                 
( Phagun 15, 

2071) 
IFAD 

Adapton for 
Smallholders in Hilly 

Areas (ASHA) Project 

Grant  US$ 25  2510.00 Agriculture 

23 
17 Mar, 2015            

( Chait 03, 
2071) 

China  
Economic and 

Technical Cooperation  
Grant  RMB 800 12830.60 Multi-Sector 



III 

 

24 
23  Mar, 2015            

( Chait 9, 
2071) 

Kuwati 
Fund  

Irrigation Systems 
Improvement Project  

Loan  KD 5 1683.00 Irrigation 

25 
6 April 2015 
(Chaitra 23, 

2071) 

World 
Bank 

Higher Education 
Reform Project  

Loan  US 65  6400.00 Education 

26 
15 April 2014 
(32Baishak, 

2072) 
Australia  

School Sector Reform 
Programme Extension 

Plan  
Grant  AUD 4  313.30 Education 

 

 

*उपर्ुकु्त वििरण २०७१ िैशाख मसान्त सम्मको मात्र हो । 

 

Total 260871.80 percentage 

Grant 126655.57 48.55 

Loan 134216.23 51.45 

Total 260871.80 100.00 



I 
 

अनसूुची -२ 

आर्थिक ऐन २०७१ को दपा १८ फभोजजभ ददइएको याजस्व छुटको वववयण * 

र्स.नं. 
छुट प्रदान गरयएको संस्थाको 

नाभ 
भारवस्तकुो वववयण भदु्रा ववजक भूल्म र्नणिम र्भर्त 

1 ऩशऩुर्त ऺेत्र ववकास कोष चन्दन  (Sandalwood) INR   2071.04.07 

2 परपूर ववकास र्नदेशनारम जैतनुको तेर र्नकाल्ने भेजशन Euro 12000.00 2071.04.12 

3 
कृवष तथा वन ववऻान वव.वव. 
Agriculture & Fisheries Dept 

ल्माफ उऩकयणहरु USD 45804.00 2071.04.15 

4 
याविम एड्स तथा मौनयोग 
र्नमन्त्रण केन्द्र 

Syphilis RPR Liquid Control Kit USD 46675.59 2071.04.14 

5 
Phrabihkshu Vipassi 
Dhammaramo Muni Vihara 

6 थान फदु्ध भूतॉहरु USD 2260.00 2071.05.05 

6 Habitat for Humanity, Nepal Water Back Pack USD 150000.00 2071.05.05 

7 
Government Integrated Data 
Centre 

भेशीनयी ऩाटिऩूजािहरु USD 56142.00 2071.05.10 

8 
भहेन्द्र फौद्ध उच्च भा.वव. 
काठभाण्डौ 

स्कूर ब्माग 1100 थान USD 1100.00 2071.05.10 

9 ऩाटन अस्ऩतार स्वास््म साभग्रीहरु 

USD 445000.00 

2071.05.10 

Pound S. 159500.00 

JPY 2550000.00 

INR 5500000.00 

Euro 152000.00 

10 
सषुभा कोइयारा भेभोरयमर 
प्राविक सजियी अस्ऩतार 

स्वास््म साभग्रीहरु USD 2280200.00 2071.05.10 

11 धरु्रखेर अस्ऩतार स्वास््म उऩकयण भेजशनहरु 

USD 175500.00 

2071.05.29 Euro 7200.00 

CHF 12000.00 

12 योटयी क्रफ अप काजन्तऩयु Shelter Box Pound S. 70983.36 2071.05.30 

13 र्िवटश गोखाि नेऩार   Pound S. 1467000.00 2071.05.30 

14 नेऩार पूटवर संघ 
Teaching Material, Addidas 
Equipments 

CHF 612.10 
2071.06.01 

Euro 4445.00 

15 नेऩार सफ्ट टेर्नस संघ खेर डे्रस JPY 427881.00 2071.06.03 

16 
र्त्र.वव.जर तथा भौसभ ववऻान 
केन्द्रीम ववबाग 

वैऻार्नक उऩकयणहरु USD 5366.00 2071.06.08 



II 
 

 

