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ूाक् कथन 

नेपालको संिवधानको धारा ११९(२) बमोिजम ूत्येक आिथर्क वषर्को वािषर्क आय-व्यय अनमुान संघीय संसदको 
दवैु सदनको संयकु्त बैठक समक्ष ूःततु गदार् िविभन् न मन्ऽालयह लाई उपलब्ध गराएको बजेट, बजेटको खचर् 
तथा उपलब्धी समेटेर मन्ऽालयगत ूगित िववरण पेश गनुर्पन व्यवःथा रहेको िविदतै छ। उपयुर्क्त संवैधािनक 
व्यवःथा बमोिजम आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा िविनयोिजत बजेट र सोको उपलब्धी तथा आिथर्क वषर् 
२०७८/७९ को िविनयोिजत बजेट र २०७८ चैत मसान्तसम्मको भौितक तथा िव ीय ू गित समेटेर “मन्ऽालयगत 
ूगित िववरण, २०७९” तयार पािरएको छ।  

आिथर्क वषर् २०७८/७९ को आय-व्ययको िववरण तथा त्यसलाई केही पिरमाजर्न गनर् ल्याइएको ूितःथापन 
बजेटले समममा कोिभड-१९ को महामारीबाट नागिरकको जीवन रक्षा गद अथर्तन्ऽको शीय पनु त्थान गनर् 
आिथर्क गितिविध एवम ्िवकास िनमार्णका कायर्बमलाई तीोता िदने, सामािजक सरुक्षा एवम ्संरक्षण ूदान गन 
र सामािजक न्याय सिहतको समिृ  हािसल गन, सावर्जिनक, िनजी र सहकारी के्षऽमा उपलब्ध ॐोत र साधनलाई 
उत्पादनशील के्षऽमा पिरचालन गद उत्थानशील अथर्तन्ऽ िनमार्ण गन, बहआुयािमक गिरबी न्यूनीकरण गन, उच्च 
आिथर्क वृि दर हािसल गन, समावेशी र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्ऽ िनमार्ण गन उ ेँय िलए बमोिजम बजेटको 
ूभावकारी कायार्न्वयन भई कायर्बम/िबयाकलापह  अगािड बिढरहेका छन।् यसका अलावा पुजँीगत खचर् गन 
क्षमता अिभवृि  गन तथा खचर् ूणालीमा िमतव्यियता कायम गन र सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापन ूणालीलाई 
सु ढ, उ रदायी र नितजामूलक बनाउन जोड िदइएको छ।यसलाई साकार पानर् आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय 
उ रदाियत्व ऐन, िनयमावली लगायतका िवषयगत कानून समेत कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ।यसका साथै करको 
दायरा फरािकलो बनाई कर ूणालीलाई व्यविःथत, वै ािनक र ूिविधमैऽी बनाउन समेत सरकार िनरन्तर लािग 
पिररहेको छ।यस अवःथामा मन्ऽालयगत ूगितको समीक्षा, िववरण स लन र ूकाशनले ताित्वक महत्व राख्दछ 
भन् नेमा दईु मत छैन। 

कोिभड-१९ बाट िशिथल अथर्तन्ऽलाई बमशः पनु त्थान र सशक्त वनाउन थालेसँगै सरकारका ूाथिमकता र 
बजेटले िनिदर्  गरेका कायर्बम तथा िविनयोिजत रकमको खचर् एवम ्उपयोग सन्तोषजनक रहेको छ।य पी बजेट 
कायार्न्वयन र पुजँीगत खचर् अपेिक्षत हनु नसक्न ुखचर् ूणालीमा समःयाको पमा रहेको छ।कोिभड १९ लगायत 
वा  य ूभावकाबीच आत्मिनभर्र, ूगितशील र समावेशी माध्यमबाट अपेिक्षत आिथर्क वृि  दर हािसल गन, ूके्षिपत 
िवकासका गणुात्मक लआयह  ूा  हनेु गरी समृ  िवकासको नक्सा न गनुर् अबको आवँयकता हो। 

ूःततु िववरणबाट चाल ुआिथर्क वषर्मा मन्ऽालयबाट भएको खचर् र त्यसबाट भएको उपलिब्धको यथाथर् जानकारी 
हनुकुा साथै सम्बिन्धत सबैलाई उपयोगी हनेु िवँ वास िलएको छु। 
अन्त्यमा, यो िववरण तयार गन कायर्मा संलग्न हनुहुनेु मन्ऽालयका सिचव लगायत सम्पूणर् कमर्चारी साथीह  ूित 
हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गदर्छु। 

२०७९, जेठ   

जनादर्न शमार् "ूभाकर" 

अथर् मन्ऽी 

 



 

ूगित िववरणको सम्बन्धमा 
 

यस मन्ऽालयगत ूगित िववरण पिुःतकामा सबै मन्ऽालयको दीघर्कालीन सोच, उ ेँय तथा 
रणनीित सिहतको संिक्ष  पिरचय, अिघल्लो आिथर्क वषर् (२०७7/७८) को यथाथर् खचर् र 
ूगितका साथै चाल ुआिथर्क वषर्को चैत मसान्तसम्मको िविनयोिजत बजेट बमोिजमको खचर्को 
िववरण समावशे गिरएको छ।साथै, चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को बजेट वक्तव्यमा 
उल्लेख भएका िविभन् न मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत नीित तथा कायर्बमको सम्बन्धमा २०७८ चैत 
मसान्तसम्मको िव ीय र भौितक ूगित िववरणका अितिरक्त सम्बिन्धत मन्ऽालयबाट सोही 
अविधमा सम्पादन भएका अन्य मह वपूणर् कायर्ह लाई समेत संिक्ष  पमा ूःततु गिरएको छ।  
 

िवषयगत मन्ऽालयको कायर्क्षऽेका सम्बन्धमा नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४ 
बमोिजम तोिकएको कायर्क्षेऽ नै भएकोले मन्ऽालयगत ूगित िववरणमा पनुः उल्लेख गिरएको 
छैन। 
 

यसमा आिथर्क ऐन, २०७७ बमोिजम आिथर्क वषर् २०७७/७८ को पूणर् अविधको तथा आिथर्क 
ऐन, २०७८ बमोिजम चैत मसान्तसम्म सम्बिन्धत िनकायको िसफािरसमा ूदान गिरएको राजःव 
छुटको िववरण तथा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा नपेाल सरकारलाई ूा  भएको वैदेिशक 
सहायता र चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैतसम्म नपेाल सरकारलाई ूा  वैदेिशक 
सहायताको आयोजनागत ूितब ता िववरण समेत समावेश गिरएको छ। 
 

ूःततु िववरणमा सम्बिन्धत मन्ऽालयले उपलब्ध गराएका तथ्या , ूगित एवम ्सोसगँ सम्बिन्धत 
िववरणका अितिरक्त खचर्को सम्बन्धमा महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयको खचर् व्यवःथापन सम्बन्धी 
सूचना ूणालीमा आधािरत तथ्या  ूःततु गिरएको छ। 
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मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय  1 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
 

1. पृ भिूम 

मलुकुको सव च्च ूशासिनक िनकायको पमा रहेको यस कायार्लयले समम सावर्जिनक नीित 
तजुर्माको संयोजन तथा नीित कायार्न्वयनको अनगुमनसम्बन्धी कायर् गदर्छ।नेपाल सरकारको 
तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीघर्कालीन नीित तथा रणनीितको तजुर्मा, ःवीकृित तथा कायार्न्वयनको 
अनगुमन, मूल्या न गन, िवधेयक तथा अध्यादेश ःवीकृितको ूिबयालाई अगािड बढाउने, िनयम 
तथा आदेश ःवीकृत गरी जारी गराउने कायर् यस कायार्लयले गदर्छ। यस कायार्लयले नेपाल 
सरकारका मन्ऽालय एवम ् िनकायह बाट सम्पादन हनेु कायर्को रेखदेख, िनयन्ऽण, िनरीक्षण, 
समन्वय तथा अनगुमन र मूल्या नको कायर् गदर्छ।ूादेिशक सन्तलुन तथा अन्तर ूदेश समन्वय, 
तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय सहकायर्सम्बन्धी काम गन तथा देशको समम राजनीितक, 
आिथर्क, सामािजक, ूशासिनक तथा शािन्त सवु्यवःथाको गितिविध बारेमा अ ाविधक जानकारी िलने 
तथा अनगुमन गन, व्यवःथापन सूचना ूणालीको िवकास, शासकीय सधुार तथा ॅ ाचार िनयन्ऽण, 
सदाचार ूव र्न, ूशासिनक पनुःसंरचना, ि पक्षीय वा बहपुक्षीय सिन्ध/सम्झौता वा सहमित 
कायार्न्वयनको अनगुमन, मानव अिधकारको सम्मान, संरक्षण र ूव र्नसम्बन्धी कायर्ह  पिन 
गदर्छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच  

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयलाई सशुासनको नेततृ्वदायी र उत्कृ  िनकायको पमा 
ःथािपत गन। 

 

3. उ ेँ य  

 ूशासन संयन्ऽलाई िव सनीय, पिरणाममखुी, जनउ रदायी र सक्षम बनाउने, 
 सावर्जिनक नीित तथा योजना कायार्न्वयनलाई नितजामूलक बनाउने, 
 सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई दक्ष र ूभावकारी बनाउने, 
 मानव अिधकारको सम्मान, संरक्षण र ूव र्न गन, 
 मन्ऽालय तथा िनकायह को रेखदेख, िनयन्ऽण तथा िनरीक्षण गन, 
 िव तुीय सशुासनलाई बढावा िदने, 
 िवकास िनमार्ण कायर्लाई पारदशीर् तथा जनमैऽी बनाउने, 
 शून्य सहनशीलता माफर् त ॅ ाचार िनवारण गरी सदाचार प ितलाई ूोत्साहन गन। 

 
 

4. रणनीित 

 कायर्सम्पादन सूचकमाफर् त नितजामूलक व्यवःथापन प ित लागू गन, 
 सावर्जिनक सेवा ूवाहको अनगुमन तथा मूल्या नलाई ूभावकारी बनाउने, 
 मानव अिधकारको सम्मान, संरक्षण एवम ्ूव र्न गन, 
 भौितक पूवार्धार िवकासमा समन्वय एवम ्सधुार गन, 
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 िव तुीय शासन ूणालीको िवकास एवम ्िवःतार गन, 
 गनुासो व्यवःथापनलाई सु ढ गरी सशुासन कायम राख्न,े 
 संघ, ूदेश र ःथानीय सरकारको बीचमा सहकायर्, समन्वय एवम ्सहजीकरण गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरवन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल कैिफयत 

1 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 233 233 0 0  

2 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 158 148 10 0  

3 उच्च सरकारी वकील कायार्लयह  355 306 49 0  

4 िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 39 36 3 0  

5 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह 954 834 120 0  

6 सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 46 38 8 0  

7 नेपाल श को कायार्लय 66 62 4 0  

8 राि य सतकर् ता केन्ि 123 93 30 0  

9 राजःव अनसुन्धान िवभाग र अन्तगर्त 145 160 0 0  

10 सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 79 56 23 0  

11 राि य अनसुन्धान िवभाग 2264 2059 205 0  

12 लगानी बोडर्को कायार्लय 30 29 1 0  
 

6. आिथर्क वषर् २०७८/79 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्यसमेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमसम्बन्धी बुदँाह का २०७८ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरण: 
बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
६७ सडक, ऊजार्, रेलमागर् र िवमानःथल 

आयोजना िनमार्ण, सञ् चालन र ममर्त 
सम्भारमा सावर्जिनक िनजी साझेदारी 
अवधारणा कायार्न्वयनमा ल्याइने। 
भायिविलटी ग्याप फिण्ड का लािग 
पिरयोजना लागतको ३० ूितशतसम्म 
पुजँीगत अनदुान उपलव्ध गराउन कानूनी 
व्यवःथा गिरने।यसबाट िनजी लगानी 
ूव र्न हनुकुा साथै रोजगारी िसजर्नामा 
योगदान पगु्ने िवँ वास 
िलइएको।भायिविलटी ग्याप फिण्ड को 
लािग बजेट व्यवःथा गिरने। 

 अवधारणा पऽ तयार भएको। 
 

१०० खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायिनक 
मलको पयार्  आपूितर् सिुनिँ चत गिरने।तीन 
वषर्िभऽ रासायिनक मल कारखाना ःथापना 

 रासायिनक मलसम्बन्धी लगानी बोडर्को 
कायार्लयले अध्ययन सम्पन् न गरी 
ूितवेदन सावर्जिनक गिरएको।रासायिनक 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
गन गरी ूारिम्भक कायर् अिघ
बढाइने।रासायिनक मलमा ूदान गिरने 
अनदुानलाई वृि  गरी .१२ अबर् 
परु् याइएको। 

मल कारखाना ःथापना सम्बन्धमा 
ढल्केबर, हेटौडा र बदर्घाटमा गरी तीन 
वटा कम्पनीले लगानी बोडर्को 
कायार्लयमा Unsolicited Proposal ह  
पेश गरेकोमा बोडर्को िमित 
२०७८।१२।१७ मा बसेको ५०औ 
बैठकबाट DIAG Industries GmbH 

Germany लाई रासायिनक मल प्लाण्ट 
ःथापनाका लािग अध्ययन अनमुित ूदान 
गन िनणर्य भएको।

184 तलुनात्मक लाभका उ ोगको ःथापना र 
सञ् चालन गनर् िनजी क्षेऽलाई सहिुलयत 
ूदान गिरने। वैदेिशक लगानीबाट ःथािपत 
उ ोगको लगानी िफतार् ूिबयालाई 
सरलीकरण गिरने। एकल िवन्द ु सेवा 
केन्िबाट लगानीकतार्लाई ूदान गिरने सेवा 
िव तुीय माध्यमबाट गिरने।

 आवँयक हाडर्वेयर खिरद कायर् सम्पन् न 
गरी डाटा सेन्टर ःथापनाको कायर् 
भइरहेको र सफ्टवेयर खिरदको सम्झौता 
सम्पन् न भई काम भइरहेको। 

३१६ बढुीगण्डकी, पिँ चम सेती, उ रग ा र 
नलिसङगाढ जलिव तु आयोजनाको िनमार्ण 
ढाँचा िनधार्रण र ॐोत व्यवःथापन गरी 
कायार्न्वयन गिरने। वेतन कणार्ली 
जलिव तु आयोजनामा िव ीय व्यवःथा गरी 
िनमार्ण गिरने। कणार्ली िचसापानी 
जलिव तु आयोजना कायार्न्वयन गनर् 
पूवर्तयारी कायर् अिघ बढाइने। 

 आयोजनाको खाका (Project Structuring) 
एवम ् आयोजना िवकास तथा लगानीको 
खाका (Project Development and 

Investment Modality) सम्बन्धी अध्ययन 
गरी िसफािरस सिहतको ूितवेदन बोडर् 
समक्ष पेश गनर् राि य योजना आयोगका 
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिमित गठन 
भएकोमा अध्ययनको कायर् अिन्तम 
चरणमा पगुेको।

385 महान्यािधवक्ता कायार्लयको रणनीितक 
योजना कायार्न्वयन गरी संःथागत 
सु ढीकरण गिरने। 

 महान्यािधवक्ता कायार्लयको तेॐो 
पञ् चविषर्य रणनीितक योजना 
2078/79-2082/83 िमित 
2078/04/01 बाट लागू भई 
कायार्न्वयनमा रहेको। 

417 ॅ ाचार िव  शून्य सहनशीलताको 
नीितलाइर् कडाइर्का साथ कायार्न्वयन गद 
शासकीय ःवच्छता कायम गिरने। “म 
ॅ ाचार गिदर्न, म ॅ ाचार हनु िदन् न, म

 स िलत कुल जम्मा 7 सय 31 उजरुी 
मध्ये 4 सय 35 वटा फ  य ट 
गिरएको। 

 ६ वटा ूदेश ःतरीय सचेतना गो ी तथा 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय  4 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
देश र जनताका लािग इमान्दार भएर काम 
गनछु” भन् ने ूित ा पूणर् पमा लागू गिरने। 

ःथानीय तहमा 18 वटा सदाचार िशक्षा 
कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 2 सय 27 कायार्लयह को समय पालना 
तथा पोशाक अनगुमन तथा 2 सय 4 
कायार्लयह को नागिरक बडापऽ 
कायार्न्वयन अवःथा अनगुमन गिरएको। 

418 सावर्जािनक सेवालाइर् सवर्सलुभ, छिरतो र 
ूिविधमैऽी बनाइने। सेवामाहीको पृ पोषण 
िदने प ितलाइर् संःथागत गिरने। 
नागिरकबाट ूा  गनुासोको तत्काल 
समाधान गन व्यवःथा िमलाइने। 

 नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन अवःथाको 
अनगुमन र सेवामाही सवक्षण गरी 
पृ पोषण ूा  गिरएको। 

 हेलो सरकार कक्षमा दतार् भएका जम्मा 
७ हजार ६ सय 70 गनुासो मध्ये 3 
हजार 8 सय 42 (50.09ूितशत) 
गनुासोह फ  य ट गिरएको। 

421 पूवार्धार आयोजनाको गणुःतर अिभविृ गनर्
राि य सतकर् ता केन्ि माफर् त ूािविधक 
परीक्षणको दायरा िवःतार गिरने। 

 NPDOP तफर्  37 वटा र BIMP तफर्  
35 व ा आयोजनाको ूािविधक परीक्षण 
गिरएको। 

४३७ राि य आयोजना बकलाई मापदण्डमा 
आधािरत बनाई िनयिमत पमा अ ाविधक 
गिरने।सम्भाव्यता अध्ययन लगायत 
पूवर्तयारी सम्पन् न भएका आयोजना माऽ 
कायार्न्वयनमा लिगने। 

 ५ वटा पिरयोजनाको RFP मूल्या न 
भइरहेको र चाडै सेवा खिरद सम्झौता 
सम्पन् न भई कायर् शु  हनेु। 

456 सम्पि शु ीकरण िनवारण तथा आतंकवादी
िबयाकलापमा िव ीय लगानी िनयन्ऽण र
जोिखम न्यूनीकरण गनर् राि य रणनीितको
कायार्न्वयनलाई थप ूभावकारी बनाइने।  

 राि य जोिखम मूल्या नको पूरक 
कायर्योजना तयार भएको। 

 आिथर्क वषर् 2078/79 को फागनुसम्म 
सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभागमा  
95 उजरुी दतार् भएकोमा 12 ूितवादी 
कायम गरी कुल िबगो दाबी रकम 
.25 करोड 83 लाख 33 हजार 3 

सय 37 पैया र कुल जिरबाना 
मागदाबी रकम .51 करोड 66 लाख 
६ हजार ६ सय िबगो कायम गरी िवशेष 
अदालत समक्ष २ मु ामा अिभयोग पऽ 
दायर गिरएको।
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
488 राजःव चहुावटलाई िनयन्ऽण गनर्का लािग 

केन्िीय िवजक अनगुमन ूणाली, 
आिशकुडा ूणाली, िभिसिटएस सूचना 
ूणाली, भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख र 
बैक तथा िव ीय संःथाह को सूचना 
ूणालीबीच अन्तर-आव ता कायम गरी 
एकीकृत करदाता सूचना ूणालीको िवकास 
गिरने। 

 राजःव अनसुन्धान िवभागका 
उपमहािनदशकको अध्यक्षतामा अन्तर-
आव ता सिमित गठन गिरएको। 

 राजःव अनसुन्धान िवभाग, भन्सार िवभाग 
र आन्तिरक राजःव िवभागबीच MOU 
गनर्को लािग गहृकायर् गिरएको। 

 रा  बैक अन्तगर्तको FIU सँग MOU 
सम्पन् न भएको र िनिँ चत सूचनाह  
आदानूदान हनेु गरेको। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
६३ सावर्जिनक खिरद सम्झौताको हजार्ना 

नलाग्ने गरी छ मिहनासम्म म्याद थप 
गन। बक ग्यारेन्टीको अविध बढाउँदा थप 
दःतरु निलने व्यवःथा िमलाउने। िनमार्ण 
व्यवसायीलाई चाल ु पुजँी व्यवःथापनमा 
सहयोग परु् याउन िरटेन्सन मनी बापतको 
५० ूितशत रकम बराबरको बक ग्यारेन्टी 
राखी िफतार् िलन पाउने व्यवःथा िमलाइने।

 सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको एघार  
संशोधनबाट व्यवःथा िमलाइएको।

 सम्बिन्धत बकह बाट ूगित ूा  हनेु 
व्यवःथा िमलाइएको। 

72 नक् कली िवल िवजक, नक् कली 
अन्तःशलु्क िःटकरको ूयोग एवम ् अन्तः 
शलु्क चहुावट िनयन्ऽण गनर् कडाइका साथ 
अनगुमन, सआुम िनगरानी एवम ् वहृत ्
अनसुन्धानलाई ितोता िदइने। 

 िनयिमत, आकिःमक र ितु गःती 
िनयिमत पमा सञ् चालन गिरएको। 

  Promotional रणनीित अन्तगर्त 
चेतनामूलक र संयकु्त अनगुमन कायर्बम 
सञ् चालन गिरएको। 

443 सावर्जिनक खिरद व्यवःथापनमा देिखएका 
समःया समाधान गनर् खिरद काननुमा 
समयानकुुल पिरमाजर्न गिरने। िनयिमत 
संरचनाबाट सम्पादन हनेु काममा 
परामशर्दाता िनयकु्त गनर् नपाइने व्यवःथा 
कडाइका साथ लागू गिरने।

 सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको एघार  
संशोधनबाट सावर्जिनक खिरद व्यवःथापन 
समयानकुुल बनाइएको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
ब.सं. नीित/काननु/कायर्िविध/ िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 
1.  सैिनक सेवा (चौथो संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  

2.  राहदानी (पिहलो संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  
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ब.सं. नीित/काननु/कायर्िविध/ िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 
3.  िशक्षक सेवा आयोग (एघार  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  
4.  ूहरी (नव संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  
5.  बडर् फ्लु रोग िनयन्ऽण िनयमावली, २०७8 नयाँ तजुर्मा  
6.  राि य ूसारण (एघार  संशोधन) िनयमावली, २०७८  संशोधन  
7.  नेपाल मेिडकल काउिन्सल (पाँच  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  
8.  सावर्जिनक खिरद (एघार  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन  
9.  रेिडयोधमीर् पदाथर् (उपयोग तथा िनयमन) िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा  
10.  औ ोिगक व्यवसाय िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा  
11.  िडिजटल ूणाली माफर् त जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा 

ूशासनसम्बन्धी सेवा ूवाह िनदिशका, २०७८
नयाँ तजुर्मा  

12.  हेलो सरकार गनुासो व्यवःथापन िनदिशका २०७८ नयाँ तजुर्मा  
13.  बी.पी. कोइराला राि य परुःकार सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा  
14.  ूिशक्षाथीर् (इन्टनर्) भनार्, सञ् चालन, एवम् िनयमनसम्बन्धी

मापदण्ड, २०७८
नयाँ तजुर्मा लगानी बोडर् नपेाल 

15.  िबशेष  सिमित वा कायर्दल गठन तथा िवशेष  िनयिुक्त र 
पािरौिमक एवम् सिुवधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा लगानी बोडर् नपेाल 

16.  जोिखममा आधािरत जाँचबझु, अनसुन्धान एवम ्अिभयोजनसम्बन्धी 
मागर्दशर्न, २०७८

नयाँ तजुर्मा सम्पि  शु ीकरण 
अनसुन्धान िवभाग 

17.  सावर्जिनक खिरदका लािग नमनुा बोलपऽसम्बन्धी कागजात 
(Standard Bidding Documents) 

संशोधन सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लय 

 

ख. अन्य सम्पिदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 

 राज्यका िनदशक िस ान्त, नीित तथा दाियत्व कायार्न्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका कायर् र 
हािसल गिरएका उपलिब्धह  सिहतको नेपाल सरकारको वािषर्क ूितवेदन तयारी गरी 
सम्माननीय ूधानमन्ऽी माफर् त रा पित समक्ष पेश भएको। 

 मिन्ऽपिरषद्को 45 वटा बैठक बसी 1 हजार 73 वटा िनणर्य भएको साथै 29 वटा 
मिन्ऽपिरषद्  सिमितको बैठक बसी 69 वटा िनणर्य भएको। 

 नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्का िविभन् न बैठकबाट भएका जम्मा ६ सय ३० िनणर्यह को 
कायार्न्वयन ूगित िववरण ूा  गरी मिन्ऽपिरष  िनणर्य कायार्न्वयन अनगुमन ूणालीमा 
अ ाविधक गिरएको। 

 नेपाल सरकारका सबै केन्िीय िनकायह सँग आयोग, ूित ान, बोडर्, सिमित वा यःतै ूकृितका 
संःथाह को सम्बन्धमा िमित २०७५/३/२० को नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष  िनणर्य 
कायार्न्वयनसम्बन्धी िववरण माग भएकोमा ूा  ूगित िववरण अ ाविधक गिरएको। 

 राि य गौरव तथा ूाथिमकता ूा  आयोजनाह को समःया समाधान तथा आवँयक 
समन्वयका लािग आयोजना सहजीकरण सिमितको बैठक आयोजना गरी समन्वय र सहजीकरण 
गिरएको। 

 आयोजना कायार्न्वयनमा देिखएका समःया समाधानका लािग सम्बिन्धत मन्ऽालय िनकायसँग 
समन्वय गनर् 14 वटा आयोजना सहजीकरण सिमितको बैठक सम्पन् न भएको। 
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 राि य मानव अिधकार आयोगबाट ूा  हनु आएका 30 वटा िसफािरस कायार्न्वयनका लािग 
सम्बिन्धत मन्ऽालय तथा िनकायमा पठाइएको। 

 सम्माननीय ूधानमन्ऽी, नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरष , संवैधािनक पिरष , ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समेतलाई िवपक्षी बनाइ सव च्च अदालत, उच्च अदालत तथा िजल्ला 
अदालतह बाट म्याद ूा  हनु आएका 3 सय 72 थान मु ाह को िलिखत जवाफ, पनुरावेदन 
पऽ, तथा ूितउ र पऽ तयार गरी अदालतह मा पठाइएको। 

 यस कायार्लय समेत िवपक्षी भएको मु ामा सम्मािनत अदालतबाट भएका आदेश (थान 1 सय 
43) कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पठाइएको। 

 सम्पि  शु ीकरण तथा आत वादी िबयाकलापमा िव ीय लगानी िनवारणसम्बन्धी राि य 
रणनीित तथा कायर्योजनामा राि य जोिखम मूल्या न ूितवेदनको पूरक कायर्योजना तयार 
गिरएको।जोिखम मूल्या न ूितवेदन, २०७७ पािरत गरी सम्बिन्धत िनकायमा कायार्न्वयनका 
लािग पठाइएको।नेपालको तफर् बाट पारःपिरक मूल्या नको ूितवेदन तयार भइरहेको। 

 APG ले गन Mutual Evaluation को ूािविधक पिरपालना तफर् को ४० वटा Recommendations 
को ूारिम्भक रेःपोन्स लेखन कायर् सम्पन् न भएको। 

 

सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 

 सावर्जिनक िनकायका खिरद कायर्मा संलग्न 1 सय 67 कमर्चारीको संलग्नतामा ४ वटा 
सावर्जिनक खिरदसम्बन्धी आधारभतू तािलम सञ् चालन गिरनकुा साथै २ सय ७५ जनालाई 
िव तुीय खिरद (e-GP) सम्बन्धी तािलम ूदान गिरएको।   

 सावर्जिनक िनकायका खिरद कायर्मा संलग्न पदािधकारी तथा िनजी क्षेऽका ूितिनिधह समेत ४ 
सय ४५ जनाको सहभािगतामा ६ वटा सावर्जिनक खिरदसम्बन्धी अन्तिबर् या कायर्बम सम्पन् न 
भएको।   

 सावर्जिनक िनकायका खिरद कायर्मा संलग्न पदािधकारी, िनजी क्षेऽका ूितिनिधह समेत कुल 
१ सय जनाको सहभािगतामा कालो सूचीसम्बन्धी २ वटा अन्तिबर् या सम्पन् न भएको।  

 सावर्जिनक िनकायका खिरद कायर्मा संलग्न ५५ जना कमर्चारीह लाई सहभागी बनाई एउटा 
परामशर् सेवाको बोलपऽ कागजात तयारी ूिशक्षण कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 सावर्जिनक खिरदसम्बन्धी अनगुमन, मूल्या न तथा िनरीक्षण कायर्बम दोलखा, िसन्धपुलाञ् चोक, 
मकवानपरु, मोरङ, तनहँ ुर नवलपरासी िजल्लामा ६ वटा सम्पन् न भएका। 

 दोलखा र म्याग्दीमा खिरद योजना तथा गु योजनासम्बन्धी अनगुमन, मूल्या न तथा िनरीक्षण 
कायर्बम २ पटक सम्पन् न भएको।   

 ूा  भएका १ सय ५८ वटा गनुासाह को सम्बोधन गिरएको। 
 ८६ वटा राय परामशर् माग भई आएकोमा ८२ वटामा राय िदन ुनपन देिखएकोले ४ वटामा 

माऽ राय परामशर् ूदान गिरएको। 
 ःवाःथ्य सेवा िवभागसँगको सहकायर्मा नेपाल सरकारका उच्च व्यवःथापन तहमा कायर्रत 

कमर्चारीह लाई १० िदने Advance Training on Procurement & Contract Management 
तािलम सञ् चालन गिरएको।  



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

 

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  को कायार्लय  8 

 िव ीय सधुार आयोजना अन्तगर्त ८ िजल्लाह ः कैलाली, िसराहा, झापा, मकवानपरु, िचतवन, 
ःयाङ्जा, अघार्खाँची र पवर्तमा सावर्जिनक खिरद व्यवःथापन तािलम सञ् चालन गिरएको। 

 

नेपाल श को कायार्लय 

 नेपाल श को सम्पि  संरक्षण तथा थप सम्पि  खोजिबन कायर्मा टेवा परु् याउने उ ेँयले 
वृ िचऽ तयार भएको। 

 नेपाल श ारा वा नेपाल श लाई िवपक्षी बनाई दायर मु ाह को िनयिमत वहस/पैरवी, 
ूितउ रका कायर्ह  भई सम्पि  संरक्षण गन कायर् भएको। यस अविधमा नेपाल श  
ःवािमत्वको दरबारमागर् िःथत जग्गा र काठमाड  प्लाजा ूयोगसम्बन्धी २ वटा मु ा नेपाल 
श को पक्षमा फैसला भएको। 

 नेपाल श  ःवािमत्वको जग्गा िलज भाडामा िदने सम्बन्धमा कमलादीिःथत जग्गा खलु्ला 
ूितःपधार्को लािग टेण्डर आअ वान भएको। 

 श को ःवािमत्वमा रहेका सल्लाघारी भक्तपरु र पोखरािःथत रत् न मिन्दर पिरसरका जग्गाह  
छोटो अविधका लािग भाडामा लगाइएको। 

 

लगानी बोडर् नेपाल 

 लगानी बोडर्को व्यवसाियक योजना सिहतको रणनैितक योजना तयार गिरएको। 
 िविभन् न १० वटा पिरयोजनाह को ूोजेक्ट आइिडया नोटह  तयारी भइरहेको। 
 लगानी ूव र्न, पिरयोजना िवकास तथा व्यवःथापन, पिरयोजनाको आिथर्क सामािजक तथा 

वातावरणीय ूभाव लगायतका िवषयमा िविभन् न १० वटा अध्ययन कायर्ह  भइरहेको।पिँ चम 
सेती तथा सेती िरभर-६ को आिथर्क सामािजक तथा वातावरणीय ूभाव अध्ययन सम्पन् न भई 
ूितवेदन ूा  भएको। 

 राइजन िक्लन इनजीर् पिरयोजनाको अध्ययनको लािग MoU गरी सभ लाइसेन्स जारी गिरएको। 
 तल्लो अ ण पिरयोजनाको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन (DPR) ःवीकृत गिरएको। 
 िनजगढ अन्तरार्ि य िवमानःथल पिरयोजनाको लािग पिरयोजनाको खाका एवम ् पिरयोजना 

िवकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गरी ूितवेदन गनर् राि य योजना आयोगका 
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिमित गठन भएको। 

 अ ण-३ जलिव तु पिरयोजनाबाट नेपाल सरकारले ूा  गन िनःशलु्क ऊजार्सम्बन्धी अध्ययन 
गरी िसफािरस गनर् राि य योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिमित गठन भएको। 

 

राि य अनसुन्धान िवभाग 

 राि य सरुक्षा तथा िहतको ूितकूल हनेु गितिविधमा संलग्न व्यिक्त, समूह तथा पक्षह  बमशः 
िनयिन्ऽत र िनंतेज हुँदै आपरािधक गितिविध न्यून हुँदै गएको। 

 ःथानीयःतरमा सूचना सञ् जाल िनमार्ण गरी पिरचालन गिरएको तथा आवँयकतानसुार लिक्षत 
क्षेऽमा सूचना सञ् जाल िनमार्ण गन कायर् िनरन्तर चिलरहेको। 

 कोिभड रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारसम्बन्धी सूचना स लन र सम्ूषेण कायर् ूभावकारी 
पमा गिरएक जसबाट नेपाल सरकारको नीित िनमार्ण एवम ्कायार्न्वयनमा सघाउ पगुेको। 
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 जनशिक्त व्यवःथापन एवम ्क्षमता अिभविृ  अन्तगर्त अिधकृत तथा सहायकःतरीय िविभन् न 
दजार्का िरक्त दरबन्दी पदपूितर् गिरएको, पदपूितर् गिरएका जनशिक्तलाई आधारभतू तािलम 
सञ् चालन  गिरएको (भइरहेको) तथा सेवारत कमर्चारीलाई सीप एवम ्दक्षता विृ सँग सम्बिन्धत 
िविभन् न सेवाकालीन तािलम सञ् चालन गिरएको। 

 भौितक पूवार्धार व्यवःथापन अन्तगर्त िनमार्णाधीन ४ भवन मध्ये २ भवन िनमार्ण सम्पन् न भई 
२ को िनमार्ण कायर् चिलरहेको।साथै, चाल ुआिथर्क वषर्मा नयाँ िनमार्ण ूारम्भ गिरने ७ 
भवनको िव तुीय खिरद (e-bidding) को  ूकृया शु  भएको।   

 

नीित अनसुन्धान ूित ान 

 वािषर्क कायर्योजना बमोिजम 14 वटा नीित अनसुन्धान पिरयोजनाह को अवधारणापऽ र 
िवःततृ पिरयोजना ूःताव तयार भई सोका आधारमा अनसुन्धान कायर् अिघ बढेको। 

 नेपाल सरकार, उ ोग वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयका लािग व्यापार लिजि क िवकास 
नीितको मःयौदा, 2078 मा िव  समीक्षा सम्पन् न गरी सावर्जिनक सझुाव आअ वान गिरएको। 

 नीित िनमार्णमा ूदेश मन्ऽालयह को भिूमकालाई सहजीकरण गनर् नीित अनसुन्धान ूित ान 
तथा गण्डकी ूदेश नीित तथा योजना आयोगको संयकु्त आयोजनामा गण्डकी ूदेशका सबै 
मन्ऽालयमा कायर्रत सहसिचव तथा उपसिचवह लाई मागर्दशर्नको आधारमा नीित 
िनमार्णसम्बन्धी एकिदने अिभमखुीकरण कायर्बम सम्पन् न गिरएको।14 वटा सावर्जिनक नीित 
सम्वाद कायर्बम सम्पन् न गिरएको।  

 सम्पन् न भएका 10 वटा अनसुन्धान पिरयोजनाह ः- 
o Addressing Trade Deficit of Nepal: Nepal’s Productive Structure and Avenues for 

Diversification, 
o Preparing for Nepal's Graduation from LDC Category, 
o COVID-19 Pandemic, Vaccine Diplomacy and Recommended Course of Action for 

the Government of Nepal, 
o Policy Makers' Knowledge Survey -Nepal, 
o Psychological Impact of COVID-19 and Resilient Well-being in Nepal, 
o Effective Boarder Management of Nepal, 
o नेपालमा िव तुीय मतदान ूणालीको ूयोग, 
o िजल्ला ूशासन कायार्लयबाट ूवाह हनेु सेवाह को सेवामाही सन्तिु  मापन तथा नीित 

अध्ययन, 
o िजल्ला ूहरी कायार्लयबाट ूवाह हनेु सेवाह को सेवामाही सन्तिु  मापन तथा नीित 

अध्ययन, 
o नेपालको आिथर्क िवकास नीितको सन्दभर्मा िविभ  मलुकुह को आिथर्क नीित तथा 

आविधक योजनाह को अनभुव र बजेट तजुर्मा ूकृयाको िसंहावलोकन। 
 

 चारवटा सोचपऽ ूकाशन गिरएको: 
o नेपालको आिथर्क अवःथा तथा पूवार्धार िवकासमा पहल, 
o Nepal’s National Interests, Foreign Policy and Strategic Affairs, 
o Perspectives on Economic Development of Nepal, 
o Policy Making, Governance and Service Delivery in Nepal. 
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 चारवटा नीितको मःयौदा िनमार्ण तथा मःयौदामा पृ पोषण ूदान गिरएकोः 
o राि य ःवयंसेवा नीित, २०७७ (नीितको मःयौदा िनमार्ण), 
o राि य अनसुन्धान नीित, २०७७ को मःयौदामािथ सझुाव तथा पृ पोषण, 
o राि य कृिष नीित, २०७७ को मःयौदा मािथ सझुाव तथा पृ पोषण, 
o राि य आपूितर् नीित, २०७७ को मःयौदा मािथ सझुाव तथा पृ पोषण, 

 २ वटा नीित संक्षपे र 2 वटा अनसुन्धान ूितवेदन ूकािशत गरेको। 
 

सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 

 यस िवभागले आिथर्क वषर् २०७8/79 को चैत मसान्तसम्ममा िविभन् न सरोकारवाला 
िनकायह  तथा व्यिक्तह बाट जम्मा 1 सय सूचना/ उजरुीह  ूा  गरेकोमा सबै 
सूचना/उजरुीह मा ूारिम्भक जाँचबझु अिधकृत तोिकएको।साथै, 17 वटा सूचना/उजरुी 
कारवाहीका लािग अन्य िनकायमा लेखेर पठाइएको र 2 वटा सूचना/उजरुीह  उपर 
अदालतमा मु ा दायर गिरएको छ। 

 

महान्यायिधवक्ताको कायार्लय 

 सरकारी वकील कायार्लयह को भवन िनमार्णमा तीोताः 
o उच्च सरकारी वकील कायार्लय बटुवल एवम ् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय दा  र 

ओखलढु ाको भवन िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
o िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय िचतवनको भवनको िनमार्ण कायर् पूरा हनेु चरणमा 

रहेको। 
o िवशेष सरकारी वकील कायार्लय काठमाड  एवम ् िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह  

सलार्ही, डोटी, बझा  र रौतहटको कायार्लय भवन िनमार्णाधीन रहेको। 
o िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय काॅपेलाञ् चोक र जाजरकोटको टेण्डर ूिबया ूारम्भ 

भएको र सखुतको भवन िनमार्ण ूिबया शु  गिरएको। 
 अिभयोजनकतार् सरकारी विकल, अनसुन्धानकतार् ूहरी र न्यायाधीशह को अन्तरिबया सम्पन् नः 

माननीय महान्यािधवक्तासमेत 40 जनाको सहभािगतामा २०७८ फागनुमा दाङको घोराहीमा 
अन्तिबर् या सम्पन् न भएको। 

 सव त्कृ  वषर् सरकारी विकल, २०७८ परुःकार एक जना सहन्यािधवक्तालाई ूदान गिरएको र 
देशभरबाट उत्कृ  १० सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई सम्मान गिरएको।  

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहत कायार्लयको एकीकृत कायर् सञ् चालन तथा कायर् 
िववरण कायर्िविध, २०७८ तजुर्मा गिरएको।  

 समदुायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कायर्बम सञ् चालन गिरएको।  
 इ-एटनीर्ः-  

o ूत्येक सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीह को सम्पकर्  नम्बर उल्लेख रहेको 
Application तयार गरी ूयोगमा ल्याइएको. 

o सरकारी वकील र कमर्चारीलाई कायार्लयले ूयोगमा ल्याएको मु ासम्बन्धी Case 

Management System (CMS) लगायतका सफ्टवेयरह को ूभावकारी पमा ूयोग गनर् 
सक्ने गरी िविभन् न चरणमा ूिशिक्षत गिरएको। 
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o िविभन् न ६० वटा सरकारी वकील कायार्लयह मा CCTV जडान गरी सो कायार्लयह को 
काम कारवाही यस कायार्लयबाट अनगुमन िनरीक्षण गन कायर्को थालनी भएको। 

 महान्यायािधवक्ताबाट अिधकार ूत्यायोजन भएबमोिजम नायव महान्यायािधवक्ता र 
सहन्यायािधवक्ताह को १९ टोली ारा यस समीक्षा अविधसम्म ४३ वटा िजल्लाका िहरासत 
कारागारको अनगुमन सम्पन् न गरेको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
301000113 मिन्ऽपिरष 79800 44761 56.09 
301000123 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 323091 247299 76.54 
301010113 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 137858 114665 83.18 
301010123 उच्च सरकारी वकील कायार्लयह 210215 171150 81.42 
301010133 िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 29946 26329 87.92 
301010143 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह  568518 441502 77.66 
301020113 सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 69700 58058 83.30 
301030113 नेपाल श को कायार्लय 47846 41374 86.47 
301040113 राि य सतकर् ता केन्ि 100100 77685 77.61 
301050113 राजःव अनसुन्धान िवभाग 162858 137774 84.60 
301060113 सम्पि शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 75400 53553 71.03 
301070113 राि य अनसुन्धान िवभाग 1386900 1198716 86.43 
301310113 लगानी बोडर्को कायार्लय 612800 42132 6.88 

 कुल जम्मा 3805032 2655000 69.78 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

301000124 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 28205 21864 77.52 
301010114 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 13014 11742 90.22 
301010124 उच्च सरकारी वकील कायार्लयह 60625 51303 84.62 
301010134 िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 6708 6412 95.59 
301010144 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह 195261 139160 71.27 
301020114 सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 8700 3676 42.25 
301030114 नेपाल श को कायार्लय 800 774 96.78 
301040114 राि य सतकर् ता केन्ि 15100 14721 97.49 
301050114 राजःव अनसुन्धान िवभाग 12830 11292 88.01 
301060114 सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 1700 954 56.11 
301070114 राि य अनसुन्धान िवभाग 191100 101527 53.13 
301310114 लगानी बोडर्को कायार्लय 42000 12070 28.74 

 कुल जम्मा 576043 375496 65.19 
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10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को अवःथा 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
301000113 मिन्ऽपिरष 74000 40216 54.35 
301000123 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 322782 221715 68.69 
301010113 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 143100 89220 62.35 
301010123 उच्च सरकारी वकील कायार्लयह 233808 134705 57.61 
301010133 िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 35061 22069 62.95 
301010143 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह  592416 354403 59.82 
301020113 सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 85200 36988 43.41 
301030113 नेपाल श को कायार्लय 48368 29256 60.49 
301040113 राि य सतकर् ता केन्ि 110400 63442 57.47 
301050113 राजःव अनसुन्धान िवभाग 150400 99120 65.90 
301060113 सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 73350 40274 54.91 
301070113 राि य अनसुन्धान िवभाग 1370100 995198 72.64 
301310113 लगानी बोडर्को कायार्लय 323100 39513 12.23 

कुल जम्मा 3562086 2166119 60.81 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

301000124 ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 34813 9815 28.19 
301010114 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 32800 754 2.30 
301010124 उच्च सरकारी वकील कायार्लयह 27700 10330 37.29 
301010134 िवशेष सरकारी वकील कायार्लय 1200 1140 95.00 
301010144 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह  138800 56958 41.04 
301020114 सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय 8700 1201 13.81 
301030114 नेपाल श को कायार्लय 900 329 36.52 
301040114 राि य सतकर् ता केन्ि 2200 1890 85.90 
301050114 राजःव अनसुन्धान िवभाग 5786 2351 40.64 
301060114 सम्पि शु ीकरण अनसुन्धान िवभाग 1700 124 7.31 
301070114 राि य अनसुन्धान िवभाग 178300 66045 37.04 
301310114 लगानी बोडर्को कायार्लय 45900 1000 2.18 

कुल जम्मा 478799 151937 31.73 
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अथर् मन्ऽालय 

1. पृ भिूम 
मलुकुको आिथर्क, िव ीय तथा मौििक व्यवःथापन, समि गत आिथर्क ःथाियत्व तथा आिथर्क िवकाससँग 
सम्बिन्धत सम्पूणर् गितिविधह को व्यवःथापन गन कायर् अथर् मन्ऽालयको िजम्मेवारी हो।सावर्जिनक 
खचर् व्यवःथापन, अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन, राजःव स लन, वैदेिशक सहायता व्यवःथापन, नेपाल 
सरकारको आिथर्क ू शासन, बिक  तथा िव ीय क्षेऽ व्यवःथापन, िवदेशी िविनमय, बीमा र पुजँी बजारको 
व्यवःथापन र िनयमन, सावर्जिनक संःथानको समम नीितगत िवषय तथा नेपाल सरकारको आिथर्क 
नीित एवम ्बजेट तजुर्मा र कायार्न्वयन गन कायर् अथर् मन्ऽालय अन्तगर्त रहेको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
सवल आिथर्क तथा िव ीय व्यवःथापनबाट अथर्तन्ऽको क्षमता अिभविृ  गद िदगो, फरािकलो तथा 
उच्च दरको आिथर्क विृ  र सामािजक न्यायसिहतको िवकासमा योगदान परु् याउँदै सवल, समृ  र 
समाजवाद उन्मखु अथर्तन्ऽ िनमार्ण गन। 

 

3. उ ेँ य 
सावर्जिनक िव को ूभावकारी र समिुचत उपयोगबाट आिथर्क िवकास, समि गत आिथर्क ःथाियत्व र 
अथर्तन्ऽको सु ढीकरणमा सहयोग परु् याउने। 

 
4. रणनीित 

 वै ािनक, अनमुानयोग्य र पारदशीर् राजःव ूणालीको िवकासबाट िनजी लगानी मैऽी वातावरण 
िसजर्ना गरी उत्पादनमूलक उ ोग तथा व्यवसाय ूव र्न र औ ोिगक संरक्षण ूदान गन। 