G.P.Koirala Foundation for 
Democracy ,Peace &  
Development of Nepal 

Pump, Pump Accessories & Pipe 
Filter 

यावटपा 
१९.१ 

  2071.06.12 

17 
योटयी इन्टयनेशनर र्डिक्ट 
3292 

ऩारयवारयक र्त्रऩार १०० थान AUS$ 21000.00 2071.06.14 

18 योटयी क्रफ अप काष्ठभण्डऩ सेल्टय फक्स 224 थान Pound S. 69177.92 2071.06.24 

19 र्तरगंगा आंखा केन्द्र 
आंखा अऩयेशनका साभान तथा अन्म 
स्वास््म साभग्रीहरु 

CHF 33000.00 

2071.06.28 Euro 12000 

US$ 99050 

20 
Government Integrated Data 
Centre 

Battery 2V 300AH US$ 3116.00 2071.06.30 

21 
हेटौंडा-बयतऩयु 220 के.बी. 
प्रसायण राइन आमोजना 

Toyota Pick Up(Hilux) 3 US$ 22200.00 2071.06.31 

  
Toyota Land Cruiser Prado 2 US$ 37508.77 

 

22 
याविम एड्स तथा मौनयोग 
र्नमन्त्रण केन्द्र 

Determine  hiv1/2 Test 
  
  

US$ 

14220.00 

  

  

2071.07.04 

  

  

23 
अभेरयकी सेना एभमरु्नसन 

19.1   2071.07.09 

24 

मनुेस्कोको र्नर्भत्त या.मो.आ.को 
सजचवारम 

डीभ राइट 
US$ 15007.20 2071.07.09 

25 
Childreach Nepal पुटवर 

US$ 10123.00 2071.07.09 

26 

फैदेजशक योजगाय ववबाग 
इ.वऩ.एस.कोरयमा शाखा 

ऩोिय, ऩम्ऩरेट(या.वट.पा.नं.२५(१) 
US$ 1600.00 2071.07.09 

27 
जशऺण अस्ऩतार भहायाजगंज 

CT Scan Machine US$ 840000.00 2071.07.13 

28 
नेऩार ह्याण्डवर संघ ह्याण्डवर US$ 2190.00 2071.07.09 

29 
ऩाटन अस्ऩतार 108 one touch ultra mini blood 

glucose meters with 13500 strip 
US$ 303.75 2071.07.23 

 

ऩाटन अस्ऩतार 109 one touch ultra mini blood 
glucose meters with 13500 strip 

US$ 2499.49 2071.07.23 

30 
र्तरगंगा आखा अस्ऩतार स्वास्थ साभर्ग्र 

US$ 42142.00 2071.07.23 

31 
कार्रका र्न.भा.वव.कास्की स्कुर वस 

INR 900000.00 9/1/1905 

32 Rotary Club of Rajdhani selter box,teachers Kit Pound S. 19447.14 2071.07.24 

33 
कृवष ववकास भन्त्रारम भ्मान 

IC 2930434.00 2071.07.26 



III 
 

34 
ऩययाि भन्त्रारम स्ऩेमसि ऩाटिस 

यावटपा 
१०.४   2071.07.28 

35 

ऩययाि भन्त्रारम(साकि  जशखय 
सम्भेरन) OB Van 2 

च.नं.३५४ 
  2071.07.29 

36 
ऩययाि भन्त्रारम 

Food Tester  
च.नं.३५५ 

  2071.08.02 

37 
गहृ भन्त्रारम भानवीम याहत साभर्ग्रहरु च.नं.३५७ 

  2071.08.02 

38 
ववकरांक र्भत्र सभहु 

  