 दक्ष, व्यवसाियक‚ ःवच्छ, सु ढ एवम ् करदातामैऽी कर ूशासनको िवकास र ूिबयागत 
सरलीकरण र सूचना ूिविधको ूयोग बढाई करयोग्य सवै िकिसमका आिथर्क िबयाकलापह लाई 
करको दायरामा ल्याउने। 

 सावर्जिनक खचर्लाई राि य ूाथिमकताका क्षेऽह मा ूभावकारी र न्यायोिचत पमा िविनयोजन 
गरी उच्च आिथर्क हािसल विृ  गन। 

 सावर्जिनक खचर्लाई िमतव्ययी, ूभावकारी र अनशुािसत तलु्याउने। 
 िविभन् न मन्ऽालय, िवभाग र िनकायह को लािग भएको बजेट िविनयोजन र ितनीह ले ूदान गन 

सेवा ूवाह ूणालीबीचमा ूभावकारी सम्बन्ध ःथािपत गन। 
 िव ीय उ रदाियत्वसम्बन्धी काननुको कायार्न्वयन गद पारदशीर् र उ रदायी आिथर्क तथा िव ीय 

सूचना ूणाली अवलम्वन गन। 
 िनकासा, लेखा न, आन्तिरक लेखापरीक्षण लगायतका सरकारीको लेखा, सरकारी खचर् र 

राजःवको   िनयमनको कायर् गन, 
 उच्च आिथर्क विृ दर हािसल गन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरह  

व्यापक पमा िसजर्ना गन िनकासीजन्य उत्पादनका क्षेऽमा वा  य सहायता पिरचालन गन। 
 अन्तरार्ि य िवकास सहायतालाई मलुकुको िवकासका पूवर् शतर् मािनने क्षेऽ र िवषयह मा केिन्ित 

गन। 
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 अन्तरार्ि य िवकास सहायता पिरचालन गदार् सबै क्षेऽ, वगर् र समदुायको सन्तिुलत िवकासमा 
ध्यान िदने। 

 राि य बजेट ूणालीमा आव  हनेुगरी अन्तरार्ि य िवकास सहायता िलने र सहायता व्यवःथापन 
सूचना ूणाली सु ढ गरी पारदिशर्ता अिभविृ  गन। 

 अन्तरसरकारी िव  व्यवःथालाई ूभावकारी तलु्याउँदै िव ीय संघीयता कायार्न्वयन माफर् त साधन 
ॐोतको उच्चतम ूितफलयकु्त ढ ले पिरचालन गन। 

 िव ीय संःथा र िव ीय उपकरणह को माध्यमबाट उत्पादन र बजारको सु ढीकरण गद सक्षम 
िव ीय ूणालीको िवकास गन। 

 िनजीकरण भएका संःथानको कायर्कुशलता अनगुमन गद सरकारी ःवािमत्वमा सञ् चालनमा रहेका 
संःथानह को व्यवसाियक सञ् चालन गन। 

 आन्तिरक ऋणलाई राि य ूाथािमकताका िवकास कायर्बममा िविनयोजन गद यःतो ऋणलाई 
िनजी क्षेऽलाई ॐोतको अभाव हनु निदने गरी पिरचालन गन। 

 आन्तिरक ऋण व्यवःथापन र वा  ऋण व्यवःथापनलाई एकीकृत पमा छु ै िनकाय माफर् त 
सञ् चालन गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण 
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

1 अथर् मन्ऽालय १९६ १९६ 0 9 

2 आन्तिरक राजःव िवभाग र अन्तगर्त िनकायह 1697 1411 290 10 

3 भन्सार िवभाग र अन्तगर्त िनकायह 1246 1136 110 0 

4 सावर्जिनक िव  व्यवःथापन तािलम केन्ि 37 27 10 0 

5 सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 33 30 3 0 
 

6. आिथर्क वषर् 2078/79 को बजेटमा वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमका बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगितः 

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
59 सावर्जिनक िव ालय तथा क्याम्पसका उच्च 

माध्यिमक र सो भन्दा मािथल्लो तहमा 
अध्ययनरत िव ाथीर्लाई वैकिल्पक िसकाइमा 
सहयोग परु् याउने उ ेँयका साथ एक थान 
ल्यापटप खिरद गनर् . ८० हजारसम्म दईु 
वषर् अविधको एक ूितशत ब्याजदरमा कजार् 
उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाइने।सो॑ 
वषर्भन्दा मािथ उमेरका िव ाथीर्लाई एक थान 
िसमकाडर् िनःशलु्क उपलव्ध गराइने। 

 सहिुलयतपूणर् कजार्का लािग व्याज अनदुान 
सम्बन्धी एकीकृत कायर्िविध, 2075 मा 
संशोधन गरी व्याज अनदुान िदन उक्त 
संशोधन ूःताव अिन्तम चरणमा रहेको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
62 सरकारी र सरकारी ःवािमत्वका िनकायको 

घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा िलई व्यवसाय 
गरेका व्यावसायीह ले िनषेधा ा अविधको 
भकु्तानी गनुर्पन भाडामा ५० ू ितशतसम्म छुट 
िदने व्यवःथा िमलाइने।

 िनषेधा ा अविधको भकु्तानी गनुर्पन भाडामा 
५० ूितशतसम्म छुट िदने व्यवःथा 
िमलाउन िविभन् न िनकायह लाई पिरपऽ 
गिरएको। 

६४ कोिभड-१९ ूभािवत व्यवसायीका लािग 
नेपाल रा  बकबाट पाँच ूितशत व्याजदरमा 
ूदान गिरंदै आएको पनुरकजार् सिुवधालाई 
िनरन्तरता िदइएको।पनुरकजार् सिुवधा उपयोग 
गनर् पाउने व्यवसायको क्षेऽ र रकमको सीमा 
िवःतार गिरने।

 पनुरकजार् सिुवधालाई िनरन्तरता िदइएको। 

65 लघ,ु साना तथा मझौला उ ोग, व्यावसाियक 
कृिष, यवुा उ म, मिहला उ म तथा वैदेिशक 
रोजगारबाट फिकर् एका व्यिक्तह का लािग 
ूदान गिरने सहिुलयतपूणर् कजार्को सीमा र 
क्षेऽ िवःतार गिरने।

 मौजदुा सहिुलयतपूणर् कजार्का लािग व्याज 
अनदुान सम्बन्धी एकीकृत कायर्िविध, 
2075 बमोिजम हालसम्म किरब १ लाख 
५० हजार ऋणीलाई कजार् ूवाह 
गिरएको। 

68 यवुा उ मीलाई ःटाटर् अप व्यवसायमा संलग्न 
हनु उत्ूिेरत गन उ ेँयले पिरयोजना िधतो 
राखी एक ूितशत व्याजदरमा .25 
लाखसम्म बीउ पुजँी कजार् उपलब्ध 
गराइने।ःटाटर् अप व्यवसायको दतार्, 
नवीकरण तथा अन्य सेवा एक ार ूणालीबाट 
िनःशलु्क उपलव्ध गराउने व्यवःथा 
िमलाइएको।ःटाटर् अप व्यवसायमा वैदेिशक 
लगानी िभत्र्याउन नीितगत सहजीकरण 
गिरने।

७४ ःनातक वा सो भन्दा मािथ शैिक्षक योग्यता 
हािसल गरेका यवुालाई आफुले ूा  गरेको 
शैिक्षक ूमाणपऽ िधतो राखी अिधकतम पाँच 
ूितशत व्याजदरमा .२५ लाखसम्म 
सहिुलयतपूणर् कजार् उपलब्ध गराइने। 

१०७ कृिषमा आधािरत उ म तथा मूल्य ौृ ला 
िवकासको लािग सहिुलयत पूणर् कजार् ूवाह 
गिरने।इच्छुक िकसान सहभागी हनुसक्ने गरी 
कृिष बाली तथा पशपुन्छी बीमाको दायरा 
िवःतार गिरने।पश ुर बाली बीमाको िूिमयम 

 कृिष मन्ऽालयको सहयोग र कृिष िवकास 
बक माफर् त ऋण ूवाह ूिबया शु  
भएको। 

 बीमा िूिमयम अनदुान ूिबया शु  
भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
वापत ८० ूितशत अनदुान िदने व्यवःथालाई 
िनरन्तरता िदइएको।

२५४ सिबय खेल जीवनबाट िनवृ  खेलािडलाई
व्यवसाय सञ् चालन गनर् सहिुलयत दरको कजार् 
उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाइएको।

 सहिुलयतपूणर् कजार् कायर्िविध, २०७५ 
संशोधनको बममा रहेको। 

315 िनिँ चत यिुनट भन्दा बढी र माग कम हनेु 
समयमा िव तु खपत गन औ ोिगक 
माहकलाई महसलु दरमा थप छुट िदने 
व्यवःथा गिरने।िव तुीय चलु्हो, रेिृिजरेटर, 
माइबोवेभ ओभन, वािस  मेिशन, िडसवास 
लगायत िबजलुीबाट चल्ने घरायसी सामानको 
उपयोगलाई ूोत्सािहत गनर् यःता साममीको 
भन्सार महसलु घटाइने तथा गाहर्ःथ्य िव तु 
िमटरको क्षमता बढाँउदा ू योग हनेु साममीको 
मूल्य बाहेक थप शलु्क निलने व्यवःथा 
गिरने।

  िव तुीय चलु्हो, रेिृिजरेटर, माइबोवेभ 
ओभन, वािस  मेिशन, िडसवास लगायत 
िबजलुीबाट चल्ने घरायसी सामानको 
उपयोगलाई ूोत्सािहत गन व्यवःथालाई 
कायार्न्वयन गनर् भन्सार जाँचपाससम्बन्धी 
आिशकुडा ूणाली (Asycuda System)  मा 
अ ाविधक  गरी कायार्न्वयन गिरएको। 

412 रा सेवकलाई ूदान गिरने सेवा सिुवधालाई 
समय सापेक्ष बनाइनेछ।कोिभड-19 को 
व्यवःथापनमा गनुर्पन बढ्दो खचर्को कारण 
तलबमानमा अपेिक्षत विृ  गन अनकूुल 
पिरिःथित नभएतापिन रा सेवकको मनोवल 
उच्च बनाउँदै सावर्जिनक सेवा ूवाहमा 
ूभावकािरता विृ  गनर् 2078 साउन 1 
गतेदेिख लागू हनेु गरी सबै रा सेवकको 
तलबमानमा मािसक .2  हजार विृ  
गिरने।हाल ूदान गिरएको महँगी भ ालाई 
िनरन्तरता िदइएको।रा सेवकको तलबमान 
एवम ्अन्य सेवा सिुवधालाई दिक्षण एिसयाका 
अन्य मलुकुसँग तादाम्यता कायम गनर् 
तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गरी सझुाव पेश 
गनर् िवशेष  सिम्मिलत पे-किमसन गठन 
गिरने।

 रा सेवक कमर्चारीको विृ  भएको 
तलबमान अनसुार मडे समायोजन गन 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) 
को 2078 साउन २५ को िनणर्यानसुार 
कायार्न्वयन गिरएको। 

४२६ कृिष औजार कारखाना,  बटुवल धागो 
कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, 
वीरगञ् ज िचनी कारखाना, हेट डा कपडा उ ोग 
लगायत सञ् चालनमा नआएका तथा न्यून 

 सावर्जिनक संःथान पनु: सञ् चालन गन 
सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको । 
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क्षमतामा सञ् चािलत सरकारी उ ोगलाई िनजी 
क्षेऽसँगको साझेदारीमा सञ् चालन गनर् ूःताव 
आ ान गिरने। उ ोगको जग्गा र भौितक 
संरचनालाई नेपाल सरकारको तफर् बाट हनेु 
लगानीमा गणना गरी िनजी क्षेऽलाई थप 
लगानी सिहत सञ् चालन गनर् ूोत्सािहत 
गिरने।

४२७ नेपाल वायसेुवा िनगमको संगठन पनुःसंरचना 
गरी व्यावसाियक एवम ् ूितःपधीर् बनाइने। 
खलुा ूितःपधार्को माध्यमबाट रणनीितक 
साझेदार िभत्र्याउने ूिबया शु  गिरने। 
िनगमको शेयर पुजँी संरचना पिरवतर्न गरी 
विृ  गिरने।

 यस सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको। 

४२८ नेपाल दरुसञ् चार कम्पनीको ःवािमत्व र 
ूितफलमा सेवामाहीको पहुँच िवःतार गनर् 
कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट 
सेवा उपभोग गन ूाकृितक व्यिक्तलाई 
कम्पनीको 22 ूितशत शेयर िविनवेश 
गिरने। हाल कम्पनीको सेवा उपयोग 
गिररहेका र आगामी 2078 पषुमसान्तसम्म 
थप हनेु माहकले समेत शेयर खिरदमा 
सहभागी हनुसक्ने व्यवःथा िमलाइने। 
कम्पनीको शेयर िविनवेश सम्बन्धी िवःततृ 
ूिबया र शेयर मूल्यको िववरण आगामी 
2078 असोज मसान्तिभऽ तय गिरने।

 अवधारणापऽ तयार भई िनणर्यको बममा 
रहेको । 

४२९ िनजीकरण गिरएका संःथानह ले सम्झौताका 
शतर् पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा वािषर्क 
पमा अनगुमन गिरने। सम्झौताको शतर् 

ूितकूल हनेुगरी उपयोग गिरएका िनजीकृत 
संःथानको सम्पि  नेपाल सरकारको नाममा 
िफतार् ल्याइने।

 अध्ययन ूितवेदन ूा  भएको। 

446 सु ढ िनयमनकारी ू वन्ध र संःथागत सशुासन 
अवलम्बन गरी िव ीय ःथाियत्व कायम 
गिरने।िव ीय ूणालीमा रहेको ॐोत, 
साधनलाई आिथर्क विृ , ःवदेशी उ मिशलता 
ूव र्न र रोजगारी िसजर्ना हनेु उत्पादनमूलक 

 दोॐो िव ीय क्षेऽ िवकास रणनीित तजुर्मा 
भई ःवीकृित हनेु अिन्तम चरणमा रहेको। 
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क्षेऽमा पिरचालन गिरने।दोॐो िव ीय क्षेऽ 
िवकास रणनीित तजुर्मा गरी कायार्न्वयन 
गिरने।

447 नेपाल सरकारले ू ाप् त गन राजःव र उपलव्ध 
गराउने सामािजक सरुक्षा भ ा लगायत सबै 
ूकारका भकु्तानी,  अनदुान र नगद 
हःतान्तरण बिक  ूणालीबाट गन व्यवःथा 
िमलाइने। 

  धरौटी र कायर्सञ् चालनका कारोबार 
महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयको CGAS 
(Computerised Government Accounting 
System) र TSA (Treasury Single 

Account) ूणालीमा आव  भई कारोबार 
िव तुीय भकु्तानी ू णाली (Electronic Fund 

Transfer-EFT) बाट शु  भएको। 
449 िवूषेणको आम्दानी बिक  ूणालीबाट 

िभत्र्याई उत्पादनमूलक क्षेऽमा लगानी गनर् 
ूोत्सािहत गिरने।वैदेिशक रोजगारीमा रहेका 
ौिमकले मोबाइल वालेटबाट सहज पमा 
ःवदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवःथा 
िमलाइने।बैिक  ूणालीबाट ूाप् त हनेु िवूषेण 
रकम बक तथा िव ीय संःथाको मु ती 
खातामा जम्मा गरेमा थप एक ूितशत व्याज 
रकम उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाइने।

  िवूषेण ॐोतबाट ूा  रकम नेपालका 
बकमा खाता खोली जम्मा हनेु/गन हकमा 
एक ूितशत थप व्याज िदने व्यवःथा 
कायार्न्वयनमा रहेको। 

452 बीमा सेवाको दायरा िवःतार गरी आगामी वषर् 
न्यूनतम एक ितहाई जनसङ्ख्यामा बीमाको 
पहुँच परु् याइने।सावर्जिनक पूवार्धार र  सरकारी 
तथा िनजी भवनको बीमा गन व्यवःथालाई 
अिभयानका पमा सञ् चालन गिरने।िनजी 
घरको हकमा .5 हजारसम्मको बीमा 
िूिमयमलाई आयकर ूयोजनको लािग खचर् 
क ी गनर् िदने व्यवःथा िमलाइने।  

 बीमा सेवाको दायरा िवःतार गरी आगामी 
वषर् न्यूनतम एक ितहाई जनसङ्ख्यामा 
बीमाको पहुँच परु् याउन बीमा सिमित माफर् त 
िबयाकलापह  सञ् चालन गिरएको र 
सावर्जिनक पूवार्धार र  सरकारी तथा िनजी 
भवनको बीमा गन व्यवःथालाई अिभयानका 
पमा सञ् चालन गिरएको।साथै, िनजी 

घरको हकमा .5 हजारसम्मको बीमा 
िूिमयमलाई आयकर ूयोजनको लािग 
खचर् क ी गनर् िदने व्यवःथा िमलाइएको। 

४५३ पुजँीबजारको िवकास र ःथाियत्वमा जोड 
िदइने। आगामी आिथर्क वषर्देिख वःत ु
िविनमय बजार कारोबार सञ् चालन गिरने। 
धान, मकै, गहुँ, िचया, अलैची जःता 
उत्पादनलाई वःत ु िविनमय कारोबारमा 
समावेश गिरने।

 नेपाल िधतोपऽ बोडर्बाट यससम्बन्धी 
कारवाही भइरहेको। 
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454 वैदेिशक लगानीमा सञ् चालन हनेु िवकास 

आयोजनामा िवदेशी मिुा िविनमय दर जोिखम 
व्यवःथापन गनर् कमिसर्यल हेिज  सेवा शु  
गनर् सहजीकरण गिरने। 

 परुानो हेिज  िनयमावली, २०७५ 
ूितःथापन गरी नयाँ  हेिज  िनयमावली, 
२०७८ को मःयौदा तजुर्मा भई 
ःवीकृितका लािग नेपाल सरकार 
(मिन्ऽपिरषद् ) मा पेश भएको। 

४५५ िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषको पुजँी विृ  
गरी संःथागत क्षमता अिभविृ  गिरने। िनक्षेप 
सरुक्षण िूिमयम घटाउने व्यवःथा 
िमलाइएको।

 कोषको पुजँी विृ  गरी संःथागत क्षमता 
अिभविृ  गनर् अध्ययन भइरहेको। 

465 आयकर ऐन, 2058, मूल्य अिभवृि  कर ऐन, 
2052 र अन्त:शलु्क ऐन, 2058 बमोिजम 
बक्यौता रहेको 2076 असार मसान्तसम्मको 
कर रकम र सोमा लागेको व्याज 2078 पसु 
मसान्तिभऽ दािखला गरेमा शलु्क, जिरवाना 
तथा थप दःतरु िमनाहा हनेु व्यवःथा गिरने। 

 आयकर ऐन, 2058, मूल्य अिभविृ  कर 
ऐन, 2052 र अन्त:शलु्क ऐन, 2058 
बमोिजम बक्यौता रहेको 2076 असार 
मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको 
व्याज 2078 पसु मसान्तिभऽ दािखला 
गरेमा शलु्क, जिरवाना तथा थप दःतरु 
िमनाहा ःवचािलत ूणालीबाट गन गरी 
Integreted Tax System मा अ ाविधक 
गरी कायार्न्वयनको व्यवःथा िमलाइएको। 

466 आिथर्क वषर् 2077/78 मा नेपाल सरकार, 
ूदेश सरकार वा ःथानीय तहले ःथापना 
गरेको कोिभड-19 संबमण रोकथाम, िनयन्ऽण 
तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम 
उक्त वषर्को करयोग्य आय गणना गदार् खचर् 
क ी गनर् पाउने व्यवःथा गिरएको । 

  आिथर्क वषर् 2077/78 मा करदाताले 
उक्त व्यवःथाअनसुार करयोग्य आय गणना 
गदार् खचर् क ी िलनसक्ने गरी Integreted Tax System मा अ ाविधक भइर् 
कायार्न्वयनमा आएको। 

467 आिथर्क वषर् 2077/78 मा व्यावसाियक 
सामािजक िजम्मेवारी बहन गन ूयोजनका 
लािग छु ाइएको रकममध्ये ःवाःथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मन्ऽालयले तोकेको िविशि कृत 
अःपताल िनमार्ण वा तोिकएको ःवाःथ्य 
संःथालाई उपलब्ध गराएको कोिभड- 19को 
उपचारसँग सम्बिन्धत ःवाःथ्य उपकरण तथा 
साममीमा भएको खचर् आयकर गणना 
ूयोजनका लािग क ी गनर् िदने व्यवःथा 
िमलाइएको।

 आिथर्क वषर् 2077/78 मा करदाताले 
उक्त व्यवःथाअनसुार करयोग्य आय गणना 
गदार् खचर् क ी िलनसक्ने गरी Integreted 

Tax System मा अ ाविधक भइर् 
कायार्न्वयनमा आएको। 
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468 िनवृ भरण वापतको करयोग्य आय गणना गदार् 

थप 25 ूितशत रकम छुट िदने व्यवःथा 
िमलाइने। 

 िनवृ भरण वापतको करयोग्य आय गणना 
गदार् थप 25 ूितशत रकम छुट िदने 
व्यवःथालाई कायार्न्वन गनर् Integreted 

Tax System  मा छुट पाउने व्यवःथा गरी 
र सोको अिभलेख ूणालीबाट ःवतः गणना 
हनेु व्यवःथा गिरएको।

469 करदाताको करयोग्य कारोबारमा ूयोग भएको 
िडजेल र एलपी ग्याँसको खिरदमा ितरेको 
मूल्य अिभविृ  कर क ी गनर् पाउने व्यवःथा 
िमलाइएको।ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको 
भाडा, काग  सेवा, ई-लाइॄेरी सेवा, िनक्षेप 
सरुक्षण शलु्क, शेिक  तथा टुर प्याकेज, साइलो 
तथा साइलो ू योगको सेवा शलु्क र उत्पि को 
ूमाण-पऽ जारी गदार् लाग्ने शलु्कमा मूल्य 
अिभविृ  कर छुट िदइने।

 उक्त व्यवःथाअनसुार खिरदमा ितरेको मूल्य 
अिभविृ  कर करदाता ःवयंले क ी 
िलनसक्ने व्यवःथा िमलाई कायार्न्वयन शु  
भएको। 

470 वण्डेड वेयरहाउसको सिुवधा अन्तगर्त 
िनयार्तमूलक उ ोगले बक ग्यारेन्टीमा आयात 
गरेको कच्चा पदाथर्बाट उत्पािदत वःत ुसमयमै 
िनयार्त गनर् नसकेका उ ोगको लािग िनयार्त 
गरी बक ग्यारेन्टी फुकुवा गन म्याद 2078 
चैत मसान्तसम्म बढाइने। 

 वण्डेड वेयरहाउसको सिुवधा अन्तगर्त 
िनयार्तमूलक उ ोगले बक ग्यारेन्टीमा 
आयात गरेको कच्चा पदाथर्बाट उत्पािदत 
वःत ु समयमै िनयार्त गनर् नसकेका 
उ ोगको लािग िनयार्त गरी बक ग्यारेन्टी 
फुकुवा गनर् 2078 चैत मसान्तसम्म म्याद 
थप गिरएको। 

471 अिक्सजन ग्याँस, िलिक्वड अिक्सजन, अिक्सजन 
िसिलण्डर, अिक्सजन कन्सन्शेटर लगायतका 
अन्य जीवनदायक साममी र औषधी आयात, 
उत्पादन तथा िवबी िवतरणमा लाग्ने भन्सार 
महसलु, मूल्य अिभविृ  कर र अन्त:शलु्क 
2078 पसु मसान्तसम्म छुट िदइने। 

  अिक्सजन ग्याँस, िलिक्वड अिक्सजन, 
अिक्सजन िसिलण्डर, अिक्सजन कन्सन्शेटर 
लगायतका अन्य जीवनदायक साममी र 
औषधी आयात, उत्पादन तथा िवबी 
िवतरणमा लाग्ने भन्सार महसलु, मूल्य 
अिभविृ  कर र अन्त:शलु्क 2078 पसु 
मसान्तसम्म छुट िदन िमल्ने गरी 
आिशकुडा ूणालीमा अ ाविधक गरी छुट 
ूदान गिरएको। 

472 िव तुको आन्तिरक खपत विृ  गनर् तथा 
वातावरणमैऽी यातायातका साधनको 
ूयोगलाई बढावा िदन िव तुीय सवारी 
साधनको आयातमा अन्तःशलु्क पूरै खारेज 

 िव तुको आन्तिरक खपत विृ  गनर् तथा 
वातावरणमैऽी यातायातका साधनको 
ूयोगलाई बढावा िदन िव तुीय सवारी 
साधनको आयातमा अन्तःशलु्क पूरै खारेज 
गरी भन्सार महसलु समेत आिथर्क ऐनले 
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गरी भन्सार महसलु समेत उल्लेख्य माऽामा 
घटाइने। 

गरेको व्यवःथाअनसुार घटाई आिशकुडा 
ूणालीमा अ ाविधक गरी छुट ूदान 
गिरएको। 

473 इन्डक्सन चलु्होको भन्सार महसलु दर घटाएर 
1 ूितशत कायम गरेको छु।रेिृजेरेटर, 
माइन्डर, राइसकुकर, प ा लगायतका िव तुीय 
उपकरणको अन्तःशलु्क खारेज गरी  भन्सार 
महसलु घटाइने। 

  रेिृजेरेटर, माइन्डर, राइसकुकर, प ा 
लगायतका िव तुीय उपकरणको 
अन्तःशलु्क खारेज गरी भन्सार महसलु 
घटाएको र उक्त व्यवःथाअनसुार 
आिशकुडा ूणालीमा अ ाविधक गरी छुट 
ूदान गिरएको।

474 िशश ुःवाःथ्य र पोषणलाई बढावा िदन बच्चाले 
खाने दूधको भन्सार महसलु ५० ूितशत 
घटाइने। 

  िशश ु ःवाःथ्य र पोषणलाई बढावा िदन 
बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसलु 50 
ूितशत घटाएकोमा उक्त व्यवःथालाई 
कायार्न्वयन गनर् आिशकुडा ूणालीमा 
अ ाविधक गरी छुट ूदान गिरएको। 

475 मूल्य अिभविृ  करको दर यथावत ्रािखएको, 
भन्सार महसूलका दरह मा सामान्य 
समायोजन गिरएको र मिदरा,  िवयर,  वाइन,  
चरुोट, सतुीर्जन्य तथा हल्का पेय पदाथर्मा 
अन्त:शलु्क विृ  गिरने। 

 मिदरा,  िवयर,  वाइन,  चरुोट, सतुीर्जन्य तथा 
हल्का पेय पदाथर्मा अन्त:शलु्क विृ  
सम्बन्धी व्यवःथा आिशकुडा ूणालीमा 
अ ाविधक गरी कायार्न्वयन गिरएको। 

476 छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वःत ु तथा 
सेवाको कारोबार गन करदातालाई मूल्य 
अिभविृ  करको दायरामा ल्याइनेछ।मूल्य 
अिभविृ  करमा दतार् भएका सबै करदाताले 
बमश: अिनवायर् पमा िव तुीय ूणालीबाट 
िवजक जारी गनुर्पन व्यवःथा िमलाइने। 

  िव तुीय ूणाालीवाट िवजक जारी गनुर्पन 
करदाता एकीन गरी सूचना ूकािशत 
गिरएकोमा चाल ुआ.व.मा ६ सय १० 
करदातालाई िव तुीय िवजक अनमुित 
ूदान गिरएको तथा आन्तिरक राजःव 
कायार्लयलाई पिरपऽ गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको। 

477 साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर 
यथावत राखी पूवार्नमुािनत आय िववरण 
बझुाउने कारोबारको सीमा .20 लाखबाट 
.30 लाख परु् याइएको, कारोबारमा 

आधािरत कर बझुाउने करदाताको कारोबारको 
सीमा . 50 लाखबाट . 1 करोड 
परु् याइएको तथा सामिुहक लगानी कोषको 
आयमा कर नलाग्ने व्यवःथा गिरने । 

  उक्त व्यवःथाअनसुार Integreated Tax 

System मा सधुार गरी कारोबारको सीमा 
बढाइएको।उक्त System Upgrate 
सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना ूकाशन गरी 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

479 ःवदेशी उ ोगको संरक्षणका लािग औ ोिगक 
कच्चा पदाथर्को भन्सार दर तयारी वःतकुो 

 ःवदेशी उ ोगको संरक्षणका लािग 
औ ोिगक कच्चा पदाथर्को भन्सार दर 
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भन्दा किम्तमा 1 तह कम हनेु व्यवःथा 
िमलाइएको र आन्तिरक उत्पादनका केही 
वःतमुा लाग्दै आएको अन्त:शलु्क हटाइने। 

तयारी वःतकुो भन्दा किम्तमा 1 तह कम 
हनेु व्यवःथालाई आिशकुडा ूणालीमा 
अ ाविधक  गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको।आन्तिरक उत्पादनका केही 
वःतमुा लाग्दै आएको अन्त:शलु्क हटाउने 
कायर्मा आिथर्क ऐनमा व्यवःथा गरी  
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

480 िचया, जटु, चलिचऽ, पिँमना,  याचरी उ ोग र 
कृिष तथा नसर्री फमर्मा ूयोग हनेु यन्ऽ 
उपकरण र पाटर् पजुार्को भन्सार महसलु छुट 
िदइने।नेपालमा दतार् भएका िसिप  कम्पनीले 
कन्टेनर आयात गदार् लाग्ने भन्सार महसलु 
घटाइने। 

 िचया, जटु, चलिचऽ, पिँमना, ाचरी उ ोग 
र कृिष तथा नसर्री फमर्मा ूयोग हनेु यन्ऽ 
उपकरण र पाटर् पजुार्को भन्सार महसलु 
छुटको लागी आिशकुडा ूणालीमा 
अ ाविधक गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको।साथै, नेपालमा दतार् भएका 
िसिप  कम्पनीले कन्टेनर आयात गदार् 
लाग्ने भन्सार महसलु घटाई आिशकुडा 
ूणालीमा अ ाविधक गरी कायार्न्वयन शु  
गिरएको। 

481 कृिषको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र 
रोजगारी विृ  गनर् व्यावसाियक कृिष आयमा 
लाग्ने करमा 50 ूितशत छुट िदइने र 
सामूिहक व्यावसाियक खेती गन कृिष सहकारी 
संःथाले आयात गन एउटा ढुवानीको साधनमा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा ५० ूितशत छुट 
िदइने। 

 कृिषको व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र 
रोजगारी विृ  गनर् व्यावसाियक कृिष 
आयमा लाग्ने करमा 50 ूितशत छुट 
कायार्न्वयनको लागी Integreted Tax 

System मा अ ाविधक गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको छ।सामूिहक व्यावसाियक खेती 
गन कृिष सहकारी संःथाले आयात गन 
एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा 50 ूितशत छुट सिुवधा ूदान 
गनर्  कायार्न्वयनको लािग आिशकुडा 
ूणालीमा अ ाविधक गरी छुट ूदान 
गिरएको।  

483 ःटाटर् अप व्यवसायलाई कारोबार शु  गरेको 
िमितले 5 वषर्सम्म लाग्ने आयकरमा शत 
ूितशत छुट िदइने र िनजी क्षेऽका उ ोग 
ूित ानले बढीमा 5 वटा ःटाटर् अप 
व्यवसायलाई ूित व्यवसाय .1 लाखसम्मको 
बीउ पुजँी उपलब्ध गराएमा सो रकम 

 िनजी क्षेऽका उ ोग ूित ानले बढीमा 5 
वटा ःटाटर् अप व्यवसायलाई ू ित व्यवसाय 
.1  लाखसम्मको बीउ पुजँी उपलब्ध 

गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना 
गदार् क ी गनर् पाउने व्यवःथा गरी 
Integrated Tax System मा िमलाई 
कायार्न्वयन गिरएको र यसको अिभलेख 
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करयोग्य आय गणना गदार् क ी गनर् पाउने 
व्यवःथा िमलाइने।

ःवत: ूणालीमा रहने गरी व्यवःथा 
िमलाइएको।

484 ःवदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदाथर् तथा 
सहायक कच्चा पदाथर् िवशेष उ ोगलाई िवबी 
गरी ूा  गरेको आयमा लाग्ने करमा 20 
ूितशत छुट िदने र िवशेष उ ोगले िनकासी 
गरी ू ा  गरेको आयमा 10 ू ितशत माऽ कर 
लाग्ने व्यवःथा िमलाइने। 

 ःवदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदाथर् 
तथा सहायक कच्चा पदाथर् िवशेष 
उ ोगलाई िवबी गरी ूा  गरेको आयमा 
लाग्ने करमा 20 ूितशत छुट िदने र 
िवशेष उ ोगले िनकासी गरी ूा  गरेको 
आयमा 10 ूितशत माऽ कर लाग्ने 
व्यवःथा िमलाई Integreted Tax System 
कायर्न्वयनमा ल्याइएको छ। 

485 बकह ले िवदेशी िव ीय संःथाबाट िलएको 
ऋणको व्याज भकु्तानीमा लाग्ने अिमम करको 
दर घटाइने।सहकारी बक तथा सहकारी स  
संःथाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत 
ितरेको ब्याजमा अिमम कर क ी गनर् नपन 
व्यवःथा गिरने। 

 बकह ले िवदेशी िव ीय संःथाबाट िलएको 
ऋणको व्याज भकु्तानीमा लाग्ने अिमम 
करको दर घटाई कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको।सहकारी बक तथा सहकारी 
स  संःथाले एक आपसमा ऋण लगानी 
बापत ितरेको ब्याजमा अिमम कर क ी 
गनुर्नपन व्यवःथालाई कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको।

486 वातावरणमा ूत्यक्ष असर पान ूयोग 
भइसकेका वःत ुमाऽ कच्चा पदाथर्का पमा 
ूयोग गरी नयाँ वःत ुउत्पादन गन उ ोगलाई 
कारोबार शु  गरेको िमितले पिहलो 3 
वषर्सम्म लाग्ने आयकरको 50 ूितशत र थप 
2 वषर्सम्म 25 ूितशत छुट हनेु व्यवःथा 
गिरने। 

 वातावरणमा ूत्यक्ष असर पान ूयोग 
भइसकेका वःत ु माऽ कच्चा पदाथर्का 
पमा ूयोग गरी नयाँ वःत ुउत्पादन गन 

उ ोगलाई कारोबार शु  गरेको िमितले 
पिहलो 3 वषर्सम्म लाग्ने आयकरको 50 
ूितशत र थप 2 वषर्सम्म 25 ू ितशत छुट 
सिुवधा िदन Integreted Tax System मा 
पिरमाजर्न गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

487 औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक माम बािहर 
सञ् चालनमा रहेका उ ोग औ ोिगक क्षेऽ वा 
औ ोिगक माममा ःथानान्तरण भएमा उत्पादन 
शु  भएको 3 वषर्सम्म आयकरमा 50 
ूितशत र त्यसपिछको 5 वषर्सम्म 25 ू ितशत 
छुट िदने व्यवःथा गिरने। 

 उ ोग, औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक माम 
बािहर सञ् चालनमा रहेका उ ोग 
औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक माममा 
ःथानान्तरण भएमा उत्पादन शु  भएको 
3 वषर्सम्म आयकरमा 50 ूितशत र 
त्यसपिछको 5 वषर्सम्म 25 ूितशत छुट 
सिुवधालाई ूदान गनर् आिथर्क ऐनमा 
व्यवःथा गरी Integreted Tax System मा 
पिरमाजर्न गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
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491 कर बक्यौता नभएका र चाल ुवषर्मा ःवयं कर

िनधार्रणअनसुारको कर भकु्तानी गरेका सबै 
करदाताले ःवचािलत ूणालीबाट कर चकु्ता 
ूमाण पऽ पाउने व्यवःथा िमलाइनेछ।मूल्य 
अिभविृ  करको खिरद-िबबी खाता ूत्येक 
वषर् कर अिधकृतबाट ूमािणत गनुर्पन हालको 
व्यवःथा हटाइने। 

 कर बक्यौता नभएका र चाल ुवषर्मा ःवयं 
कर िनधार्रणअनसुारको कर भकु्तानी गरेका 
सबै करदाताले ःवचािलत ूणालीबाट कर 
चकु्ता ूमाणपऽ पाउने व्यवःथा 
िमलाइएको छ । साथै, मूल्य अिभविृ  
करको खिरद-िबबी खाता ूत्येक वषर् कर 
अिधकृतबाट ूमािणत गनुर्पन हालको 
व्यवःथा हटाई करदाता ःवयंले खाता 
ूमािणत गनर् सक्ने गरी सावर्जिनक सूचना 
समेत जारी गरी सिकएको। 

492 छैठ  चरणको भन्सार सधुार तथा 
आधिुनकीकरण योजना आगामी साउन 1 
गतेदेिख लागू गिरनेछ।राि य एक ार 
ूणालीलाइर् पूणर् पमा कायार्न्वयनमा 
ल्याइने। 

 िमित २०७८ ौावण १५ गते माननीय 
अथर्मन्ऽीज्यूबाट छैठ  चरणको भन्सार 
सधुार तथा आधिुनकीकरण योजना ःवीकृत 
भई कायार्न्वयनमा आएको। राि य 
एक ार ूणाली पूणर् पमा कायार्न्वयनमा 
ल्याइएको।

493 भन्सार िवन्दमुा भकु्तानी गनुर्पन सम्पूणर् कर 
तथा महसूल िव तुीय ूणालीमाफर् त गनर् सक्ने 
व्यवःथा िमलाइनेछ र उ ोगले िनकासी 
पैठारी सङ् केत नम्बर 5 वषर्का लािग एकै 
पटक नवीकरण गनर् सिकने व्यवःथा 
िमलाइने। 

 भन्सार िवन्दमुा नै भकु्तानी गनुर् पन कर 
तथा महशलु िव तुीय ूणाली माफर् त 
भकु्तानी गन व्यवःथा िमलाइएको। 

 ूणालीमा सधुार गरी २०७८ असारबाट 
उ ोगले िनकासी पैठारी स ेत नम्बर 
एकैपटक ५ वषर्का लािग नवीकरण गनर् 
सक्ने व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

496 अन्त:शलु्क िःटकर ूयोग गदार् क्यू.आर.कोड.
ःक्यान गरी सोको तथ्या  आन्तिरक राजःव 
िवभागको ःवचािलत ूणालीमा अिभलेख गन 
ूबन्ध िमलाइने।िवयरको उत्पादन गन 
ूित ानह मा फ्लो िमटर राख् ने व्यवःथा 
गिरने। 

 अन्त:शलु्क िःटकर ूयोग गदार् 
क्यू.आर.कोड ःक्यान गरी सोको तथ्या  
आन्तिरक राजःव िवभागको ःवचािलत 
ूणालीमा संरिक्षत हनेु गरी ूणालीको 
िवकास भई कायार्न्वयनमा आएको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) चैत मसान्तसम्म सम्पादन भएका कायर्ह ः- 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 
1. मूल्य अिभविृ  कर (तेईस  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन
2. अन्तःशलु्क (बाइस  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन
3. भन्सार (बा॑ौ संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन
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ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 
4. आयकर (बा॑  संशोधन) िनयमावली, २०७८ को संशोधन संशोधन
5. ऋणपऽको ूाथिमक तथा दोॐो बजार व्यवःथापन (दोॐो 

संशोधन) िनयमावली, २०७८   
संशोधन िमित २०७8।04।25 मा नेपाल 

राजपऽमा ूकािशत भएको। 

6. रा  ऋण (पाँचौ संशोधन) िनयमावली, २०७८  संशोधन िमित २०७8।04।25 मा नेपाल 
राजपऽमा ूकािशत भएको। 

7. आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व िनयमावली (पिहलो 
संशोधन), २०७8  

संशोधन िमित 2078।07।08 गते नेपाल 
राजपऽमा ूकािशत भएको।   

8. हेिज  सम्बन्धी िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा मिन्ऽपिरषद् मा पेश भएको 

9. नेपाल रा  बक नोट धलु्याउने सम्बन्धी िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा मिन्ऽपिरषद् मा पेश भएको 

10. कमर्चारी सञ् चय कोष सेवा शतर् िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा
11. नेपाल िधतोपऽ वोडर् कमर्चारी िविनयमावली, २०६५ संशोधन
12. कृिष िवकास बक िल. कमर्चारी सेवा िविनयमावली, २०६६ संशोधन
13. नेपाल ःटक एक्सचेञ् ज कमर्चारी िविनयमावली, २०७४ संशोधन
14. नेपाल बक िलिमटेड कमर्चारी सेवा िविनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा
15. राि य बािणज्य बक कमर्चारी िविनयमावली संशोधन
16. कोिभड-१९ को महामारीबाट ूभािवत अितिवपन् न पिरवार नगद 

हःतान्तरण कायर्िविध, २०७८ 
नयाँ तजुर्मा िमित 2078।07।15 गते नेपाल 

राजपऽमा ूकािशत भएको। 

17. सावर्जिनक खचर्लाई िमतव्ययी तथा ूभावकारी बनाउने सम्बन्धी 
मापदण्ड, 2078  

नयाँ तजुर्मा िमित 2078।07।15 गते नेपाल 
राजपऽमा ूकािशत भएको। 

18. आयोजनाको बहवुषीर्य ठेक्का सम्बन्धी (दोॐो संशोधन) मापदण्ड,
२०७8  

संशोधन िमित २०७9।01।12 मा नेपाल 
राजपऽमा ूकाशन भएको । 

 

ख. सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
बजेट ूणाली, खचर् व्यवःथापन र लेखा ूणाली 

 मन्ऽालयगत बजेट सूचना  ूणाली  (Line Ministry Budgetary Information System-LMBIS) मा 
समावेश भएका कायर्बम नै ःवीकृत कायर्बम हनेु कानूनी व्यवःथालाई िनरन्तरता िदइएको। 

 मन्ऽालयगत बजेट सूचना ूणाली (LMBIS) मा कुनै संशोधन भएमा अथर् मन्ऽालयको सहमित 
िलनपुन र एउटै बजेट उप-शीषर्क िभऽको िबयाकलापको पिरणामात्मक लआय थपघट, खचर् 
शीषर्कको शु  िविनयोजनको 25 ूितशतसम्मको रकमान्तर र एउटै बजेट उपशीषर्कको रकम 
एक िनकायबाट घटाई अक  िनकायमा थप गनुर्परेमा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको रोक् का 
पऽको आधारमा िबयाकलाप र पिरमाण नघट्ने गरी कायर्बम संशोधन गनर् सिकने व्यवःथालाई 
ूणालीमा सधुार गरी कायार्न्वयन भएको। 

 आ.व. 2077/78 को आन्तिरक लेखापरीक्षणको वािषर्क एकीकृत ूितवेदन तयार भएको र  
८१ वटा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय माफर् त ःथानीय तहमा गिरएको िव ीय हःतान्तरण 
सिहतको एकीकृत वािषर्क ूितवेदन बझुाउने कायर् सम्पन् न भएको। 

 आन्तिरक लेखापरीक्षणसम्बन्धी हाते पिुःतका छपाई गरी सम्बिन्धत कायार्लयह मा िवतरण 
गिरएको। 
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 RMIS मा थप राजःव स लन गन िनकायह  जःतै ूदेश लोक सेवा आयोग, मधेश ूदेश र 
सदूुरपि म ूदेशलाई आव ताका लािग ःवीकृित िदइएको। 

 राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीमा थप बकह  नेपाल इन्भे मेन्ट बक िल. र थप भकु्तानी सेवा 
ूदायक संःथा (PSP/PSO) जःतै Cash लाई RMIS मा आव ताका लािग ःवीकृित िदइएको। 

 2078 भाि 24 बाट 7 सय 53 वटै ःथानीय तहह को भकु्तानी िव तुीय कोष हःतान्तरण 
(EFT) माफर् त गन कायर्को शभुारम्भ भएको। 

 SuTRA System बाट हनेु EFT को लािग Nepal Clearing House Limited (NCHL) बाट छु ै API 

User ूा  भई EFT कायर् भईरहेको। 
 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, २०७६ बमोिजम आन्तिरक लेखापरीक्षणलाई 
ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र ू भावकारी बनाउन लेखा समूह िभऽबाट लेखापालनमा संलग्न नहनेु कमर्चारीलाई 
आन्तिरक लेखापरीक्षक छनौट गरी छु ै जनशिक्त िवकास गिरएको।छनौट भएका आन्तिरक 
लेखापरीक्षकह को क्षमता िवकासका लािग ूिशक्षण कायर्बम सम्पन् न भएको।साथै, यःतो तािलम 
ःथानीय तहका आन्तिरक लेखापरीक्षकह का लािग समेत ूदान गिरएको। 

 SuTRA ूणालीको थप ःतरोन् नित गद यस ूणालीमा खिरद व्यवःथापन, तलबी ूितवेदन, बे ज ु
िववरण दािखला तथा  बै  िहसाव िमलान िववरण समावेश गिरएको। 

 

राजःव व्यवःथापन 
राजःव स लन  
आिथर्क वषर् 2078/79 को चैत मिहनासम्ममा कर राजःव .727 अबर् 79 करोड, गैरकर 
राजःव तफर्  .61 अबर् 47 करोड र अन्य ूाि   38 अबर् 61 करोड गरी जम्मा .827 
अबर् 87 करोड राजःव स लन भएको।यस अविधको .843 अबर् 48 करोड लआयको तलुनामा 
98.27 ूितशत स लन भएको।               

( .लाखमा) 

ब. 
सं. 

कर शीषर्क 

आ.व. 
2078/79 

को वािषर्क लआय 

आ.व. 
2077/78 

को असलुी 

चाल ुआ.व.को 
चैतसम्मको 
लआय 

चाल ुआ.व.को 
चैतसम्मको 
स लन 

बािषर्क 

लआयको 
असूली 
% 

चैतसम्मको 
लआयको 
तलुनामा % 

1 भन्सार महशलु 2789240.25 1658107.09 2054881.31 1865090.78 66.87 90.76 

  
पैठारी 2137922.57 1250809.49

1569403.6
4 

1440667.0
3 

67.39 91.80 

  िनकासी 6249.48 3597.49 4746.19 3706.18 59.30 78.09 

  पूवार्धार कर 262959.04 161014.27 194624.02 177110.69 67.35 91.00 

  भन्सारको अन्य आय 14579.79 9349.75 11853.94 18303.19 125.54 154.41 

  कृिष सधुार शलु्क 110918.41 73437.98 83552.55 72825.63 65.66 87.16 

  सडक ममर्त तथा सधुार दःतरु 149768.26 68034.33 110482.51 90424.56 60.38 81.85 

  सडक िनमार्ण तथा सम्भार दःतरु 106843.20 91863.77 80218.46 62053.51 58.08 77.36 

2 मूल्य अिभविृ  कर 3163610.29 2057844.13 2254820.16 2321289.18 73.37 102.95 

  उत्पादन, िवबी, सेवा 1366731.03 855696.60 928498.12 808435.23 59.15 87.07 

  पैठारी 1796879.26 1202147.53 1326322.04 1512853.95 84.19 114.06 

3 अन्तःशलु्क 1821678.00 987789.07 1352702.17 1214170.70 66.65 89.76 

  आन्तिरक उत्पादन 1107650.46 588640.74 765583.37 761226.75 68.72 99.43 
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ब. 
सं. 