अऩांगरे प्रमोग गने साभर्ग्रहरु 
IC 

263500.00 2071.08.02 

138100.00 2071.08.02 

856738.00 2071.08.02 

39 

श्रीरंकाका यािऩर्त र्नजज 
जचवकत्सक 

औषर्ध तथा उऩकयणहरु 
यावटपा 
१०.5   2071.08.02 

40 

पुरकुभायी भहत्तो र्भभोरयमर 
हजस्ऩटर 

स्वास््म साभर्ग्रहरु 
NPR 62700.00 2071.08.07 

41 

ऩययाि भन्त्रारम(साकि  जशखय 
सम्भेरन) OB Van 1 

यावटपा 
१०.७   2071.08.08 

42 

बौर्तक ऩवुािधाय तथा मातामात 
भन्त्रारम वस 

यावटपा 
२४.२   2071.08.09 

43 

ऩययाि भन्त्रारम(साकि  जशखय 
सम्भेरन) OB Van 1 

यावटपा 
१०.७   2071.08.9 

44 
ववकरांक र्भत्र सभहु अऩांगरे प्रमोग गने साभर्ग्रहरु 

US$ 20645.00 2071.08.10 

45   

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास्थ 
साभर्ग्रहरु Euro 41077.00   

46 धरु्रखेर अस्ऩतार 

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास्थ 
साभर्ग्रहरु USD 1500.00 2071.08.12 

47 Good Negihbours International 
औषर्ध तथा उऩकयणहरु 

USD 209235.79 2071.08.18 

48 

हेल्थकेमय पाउण्डेसन 
स्वास््म साभर्ग्रहरु 

USD 30000.00 2071.08.12 

जन स्वास्थ सयोकाय टि           भवहरा वारवार्रका तथा सभाज  
                                           कल्माण 

USD 484.25 2071.09.03 



IV 
 

49 
जनस्वास््म सयोकाय टि स्वास््म साभर्ग्रहरु 

Euro 17168.18 2071.09.03 

50 

नेऩार ऺमयोग र्नवायण संस्था स्वास््म साभर्ग्रहरु 
USD 1741.88   

ववकरांक र्भत्र सभहु स्वास््म साभर्ग्रहरु 
IC 320280.00 2071.08.12 

51 
चेि हजस्ऩटर स्वास््म साभर्ग्रहरु 

USD 2875.90 2071.09.04 

52 

धरु्रखेर अस्ऩतार स्वास््म साभर्ग्रहरु 
EURO 14473.75 2071.09.12 

धरु्रखेर अस्ऩतार 

  

  

  

स्वास््म साभर्ग्रहरु 

  

  

  

EURO 15060.00 2071.09.09 

53 

EURO 26017.00 2071.09.09 

USD 1500.00 2071.09.09 

USD   2071.09.10 

54 
ऩाटन अस्ऩतार एक्सये भेजशन तथा वप्रन्टय 

USD 3000.00 2071.09.09 

55 सषु्भा कोइयारा भेभोरयमर ट्रि 

  

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास््म 
साभर्ग्रहरु 

EURO 32365.00 2071.09.09 

56 
EURO 31820.00 2071.09.09 

EURO 33510.00 2071.09.09 

57 
आनन्द वन अस्ऩतार 

  

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास््म 
साभर्ग्रहरु 

GBP 10338.30 2071.09.09 

EURO 3564.40 2071.09.09 

58 
जजल्रा सहकायी संघ र्र.कास्की डेर्रबयी भ्मान 

NR 448850.00 2071.09.11 

59 
सनुौरो ऩरयवाय नेऩार 

  

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास््म 
साभर्ग्रहरु 

USD 5922.00 2071.09.11 

 
1845.30 2071.09.11 

60 

गौयीशंकय दगु्ध सहकायी संस्था 
र्र.कास्की 

भवहन्द्रा वरेयो 
NR 448850.00 2071.09.11 

61 
जचतवन या.र्न. हाजत्त ब्मवस्थाऩन साभर्ग्र 

USD 55477.02 2071.09.14 

62 
नेऩार पुटवर संघ पुटवर (८६०) थान 

EURO 10710.00 2071.09.14 

63 
g]kfn ववऻान tyf प्रववर्ध 
k|lti&fg 

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास््म 
साभर्ग्रहरु USD 12093.00 2071.10.09 