कर शीषर्क 

आ.व. 
2078/79 

को वािषर्क लआय 

आ.व. 
2077/78 

को असलुी 

चाल ुआ.व.को 
चैतसम्मको 
लआय 

चाल ुआ.व.को 
चैतसम्मको 
स लन 

बािषर्क 

लआयको 
असूली 
% 

चैतसम्मको 
लआयको 
तलुनामा % 

  पैठारी 714027.54 399148.33 587118.80 452957.94 63.44 77.15 

4 िशक्षा सेवा शलु्क 10100.36 2987.66 7803.39 6268.65 62.06 80.33 

5 आयकर 2894996.06 1660247.23 2052548.73 1871046.36 64.63 91.16 

  आयकर 2555042.18 1487556.12 1798010.08 1695421.69 66.36 94.29 

  ब्याज कर 339953.88 172691.11 254538.65 175624.67 51.66 69.00 

  कर राजःव जम्मा 10679624.96 6366975.18 7722755.76 7277879.67 68.15 94.24 

6 गैरकर  जम्मा 1126379.04 471726.80 712062.78 614723.12 54.58 86.33 

  कूल राजःव 11806004.00 6838701.98 8434818.54 7892602.79 66.85 93.57 

7 अन्य ूाि  0.00 355902.92 0.00 386153.44 - - 

  जम्मा राजःव/ूाि  11806004.00 7194604.90 8434818.54 8278756.23 70.12 98.15 
 

करको दायरा िवःतार  
 2078 माघ, फागनु र चैत मिहनाको करदाता दतार् तथा 2078 चैतसम्मको जम्मा 

करदाता संख्या िनम्नानसुार रहेकोः- 

करदाताको ूकार 2078 चैत मसान्तसम्मको करदाता संख्या 

व्यावसाियक ःथायी लेखा नम्वर (BPAN) िलने 17,53,642 

व्यिक्तगत ःथायी लेखा नम्वर (PPAN) िलने 29,04,771 

अमीम कर क ी ूयोजनका लािग ःथायी लेखा नम्बर (WPAN) िलने 15,789 

ःथायी लेखा नम्बर ूा  गन जम्मा करदाता संख्या 46,74,202 

मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका 2,90,826 

अन्त:शलु्कमा दतार् भएका 1,14,883 
 

चाल ुआिथर्क वषर्को चैत मसान्तसम्ममा राजःवमा योगदान गन 10 मखु्य आयाितत मालवःतहु : 
( . करोडमा) 

मालवःतकुो िववरण आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79  

नाम यिुनट पिरमाण मूल्य राजःव पिरमाण मूल्य राजःव 

िडजेल KL 1211741 5974.43 3707.1 1301552 10597.54 4528.98 
जीप कार र भ्यानह  PCS 12034 1209.51 2755.83 12552 1391.34 3224.81 
पेशोल KL 458336 2335.87 2150.58 549920 4723.98 2830.09 
मोटर साइकल PCS 193260 1715.04 1846.88 147320 1380.11 1543.99 
तयारी कपडा PCS 184690549 2404.02 813.06 171974425 2731.81 920.77 
एल.िप.ग्याँस KG 357933771 2543.4 474.38 395730651 4534.34 845.68 
एम.एस.िवलेट KG 880969045 5075.84 932.32 522097607 3856.97 813.58 
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मालवःतकुो िववरण आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79  

नाम यिुनट पिरमाण मूल्य राजःव पिरमाण मूल्य राजःव 

मोटर साइकल ्
(अन एसेम्वल्ड) PCS 75735 785.83 696.83 78408 852.93 660.21 

मोवाइल टेिलफोन PCS 5799891 2964.18 469.14 5000858 3497.98 552.91 
एच.आर.िसट KG 301323743 1961.13 351.6 292966880 3014.15 537.78 

 

चाल ुआिथर्क वषर्को चैत मसान्तसम्ममा िनकासी भएका 10 मखु्य मालवःतकुो िववरणः 
( . करोडमा) 

मालवःतकुो िववरण आ.व. 2077/78 आ.व. 2078/79 
नाम यिुनट पिरमाण मूल्य पिरमाण मूल्य 

भटमासको तेल ूशोिधत KG 180580345 2881.35 178749321 4330.82 
ूशोिधत पाम तेल LTR 3000 0.04 177578207 3638.56 
सेन्थेिटक यानर् KG 24981201 574.29 30518145 932.20 
ऊनी गलचा कापट SQM 353987 538.98 333625 689.04 
तयारी कपडा PCS 8924296 401.41 8981673 527.19 
जटुका बिुनएका कपडा MTR 71164111 327.05 98131646 489.89 
फलफुलको जसु LTR 40048384 288 55074271 404.52 
सूयर्मखुीको ूशोिधत तेल KG 8367721 129.7 20075704 401.83 
अलैची KG 7170397 568.71 4268853 385.26 
जमोठ कपडा KG 1607337 304.36 1709567 364.69 

 

राजःव व्यवःथापनसम्बन्धी अन्य मखु्य कायर्ह ः 
 आिथर्क वषर् 2078/79 को राजःव नीित तथा कायर्बम एवम ्कायार्न्वयन कायर्योजना 

तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
 आिथर्क ऐन, 2078 को दफा 21 र 23 ले ूदान गरेका छुट सिुवधाह  उपभोग गनर् 

मु ा िफतार् िलने म्याद थप गरी 207९ वैशाख 15 कायम गिरएको। 
 छैठ  चरणको भन्सार सधुार तथा आधिुनकीकरण योजना कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
 आयकरतफर्  करदाताले ःवयं कर िनधार्रण गरी पेश गरेको आय िववरणअनसुारको आयमा 

अनसूुची-१ वा २ बमोिजम लाग्ने कर, शलु्क र व्याज ःवचािलत ूणालीबाट गणना हनेु र 
दािखला गरेको करको िववरण (अनसूुची-१०) पिन ःवचािलत ू णालीबाट तयार हनेु व्यवःथा 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 पूवार्नमुािनत र कारोबारमा आधािरत कर िववरण पेश गन बक्यौता नरहेका करदाताले पेश 
गरेको आय िववरणअनसुारको करचकु्ता ूमाणपऽ ःवचािलत ूणालीबाट करदाता ःवंयले 
िलन पाउने व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 मूल्य अिभविृ  करको खिरद िवबी खाता ूत्येक वषर् कर अिधकृतबाट ूमािणत गनुर्पन 
व्यवःथा हटाई करदाता ःवयंले ूमािणत गरी राख् नपुन व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 मूल्य अिभविृ  करतफर्  करदाताले कर िववरण पेश गदार् खिरद तथा िबबीको िववरण पिन 
िव तुीय माध्यमबाट पेश गन व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
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 िव तुीय माध्यमवाट भकु्तानी गरी वःत ुतथा सेवा खिरद गदार् ितरेको मूल्य अिभविृ  करको 
१० ूितशतले हनेु रकम उपभोक्तालाई िफतार् पाउने व्यवःथा शु वात गिरएको। 

 अन्तःशलु्क िःटकरमा क्यआुर कोड लागू गिरएको। 
 नेपाल राि य एक ार ूणालीमा िविभन् न 30 वटा िनकायह सँग आव ता कायम गिरएको। 
 भन्सार िवन्दमुा भकु्तानी गनुर्पन सम्पूणर् कर तथा महसलु िव तुीय ूणाली माफर् त गन 

व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
 उ ोगले िनकासी पैठारी स ेत नम्बर पाँच वषर्को लािग एकै पटक नवीकरण गनर् पाउने 

व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 
 Quality Registration को लािग आयकर तथा मूल्य अिभविृ  करमा दतार् रहेका 

करदाताह को अिभलेख लाई बायोमेिशक ूणालीमा अ ाविधक गन कायर् सबै आन्तिरक 
राजःव कायार्लयबाट कायार्न्वयन गिरएको। 

 करदाता ःवयंले नै आय िववरण पेश गन म्याद थप गनर् र अन्तःशलु्क इजाजतपऽ नवीकरण 
गनर्सक्ने व्यवःथा कायार्न्वयनमा रहेको। 

 Connect IPS माफर् त राजःव भकु् ानी गदार् िवगतमा सीमा तोिकएकोमा जितसकैु रकम कर 
ितनर् सिकने व्यवःथा गरी e-payment को दायरा िवःतार गिरएको। 

 ASYCUDA World System लागू भएका 24 वटा भन्सार कायार्लयह मा  Valuation Page 
कायार्न्वयन गिरएको। 

आिथर्क नीित िवँ लेषण 
 Macro-Economic Dash Board Update र Flash Chart ूकाशन गिरएको। 
 िव  सल्लाहकार समूह (Think Tank) को सेवा िलने सम्बन्धी कायर्िविध, 2078 तजुर्मा 
गिरएको। 

 सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण कायर्बम अध्ययन कायर्दल गठन भई कायर् ूारम्भ गरेको। 
 समसामियक आिथर्क िवषयह मा िनयिमत पमा Talk Program तथा Policy Dialogue 
कायर्बम सञ् चालन गिरएको। 

िव ीय क्षऽे व्यवःथापन तथा सावर्जिनक संःथान 
 बक तथा िव ीय संःथाह सँग समन्वय गन, तत ्तत ् िनकायसँग नीित िनमार्ण, ूशासिनक 
कायर्, िभसा िसफािरस, कायर् सहमित, ौम सहमित, अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगबाट 
उठाइएका िवषयमा समन्वय गन, बक तथा िव ीय संःथा र सावर्जिनक संःथानका पदािधकारी 
िनयकु्त गन, नेपाल सरकारको ूितिनिध तोक्ने, बक तथा िव ीय संःथाह  तथा सावर्जिनक 
संःथानको िनयमन गन र ूगित िववरण तयार गन लगायतका िविवध कायर् िनरन्तर पमा 
सम्पादन गिरएको। 

 दोॐो िव ीय क्षेऽ िवकास रणनीित (2078/79-2082/83) तजुर्माका सम्बन्धमा पिहलो 
िव ीय क्षेऽ िवकास रणनीितको समीक्षा, िनरन्तरता िदनपुन कायर्बम र अबको रणनीित 
सम्बन्धमा मःयौदा तयार गिरएको।  

 नेपाल नागिरक उ ययन ूािधकरणलाई बोनस ऐन, 2030 र बोनस िनयमावली,2039 को 
िनयम 6 र 7 बमोिजम काननुी ूिबया पूरा गरी सम्मािनत सव च्च अदालतको फैसला 
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बमोिजम कमर्चारीलाई बोनस िवतरण वापत भकु्तानी गनुर्पन रकम िहसाब गरी वाँकी रकम 
15 िदनिभऽ नेपाल सरकारको सिञ् चत कोषमा जम्मा गन गरी बोनस िवतरण गनर् सहमित 
ूदान भएको। 

 नेपाल सरकारको लगानी रहेको र हाल बन्द भएका केही सावर्जिनक संःथानह को 
पनुःःथापना तथा सञ् चालन सम्बन्धमा छलफल कायर्बम आयोजना गरी त्यःता संःथानह को 
सञ् चालन मोडािलटी सम्बन्धमा अध्ययनका लािग कायर्दल गठन गिरएको र कायर्दलबाट ूा  
सझुावका आधारमा संःथानह  पनुःसञ् चालनको अवधारणा नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) 
समक्ष पेश गिरएको। 

 सहिुलयतपूणर् कजार्का लािग ब्याज अनदुान सम्बन्धी एकीकृत कायर्िविध, २०७५ बक तथा 
िव ीय संःथाबाट ूवाह भएका िविभन् न कजार्मा ब्याज अनदुान ूदान गनर् एवम ्शीतघर तथा 
खा ान् न भण्डारण घर िनमार्णमा ूदान गिरएको ब्याज अनदुान सोधभनार् िदइएको। 

 कृिष िवकासका लािग अन्तरार्ि य कोष तथा नेपाल सरकारबीच सम्पन् न सम्झौताअनसुार कृिष 
िवकास बकबाट सञ् चािलत Value Chains for Inclusive Transformation of Agriculture 
(VITA) कायर्बम सञ् चालनका लािग Project Steering Committee गठन गिरएको। 

 हाइसोइलेिक्शिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िलिमटेड र बटुवल पावर कम्पनीलाई 
नगद लाभांश िवतरणका लािग सहमित ूदान गिरएको। 

 लेखामान बोडर्लाई Asian Oceanian Standrad-Setters Groups को १४औ बैठक सेप्टेम्बर, 
2022 मा नेपालमा आयोजना गन सम्बन्धमा सहमित ूदान गिरएको। 

 राि य वािणज्य बक िलिमटेडलाई वैदेिशक ऋण िलनका लािग सहमित ूदान गिरएको। 

अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता 
चाल ुआ.व. २०७८/७९ को चैत मिहनासम्ममा अनदुान सहायतातफर्  . 9 अबर् 46 करोड 
26 लाख र ऋण सहायतातफर्  . 1 खबर् 16 अबर् 60 करोड 98 लाख गरी जम्मा . 1 
खबर् 26 अबर्  7 करोड 24 लाख माऽ अन्तरार्ि य आिथर्क सहायता ूितव ता ूा  भएको। 
(िवःततृ िववरण अनसुचुी-२ मा संलग्न छ।) 

िव ीय सङ् घीयता 
 कोिभड-१९ को महामारीबाट ूभािवत अितिवपन् न पिरवारलाई नगद हःतान्तरण कायर्िविध, 

2078 अनसुार ःथानीय तहह बाट नगद हःतान्तरणको काम भइरहेको। 
 राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोगको िसफािरसको आधारमा नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भइर् रोयल्टी बाँडफाँट भएको। 

 अन्तर-सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, २०७४ बमोिजम आगामी आिथर्क वषर् 2079/80 
मा नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजःव बाँडफाँट बापतको 
अनमुािनत रकम र िव ीय समानीकरण अनदुानको अनमुािनत रकमको िववरण ूदेश तथा 
ःथानीय तहमा पठाइएको। 

 अन्तर-सरकारी िव  पिरषदको सात  बैठक सम्पन् न भएको। 
 स , ूदेश तथा ःथानीय तहको कर ूणाली, त्यसमा देिखएका दोहोरोपना अन्य समःया तथा 
समःया समाधानका उपायह  खोजी गरी नेपाल सरकारलाइर् सझुाव िदनका लािग राजःव 
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परामशर् सिमित अन्तगर्त गिठत अन्तर-सरकारी राजःव व्यवःथापन उपसिमितको िविभन् न 
बैठक तथा अन्तिबर् याबाट ूा  सझुावह  स लन गरी राय सिहतको ूितवेदन सिमित समक्ष 
पेश गिरएको। 

ूशासिनक तथा स ठन सधुार 
 लोक सेवा आयोगको वािषर्क कायर् तािलकाअनसुार नेपाल ूशासन सेवाका राजःव र लेखा 
समूह तथा नेपाल लेखापरीक्षण सेवाका राजपऽाि त ि तीय र ततृीय ौेणीका गरी जम्मा १ 
सय ९६ पदको माग आकृित फाराम स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा 
पठाइएको।साथै, राजपऽ अनि त पदमा पिन समयमै माग आकृित फाराम भरी पठाउन 
मातहतका िनकायलाई िनदशन िदइएको। 

 काठमाड  चोभारिःथत चोभार सकु्खा बन्दरगाह भन्सार कायार्लय ःथापना भई सञ् चालनमा 
आएको। 

 भन्सार एजेण्टको संख्या थप गनर् आवँयक कायर्िविध तयार गरी 6 सय 60 जना भन्सार 
एजेण्टको िव ापन गरी िलिखत परीक्षा सम्पन् न गिरएको। 

 तीनै तहका सावर्जिनक िव  व्यवःथापनमा संलग्न २ हजार ५ सय ३३ कमर्चारीह लाई 
िविभन् न िवषयमा क्षमता िवकाससम्बन्धी तािलम ूदान गिरएको। 

 मन्ऽालय र मातहतका कमर्चारीह लाई ू चिलत कानूनले तोकेको समयिभऽ नै सम्पि  िववरण 
बझुाउन लगाइएको। करारमा कायर्रत ५ सय ६६ जना कमर्चारीको सम्बिन्धत िवभाग र 
मन्ऽालयमा सम्पि  िववरण दतार् गनर् लगाइएको। बक तथा िव ीय संःथामा कायर्रत १३ 
हजार ८ सय १४ जना कमर्चारीको सम्पि  िववरण मन्ऽालयमा दतार् गरी अिभलेख रािखएको। 

 ूचिलत कानूनबमोिजम जफत गिरएका चार पाङ्म े२९ र दइुर् पाङ्म े२६ वटा सवारी साधन 
िविभन् न सरकारी िनकायलाइर् हःतान्तरण गिरएको। 

 Internet, Networking, IT Related Software, Hardware and Support Services, e-attendance, 
Video Conference, Meeting Hall booking, Finance Minister’s Schedule Management, 
Website, Twitter, Email सम्बन्धी सूचना तथा तथ्या  अ ाविधक गरी सञ् चालनमा 
ल्याइएको। 

 कमर्चारी व्यवःथापनसँग सम्बिन्धत मानव संशाधन सूचना व्यवःथापन ूणाली (HRMIS) 
अ ाविधक गिरएको। 

 कमर्चारीह को क्षमता अिभविृ  गनर् हलकुा सवारी साधन, अङमजेी भाषा तथा कम्प्यटुर 
इन्फोमािफक्स ःूडेिसटसम्बन्धी तािलमह  सञ् चालन गिरएको। 

 आ.व. २०७७/७८ को NPSAS अनु पको िव ीय िववरण तयार गिरएको।साथै, आ.व. 
२०७७/७८ को अन्तिरक लेखापरीक्षण र अिन्तम लेखापरीक्षण ूितवेदन ूा  गिरएको। 

अनगुमन तथा मूल्या न 
 आिथर्क वषर् 207८/207९ को वािषर्क बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना तयार गरी एकीकृत 
अनगुमन ूणालीमा िनयिमत पमा ूगित अ ाविधक गिरएको।उक्त बजेट कायार्न्वयन 
कायर्योजनाको 1 सय 19 माइलःटोनह मध्ये २०७८ चैत मिहनासम्ममा गनुर्पन कायर्ह मा 
83 ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
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 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,2064 को दफा 5(3) ूयोजनका लािग आिथर्क वषर् 
2078/79 मा सम्पादन गिरएका कायर्ह को िववरण ूत्येक ऽैमािसक अविध समा  भएको 
१५ िदन िभऽ यस मन्ऽालयको वेवसाइटमा सावर्जिनक गिरएको। 

 सूचना मागकतार्लाई सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन 2064, बमोिजम िनयिमत पमा सूचना 
ूदान भइरहेको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को नीित तथा कायर्बम, बजेट कायार्न्वयन कायर्योजना र िवकास कायर्बमको 
ूगित सिमक्षा तथा मन्ऽालयःतरीय िवकास समःया समाधान सिमित (MDAC) को वैठक 
िनधार्िरत समय िभऽै िनयिमत पमा आयोजना भएको। 

कोिभड-19 को संबमण रोकथाम तथा िनयन्ऽण 
 कोिभड 19 िव  खिटने रा सेवकको मतृ्य ुभएमा आिथर्क सहायता २५ लाख िदने व्यवःथा 
गिरएको। 

 सबै रा सेवकलाई एक लाख बराबरको कोरोना बीमा सिुवधा उपलव्ध गराइएको।कोरोनाको 
िनःशलु्क उपचारको व्यवःथा गिरएको। 

 केश वेशमा आधािरत रही Mild  िवरामी ूित व्यिक्त ३ हजार ५ सय, Moderate िवरामी ूित 
व्यिक्त .७ हजार,  Severe िवरामीको ूित व्यिक्त १ हजार ५ सय पैयाँका दरले  सरकारी,  
सामदुाियक र िनजी अःपताललाई सोधभनार् बापत रकम िनकासा गिरएको। 

 Isolation केन्िका लािग ूित व्यिक्त २ हजार पैयाँ तथा सामान्य लक्षणका लािग ूित व्यिक्त 
२ हजार पैयाँ ूदान गन व्यवःथा गिरएको। 

 ःवाःथ्यकमीर्ले Clinical िनगरानी गदार् लाग्ने खचर् ूित िवरामी २ सय पैयाँ ूदान गन 
व्यवःथा गिरएको। 

 ूत्यक्ष उपचारमा खिटने ःवाःथ्यकमीर्लाइर् जोिखम भ ा ःव प तलवको ५०% ूदान गन 
व्यवःथा गिरएको। 

कोिभड-१९ को सङ् बमणबाट ूभािवत कारोबारमा कर छुट सहिुलयतसम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः  
 बीस लाख पैयाँसम्मको कारोबार वा दईु लाख पैयाँसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा ४ को उपदफा (४) बमोिजम कर लाग्ने करदातालाई आय वषर् २०७७/७८ मा 
लाग्ने करमा नब्बे ूितशत छुट हनेु व्यवःथा िमलाइएको, 

 आयकर ऐन, २०५८ को  दफा ४ को उपदफा (४क) बमोिजम कारोबारको आधारमा कर 
बझुाउने बीस लाख पैयाँदेिख पचास लाख पैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आय 
वषर् २०७७/७८ मा लाग्ने करमा पचह र ूितशत छुट हनेु व्यवःथा िमलाइएको, 

 एक करोड पैयाँसम्मको व्यावसाियक कारोबार भएका व्यिक्तलाई आय वषर् २०७७/७८ 
मा आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम लाग्ने करमा पचास ू ितशतले छुट हनेु व्यवःथा िमलाइएको, 

 होटल‚ शाभल‚ शेिक ‚ चलिचऽ व्यवसाय (िनमार्ण, िवतरण तथा ूदशर्न), पाटीर् प्यालेस‚ सञ् चार 
गहृ (िमिडया हाउस), यातायात वा हवाई सेवाको एक करोड पयाभन्दा बढी कारोबार गन 
व्यिक्तलाई आय वषर् २०७७/७८ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोिजमको करयोग्य आयमा 
एक ूितशत माऽ कर लाग्ने व्यवःथा गिरएको, 
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 आयकर ऐन, २०५८ को उपदफा (४) बमोिजमको व्यवसायमा आय वषर् २०७६/७७ र 
२०७७/७८ मा नोक्सानी भएको रहेछ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा २० को उपदफा 
(१) बमोिजम त्यःतो नोक्सानी क ी गनर् पाउने अविधमा तीन वषर् थप हनेु व्यवःथा 
िमलाइएको, 

 कुनै व्यिक्तले आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा नेपाल सरकार‚ ूदेश सरकार वा ःथानीय तहले 
ःथापना गरेको कोरोना सङ् बमण रोकथाम‚ िनयन्ऽण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको 
रकम उक्त वषर्को करयोग्य आय गणना गदार् खचर् क ी गनर् पाउने व्यवःथा गिरएको। 

 कोिभड-१९ बाट सङ् बिमत िबरामीको उपचार व्यवःथापनका लािग आवँयक पन ःवाःथ्य 
सामामीको पैठारी‚ उत्पादन र िवबी िवतरण लाग्ने भन्सार महसलु‚ अन्तःशलु्क तथा मूल्य 
अिभविृ  करमा २०७८ पसु मसान्तसम्म छुट सिुवधा उपलव्ध गराइएको। 

अन्य िविवध 
 िबयाकलापमा आधािरत खचर् लेखाङ्कन गरी सोझै बैङ्क खातामा रकम भकु्तानी गनर् सिकने 
गरी तयार गिरएको Computerized Government Accounting System-CGAS सङ्घ र ूदेश 
अन्तगर्तको सबै सरकारी कायार्लयह मा लागू गिरएको। 

 नेपाल सरकारको सिञ् चत कोषबाट िनवृ भरण रकम पाइरहेका सेवा िनवृ  कमर्चारीलाई 
िव तुीय ूणालीबाट िनवृ भरण रकम सोझै बैङ्क खातामा पठाउने गरी ूणाली िवकास भई 
सम्पूणर् रकम सोही ूणालीमाफर् त पठाइएको। 

 Computerized Government Accounting System-CGAS सँग कमर्चारी सञ् चय कोष र 
नागिरक लगानी कोषको ूणालीबीच अन्तर आव ता (Integration) गरी कोष क ी रकम 
िव तुीय माध्यमबाटै पेश (Online Submission)  गन कायर् शु  भएको। 

 सावर्जिनक सम्पि को अिभलेखा न गन ूयोजनको लािग तीनै तहका सरकारी कायार्लयह मा 
सावर्जिनक सम्पि  व्यवःथापन ू णाली (Public Asset Management System-PAMS) ू योगमा 
ल्याइएको। 

 ःथानीय तहको बजेट तजुर्मा, कोष व्यवःथापन, लेखा न र ूितवेदनको लािग “ःथानीय तह 
कोष व्यवःथापन ू णाली (SuTRA) ” लाग ुभएको।यस ू णालीबाट ७ सय ५३ (सबै) ःथानीय 
तहह ले बजेट ूिव ी र खचर् लेखा न गरी ूितवेदन समेत हनेु गरेको। 

 आन्तिरक राजःव िवभाग अन्तगर्त डे.1/डे.3 आय िववरणअनसुारको कर चकु्ता ूमाणपऽ 
ःवचािलत ूणालीबाट करदाता ःवयंले िलन सक्ने र जनुसकैु आन्तिरक राजःव कायार्लय/ 
करदाता सेवा कायार्लयबाट व्यिक्तगत ःथायी लेखा नम्वर िलन सक्ने व्यवःथा गिरएको। 
सेवाूवाहलाई सरलीकरण गनर् मोबाइल एप्सको ूयोग, करदाता ःवयंले अनलाइन माफर् त 
अन्तःशलु्क इजाजतपऽ नवीकरण, USER ID र PASSWORD िलन र अिभलेख अ ाविधक 
गनर् सक्ने व्यवःथा कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 Connect IPS माफर् त राजःव भकु् ानी गदार् िवगतमा सीमा तोिकएकोमा जितसकैु रकम कर 
ितनर् सिकने व्यवःथा गरी e-payment को दायरा िवःतार गिरएको। 

 आिथर्क कायर्िविध तथा िव ीय उ रदाियत्व ऐन, 2076 तथा िनयमावली, 2077 र 
िविनयोजन ऐन, 2078 को दफा 8(7) को व्यवःथाबमोिजम बजेट कायार्न्वयनलाई सहज, 
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सरल र ूभावकारी बनाउन चाल ुखचर्तफर्  25 ूितशतसम्म रकमान्तर सम्बिन्धत लेखा 
उ रदायी अिधकृतबाटै हनेु व्यवःथा कायार्न्वयनमा आएको। 

 िव तुीय माध्यमबाट पेश हनेु अिमम करक ीको िववरण (e-TDS) करक ीकतार् ःवयंले Verify 

गनर् सक्ने गरी एकीकृत कर ूणालीमा सधुार गिरएको। 
 ॄेटन उड्स सम्झौता ऐन (सं.स.), २०१८ को दफा ६ अन्तगर्त नेपाल रा  बकको नाममा 
िमित र रकम समेत समावेश गरी Valuation Adjustment वापत नेपाल सरकारको तफर् बाट 
ऋणपऽ जारी गिरएको। 

 Debt Operation Management System (DOMS) कायार्न्वयन सम्बन्धमा नेपाल रा  बक र 
सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयमा कायार्न्वयनका लािग पठाइएको। 

 आगामी तीन आिथर्क वषर्मा ूा  हनु सक्ने सम्भािवत अन्तरार्ि य सहायता (अनदुान र ऋण) 
ूक्षेपण (Three Year Projection of External Assistance) तयार गिरएको। 

 

8. राि य गौरवका आयोजनाह ः- 
क. िमलेिनयम च्यालेञ् ज एकाउण्ट नेपाल िवकास सिमित (एमिसए-नेपाल)  

 चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मिहनासम्मको ूगित 
ब.सं. ूमखु िबयाकलाप ूगित 
१ शान्सिमसन लाइन पनुवार्स कायर् योजना (RAP) 

र जीिवकोपाजर्न पनुःःथापना कायर्बम (LRP) 
 कम्प्याक्टको संसदीय अनमुोदनपिछ 
बोलपऽ सूचना ूकाशन भएको। 

२ ३० िक.िम. शान्सिमसन लाइनको सभ   िव ीय ूःतावमा छलफल भइरहेको। 
३ नयाँ िवतरण लाईन िनमार्ण तथा क्षमता 

अिभविृ का लािग िडजाईन र िनमार्ण ठेक् का 
 बोलपऽ कागजात तयारी ूिबयामा। 

४ आयोजना ूभािवत क्षेऽका व्यिक्तह को 
क्षमता अिभविृ का लािग परमशर् सेवा 

 बोलपऽ कागजात तयारी ूिबयामा। 

५ रातमाटे सवःटेसनका लािग जग्गा अधीमहण  ९८% मआुब्जा िवतरण। 
६ रातमाटे सवःटेसन-जीिवकोपाजर्न पनुःःथापना

कायर्बम (LRP) 
 सम्झौता भइसकेको। 

७ ख गणना/लगत स लन  िजल्ला तथा ूादेिशक ःतरीय परामशर् 
गो ी सम्पन् न। 

८ रातमाटे सबःटेसन - सीमामा पखार्ल  िनमार्ण  सम्झौता भइसकेको। 
९ एफिडआर र सपुरपेभ तािलम  सडक िवभागका ूितिनिधलाई एफिडआर 

र सपुरपेभ तािलम ूदान गिरएको। 
१० पाईलट िडजाईन तथा सपुिरवेक्षण 

परामशर्दाता 
 ूारिम्भक ूितवेदन ःवीकृत भएको, िडजाइन, 
ूारिम्भक वातावरण ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
र पनुवार्स योजना अध्ययन भइरहेको। 

११ ूयोगशाला िनमार्ण  िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
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आयोजनाको हालसम्मको िव ीय ूगित 

आयोजना नेपाल सरकार एमसीसी जम्मा 
िव तु ूसारण आयोजना १,९८,८३,७१ १,०७,२१,६६ ३,०६,०५,३७ 
सडक ममर्त आयोजना ६,६३,१९ ९,७१,४७ १६,३४,६६ 
कायर्बम व्यःथापन तथा ूशासन ७१,१०,२० ६८,०३,१२ १३९,१३,३२ 

कुल खचर् २,७६,५७,१० १,८४,९६,२५ ४,६१,५३,३५ 
 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर्  ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
305000113 अथर् मन्ऽालय 1316800 1299153 98.66 
305000123 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्यायािधकरण 19773 10198 51.58 
305000133 ऋण असलुी न्यायािधकरण 35200 31556 89.65 
305000143 अन्तरार्ि य संघ, संःथा सदःयता शलु्क अनदुान िविवध 500000 253633 50.73 

305001013 साना िकसान िवकास बक (िव ीय संःथा), 
िविवध 140000 108023 77.16 

305001023 लघ ुबीमा सहयोग कायर्बम 
(पश,ुबाली,ःवाःथ्य) 691972 646805 93.47 

305001053 बजेट सधुार आयोजना 4700 - - 
305001083 िमलेिनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 1279600 382223 29.87 
305001133 आिथर्क पनु त्थान, राहत तथा सहिुलयत कायर्बम 13308514 5529778 41.55 
305010113 महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 123293 97405 79.00 
305010123 िनवृि भरण व्यवःथापन कायार्लय 50241 35364 70.39 
305010133 कुमारी चोक तथा केन्िीय तहिसल कायार्लय 17700 15461 87.35 
305010143 कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयह 660648 563738 85.33 
305011013 सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापन सधुार कायर्बम 1114700 163814 14.70 
305020113 सावर्जिनक िव  व्यवःथापन तािलम केन्ि 69000 36223 52.50 
305030113 भन्सार िवभाग 142094 109026 76.73 
305030123 भन्सार कायार्लयह 1000857 800190 79.95 
305031013 भन्सार सधुार कायर्बम 107300 43081 40.15 
305040113 आन्तिरक राजःव िवभाग 517484 251326 48.57 
305040123 आन्तिरक राजःव कायार्लयह  1571236 1096532 69.79 
305050113 सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 34700 21636 62.35 

 कुल जम्मा 22705812 11495169 50.63 
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 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
305000114 अथर् मन्ऽालय 11030 10267 93.08 
305000124 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्यायािधकरण 1350 1330 98.54 
305000134 ऋण असलुी न्यायािधकरण 850 846 99.55 
305001084 िमलेिनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 6927478 1949629 28.14 
305010114 महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 13220 10921 82.61 
305010124 िनवृि भरण व्यवःथापन कायार्लय 1300 935 71.95 
305010134 कुमारी चोक तथा केन्िीय तहिसल कायार्लय 700 698 99.76 
305010144 कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयह 124587 105577 84.74 
305011014 सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापन सधुार कायर्बम 243400 61723 25.36 
305020114 सावर्जिनक िव  व्यवःथापन तािलम केन्ि 6500 1809 27.83 
305030114 भन्सार िवभाग 6000 3105 51.75 
305030124 भन्सार कायार्लयह 82625 49390 59.78 
305031014 भन्सार सधुार कायर्बम 861400 301961 35.05 
305040114 आन्तिरक राजःव िवभाग 235838 125777 53.33 
305040124 आन्तिरक राजःव कायार्लयह  329297 227097 68.96 
305050114 सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 6400 5698 89.03 

 कुल जम्मा 8851975 2856765 32.27 
 

10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
305000113 अथर् मन्ऽालय 366593 229450 62.59 
305000123 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्यायािधकरण 19800 9014 45.53 
305000133 ऋण असलुी न्यायािधकरण 34900 24586 70.45 
305000143 अन्तरार्ि य संघ, संःथा सदःयता शलु्क अनदुान िविवध 500300 193085 38.59 
305001013 साना िकसान िवकास बक (िव ीय संःथा), िविवध 40000 40000 100.00 
305001023 लघ ुबीमा सहयोग कायर्बम (पश,ु बाली, ःवाःथ्य ) 359400 339466 94.45 
305001053 बजेट सधुार आयोजना 12200 - - 
305001083 िमलेिनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 752000 343375 45.66 
305001133 आिथर्क पनु त्थान, राहत तथा सहिुलयत कायर्बम 20596000 9189697 44.62 
305010113 महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 125200 70602 56.39 
305010123 िनवृि भरण व्यवःथापन कायार्लय 48150 32979 68.49 
305010133 कुमारी चोक तथा केन्िीय तहिसल कायार्लय 17994 9324 51.81 
305010143 कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयह 717700 406960 56.70 
305011013 सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापन सधुार कायर्बम 757896 166139 21.92 
305020113 सावर्जिनक िव व्यवःथापन तािलम केन्ि 66700 30252 45.36 
305030113 भन्सार िवभाग 148809 71822 48.26 
305030123 भन्सार कायार्लयह 896860 568690 63.41 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
305031013 भन्सार सधुार कायर्बम 109900 18394 16.74 
305040113 आन्तिरक राजःव िवभाग 398470 289203 72.58 
305040123 आन्तिरक राजःव कायार्लयह 1549380 848540 54.77 
305050113 सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 35900 18250 50.84 

कुल जम्मा 27554152 12899828 46.82 
  

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

305000114 अथर् मन्ऽालय 33187 11013 33.19 
305000124 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्यायािधकरण 700 494 70.63 
305000134 ऋण असलुी न्यायािधकरण 600 592 98.64 
305001054 बजेट सधुार आयोजना 90000 - - 
305001084 िमलेिनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 8350300 162456 1.95 
305010114 महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 18000 2636 14.65 
305010124 िनवृि भरण व्यवःथापन कायार्लय 1500 1103 73.56 
305010134 कुमारी चोक तथा केन्िीय तहिसल कायार्लय 800 301 37.64 
305010144 कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयह 128400 47549 37.03 
305011014 सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापन सधुार कायर्बम 360504 9150 2.54 
305020114 सावर्जिनक िव  व्यवःथापन तािलम केन्ि 7000 4501 64.30 
305030114 भन्सार िवभाग 106400 1302 1.22 
305030124 भन्सार कायार्लयह 91300 34865 38.19 
305031014 भन्सार सधुार कायर्बम 854500 83034 9.72 
305040114 आन्तिरक राजःव िवभाग 376800 119716 31.77 
305040124 आन्तिरक राजःव कायार्लयह  279570 44795 16.02 
305050114 सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 6000 2656 44.26 

कुल जम्मा 10705561 526165 4.91 
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उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 
1. पृ भिूम  

उ ोग मन्ऽालयले मलुकुको उ ोग, वािणज्य र आपूितर् क्षेऽलाई सवल र सु ढ तलु्याउदै सहज 
औ ोिगक वातावरण िनमार्ण गरी लगानी ूव र्न गनर् नीितगत सहजीकरण गदर्छ।व्यापार ूव र्न, 
सहजीकरण र िनयमन, औ ोिगक सम्पि को संरक्षण, औ ोिगक पूवार्धारको िवकास र सञ् चालन 
लगायतका मखु्य कायर्बमको तजुर्मा गरी सरोकारवाला िनकाय, िनजी क्षेऽ तथा दात ृ िनकायसँग 
समन्वय गरी कायार्न्वयन गनुर्का साथै ितनको अनगुमन तथा मूल्या न गरी पृ पोषण गन लगायतका 
काम मन्ऽालयले गद आएको। 

 

2. दीघर्कालीन सोच 

 आिथर्क समिृ का लािग उच्च ूितफलयकु्त, िदगो र रोजगारमलुक औ ोिगक िवकास गन, 
 िनयार्त  ूव र्न एवम ्आयात व्यवःथापन गरी आिथर्क समिृ का लािग व्यापार सन्तलुन कायम 

राख् ने, 
 सहज, ःवचािलत र भरपद  आपूितर् ूणाली सञ् चालन गरी उपभोक्ता िहत संरक्षण गन। 

 

3.  उ ेँ य 

 औ ोिगक उत्पादन अिभविृ  गरी कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा उ ोग क्षेऽको योगदान विृ  गन, 
 उ ोग क्षेऽको ूितःपधार्त्मक क्षमता विृ  गरी आयात ूितःथापन र िनयार्त ूव र्न गन, 
 लगानीमैऽी वातावरण िसजर्ना गरी उ ोग क्षेऽमा ःवदेशी र िवदेशी लगानी विृ  गरी रोजगारीका 

अवसर िवःतार गन, 
 खा ान् न तथा आधारभतू उपभोगका वःत,ु तलुनात्मक लाभका िनयार्तजन्य वःत ुतथा सेवाको 

उत्पादन विृ  गन, 
 ःवदेशी तथा वैदेिशक व्यापार लागत घटाउने, 
 नेपाली वःत ुतथा सेवाको अन्तरार्ि य मूल्य ौृ लामा आब ता अिभविृ  गन,  

 उपभोग्य वःत,ु औषधी, उपकरण तथा पेशोिलयम  पदाथर् लगायतका अत्यावँयक वःत ुतथा 
सेवाको देशव्यापी पमा सवर्सलुभ आपूितर् सिुनिँ चत गन, 

 बजार ूणालीलाई ःवच्छ, ूितःपधीर् र उपभोक्ताूित िजम्मेवार बनाउने। 
 

4. रणनीित 

 उ ोग क्षेऽको अन्य उत्पादनमूलक क्षेऽसँग अन्तरसम्बन्ध ःथािपत गरी िवकास र िवःतार गन, 
 औ ोिगक क्षेऽको िवकासका लािग नीितगत, कानूनी र संःथागत सधुार गन, 
 आधिुनक ूिविधको ूयोग, एक ार ूणालीको िवकास र औ ोिगक पूवार्धार िवकास माफर् त 

लगानीमैऽी वातावरण तयार गन, 
 खानी तथा खिनजजन्य उ ोगको लागत ूभावी र तलुनात्मक लाभका आधारमा खोज, अन्वेषण, 

उत्खनन र उत्पादन गन, 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय  39 
 

 ूितःपधीर् क्षमता र तलुनात्मक लाभ भएका ःवदेशी कच्चा पदाथर्मा आधािरत उ ोगमा सावर्जिनक-
िनजी-सहकारी साझेदारीमा लगानी पिरचालन गद आयात ूितःथापनमा जोड िदने, 

 उ ोगधन्दाको िवकास र िवःतारका लािग क्षमता िवकास, िव ीय पहुँच र ूव र्नात्मक उपायह  
अवलम्बन गन, 

 व्यापार पूवार्धारको िवकास र उपयोग, सूचना ूिविधको ूयोग एवम ्िवःतार, व्यापार सहजीकरण 
र संःथागत सु ढीकरण गरी ःवदेशी तथा वैदेिशक व्यापार लागत कम गन, 

 वौि क सम्पि  अिधकारको अन्तरार्ि य बजारमा संरक्षण र ूव र्न गन, 
 आपूितर् व्यवःथा, ूितःपधार् ूव र्न र उपभोक्ताको िहतसँग सम्बिन्धत कानूनको ूभावकारी 

कायार्न्वयन गन, 
 आपूितर् व्यवःथामा संलग्न संःथानको संःथागत तथा संरचनागत सु ढीकरण गन, 
 आपूितर् अनगुमन ूणालीको िवकास गरी ूभावकारी कायार्न्वयन गन, 
 आधारभतू आवँयकता तथा आवँयक वःत ुलगायत सबै वःत ुतथा सेवाको उपलब्धता तथा 

गणुःतर, मूल्य र आपूितर्मा पारदिशर्ता कायम गरी बजारमा कृिऽम अवरोध र अभावको अन्त्य 
गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
१ उ ोग वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 153 150 3 0 
2 उ ोग िवभाग 56 53 3 0 
3 कम्पनी रिज ारको कायार्लय 56 53 3 0 
4 वािणज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण िवभाग ४७ ४७ १ 0 
5 नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभाग ८९ ७३ १६  
6 केन्िीय कारागार कारखाना १९ ७ १५ ० 
7 खानी तथा भगूभर् िवभाग १४४ १०९ ३५ ० 

 

6. आिथर्क वषर् २०७८/७९  को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को २०७९ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

          

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

७२ ौम बजारमा ूवेश गन यवुा, वैदेिशक 
रोजगारबाट फिकर् एका तथा ःवदेशमा 
रोजगार गमुाएका ौिमकको सीप तथा 
क्षमता िवकास गनर् हःतकला, प्लिम्ब , 

िबजलुी ममर्त, इलेक्शोिनक्स, कुक, कािलगढ, 

िसकमीर्, डकमीर्, िसलाइ कटाई, ब्यिुटिसयन, 

कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल 
लगायतका व्यवसायमा थप १ लाख 

 लघ,ु घरेल ु तथा साना उ ोग ूव र्न गनर् 
लघ,ु घरेल ुतथा साना उ ोग ूव र्न केन्ि 
ःथापना भई उ मशीलतासम्बन्धी तािलम 
सञ् चालन भइरहेको। 

 ५ सय १५ जनालाई मोटरसाइकल ममर्त 
हाउस वाइिर , िसलाइ, मोवाइल ममर्त 
लगायत अन्य व्यावसाियक तथा सीपमूलक 
तािलम ूदान गिरएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

व्यिक्तलाई सीप िवकास तािलम ूदान 
गिरने।

७३ ःवदेशी उ ोगको आवँयकताअनसुार 
सीपयकु्त जनशिक्तको िवकास गनर् िनजी 
क्षेऽको साझेदारीमा उत्पादन तथा 
सेवामूलक उ ोगमा ूिशक्षाथीर् कामदारलाई 
तीन मिहनाको न्यूनतम पािरौिमक
बराबरको अनदुान उपलब्ध गराई 
कायर्ःथलमा आधािरत तािलम सञ् चालन 
गिरने र सोही उ ोगमा २ वषर्को रोजगारी 
सिुनिँ चत गरी २५ हजार रोजगारी िसजर्ना 
हनेु। 

 कायर्ःथलमा आधािरत तािलम सञ् चालनका 
लािग कायर्िविधको तयार गनर्का लािग िविभन् न 
साझेदारह सँग छलफल गरी मःयौदा तयार 
गरी पेश गिरएको।  

१०३ न्यूनतम समथर्न मूल्यमा धान, गहुँ र मकै 
लगायतका कृिष उपजको भण्डारण गरी 
आपूितर्लाई सहज एवम ् िनयिमत बनाउन 
खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी र कृिष 
सहकारी माफर् त खिरद गन व्यवःथा 
िमलाइने।   

 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी ःथापना 
भई दगुर्म क्षेऽमा खा ान् न ढुवानी तथा 
चाडपवर्मा सहिुलयत पसल सञ् चालन 
भइरहेको। 

 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनीबाट 
िनयिमत पमा न्यूनतम समथर्न मूल्यमा 
िकसानह सँग खा ान् न खिरद गन कायर् 
भइरहेको तथा आपूितर्लाई सहज एवम ्
िनयिमत बनाउन भण्डारण गन गिरएको। 

१७५ राि य अथर्तन्ऽमा उ ोग क्षेऽको योगदान 
विृ  गनर् अनकूुल व्यावसाियक वातावरण 
िसजर्ना गरी नेपाललाई आकषर्क एवम ्
सरुिक्षत लगानी गन्तव्यको पमा िवकास 
गिरने।लगानीमैऽी उ ोग ूशासन, 

सौिवध्यपूणर् व्यवहार, संरक्षणयकु्त कर 
ूणाली, असल ौम सम्बन्ध एवम ्आधिुनक 
पूवार्धार िवकास गरी औ ोिगकीकरणको
ूिबयालाई तीो बनाइने। 

 एक/एक वटा औ ोिगक क्षेऽ, औ ोिगक 
माम र िवशेष आिथर्क क्षेऽलाई ःमाटर् 
पूवार्धारयकु्त बनाई नमूनाका पमा िवकास 
गनर् िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन गन कायर् 
भइरहेको। 

 िविभन् न ूःतािवत सम्भाव्य औ ोिगक 
कोिरडोरको िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन कायर् 
भइरहेको।  

१७६ ःवदेशी वःतकुो बहृत उत्पादन, बजारीकरण, 

ूयोग एवम ् िनकासी ूव र्नका लािग िनजी 
क्षेऽसँगको सहकायर्मा मेड इन नेपाल र मेक 
इन नेपाल अिभयान सञ् चालन
गिरने।िसमेन्ट, औषधी, फलामे डण्डी, 