64 
klZrdfGrn If]qLo c:ktfn 

kf]v/f 

उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त स्वास््म 
साभर्ग्रहरु USD 10163.50 2071.10.21 

65 
गोखाि पाउन्डेशन नेऩार  

sDKo'^/ USD 9000.00 2071.10.22 



V 
 

66 
जर तथा भौसभ ववऻान ववबाग Weather measurement 

instruments  
EURO 28410.36 2071.10.25 

67 
स्वास््म सेवा ववबाग औषर्ध तथा उऩकयणहरु 

EURO 21070.73 2071.10.18 

68 
ध्रवुताया ईग्रीस स्कुर स्कुर वस 

IC 910000.00 2071.11.11 

69 
गहृ भन्त्रारम जतु्ता, र्सयक, तन्ना 

 
  2071.11.08 

70 
स्वास््म तथा जनसंख्मा स्वास्थ साभर्ग्रहरु 

EURO 20000.00   

71 
गंगारार याविम हृदम केन्द्र 

Cathlab Machine USD 558740.00 2071.11.15 

72 

सनुौरो  नेऩार       भवहरा 
वारवार्रका तथा सभाज 
कल्माण 

स्वास््म साभर्ग्रहरु 
USD 

800.00 2071.12.02 

10000.00 2071.12.02 

73 

नेऩार गणुस्तय तथा नाऩतौर 
ववबाग 

फैऻार्नक उऩकयणहरु 
EURO 5644.74 2071.12.02 

74 
र्सद्धाथि वनस्थरी इन्स्टीच्मटु 
काभ्र े

प्रास्टीक Aril USD 5644.74 2071.12.05 

75 

र्तरगंगा आखा अस्ऩतार 

स्वास््म ;fdu|Lx? 
JPY 594000.00 

2071.12.08 
  

CHF 14980.00 

76 

ऩजिभान्चर ऺेत्रीम अस्ऩतार 
ऩोखया स्वास््म ;fdlu|x? USD 10163.50 2071.12.10 

77 

नागडांडा दगु्य उत्ऩादक 
सहकायी संस्था र्र. ^f^f ldlg ^<s NRP 1553097.35 2071.12.09 

78 

आनन्द भागि प्राथर्भक 
ववयारम,भकवानऩयु Nofk^k EURO 500.01 2071.12.12 

79 
याविम बकूम्ऩ भाऩन केन्द्र 

l;:df]ld^/ tyf OG^/km]; o'gL^ EURO 39184.00 2071.12.17 

80 
नेऩारी सेना 

Aerial Rope Way INR 9075828.00 2071.12.27 

81 
नेऩारी सेना 

Camoglage Fabric USD 227842.12 2071.12.27 

82 
वार वातावयण केन्द्र नेऩार खेर साभग्री 

JPY 60600 2072.01.08 



VI 
 

83 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.17 

84 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.18 

85 
बन्साय ववबाग र्त्रऩार 

 
  2072.01.18 

86 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.19 

87 
नेऩारी सेना 

Aerial Rope Way INR 9075828.00 2072.01.16 

88 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.23 

89 

धरु्रखेर अस्ऩतार 

 

स्वास््म साभर्ग्रहरु 

 

USD 21726.00 

2072.01.23 EURO 16380.00 

GBM 4500.00 

90 
खगेन्द्र नवजजवन केन्द्र स्वास््म साभर्ग्रहरु 

USD 225048.04 2072.01.23 

91 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.28 

92 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.01.28 

93 
नेऩार येडक्रस सोसाइवट संञचाय उऩकयणहरु 

 
  2072.01.28 

94 

इस्ऩाइनर इनजयुी ऩनुस्र्थाऩना 
केन्द्र काभ्र े Commod Chair USD 16720.00 2072.01.28 