 ःवदेशी वःतु तथा सेवाको उत्पादन ूव र्न 
र उपभोग अिभविृ  गन उ ेँयले मेक इन 
नेपाल अिभयान कायर् िविभन् न सरोकारवाला 
तथा उ ोगह को साझेदारी तथा समन्वयमा 
सञ् चालन भइरहेको। मेड इन नेपाल 
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फिनर्चर र जु ा लगायतका उत्पादनमा 
आत्मिनभर्र हुँदै िनकासी ूव र्न गिरने।

अिभयान सञ् चालनका लािग यवुा उ मी तथा 
सरोकारवालाह सँग छलफल भइरहेको।   

१७७  घरेल,ु साना तथा मझौला उ ोगलाई संरक्षण 
गरी ःथानीय कच्चापदाथर् र ौममा आधािरत 
उत्पादन अिभविृ  गिरनेछ र बजार ूव र्न 
गनर् भच ुर्अल शेड-सो आयोजना गिरने। 

 ूदेश िनदशनालय र िजल्ला घरेल ु
कायार्लयको क्षमता िवकासका लािग गण्डकी, 
लिुम्बनी, सदूुरपिँ चम ूदेश र ूदेश नं. १ 
मा तािलम सञ् चालन सम्पन् न गिरएको। 

 सातवटै ूदेशमा नेपालमा कच्चा पदाथर् 
उपलब्ध हनेु र तलुनात्मक लाभ भएका 
औ ोिगक लगानीका क्षेऽको पिहचानसम्बन्धी 
अध्ययन कायर् शु गिरएको। 

१८० झापाको दमक, मकवानपरुको मयरुधाप, 

पन्देहीको मोतीपरु, बाँकेको नौवःता, 
कैलालीको लम्की र कञ् चनपरुको दैजीमा 
आगामी दईु वषर्िभऽ औ ोिगक क्षेऽको 
पूवार्धार िनमार्ण सम्पन् न गिरने। 

सलार्हीको मिुतर्या, तनहुँको िचन्तटुार, दा को 
लआमीपरु, सखुतको चौरासेमा औ ोिगक क्षेऽ 
ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन गिरने। 

औ ोिगक क्षेऽको व्यवःथापन र 
सञ् चालनमा िनजी क्षेऽको भिूमका र 
सहभािगता बढाउँदै लिगने।औ ोिगक
क्षेऽको पूवार्धार िनमार्ण र व्यवःथापनमा 
अन्तरार्िं शय लगानीकतार्लाई आकिषर्त 
गिरने। 

 दमक औ ोिगक क्षेऽ, झापामा जग्गाको 
मआुब्जा िवतरण भइरहेको। िवःततृ अध्ययन 
ूितवेदन तथा वातावरण ूभाव मूल्या न 
ूितवेदन ःवीकृत  भई िशलान्यास भएको। 

 बाँकेको नौवःता र मकवानपपरुको 
मयरुधापमा िनमार्ण हनेु औ ोिगक क्षेऽको 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन ःवीकृत भएको। 
EIA ू ितवेदन वन तथा वातावरण मन्ऽालयमा 
पेश भएको  र पिरयोजना कायार्लय ःथापना 
भएको। 

 िचतवनको शिक्तखोर र कञ् चनपरुको दैजी 
औ ोिगक क्षेऽको वातावरणीय मूल्या न 
ूितवेदन सम्पन् न भएको।  

 तनहुँको िचन्तटुार औ ोिगक क्षेऽ, दैलेखको 
च ुू ा औ ोिगक क्षेऽ, काःकीको कोऽे 
औ ोिगक क्षेऽ, सखुतको चौरासे औ ोिगक 
क्षेऽ र कञ् चनपरु िजल्लाको दोधारा-चाँदनी 
औ ोिगक क्षेऽको पूवर् सम्भाव्यता अध्ययन 
कायर् सम्पन् न भएको। 

१८१  काॅपेलाञ् चोकको पाँचखालमा िवशेष 
आिथर्क क्षेऽको पूवार्धार िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न गरी सञ् चालनमा 
ल्याइने।सनुसरीको अमरडवुा, कैलालीको 
हरैया र बिदर्याको राजापरुमा िवशेष आिथर्क 
क्षेऽ ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन 

 काॅपेलाञ् चोकको पाँचखालमा िवशेष आिथर्क 
क्षेऽको ू शासिनक भवन िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 सनुसरीको अमरडवुामा िवशेष आिथर्क क्षेऽ 
ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन कायर् अगािड 
बढाइएको।   
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गिरने।िवशेष आिथर्क क्षेऽ पूवार्धारको लािग 
५२ करोड िविनयोजन गिरएको । 

१८२ ःथानीय तहमा शु गिरएको औ ोिगक माम 
िनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता िदन  ९२ 
करोड िविनयोजन गिरएको। 

 हालसम्म १ सय ५ वटा औ ोिगक माम 
घोषणा भई िनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइएको। 

१८४ तलुनात्मक लाभका उ ोगको ःथापना र 
सञ् चालन गनर् िनजी क्षेऽलाई सहिुलयत 
ूदान गिरने।वैदेिशक लगानीबाट ःथािपत 
उ ोगको लगानी िफतार् ूिबयालाई 
सरलीकरण गिरने।एकल िवन्द ु सेवा 
केन्िबाट लगानीकतार्लाई ूदान गिरने सेवा 
िव तुीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइने।

 एकल िवन्द ु सेवा केन्िबाट सम्पन् न हनेु 
कायर्ह लाई ःवचािलत ूणालीमा लैजान 
सफ्टवेयर िवकास गरी सञ् चालन गन काम 
अिन्तम चरणमा रहेको।  

१८५  िडिजटल र आिटर्िफिसयल इन्टेिलजेन्स 
ूिविध लगायत चौथो पःुताको औ ोिगक 
बािन्तले ल्याएका अवसरको उपयोग 
गिरने।ई-कमसर्सम्बन्धी कानून तजुर्मा 
गिरने। 

 िडिजटल र आिटर्िफिसयल इन्टेिलजेन्स 
ूिविधको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन 
भइरहेको।  

 औ ोिगक ूिविध अनसुन्धान तथा आिवंकार 
ूोफाइल तयार गरी Technology Support 

ूदान गनर्  सम्झौताको तयारी भइरहेको। 

 ई-कमसर्सम्बन्धी िवधेयकको मःयौदा तयार 
गरी पेश गिरएको।  

१८६  औ ोिगक क्षेऽ, िवशेष आिथर्क क्षेऽ र 
औ ोिगक माममा ःथापना हनेु उ ोगलाई 
थप सहिुलयत तथा ूोत्साहनका 
िदइने।औ ोिगक क्षेऽमा उ ोग ःथापना 
गनर् न्यूनतम मूल्यमा जग्गा िलजमा उपलब्ध 
गराउनकुा साथै िलज अविध विृ  
गिरने।औ ोिगक र िवशेष आिथर्क क्षेऽमा 
उ ोग ःथापना गदार् वातावरणीय ि कोणले 
संवेदनशील बाहेक अन्य उ ोगलाई
वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर्नपन 
व्यवःथा िमलाइने। 

 िवशेष आिथर्क क्षेऽ िसमरा तथा भैरहवामा 
उ ोग ःथापनाका लािग िलजमा जग्गा 
उपलब्ध गराइएको। भैरहवा िवशेष आिथर्क 
क्षेऽमा िविभन् न उ ोगह ले प्लट िलई 
सञ् चालनमा ल्याएको। 

 

१८९ दिलत समदुायको परम्परागत सीप, कला र 
पेशालाई संरक्षण, सम्व र्न र आधिुनकीकरण
गरी व्यावसाियक बनाउन र रोजगारीको 
िवःतार गनर् सबै ूदेशमा भगत सवर्िजत 

 दिलत समदुायको परम्परागत सीप, कला र 
पेशालाई संरक्षण, सम्व र्न र आधिुनकीकरण 
गरी व्यावसाियक बनाउन र रोजगारीको 
िवःतार गनर् सबै ू देशमा भगत सवर्िजत िसल्प 
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िसल्प उत्थान तथा िवकास कायर्बम 

सञ् चालन गिरनेछ।पेशा, उत्पादन र 
ःथानअनसुारको िवशेष पकेट क्षेऽ घोषणा
गरी सीप िवकास र बजार ूव र्न गनर् 
पूजँीगत अनदुान िदइने।यस कायर्बम 
कायार्न्वयनका लािग अलग संरचना िनमार्ण 
गिरने।यसका लािग आवँयक रकम 
िविनयोजन गिरएको।  

उत्थान तथा िवकास कायर्बम सञ् चालन गनर् 
कायर्िविध तजुर्मा गिरएको।  

१९१  फलाम, बहमूुल्य धात,ु िकमती पत्थर, 
पेशोिलयम पदाथर् लगायत अन्य खिनज 
पदाथर्को अन्वेषण, सवक्षण गरी उत्खनन 
शु  गिरने।खानीको भौगिभर्क नक्सा न 
तथा खिनज अन्वेषणसम्बन्धी कायर् गिरने। 

 लोहाकोट, संखवुासभामा धातजुन्य खिनज 
(तामा, फलाम) को अन्वेषण तथा िवकासका 
लािग कायर् भइरहेको।  

 काॅपेलाञ् चोकमा मनेाइट िवःततृ भौगिभर्क 
अन्वेषणका लािग ४० हे. टोपोमािफकल सभ 
िफल्ड कायर् सम्पन् न भएको । 

 अघार्खाँचीको सपुामा अधातजुन्य (चनुढु ा) 
खिनज पदाथर्ह को १ सय हेक्टरमा टोपोसभ 
म्यािप  र ःयामिप्ल  गरी भ-ूवै ािनक 
अध्ययन कायर् सम्पन् न भएको । 

१९२  आगामी वषर् धौवादी फलाम खानीबाट 
व्यावसाियक उत्पादन शु  गिरने।दैलेखको 
च ुू ामा सञ् चािलत पेशोिलयम अन्वेषण कायर् 
दईु वषर्िभऽ सम्पन् न गिरने।मःुता को 
लोमान्था मा रहेको यरेुिनयम लगायत 
रेिडयोधमीर् पदाथर्को संरक्षण, ूव र्न तथा 
उपयोग गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाइने। 

 दैलेखको च ुू ामा पेशोिलयम पदाथर्को अन्वेषण 
गनर्का लािग तीन ठाउँमा जग्गा पिहचान 
गिरएको र ठाउँ छनौटका लािग िचिनयाँ िव  
टोलीसँग समन्वय भइरहेको। 

१९३  बैतडीमा फोःफराइट, उदयपरुमा 
म्याग्नेसाइट, ओखलढु ामा खानीडाँडा र 
तनहुँ आवँखैुरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा 
क्वाजर् र धािद को  िवभ्यालीमा वहमूुल्य
पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन 
ूारम्भ गिरनेछ।िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा 
काठमाड  तथा सखुतमा बहमूुल्य, िकम्मती
तथा अधर्-िकम्मती पत्थर ूयोगशाला एवम ्
ूशोधन केन्ि ःथापना गिरने।

 ओखलढु ामा खानीडाँडा र तनहुँ आवँखैुरेनीमा 
तामाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन गन कायर् 
अगािड बढाइएको।  

 िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा सखुतमा 
बहमूुल्य, िकम्मती तथा अधर्-िकम्मती पत्थर 
ूयोगशाला एवम ्ू शोधन केन्ि ःथापना कायर् 
सम्पन् न भएको। 
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१९४ ःथानीय तहको संःथागत क्षमता अिभविृ  
गरी सबै ःथानीय तहमा गिरबी िनवारणका 
लािग लघ ुउ म िवकास कायर्बम िवःतार 
गिरने। 

 थप २३ वटा ःथानीय तहमा गिरबी 
िनवारणका लािग लघ-ुउ म िवकास कायर्बम 
सम्पन् न भएको। कायर्बम िवःतारका लािग 
७ सय ५३ वटै ःथानीय तहमा सशर्त अनदुान 
तथा लआयसिहत कायर्बम पठाइएको।  

१९६ अलची, िचया, कफी, अदवुा, जिडबटुी लगायत 
नेपालको पयार्वरण अनकूुल र मौिलक 
पिहचान भएका उत्पादनको ूशोधन, 

प्याकेिज  र ोािण्ड  गरी अन्तरार्िं शयःतरमा 
मान्यता ूाप् त गणुःतर ूमाणीकरणसिहत
िनकासी ूव र्न गनर् िनजी क्षेऽलाई थप 
सहिुलयत ूदान गिरने।

 िचया िनयार्त अिभविृ  तथा िदगोपनाका लािग 
Traceability र अगार्िनक ूमाणीकरणको 
ढाँचा िनधार्रण गिरएको र सो कायार्न्वयन 
गनर्का लािग २ हजार ४ सय २९ वटा 
िकसानह  पिहचान गरी समूह आव  
गराइएको। 

१९७  िनयार्तजन्य उ ोगमा िवदेशी लगानी 
आकिषर्त गिरने।िहमालय क्षेऽको गणुःतरीय 
िपउने पानी ोािण्ड  गरी िनयार्त गनर् िनजी 
क्षेऽलाई ूोत्सािहत गिरने। िवदेशी 
लगानीकतार्ले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो 
देशमा शत ूितशत िनकासी गरेमा त्यःता 
उ ोगलाइ आयकरमा थप छुट िदइने।

 नेपालको व्यापार ूव र्न गनर् तथा व्यापार 
सूचना ूणाली  ूभावकारी बनाउन Trade 

Policy Advisory Committee गठन भई 
सहजीकरण भएको। 
 

१९८ साना तथा मझौला उ ोगबाट उत्पािदत 
वःतकुो िनयार्त बढाउन िनयार्त गहृको 
ःथापना र सञ् चालन गनर् िनजीक्षेऽलाई 
वण्डेड वेयर हाउसको सिुवधा ूदान 
गिरने।तयारी पोशाक, पिँमना, गलचा, जटु, 

रेशम र कपासमा आधािरत िनयार्तजन्य 
वःतकुो उत्पादन एवम ् िनयार्त ूव र्न 
गिरने।

 साना तथा मझौला उ ोगबाट उत्पािदत 
वःतकुो िनयार्त बढाउन िनयार्त गहृको ःथापना 
र सञ् चालन गनर् िनजी क्षेऽलाई वण्डेड वेयर 
हाउसको सिुवधा ूदान गनर् िनयार्त गहृ 
सञ् चालन कायर्िविध तजुर्मा गिरएको। 

 

२००  अिघल्लो आिथर्क वषर्को भन्दा थप पिरमाण 
र मूल्यको साममी िनयार्त गन 
िनयार्तकतार्लाई थप अनदुान िदने व्यवःथा 
गिरने।

 िनयार्तमा अनदुान ूदान गन कायर्िविध, 

२०७५ संशोधनको मःयौदा तयार गरी 
ःवीकृितका लािग पेश गिरएको।  

२०२ ःवदेशी उ ोगको संरक्षणका लािग सेफगाडर्, 
एिण्टडिम्प  र काउण्टरभेिल  कानून 
कायार्न्वयन गिरने। 

 सेफगाडर्स ्एण्टीडिम्पङ तथा काउण्टरभेिलङ 
ऐन, २०७६ तथा िनयमावली, २०७७ 
कायार्न्वयनमा आएको।
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२०३ च्याङ्मा पिँमना, फेल्ट, नेपाल हवर्स,् एभरे  
िवग काडार्मम, नेपाल टी, िहमालयन नेपिलज 
कापट, नेपाल कफी लगायत सामूिहक 

शेडमाकर् को अन्तरार्िं शय बजार ूव र्न 
गिरने।सामूिहक शेडमाकर्  नवीकरण  दःतरु 
नेपाल सरकारले व्यहोन व्यवःथा िमलाइने 
र अगार्िनक ूमाणीकरणका लािग लाग्ने 
शलु्क छुट िदने व्यवःथा गिरने। 

 फेल्ट सिहत दईुवटा वःतकुो सामूिहक 
शेडमाकर् को आचार संिहता िनमार्ण गरी 
अन्तरार्ि य बजारमा ूव र्नका सम्बिन्धत 
क्षेऽसँग छलफल तथा अन्तिबर् या कायर्बम 
गिरएको। 

 िनकासीयोग्य वःतहु को ूव र्नका लािग 
India Inter-national Trade Fair 2021, 
World Expo 2020 UAE, Sourcing at Magic 
Fair 2022, USA मा सहभािगता भएको तथा 
B2B  Meeting आयोजना गिरएको।  

 नेपाल हवर् तथा हवर्ल उत्पादक संघसँगको 
समन्वयमा खाडी मलुकुह मा सामूिहक 
शेडमाकर्  दतार्को लािग Cosmetic, 
Biopesticide, Ayurvedic Medicine, 
Essential Oil, Resin, Turpentine वःतहु को 
पिहचान गरी MoU को लािग पहल 
गिरएको। 

२०४ िछमेकी मलुकुह सँगको वािणज्य तथा 
व्यापार सन्धी पनुरावलोकन गिरने।िमऽरां श
भारत तथा चीनबाट ूाप् त पारवहन 
सिुवधाको अिधकतम उपयोग गरी तेौो 
मलुकुसँगको व्यापार िवःतार गिरने। 

 बंगलादेशसँग सौिवध्यपूणर् व्यापार सम्झौता 
गनर्का लािग Product List  आदानूदान 
गिरएको। 

 िवसाखाप नम र कलक ाबाट रेल माफर् त 
हनेु ढुवानीमा Transhipment Modality 
अवलम्बन भइरहेको।पूणर् कायार्न्वयनका 
लािग भारतीय पक्षलाई Letter of Exchange 
को मःयौदा पठाइएको।  

२०५ अन्तरदेशीय व्यापार पूवार्धार िनमार्णलाई 
तीॄता िदन  नेपालगञ् जको एकीकृत जाँच
चौकी िनमार्ण सम्पन् न गरी सञ् चालनमा 
ल्याइने।भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी 
िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरने।नेपाल र भारत 
सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई 
रेलमागर्सँग आव  गिरने।वेलिहया िसमा 
नाकामा दईु हजार मालवाहक सवारी साधन 
अट्ने पािकर्  याडर् िनमार्ण गन व्यवःथा 
िमलाउने।

 अन्तरदेशीय व्यापार पूवार्धार िनमार्णलाई 
तीोता िदन नेपालगञ् ज एकीकृत जाँच 
चौकीको िनमार्ण कायर् ३० ूितशत सम्पन् न 
भएको। 

 वेलिहया िसमा नाकामा दईु हजार मालवाहक 
सवारी साधन अट्ने पािकर्  याडर् िनमार्णका 
लािग छलफल भइरहेको।   
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२०६ आगामी वषर् रसवुाको िटमरेुमा सकु्खा 
वन्दरगाह िनमार्ण सम्पन् न 

गिरने।ताप्लेजु को ओला चङुगोला, 
संखवुासभाको िकमाथा ा, मःुता को 
कोरोला, हमु्लाको यारी र कञ् चनपरुको 
दोधारा-चाँदनी सकु्खा वन्दरगाहको पूवर् 
तयारी सम्पन् न गरी िनमार्ण ूारम्भ गिरने।

 िटमरेु सकु्खा बन्दरगाहको ३० ूितशत 
िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको।  

 ताप्लेजु को ओलाङ्चङु् गोला, संखवुासभाको 
िकमाङ्था ा, हमु्लाको यारी, मःुता को 
कोरोलामा सकु्खा बन्दरगाह िनमार्णको लािग 
सम्भाव्यता अध्ययन शु  भएको। 

२०७ काठमाड को चोभारमा िनमार्णाधीन कन्टेनर 
ृेट ःटेशन आगामी आिथर्क वषर्देिख 
सञ् चालनमा ल्याइने।काठमाड  गन्तव्य हनेु 
गरी छुटेका सबै ू कारका मालबाहक सवारी 
साधनलाई नेपाल ूवेश िबन्दमुा सील लगाई
िबना अवरोध चोभारमा भन्सार जाँचपाँस गन 
व्यवःथा िमलाइने।

 सञ् चालन िविध ूःताव गनर् काठमाड  
उपत्यकामा आउने मालवाहक सवारी 
साधनको पिरमाण, न्यूनतम प ावहाल रकम, 

सेवा शलु्कको दररेट लगायतका िवषयमा 
िवःततृ पमा अध्ययन गरी ूःताव सम्बन्धी 
कागजात तयार गन कायर् भइरहेको। 

२०८  राि य गणुःतर नीित तजुर्मा गिरने।बजारमा 
हनेु एकािधकार र मूल्य िमलेमतो िनमूर्ल गद 
आपूितर् ूणालीलाई ःवच्छ एवम ् ूितंपधीर् 
बनाइने।बजार अनगुमनमा संलग्न िनकाय 
र उपभोक् ता िहतका लािग िबयाशील संघ 
संःथाको सहकायर्मा बजार अनगुमनलाई 
िनयिमत र ूभावकारी बनाइने। 

 राि य गणुःतर नीित तजुर्मा गनर्का लािग 
अन्तिबर् या भइरहेको। 

 व्यावसाियक फमर्ह मा िनयिमत पमा 
अनगुमन भइरहेको र अिनयिमतताको 
आधारमा कारबाही गन गिरएको।  

 लिुम्बनी, बागमती, गण्डकी र सदूुरपिँ चमका 
६० जना बजार िनरीक्षण गन अिधकृतह लाई 
तािलम ूदान गिरएको। 

२०९  कणार्ली लगायतका दगुर्म क्षेऽमा खा ान् न
र ननु ढुवानीका लािग ूदान गिरने 
अनदुानलाई िनरन्तरता िदइने। 

 १७ दगुर्म िजल्लाह को ६१ ःथानमा ननु र 
२४ दगुर्म िजल्लामा खा ान् न ढुवानी कायर् 
िनरन्तर पले भइरहेको। 

२१० न्यूनतम तीन मिहनाको पेशोिलयम पदाथर्को 
मागलाई धान् न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता 
विृ  गिरने। पानी  या ीदेिख काँकडिभ ा 
हदैु चारआलीसम्म र अमलेखगञ् जदेिख 
लोथरसम्म पेशोिलयम पाइपलाईन 
िव  याउने कायर् ूारम्भ गिरने। 

 पानी  या ीदेिख काँकडिभ ा हुँदै झापाको 
चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगञ् जदेिख 
िचतवनको लोथरसम्म पेशोिलयम पाइपलाइन 
िव ाउने कायर् ूारम्भ गिरएको।  

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
८ बढदै गएको व्यापार घाटालाइ बमशः 

घटाउदै वैदेिशक व्यापार सन्तलुन गनर् िढला 
भइसकेकोले तत ् सम्बन्धी समम योजना 

 िनयार्त ूव र्न र व्यापार िवःतारका लािग 
समम व्यापार क्षेऽको गु योजनाको 
अवधारणा-पऽ तयार भएको। 
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िनमार्ण र त्यसको क्षेऽगत कायार्न्वयनका 
लािग सम्भव र आवँयक कामह  समेत 
तोकेर अिघ बढ्न तीन मिहनािभऽ योजना 
तयार गिरने।

५२ िनरन्तर घाटामा गएका सावर्जिनक 
संःथानह लाई संरचनागत र व्यवःथापकीय 
सधुार गरी सञ् चालन गन वा अन्य उपयकु्त 
िविधबाट व्यवःथापन गन नीित िलइने।

 घाटामा गएका सावर्जिनक संःथानह लाई 
संरचनागत र व्यवःथापकीय सधुार गरी 
सञ् चालन गनर्का लािग अध्ययन तथा 
िबँ लेषण कायर् भइरहेको। 

  
7. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क.  तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः 
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 
१ औ ोिगक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन अनसूुची ८ र ९ हेरफेर 
२ िवशेष आिथर्क के्षऽ िनयमावली, २०७८ पिहलो संशोधन
३ नेपाल इन्टरमोडल यातायात िवकास सिमितका 

कमर्चारीको सेवा, शतर् र सिुवधासम्बन्धी 
िनयमावली, २०७८

नयाँ तजुर्मा

४ लघ,ु घरेल ुतथा साना उ ोग ूव र्न तािलम 
सञ् चालन कायर्िविध, २०७७

दोौो संशोधन मःयौदा तयार भएको। 

५ ई-कमशर्सम्बन्धी कानून नयाँ तजुर्मा सहमितका पठाइएको। 
६ ःतरोन्मखु व्यवसाय सञ् चालन (मोथ मोडेल)

कायर्िविध तजुर्मा र कायार्न्वयन
नयाँ तजुर्मा  

 

ख. वािषर्क िवकास कायर्बमः 
पान्तरणकारी आयोजना  
 औ ोिगक पूवार्धार िवकास आयोजना  (२०७६/७७-२०८५/८६) 

o िवशेष आिथर्क क्षेऽ िवकास तथा िवःतार, 
o औ ोिगक क्षेऽः १५ वटा सम्भाव्यताका आधारमा सबै ःथानीय तहमा औ ोिगक 

क्षेऽको ःथापना तथा सञ् चालन, 
o औ ोिगक माम घोषणा तथा ःथापना 

ग. अन्तरार्ि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह ः 
 मामीण उ म तथा िवूषेण आयोजना (समिृ ), 
 रणनीितक सडक सञ् जाल तथा व्यापार सधुार आयोजना, 
 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, 
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 नेपाल िचया िनयार्त अिभविृ मा िदगोपना। 
 

घ. िदगो िवकास लआय सम्ब  आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयन अवःथाः 
िदगो िवकासको लआय ८, ९ र ११ यस मन्ऽालयसँग सम्ब  रहेकोले सो लआयसँग सम्बिन्धत 
कायर्बमह को औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम, औ ोिगक लगानी ूव र्न कायर्बम, 
खिनज अन्वेषण तथा िवकास आयोजना, वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण कायर्बम 
आिद रहेका। 

 

ङ. अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
औ ोिगक पूवार्धार िवकास, लगानी ूव र्न र उ ोग 

 १० वटा औ ोिगक क्षेऽ सञ् चालनमा रहेको छ तथा ७ वटा ूःतािवत औ ोिगक क्षेऽको 
िवकास र िवःतार गन कायर् भइरहेको।  

 दैजी औ ोिगक क्षेऽ िभऽ रहेको खह को छपान को लािग नम्बिर  कायर् भइरहेको। 
 एक/एक वटा औ ोिगक क्षेऽ, औ ोिगक माम र िवशेष आिथर्क क्षेऽलाई ःमाटर् पूवार्धारयकु्त 
बनाई नमूनाका पमा िवकास गनर् कायर् भइरहेको।  

 ग डा-गौर, बदर्घाट-राममाम औ ोिगक कोिरडोरको िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन शु  गिरएको। 
 कैलालीको हरैया र बिदर्याको राजापरुमा िवशेष आिथर्क क्षेऽ ःथापना गनर् सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्पन् न भएको।  

 हालसम्म १ सय ५ वटा औ ोिगक माम घोषणा भएको। 
 ८० वटा ःथानीय तहह मा औ ोिगक मामह को सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको। 
 सनुवल  १३२/३३ के.भी. सबःटेशन आयोजनाको सवःटेशनमा ८० ूितशत िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न भएको। 

 वदर्घाट-सरदी १ सय ३२ के.भी. ूसारण लाईन िनमाणर् गन कायर् भइरहेको। 

 कािलगण्डकी िरडी १ सय ३२ के.भी. ूसारण लाईन आयोजनाका लािग EIA सम्पन् न भएको। 

 िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अिभयान सम्बन्धी कायर् िविभन् न 
सरोकारवालाको समन्वय र साझेदारीमा सञ् चालन भइरहेको। 

 यस आिथर्क वषर्मा ६७ ठूला उ ोग, ८२ मझौला उ ोग र ८३ हजार घरेल ुतथा साना उ ोग 
दतार् भएको।  

 १ सय २९ वटा वैदेिशक लगानीका पिरयोजनाह  ःवीकृत भई दोॐो ऽैमािसकको अन्तसम्ममा 
कुल १ खबर् ८६ अबर् (ःवदेशी लगानीः १ खबर् ५५ अबर् ७ करोड  र िवदेशी लगानीः ३० 
अबर् ५६ करोड) को लािग ःवीकृत भई जम्मा १३ हजार ७ सय ४८ रोजगारी सजृना गन 
ूःताव गिरएको।  

लघ ुउ म िवकास 

 िवदेशी लगानी आकिषर्त गन तथा बढाउने उ ेँयले इन्भे मेन्ट कम्पनी/उ ोग ःथापना गदार् 
पालना गनुर्पन िवषय तथा शतर्ह  नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भई नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकाशन भएको। 

 Entrepreneurship Framework Outline सम्बन्धी राि य कायर्ढाँचा तयार भएको। 
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 गण्डकीको पोखरा र वाग्मतीको िचतवनमा औ ोिगक कोिरडोरका उ मीसँग औ ोिगक सवालका 
िवषयमा वहृत ्अन्तिबर् या कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 मिहला समूहबाट िचतवनमा सञ् चािलत गलचा, ढाका उ मको िनरीक्षण, नवलपरासी सःुतापूवर् 
देवचलुी नगरपािलका १५ मा बेसार खेतीसम्बन्धी उ म सञ् चालनका सम्बन्धमा अन्तिबर् या 
सम्पन् न भएको। 

 लघ ुघरेल ुतथा साना उ मीका लािग सहिुलयतपूणर् कजार् सरलीकरणका सम्बन्धमा नेपाल रा  
बक, बैकसर् एसोिशयसन र उ मीका छाता संःथा समेतको सहभािगतामा कजार् सरलीकरण 
पिुःतकाको मःयौदा तयार भएको। 

 वैदेिशक लगानी ू व र्नका लािग आिथर्क कूटनीित पिरचालनलाई बढावा िदन पररा  मन्ऽालयका 
सिचवको संयोजकत्वमा लगानी वोडर् र यस उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय समेतको 
संलग्नता रहने गरी कायर्दल बनेको। 

खानी तथा भगूभर् 
 विदर्याको गलुिरयामा १ सय वगर् िक.िम क्षेऽमा भ-ूइिन्जिनयिर  तथा भ-ूवातावरण सम्बन्धी 
अध्ययन कायर् सम्पन् न भएको। 

 पनौती, धािद , गोरखा, संखवुासभा, िजल्लामा हनेु आकिःमक पिहरोको अध्ययन कायर् गिरएको।  
 भकूम्प मापन तथा अनसुन्धानसम्बन्धी कायर् गन ४२ वटा साइिःमक ःटेसनह बाट भकूम्प 
मापन भइरहेको। ४ रेक्टर भन्दा मािथका भकूम्पको िनयिमत पमा सञ् चार माध्यममा सूचना 
ूवाह भइरहेको। 

 प्यूठान, गोरखा, दोलखा र पाल्पा िजल्लाका िसिःमक ःटेसनह को क्यािलॄेसन गिरएको।  
 िजयोलोिजकल म्यिुजयम व्यवःथापन र ःतरोन् नती गनर् मूल्या न कायर् सम्पन् न भएको। 
 काॅपेलाञ् चोकमा मनेाइट अन्वेषण कायर्का लािग १ सय हे. क्षेऽमा टोपोमािफकल सवक्षण कायर् 
सम्पन् न भएको। 

 लोहाकोट, संखवुासभा र मल्लादेवी, बैतडीमा फलामको भौगिभर्क अन्वेषण कायर् अगािड बढेको। 
नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभागतफर्  
 नेपाल गणुःतर ूािविधक सिमितबाट ३ वटा नेपाल गणुःतर िसफािरस भएको। 
 क्यािलॄेशन तथा नापतौल उपकरणह को Traceability कायम गन िविभन् न २ सय ६० वटा 
नाप्ने तौलने यन्ऽह को क्यािलॄेसन गिरएको। 

 Halal Certification सम्बन्धी नेपाल गणुःतर िनधार्रणका लािग कायर् ूारम्भ भएको। 
 िविभन् न १७ वटा उ ोगह को १८ वटा वःतहु मा नेपाल गणुःतर ूमाण िचन्ह ूयोग गनर् 
इजाजतपऽ ूदान गिरएको। 

वािणज्य तथा आपूितर्तफर्  
व्यापार पूवार्धार 
 चोभार िःथत काठमाड  कन्टेनर ृेट ःटेशन सञ् चालनमा आएको। 
 भैरहवामा ३ सय ५० िक.िल. को इन्धन भण्डारण क्षमता भएको भण्डार िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 अ िरया-धनगढी औ ोिगक कोरीडोरको डीपीआर कायर् भइरहेको। 
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व्यापार िवःतार 
 िनयार्तमा अनदुान ूदान गन कायर्िविध, २०७५ संशोधनको चरणमा रहेको। 
 िव तुीय व्यापार (E-Commerce) सम्बन्धी कानूनको मःयौदा तयार भएको। 
 िनयार्त गहृ सञ् चालन कायर्िविध मःयौदा तयार भएको। 
 बंगलादेशसँग सौिवध्यपूणर् व्यापार सम्झौता गनर् नेपालको पक्षबाट सम्झौतामा समावेश हनेु 

Product list ब लादेशसँग आदानूदान भएको छ। 
 नेपाल र अ ेिलया बीच Trade and Investment Framework को मःयौदा आदानूदान गिरएको। 
 बंगलादेशले ूःताव गरेको PTA को मःयौदामा नेपालको धारणा बनाउने काम भएको। 
 रेक्स कायर्िविधको तयारी अिन्तम चरणमा पगुेको। 
वािणज्य आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण 

 बजारमा अत्यावँयक उपभोग्य वःतहु को अभाव हनु निदन अनगुमन र सपुरीवेक्षण कायर्लाई 
ूभावकारी बनाइएको। 

 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता िहत संरक्षण िवभाग, िजल्लािःथत वािणज्य कायार्लय र िजल्ला 
ूशासन कायार्लयह बाट संयकु्त बजार अनगुमन टोली बनाई बजार अनगुमनको कायर् िनरन्तर 
पमा भइरहेको। 

 व्यावसाियक फमर्मा िनयिमत अनगुमन गिरएको र सो बममा अिनयिमत काम गन फमर्ह लाई 
कारबाही गरी जरीवाना गिरएको। 

 उपभोक्ता हक संरक्षण तथा ूव र्नसम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्डको िनयमन र अध्ययन, 
अनसुन्धान गन कायर् गिरएको। 

 उपभोक्ता िहत संरक्षण संःथाह को पिरचालन तथा िनयमन, उपभोक्ता सचेतना अिभविृ , 
अत्यावँयक वःतकुो सूची अ ाविधक, ूदेश र ःथानीय तहसँग समन्वय आिद कायर् िनयिमत 
पमा भइरहेको।  

 आन्तिरक बजार व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, योजना र कानून िनमार्ण एवम ्अध्ययन अनसुन्धान 
गन गराउने, आपूितर्सम्बन्धी सूचना स लन, िवँ लेषण र ूक्षेपण गन गराउने, अत्यावँयक 
वःतकुो मूल्य (भारत तथा अन्तराि य बजार समेतको) स लन र अ ाविधक गन गराउने 
कायर्ह  भइरहेको। 

खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
 उपभोक्तालाई दैिनक उपभोग्य खा  वःतहु  सहज पमा उपलब्ध गराउन दगुर्म िजल्लाह का 
तोिकएका िविभन् न ःथानह मा खा ान् न (चामल) तथा आयोिडनयकु्त ननुको आपूितर् िनयिमत एवम ्
व्यविःथत पमा भएको। 

 नेपालीह को मखु्य चाड दश, ितहार र छठ पवर्लाई लिक्षत गरी उपभोक्तालाई दैिनक 
अत्यावँयक खा  वःतहु  सहज र सपुथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन  देशव्यापी पमा सहिुलयत 
दरको पसल सञ् चालन गिरएको। 

आन्तिरक व्यापार र आपूितर् 
 आपूितर्, बजार व्यवःथापन तथा उपभोक्ता िहत संरक्षणका िवषयमा सरोकारवालाह सँग बैठक 
बसी आपूितर् व्यवःथापनका समःयाका िवषयमा छलफल गन गिरएको। 
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 ःथानीय तहमा समन्वय गन िवषयसँग सम्विन्धत कायर्ह  गन,  अत्यावँयक वःतहु को राि य 
मौज्दात (वफर ःटक) अ ाविधक र गोदाम व्यवःथापन गन गराउने कायर्ह  गिरएको। 

 पेशोिलयम पदाथर्को पैठारी, ूशोधन, भण्डारण, गणुःतर िनधार्रण, मूल्य िनधार्रण, आपूितर्, पूवार्धार 
िवकास र िनयमन गन गराउने गिरएको। 

व्यापार तथा िनकासी ूव र्न 

 िनकासी क्षमता अिभविृ  गनर्को उ मी व्यवसायीह लाई सहभािगता गराई काठमाड  र िचतवनमा 
सम्भाव्य अन्तरार्ि य बजार िवँ लेषण तथा खोजीसम्बन्धी तािलम गिरएको।  

 नेपाल हवर् तथा हवर्ल उत्पादक संघसँग समन्वय गरी खाडी मलुकुह मा सामूिहक शेडमाकर्  
दतार्को लािग Cosmetics, Bio-Pesticide, Ayurvedic Medicine, Essential Oil, Rosin & 

Turpentine वःतहु  पिहचान गिरएको। 
 भारतको राजधानी नयाँ िदल्लीमा आयोजना भएको India International Trade Fair 2021  मा ६ 
वटा नेपाली फमर्/कम्पनीह को सहभािगतामा नेपाली िनयार्तयोग्य वःतहु को ू दर्शनी तथा िवबी 
गिरएको। 

 

8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् आयोजना/योजना/ 
कायर्बमको ूगितः 
 लघ ुउ म िवकास कायर्बम अन्तगर्त १ सय ३ जनालाई सीपमूलक तथा क्षमता िवकास तािलम 
ूदान गिरएको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर्   ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
307000113 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 909695 120924 13.29 
307000123 केन्िीय कारागार कारखाना 10600 4876 46.00 
307000133 सैिनक साममी उत्पादन िनदशानलय 138400 136945 98.95 
307000143 नेपाल खा  तथा व्यापार कम्पनी िलिमटेड 595606 595606 100.00 

307001013 औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम (िवशेष 
आिथर्क क्षेऽ समेत) 27400 17276 63.05 

307001023 औ ोिगक लगानी ूव र्न कायर्बम 34100 29891 87.66 
307001033 कण्ठरोग िनयन्ऽण कायर्बम  174160 174160 100.00 

307001043 व्यापार सूचना तथा िनयार्त सहयोग आयोजना-
बहपुक्षीय तथा क्षेऽीय व्यापार सु ढीकरण 56944 9022 15.84 

307001053 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा पारवहन 
आयोजना 106600 38732 36.33 

307001093 मामीण उ म तथा िवूषेण पिरयोजना (समिृ ) 808800 295776 36.57 

307001103 रणनीितक सडक सञ् जाल तथा व्यापार सधुार 
आयोजना 10500 0 0.00 

307010113 उ ोग िवभाग 1367107 1364427 99.80 
307020113 खानी तथा भगूभर् िवभाग 108500 79379 73.16 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
307021013 खिनज अन्वेषण तथा िवकास आयोजना 9000 6057 67.30 
307021023 पेशोिलयम अन्वेषण पिरयोजना 9900 8714 88.02 
307021033 भ-ूवै ािनक सभक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 9400 8870 94.36 
307030113 नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभाग 61800 52374 84.75 
307030123 गणुःतर तथा नापतौल कायार्लयह 70500 53825 76.35 
307040113 कम्पनी रिज ारको कायार्लय 48468 42137 86.94 
307050113 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण िवभाग 55500 45568 82.11 

307050123 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण 
कायार्लयह 46500 36315 78.10 

307610113 औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान 15100 13106 86.80 
307810113 व्यापार तथा िनकासी ूव र्न केन्ि 166500 70222 42.18 
307810143 घरेल ुतथा साना उ ोग ूवर् न केन्ि 159500 24895 15.61 

कुल जम्मा 5000581 3229101 64.57 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

307000114 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 25121 7074 28.16 
307000124 केन्िीय कारागार कारखाना 1500 1494 99.58 
307000134 सैिनक साममी उत्पादन िनदशानलय 180100 117555 65.27 

307001014 औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम (िवशेष 
आिथर्क क्षेऽ समेत) 1984058 852860 42.99 

307001054 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा पारवहन 
आयोजना 1768200 1104549 62.47 

307001094 मामीण उ म तथा िवूषेण पिरयोजन (समिृ ) 2000 1331 66.53 

307001104 रणनीितक सडक सञ् जाल तथा व्यापार सधुार 
आयोजना 49300 0 0.00 

307010114 उ ोग िवभाग 89500 43396 48.49 
307020114 खानी तथा भगूभर् िवभाग 20240 14156 69.94 
307021014 खिनज अन्वेषण तथा िवकास आयोजना 69300 27783 40.09 
307021024 पेशोिलयम अन्वेषण पिरयोजना 16300 3085 18.93 
307021034 भ-ूवै ािनक सभक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 10600 4138 39.04 
307030114 नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभाग 62700 25304 40.36 
307030124 गणुःतर तथा नापतौल कायार्लयह 18700 12440 66.52 
307040114 कम्पनी रिज ारको कायार्लय 15400 8735 56.72 
307050114 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण िवभाग 24500 5762 23.52 

307050124 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण 
कायार्लयह 2300 1925 83.71 

307610114 औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान 500 321 64.21 
307810114 व्यापार तथा िनकासी ूव र्न केन्ि 76100 25508 33.52 
307810144 घरेल ुतथा साना उ ोग ूवर् न केन्ि 10000 3807 38.07 

कुल जम्मा 4426419 2261223 51.08 
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10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को अवःथा 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
307000113 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 970700 92010 9.48 
307000123 केन्िीय कारागार कारखाना 10200 4001 39.22 
307000133 सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय 141500 24310 17.18 
307000143 नेपाल खा  तथा व्यापार कम्पनी िलिमटेड 586041 471177 80.40 

307001013 औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम 
(िवशेष आिथर्क क्षेऽ समेत) 27900 11540 41.36 

307001023 औ ोिगक लगानी ूव र्न कायर्बम 28670 1596 5.57 
307001033 कण्ठरोग िनयन्ऽण कायर्बम 141714 101814 71.84 

307001043 व्यापार सूचना तथा िनयार्त सहयोग आयोजना- बहपुक्षीय तथा क्षेऽीय व्यापार सु ढीकरण 34200 3848 11.25 

307001053 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना 150400 30295 20.14 
307001093 मामीण उ म तथा िवूषेण पिरयोजन (समिृ ) 1217300 401452 32.98 

307001103 रणनीितक सडक सञ् जाल तथा व्यापार सधुार 
आयोजना 19200 1372 7.14 

307001113 नेपालको िचया िनयार्त अिभबिृ मा िदगोपना 56000 21888 39.09 
307010113 उ ोग िवभाग 973605 944374 97.00 
307020113 खानी तथा भगूभर् िवभाग 110500 60582 54.83 
307021013 खिनज अन्वेषण तथा िवकास आयोजना 9100 4338 47.67 
307021023 पेशोिलयम अन्वेषण पिरयोजना 9900 5248 53.01 
307021033 भ-ूवै ािनक सभक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 9100 3961 43.53 
307030113 नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभाग 65200 43061 66.04 
307030123 गणुःतर तथा नापतौल कायार्लयह  77900 40596 52.11 
307040113 कम्पनी रिज ारको कायार्लय 49000 31864 65.03 
307050113 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण िवभाग 51485 32320 62.78 
307050123 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण कायार्लयह 46100 24294 52.70 
307610113 औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान 15300 10093 65.97 
307810113 व्यापार तथा िनकासी ूव र्न केन्ि 164000 55568 33.88 
307810143 घरेल ुतथा साना उ ोग ूवर् न केन्ि 154913 51875 33.49 

कुल जम्मा 5119928 2473477 48.31 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

307000114 उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 76000 6931 9.12 
307000124 केन्िीय कारागार कारखाना 1600 522 32.63 
307000134 सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय 189100 30722 16.25 
307000144 नेपाल खा  तथा व्यापार कम्पनी िलिमटेड 5000 5000 100.00 

307001014 औ ोिगक पूवार्धार िवकास कायर्बम 
(िवशेष आिथर्क क्षेऽ समेत) 2530600 488721 19.31 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
307001054 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना 1376400 582853 42.35 
307001094 मामीण उ म तथा िवूषेण पिरयोजन (समिृ ) 2200 176 8.00 
307001104 रणनीितक सडक सञ् जाल तथा व्यापार सधुार आयोजना 750200 758 0.10 
307010114 उ ोग िवभाग 28400 5192 18.28 
307020114 खानी तथा भगूभर् िवभाग 13400 2757 20.57 
307021014 खिनज अन्वेषण तथा िवकास आयोजना 190300 12911 6.78 
307021024 पेशोिलयम अन्वेषण पिरयोजना 17100 2376 13.90 
307021034 भ-ूवै ािनक सभक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 10600 4417 41.67 
307030114 नेपाल गणुःतर तथा नापतौल िवभाग 64900 3794 5.85 
307030124 गणुःतर तथा नापतौल कायार्लयह  11900 5225 43.91 
307040114 कम्पनी रिज ारको कायार्लय 56300 5221 9.27 
307050114 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण िवभाग 21100 2384 11.30 
307050124 वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता संरक्षण कायार्लयह 2500 819 32.77 
307610114 औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान 500 79 15.70 
307810114 व्यापार तथा िनकासी ूव र्न केन्ि 79900 0 0.00 
307810144 घरेल ुतथा साना उ ोग ूवर् न केन्ि 2600 0 0.00 

कुल जम्मा 5430600 1160859 21.38 
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ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 
1. पृ भिूम 

नेपाल सरकारको कायर् िवभाजन िनयमावली, २०७४ अनसुार सािवकको ऊजार् मन्ऽालय र िसँचाइ 
मन्ऽालय तथा सो मातहतका िनकायह का साथै सािवकको वातावरण मन्ऽालय अन्तगर्त रहेका 
वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्ि र जल तथा मौसम िव ान िवभाग समेत समावेश गरी ऊजार्, जलॐोत 
तथा िसँचाइ मन्ऽालय गठन भएको हो। 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
 जलिव तु ्को िदगो र भरपद  िवकास माफर् त मलुकुको समिृ मा योगदान परु् याउने, 
 वैकिल्पक/नवीकरणीय ऊजार्को ूव र्न, िवःतार र दक्षता माफर् त ्आधिुनक ऊजार्को िदगो िवकास 
गन, 

 सम्पूणर् कृिषयोग्य जिमनमा िदगो एवम ् भरपद  िसँचाइ सिुवधा उपलब्ध गराई कृिष उत्पादन र 
उत्पादकत्व विृ मा योगदान परु् याई देशलाई आिथर्क पले समृ  बनाउने, 

 जल उत्पन् न ूकोपबाट िसिजर्त मानवीय, भौितक तथा आिथर्क हानी-नोक्सानीलाई उपयकु्त 
ूिविधको माध्यमबाट जोिखम न्यूनीकरण गनुर्का साथै रोजगारी िसजर्ना गरी गिरबी िनवारणमा 
सहयोग परु् याउने,  

 िवँ वासनीय र भरपद  जल तथा मौसम सेवा माफर् त हवाई उ यन, जलॐोत, कृिष, पयर्टन, 
ःवाःथ्य लगायतका क्षेऽको िदगो िवकास एवम ्जलवाय ुसमयानकूुिलत समाजको िनमार्ण गन। 

 

3. उ ेँ य 
 जलिव तु ्को उत्पादनमा विृ  गद ःवच्छ ऊजार्को उपलब्धता सिुनिँ चत गन,  
 ऊजार् दक्षतासिहत गणुःतरयकु्त, भरपद  र सलुभ पमा सबै घर पिरवार र उत्पादनशील क्षेऽमा 
िव तु सेवाको पहुँचमा िवःतार गरी िव तु खपतमा विृ  गन,  

 क्षेऽीय ऊजार् िनयार्त व्यापार अिभविृ  र पेशोिलयम पदाथर्को आयात बमशः ूितःथापन गद 
भकु्तानी सन्तलुनलाई अनकूुल बनाउन योगदान परु् याउने,   

 राि य ूसारण ूणालीको पहुँच बािहरका क्षेऽमा समेत वातावरणमैऽी, िदगो, भरपद , सवर्सलुभ, 
िकफायती र गणुःतरीय आधिुनक ऊजार्को पहुँच विृ  गन, 

 ऊजार्को दक्ष उपयोगबाट ऊजार् खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाउने, 
 जलॐोतको बहआुयािमक तथा समन्याियक उपयोग माफर् त आिथर्क, सामािजक र वातावरणीय 
क्षेऽको िवकास गन, 

 जलाधार व्यवःथापन तथा जल उत्पन् न िवप  न्यूनीकरण एवम ् व्यवःथापनबाट आिथर्क तथा 
सामािजक क्षित न्यूनीकरण गन, 

 जल तथा मौसम सेवालाई समयानकूुल िवकास र िवःतार गनर् आवँयक नीित िनमार्ण तथा 
संरचनागत सधुार गरी जल तथा मौसम जन्य बहुू कोपको भरपद  पूवार्नमुान तथा पूवर्सूचना 
ूवाहबाट नागरीकको जीउधनको सरुक्षा गन, 

 उपयकु्त ूिविध माफर् त थप कृिषयोग्य भिूममा िसँचाइ सेवा िवःतार गन, 
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 ठूला, जलाशययकु्त तथा जलःथानान्तरण बहउु ेँयीय आयोजनाको िवकास गरी कृिषयोग्य भिूममा 
वषभिर भरपद  पमा िसँचाइ सिुवधा उपलब्ध गराउने,  

 सम्पन् न िसँचाइ ूणालीको ममर्त-सम्भार एवम ्व्यवःथापनलाई सु ढ तलु्याई िदगोपन बढाउने। 
4. रणनीित 

 जलिव तुमा आन्तिरक एवम ्बा  य क्षेऽको लगानी आकषर्ण गरी िव तु उत्पादनमा विृ  गन,   
 आन्तिरक र अन्तरदेशीय िव तु ूसारणलाई सु ढ तथा िवःतार गरी िव तु आपूितर् ूणालीलाई 
ूभावकारी र भरपद  बनाउने,   

 ऊजार् दक्षता बढाउन िवतरण ूणालीलाई ूभावकारी एवम ्भरपद  बनाउने तथा िव तु पहुँच विृ  
गरी खपत बढाउने,    

 जलिव तु उत्पादनसिहत सबै ूकारका ऊजार्को सिमौण र क्षेऽीय ऊजार् व्यापारको माध्यमबाट 
ऊजार् सरुक्षा कायम गन,   

 जलिव तु क्षेऽको संःथागत संरचनाको सु ढीकरण गन,  
 जलिव तुमा आन्तिरक एवम ्बा  य क्षेऽको लगानी विृ  गरी िव तु उत्पादनमा विृ  गन,   
 वैकिल्पक/नवीकरणीय ऊजार्को िवःतार गरी ऊजार् आपूितर् ूणालीको मह वपूणर् अंशको पमा 
िवकास र बहउुपयोग ूव र्न गन,  

 ूदेश र ःथानीय तहमा सरोकारवालासँगको सहकायर्मा लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरणलाई ूाथिमकता िदँदै आधिुनक, भरपद  र पयार्  ऊजार् सेवा उपलब्ध नभएका 
क्षेऽसम्म वैकिल्पक ऊजार्को पहुँच विृ  गन,  

 नवीनतम,् िदगो तथा ऊजार् दक्ष ूिविधह को ूयोगमा जोड िदने,  
 वैकिल्पक ऊजार्को क्षेऽमा विकङ तथा िव ीय क्षेऽको संलग्नता विृ  गन तथा वैकिल्पक ऊजार् 
ूिविधह लाई उपयकु्त काबर्न पिरयोजना तथा कायर्बमको पमा िबकास गरी अन्तरार्ि य काबर्न 
बजारको साथै आन्तिरक काबर्न बजार संयन्ऽ ःथापना गन,  

 कृिष तथा पशपुन्छी पालनमा संलग्न कृषक, व्यावसाियक समूह, फामर् र सहकारी संघसंःथा 
समेतको सहकायर्मा ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट ःथापना गरी एल.पी. ग्यासको ूयोगलाई 
न्यूनीकरण गनुर्का साथै वायोःलरीबाट ूा ािरक मल उत्पादन गन, 

 िसँचाइ िवकासको गु योजना र कृिष िवकास रणनीित अनसुार जलवाय ुपिरवतर्न अनकुुलन हनेु 
गरी िसँचाइ योजनाह को िवकास एवम ्िवःतार गन, 

 नयाँ ूिविधमा आधािरत िसँचाइको िवकास गनुर्का साथै िसँचाइ दक्षता विृ  गन, 
 संघ, ूदेश र ःथानीय तहको समन्वय र सहकायर्मा िसँचाइ ूणालीको िवकास गन तथा बा॑ै 
मिहना िसँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनका लािग ठूला बहउु ेँयीय, अन्तर जलाधार र जलाशययकु्त 
आयोजनालाई ूाथिमकताका साथ अिघ बढाउने, 

 भिूमगत िसँचाइ योजनाको िवःतार सिहत उपयोगमा जोड िदने, 
 िसँचाइ ूणालीको ममर्त–सम्भार एवम ्िदगो व्यवःथापनका लािग ॐोत सिहत उपभोक्ता सहभािगता 
सिुनिँ चत गन, 

 नीितगत सधुार एवम ्िव मान संःथागत संरचनाको क्षमता र जनशिक्तको दक्षता अिभविृ  गन, 
 जलॐोतको बहआुयािमक तथा समन्वयात्मक िवकासको लािग नीितगत तथा संरचनागत सधुार 
गन,  
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 अन्तरदेशीय नदीको ि पक्षीय लाभ हनेु गरी व्यवःथापनमा जोड िदने, 
 जलॐोतसम्बन्धी अनसुन्धान र िवकासलाई गितशील बनाउन आवँयक पन पूवार्धार र क्षमताको 
िवकास र िविभन् न अनसुन्धानमूलक संःथा र िवँ विव ालयसँग सहकायर् गद यस क्षेऽको अध्ययन 
अनसुन्धान कायर्लाई ूभावकारी बनाउने, 

 जलाधार व्यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउनकुो साथै बाढी पिहरोजन्य िवपद्को िदगो एवम ्भरपद  
व्यवःथापनका लािग संरचनागत तथा गैर-संरचनागत ूिविधको उपयोग र जनचेतना अिभविृ का 
कायर् गन, 

 जल तथा मौसम मापन केन्िलाई बमश: नवीनतम ूिविध सिहतको आधिुनक ःवचािलत केन्िमा 
पान्तरण र आवँयकतानसुार िवःतार गन, 

 नदी बेिसन योजनाबमोिजम िवकासका पूवार्धारह को लािग जल उपलब्धतामा हनेु िभन् नता, 
बेिसनह को पानीको सन्तलुन, थेमान अध्ययन तथा आकलन गन, 

 मौसम तथा जल ूवाहको भरपद  तथा गणुःतरीय पूवार्नमुान गन, 
 िवप  जोिखम न्यूनीकरणसम्बन्धी सेन्डाई ृेमवकर् ले तय गरे अनु प िविभन् न संघ-संःथासँग 
समन्वय गरी जल तथा मौसमजन्य बह-ुूकोप पूवर्सूचना ूणालीको िवकास गन, 

 िवँ व मौसम स ठन, जलवाय ुपिरवतर्नसम्बन्धी अन्तर सरकारी िनकाय, अन्तरार्ि य हवाई उ यन 
स ठन र अन्य सरोकारवाला संघ-संःथाह सँग समन्वय र सहकायर् गन। 

5. जनशिक्त िववरण  
ब.सं. िनकाय दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
१ ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 117 92 25 1 
2 िव तु िवकास िवभाग 127 88 39 0 
3 जल तथा मौसम िवभाग 128 89 40 1 
4 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 593 499 94 37 
5 जलॐोत अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 25 14 10 0 

 

6. आिथर्क वषर् 2078/79 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा  उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमका  बुदँाह को चैत   मसान्तसम्मको ूगित िववरणः  
बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
जलॐोत तथा िसँचाइतफर्
११८ कृिषयोग्य जिमनमा नदी पथान्तरण,

नहर, िलफ्ट, कुलो तथा भिूमगत 
िसँचाइ ूणालीको माध्यमबाट िसँचाइ 
सिुवधा परु् याई कृिष उत्पादन र 
उत्पादकत्व विृ  गिरने। िनमार्णाधीन 
आयोजना िनधार्िरत समयमा नै सम्पन् न 
गनर्, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका 
िसँचाइ आयोजना िनमार्ण ूारम्भ गनर् र 
िसँचाइ ूणाली िनयिमत ममर्त सम्भार 

 थप १२ हजार ५ सय ७३ हेक्टर कृिषयोग्य 
जिमनमा िसँचाइ सिुवधा िवःतार भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
गनर् ूाथिमकताका साथ बजेट 
छु  याइएको।आगामी वषर् थप २९ 
हजार ४ सय हेक्टर कृिषयोग्य 
जिमनमा िसँचाइ सिुवधा िवःतार 
गिरने।

११९ िसक्टा िसँचाइ आयोजनाको पिँ चम 
मूल नहरबाट थप २ हजार हेक्टरमा 
िसँचाइ सिुवधा परु् याइने।आयोजनाको  
पूवीर् खण्डमध्ये थप २० िकलोिमटर 
मूलनहर र १२ िकलोिमटर शाखा 
नहर िनमार्ण सम्पन् न गरी थप ५ हजार 
हेक्टर जिमनमा िसँचाइ सिुवधा िवःतार 
गिरने।िसक्टा िसँचाइ आयोजनाको 
सम्पूणर् िनमार्ण कायर् आगामी दईु 
वषर्िभऽ सम्पन् न गिरने।

 िसधिनया र िपडारी शाखा नहर िवःतार गरी 
थप ७ सय हेक्टरमा िसँचाइ सिुवधा पगुेको। 

 सोलार र िव तुीय ऊजार् ूयोग गरी पिँ चम 
मूल नहरबाट थप जिमनमा िसँचाइका लािग 
िवःततृ सवक्षण कायर् भइरहेको। 

१२० रानी-जमरा-कुलेिरया िसँचाइ
आयोजनाको पिहलो चरण अन्तगर्तको 
९ िकलोिमटर मूल नहर िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न गरी  थप ३ हजार हेक्टर 
भिूममा िसँचाइ सिुवधा परु् याइने।लम्की  
एक्टेन्सनको कन्िा खोलासम्म १५ 
िकलोिमटर मूल र ५ िकलोिमटर 
शाखा नहर िनमार्ण सम्पन् न 
गिरने।आगामी ३ वषर्िभऽ यस 
आयोजनाको सम्पूणर् कायर् सम्प  गरी 
२० हजार ३ सय हेक्टर भिूममा 
िसँचाइ सिुवधा परु् याइने। आयोजना 
अन्तगर्तको िव तु  गहृबाट ४.७ 
मेगावाट िव तु उत्पादन गिरने। 

 मूल नहरको सम्पूणर् कायर् सम्पन् न भई लम्की 
एक्टेक्सनको कान्िा खोलासम्म १५ िक.मी. 
मूल तथा लम्की नहरको ५ वटा शाखा 
नहरको िनमार्णको लािग EIA कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 
 
  
 

१२१ 
 

महाकाली िसँचाइ आयोजनाको तेॐो 
चरण अन्तगर्त १० िकलोिमटर मूल 
नहर िनमार्ण र ॄम्हादेव मिण्ड क्षेऽमा 
शाखा नहर िनमार्ण गरी २ हजार ९ 
सय हेक्टर जिमन िसँचाइ सिुवधा 
परु् याइने। 

 मूल नहरको िनमार्ण कायर् किरब ७० 
ूितशत सम्पन् न भएको, िडिसिल्ट  बेिसन 
तथा हेड रेगलेुटर िनमार्ण कायर्को खिरद 
सम्झौता भई िनमार्ण कायर् शु  गिरएको। 

  ॄम्हदेव, मसेुपानी तथा झलारी क्षेऽको २२ 
वटा शाखा नहरह को िनमार्ण कायर्को सभ, 
िडजाइन, लागत अनमुान तयार पान कायर् 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
तथा उक्त शाखा नहरह को िनमार्णका लािग 
आवँयक पन जग्गा अिधमहण गनर् िववरण 
स लन गन कायर् भइरहेको। 

बबई िसँचाइ आयोजनाको पिँ चम 
खण्डको वाँकी ८ िकलोिमटर नहर 
िनमार्ण सम्पन् न गिरने।

 ठेक् का लागेको किरब ८ िक.िम. मध्ये चैत 
मसान्त सम्म ६.८ िक.िम. मूल नहर िनमार्ण 
सम्पन् न भएको।

१२२ ूगन् ना, बड्कापथ, बाग्मती, पालु टार, 
वहृत दा  उपत्यका लगायत साना, 
मझौला र ठूला सतह िसँचाइ 
आयोजनाह बाट थप ४ सय  हेक्टर 
कृिषयोग्य जिमनमा िसँचाइ सिुवधा 
उपलब्ध हनेु।

 उक्त आयोजनाह बाट थप २ सय ५० 
हेक्टर कृिषयोग्य जिमनमा िसँचाइ सिुवधा 
उपलब्ध भएको। 

१२४ िनमाणार्धीन भेरी-बवई डाइभसर्न 
बहउु ेँयीय आयोजनाको हेडवक्सर् 
िनमार्ण कायर् आगामी आिथर्क वषर् 
सम्पन् न गिरने।दईु वषर्िभऽ बाँके र 
बिदर्या िजल्लाका थप १५ हजार हेक्टर 
भिूममा िसँचाइ सिुवधा िवःतार गनुर्का 
साथै  ४८ मेगावाट क्षमताको  िव तु 
गहृ िनमार्ण सम्पन् न गिरने।

 भेरी-बवई डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजनाको 
बाँध क्षेऽको Civil  Works को ३८% कायर् 
सम्पन् न भएको। 

 िव तु गहृ िनमार्णःथानमा Excavation 

कायर्का साथै Grouting एवम ्Shotcrete गरी 
Slope Stabilization गन कायर् भइरहेको। 

१२५ तराई-मधेशका धनषुा, महो री, सलार्ही, 
रौतहट लगायत ूदेश नं 2 का 1 
लाख 22 हजार हेक्टर कृिषयोग्य 
भिूममा िसँचाइ सिुवधा उपलव्ध गराई 
समम ूदेशको आिथर्क पान्तरणको 
आधार तयार गन सनुकोशी-मिरन 
बहउु ेँयीय नदी पथान्तरण 
आयोजनाको टनेल िनमार्ण कायर्लाई 
तीॄता िदइने।आगामी आिथर्क वषर् 
हेडवक्सर् र िव तुगहृ िनमार्ण शु  
गिरने।आयोजनाको िनमार्ण सम्प  हुँदा 
सम्पूणर् कमाण्ड एिरयाको कृिष भिूममा 
िसँचाइ सिुवधा परु् याउने गरी मूल र 
शाखा नहर िनमार्ण गिरने।आयोजनाको 
सम्पूणर् काम चार वषर् िभऽ सम्पन् न 
गिरने।

 रामेछाप िजल्लाको डूबान क्षेऽमा पन 
जग्गाको मआुब्जा िवतरण कायर् शु  
भएको। 

 TBM Inlet Portal, Segment Plant, Crushing 
Plant, TBM Platform, Batching Plant 
िनमार्ण कायर् र २० िमटर Starter Tunnel 
िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 Head Works, Power House, Surge Shaft को 
Detail Engineering Design कायर् सम्पन् न 
भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
१२६  तमोर-िचःया र कालीगण्डकी-ितनाउ 

नदी पथान्तरण आयोजनाको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गनुर्का साथै 
आयोजना कायार्न्वयनको ढाँचा िनधार्रण 
र ौोत व्यवःथापनको काम सम्पन् न 
गरी  िनमार्ण कायर् ूारम्भ 
गिरने।माडी-दा  र पिँ चम सेती-
कैलाली नदी आयोजनाको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गन।

 तमोर-िचःया  नदी पथान्तरण आयोजनाको 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गनर् लगत 
अनमुान तयार भइरहेको। 

 माडी Storage Project को लािग िनणर्य भई 
HIDCL बाट Headworks को अध्ययन 
भइरहेको। 

१२७ समृ  तराई-मधेश िसँचाइ िवकास 
कायर्बम अन्तगर्त झापा, स री, 
उदयपरु, िचतवन, नवलपरासी पूवर्, 
दा , बिदर्या, कञ् चनपरु लगायत २५ 
िजल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य 
भिूममा िसँचाइ सिुवधा िवःतार गनर् ५ 
हजार ःयालो ट् यवुवेल र २ सय डीप 
ट् यवुवेल जडान गिरने।

 समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवकास कायर्बम 
अन्तगर्त ३ हजार ६ सय ९  ःयालो 
ट् यवुवेल, १ सय २० डीप ट् यवुवेल तथा 
६० िवतरण ूणाली िनमार्ण सम्पन् न भई ११ 
हजार ४ सय २३ हे. मा िसँचाइ सिुवधा 
िवःतार भएको। 

१२८ एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष 
कायर्बम  अन्तगर्त सनुकोशी, िऽसलुी, 
कािलगण्डकी, रा ी, भेरी, कणार्ली र 
चमेिलया लगायतका नदी िकनारका 
टार तथा फाँटमा िलिफ्ट  गरी ६ सय 
हेक्टर कृिष योग्य भिूममा िसँचाइ 
सिुवधा िवःतार गिरने।

 एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम 
अन्तगर्त 10 वटा अन्वेषण ट् यवुवेल िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न गरी थप २ सय हेक्टर मा 
कृिष योग्य भिूममा िसँचाइ सिुवधा िवःतार 
भएको। 

 20 वटा योजनाको Reservoir  Tank, 

Delivery Line िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
१३० मानव बःतीको सरुक्षा तथा कृिषयोग्य 

भिूमको संरक्षण र जिमन उकास गरी 
ःथानीय तह माफर् त उत्पादनशील 
उपयोग गनर् नदी िनयन्ऽणका कायर्बम 
सञ् चालन गिरने।कन्काई, रतवुा, 
कमला, लालबकैया, बाणगंगा, पिँ चम 
रा ी, कणार्ली र महाकाली नदी 
िनयन्ऽणका कायर्बमको लािग  ३ 
अबर् ९१ करोड िविनयोजन गिरएको।

 िविभन् न िजल्लामा ६६.९१ हेक्टर जग्गा 
उकास भएको। 

१३१ झापाको भिपरु, म्याग्दीको बेनी, 
डोल्पाको दनैु, बझा को चैनपरु र 
दाच ुर्लाको खल ा बजारलाई नदी 

 नदी िनयन्ऽण कायर्बम अन्तगर्त ३८.६९ 
िक.िम. संरचना िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
कटानबाट संरक्षण गन।जनताको 
तटबन्ध अन्तगर्त मावा, िविर , बबाहा, 
खाँडो, रत,ु लखनदेही, पूवीर् रा ी, ितनाउ-
दानव, भादा मोहना लगायत नदी 
िनयन्ऽण कायर्बमलाई िनरन्तरता िदई 
१ सय १५ िक. िम संरचना िनमार्ण 
गन।नदी िनयन्ऽण र पिहरो 
व्यवःथापनमा नवीन तथा 
वायोइिन्जिनयिर ूिविध ूयोग गिरने।

१३२ िऽयगुा नदीको कटानबाट उदयपरुको 
गाईघाट बजार लगायत अन्य बःती र 
कृिषयोग्य भिूमको संरक्षण गनर् ८४ 
िक.िम. तटबन्ध तीन वषर् िभऽ िनमार्ण 
गिरने।

 १०.५ िकलोिमटर तटबन्ध िनमार्ण र ३ 
वटा Spur िनमार्ण भएको। 

134 जलाधार संरक्षण र िसँचाइ सिुवधा 
िवःतारका लािग तालतलैया संरक्षण 
तथा ाम िनमार्ण कायर्बम सञ् चालन 
गिरने। 

 इलाम िजल्लािःथत ःवामी ताल र जरायोटार 
िसंह धाप तालको (२ वटा तालको) 
ूारिम्भक सभक्षण सम्पन् न भएको| 

 पातालबाट हनेु िसँचाइ सम्भावनाको िवःततृ 
अध्ययन कायर् सम्पन् न भएको। 

१३५ मौसमसम्बन्धी सूचना स लनका लािग 
पाल्पा र उदयपरुमा मौसमी राडार तथा 
काठमाड  उपत्यकामा एक्स ब्याण्ड 
राडार जडान गिरने।टेिलिभजन मौसम 
च्यानल सञ् चालन गिरने।थप ३० 
ःथानमा जल तथा मौसम  मापन केन्ि 
ःथापना गिरने।

 पाल्पा र उदयपरुमा मौसमी राडार जडानको 
लािग Design Specification अनसुार 
फ्यािक्शमा उपकरण िनमार्णको कायर् ७५% 
सम्पन् न भएको। 

 टेिलिभजन मौसम च्यानल सञ् चालन गनर् 
भौितक पूवार्धार खिरद कायर् सम्पन् न भएको। 

ऊजार्तफर्  
307 वतर्मान सरकार दशक  लामो र 

कहालीलाग्दो लोड सेिड  अन्त्य गरी  
मलुकुलाई उज्यालो यगुमा ूवेश 
गराउन सफल भएको। 
अधर्जलाशययकु्त र जलाशययकु्त 
आयोजनाको िनमार्णलाई तीॄता िदई 
सकु्खा याममा समेत िव तुको 
आन्तिरक माग धान् न पयार्प् त हनेु गरी 
िव तु उत्पादन गन।नौमरेु बहउु ेँयीय 

अ ण ४ जलिव तु आयोजनाः  
आयोजनाको सवक्षण अनमुित ूा  भई 
अध्ययनसम्बन्धी कायर् अगािड बढाइएको।  
उ रग ा जलाशयकु्त जलिव तु आयोजनाः 
िवःततृ अध्ययन ूितवेदन (DPR) तयारी 
कायर्को लािग परामशर्दाता छनोट भई साइट 
मोिवलाइज भइसकेको। 
नौमरेु बहउु ेँयीय नदी पथान्तरण आयोजनाः  
Environmental Impact Assessment (EIA) 
ूितवेदन तयार गरी ःवीकृितका लािग वन 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
नदी पथान्तरण आयोजनाको डीपीआर
तयार गरी िनमार्ण शु  गिरने। 

तथा वातावरण मन्ऽालय पठाइएको।साथै, 
अध्ययन ूितवेदन तयारी अवःथामा (Ready 

to Go) रहेको। 
308 आगामी आिथर्क वषर् तामाकोशी 

आयोजनाबाट २ सय २८ मेगावाट, 
रसवुागढी १ सय ११ मेगावाट,  
सान्जेन र मािथल्लो सान्जेन ५६ 
मेगावाट, िऽशूली ३ बी. बाट ३७ 
मेगावाट,  राहघुाटबाट ४० मेगावाट, 
मध्य भोटेकोशीबाट १ सय २ मेगावाट 
र िनजी क्षेऽबाट िनमार्णाधीन 
आयोजनाह बाट १ हजार ५५ 
मेगावाट गरी जम्मा १ हजार ६ सय 
२९ मेगावाट थप िव तु राि य 
ूसारण ूणालीमा जोिडने। 

मािथल्लो तामाकोशी आयोजना (४५६ मे.वा.):  
 िनमार्ण कायर् सम्पन् न भई िव तु उत्पादन 
भइरहेको। 

 आयोजना पूणर् सञ् चालनमा आई राि य 
ूसारण मीडसँग आब  गरी पूणर् सञ् चालनमा 
ल्याइएको।  
राहघुाट आयोजना (४० मे.वा.):  

 भौितक ूगित ४२.६८ ूितशत र िव ीय 
ूगित ५०.०२ ूितशत भएको। ःकाभेसन 
कायर्का साथै मखु्य सु ङ ६ हजार २ सय 
७० िमटर मध्ये २ हजार ९ सय िमटर 
खन् ने कायर् सम्पन् न भएको। 

मािथल्लो िऽशलुी ३बी. ज.िव.आ. (३७ मे.वा.):  
 भौितक ूगित ६१.५ ूितशत र िव ीय 
ूगित ४७.३ ूितशत भएको। मखु्य सु ङ 
३ हजार ८ सय िमटर मध्ये ३ हजार १ 
सय िमटर, सजर् ा  र पेन्ःटक टनेलको 
पाईलट होल खन् ने कायर् सम्पन् न भएको। 

रसवुागढी जलिव तु आयोजना (१११ मे.वा.):  
 Civil & Hydro Mechanical कायर् ९२ 
ूितशत, Electromechanical कायर् ६८ 
ूितशत तथा ूसारण लाईन र सबःटेसन 
िनमार्ण कायर् ६० ूितशत सम्पन् न भई 
समममा ८५ ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
मािथल्लो सान् जेन आयोजना (१४.८ मे.वा.):  

 Civil Works सम्बन्धी ९३ ूितशत तथा 
Electromechanical सम्बन्धी ७२ ूितशत 
कायर् सम्पन् न भई समममा ९३ ूितशत कायर् 
सम्पन् न भएको। 
तल्लो सान् जेन आयोजना (४२.५ मे.वा.):  

 Civil Works सम्बन्धी ८४ ूितशत, 
Electromechanical सम्बन्धी ६६ ूितशत 
तथा Hydromechanical सम्बन्धी ७० 
ूितशत कायर् सम्पन् न भई समममा ८६ 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
मध्य भोटेकोशी ज.िव. आयोजना (१०२ 
मे.वा.):  

 भौितक ूगित ८० ूितशत र िव ीय ूगित 
६८ ूितशत भएको। हेडवक्सर् तथा पावर 
हाउस िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा पगुेको। 

 िनजी क्षेऽबाट िनमार्णाधीन आयोजनाह बाट 
६ सय २१ मे.वा. िव तु उत्पादन गरी 
राि य ूणालीमा जडान भएको। 

309 थप ४३ िजल्लामा िव तुीकरण गरी 
उज्यालो नेपाल अिभयान सम्पन् न गन। 
िवपन् न पिरवारको घरमा िनःशलु्क 
िव तु जडान गन व्यवःथा 
िमलाइएको।

 ५ सय घरधरुीमा िनःशलु्क िव तु िमटर 
जडान कायर् सम्पन् न भएको। 

 चाल ुआ.व.मा थप ५ िजल्लामा िव तुीकरण 
कायर् सम्पन् न गिरएको। 

310 ऊजार् िमौण, चहुावट िनयन्ऽण तथा 
िवतरण ूणाली सु ढीकरण गरी ऊजार् 
दक्षता अिभविृ  गन।िनजी क्षेऽले 
उत्पादन गरेको सौयर् ऊजार् बचत 
भएमा नेपाल िव तु ूािधकरणलाई 
िबबी गन र नपगु भएमा खिरद 
गन।नेट िमटिरङ र नेट पेमेन्टको 
नीित कायार्न्वयन गन।उ ोगले आफ्नो 
खपतको लािग आधिुनक ऊजार् 
उत्पादन तथा ूसारण गनर् ि िल  चाजर् 
िलई अनमुित िदने व्यवःथा िमलाउने। 

ऊजार् िमौण: 
 चाल ु आ.व.मा जलिव तु बाहेक ऊखकुो 
बगासबाट उत्पािदत िव तु ३ मे.वा. तथा 
सौयर् ऊजार्बाट उत्पािदत िव तु १४ 
मे.वा.गरी जम्मा १७ मे.वा. िव तु उत्पादन 
भएको। 
चहुावट िनयन्ऽण तथा िवतरण ूणाली: 

 ७२ हजार थान ाी फेज ःमाटर् िमटर खिरद 
गिरएको र हालसम्म ४३ हजार ९ सय ३० 
थान ूितःथापन गरी  ए.एम.आई िसःटममा 
ईिन्टमटे भइसकेको र २४ हजार ९ सय 
३९ थान नयाँ माहककोमा जडान गिरएको। 

311 जलिव तु उत्पादनमा लगानी आकिषर्त 
गनर् सम्भाव्य मलुकुह सँग ि पक्षीय 
तथा वहपुक्षीय िव तु व्यापार सम्झौता 
गन। 

 नेपाल, भारत तथा नेपाल ब लादेशबीच 
ि पक्षीय सिचवःतरीय वातार् सम्पन् न भएको। 

 नेपाल भारतबीचको India-Nepal Joint 
Vision Statement on Power Sector 
Cooperation सावर्जिनक भएको। 

312 जलाशययकु्त जलिव तु आयोजना 
िनमार्णका लािग बाँध र िव तु गहृ 
छु ा छु ै ूव र्कबाट िनमार्ण गरी 
िनजी क्षेऽलाई आकिषर्त गन।नेपाल 
िव तु ूािधकरणबाट जलाशय िनमार्ण 
गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको 

नलगाड जलाशययकु्त जलिव तु आयोजनाः 
 बाँध र िव तुगहृ छु ाछु ै ूव र्कबाट 

Vertical Separation मा िनमार्ण गनर् 
सरोकारवाला िनकायह सँग छलफल र राय 
परामशर् िलने कायर् भइरहेको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
पानी िव तु गहृ तथा अन्य सहायक 
संरचना िनमार्ण र सञ् चालन गन 
ूव र्क कम्पनीलाई शलु्क िलई 
उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाइने। 
जलाशययकु्त बाँधको बहउुपयोग गरी 
ूितफल दर बढाइने।

313 जलिव तु उत्पादनमा जनःतरको 
ःवािमत्व बढाउन नेपाल िव तु 
ूािधकरण र नेपाली जनताको संयकु्त 
लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको 
तामाकोशी-५ को िनमार्ण कायर् आगामी 
वषर् शु  गन।मािथल्लो अ ण, फुकोट 
कणार्ली, जगदलु्ला तथा घनु्सा खोला 
जलिव तु आयोजनाको लगानी ढाँचा 
यकीन गरी पूवर्तयारी कायर् पूरा गन। 

तामाकोशी ५ जलिव तु आयोजनाः 
  परामशर्दाता Lahmeyer International GmbH 
बाट आयोजनाको Final Detail Engineering 

Design सम्पन् न भएको। 
 आयोजना िनमार्णको लािग िव ीय व्यवःथा 
सम्बन्धमा कमर्चारी सञ् चय कोषसँग MOU 
सम्पन् न भएको। 

फुकोट कणार्ली अधर्-जलाशयकु्त आयोजनाः 
 भौितक ूगित ७८ ूितशत र िव ीय ूगित 
१ सय ूितशत भएको। पूवर् तयारीको कायर् 
सम्पन् न भई आयोजना िनमार्णको चरणमा 
(Ready to Go)मा रहेको। 
जग्दलु्ला अधर्-जलाशयकु्त जलिव तु आयोजना 
(१०६ मे.वा.):  

 भौितक ूगित ७५ ूितशत र िव ीय ूगित 
७ ूितशत भएको। 

 िनमार्ण कायर् अन्तगर्त वातावरणीय 
अध्ययनको लािग सावर्जिनक सनुवुाई सम्पन् न 
भएको। 

 टेःट अिडट िनमार्ण कायर् ४८३ िम.मा 
सम्पूणर् कायर् सम्पन् न भई जडान गन चरणमा 
रहेको।  
िकमाथा ा अ ण अधर्-जलाशययकु्त जलिव तु 
आयोजना (४५० मेगावाट):  
 भौितक ूगित ५७ ूितशत र िव ीय ूगित 
१०० ूितशत भएको।

314 तमोर जलिव तु आयोजनाको िवःततृ 
सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीय सम्पन् न 
गरी िनमार्ण कायर् शु  गिरने।पञ् चेँ वर 
जलिव तु आयोजना अिघ बढाइने।

तमोर जलिव तु आयोजनाः 
 सवक्षण अनमुित पऽ ूा   गनर् लगानी 
बोडर्मा अनरुोध गिरएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
315 िनिँ चत यूिनट भन्दा बढी र माग कम 

हनेु समयमा िव तु खपत गन 
औ ोिगक माहकलाई महसलु दरमा 
थप छुट िदने व्यवःथा गिरएको। 
िव तुीय चलु्हो, रेिृिजरेटर, माइबोवेभ 
ओभन, वािस  मेिशन, िडसवास लगायत 
िबजलुीबाट चल्ने घरायसी सामानको 
उपयोगलाई ूोत्सािहत गनर् यःता 
साममीको भन्सार महसलु घटाइएको।

 औ ोिगक वगर्का माहकह लाई िव तुको 
माग कम हनेु समयमा िव तुको खपत थप 
बढाउन उत्ूिेरत हनेु िकिसमले िव मान 
महशलु दरलाई पनुरावलोकन गरी २०७८ 
मंिसरदेिख कायार्न्वयन गिरएको।  

316 बढुीगण्डकी, पिँ चम सेती, उ रगंगा र 
निल्स गाड जलिव तु आयोजनाको 
िनमार्ण ढाँचा िनधार्रण र ॐोत 
व्यवःथापन गरी कायार्न्वयन गन।वेतन 
कणार्ली  जलिव तु आयोजनाका लािग 
िव ीय व्यवःथा गरी िनमार्ण 
गन।कणार्ली िचसापानी जलिव तु 
आयोजना कायार्न्वयन गनर् पूवर्तयारी 
कायर् अिघ बढाउने। 

नलगाड जलिव तु आयोजना (४ सय १७ 
मे.वा.):  
 आयोजनाको िनमार्ण मोडािलटी तथा 
लगानीको ढाँचा तयार गरी ःवीकृित गन 
सम्बन्धमा सरोकारवाला िनकायह सँग 
छलफल गरी राय परामशर् िलने कायर् 
भइरहेको। 
बढुीगण्डकी जलिव तु आयोजनाः  
 ःवदेशी लगानीमा िनमार्ण गन सम्बन्धमा 
छलफल जारी रहेको।साथै, सोको िनमार्ण 
ढाँचा िनधार्रण र ॐोत व्यवःथापनसम्बन्धी 
कायर् भइरहेको। 
पिँ चम सेती जलिव तु आयोजनाः  
 योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूको 
संयोजकत्वमा पिरयोजना िनमार्ण तथा 
लगानीको ढाँचा तय गरी िसफािरश पेश गनर् 
भनी लगानी बोडर् बैठकले सिमित गठन 
गरेको र सिमितबाट ूितवेदन पेश हनेु 
चरणमा रहेको। 
उ रगंगा जलिव तु आयोजनाः   

 भौितक ूगित १४ ूितशत र िव ीय ूगित 
२१ ूितशत भएको। िवःततृ अध्ययन 
ूितवेदन (DPR) कायर्को Inception Report 
तयार भएको। 
वेतन कणार्ली जलिव तु आयोजनाः  

 पूवर् तयारीको लािग अध्ययनको कायर् सम्पन् न 
भएको।
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
318 जलिव तु तथा ूसारण लाइन 

िनमार्णको लािग जग्गा ूािप् त, 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न र राइट 
अफ वे िनधार्रण जःता पूवर् तयारी 
िनिँ चत समयिभऽ सम्पन् न गन 
व्यवःथा गिरने।ूसारण लाइनको राइट 
अफ वे मा पन जग्गाको ःवािमत्व 
भएको ूाकृितक व्यिक्तलाई सम्बिन्धत 
उत्पादक कम्पनीले ूाथिमक शेयर 
िनंकासन गदार् ूभािवत क्षेऽका व्यिक्त 
सरह अमािधकार िदने व्यवःथा 
गन।राइट अफ वेमा परेका जग्गाको 
िनःशलु्क िक ाकाट गन व्यवःथा 
िमलाइएको।

 राइट अफ वे मा पन जग्गाको ःवािमत्व 
भएको ूाकृितक व्यिक्तलाई सम्बिन्धत 
उत्पादक कम्पनीले ूाथिमक शेयर िनंकासन 
गदार् ूभािवत क्षेऽका व्यिक्त सरह 
अमािधकार िदने व्यवःथा गन र राइट अफ 
वेमा परेका जग्गाको िनःशलु्क िक ाकाट 
गन व्यवःथा िमलाउनका लािग मन्ऽालयबाट 
अथर् मन्ऽालयमा पऽाचार भएकोमा िधतोपऽ 
दतार् तथा िधतोपऽ िनंकासन िनयमावली, 
2076 र िधतोपऽ िनंकासन तथा बाँडफाँड 
िनदिशका, २०७४ संशोधनका लािग नेपाल 
िधतोपऽ बोडर्लाई लेखी पठाइएको। 

319 बटुबल-गोरखपरु अन्तरदेशीय ूसारण
लाइनको िनमार्ण कायर् शु  गनर् र 
कोहलपरु-लखनउ, लम्की-वरेली 
अन्तरदेशीय ूसारण लाइन िनमार्णको 
तयारी कायर् सम्पन् न गन। 

बटुवल-गोरखपरु अन्तरदेशीय ूसारण लाइनः  
 बटुवल-गोरखपरु अन्तरदेशीय ूसारण लाइन 
िनमार्ण कायर् शु  गनर् भारतीय कम्पनीसँग 
संयकु्त उपबम बनाउने बममा रहेको। 
लम्की-वरेली अन्तरदेशीय ूशासण लाइनः 
 सिचवःतरीय बैठक सम्पन् न भई 
सहमितपऽमा हःताक्षर भएको। 

320 िखम्ती-बा॑िवसे-काठमाड र हेटौडा-
ढल्केवर-इन वा ूसारण लाइनको 
िनमार्ण सम्पन् न गनर् बटुवल-लमही-
कोहलपरु-अ िरया खण्डको िनमार्णको 
पूवर् तयारी गनर् र रसवुागढी-िचिलमे-
रातोमाटे खण्डको िवःततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन गनर् आवँयक रकम 
छु ाइएको। 

हेट डा-ढल्केवर-इन वा ूसारण लाइनः 
 कायर्बम ःवीकृत भएका ५६ वटा नयाँ 
३३/११ के.भी. सबःटेशनह को 
िवतरणतफर्  33/11 के.भी 6 वटा 
सबःटेशनह  41 एम.िभ.ए क्षमताको  चाजर् 
भई सञ् चालनमा आएका। 
बटुवल-लमही-कोहलपरु-अ िरया खण्डः  
 कुल ७ सय ९२ मध्ये जम्मा ६ सय ७७ 
थान टावर फाउन्डेशन र ६ सय ५० थान 
टावर इरेक्सन कायर् सम्पन् न भएको। 
रसवुागढी-िचिलमे-रातोमाटे खण्डः  
 िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन गनर् िचिनयाँ 
पक्षसँग अध्ययनका लािग समझदारीपऽमा 
हःताक्षर भएको।
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
321 आगामी आिथर्क वषर् ६ सय ३५ 

मेगावाट क्षमताको जलाशययकु्त 
दूधकोशी जलिव तु आयोजना िनमार्ण 
शु  गन। जलाशययकु्त तनहुँ 
जलिव तु आयोजना िनमार्ण कायर्लाई 
तीॄता िदने। अधर्-जलाशययकु्त 
मािथल्लो अ ण आयोजनाको पूवर्तयारी 
कायर् सम्पन् न गन। 

तनहुँ जलिव तु आयोजनाः  
 पूवर्तयारीको कायर् सम्पन् न भएको।भौितक 
ूगित २८ ूितशत र िव ीय ूगित २७ 
ूितशत भएको। 
दूधकोशी जलाशययकु्त जलिव तु आयोजना: 
 सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) को 
कायर् सम्पन् न भएको। भौितक ूगित ७४ 
ूितशत र िव ीय ूगित ८.३ ूितशत 
भएको। 

322 नेपाल िव तु ूािधकरणको बेिडट 
रेिटङ गिरने।नयाँ आयोजना 
कायार्न्वयन गनर् ूािधकरणले कप रेट 
जमानीमा ॐोत पिरचालन गन क्षमता 
िवकास गिरने।

 नेपाल िव तु ूािधकरणको बेिडट रेिटङ 
कायर् सम्पन् न भई ICRA बाट AA+ रेिटङ् 
ूा  भएको। 

323 राि य ूसारण लाइन नपगुेका क्षेऽमा 
लघ ुतथा साना जलिव तु, सौयर् र वाय ु
ऊजार्बाट थप ५० हजार घरधरुीलाई 
िव तु सेवा उपलब्ध गराउन बजेट 
व्यवःथा गिरएको ।ःथानीय तहका 
साथै सामदुाियक संःथाले सौयर् तथा 
लघ ु जलिव तु उत्पादन तथा िवतरण 
गरेमा आयोजना लागतको ९० 
ूितशतसम्म अनदुान िदने व्यवःथा 
िमलाइएको। 

 २ सय ४५ िक.वा. सौयर् िमनी मीड तथा ५ 
सय ५० िक.वा. लघ ुतथा साना जलिव तु 
आयोजना माफर् त करीव ४० हजार घरधरुीमा 
िव तुको सेवा परु् याइएको। 

 १२ हजार ४१ घरधरुीह मा सौयर् िव तु 
ूणाली जडान गिरएको। 

 ४ सय ४४ वटा सावर्जिनक संःथाह मा 
संःथागत सौयर् िव तु ूणाली तथा १० वटा 
संःथागत तथा सामदुाियक वायोग्याँस प्लान्ट 
जडान गिरएको। 

 खाना पकाउने ःवच्छ ऊजार् ूिविध ूव र्न 
अन्तगर्त २ हजार २ सय ६५ घरधरुीमा 
घरायसी प्लान्ट जडान हनुकुा साथै १ हजार 
९ सय ४३ घरधरुीमा खाना पकाउने चलुो 
जडान गिरएको। 

 नवीकरणीय ऊजार् आयोजनाह लाई काबर्न 
पिरयोजनासँग आव  गरी काबर्न उत्सजर्न 
न्यूनीकरणमा योगदान माफर् त काबर्न 
व्यापारबाट आम्दानी गिरएको। 

 नवीकरणीय ऊजार्सम्बन्धी ःथानीय तह तथा 
ूदेश सरकारको क्षमता अिभवृि  गिरनकुा 
साथै ूािविधक सहयोग गिरएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
324 िनजी क्षेऽबाट उत्पािदत सौयर् ऊजार्

नेपाल िव तु ूािधकरणबाट खिरद गन 
र त्यसका लािग उत्पादन ःथलसम्म 
ूसारण लाइन िवःतार गन व्यवःथा 
िमलाउने।यसबाट २ सय ५० ःथानीय 
तहमा किरव ३ सय ७५ मेगावाट 
सौयर् िव तु उत्पादन हनेु अनमुान 
गिरएको।सोलार प्लान्ट ःथापना गरे 
वापत ूाप् त हनेु शलु्क सम्बिन्धत 
ःथानीय तहले पाउने व्यवःथा 
गिरएको। 

ःथानीय तहमा सौयर् ऊजार् उत्पादनको 
अवःथाः 
 थप १० ःथानीय तहमा १४ मे.वा. सौयर् 
िव तु उत्पादन गिरएको। 
ूसारण लाइन िवःतारः 
 िनजी क्षेऽबाट खिरद गिरएको सौयर् ऊजार् 
नेपाल िव तु ूािधकरणको ूसारण ूणालीमा 
जोड्न िनम्न ूसारण लाईन तथा 
सबःटेसनह  िवःतार तथा ःतरोन् नितका 
कायर् भएका छनः 

 नवलपरु १३२/३३/११ के.भी  ७९ 
एम.िभ.ए. स/स,  

 मोतीपरु १३२/३३/११ के.भी  ४६ 
एम.िभ.ए. स/स,  

 सिन्धखकर्  १३२/३३/११ के.भी ४६ 
एम.िभ.ए. स/स, लाहाचोक १३२/३३/११ 
के.भी  ३८ एम.िभ.ए. स/स को िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न भई चाजर् भएको। 

 िमड सबःटेशनको क्षमता विृद तफर्  ११५.६ 
एम.िभ.ए. स/स थप भएको।२६५.३७ 
सिकर् ट िक.िम ूसारण लाइनको िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न भएको।

325 सावर्जिनक-िनजी साझेदारीमा ठूला
क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट िनमार्ण 
गरी ऊजार् तथा ूा ािरक मल उत्पादन 
गनर् सम्बिन्धत ःथानीय तहलाई िव ीय 
अनदुान िदने व्यवःथा गिरएको। 

वैकिल्पक ऊजार्मा सावर्जिनक िनजी साझेदारीः 
 ःवच्छ ऊजार्को माध्यमबाट खाना पकाउने 
गइुठा कृिषजन्य अवशेषको ूितःथापन 
(संख्याः १७ हजार ५००) गनर् २२ हजार 
िव तुीय चलुो िवतरणका लािग सम्झौता भई 
खिरद कायर् भइरहेको। 

 राि य मामीण तथा नवीकरणीय ऊजार् 
कायर्बम अन्तगर्तका िविभन् न िबयाकलापह  
अन्तगर्त िविभन् न संःथाह मा संःथागत तथा 
व्यवसाियक वायोग्यासँ प्लान्ट जडान कायर् 
भइरहेको। 