95 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.02.01 

96 
नेऩारी सेना 

Boot USD 162696.15 2072.02.01 

97 
सूचना तथा संञचाय भन्त्रारम वाकी टकी सेट 

USD 12932.35 2072.02.01 

98 
नेऩार बायत्तोरन संघ खेर साभग्री 

USD 86320.00 2072.02.03 

99 
नेऩार ववयतु प्रार्धकयण ववयरु्तम उऩकयण 

 
  2072.02.03 

100 
धरु्रखेर अस्ऩतार स्वास््म साभर्ग्रहरु 

EURO 12913.00 2072.02.01 

103 
नेऩार प्रहयी संचाय साभर्ग्रहरु 

USD 14500.00 2072.02.04 

104 
नेऩारी सेना स्काइ येञजय डोन 

USD 25000.00 2072.02.06 

105 
नेऩार येडक्रस सोसाइवट व्रड ब्माग सभेत 

USD 12363.00 2072.02.07 



VII 
 

106 
नेऩार सेना सैर्नक उऩकयणहरु 

 
  2072.02.10 

107 
नेऩार सेना ऩोशाकजन्म साभर्ग्र 

USD 3524.16 2072.02.13 

112 

कारीरेक दगु्य उत्ऩादक 
सहकायी संस्था 

भ्मान 
USD 373600.00 2072.02.12 

113 
याविम बकूम्ऩ भाऩन केन्द्र येर्डमो भोडेभ सभेत 

EURO 2400.00 2072.02.12 

114 
नेऩार वक्रकेट संघ काय 

 
  2072.02.12 

115 
नेऩार सेना येर्डमो सेट सभेत 

 
  2072.02.13 

116 
वी.वऩ.कोइयारा स्भरृ्त ट?ि कम्प्मटुय,ल्माऩटऩ सभेत 

£ 25750.00 2072.02.13 

117 

संर्यम भार्भरा तथा स्थार्नम 
ववकास भन्त्रारम 

भेजशनयी  

 
  2072.02.14 

118 
याया स्वाभी सत्संग जशकाई साभर्ग्रहरु 

 
  2072.02.19 

119 
नेऩार ऺमयोग र्नवायण संस्था 

Deep Freezer JPY 1348400.00 2072.02.19 

120 
NAZARENE 
compassionate 
ministries,NCM Nepal 

औषर्ध तथा औषर्धजन्म याहत 
साभर्ग्रहरु EURO 26893.52 2072.02.19 

121 
नेऩार येडक्रस 
सोसाइवट,रर्रतऩयु 

औषर्ध तथा औषर्धजन्म याहत 
साभर्ग्रहरु USD 239575.98 2072.02.20 

122 
United Nations Population 
Fund,Pulchowk 

UNFPA Dignity Kits USD 75499.76 2072.02.19 

123 
सूचना तथा संञचाय भन्त्रारम ये*Lof] pks/)f USD 600000.00 2072.02.19 

124 

अिज अनशुन्धान तथा ववकास 
केन्द्र Super Seed Bag USD 49500.00 2072.02.20 

125   

याधास्वार्भ सत्संग ब्मास नेऩार 

  

   