 संःथागत तथा घरायसी सधुािरएको फलामे 
तथा रकेट चलुो घरधरुीह मा जडान कायर् 
भइरहेको।
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7. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह : 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह : 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन जारी/संशोधन िमित 

१ नवीकरणीय ऊजार् अनदुान नीित, २०७८ नयाँ तजुर्मा ःवीकृितको बममा 
रहेको। 

२ िमनी मीड िवशेष कायर्बम सञ् चालन िनयमावली,
2078

ूथम संशोधन 2078/06/11 

३ केन्िीय नवीकरणीय ऊजार् कोष (सञ् चालन) िनदिशका, 
2071 (पिहलो संशोधन,२०७८)

पिहलो संशोधन 2078/1/26 

४ मीड कनेक्टेड वैकिल्पक िव तु िवकाससम्बन्धी 
कायर्िविध,२०७८

नयाँ तजुर्मा 2078/01/13 

 

ख. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1) 

ऊजार्तफर्  
 सप् तकोशी बहउु ेँयीय आयोजनाः ूगित ७४ ूितशत। 

 

जलॐोत तथा िसँचाइतफर्  
 

ब.सं. िवषयगत क्षऽे ूगित
1.  िसँचाइ तथा 

जलॐोत 
व्यवःथापन 
आयोजना

 पातालबाट िसँचाइ सम्भावना अध्ययन कायर् सम्पन् न, ःवामी पाकर्  
ताल संरक्षण योजना, जरायोटार िसंह धाप ताल, ईलाम, कैलाही ताल 
संरक्षण पिरयोजना, कैलालीको ूारिम्भक अध्ययन कायर् सम्पन् न 
भएको|

2.  ममर्त सम्भार
आयोजनाह  

 संयकु्त व्यवःथापनमा रहेका िविभन् न िसँचाइ ूणालीह को किरव २ 
लाख ६१ हजार ९०९ हे. कमाण्ड क्षेऽिभऽ िसँचाइ सेवा परु् याउन 
िसँचाइ ूणालीह को िनयिमत ममर्त सम्भार तथा सञ् चालन 
गिरएको।

3.  वहृत 
सरकारी 
िसँचाइ 
योजनाको 
पनुःथार्पना 
तथा 

व्यवःथापन 
हःतान्तरण

 कोशी िवतरण, चन्ि नहर, कमला, नारायणी र गण्डक िसँचाइ 
ूणालीह को पनुःःथापना तथा पनुःिनमार्ण कायर् भएको| 

4.  बागमती 
िसँचाइ 
आयोजना 

 िविभन् न ॐोतह बाट नहरमा पानी थप गन ६ गोटा उपयोजनाह को 
कायार्न्वयनमा हालसम्म १३.५% सम्पन् न भएको।

 िसिञ् चत क्षेऽ िवकास कायर् अन्तगर्त हेडवक्स्र्, VRB, नहर लाईिनङ 
तथा CAP लगायतका िसँचाइ संरचनाह को िनमार्ण सम्पन् न गरी १ 
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ब.सं. िवषयगत क्षऽे ूगित
सय ५५ हेक्टर जमीनमा व्यविःथत पमा िसँचाइ सेवा ूवाह 
भएको। 

5.  सनुसरी 
मोरङ िसँचाइ 
आयोजना 

)तेॐो(  

 हरुहिुरया र सखुसेना शाखा नहरह को िसिञ् चत क्षेऽ िवकास कायर्को 
ठेक् का सम्झौता भई िनमार्ण कायर् शु भएको। 

 मूल नहरको सिभर्स रोडमा लोहन्िा खोलामा िनमार्णाधीन  लोहन्िा 
पलुको िनमार्ण कायर् किरब ५० ूितशत सम्पन् न भएको। 

 चतरािःथत कोशी नदीमा २ वटा ःपर िनमार्ण ६० ूितशत िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न भएको। 

6.  ूगन् ना तथा 
बड्कापथ 
िसँचाइ 
आयोजना, 
दाङ

 १.5 िक.िम. नहर लाइिनङ कायर् गन लक्ष रहेकोमा ०.२० िक.मी. 
नहर लाइिनङ कायर् सम्पन् न भएको। 

 8 वटा नहर संरचना िनमार्ण कायर् गन लआय रहेकोमा २ ओटा नहर 
संरचना िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

7.  टार-बजार 
संरक्षण 
कायर्बम 

 

 मह वपूणर् शहरी बःतीह  भिपरु (झापा), बेनी (म्याग्दी, पवर्त), चैनपरु 
(बझाङ) र दनैु (डोल्पा) को DPR तयार भई सोको आधारमा नदी 
िकनार संरक्षण, सु ढीकरण तथा व्यवःथापन कायर्ह लाई िनरन्तरता 
िदइएको।RCC िरभेटमेन्ट १ हजार ४८९ िम., Gabion िरभेटमेन्ट 
८.४९ िक. िम. तटबन्ध िनमार्ण भएको र जग्गा बचावट २ सय ९५ 
हे. भएको। 

8.  ूाथिमकता 
ूा  नदी 
बेिसन बाढी 
जोिखम 

व्यवःथापन 
आयोजना 

 मावा रतवुा तथा मोहना खटुीया नदीमा तटबन्ध िनमार्णको लािग 
ठेक् का सम्झौता भई िनमार्ण कायर् शु भएको।

 मावा रतवुा तथा मोहना खटुीया दबैु ठाउँमा ःपर िनमार्ण कायर् शु  
गनर् िनमार्ण साममी ढु ा, तारजाली िनमार्ण ःथालमा परु् याई सिकएको 
तथा foundation खन् ने कायर् शु वात भएको।

 बबाहा तटबन्ध िनमार्णको िवःततृ इिन्जिनयिरङ िडजाईन अध्ययन 
कायर्को  Detailed Engineering Design अिन्तम चरणमा 
रहेको।Flood Forecasting and Early Warning System को कायर्को 
लािग अन्तरार्ि य कन्शयाक्टर छनौट भएको।Project 

Implementation Consultant सँग सम्झौता गरी सेवा सचुा  भएको। 
 बबाहा, लखनदेही र पिँ चम रा ी नदीमा तटबन्ध िनमार्णको िवःततृ 
इिन्जिनयिरङ िडजाईन अध्ययन कायर् गनको Detailed Engineering 

Design अिन्तम चरणमा रहेको।
9.  िसँचाइ

पनुःःथापना 
आयोजना 

(कुवेत फण्ड)

 आयोजनाको लिक्षत िसिञ् चत क्षेऽ िवकास गन ८ हजार ८ सय ९३  
हे. मध्ये  हाल सम्म ४ हजार ५ सय ९७  हे. मा िसँचाइको 
संरचनाह  िनमार्ण भएको र ६६ वटा मध्ये ३४ वटा आयोजनाको 
िनमार्ण सम्पन भएको र ३२ वटा िनमार्णाधीन रहेको। 
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ब.सं. िवषयगत क्षऽे ूगित
10.  वहृत दाङ 

उपत्यका 
िसँचाइ 
आयोजना 

 १३ गोटा सतह िसँचाइ ूणाली पनुःथापना कायर्  सम्पन् न गन। १८ 
ओटा िलफ्ट िनमार्ण सम्पन् न भएको।

 बमागत १२ गोटा र नयाँ १२  गोटा गरी 24 गोटा जलाशय 
िनमार्ण सम्पन् न  गन । १६ ओटा िलफ्ट िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 किरब ५० िक.िम. िवतरण ूणाली िनमार्ण भएको। 
 किरब ५० िक.िम.  डीप बोिर  िनमार्ण भएको।
 किरब ५० िक.िम. िकसान व्यविःथत िसँचाइ ूणाली ह को 
पनुःःथापन भएको।

11.  नयाँ 
ूिविधमा 
आधािरत 
नदी 

िनयन्ऽण 
कायर्बम 

 उपयकु्त ूिविधको ूयोगबाट िविभन् न नदीका ८.१५ िक.िम. 
लम्बाइमा संरक्षण कायर्ह  भएको। 

12.  एकीकृत 
ऊजार् तथा 
िसँचाइ िवशेष 
कायर्बम 

 िविभन् न 10 ःथानमा अन्वेषण ट् यबेुल िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 
 संशोिधत कायर्बमअनसुारका करीब ६ सय ५०  उपयोजनाह को 
पिहचान तथा िवःततृ सवक्षणका लािग परामशर्दाता िनयिुक्त भई 
सम्झौता भएको। 

 २० वटा योजनाको Reservoir Tank, Delivery Line िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न भएको। 

13.  जलॐोत 
अनसुन्धान 
तथा िबकास 
केन्ि 
 

 ७ वटा तािलम, E-GP, Hecras, DEM Processing , Q-GIS , GEE,  

SW Canal तथा Mud Flow सम्पन् न भएको।
 नमूना  योजना िनमार्ण कायर् अन्तगर्त नवुागाँउ सोलार िलफ्ट 
आयोजनाको िनमार्ण कायर् जारी रहेको। Construction of 
Embankment using Innovative River Technology (Fabric Form 
Concrete Mattress) at Sauraha र Construction of Ranisuwara Solar 

Lift Irrigation Project at Bidur-13, Nuwakot को Tender आ  वान 
भएको।

 सबै अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषण कायर्को खिरद ूिबया अगािड बढी 
कायर् समापनको चरणमा रहेको।

ूाथिमकता ूा  आयोजना (P2) 

1.  िसँचाइ
संःथागत 
िवकास 
कायर्बम 

 खाँडो नदी व्यवःथापन आयोजना, पाताल संरक्षण एकीकृत िवकास 
पिरयोजना, वहृत दा  उपत्यका िसँचाइ आयोजना र राजापरु िसँचाइ 
व्यवःथापन कायार्लयको कायार्लय भवन नभएको हुँदा अवँयक नया ँ
भवन िनमार्ण गनर् बोलपऽ आ ान गरी ूािविधक ूःताव ःवीकृत 
भएको। 
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ग. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह : 
 

ऊजार्तफर्  
यस शीषर्क अन्तगर्त ऊजार् तफर्  जम्मा तेइस (२३) ओटा कायर्बमह  रहेकोमा सो॑(१६) 
ओटा नेपाल िव तु ूािधकरण अन्तगर्त रहेका छन ्भने सात (७) ओटा राि य ूसारण मीड 
कम्पनी अन्तगर्त रहेका छन।् 

जलॐोत तथा िसँचाइतफर्   

समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवशेष कायर्बम अन्तगर्त ६ वटा सम्भाव्यता अध्ययन कायर् सम्पन् न 
भएको।२ सय ३४ डीप ट् यवुवेल िनमार्णको लािग सूचना ूकाशन तथा खिरद सम्झौता, ७० 
िवतरण ूणाली िनमार्णको सूचना ूकाशन तथा खिरद सम्झौता सम्पन् न हनुकुो साथै के  घोल 
िलफ्ट िसँचाइ योजनाको कायर् ३० ूितशत सम्पन् न भएको। 

 

घ. अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
मन्ऽालयको आिथर्क वषर् २०७८/७९ का ूमखु उपलिब्धह  
 चाल ुआ.व.को चैत मसान्तसम्ममा िव तु उत्पादन २ हजार ३ सय ४७ मेगावाट पगुेको 

छ। िव तुमा पहुँच जनसंख्या ९४% पगुेको।राि य ूसारण लाइन (६६ के.भी. र सो 
भन्दा मािथ) ४ हजार ७ सय ९५  सिकर् ट िक.िम. िनमार्ण सम्पन् न भएको।िवतरण लाइन 

ब.सं. िवषयगत क्षऽे ूगित
2.  िसँचाइ

सम्भाव्यता 
अध्ययन 
तथा िनमार्ण 
गणुःतर 
कायर्बम 

 पाँचखाल उपत्यका एकीकृत जलौोत व्यवःथापन आयोजनाको िवःततृ 
सवक्षण,  िडजाइन, लागत अनमुान तथा एूाइजल िरपोटर् तयार भएको। 

 िसँचाइसम्बन्धी िनमार्ण, सवक्षण तथा नदी िनयन्ऽण कायर्सम्बन्धी 
नम्सर् िनमार्ण भएको 

3.  यािन्ऽक 
व्यवःथापन 
कायर्बम 

 १ थान एक्जाभेटर मेिशन खिरद र १ थान शान्सपोटर् शक खिरद 
कायर् भएको।

 यािन्ऽक कायार्लयह तथा आयोजनाह मा रहेका यािन्ऽक उपकरण 
तथा भारी उपकरणह  ममर्त सम्भार गरी  आयोजना/कायार्लयह  
अन्तगर्त रहेका नहरह  सफा गरी  सञ् चालन गन कायर्मा ूयोग 
गरेको। 

 यािन्ऽक कायार्लयह तथा आयोजनाह मा रहेका सवारीसाधनह  
ममर्त सम्भार गरी सञ् चालन गिरएको। 

4.  जल उत्पन् न
ूकोप 
िनयन्ऽण 
ूिविध 
पिरयोजना 

 २० जलाधार क्षेऽ, साबो ाम र चेक  याम गरी ५ सय २५ वटा 
र िरभेटमेन्ट ६.२९ िक. िम. िनमार्ण भएको। 
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मध्ये ३३ के.भी.  ःतरको  ६ हजार १ सय १८ सिकर् ट िक.िम., ११ के.भी. ःतरको 
३९ हजार ६ सय १२ सिकर् ट िक.िम. र ४००/२३० भोल्टःतरको  १ लाख २३ हजार 
५ सय ५७ सिकर् ट िक.िम. िनमार्ण सम्पन् न भएको छ। ूितव्यिक्त िव तु खपत ३ सय 
२५ िकलोवाट घण्टा पगुेको छ भने िव तु चहुावटलाई १५.२७% मा सीिमत गिरएको। 

 िव तुको उत्पादन बढन ् गइर् ऊजार् क्षेऽको उल्लेखीय पमा िवकास हनुका साथै 
गणुात्मक िव तुीय ऊजार् सवर्सलुभ पमा नेपाली जनता समक्ष पगुेको। 

 आन्तिरक र अन्तरदेशीय ूसारण लाइनको सु ढीकरण र िवःतार भई िव तु आयात 
िनयार्तको समिुचत व्यवःथापन एवम ्िव तु ूसारण ूणाली ूभावकारी र भरपद  भएको। 

 िव तु आपूितर्मा आत्मिनभर्र बन्दै रा को अथर्तन्ऽमा उल्लेखनीय पमा सधुार हनेु 
अवःथाको िनमार्ण भएको। 

 मामीण क्षेऽका जनताह लाई िव तु सेवाको पहुँचमा विृ  भएको, खाना पकाउने ःवच्छ 
इन्धन तथा ूिविध र खानेपानी उपलब्ध भएको । यसका अितिरक्त मामीण क्षेऽमा ःवच्छ 
ऊजार्बाट सवर्साधारण जनताह को िशक्षा, ःवाःथ्य तथा वातावरणमा सधुार आउनकुो साथै 
रोजगारीमा विृ  भएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को चैतसम्म िव तु ूसारण लाइन ४०० के.भी., २२० के.भी. तथा 
१३२ के.भी. भोल्टेज ःतरका ूसारण लाइन िवःतारतफर्  ९ वटा आयोजनाह को जम्मा 
5 सय 93 सिकर् ट िक.िम. मध्ये १५४.८७ सिकर् ट िक.िम. िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को  चैतसम्म सतह िसँचाइ १ हजार १ सय ५० हे. तथा भिूमगत 
िसँचाइ ११ हजार ४ सय २३ हे. गरी कूल १२ हजार ५ सय ७३ हे. िसिञ् चत क्षेऽ थप 
भई १५ लाख २२ हजार हे. जिमनमा िसँचाइ सिुवधा पगुेको। 

 चाल ुआ.व.मा नदी िनयन्ऽण कायर्बम अन्तगर्त ३८.६९ िक.िम. तटबन्ध िनमार्ण तथा 
६६.९१ हे. जग्गा उकास भएको। हालसम्म कूल १ हजार २ सय ४७ दशमलव ६९ 
िक.िम. तटबन्ध िनमार्ण भई १२ हजार ७१ दशमलव ९१ हे. जग्गा उकास भएको 
अनमुान रहेको। 

 

नवीकरणीय ऊजार् तफर्  आिथर्क वषर् २०७८/७९ का ूमखु उपलिब्धह  
 आिथर्क वषर् २०७८/७९ चैत सम्ममा कुल जनसंख्याको किरब ६.८८% जनसंख्यामा 

नवीकरणीय ऊजार् ॐोतबाट िव तुको पहुँच पगुेको छ भने ३६ ूितशत जनसंख्याले 
िविभन् न ूयोजनमा ःवच्छ नवीकरणीय ऊजार्को ूयोग गरेका छन।् 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ सम्ममा वैकिल्पक ऊजार् अन्तगर्तका लघ ुतथा साना जलिव तु 
आयोजनाबाट उत्पािदत िव तु ९५५ िकलोवाट रहेकोमा चाल ु आिथर्क वषर्को 
फागनुसम्ममा ३९८ िकलोवाट उत्पादन भएको।त्यःतै, आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा सौयर् 
तथा वाय ु ऊजार्बाट २८४ िकलोवाट िव तुीकरण भएकोमा चाल ु आिथर्क वषर्को 
फागनुसम्ममा २०० िकलोवाट िव तुीकरण भएको। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ सम्ममा वायोग्याँसतफर्  ३ हजार ९ सय ७५ वटा प्लान्ट जडान 
भएकोमा चाल ुआिथर्क वषर्को फागनुसम्ममा १ हजार ७ सय ३३ वटा प्लान्ट जडान 
भएको। 
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8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
308000113 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 155995 94732 60.73 
308001013 बढुी गण्डकी जलिव तु आयोजना 38287 23577 61.58 
308001023 िव तु िवकास दशकसम्बन्धी कायर्योजना 11900 4855 40.80 
308001033 वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्ि 1024000 755632 73.79 
308001043 राि य मामीण तथा नवीकरणीय ऊजार् कायर्बम 2388300 1285615 53.83 
308010113 िव तु िवकास िवभाग 82500 62532 75.80 
308011013 िव तु िवकासमा िनजी क्षेऽको ूव र्न 1600 1592 99.51 
308011023 स कोशी बहउु ेँयीय आयोजना 15100 13390 88.67 
308011033 पञ् चेँ वर बहउु ेँयीय आयोजना 5700 3644 63.93 
308011063 बढुीग ा जलिव तु आयोजना 26100 18301 70.12 
308020113 जल तथा मौसम िव ान िवभाग 121100 84039 69.40 
308021013 जल तथा मौसम िव ान कायर्बम 117400 88395 75.29 
308021023 जलवाय ुूकोप समतु्थान िनमार्ण आयोजना 339844 34810 10.24 
308030113 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 268001 206244 76.96 
308030123 िसँचाइ व्यवःथापन िडिभजन-८ 100062 79267 79.22 
308030133 यािन्ऽक कायार्लय-३ 22650 16888 74.56 
308031013 िसँचाइ  संःथागत िवकास कायर्बम 16250 15116 93.02 

308031023 िसँचाइ  तथा जलॐोत व्यवःथापन आयोजना 
(िसँचाइ) 12600 8789 69.75 

308031033 िसँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा िनमार्ण गणुःतर 
कायर्बम 1600 1147 71.70 

308031043 यािन्ऽक व्यवःथापन कायर्बम 800 658 82.19 
308031053 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष क्षेऽ आयोजना 22715 14548 64.05 
308031063 नदी िनयन्ऽण 21000 11171 53.19 
308031073 जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण ूिविध पिरयोजना 4300 3597 83.65 
308031093 ममर्त सम्भार आयोजनाह 12002 6529 54.40 

308031103 बहृत सरकारी िसँचाइ योजनाको पनुःथार्पना तथा 
व्यवःथापन हःतान्तरण 7500 3789 50.52 

308031113 बागमती िसँचाइ आयोजना 30500 25297 82.94 
308031123 बबई िसँचाइ आयोजना 29520 26844 90.94 
308031133 महाकाली िसँचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 26200 19569 74.69 
308031143 सनुसरी मोरङ िसँचाइ आयोजना (तेॐो) 40982 36737 89.64 
308031153 ूगन् ना तथा बड्कापथ  िसँचाइ आयोजना, दाङ 10800 10210 94.54 
308031163 िसक्टा िसँचाइ आयोजना 34890 27797 79.67 
308031173 पालङुटार-कुण्डटुार िसँचाइ आयोजना 6320 5894 93.26 

308031193 रानी जमरा  कुलिरया िसँचाइ आयोजना (ूणाली 
आधिुनकीकरण समेत) 51682 32164 62.23 

308031203 भेरी-ववई  डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 28200 22111 78.41 
308031213 ूाथािमकता ूा  निद बेिशन बाढी जोिखम 22900 11617 50.73 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
व्यवःथापन आयोजना

308031223 िसँचाइ पनुःथार्पना आयोजना (कुवेत फण्ड) 9300 7704 82.84 
308031233 समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवशेष कायर्बम 18900 14420 76.30 
308031243 सनुकोशी मिरन डाईभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 14310 13159 91.96 
308031253 बहृ  दाङ उपत्यका िसँचाइ आयोजना 10240 9877 96.45 
308031263 नयाँ ूिविधमा आधािरत निद िनयन्ऽण कायर्बम 11400 9879 86.66 
308031273 एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम 21600 16758 77.58 
308041013 जलॐोत अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 23750 18420 77.56 
308210123 जल तथा ऊजार् आयोग 32300 24335 75.34 

308210133 निद बेिसन योजना तथा जलिव तु िवकास गु योजना 
तजुर्मा आयोजना 2900 2366 81.58 

308810113 भिूमगत जलॐोत िवकास सिमित 40450 36992 91.45 
कुल जम्मा 5284450 3211005 60.76 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

308000114 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 12040 6756 56.11 
308001014 बढुी गण्डकी जलिव तु आयोजना 7646064 1633363 21.36 
308001024 िव तु िवकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना 63100 2775 4.40 
308001034 वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्ि 16300 7907 48.51 
308010114 िव तु िवकास िवभाग 44500 3417 7.68 
308011024 स कोशी बहउु ेँयीय आयोजना 50200 12430 24.76 
308011034 पञ् चेँ वर बहउु ेँयीय आयोजना 3200 596 18.62 
308011044 जलिव तु आयोजना अध्ययन 990300 580809 58.65 
308011064 बढुीग ा जलिव तु आयोजना 1613300 26662 1.65 
308020114 जल तथा मौसम िव ान िवभाग 620694 204494 32.95 
308021014 जल तथा मौसम िव ान कायर्बम 133400 93422 70.03 
308021024 जलवाय ुूकोप समतु्थान िनमार्ण आयोजना 492362 392588 79.74 
308030114 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 1200 1098 91.51 
308030124 िसँचाइ व्यवःथापन िडिभजन-८ 3200 3187 99.59 
308030134 यािन्ऽक कायार्लय-३ 4100 3953 96.40 
308031014 िसँचाइ  संःथागत िवकास कायर्बम 10600 10285 97.03 
308031024 िसँचाइ  तथा जलॐोत व्यवःथापन आयोजना 13500 0 0.00 
308031034 िसँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा िनमार्ण गणुःतर 

कायर्बम
69675 31988 45.91 

308031044 यािन्ऽक व्यवःथापन कायर्बम 18300 16814 91.88 
308031054 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष क्षेऽ आयोजना 263500 146340 55.54 
308031064 नदी िनयन्ऽण 4952539 4627406 93.44 
308031074 जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण ूिविध पिरयोजना 93500 79389 84.91 
308031084 भारतीय अनदुान सहयोगमा सञ् चािलत नदी 

िनयन्ऽण आयोजना
1026500 48395 4.71 

308031094 ममर्त सम्भार आयोजनाह 390500 373155 95.56 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 76 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
308031104 बहृत सरकारी िसँचाइ योजनाको पनुःथार्पना तथा 

व्यवःथापन हःतान्तरण
523800 516329 98.57 

308031114 बागमती िसँचाइ आयोजना 780952 587794 75.27 
308031124 बबई िसँचाइ आयोजना 1471100 1405386 95.53 
308031134 महाकाली िसँचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 871100 844361 96.93 
308031144 सनुसरी मोरङ िसँचाइ आयोजना (तेॐो) 638725 614939 96.28 
308031154 ूगन् ना तथा बड्कापथ  िसँचाइ आयोजना, दाङ 366500 347273 94.75 
308031164 िसक्टा िसँचाइ आयोजना 1525600 1052725 69.00 
308031174 पालङुटार-कुण्डटुार िसँचाइ आयोजना 59700 15148 25.37 
308031184 टार-बजार संरक्षण कायर्बम 591000 506818 85.76 
308031194 रानी जमरा  कुलिरया िसँचाइ आयोजना ( 

ूणाली आधिुनकीकरण समेत)
2220000 1220332 54.97 

308031204 भेरी-ववई  डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 1559861 1191699 76.40 
308031214 ूाथािमकता ूा  निद बेिशन बाढी जोिखम 

व्यवःथापन आयोजना
680148 92477 13.60 

308031224 िसँचाइ पनुःथार्पना आयोजना (कुवेत फण्ड) 355191 140542 39.57 
308031234 समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवशेष कायर्बम 2030100 1414349 69.67 
308031244 सनुकोशी मिरन डाईभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 1823700 1232335 67.57 
308031254 बहृ  दाङ उपत्यका िसँचाइ आयोजना 568700 534794 94.04 
308031264 नयाँ ूिविधमा आधािरत निद िनयन्ऽण कायर्बम 1884500 851384 45.18 
308031274 एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम 634800 213433 33.62 
308031484 पवुीर् रा ी लोथर-सौराहा निद िनयन्ऽण आयोजना 40000 28441 71.10 
308041014 जलॐोत अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 100100 79550 79.47 
308210124 जल तथा ऊजार् आयोग 32961 27239 82.64 
308210134 निद बेिसन योजना तथा जलिव तु िवकास 

गु योजना तजुर्मा आयोजना 
135300 39634 29.29 

308810114 भिूमगत जलॐोत िवकास सिमित 17900 16909 94.46 
  कुल जम्मा 37444312 21281117 56.83 

9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
308000113 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 154418 76893 49.80 
308001013 बढुी गण्डकी जलिव तु आयोजना 32400 10891 33.62 
308001023 िव तु िवकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना 7800 3407 43.67 
308001033 वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्ि 910700 169463 18.61 
308001043 राि य मामीण तथा नवीकरणीय ऊजार् कायर्बम 1697400 841305 49.56 
308010113 िव तु िवकास िवभाग 82100 49895 60.77 
308011013 िव तु िवकासमा िनजी क्षेऽको ूव र्न 1400 958 68.45 
308011023 स कोशी बहउु ेँयीय आयोजना 12800 8685 67.85 
308011033 पञ् चेँ वर बहउु ेँयीय आयोजना 5200 3312 63.69 
308011063 बढुीग ा जलिव तु आयोजना 24700 15131 61.26 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
308020113 जल तथा मौसम िव ान िवभाग 109900 57179 52.03 
308021013 जल तथा मौसम िव ान कायर्बम 139700 68587 49.10 
308021023 जलवाय ुूकोप समतु्थान िनमार्ण आयोजना 5200 1883 36.21 
308030113 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 110740 55510 50.13 
308031013 िसँचाइ संःथागत िवकास कायर्बम 23331 13415 57.50 
308031023 िसँचाइ तथा जलॐोत व्यवःथापन आयोजना 

(िसँचाइ)
13352 7104 53.20 

308031033 िसँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा िनमार्ण गणुःतर 
कायर्बम

3300 897 27.20 

308031043 यािन्ऽक व्यवःथापन कायर्बम 25905 15780 60.91 
308031053 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष क्षेऽ आयोजना 21382 10734 50.20 
308031063 नदी िनयन्ऽण 192995 120669 62.52 
308031073 जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण ूिविध पिरयोजना 4600 2279 49.54 
308031093 ममर्त सम्भार आयोजनाह 121357 72518 59.76 
308031103 बहृत सरकारी िसँचाइ योजनाको पनुःथार्पना तथा 

व्यवःथापन हःतान्तरण
7800 2400 30.77 

308031113 बागमती िसँचाइ आयोजना 26806 17184 64.11 
308031123 बबई िसँचाइ आयोजना 27465 22146 80.63 
308031133 महाकाली िसँचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 25790 17663 68.49 
308031143 सनुसरी मोरङ िसँचाइ आयोजना (तेॐो) 42202 27860 66.02 
308031153 ूगन् ना तथा बड्कापथ  िसँचाइ आयोजना, दाङ 12184 8194 67.25 
308031163 िसक्टा िसँचाइ आयोजना 34500 21433 62.13 
308031173 पालङुटार-कुण्डटुार िसँचाइ आयोजना 10172 5675 55.79 
308031193 रानी जमरा  कुलिरया िसँचाइ आयोजना ( 

ूणाली आधिुनकीकरण समेत)
46000 26431 57.46 

308031203 भेरी-ववई  डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 27666 13605 49.18 
308031213 ूाथािमकता ूा निद बेिशन बाढी जोिखम 

व्यवःथापन आयोजना
24475 11564 47.25 

308031223 िसँचाइ पनुःथार्पना आयोजना (कुवेत फण्ड) 10600 6890 65.00 
308031233 समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवशेष कायर्बम 27100 15920 58.75 
308031243 सनुकोशी मिरन डाईभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 19267 11373 59.03 
308031253 बहृ  दाङ उपत्यका िसँचाइ आयोजना 13668 8461 61.90 
308031263 नयाँ ूिविधमा आधािरत निद िनयन्ऽण कायर्बम 13790 9674 70.15 
308031273 एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम 24553 14299 58.24 
308041013 जलॐोत अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 28900 16269 56.29 
308210123 जल तथा ऊजार् आयोग 33800 20975 62.06 
308210133 निद बेिसन योजना तथा जलिव तु िवकास 

गु योजना तजुर्मा आयोजना 
2100 1340 63.82 

308810113 भिूमगत जलॐोत िवकास सिमित 47900 32365 67.57 
कुल जम्मा 4207418 1918218 45.59 
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 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

308000114 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 8100 894 11.04 
308001014 बढुी गण्डकी जलिव तु आयोजना 6905600 211654 3.06 
308001024 िव तु िवकास दशक सम्बन्धी कायर्योजना 5500 785 14.28 
308001034 वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्ि 144200 14545 10.09 
308010114 िव तु िवकास िवभाग 43700 18956 43.38 
308011024 स कोशी बहउु ेँयीय आयोजना 31400 397 1.26 
308011034 पञ् चेँ वर बहउु ेँयीय आयोजना 3200 0 0.00 
308011044 जलिव तु आयोजना अध्ययन 1282200 303448 23.67 
308011064 बढुीग ा जलिव तु आयोजना 1535100 39810 2.59 
308020114 जल तथा मौसम िव ान िवभाग 575200 43134 7.50 
308021014 जल तथा मौसम िव ान कायर्बम 189700 26222 13.82 
308021024 जलवाय ुूकोप समतु्थान िनमार्ण आयोजना 103100 8228 7.98 
308030114 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 2300 832 36.15 
308031014 िसँचाइ  संःथागत िवकास कायर्बम 79400 11202 14.11 
308031024 िसँचाइ  तथा जलॐोत व्यवःथापन आयोजना 11600 1718 14.81 
308031034 िसँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन तथा िनमार्ण गणुःतर 

कायर्बम
194800 4352 2.23 

308031044 यािन्ऽक व्यवःथापन कायर्बम 29200 19426 66.53 
308031054 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष क्षेऽ आयोजना 301700 86831 28.78 
308031064 नदी िनयन्ऽण 4784700 2564200 53.59 
308031074 जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण ूिविध पिरयोजना 89500 15378 17.18 
308031084 भारतीय अनदुान सहयोगमा सञ् चािलत नदी 

िनयन्ऽण आयोजना 
663200 6674 1.01 

308031094 ममर्त सम्भार आयोजनाह 384600 200306 52.08 
308031104 बहृत सरकारी िसँचाइ योजनाको पनुःथार्पना तथा 

व्यवःथापन हःतान्तरण
563000 309693 55.01 

308031114 बागमती िसँचाइ आयोजना 607400 211982 34.90 
308031124 बबई िसँचाइ आयोजना 1316500 679459 51.61 
308031134 महाकाली िसँचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 1174700 636295 54.17 
308031144 सनुसरी मोरङ िसँचाइ आयोजना (तेॐो) 1432800 1214243 84.75 
308031154 ूगन् ना तथा बड्कापथ  िसँचाइ आयोजना, दाङ 336500 96195 28.59 
308031164 िसक्टा िसँचाइ आयोजना 1523300 586429 38.50 
308031174 पालङुटार-कुण्डटुार िसँचाइ आयोजना 75700 6462 8.54 
308031184 टार-बजार संरक्षण कायर्बम 280000 150422 53.72 
308031194 रानी जमरा  कुलिरया िसँचाइ आयोजना (ूणाली 

आधिुनकीकरण समेत)
2403700 1107602 46.08 

308031204 भेरी - ववई  डाइभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 2517800 880109 34.96 
308031214 ूाथािमकता ूा निद बेिशन बाढी जोिखम 

व्यवःथापन आयोजना
1314700 61031 4.64 

308031224 िसँचाइ पनुःथार्पना आयोजना (कुवेत फण्ड) 18200 4378 24.05 
308031234 समृ  तराई मधेस िसँचाइ िवशेष कायर्बम 2385800 697036 29.22 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
308031244 सनुकोशी मिरन डाईभसर्न बहउु ेँयीय आयोजना 1715200 1148592 66.97 
308031254 बहृ  दाङ उपत्यका िसँचाइ आयोजना 326100 297185 91.13 
308031264 नयाँ ूिविधमा आधािरत निद िनयन्ऽण कायर्बम 1037000 303772 29.29 
308031274 एकीकृत ऊजार् तथा िसँचाइ िवशेष कायर्बम 1107800 147480 13.31 
308031484 पवुीर् रा ी लोथर- सौराहा निद िनयन्ऽण आयोजना 10000 0 0.00 
308031544 जलॐोत संरक्षण आयोजना 2000 0 0.00 
308041014 जलॐोत अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 131300 10123 7.71 
308210124 जल तथा ऊजार् आयोग 52900 6648 12.57 
308210134 निद बेिसन योजना तथा जलिव तु िवकास 

गु योजना तजुर्मा आयोजना
199800 57456 28.76 

308810114 भिूमगत जलॐोत िवकास सिमित 37700 5435 14.42 
कुल जम्मा 37937900 12197017 32.15 
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कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 

1. पृ भिूम  
कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय कानूनी राज्यको अवधारणाअनु प नेपाल कानूनको 
तजुर्मा, मौजदुा कानूनह मा समसामियक संशोधन लगायत न्याय ूशासनसँग सम्बिन्धत कायर्ह  
सम्पादन गन नेपाल सरकारको केन्िीय िनकाय हो। कानून कायार्न्वयनको ूभावकािरता अझ 
अिभविृ  गनर्, मानव अिधकार, लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा, समन्यायको आधारमा समानता, 
कानूनको सव च्चता, ःवतन्ऽ न्यायपािलकाका मूलभतू मान्यताह लाई आत्मसात गद उिचत, ःवच्छ 
तथा उपयकु्त कानून माफर् त कानूनी शासनको ूितफल जनतामा परु् याउन, दण्डहीनताको अन्त्य गनर्, 
अपराध िनयन्ऽण तथा शािन्त कायम गनर् र न्याय ूशासनको सु ढीकरण र आधिुनकीकरण गनर् 
मन्ऽालय कायर्रत रहेको छ। 

2. दीघर्कालीन सोच  
कानूनको ूभावकारी कायार्न्वयनबाट कानूनको शासनको ूितफल जनतासमक्ष परु् याउने, कानूनी 
सहायताको ूभावकािरता अिभविृ  गन तथा संिवधान ूद  मौिलक हक र िवँ वव्यापी पमा 
अवलम्वन गिरएका मानव अिधकारको संरक्षण र सम्व र्न गन। 

3. उ ेँ य 

 ऐन, अध्यादेश, िनयम र गठन आदेशको मःयौदा तजुर्मा गन तथा परामशर् िदने, मःयौदा जाँच गन,  
 नेपाल सरकारको लािग आवँयक पन राि य तथा अन्तरार्ि य कानूनी िववादको सम्बन्धमा 
आवँयक राय परामशर् िदने,  

 कानूनको एकीकरण तथा संिहताकरण गन,  
 नेपाल कानून, अन्तरार्ि य कानून, न्याय ूणाली र न्याय ूशासनको अनसुन्धान, पनुरावलोकन, सधुार 
तथा न्याय ूशासनसम्बन्धी काम गन। 

4. रणनीित 

 न्यायमा आम जनताको समान पहुँच अिभविृ  गरी कानूनको शासन सु ढ गन, 
 कानूनको िनमार्णमा सरोकारवालाह को सहभािगता सिुनिँ चत हनेु व्यवःथा गन, 
 सवर्सलुभ, िछटो छिरतो न्याय सम्पादन गरी त्यसको ूभावकारी कायार्न्वयन गन, 
 मानव अिधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्व र्नका लािग राज्यका िनकायह लाई पिरचालन गन,  
 मानव अिधकारको िवषयलाई सबै क्षेऽगत िवषय, िवकास नीित, योजना र कायर्बमह मा समावेश गन। 

5. जनशिक्त िववरण  
ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त 

1.  काननु, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 104 91 13 

2.  न्याय सेवा तािलम केन्ि 21 14 7 
3.  काननु आयोग 33 28 ५ 
4.  बेप ा पािरएको व्यिक्तको छानिवन आयोग 23 15 8 
5.  सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र अन्तगर्त 217 166 51 
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6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

 

बुदँा नं. वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

३८६ न्यायमा पहुँच नपगुेका एकल मिहला, दिलत,

अपा ता भएका व्यिक्त, िहंसा िपडीत मिहला, 
बालबािलका, ज्ये  नागिरक तथा असहाय 
नागिरकका लािग ४७ िजल्लामा सञ् चािलत 
िनःशलु्क कानूनी सहायता कायर्बमलाई 
आगामी आिथर्क वषर् सबै िजल्लामा िवःतार 
गिरने।देशभरीका सबै िजल्लामा िपडीतको 
तफर् बाट अिधकृतःतरको कानून 
व्यवसायीबाट वहस गन व्यवःथा िमलाइने।

 एकीकृत कानूनी सहायता नीित 
२०७६ को आधारमा ूारिम्भक 
िवधेयकको मःयौदा तयार भएको। 

३८८ मानव सभ्यताको कल को पमा रहेको
जातीय भेदभाव र छुवाछुत िनमूर्ल गनर् 
सामािजक जागरण र कानूनी कारवाहीलाई 
सशक्त बनाइने। 

 सञ् चार माध्यमबाट कानूनी 
सचेतनासम्बन्धी कायर्बम अन्तगर्त 
रेिडयो नेपाल र नेपाल टेिलिभजनबाट 
“कानूनका कुरा” नामक कायर्बम 
ौृ ला ूसारण हुँदै आएको। 

 शैिक्षक संःथामा कानूनी 
सचेतनासम्बन्धी कायर्बम सञ् चालन 

हुँदै आएको। 

३९० नेपालमा अमगामी लोकतािन्ऽक पिरवतर्नका 
लािग भएका सबै जनआन्दोलन, सश  
संघषर् र बािन्तका बममा जीवन उत्सगर् 
गन शिहदका पिरवार, बेप ा पािरएका 
व्यिक्तका पिरवार, लोकतन्ऽका यो ा, न्  
िपडीत र िवःथािपत, अपा ता भएका व्यिक्त 
र घाइतेको अिभलेखीकरण गरी सहयोग, 
सम्मान र संरक्षण गिरने।सश  न्दबाट 
ूभािवतह लाई सहिुलयतपूणर् कजार् उपलब्ध 
गराई ःवरोजगार बन् न ूिेरत गिरने। 

 पीिडत र पिरवारजनको पिहचान गरी 
बेप ा पािरएका व्यिक्तको छानिवन 
आयोग, सत्य िन पण तथा मेलिमलाप 
आयोग ारा पिरचयऽ िवतरण 
गिरएको। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
१० संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ, समावेशी 

समानपुाितक ूितिनिधत् व, संघीय ूणाली, 
तीन तहका सरकार र ितनीह को पिरभािषत 
अिधकार क्षेऽ, मौिलक अिधकारको 
कायार्न्वयन, ॅ ाचार िनयन्ऽण एवं सशुासन 
योजनालाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयन 

 ५ वटा िवधेयकको अवधारणापऽमा 
सै ािन्तक सहमित तथा १० वटा 
िवधेयकको मःयौदा तजुर्मा सहमित 
ूदान गिरएको।त्यसैगरी, िनयमावली, 
गठन आदेश, िनदिशका गरी ३९ वटा 
कानून मःयौदा तजुर्मा तथा सहमित 
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बुदँा नं. वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

गनर् कानूनी तथा संरचनागत सधुार गिरने। ूदान गिरएको।
११ संिवधानले िनिदर्  गरे बमोिजम सामािजक 

न्याय र समाजवाद उन्मखु अथर्तन्ऽको 
िनमार्णको संवैधािनक व्यवःथालाई 
कायार्न्वयन गनर् आिथर्क, सामािजक, 
सांः कृितक क्षेऽह मा गनुर्पन कायर्ह को 
जनःतर र राजनीितक तहमा राय सझुावको 
आधारमा ठोस नीित र योजना तयार गरी 
कायार्न्वयन गिरने। 

 िनःशलु्क कानूनी सहायता पाउने 
मौिलक हकको ूभावकारी कायार्न्वयन 
गनर् आिथर्क तथा सामािजक कारणबाट 
आफ्नो कानूनी हकिहत संरक्षण गनर् 
असमथर् पक्षलाई सहज पमा 
गणुःतरीय िनःशलु्क कानूनी सहायता 
उपलब्ध गराउनकुा साथै िनःशलु्क 
कानूनी सहायताको क्षेऽ र दायरालाई 
िवःतार गद एकीकृत सामािजक-कानूनी 
सहायता ूणालीको िवकास गनर् 
एकीकृत कानूनी सहायता नीित, 
२०७६ जारी भएको। 

 

6. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः 

ब.सं नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१. िविनयोजन ऐन, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
२. आिथर्क ऐन, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
३. रा ऋण उठाउने ऐन, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
४. एकीकृत िन:शलु्क कानूनी सहायता सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
५. कानूनको अ ाविधक तथा वेवसाइटमा ूकाशन सम्बन्धी कायर्िविध, 

2078
नयाँ तजुर्मा 

 

7. पन्ी  योजनामा उिल्लिखत कायर्नीित सम्बन्धी भए/गरेका कायर्ह ः 
क्षऽे कायर्नीित/ मन्ऽालयले काम गनुर्पन क्षेऽ ूगित 

मानव 
अिधकार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 संिवधानमा व्यवःथा भएका मानव 
अिधकारसम्बन्धी संरचनालाई 
ूभावकारी बनाई मानव अिधकारको 
संरक्षण र सम्व र्न गन।

 मौिलक हक कायार्न्वयनको लािग 
आवँयक पन २४ वटा ऐन जारी भएको। 
ऐन अन्तगर्तका िनयमावलीह  जारी 
भएको।

 मानव अिधकारको संरक्षण, सम्ब र्न 
र ूव र्नमा योगदान गन व्यिक्त 
तथा संघ संःथालाई सम्मान गन। 

 मानव अिधकार परुःकार कोष सञ् चालन 
िनयमावली, २०७५ जारी गरी यस आ.व. 
देिख परुःकार िवतरणको शु वात 
गिरएको ]। 

 ःथानीय तहको न्याियक सिमितको 
क्षमता अिभविृ  गन। 

 क्षमता अिभविृ  कायर्बम सञ् चालनको 
लािग ॐोत पिुःतका तयार गिरएको।  

 न्याियक सिमितको क्षमता अिभविृ  
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क्षऽे कायर्नीित/ मन्ऽालयले काम गनुर्पन क्षेऽ ूगित 
कायर्बम सञ् चालन गिरएको। 

 न्याय सम्पादन िदग्दशर्न तयार गिरएको।  
 न्यायमा पहुँच सिुनिँ चत गनर् 
िनःशलु्क कानूनी सहायतासम्बन्धी 
नीितगत, कानूनी एवं संःथागत 
व्यवःथा गन। 

 एकीकृत कानूनी सहायता नीित, २०७६ 
जारी भएको। 

 नीितको आधारमा ूारिम्भक िवधेयकको 
मःयौदा तयार भएको। 

 संघ ूदेश र ःथानीय तहको समन्वय र 
सहकायर्मा कानूनी सहायताको कायर्बम 
कायार्न्वयन गनर् कायर्िविध तयार गिरएको। 

न्याय 
ूणाली 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 िनःशलु्क कानूनी सहायतालाई 
पहुँचयोग्य र ूभावकारी बनाउन ऐन, 
िनयम, िनदिशका, कायर्िविध िनमार्ण 
तथा कानूनी सधुार तथा संःथागत 
सु ढीकरण गन।

 न्याय सेवाका कमर्चारी तथा ःथानीय 
न्याियक सिमितका पदािधकारीको 
लािग क्षमता िवकास गन। 

 ःथानीय तहको न्याियक सिमितका 
पदािधकारीको क्षमता अिभविृ  गन 
कायर्बम भएको र िनरन्तरता िदइएको। 

 न्याय सेवाका कमर्चारीको क्षमता 
अिभविृ को लािग तािलम ूदान गिरएको।  

 ःथानीय तहको न्याियक सिमितको न्याय 
सम्पादनसम्बन्धी नमूना िवधेयक तथा 
िदग्दशर्न तयार गिरएको। 

 नेपालको संिवधान, संघीयताको ममर्
र अदालतको आदेशबमोिजमका 
कानून िनमार्ण गन। 

 नयाँ ऐन िनमार्णको लािग १ सय ९४ 
िवषयका अवधारणापऽमा सै ािन्तक 
सहमित ूदान गिरएको। 

 नेपालको संिवधान जारी भएपिछ १ सय 
६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २ सय ६३ 
िनयमावली, ६२ वटा गठन आदेश जारी 
भएका।

 

8. अन्य सम्पािदत महत्वपूणर् कायर्ह ः  
 शैिक्षक संःथाह मा कानूनी सचेतना कायर्बम अन्तगर्त सदुरुपिँ चम ूदेशको दाच ुर्ला िजल्लाका 

िव ालयमा २ वटा िव ालयःतरीय कानूनी सचेतना कायर्बम सञ् चालन भएको। 

 रेिडयो नेपालबाट िभन् न िभन् न िवषयमा िविभन् न भाषामा जनचेतना मूलक ौव्य सामामी ूसारण 
भइरहेको। 

 सदुरुपिँ चम ूदेशको दाच ुर्ला िजल्लामा िनःशलु्क कानूनी सहायताको ूभावकािरतासम्बन्धी 
िजल्ला ःतरीय कायर्बम सञ् चालन गिरएको, 

 एकीकृत कानूनी सहायता नीित कायार्न्वयनको लािग िवधेयक मःयौदा तजुर्मा भएको, 
 सदूुरपिँ चम ूदेशको दाच ुर्ला िजल्लामा एउटा न्याियक सिमितको क्षमता अिभविृ  कायर्बम 

सञ् चालन गिरएको, 
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 ५ वटा िवधेयकको अवधारणापऽमा सै ािन्तक सहमित तथा १० वटा िवधेयकको मःयौदामा 
तजुर्मा सहमित ूदान गिरएको, िनयमावली, गठन आदेश, िनदिशका गरी ३९ वटा कानून 
मःयौदा तजुर्मा तथा सहमित ूदान गिरएको, 

 ूदेश तथा ःथानीय तहका कानून र सोको कायार्न्वयनको अवःथा अध्ययन गन सम्बन्धमा 
िनदशक तथा ूािविधक सिमित गठन भई अध्ययन कायर् भइरहेको। 

 मन्ऽालयका कमर्चारीह को लािग ३ वटा क्षमता अिभविृ  कायर्बम सञ् चालन गिरएको। 
 न्याय सम्पादनका बममा अदालतमा हनेु लामो अदालती ूिबयालाई िछटो र सरल बनाउन 

एक अध्ययन कायर्दल गठन गरी सो कायर्दलबाट ूितवेदन समेत ूा  भइसकेको। 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.िश.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
311000113 कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 410444 220505 53.72 
311010113 न्याय सेवा तािलम केन्ि 24793 14354 57.90 
311210113 नेपाल कानून आयोग 38905 30810 79.19 

 कुल जम्मा 474142 265669 56.03 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.िश.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

311000114 कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 8406 7663 91.17 
311010114 न्याय सेवा तािलम केन्ि 7257 6176 85.10 
311210114 नेपाल कानून आयोग 6346 6346 100.00 

कुल जम्मा 22009 20185 91.71 

10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
311000113 कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 409572 180937 44.18 
311010113 न्याय सेवा तािलम केन्ि 26900 14002 52.05 
311210113 नेपाल कानून आयोग 35349 22576 63.87 

कुल जम्मा 471821 217515 46.10 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

311000114 कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 19400 2510 12.94 
311010114 न्याय सेवा तािलम केन्ि 1200 375 31.25 
311210114 नेपाल कानून आयोग 1000 522 52.18 

कुल जम्मा 21600 3407 15.77 
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कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम  
अिधक जनसंख्या कृिषमा आिौत रहेको नेपालमा कृिष क्षेऽको िवकास गरी अथर्तन्ऽमा कृिष क्षेऽको 
योगदान विृ  गनुर्का साथै मलुकुलाई कृिष उत्पादनमा आत्मिनभर्र तलु्याउन कृिष तथा पशपुन्छी 
मन्ऽालयको गठन गिरएको हो।नेपालको कृिष िवकाससम्बन्धी कायर्बम सञ् चालनको थालनी 
संःथागत पमा िव.सं. 1978 मा चारखालमा ःथािपत कृिष अ ाबाट शु  भएको हो। देशको 
आवँयकता र सम्भाव्यताअनु प कृिष िवकाससम्बन्धी नीित तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन गन मूल ममर् 
बोकेको यस मन्ऽालयको लआय व्यवसाियक एवम ्ूितःपधार्त्मक कृिष ूणालीबाट उच्च एवम ्िदगो 
विृ  हाँिसल गरी खा  सरुक्षा तथा गिरबी िनवारणमा योगदान परु् याउन ुरहेको छ। यस मन्ऽालयको 
कृिष तथा पशपुालनको क्षेऽलाई व्यवसाियक एवम ्आधिुनक तलु्याउँदै उत्पादनको िविवधीकरण 
एवम ्ूितःपधीर् बनाउने उ ेँय रहेको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच  
िनवार्हमखुी कृिष ूणालीलाई व्यावसाियक एवम ्ूितःपधार्त्मक कृिष ूणालीमा पान्तरण गरी िदगो कृिष 
िवकासको माध्यमबाट जीवनःतरमा सधुार ल्याउने। 

 

3. उ ेँ य 

 कृिष उत्पादन एवम ्उत्पादकत्व बढाउने, 
 व्यावसाियक तथा ूितःपधार्त्मक कृिष ूणालीका आधारको िवकास गरी क्षेऽीय र िवँ व बजारसँग 

ूितःपधीर् बनाउने, 
 ूाकृितक ॐोत, वातावरण र जैिवक िविवधताको संरक्षण, सम्व र्न एवम ्सदपुयोग गन। 

 

4. रणनीित 

 कृिष उत्पादनको गणुःतर ूव र्न गरी व्यावसायीकरण, िविवधीकरण र मामीण पूवार्धारको िवकास र 
यािन्ऽकीकरण माफर् त उत्पादन र उत्पादकत्व विृ  गरी आयआजर्न र रोजगारीका अवसर विृ सँगै 

खा  तथा पोषण सरुक्षा सिुनिँ चत गन, 
 उन् नत र गणुःतरीय बीउिवजनको सरुक्षा, िवषादीका असरलाई न्यूनीकरण, कृिष बाली, पशपुन्छी तथा 
मत्ःय बीमाको माध्यमबाट उत्पादन लागत कम गरी ूितःपधार्त्मक क्षमता बढाउने, 

 आिथर्क तथा जनःवाःथ्यको ि कोणले मह वपूणर् पशपुन्छी रोगको रोकथाम, िनयन्ऽण तथा 
उन्मूलन गरी ःवच्छ उत्पादनमा अिभविृ  गन, 

 कृिष उत्पादनलाई अन्तरार्ि य बजारमा ूितःपधीर् बनाउन मापदण्ड िनधार्रण गरी गणुःतर अिभवृि  

गद कम आयतन तथा उच्चमूल्यका बालीवःत ुउत्पादन गनर् ूोत्सािहत गरी कृिष ूशोधन उ ोग 

िवकासमा जोड िदने, 
 खा , कृिष तथा मत्ःयजन्य वःतकुो गणुःतर परीक्षण, ूशोधन, अनगुमन र िनयमनलाई ःथानीय पहुँच 

ूभावकारी बनाउँदै बजारीकरणलाई ूव र्न गन, 
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 कृिषजन्य जैिवक िविवधताको संरक्षण सम्व र्न तथा सदपुयोग गद जलवाय ु पिरवतर्नका असर 
न्यूनीकरण गनर् अनसुन्धानमा आधािरत वातावरणमैऽी कृिष ूिविधको िवकास एवम ्िवःतार गन, 

 कृिष क्षेऽको िवकास, अनसुन्धान, ूसार र गणुःतर परीक्षणमा संलग्न िनकायको सहकायर्मा ूािविधक, 

कृषक/कृिष उ मी तथा सरोकारवालाको क्षमता अिभविृ  गन, 
 आधारभतू कृिष सूचना तथा तथ्या  स लन एवम ् िवँ लेषण ूणालीलाई समयानकुुल आधिुनकीकरण 

गद तथ्यमा आधािरत कायर्बम तजुर्मा, अनगुमन तथा मूल्या नलाई ूभावकारी  बनाउने, 
 ूत्येक ूदेशको िविभन् न भ-ूपिरिःथितकीय क्षेऽमा उन् नत ूिविधको ूभावकारी अनसुरणको लािग नमूना 
ूिविधगाउँ, कृषक पाठशाला र बा  य अनसुन्धानलाई थप सु ढीकरण गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. िनकायको नाम ःवीकृत दरवन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

१ कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय र पलु १६१ १६१ ० ३४७ 
२ कृिष सूचना तथा सञ् चार केन्ि ४४ २५ १९ 0 
३ वीउ िवजन गणुःतर िनयन्ऽण केन्ि २२ १७ ५ 0 
४ प्लाण्ट क्वारेिन्टन तथा िवषादी व्यवःथापन केन्ि र अन्तगर्त १३३ ७३ ६० 0 
५ कृिष िवभाग र अन्तगर्त ४४९ २७९ १७० 0 
६ पश ुसेवा िवभाग र अन्तगर्त ७३३ ५११ २२२ 0 
७ खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग र अन्तगर्त ३७० २७१ ९९ 0 

 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

  

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

९५ ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण 
पिरयोजनाको ूभावकािरता विृ  

गिरने।कृिष बाली, मत्ःय र पशपुन्छी 
उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन 

सञ् चालनमा ल्याइने।रवर खेतीको 
ूव र्न गनर् रवर जोन सञ् चालनमा 
ल्याइने।पकेट क्षेऽमा कम्वाइन्ड 
हाभ र, पावर िटलर, किल्टभेटर, 
रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण 
खिरद गनर् ःथानीय तहलाई सशतर् 
अनदुान उपलव्ध गराइने।आयोजना 
क्षेऽका कृषकलाई ूािविधक सहयोग 
उपलव्ध गराउन कृिष िवषयका ःनातक 
तहमा अध्ययनरत ३ सय िव ाथीर्लाई 
इन्टनर्को पमा खटाइने।सबै 

 िविभन् न बालीका ७१ वटा नयाँ जोन ःथापना 
भई िविभन् न बालीका १ सय ७७ जोनमा 
कायर्बम कायर्बम सञ् चालन भएको। 

 २ वटा पो  हाभ  सेन्टर र ५ वटा कःटम 
हायिर  सेन्टर ःथापना भएको। 

 कृिष र वन िव ान िवँ विव ालयसँग ३ सय 
५० िव ाथीर्, जी.िप. कोइराला कलेज अफ 
एमीकल्चर एण्ड िरसचर् सेन्टरसँग ४४ जना 
िव ाथीर्, महेन्ि र  बहमुखुी क्याम्पससँग ४८ 
जना िव ाथीर् गरी कुल ४ सय ४२ जना 
िव ाथीर्लाई ईन्टनर्को पमा पिरचालन 
गिरएको। 

 कृिष िवभाग र िवँ विव ालय (िऽभवुन 
िवँ विव ालय र कृिष तथा वन िव ान 
िवँ विव ालय) बीच सम्पन् न MOU अनसुार 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

िजल्लाका कृिष ान केन्िमा कृिष 
ःनातक उ ीणर् गरेका एक -एक जना  

ूािविधकलाई एक वषर्को लािग 
करारमा िलई खटाइने। 

कृिष ःनातक पिरचालनको Academic Merit 

List अनसुार ७७ जना छनौट गरी कृिष ान 
केन्ि र कृिष िवभाग मातहतका फमर् 
केन्िह मा कृिष ःनातक ूािविधक 68 
जनालाई अिभमखुीकरण तािलम िदई पिरचालन 
गिरएको। 

९६ उपयोगमा नआएका सरकारी कृिष फमर् 
र बाँझो जिमनमा व्यावसाियक खेती 
गनर् िनजी क्षेऽलाई िलजमा िदने नीित 
अवलम्बन गिरने।पहाडी क्षेऽका 
भोजपरु, नवुाकोट, बैतडी लगायतका 
िजल्लामा फलफूल र िहमाली क्षेऽका 
मना , मःुताङ, म्याग्दी, डोल्पा 
लगायतका िजल्लामा व्यावसाियक 
पशपुालनका छनोट भएका पिँमनाको 
मूल्य ौृ ला Matching Grant 

भकू्तानीका लािग िनजीक्षेऽलाई ूोत्साहन 
गिरने। 

 िविभन् न पहाडी िजल्लामा ःयाउ, ओखर, केरा 
लगायतका फलफूलह को ६ सय ६२ हेक्टर 
फलफूल क्षेऽ िवःतार गिरएको। 

 १ सय २० वटा च्याङ्माको पाठापाठी 
उत्पादन भएको। 

 पिँमनाको मूल्य ौृ लासँग सम्बिन्धत १२ 

वटा उपआयोजनाह  छनौट भई कायर्बम 
सञ् चालन भएको। 

९७ कृिषयोग्य भिूमको वगीर्करण एवम ्माटो 
परीक्षण गरी भौगोिलक एवम ् मौसमी 
अनकूुलताको आधारमा बाली लगाउन 
ूोत्साहन गिरने। माटो जाँच 

ूयोगशालाको क्षमता अिभविृ  गरी 
िडिजटल ःवायल म्यािप  ूणाली 
कायार्न्वयनमा ल्याइने। 

 Digital Soil Mapping (DSM) अ ाविधक 
सम्बन्धी कायर्िविध तयार भई 
सरोकारवालह को राय सझुावअनसुार 
पिरमाजर्नसिहत  कायर्िविध ःवीकृत भएको। 

९८ िव मान कृिष अनदुान ूणालीलाई 
पनुरावलोकन गरी कृषक, कृिष उ मी, 
कृषक समूह र सहकारी संघ संःथालाई 
उत्पादनमा आधािरत ूोत्साहन अनदुान 
ूदान गिरने।इजाजत ूाप् त िवबेताबाट 
उन् नत बीउ खिरद गरी रोपण गन 

कृषकलाई मूल्यको ५० ूितशतसम्म 
अनदुान िदने व्यवःथा िमलाइने।कृिषको 
यािन्ऽकरणका लािग कृिष औजार तथा 
कृिष उपकरण र सोको पाटर्पजुार्को 
आयातमा िदइएको कर तथा महसलु 
छुटको दायरा तथा ूितशत विृ

कृषक समूहह लाई ८५% अनदुानमा मूल बीउ 
तथा उन् नत बीउ िवतरण:  

 मूल बीउः गहुँको ११.१६ मे.टन, मसुरुोको 
३.०५ मे.टन िवतरण गिरएको। 

 उन् नत बीउः आलकुो १७१.७२ मे.टन, 
गहुँको ९० मे.टन, मसुरुोको ९.५ मे.टन, 
धानको ४ मे.टन िवतरण गिरएको।साथै, 
िविभन् न तरकारी बालीको १.९८ मे.टन, 
मकैको ५.२ मे.टन, कोदोको ०.६ मे.टन, 
फापरको ०.५ मे.टन र घाँसको ७.३५ मे.टन 
बीउ खिरद गरी क्लःटर इकाईह बाट 
िवतरण भएको। 
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गिरएको।  आलकुो िबज विृ गन कृषक समूहह लाई 
आलकुो ३१ हजार ८ सय ७९ दाना PBS 
(Pre-basic Seed) खिरद गरी िवतरण भएको। 

 अनमुित ूा  ॐोत बीउ उत्पादकह लाई बीउ 
िबबीको आधारमा ूोत्साहन अनदुान (धानमा 
२ सय ५० मे.टन, मकैमा १ सय ५० 
मे.टन,, र गहुँमा १ सय ५० मे.टन, ॐोत 
बीउ उत्पादन र िबबी गिरएको बीउको जम्मा 
रकममा ५० ूितशत ूोत्साहन अनदुान ूवाह) 
कायर्बममा ूोत्साहन अनदुानमा सहभागी 
हनुको लािग सूचना आ वान भएकोमा जम्मा 
२१ वटा समूह/सहकारी/बीउ उ ोगीले 
DESIS (Digital Enabled Seed Information 
System) माफर् त अनलाइन दतार् गराएको। 

 छनोट भएका मूल्य ौृ ला Matching Grant 

भकु्तानी (५ सय वटा उपआयोजना) 
कायर्बममा सञ् चािलत २ सय २४ वटा उप 
आयोजना मध्ये ८५ वटा उप-आयोजनाह बाट 
पिहलो िकःताको भकु्तानी माग भएको। 

९९ मध्यम तथा उच्च ूिविधयकु् त
बहउु ेँयीय नसर्री ःथापना गरी 
फलफूलका ५० लाख िव वा उत्पादन 
गिरने। राि य राजमागर्को िकनारामा 
रहेका बाँझो र सावर्जिनक एवम ् नदी 
उकासबाट ूाप् त जग्गामा फलफूल, 

तरकारी र नगदेबाली लगाउन ःथानीय 
तह र कृषक समूहलाई ूोत्सािहत 
गिरने। 

 मध्यम ूिविधयकु्त बहउु ेँ यीय फलफूल नसर्री 
ःथापना कायर्बम अन्तगर्त नसर्री छनौट गरी 
िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 परुानो फलफूल नसर्री सु ढीकरण कायर्बम 
अन्तगर्त नसर्री छनौट भई नसर्री सु ढीकरण 
गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 फलफूल दशक अन्तगर्त ८९ ःथानीय तह 
माफर् त िहउँदे फलफूल िब वा रोपण कायर् 
भएको। 

 संघीय सरकारी फमर्बाट किरब  ६० हजार 
िव वा र िनजी क्षेऽबाट किरब ९ लाख ३८ 
हजार फलफूल िव वा उत्पादन तथा िबबी 
िवतरण भएको। 

१०० खेतीबाली लगाउने समय अगावै
रासायिनक मलको पयार्प् त आपूितर् 
सिुनिँ चत गिरने।तीन वषर्िभऽ 
रासायिनक मल कारखाना ःथापना गन 
गरी ूारिम्भक कायर् अिघ बढाइने।  

 लागत सहभािगताको आधारमा कृषकलाई 
अनदुानमा रासायिनक मल उपलब्ध गराउन 
हालसम्म १ सय ४३ दशमलव १३ हजार 
मे.टन, रासायिनक मल आयात/ूाि  भएको र 
१ सय ८४ दशमलव ८४ हजार मे.टन, 



l ldlt dld मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 89 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

रासायिनक मल अनदुानमा िबबी िवतरण 
भएको। 

१०१ अग्यार्िनक खेतीलाई ूव र्न गनर् 
ूा ािरक मल तथा जैिवक िवषादीको 
ूयोगलाई ूोत्सािहत गिरने।अग्यार्िनक 
खेतीको पकेट क्षेऽमा उत्पािदत उपजको 
ॄािण्ड , ूमाणीकरण र बजार ूव र्न 
गिरने। जैिवक िवषादी कारखाना 
ःथापना गनर् िनजी क्षेऽलाई ५० 
ूितशतसम्म पुजँीगत अनदुान उपलव्ध 
गराउने व्यवःथा िमलाइने।

 ूा ािरक उत्पादन िनयार्त सहयोग कायर्बम 
सञ् चालनको लािग सूचना ूकाशन गरी िनवेदन 
स लन गन कायर् भइरहेको। 

१०२ सबै ूदेशमा भण्डारण सिुवधासिहतको 
कृिष उपज ूशोधन केन्ि र औ ोिगक 
कृिष बजार ःथापना गिरने।इलाममा 
अलची, मकवानपरुको छि वनमा 
तरकारी, सल्यानमा अदवुा तथा जमु्लामा 
ःयाउ लिक्षत औ ोिगक कृिष बजार 
ःथापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा 
गरी िनमार्ण कायर् शु  गिरने। 

 ताप्लेजङुमा ३७ अलची भ ी, डडेल्धरुामा २ 
रि क ःटोर र २ बीउ ॐोत केन्ि, नवलपरासी 
(सःुता पूवर्) मा कोल म १ गरी ४२ वटा  
पूवार्धार िनमार्ण  सम्पन् न  भएको। 

 Handling & Processing संरचनाको िनमार्ण 
कायर्को लािग ३१ वटा ूःतावह  स लन 
भई २० वटा छनौट गिरएको। 

 बजार, हाट बजारह को सधुारको लािग Field 

Verificartion कायर् सम्पन् न भई १८ वटा 
ूःताव स लन भई १२ वटा छनौट भएको। 

 लागत सहभािगताको आधारमा थोक बजारह  
िनमार्णका लािग कायर्िविध िनमार्ण गरी ःथानीय 
तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

१०३ न्यूनतम समथर्न मूल्य तोिकएका धान, 

गहुँ र मकै लगायतका कृिष उपजको 
भण्डारण गरी आपूितर् व्यवःथापनलाई 
सहज एवम ् िनयिमत बनाउन खा  

व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी र कृिष 
सहकारी माफर् त खिरद गन व्यवःथा 
िमलाइने। ःथानीय तह माफर् त 2 सय 
खा  भण्डारण केन्ि, ८९ शीतकक्ष र 
शीत भण्डार ःथापना गिरनेछ। खा  
भण्डारण गहृको बीमा िूिमयममा ५० 
ूितशत अनदुान िदने व्यवःथा 
िमलाइने। उख ु उत्पादक िकसानलाई 
उत्पादन पिरमाणका आधारमा िचनी 

 िविभन् न ४० बालीमा लाभ लागत िवँ लेषणको 
लािग तथ्या  स लन भइरहेको  (मकैमा 
िसन्धपुाल्चोक, धािद  र गलु्मी िजल्लामा, 
धानमा उदयपरु, िसन्धपुाल्चोक, प्यूठान र 
महो री िजल्लामा,  माछा र काउलीमा 
िसन्धपुाल्चोक िजल्लामा तथा डडेल्धरुा 
िजल्लामा आलकुो लाभ लागत अध्ययन 
िवँ लेषण भइसकेको। 

 अिधकांश िजल्लाह मा सूचना ूकाशन भई 
सहकारी संःथाह को सूचीकरणको कायर् 
भइरहेको, केही िजल्लाका सहकारीह सँग 
कृषकह बाट उत्पािदत धान न्यूनतम समथर्न 
मूल्यमा खिरदको लािग सम्झौता 
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िमलमा उखु िबबी गरेको १५ िदनिभऽ 
अनदुान ूदान गन व्यवःथा िमलाइने। 

भइसकेको।झापामा 2448.24 मे.टन, 
सनुसरीमा ११९१.१५६ मे.टन, िचतवनमा ५ 
मे.टन, मकवानपरुमा ४८ मे.टन, बारामा २१ 
४३.२४ मे.टन, रौतहटमा ९६७.७७५ 
मे.टन, पन्देहीमा १९८.५८७ मे.टन, 
बिदर्यामा १८७४.४७ मे.टन, सलार्हीमा 
७२.५४२ मे.टन, गरी जम्मा ८ हजार ९ सय 
४९ दशमलव ०१ मे.टन धान खिरद 
गिरएको। 

 ःथानीय तहमा लागत सहभािगतामा Buy Back 

Mechanism ःथापना गनर् खा  गोदाम घर 
िनमार्ण सिहत अन्य पूवार्धार सहयोग कायर्बम 
अन्तगर्त ३१ वटा िनवेदन ूा  भई छनौटको 
बममा रहेको। 

 उख ु कृषकह लाई अनदुान िदने सम्बन्धी 
कायर्िविध, २०७५ (संशोधन सिहत) बमोिजम 
उख ुकृषकह लाई अनदुान कायर्बम अन्तगर्त 
कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय माफर् त 
उख ुकृषकह लाई हालसम्म ७७ करोड ५५ 
लाख ९० हजार (९९.३१%) अनदुान रकम 
भकु्तानी भइसकेको। 

 ८९ ःथानीय तहमा शीत कक्ष र ३ ःथानीय 
तहमा शीत भण्डार िनमार्ण अन्तगर्त कायर्िविध 
ःवीकृत भई ःथानीय तहह मा सशतर् िव ीय 
हःतान्तरण गिरएको।

१०४ ूदेश तथा ःथानीय तह माफर् त 
मेचीनगर, र ेली, रत् ननगर, कागेँ वरी 
मनहरा, सिन्धखकर्  लगायतका १७ 

ःथानमा कृिष थोकबजार ःथापना 
गिरने। सल्यानको कपरुकोट र 
डोटीको िसलगढीमा कृिष थोकबजार 
ःथापना गनर् पूवर् तयारीका कायर् गिरने। 
काठमाड को चोभारमा िनमार्णाधीन 
फलफूल तथा तरकारी हाटबजार 
सञ् चालनमा ल्याइने। कृिष 
उत्पादनलाई ढुवानी गनर् कृिष रज्जमुागर् 
िनमार्ण गनर् ःथानीय तह तथा कृिष 

 १७ ःथानीय तहमा कृिष थोकबजार िनमार्ण 
कायर् शु  तथा िनरन्तरता (१३ नयाँ तथा ४ 
परुानोलाई िनरन्तरता) अन्तगर्त कृिष थोक 
बजारह को िनमार्ण िनरन्तरता भएका 
वाणग ा, र ेली, तारकेँ वर लागायतका ःथानमा 
ःथलगत िनरीक्षण गिरएको। 

 चोभारमा िनमार्णाधीन फलफूल तथा तरकारी 
हाटबजारको  बजार पूवार्धार िनमार्णको ९० 
ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
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सहकारीलाई ५० ूितशत पुजँीगत 
अनदुान उपलब्ध गराइने।

१०५ कृिष उपज स लन, ूशोधन तथा 
ॄािण्ड  गरी ःवदेशी तथा अन्तरार्िं शय 

बजारमा िबबी िवतरण गनर् पन्देहीको 
कसार्घाटमा आधिुनक ूिविधयकु्त कृिष 
उपज थोक बजारको िनमार्ण कायर् 
आरम्भ गिरने।

 पन्देही, बटुवलको कसार्घाटमा D2B 

पिरयोजना माफर् त अथर् मन्ऽालयबाट Detail 

Feasibility Study को लािग सहमित ूा  
भएको।  

१०६ उत्पादक िकसानले कृिष उपजको 
यथाथर् मूल्य ूाप् त गन सिुनिँ चतताको 
लािग मध्यःथकतार्को अनिुचत 
नाफालाई िनयन्ऽण गिरने।कृषकलाई 
बीउ िबजन तथा मलको उपलब्धता, 
मौसम र सबै ूकारका कृिष उपजको 
बजार मूल्यसम्बन्धी जानकारीमूलक 
सूचना मोबाईल एप्स माफर् त िनयिमत 
पमा उपलब्ध हनेु व्यवःथा िमलाइने। 

िकसान पोटर्ल िनमार्ण:  

 अिघल्लो खिरद ूिकयाका बममा मूल्या न 
गदार् सारभतू पमा मा  य नभएकोले पनु: 
खिरद ूिबया अगािड बढाउन सूचना ूकाशन 
गिरएको। 

 हरेक ह ाको ६ िदन िकसान कल सेन्टर 
माफर् त  चैत मिहनासम्ममा १ हजार ६० जना 
कृषकको कृिषमा भोिगरहेका समःयाह को 
सम्बोधन गिरएको। 

 NTC सँगको सहकायर्मा कृिषसँग सम्बिन्धत 
िविभन् न उपयोगी जानकारीह  SMS माफर् त 
२३ हजार ५ सय कृषकह लाई ६१ लाख 
सूचना ूवाह भएको।

१०८ दईु वषर् िभऽमा नेपाललाई दगु्ध र 
तरकारी, तीन वषर्िभऽमा गहुँ, मकै, कोदो 
र फापर एवम ्५ वषर् िभऽ चामलमा 
आत्मिनभर्र बनाइने। 

 िविभन् न िजल्लाह मा धान, मकै र गहुँबालीको 
१ हजार ७ सय ६४ हेक्टर, ६ सय ७२ 
हेक्टर क्षेऽफलमा फलफूल (ःयाउ 
/ओखर/सनु्तला/केरा/आपँ) र ८० हेक्टर 
क्षेऽफलमा तरकारी/आलकुो क्षेऽफल िवःतार 
सम्पन् न भएको। 

 राि य खा  सरुक्षा िमसन कायर्बम (धान, 
मकै र गहुँ उत्पादन ूव र्न कायर्बम) 
अन्तगर्त- बमशः ५९, ६५ र २१ वटा 
ःथानीय तहमा) अन्तगर्त ूदेश तथा ःथानीय 
तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण भएका कृिष 
िवकास कायर्बम सञ् चालनसम्बन्धी कायर्िविध 
२०७८ ःवीकृत भएको र बाली िवकास 
कायर्बम (धान/मकै/ गहुँ/ रैथानेबाली) लागू 
भएका २ सय २४ वटा ःथानीय तहह मा 
ःवीकृत कायर्िविध पठाइ सिकएको। 
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 रैथाने बाली ूव र्न कायर्बम (१ सय वटा 
ःथानीय तहमा) अन्तगर्त ूदेश तथा ःथानीय 
तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण भएका कृिष 
िवकास कायर्बम सञ् चालन सम्बन्धी कायर्िविध 
२०७८ ःवीकृत भएको र बाली िवकास 
कायर्बम (धान/मकै/ गहुँ/ रैथानेबाली) लागू 
भएका २ सय २४ वटा ःथानीय तहह मा 
ःवीकृत कायर्िविध पठाइ सिकएको। 

 दगु्ध िमसन कायर्बम अन्तगर्त डेरी 
सु ढीकरण कायर्बम कायर्िविध िनमार्ण गरी 
ःथानीय तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको।  

 दगु्ध उत्पादन ूव र्न कायर्बममा आयोजना 
क्लःटर इकाईह मा परेको ३४ वटा ूःताव 
मध्ये ३० वटा छनौट भइसकेको र समूह 
गठनको काम भइरहेको ।

१०९ कृषकबाट उत्पािदत दगु्धका लािग
बजार सिुनिँ चत गनर् िवराटनगर, पोखरा 
लगायतका ःथानमा दगु्ध स लन र 
िचःयान केन्िको ःथापना र क्षमता 
िवःतार गिरने।ःवदेशमा उत्पािदत दगु्ध 
तथा दगु्धजन्य पदाथर्को खपत विृ  गनर् 
िनजी तथा सहकारी संघसंःथाह को 
लगानीमा उच्च तापमानयकु् त दगु्ध 
ूशोधन तथा धलुो दगु्ध कारखाना 
ःथापना गनर् ३५ ूितशतसम्म पूजँीगत 
अनदुान िदने व्यवःथा िमलाइने।

 १० वटा िचिल  भ्याट खिरदको लािग सूचना 
ूकाशन भएको। 

११० मना , मःुताङ, जमु्ला लगायतका 
िहमाली िजल्लामा व्यावसाियक ःयाउ 
खेती ूव र्न गनर् वेनार् खिरदका लािग 
५० ूितशत अनदुानको व्यवःथा 
गन।सोलखुमु्ब,ु जाजरकोट, वैतडी 
लगायतका ९ िजल्लामा िमसन ओखर 
कायर्बम सञ् चालन गिरने। भोजपरु, 
काॅ,े पवर्त, ःयाङ्जा, दा , डडेलधरुा 
लगायतका १० िजल्लामा व्यावसाियक 
कागती खेती िवःतार कायर्बम 

 जोन/सपुरजोन ूभाव क्षेऽमा High Density 

िव वा माफर् त ःयाउ क्षेऽफल िवःतार 
(१६.५हे.) र ूदशर्न (६ हे.) गरी जम्मा 
२२.५ हेक्टरमा ६७ हजार ५ सय वेनार् 
िवतरण कायर्बम अन्तगर्त सबै िव वा 
आयातको लािग टेन्डर आ ान भई 
भन्सार/प्लान्ट क्वारेिन्टनमा ूिबयामा 
रहेको। 

 व्यावसाियक कागती खेती िवःतार, (२८ 
ःथानीय तह) कायर्िविध तयार गरी ःथानीय 
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सञ् चालन गिरने। तहमा हःतान्तरण गिरएको। 

 ःयाउ खेती िवःतार, (२८ ःथानीय तह) 

कायर्िविध तयार गरी ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण गिरएको। 

 ओखर खेती िवःतार कायर्बम, (१६ ःथानीय 
तह)  कायर्िविध तयार गरी ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण गिरएको।

१११ सधुािरएको गोठ िनमार्ण, पश ु दाना, 
आहार र घाँसको उत्पादन तथा चरन 
क्षेऽ िवकास एवम ् िवःतारका कायर्बम 
सञ् चालन गिरने।मलुकुका ४ सय ६८ 
ःथानीय तहमा कृिऽम गभार्धान िमसन 
कायर्बम सञ् चालन गरी ७ लाख उन् नत 
नँ लका गाई, भैसी र बाभा उत्पादन 
गिरने।उच्च ूजननमान भएका ॐोत 
पश ु ःवदेशमै उत्पादन गिरने।कृिऽम 
गभार्धान सेवा िनःशलु्क उपलब्ध 

गराइने।गाई, भसी र कुखरामा लाग्ने 
महामारी रोग िनयन्ऽणको लािग खोप 

उत्पादनमा नेपाललाई आत्मिनभर्र 
बनाइने। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 २ सय १५ हजार (िलटरमा) रहेकोमा तरल 
नाइशोजन १ सय ५२ दशमलव १६ हजार 
िलटर िवतरण भएको। 

 जमेको वीयर् ५ सय ७० दशमलव २९ हजार 
डोज उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 कृिऽम गभार्धान कायर्बम ५ सय ४४ 
दशमलव ९५ हजार संख्यामा भएको। 

 व्यवसाियक खेतीका लािग माछा भरुा (ृाइ) 
१ सय ७८ लाख, शु  नँ लका माछा भरुा 
(ृाइ) ३९ लाख र १० हजार सौन्दयर् माछा 
उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 उन् नत पशपुन्छीह  (भेडा, मरुार् तथा जसीर्को 
पाडा, पाडी, बाच्छा-बाच्छी र वंगरुको 
पाठापाठी) ९ सय २१ वटा उत्पादन तथा 
िवतरण भएको। 

 ूअल पप ज कुखरुाको चल्ला ६९.२ हजार 
उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 बहवुषीर्य तथा वष (डाले घाँस/भ ुईँ घाँस) 
घाँसको मूल बीउ ९९.६ क्वीन्टल उत्पादन 
तथा िवतरण भएको। 

 िप.िप.आर/एच.एस-िव.क्यू लगायत 
पशपुन्छीको संबामक रोग िव को खोप ५ 
सय ५७ लाख डोज उत्पादन भएको। 

 पश ु आहारा (तयारी दाना, दानाको कच्चा 
पदाथर्, िविभन् न ूजाितका घाँस), िफड 
सिप्लमेन्ट्स तथा दूधको ३ हजार ३ सय ४३ 
वटा नमूना स लन तथा परीक्षण भएको। 

 िविभन् न िजल्लाह मा ९६ वटा पश ु नँ ल 
सधुार, ५ वटा माछा नँ ल सधुार र १० वटा 
फमर्मा मौरी नँ ल सधुारको कायर्बम सम्पन् न 
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भएको। 

 आयोजना कलःटर इकाई गोरखा र स रीमा 
३-३ वटा AI Unit (Artificial Insemination 

Unit)  सधुारको कायर् भएको। 
 बोयर बाभाको मिल्टप्लायर हडर् ःथापना तथा 
पिरचालन अन्तगर्त धनषुा र स री क्लःटर 
इकाईमा २/२ वटा मिल्टप्लायर हडर् ःथापना 
भएको र अन्य क्लःटर इकाईह मा ःथान 
छनौट भइसकेको।

११२ सबै ूदेशमा ःवच्छ र व्यविःथत नमूना
पशपुन्छी वधशाला िनमार्ण गरी 
सञ् चालनमा ल्याउन िनजी क्षेऽलाई 
सहिुलयत र ूोत्साहन 
गिरने।िवराटनगर, पोखरा, सखुत र 
धनगढीमा आधिुनक पश ु वधशाला 
ःथापना गिरने।

 पश ु बधशाला ःथापनाको लािग  कायर्िविध 
िनमार्ण गरी ःथानीय तहमा सशतर् िव ीय 
हःतान्तरण गिरएको। 

 पशपुन्छी बजार ूब र्नको लािग १२ वटा 
िमटमाटर् ःथापनाको लािग कायर्िविध िनमार्ण 
गरी ःथानीय तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको।

११३ कृिष अनसुन्धानमा लगानी विृ  
गिरनेछ।नेपाल कृिष अनसुन्धान 

पिरषदबाट अन् नबाली, तरकारी तथा 
फलफूलका वणर्शंकर जात िवकास 
गिरने।रैथाने ूजाितका बीउ िबजन र 
नँ ललाई संरक्षण गनर् िवँ विव ालयसँग 
सहकायर् गिरने।कृिष उत्पादन विृ का 
लािग ूत्येक दईु दईु वषर्मा बीउ फेनर् 
िकसानलाई उत्ूिेरत गिरने। 

 २०३.८४ मे.टन धान, ५७.६८ मे.टन मकै, 
१७.४५ मे.टन गहुँ, ५.४६ मे.टन अन्य 
खा ान् न, २०.३४ मे.टन आल ु२.६९ मे.टन 
दलहन, ४.७५ मे.टन तेलहन, २२६.५० 
मे.टन उख,ु १.२९ मे.टन तरकारी, १.८०  
मे.टन अदवुा, ३.०९ मे.टन बेसार, १.१७  
मे.टन ढचा, ०.६८ मे.टन घाँसको बीउ गरी 
जम्मा ५४६.७२  मे.टन  िविभन् न 
बालीह को ॐोत बीउ उत्पादन र ७१ हजार 
८ सय ५५ संख्यामा िू-वेिसक आलकुो बीउ 
उत्पादन भएको। 

 फलफूल १८ हजार ४९, अलैची ११ हजार 
७ सय ५०, तरकारी ५ लाख ६६ हजार ६ 
सय ७९, िचया ३ हजार ४ र घाँस ४२ हजार 
२८ गरी जम्मा ६ लाख ५४ हजार २ सय 
३५ बेनार् िव वा उत्पादन गिरएको।ब ुरको 
२ सय ८९, भेडाको १ सय ५६, बाभाको ५ 
सय ६०, बाच्छा-बाच्छी ७८, पाडापाडी ४९ 
गरी १ हजार १ सय २४ उन् नत पशपुन्छीको 
ॐोत नँ ल, १८ हजार ५ सय २० चल्ला र 
५६ लाख माछाको भरुा उत्पादन भएको। 



l ldlt dld मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 95 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

 बणर्शंकर मकैका ३ जातह  रामपरु हाईिॄड 
१२, रामपरु हाईिॄड १४, रामपरु हाईिॄड 
१६ उन्मोचनका लािग ूािविधक सिमितबाट 
पास भएको,  

 ःपर टाईपका ःयाउका तीन वटा जातह  
ःटार बीमसन डेिलिसयस, ॄाइट एन अलीर् र 
ःटाकर्  ःपर गोल्ड जातह  पञ् जीकरणका 
लािग ूःतावना पेश भएको। 

 काबँोको २ बणर्शंकर जातह  पञ् जीकरणका 
लािग ूािविधक सिमितबाट पास भएको। 

 ूिविध ूसारण: माछापालन, कफी खेती, 
बाभापालनसम्बन्धी आवासीय कृषक तािलम 
सम्पन् न भएको।कृषकह लाई कृिष ूिविध 
तथा मौसमसम्बन्धी १६ लाख १४ हजार ५ 
सय एस.एम.एस. पठाइएको। 

 िकसान टोल ृी टेिलफोन सेवा ३८ पटक 
सञ् चालन गरी ४ सय १५ कृषकह लाई 
फोनमाफर् त िवशेष  सेवा ूदान गिरएको। 

११४ कृिष उत्पादनमा आधिुनक ूिविधको 
सै ािन्तक एवम ्व्यवहािरक ान ूदान 
गनर् दईु वषर्िभऽ झापाको चन्िडाँगी, 
सलार्हीको नवलपरु लगायत सबै 
ूदेशका एक-एक कृिष फामर्लाई सेन्टर 
अफ एिक्सलेन्सको पमा िवकास गरी 
सञ् चालनमा ल्याइने।

 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 
मातहतका फामर्ह लाई Center of Excellence 

को पमा िवकास गनर् आवँयक पूवार्धार 
िनमार्ण (झापाको चन्िडाँगी र सलार्हीको 
नवलपरु फामर् र िजरी दोलखा) को लािग 
सम्बिन्धत िनकायह मा बजेट हःतान्तरण भई 
ूारिम्भक कायर् सञ् चालन भएको। 

११५ अव कोही भोकै पदन, भोकले कोही
मदन भन् ने सरकारको संकल्पलाई 
व्यवहािरक पमा कायार्न्वयन गनर् 
भिूमिहन िकसान, दिलत र आिथर्क तथा 
सामािजक ि ले पछािड परेका वगर् र 
समदुायमा खा  एवम ् पोषणको पहुँच 

िवःतार गिरने।भोकमरी तथा खा  
असरुक्षाको जोिखममा रहेका व्यिक्त, 

पिरवार, वगर् र समदुायलाई खा ान् न 
उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गिरने।

गिरब, मकु्त कमैया र सीमान्तकृत कृषकका 
लािग आय आजर्नमा आधािरत सहयोग 
अन्तगर्तः 

 ११ आवेदक कृषकह बाट १.१३ हेक्टर 
क्षेऽफलमा तरकारी खेती र ९९ जना मकु्त 

कमैया कृषकह बाट च्याउ खेतीका लािग 
छनौट भई कायर् भएको। 

११६ खा  वःतकुो ःवच्छता एवम ् गणुःतर 
कायम गनर् अनगुमन गन िनकायको 

 ३ हजार २ सय ९९ वटा खा  तथा दाना 
नमूना स लन, ५ हजार ९ सय ८६ पटक 
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क्षमता अिभविृ  गिरने।राि य खा  
तथा दाना िरफरेन्स ूयोगशालालाई 

अन्तरार्िं शय मापदण्डअनु प िवकास 
गरी खा  ःवच्छता परीक्षणको क्षेऽ र 
दायरा िवःतार गिरने।ूमखु कृिष थोक 
तथा हाट बजारमा िवषादी अवशेष 
परीक्षणका लािग घिुम्त सेवा शु  
गिरने। 

खा  र दाना पदाथर् उ ोग तथा बजार, 
होटल/रे ु रेन्ट, हाटबजार, मेला महोत्सव तथा 
संयकु्त िनरीक्षण अनगुमन गिरएको। 

 ४२ हजार ८ सय ४८ वटा खा  आयात 
िनयार्त गणु ूमाणीकरण गिरएको। 

 ३ हजार ८ सय ५२ वटा खा  तथा दाना 
उ ोग अनु ापऽ जारी तथा नवीकरण 

गिरएको। 

 ूयोगशाला एिबडेशनसम्बन्धी कायर्बमह  
िनयिमत सञ् चालन भइरहेको। १५ हजार २ 
सय ८५ वटा खा  तथा दाना नमूना िवँ लेषण 
गिरएको। 

 िवषादी अवशेष ितु िवँ लेषण इकाईह बाट 
कुल जम्मा २१ हजार ४ सय ५३ वटा 
नमूना परीक्षण भएकोमा २१ हजार ३ सय 
७३ वटा हिरयो, ३३ वटा पहेलो र ५२ वटा 
रातो नितजा ूा  भएको छ।िवषादी अवशेषको 
असरसम्बन्धी जनचेतना अिभविृ का लािग 

ूचार ूसार गो ी ३ पटक सम्पन् न भएको। 
ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
२१ कृिष उत्पादनका लािग उपलब्ध जिमन,

हावापानी, बजारको सदपुयोग गद कृिष 
उत्पादनमा तीॄता ल्याउन 
िकसानह का लािग कृिष सामामी, कृिष 
ूिविधको ूयोग एवम ् ान तािलम 
ढुवानी एवम ्बजार व्यवःथा लगायतका 
समःयालाई सहजीकरण गरी कृिष 
क्षेऽमा लाग्नेह लाई ूिेरत गनर् 
ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण 
कायर्बम अन्तगर्त ूदेशःतरमा एक 
एक वटा वृहत ् उत्पादन ूशोधन 
अनसुन्धान तािलम एवम ् ूसार कायर् 
नमूनाको पमा सञ् चालन गनर् सरकार, 
िनजी क्षेऽ, सहकारी र कृिष सहकायर् 
समूहह को संयन्ऽ िनमार्ण गरी 
कायार्न्वयन गन ूबन्ध िमलाइने।

 सशर्त िव ीय हःतान्तरणको लािग ःथानीय 
तहह  छनौट भई कायर्बम सञ् चालन 
कायर्िविध िनमार्ण गरी सम्बिन्धत िनकायमा 
छलफल, राय तथा परामशर्का लािग 
पठाइएको। 
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२३ कृिष तथा पशजुन्य व्यवसायमा रहेको 
जोिखम न्यूनीकरण गरी यस क्षेऽमा 
िकसानह को आकषर्ण विृ  गनर् कृिष 
बाली तथा पश ुबीमाको दायरा िवःतार 
गरी िदइदै आएको बीमा िूिमयम 
अनदुानमा सािवकको ५० ूितशतबाट 
विृ  गरी ८० ूितशत परु् याइएको। 

 बीमा सिमित/बीमा कम्पनीह सँग कृिष बीमा 
अनदुान भकु्तानीको सन्दभर्मा समन्वय बैठक 
सम्पन् न भएको।अनदुान भकु्तानीका आधार र 
आवँयक कागजातह  माग र भेिरिफकेशन 
गन कायर् भएको। 

 पशपुन्छी तथा मत्ःय बीमा िूिमयमको अनदुान 
वापत २४ करोड भकु्तानी भएको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/संशोधन 

1. राि य पश ुःवाःथ्य नीित, २०७८ ःवीकृत नयाँ तजुर्मा 
2. राि य पशपुन्छी ूजनन् नीित, २०७८ ःवीकृत नयाँ तजुर्मा 
3. बडर् फ्लु िनन्ऽण िनयमावली, २०७८ ःवीकृत नयाँ तजुर्मा 
4. बजार पूवार्धार सधुार पनुःःथापना तथा ाण्डिल  र ूशोधन 

संरचना िनमार्ण कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

5. पशपुन्छी  तथा मत्ःय ूव र्न कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध, 

२०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

6. कृिष सूचना तथा ूिशक्षण केन्िको बािषर्क कायर्बम सञ् चालन
कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

7. ूदेश तथा ःथानीय तहमा सशतर् िव ीय हःतान्तरण भएका कृिष 
िवकास कायर्बम सञ् चालन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

8. ूःतावमा आधािरत व्यावसाियक कृिष कायर्बम सञ् चालन
कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

9. व्यावसाियक कीट िवकास कायर्बम कायार्न्वयन कायर्िविध, 

२०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

10. बेमौसमी वषार्को कारण धान बालीमा क्षित पगुेका िकसानलाई 
राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

11. मामीण उ म तथा आिथर्क िवकास आयोजना गनुासो व्यवःथापन 
सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

12. कृिष ःनातक ूािविधक बाली जनशिक्त सेवा करारमा खटाउने 
कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

13. आकिःमक भेटेिरनरी सेवा सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
14. ूा ािरक कृिष उत्पादन ूमाणीकरण  शलु्क एवम् िनयार्तमा 

ूोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्यवःथा सम्बन्धी कायर्िवधी, 
२०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