600000.00 

  
2072.02.21 

126 

127 
नेऩार येडक्रस सोसाइवट 

Blanket, soap, toothpaste etc USD 271026.00 2072.02.21 



VIII 
 

128 IFRC 
औषर्ध तथा औषर्धजन्म  साभर्ग्रहरु 

EURO 1212591.63 2072.02.21 

129 
र्त्र.वव.जचवकत्सारम 

Cold Room Reefer INR 483750.00 2072.02.22 

130 
नेऩारी सेना polaris Ranger versatile with 

n'lj|s]G \̂; 
INR 7011206.53 2072.02.22 

131 Save the Children 
औषर्ध तथा औषर्धजन्म साभर्ग्रहरु 

USD 4572.00 2072.02.22 

132 श्री गहृ भन्त्रारम डोजयहरु 
 

  2072.02.22 

133 
BUDDHIST TZU CHI 
FOUNDATION BISHAL 
NAGAR 

औषधीजन्म ऩोटैवर प्राविक भेटे्रस 
USD 23100.00 2072.02.22 

134 
श्री तारवेशी उच्च भा.वव  
तनहुं । 

स्कुर वस १ 
INR 113500.00 2072.02.25 

135 भवहरा ववकास ववबाग UNFPA Dignity Kits USD 101022.32 2072.02.32 

136 
Children at Risk Network 
Nepal 

z}lIfs ;fभाlu|x? USD 19200.00 2072.03.01 

137 
नेऩार प्रहयी 

JCB 1 / h]g]/]^/ 1 ;d]t NR 3.52 Millions 2072.03.01 

138 
नेऩारी सेना 

Beret Cap UN etc USD 9596.36 2072.03.01 

139 

फैकल्ऩीक उजाि य नववकयणीम 
उजाि ऩरयऺण केन्द्र ;'wfरयPsf] r'Nxf] USD 10000.00 2072.03.01 

140 
नेऩारी सेना 

 SquentTent -500 USD 
4.3 Millions 

RMB Yuan   2072.03.07 

141 
काठभाण्डौ ववश्वववयारम सवायी साधन ३ JPY 2357500.00 2072.03.08 

142 
नेऩार उयोग वाजणज्म भहासंघ Water Purification System-

Village Pump_ 
EURO 10395 2072.03.11 

143 
नेऩारस्थीत बायतीम दतुावास चना, चाभर, ननु, तेर रगामतका 

खाय साभर्ग्रहरु  

बायतीम 
दतुावासवाट 

सहमोग स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 

भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.11 

144 

अन्तयाविम आप्रवासी संगठन, 
काठभाण्डौ । Blankets,Tarpaulins,Ropes USD 191644.52 2072.03.11 



IX 
 

145 

श्रीयाभ भेडीकल्स गजुयात,बायत 
भापि त र्त्र.वव.वव.जशऺण 
अस्ऩतार 

९३ वक्स औषर्ध तथा औषर्धजन्म 
साभग्रहरु INR 813830.00 2072.03.15 

146 
नेऩार प्रहयी ५० थान टेन्ट 

 

अभेरयकन 
दतुावासवाट 

सहमोग स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 

भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.15 

147 
नेऩार प्रहय,सशस्त्र प्रहयी 

Power Cutter-7,Chain Saw-3 
 

अनदुान स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 

भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.15 

148 

नेऩारी सेनाको रार्ग र्भत्रयाि? 

कोरयमावाट सहमोग स्वरुऩ प्राप्त Bobcak Skid- Steer Loader- 2 USD 36563.00 2072.03.18 

149 
जदु्ध वारुण मन्त्र कामािरम Protective Slipe -on Fire Boots-

265 
EURO 33125.00 2072.03.18 

150 

ववश्व र्नकेतन 
ववयारम,काठभाण्डौ । 

ljleGg lgdf{)f tyf z}lIfs 

;fdu|Lx? ;d]t  

अनदुान स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 

भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.18 

151 
याधास्वार्भ सत्संग ब्मास नेऩार Thermocol Blocks 24 Density-

120 
INR 540000.00 2072.03.18 

152 
चारुभर्त वदु्ध ववहाय चाववहर खाय तथा ऩोशाक सभेत 

 

अनदुान स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 
भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.18 

153 Mercy Corps KTM 

सोरय ल्माम्ऩ,कीचेन सेट,सेल्टय वकट 
सभेत  

अनदुान स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 
भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.20 

154 
hn tyf df};d ववऻान 
ljefu 

Pisharoty Sonde,Ballons & 
Adaptor etc 

INR 5800000.00 2072.03.18 



X 
 

155 Save the Children Nepal 
जस्ताऩाता रगामत र्नभािण साभर्ग्रहरु 

 

अनदुान स्वरुऩ 
प्राप्त बएकोरे 
भूल्म नखरेुको 
। 

2072.03.20 

156 

साना वकसान सहकायी संस्था 
री.झाऩा 

भहेन्द्र वरेयो वऩकअऩ 
IRS 481294.00 2072.03.18 

157 

 कृवष तथा वन ववऻान  ववश्व 
ववयारम 

ल्माव उऩकयणहरु 
EURO 56534.00 2072.03.18 

 