15. कृिष पूवार्धार िवकास कायर्बम कायार्न्वयन कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
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ख. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1, P2)): 
 आिथर्क वषर् २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्म सम्पादन भएका मह वपूणर् कायर्ह ः- 
 ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1 तफर् ) 

 मल आयात तथा िवतरण व्यवःथा सधुारको कायर्योजना ःवीकृत भएको। 

 सरकार-सरकार (G to G) बीचको सम्पकर्  िविधवाट भारत सरकारसँग आगामी ५ वषर्का लािग 
वािषर्क किरब १ लाख 50 हजार मे.टन देिख २ लाख १० हजार मे.टनसम्म मल आपूितर्का 
लािग २०७८ फागनु १६ गते (MoU) मा हःताक्षर भएको। 

 चाल ुआ.व. को लािग मोटा धानको न्यूनतम समथर्न मूल्य ूित क्वीन्टल . २ हजार ७ सय 
५२ र मध्यम धानको न्यूनतम समथर्न मूल्य .२ हजार ९ सय २ तोिकएको।त्यःतै, उखकुो 
न्यूनतम समथर्न मूल्य ूित क्वीन्टल .५९०।- तोिकएको साथै, कच्चा दूधको न्यूनतम समथर्न 
मूल्य ूित िल. . ५६।०४ तोिकएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को फागनुसम्म ४ हजार ९ मेिशक टन ॐोत बीउ उत्पादन (खा ान् न, दलहन र 
तेलहन) भएको छ भने उन् नत बीउ १३ हजार ८ सय ८ मेिशक टन उत्पादन भएको, 

 पश ुनँ ल सधुारको लािग ५ लाख ०8 हजार ९ सय ७० डोज साँढे र राँगोको वीयर् उत्पादन 
गरी िवतरण गिरएको। 

 चाल ुआ.व.को हालसम्म ५करोड ५७ लाख डोज पशपुन्छीको संबामक रोग िव को िविभन् न 
िकिसमका खोप उत्पादन भएको।सबै ूदेशमा खोप िनःशलु्क िवतरणको लािग पठाइएको। 

 हालसम्म ५७ वटा दगु्ध ढुवानी सवारी साधनमा ूितक िचन्ह (लोगो) ूयोग गिरएको जसबाट 
दगु्ध तथा दगु्धजन्य पदाथर् ढुवानीमा सहजता भएको। 

 तीन वटा (काठमाड , हेटौडा, लिुम्बनी) १ टन क्षमताका Refrigerated Van दूध तथा दगु्ध 
पदाथर्को  गणुःतर कायम राखी बजारीकरणको लािग खिरद गरी सञ् चालनमा ल्याएको। 

 आिथर्क वषर् 207८/7९ को फागनुसम्म २ वटा पो  हाभ  सेन्टर र ५ वटा कःटम हायिर  
सेन्टर ःथापना भएको। 

 जिमनको चक्लाबन्दीलाई ूोत्साहन गरी करार तथा व्यावसाियक खेती, सहकारी खेती र सामिुहक 
खेती गनर् थप ७ सय ९२ हेक्टरमा जिमनमा चक्लाबन्दी माफर् त खेती गिरएको। 

 "पढ्दै कमाउँदै" भन् ने उ ेँयका साथ ूिविधक िशक्षालयह को साझेदारीमा ३८ वटा 
िशक्षालयह सँग सम्झौता सम्पन् न भई ९ सय ८८ जना िव ाथीर्ह  लाभािन्वत भएका। 

 ूाथिमकता ूा  आयोजना (P2 तफर् ) 
 केन्िीय कृिष ूयोगशालाबाट परीक्षण िविधको एक पता तथा ःतरीयताको लािग बीउ िबजन 
ूयोगशालामा ३ सय ७८ वटा बीउ िवँ लेषण गरी ूादेिशक ूयोगशालालाई ूािविधक पृ पोषण 
गिरएको। 

 ऐन, िनयम तथा ूमाणीकरण ूयोजनको लािग िविभन् न सरोकारवालाबाट ूा  ७४ वटा बीउ 
नमूनाह  परीक्षण गिरएको। 

 १ सय ६० वटा माटोको नमूना परीक्षण र १९ वटा रासायिनक तथा ूा ािरक मल परीक्षण 
गिरएको। 
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 बीउ िवजन ूयोगशालाबाट २ सय 4८ वटा नमूनाको छड्के परीक्षण (Cross Check) नमूना 
परीक्षण कायर् सम्पन् न भएको। 

 िचया उत्पादकह को लािग शेडमाकर्  ूयोग गनर् २०७८/०४/२९ गते सूचना ूकाशन गरी नयाँ 
आवेदन माग गिरएकोमा ूा  िनवेदनह  स लन भइर् िफल्ड अनगुमन गरी सिमितको 
िसफािरशबाट गत वषर् ूा  गरेका २४ र यस वषर् ूा  गरेका २ वटा गरी २६ वटा िचया 
उ ोगलाई शेडमाकर्  ूदान गिरएको जसवाट िचयाको गणुःतरीय उत्पादन र बजारीकरणमा फाइदा 
पगु्ने देिखन्छ। 

 

ग. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह ः 
  ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 

ःवदेशी स च, ःवदेशी जनशिक्त र नेपाल सरकारको आन्तिरक ॐोतबाट सञ् चालन हनेु गरी 
“कृिष िवकास रणनीित” को कायार्न्वयनको सहयोगी पिरयोजनाको पमा कृिषमा आधािरत 
अथर्तन्ऽबाट कृिषजन्य उ ोगमा पान्तिरत आधिुनक, व्यावसाियक, िदगो एवम ्आत्मिनभर्र कृिष 
क्षेऽको िवकास गन लआय िलएर आ.व. २०७३/७४ देिख ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण 
पिरयोजना १० वषर्को लािग नेपालका सातै ूदेश, ७७ िजल्ला र ७५३ पािलकाह मा 
सञ् चालनमा रहेको छ।यो पिरयोजनालाई १५ औ ंप वषीर्य योजनाका लािग पान्तरणकारी 
पिरयोजनाको पमा व्याख्या गिरएको छ। 

कृिष क्षेऽको समम िवकासका लािग सरोकारवाला समदुायकै नेततृ्वले सहजीकरण गरी 
आधिुनकीकरणको ूिबयालाई तीॄ गित िदने गरी पिरकल्पना गिरएको यस पिरयोजनामा 
मखु्यतः चारवटा सम्भागह  साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बम, 

व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (ब्लक) िवकास कायर्बम, व्यवसाियक कृिष उत्पादन तथा 
ूशोधन केन्ि (जोन) िवकास कायर्बम र वहृत व्यवसाियक कृिष उत्पादन तथा औ ोिगक 
केन्ि (सपुरजोन) िवकास कायर्बमको व्यवःथा गरी कृिष क्षेऽको उत्पादन, ूशोधन तथा 
औ ोिगकीकरण माफर् त कृिषमा आत्मिनभर्रताको िदशामा अगािड बढ्ने अपेक्षा गिरएको 
छ।पिरयोजनाको समम मखु्य मखु्य ूगितलाई तल उिल्लिखत बुदँाह मा समेिटएको छः- 
 आ.व. २०७३÷७४ देिख आ.व. २०७७÷७८ सम्ममा देशभर ७७ िजल्लामा िविशि कृत 

बाली वःतहु मा ६ हजार ६ सय ९३ वटा पकेट, १ हजार २ सय २७ वटा ब्लक, १ 
सय ६ जोन र १६ वटा सपुरजोन ःथापना भई कायर्बम सञ् चालन भइरहेको। 

 ५८ वटा पिरयोजना कायर्न्वयन एकाइमाफर् त सपुरजोन, ७ वटै ूदेशका िजल्ला िःथत 
कायार्लय माफर् त ब्लकका कायर्बम र ७ सय ५३ पािलकाह  माफर् त पकेटका 
कायर्बमह  सञ् चालन गिरएका। 

 चाल ुआ.व. को चैत मसान्तसम्म यो पिरयोजनाको सपुरजोन/जोन सम्भागको भौितक 
ूगित ४८.६% र िव ीय ूगित ३५.११%  रहेको। 

 पिरयोजनाले राि य मह वका पन्ीवटा बाली/वःतलुाई ूाथिमकीकरण गरी सपुरजोन जोन, 
ब्लक र पकेट सम्भाग माफर् त खा  तथा पोषण सरुक्षा आयात ूितःथापन र िनयार्त 
ूव र्नका क्षेऽमा काम गिररहेको। 
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 पिरयोजनाले राि य उत्पादनको धानमा ४.७९%, मकैमा २.६२%, तरकारीमा ७.४८%, 

आलमुा ८.७७%,  ःयाउमा ४४%, सनु्तलाजात फलफूलमा २३%, माछामा ४२%, अलचीमा 
३३% िहःसा ओगटी मह वपूणर् योगदान परु् याएको। 

 यो पिरयोजनाको शु देिख आ.व. २०७८/७९ को चैतसम्म यस वषर्को १ हजार ५ सय 
१४ वटा थप भई ७ हजार ९ सय ७८ साना िसँचाइ िनमार्ण भई कुल १३ हजार ५ सय 
हेक्टरमा िसँचाइ सिुवधा पगुेको।त्यसैगरी, सौयर् िसँचाइ ७९ ःथानमा िनमार्ण भई ३ सय 
०४  हेक्टरमा िसँचाइ सेवा पगुेको। 

 कृिष यािन्ऽकरण ूव र्नका लािग पिरयोजनाको शु देिख आ.व. २०७८/7९ को चैतसम्म 

सपुरजोन तथा जोनह मा चाल ुआ.व. मा ६ वटा थप भई 5 सय ७५ क म हायिर  
सेन्टर ःथापना गिरएको जसबाट कृिष कमर्मा लाग्ने लागत न्यूनीकरण, ौिमकको अभाव 
पूितर् र यवुाह लाई कृिष पेशातफर्  आकिषर्त गनर् उत्ूिेरत गरेको। चाल ुआ.व. मा १ वटा 
पो  हाभ  सेन्टर थप भई कुल ३ सय ६९ पगुेको जसबाट उत्पादक कृषकको िहत 
अनकुुल मूल्य ौृ ला कायम गनर् सहयोग पगुेको। 

 आयोजनाको शु देिख हालसम्म 2 हजार ३ सय ७९ हेक्टर मत्ःय पोखरी िनमार्ण 
भएको।हाईटेक फलफूल नसर्रीको संख्या २६ पगुेको।सेमी हाईटेक िमनहाउसको सङ्ख्या 
९५ पगुेको।हाईटेक फलफूल नसर्री र सेमी हाईटेक मीन हाउसबाट ःवच्छ र रोगमकु्त 
िब वा उत्पादनमा सहयोग पगु्नकुो साथै नवीनतम ूिविधको बढ्दो ूयोगले कृिष बालीको 
उत्पादन र उत्पादकत्व विृ  भएको। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा िविभन् न बालीमा कुल २ हजार १ सय १५ हेक्टरमा 
चक्लाबन्दी खेती गिरएको िथयो भने चाल ुआिथर्क वषर्को चैतसम्म थप ७ सय ९२ हेक्टर 
जिमनमा चक्लाबन्दी माफर् त खेती गिरएको।पिरयोजनाको शु देिख हालसम्म चक्लाबन्दी 
माफर् त ३ हजार ६५ हेक्टरमा सामिुहक खेतीको शु वात भएको। 

 आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा कुल २७८ जना कृिष इन्टनर् पिरचालन भएकोमा चालू 
आ.व.को चैतसम्ममा कृिष ःनातकलाई व्यावहािरक ान िदन ४ सय ४२ कृिष ःनातक 
इन्टनर् थप भई पिरचालन भएका।पिरयोजनाको शु देिख हालसम्म कुल १ हजार ३ सय 
९१ इन्टनर्लाई पिरयोजना अन्तगर्तका जोन र सपुर जोनमा पिरचालन गिरएको। 

 "पढ्दै कमाउँदै" भन् ने उ ेँयका साथ ूिविधक िशक्षालयह को साझेदारीमा आिथर्क वषर् 
207८/7९ को फागनुसम्ममा ३८ वटा िशक्षालयह सँग सम्झौता सम्पन् न भई ९ सय 
८८ जना िव ाथीर्ह  लाभािन्वत भएका।आिथर्क वषर् 207७/7८ मा सोही कायर्बममा 
८० वटा ूिविधक िशक्षालयह  सहभागी भई २ हजार ८० जना िव ाथीर्ह  कायर्बमबाट 
लाभािन्वत भएका।हालसम्म पिरयोजना अन्तगर्त "पढ्दै कमाउँदै" कायर्बमबाट १ सय 
१८ वटा ूिविधक िशक्षालयह  सहभागी भई ३ हजार ६८ जना िव ाथीर्ह  कायर्बमबाट 
ूत्यक्ष पमा लाभािन्वत भएका। 

 

घ. वािषर्क िवकास कायर्बमः 
 चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्म सम्पादन भएका मह वपूणर् कायर्ह   

 कृषकह को धान खिरद सिुनिँ चतताको लािग कृषक समूह/सहकारीलाई सूचीकृत गनर् 
ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजनालाई िनदशन गिरएको। 
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 कफीलाई गणुःतरका आधारमा वगीर्करण गरी कृषकको मनुाफा सिुनिँ चत हनेु गरी 
वगीर्करणको आधारमा ूित केजी . ८० देिख ४५० सम्म मूल्य िनधार्रण गिरएको। 

 िकसानले न्यूनतम मूल्य ूाि को सिुनिँ चतताका लािग अनगुमन गनर् राि य दगु्ध िवकास 
बोडर्लाई िनदशन गिरएको। 

 ूदेशिःथत कृिष क्षेऽ हेन मन्ऽालय र मातहत िनकायका साथै ःथानीय तह समेतको 
समन्वयमा क्षितको ूारिम्भक तथ्या  स लन गरी सावर्जिनक गरेको। 

 पिछल्लो समय नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत राहत उपलव्ध गराउने मापदण्ड 
बमोिजम गहृ मन्ऽालयसँग आवँयक समन्वय गरी राहत िवतरणको कायर्लाइ सहजीकरण 
गिरएको। 

 खा  ऐन, २०२३ बमोिजम ३ हजार २९९ वटा खा  वःतकुा नमूना परीक्षण गिरएको। 

 भन्सार िवन्दमुा ४२ हजार ८ सय ४८ वटा खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण सम्पन् न 
गिरएको। 

 तरकारी तथा फलफूलका िवषादी अवशेष परीक्षण कायर् ७ वटा नाकाह मा रहेका खा  
ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग मातहतका िनकायबाट िनयिमत परीक्षण हनेु व्यवःथा 
िमलाइएको। 

 पश ु वःतकुो दाना र मािनसले उपभोग गन दूधमा यिुरयाको अवशेष परीक्षणको क्षमता 
िवकास गिरएको। 

 नेपालमा व्यवसाियक चल्ला उत्पादनका लािग बीउ पन्छी (प्यारेन्ट, मायन्ड प्यारेन्ट) पश ु
ःवाःथ्य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ अनसुार ७ लाख ४६ हजार ६८५ चल्ला आयातको 
िसफािरस िदइएको। 

 कृिष तथा पशपुन्छी क्षेऽमा व्यवसाियकरण िवःतार गनर् ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण 
पिरयोजना अन्तगर्त चाल ुआिथर्क वषर्मा िविभन् न बाली र वःतकुा 71 वटा जोन र २४० 
वटा उत्पादन पकेटह  थप गिरएको। 

 कृषक सेवा बलेुिटन NARC KRISHI मोबाइल एप्समा अपलोड गिरएको। 

 कृषकलाई कृिष ूिविध एवम ्जलवायसुम्बन्धी १० लाख पटक SMS माफर् त सूचना ूवाह 
गिरएको। 

 ःयाउका ःटार बीमसन डेिलसीयस, ॄाईट एन अलीर् र ःटाकर्  ःपर गोल्डजातह  
पञ् जीकरणका लािग तयार भएको। 

 भसीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा विृ  गन राि य अिभयानमा सहयोग परु् याउन िव.सं. 
२०७८ काितर्क ८ देिख १२ गतेसम्म “खा  सरुक्षा तथा िजिवकोपाजर्नका लािग भसी 
उत्पादन” भन् ने नाराका साथ एिशयाःतरको दश  एिशयन बफेलो कन्मसे सम्पन् न 
गिरएको। 

 िवँ विव ालय तथा कृिष क्याम्पसह बाट उत्पािदत कृिष ःनातकह को व्यवहािरक ान 
तथा सीपको अिभविृ  गन र िकसानको घरदैलोमा सेवा/टेवा परु् याउन ७६ जनालाई 
देशको िविभन् न ःथानमा पिरचालन गिरएको। 

 पोखरा महानगपािलकामा रहेको ब ुर औधोिगक पाकर् को िवगत दईु वषर्देिख ॐोत अभावमा 
अधरुो िनमार्ण सम्पन् न गनर् पोखरा महानगरपािलका र सम्बिन्धत सरोकारवालासँग समन्वय 
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गरी पािलका माफर् त .२ करोड ९९ लाख ९४ हजार ससतर् अनदुान उपलब्ध 
गराइएको। 

 ५ लाख ४४ हजार गाई भसीमा कृिऽम गभार्धान गिरएको। 

 उन् नत नःलका गाई, भैसी,ं बाभा, र बंगरुबाट ५ लाख ७० हजार डोज जमेको वीयर् 
उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 २ करोड १७ लाख माछा भरुा उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 पशपुन्छीका िविभन् न संबामक रोगह  िव  ूयोगका लािग १३ ूकारका ४ करोड ९७ 
लाख ३ हजार डोज लाख माऽा खोप उत्पादन तथा िवतरण भएको। 

 पशपुन्छी तथा मत्ःय बीमा िूिमयमको अनदुान वापत २४ करोड भकु्तानी गरी किरब ३९ 
अबर् रकम बराबरको बाली तथा वःतकुो सरुक्षण गिरएको। 

 नेपालमा दूधबाट उत्पािदत १ अरब २० करोड पैयाँ बराबरको छुपीर् जापान, अमेिरका र 
यरुोिपयन मलुकुह मा िनयार्त भएको। 

 नेपालमा व्यवसाियक पले उत्पादन गिरएको घाँसबाट तयार पािरएको हेलेजको 
अन्तरार्ि य बजारमा पहुँच िवःतार सिहत िनयार्त ूव र्न गनर् दईु मलुकुको समन्वयमा 
तयार गिरएको ूोटोकल सहमितको लािग िचिनयाँ पक्षलाई ूःताव गिरएको। 

 

8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

312000113 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 215917 141630 65.59 
312001013 कृिष  िवकास रणनीित अनगुमन तथा समन्वय कायर्बम 65500 17601 26.87 
312001023 िवशेष कृिष उत्पादन कायर्बम 11005000 11000404 99.96 
312001033 बीउ ूव र्न तथा गणु िनयन्ऽण कायर्बम 36300 24106 66.41 
312001043 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा िवषादी व्यवःथापन कायर्बम 145191 92250 63.54 
312001053 कृिष सूचना तथा ूिशक्षण कायर्बम 98700 66088 66.96 
312001063 ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 2936897 2207790 75.17 
312001073 लाइभःटक सेक्टर इ ोभेसन आयोजना 1541300 448959 29.13 
312001083 खा  तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 885600 601869 67.96 
312001093 कृिष क्षेऽ िवकास कायर्बम 790760 238645 30.18 

312001113 जलवाय ुूकोप समतु्थान िनमार्ण आयोजना (कृिष व्यवःथापन तथा सूचना ूणाली) 9007 5479 60.83 

312001123 नेपाल कृिष बजार िवकास कायर्बम 247800 125638 50.70 
312001133 नेपाल कृिष सेवा िवकास कायर्बम 39500 0 0.00 
312010113 कृिष िवभाग 1150373 1074439 93.40 
312011013 राि य आल,ु तरकारी तथा मसला िवकास कायर्बम 113415 81078 71.49 
312011023 राि य फलफूल िवकास कायर्बम 198348 154277 77.78 
312011033 व्यवसाियक कीट िवकास कायर्बम 73900 53339 72.18 
312011043 वाली िवकास तथा जैिवक िविवधता संरक्षण कायर्बम 118600 43995 37.10 
312011053 केिन्िय कृिष ूयोगशाला कायर्बम 57521 33447 58.15 
312011063 कृिष पूवार्धार िवकास तथा कृिष यािन्ऽकरण ूव र्न कायर्बम 57095 32446 56.83 
312011073 रानी जमरा कुलिरया िसँचाइ आयोजना– ूणाली 287100 213322 74.30 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
आधिुनकीकरण कृिष कायर्बम

312011113 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष के्षऽ कायर्बम(कृिष) 50700 12914 25.47 
312020113 पश ुसेवा िवभाग 1356673 1328801 97.95 
312021013 मत्ःय िवकास कायर्बम 108200 86207 79.67 
312021023 पश ुःवाःथ्य, रोग अन्वेषण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन कायर्बम 453900 363675 80.12 
312021033 पशपुन्छी ॐोत व्यवःथापन तथा ूव र्न कायर्बम 404327 338373 83.69 
312021043 पश ुआहारा तथा लाइभःटक गणु व्यवःथापन कायर्बम 31700 25969 81.92 
312031013 खा  पोषण तथा ूिविध कायर्बम 387200 234715 60.62 
312210113 राि य िकसान आयोग 34500 22089 64.02 
312310113 राि य िचया, कफी तथा अलची िवकास बोडर् 115800 95536 82.50 
312310123 राि य दगु्ध िवकास बोडर् 59700 49223 82.45 
312410113 नेपाल पश ुिचिकत्सा पिरष  9300 8161 87.76 
312411013 कृिष अनसुन्धान कायर्बम 2297100 1996717 86.92 
312810113 कपास िवकास सिमित 28900 19075 66.00 

 कुल जम्मा 25411825 21238257 83.58 

पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

312000114 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 155785 105960 68.02 
312001034 बीउ ूव र्न तथा गणु िनयन्ऽण कायर्बम 1900 1732 91.17 
312001044 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा िवषादी व्यवःथापन कायर्बम 7500 6742 89.89 
312001054 कृिष सूचना तथा ूिशक्षण कायर्बम 12500 7075 56.60 
312001064 ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 288442 215149 74.59 
312001074 लाइभःटक सेक्टर इ ोभेसन आयोजना 1192400 440693 36.96 
312001084 खा  तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 26700 25963 97.24 
312001094 कृिष क्षेऽ िवकास कायर्बम 7800 6773 86.84 
312001124 नेपाल कृिष बजार िवकास कायर्बम 3200 543 16.98 
312010114 कृिष िवभाग 3800 950 25.01 
312011014 राि य आल,ु तरकारी तथा मसला िवकास कायर्बम 22200 19948 89.86 
312011024 राि य फलफूल िवकास कायर्बम 115908 99598 85.93 
312011034 व्यवसाियक कीट िवकास कायर्बम 24000 21582 89.93 
312011044 वाली िवकास तथा जैिवक िविवधता संरक्षण कायर्बम 32400 19352 59.73 
312011054 केिन्िय कृिष ूयोगशाला कायर्बम 7900 4524 57.27 
312011064 कृिष पूवार्धार िवकास तथा कृिष यािन्ऽकरण ूव र्न कायर्बम 228258 97446 42.69 

312011074 रानी जमरा कुलिरया िसँचाइ आयोजना– ूणाली 
आधिुनकीकरण कृिष कायर्बम 1700 1086 63.86 

312020114 पश ुसेवा िवभाग 7300 6784 92.93 
312021014 मत्ःय िवकास कायर्बम 69743 54921 78.75 
312021024 पशु ःवाःथ्य, रोग अन्वेशण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन कायर्बम 200500 148568 74.10 
312021034 पशपुन्छी ॐोत व्यवःथापन तथा ूव र्न कायर्बम 181357 145280 80.11 
312021044 पश ुआहारा तथा लाइभःटक गणु व्यवःथापन कायर्बम 9700 7824 80.65 
312031014 खा  पोषण तथा ूिविध कायर्बम 194800 40652 20.87 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
312210114 राि य िकसान आयोग 2100 2092 99.62 
312310114 राि य िचया, कफी तथा अलची िवकास बोडर् 14000 12162 86.87 
312310124 राि य दगु्ध िवकास बोडर् 900 892 99.09 
312411014 कृिष अनसुन्धान कायर्बम 398500 274254 68.82 
312810114 कपास िवकास सिमित 500 0 0.00 

 कुल जम्मा 3211793 1768545 55.06 
 

9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

312000113 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 443400 98890 22.30 
312001013 कृिष  िवकास रणनीित अनगुमन तथा समन्वय कायर्बम 1415332 10652 0.75 
312001023 िवशेष कृिष उत्पादन कायर्बम 15002800 10101710 67.33 
312001033 बीउ ूव र्न तथा गणु िनयन्ऽण कायर्बम 33000 18932 57.37 
312001043 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा िवषादी व्यवःथापन कायर्बम 136300 63705 46.74 
312001053 कृिष सूचना तथा ूिशक्षण कायर्बम 90408 41063 45.42 
312001063 ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 2782400 687693 24.72 
312001073 लाइभःटक सेक्टर इ ोभेसन आयोजना 2300238 199104 8.66 
312001083 खा  तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 1019800 365126 35.80 
312001093 कृिष क्षेऽ िवकास कायर्बम 1580900 147593 9.34 
312001123 नेपाल कृिष बजार िवकास कायर्बम 299500 16995 5.67 
312001183 मामीण उ म तथा आिथर्क िवकास कायर्बम 617300 57282 9.28 
312010113 कृिष िवभाग 1216200 823903 67.74 
312011013 राि य आल,ु तरकारी तथा मसला िवकास कायर्बम 103700 54964 53.00 
312011023 राि य फलफूल िवकास कायर्बम 168900 94466 55.93 
312011033 व्यवसाियक कीट िवकास कायर्बम 77300 41164 53.25 
312011043 वाली िवकास तथा जैिवक िविवधता संरक्षण कायर्बम 96600 33157 34.32 
312011053 केिन्िय कृिष ूयोगशाला कायर्बम 57600 21379 37.12 
312011063 कृिष पूवार्धार िवकास तथा कृिष यािन्ऽकरण ूव र्न कायर्बम 57800 25966 44.92 

312011073 रानी जमरा कुलिरया िसँचाइ आयोजना-ूणाली 
आधिुनकीकरण कृिष कायर्बम 269500 21510 7.98 

312011113 समदुाय व्यविःथत िसिञ् चत कृिष क्षेऽ कायर्बम(कृिष) 34900 8352 23.93 
312020113 पश ुसेवा िवभाग 596600 289472 48.52 
312021013 मत्ःय िवकास कायर्बम 118600 66487 56.06 
312021023 पश ुःवाःथ्य, रोग अन्वेशण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन कायर्बम 487896 259564 53.20 
312021033 पशपुन्छी ॐोत व्यवःथापन तथा ूव र्न कायर्बम 459372 236520 51.49 
312021043 पश ुआहारा तथा लाइभःटक गणु व्यवःथापन कायर्बम 32300 14334 44.38 
312031013 खा  पोषण तथा ूिविध कायर्बम 381500 188940 49.53 
312210113 राि य िकसान आयोग 43100 21075 48.90 
312310113 राि य िचया, कफी तथा अलची िवकास बोडर् 115800 58459 50.48 
312310123 राि य दगु्ध िवकास बोडर् 56100 40217 71.69 
312410113 नेपाल पश ुिचिकत्सा पिरष  11600 6539 56.37 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
312411013 कृिष अनसुन्धान कायर्बम 2326263 1434978 61.69 
312810113 कपास िवकास सिमित 28300 13294 46.98 

कुल जम्मा 32461308 15563483 47.94 

पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

312000114 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 85600 15225 17.79 
312001014 कृिष  िवकास रणनीित अनगुमन तथा समन्वय कायर्बम 0 0 ० 
312001034 बीउ ूव र्न तथा गणु िनयन्ऽण कायर्बम 2200 690 31.37 
312001044 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा िवषादी व्यवःथापन कायर्बम 13400 8786 65.57 
312001054 कृिष सूचना तथा ूिशक्षण कायर्बम 7400 2188 29.57 
312001064 ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना 249500 56413 22.61 
312001074 लाइभःटक सेक्टर इ ोभेसन आयोजना 842600 153646 18.23 
312001084 खा  तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोजना 5700 1708 29.96 
312001094 कृिष क्षेऽ िवकास कायर्बम 41000 3074 7.50 
312001124 नेपाल कृिष बजार िवकास कायर्बम 1100 0 0.00 
312001184 मामीण उ म तथा आिथर्क िवकास कायर्बम 624100 76039 12.18 
312010114 कृिष िवभाग 3200 992 31.01 
312011014 राि य आल,ु तरकारी तथा मसला िवकास कायर्बम 34900 14413 41.30 
312011024 राि य फलफूल िवकास कायर्बम 165225 59067 35.75 
312011034 व्यवसाियक कीट िवकास कायर्बम 21200 17048 80.41 
312011044 वाली िवकास तथा जैिवक िविवधता संरक्षण कायर्बम 31475 4181 13.28 
312011054 केिन्िय कृिष ूयोगशाला कायर्बम 6100 1664 27.28 
312011064 कृिष पूवार्धार िवकास तथा कृिष यािन्ऽकरण ूव र्न कायर्बम 228000 38395 16.84 

312011074 रानी जमरा कुलिरया िसँचाइ आयोजना– ूणाली 
आधिुनकीकरण कृिष कायर्बम 4000 499 12.46 

312020114 पश ुसेवा िवभाग 23700 4075 17.19 
312021014 मत्ःय िवकास कायर्बम 103600 31223 30.14 
312021024 पशु ःवाःथ्य, रोग अन्वेशण सेवा तथा क्वारेन्टाईन कायर्बम 231222 55126 23.84 
312021034 पशपुन्छी ॐोत व्यवःथापन तथा ूव र्न कायर्बम 191000 44960 23.54 
312021044 पश ुआहारा तथा लाइभःटक गणु व्यवःथापन कायर्बम 7300 1251 17.13 
312031014 खा पोषण तथा ूिविध कायर्बम 90600 23683 26.14 
312210114 राि य िकसान आयोग 3300 2007 60.83 
312310114 राि य िचया, कफी तथा अलची िवकास बोडर् 7300 3688 50.52 
312310124 राि य दगु्ध िवकास बोडर् 2300 787 34.23 
312410114 नेपाल पश ुिचिकत्सा पिरष  700 675 96.37 
312411014 कृिष अनसुन्धान कायर्बम 659303 144881 21.97 
312810114 कपास िवकास सिमित 200 199 99.50 

कुल जम्मा 3687225 766582 20.79 
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खानेपानी मन्ऽालय 
1. पृ भिूम 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाले मानव जीवनमा पान बहआुयािमक ूभावका कारणले यस सेवालाई 
नेपालको संिवधानले मौिलक हकको पमा व्यवःथा गरेको छ।िदगो िवकास लआय अन्तगर्त यस 
क्षेऽमा पिन राि य लआयह  िनधार्रण भएका छन ्र सो ूाि  गनतफर्  राि य ूितव ता पिन रहेको 
छ।खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ःप  लआयह  िनधार्रत गरेको छ।नेपालमा व्यविःथत 
खानेपानी ूणालीको शु वात िव.सं. १९५१ मा वीरधाराबाट शु  भएको हो।हालसम्म आइपगु्दा 
किरव ४४ हजार खानेपानी ूणालीह को िनमार्ण भई 93.१४ ूितशत जनसंख्यालाई 
आधारभतूःतरको र 2४ ूितशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमःतरको खानेपानी सेवामा पहुँच 
पिुगसकेको छ।सरसफाइ तफर्  हाल सबै िजल्लाह का सम्पूणर् ःथानीय तह खलुा िदसामकु्त घोषणा 
भई रा  नै खलुा िदसामकु्त घोिषत भएको छ र  शत ूितशत घरधरुीह ले आधारभतूःतरको 
सरसफाइ सेवा उपयोग गिररहेका छन।् 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
सरुिक्षत, सवर्सलुभ र िदगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको माध्यमबाट समृ  समाज तथा 
ूदषुणमकु्त वातावरण िनमार्णमा टेवा परु् याउने।  

 

3. उ ेँ य/ लआय 
सरुिक्षत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा आम नागिरकको पहुँच परु् याई संिवधान पद  मौिलक 
हकको ूव र्न र संरक्षण गन उ ेँय ूाि का लािग संघीय, ूादेिशक तथा ःथानीय सरकारसँगको 
सहकायर् र समन्वयमा िनम्नानसुारको राि य लआय िनधार्रण भएको छः- 
 दीघर्कालीन सोचअनु प िब.सं. २१०० सम्म ९५ ूितशत नागिरकलाई उच्च/ मध्यमःतरको 

खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने,   
 िदगो िवकास लआयअनु प सन २०३० सम्म सबै नागिरकलाई आधारभतूःतरको खानेपानी र 

९० ूितशत नागिरकलाई उच्च/मध्यमःतरको खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने राि य लआय 
हािसल गन, 

 िदगो िवकास लआयअनु प सन २०३० सम्म सबै नागिरकलाई आधारभतूःतरको सरसफाइ र 
५० ूितशत नागिरकलाई ूशोधनसिहतको ढल ूणाली सेवा उपलव्ध गराउने, 

 िदगो िवकास अन्तगर्तको उ ेँय नं. ६ अन्तगर्तको १५ औ ं िवकास योजना अन्तगर्त पयार् , 
सरुिक्षत र सवर्सलुभ पहुँच हनेुगरी आगामी 2 वषर्िभऽ ९९ ूितशत नागिरकलाई 
आधारभतूःतरको खानेपानी र ४० ूितशत नागिरकलाई उच्च/मध्यमःतरको खानेपानी सेवा 
उपलव्ध गराउने, सबै नागिरकलाई आधारभतूःतरको सरसफाइ सेवा र २० ूितशत 
नागिरकलाई सधुािरएको सरसफाइ सेवा उपलव्ध गराउने, 

 जलवाय ुपिरवतर्न अनकूुल तथा िवपद्  व्यवःथापनमैऽी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सिुनिँ चत 
गन।   
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4. रणनीित 
 आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट विञ् चत रहेका समदुायह को सहभािगतामा 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा परु् याउने,  
 िनमार्णाधीन आयोजनाह को िनमार्ण सम्पन् न तथा सेवा सञ् चालनमा समःया भएका 

आयोजनाह को उिचत ममर्त सम्भार, पनुःःथापना तथा समय सापेक्ष सेवाःतर अिभविृ  गद 
जाने, 

 उच्च तथा मध्यमःतरको खानेपानी सेवा िवःतारको लािग मागको आधारमा लागत साझेदारी, 
लागत उठ्तीको िस ान्तअनु प खानेपानी आयोजनाह  सञ् चालन गन, 

 फोहोर पानीको उत्सजर्न कम गन र उत्पािदत फोहोरपानीको व्यवःथापन गरी लाभ ूा  गन, 
 मानवजन्य फोहोरपानी ूशोधन सिहत व्यवःथापन तथा िदसाजन्य लेदो व्यवःथापन गद नदी 

नाला, जलाशय, जलाधार तथा ताल तलैयाह को पयार्वरणीय ःवच्छता तथा सौन्दयर्ता कायम 
गन,  

 जलवाय ु अनकूुलन, िवप  जोिखम न्यूनीकरणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह मा 
ूाथिमकता िदई िदगोपना कायम गन,   

 खानेपानीका ॐोतह  तथा जलाधार क्षेऽह को पिहचान र संरक्षण, भिूमगत पानीको पनुभर्रण, 
वषार्तको पानी स लन तथा जलॐोतको बहउुपयोग, एकीकृत उपयोग तथा पनु पयोगलाई 
ूोत्साहन र ूव र्न गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  

ब.सं. िनकाय दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
१ खानेपानी मन्ऽालय ६८ ६२ ६ ० 
२ खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन िवभाग 284 ःथायी/

532 अःथायी
७१० १०६ ३० 

 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को २०७8 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः  

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
२६० आगामी वषर् सबै नागिरकलाई आधारभतू

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा परु् याइने। 
एक घर एक धाराको अवधारणा 
कायार्न्वयन गरी गणुःतरीय खानेपानी 
सेवाको पहुँच िवःतार गिरने। 
खानेपानीको िदगो व्यवःथापन गनर् 
उपभोक्ता सिमितको क्षमता अिभविृ  
गिरने। 

 संघ अन्तगर्त सबै आयोजनाह  एक घर 
एक धारा अवधारणामा रही सञ् चालन 
भएका।संघ तफर् को सशतर् अनदुानबाट 
ूदेशमा हःतान्तिरत आयोजनाह  ूःततु 
अवधारणा रही कायार्न्वयन एवम ्सम्पन् न 
भइरहेका। खानेपानीको िदगो 
व्यवःथापनका िनिम्त उपभोक्ता सिमितको 
क्षमता अिभविृ  गनर् राि य खानेपानी तथा 
सरसफाइ तािलम केन्िबाट आयोजना 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
सञ् चालनसम्बन्धी तािलमह  सञ् चालन 
तथा व्यवसाियक योजना र Operational 

Manuals तयार भएका। 
२६१ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोौो 

चरण अन्तगर्त लाक र याङ्मी खोलाबाट 
दैिनक ३४ करोड िलटर खानेपानी 
ूणालीमा थप गनर् आगामी आिथर्क 
वषर्मा सु  लगायत अन्य पूवार्धार 
िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरने।तीन वषर्िभऽ 
यस आयोजनाको िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
गिरने।  

 िमित २०७८ आषाढ १ तथा तत्प ात 
मेलम्ची नदी, याङ्मी तथा लाक नदीमा 
आएको बाढी पिहरोका कारण मेलम्ची 
खानेपानी आयोजना तथा मेलम्ची 
खानेपानी आयोजनाको दोौो चरण 
अन्तगर्त पहुँच सडकमा अकल्पनीय क्षित 
हनु पगुेकोले मेलम्ची जलाधारको 
भौगोिलक अध्ययनका लािग एिसयाली 
िवकास बकबाट परामशर्दाता पिरचालन 
भई अध्ययन भइरहेको हुँदा अध्ययन 
ूितवेदनअनसुार दोौो चरण अन्तगर्त 
लाक र याङ्मीको मौजदुा िडजाइनमा 
आवँयक पिरमाजर्न प ात माऽ खिरद 
ूिबया अगािड बढाइने। 

२६२ काठमाड उपत्यकाको खानेपानी िवतरण 
ूणालीमा उल्लेख्य सधुार गिरने। पिहलो 
चरणमा िनमार्णाधीन चार थोक िवतरण 
ूणालीबाट १ सय १३ िकलोिमटर नयाँ 
िवतरण लाइन थप गरी १ लाख १० 
हजार घरधरुीमा मेलम्चीको पानी िवतरण 
गिरने। दोौो चरणमा चबपथ बािहरका 
कीितर्परु, पेप्सीकोला, जोरपाटी, भक्तपरु 
लगायतका क्षेऽमा पाइलाइन िवःतार 
गिरने।

 कल ी, छाउनी, सामाखसुी, नयाँ बसपाकर् , 
मिण्डखाटार क्षेऽको ११५ िक.मी. 
िवतरण ूणाली DNI चाल ु आ.व.मा 
सम्पन् न  भएको। दोौो चरणको ूःतािवत 
चबपथ बािहरका कीितर्परु, पेप्सीकोला, 
जोरपाटी, भक्तपरु लगायतका क्षेऽमा 
पाइपलाइनको सम्पूणर् िडजाइन एवम ्
अध्ययन सम्पन् न भई वैदेिशक सहायताको 
लािग ूिबया अगािड बिढरहेको। 

२६३ िनमार्णाधीन नदी पथान्तर आयोजनाबाट 
तराई- मधेशका ठूला शहरमा खानेपानी 
आपूितर् गन गरी आयोजना िवकास 
गिरने। पिहलो चरणमा िसराहा, धनषुा, 
महो री, सलार्ही, रौतहट, बारा र पसार् 
िजल्लामा सनुकोशी-मिरन नदी पथान्तरण 
आयोजनाबाट र बाँके  र बिदर्या 
िजल्लामा भेरी- बबई पथान्तरण 
आयोजनाबाट खानेपानी आपूितर्को 

 थोक िवतरण ूणालीको लािग कणार्ली र 
सनुकोशी मिरनको अध्ययन भइरहेको। 
यसै आ.व.िभऽ अध्ययन ूितवेदनह  ूा  
हनेु। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
सम्भाव्यता अध्ययन गिरने।

२६४ मामीण क्षेऽ लिक्षत खानेपानी आयोजना
िनमार्ण शु  गदार् लागतको १ ूितशत 
रकम उपभोक्ताले अिमम पमा जम्मा 
गनुर्पन व्यवःथा खारेज गरेको। 
उपभोक्ता समूह ारा सञ् चािलत खानेपानी 
आयोजनामा ूयोग हनेु िव तु महशलु 
तथा िडमाण्ड शलु्क परैु छुट िदने 
व्यवःथा गिरएको। 

 खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन िवभाग 
अन्तगर्तका आयोजनाह मा उल्लेिखत 
व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् शु  गिरएको।  

२६५ खानेपानीको सतह न्यूनतम ःतरमा कायम 
गनर् पानी पनुभर्रण कायर्बम सञ् चालन 
गिरने।  तराई मधेशमा गिहिरद गएको 
पानीको ॐोत पनुभर्रणको िदगो उपाय 
अवलम्बन गिरने।काठमाड  उपत्यकाका 
30 ःथानमा ढु ेधारा, इनार, पोखरी 
लगायत परम्परागत पानीको मलु संरक्षण 
गिरने।  

 खानेपानी ौोतह को पनुभर्रण, पानीको 
बहउु ेँयीय उपयोग साथै ौोत पनुभर्रण, 
िसँचाइ recreation का लािग उपयकु्त हनु 
सक्ने जलाशययकु्त साइटह  महादेव 
खोला, कन्के देउराली, कोशी चतारा 
धरान, रा ी आिदको पिहचान भएको। 
काठमाड  उपत्यका िभऽका २० ःथानमा 
ढु ेधारा, इनार, पोखरी लगायत 
परम्परागत पानीको मलु संरक्षण सम्पन् न 
भएको। 

२६६ ूदेश र ःथानीय तहको सहकायर्मा
िनमार्णाधीन खानेपानी आयोजना र तराई-
मधेश केिन्ित आसिनकमकु्त खानेपानी 
आयोजना सञ् चालन गिरने।

 संघतफर् को सशतर् अनदुानबाट ूदेश 
माफर् त आसिनकमकु्त खानेपानी 
आयोजनाह  “मधेश खानेपानी सधुार 
कायर्बम” सञ् चालन भइरहेको। 

२६७ आगामी वषर् पाँचथरको आङ्नापौवा, 
खोटाङको हलेसी, रामेछापको राकाथमु, 
काॅकेो ितमाल, धािदङको लािमडाँडा, 
गोरखाको िवरमकाली, पाल्पाको बतुर् , 
सल्यानको शारदा, कािलकोटको 
चलुीमािलका र मगुकुो स कोट 
लगायतका ःथानमा िलफ्ट खानेपानी 
आयोजना सम्पन् न गिरने।

 जलवाय ु अनकूुिलत बहृत खानेपानी 
आयोजना अन्तगर्त पाँचथरको आङ्नापौवा, 
काॅकेो ितमाल, गोरखाको िवरमकाली 
तथा कािलकोटको चलुीमािलकाको यसै 
आिथर्क वषर्िभऽ सम्पन् न गन गरी िनमार्ण 
कायर् भइरहेको। 

२६८ सह-लगानीमा िनमार्णाधीन ताप्लेजु को 
पािथभरा, संखवुासभाको चैनपरु, मोर को 
मानगढ, ओखलढु ाको ओखलढु ा 
बजार, मकवानपरुको हनार्माडी, 

 सह-लगानीमा िनमार्णाधीन ताप्लेजु को 
पािथभरा, मकवानपरुको हनार्माडी, 
ःयाङ्जाको वयरघारी र बैतडीको पाटन 
खानेपानी आयोजना यसै आिथर्क वषर्िभऽ 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
ःयाङ्जाको वयरघारी र बैतडीको पाटन 
खानेपानी आयोजना आगामी वषर् सम्पन् न 
गिरने। पोखरा र नेपालगञ् ज खानेपानी 
आयोजनाबाट आगामी आिथर्क वषर्मा 
पानी िवतरण शु  गिरने।झमु्सा खोला 
खानेपानी आयोजना सम्पन् न गिरने।

सम्पन् न गन गरी िनमार्ण कायर् भइरहेको।  
 नेपालगञ् ज खानेपानी आयोजनाबाट 
आंिशक पमा पानी िवतरण भइरहेको। 

 झमु्सा खोला खानेपानी आयोजना अन्तगर्त 
बाँध िनमार्ण कायर् सम्पन् न भई पाइपलाइन 
कायर् भइरहेको।

२६९ संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा स ािलत 
खानेपानी आयोजना ूणालीको िनयिमत 
ममर्त सम्भार गिरने। 

 सम्पन् न भइसकेका तर िविवध कारणले 
सञ् चालनमा आउन नसकेका तथा सेवा 
िवःतार आवँयक भएका संघ, ूदेश र 
ःथानीय तहमा स ािलत खानेपानी 
आयोजना ूणालीको सेवा िवःतार तथा 
पनुःःथापना कायर्बम माफर् त 
आयोजनाह को ममर्त/पनुःःथापना 
भइरहेको।

२७० काठमाड उपत्यका िभऽ कोड्कु, 
धोिवघाट र सल्लाघारी ढल ूशोधन 
केन्ि सञ् चालनमा ल्याइने। जनघनत्व 
बढी भएका दमक, जनकपरु, वीरगञ् ज, 
नेपालगञ् ज लगायत अन्य आठ सहरमा 
ढल ूशोधन केन्ि िनमार्ण सम्पन् न 
गिरने। 

 धोिवघाटिःथत िनमार्णाधीन ३ करोड ७० 
लाख िलटर क्षमताको १ वटा यिुनट ढल 
ूशोधन केन्ि, कोड्कु, धोिवघाट (अक  
यिुनट) र सल्लाघारी ढल ूशोधन 
केन्िको  िनमार्ण कायर् भइरहेको। 

 दमक ढल िनमार्ण तथा ूशोधन ूणाली 
कायार्न्वयनमा रहेको।जनकपरु सेनेज 
आयोजना िनमार्णको अिन्तम चरणमा 
पगुेको, एकीकृत खानेपानी तथा 
फोहोरपानी ूशोधनको लािग  वीरगञ् ज, 
नेपालगञ् ज लगायत १२ ःथानमा 
संभाव्यता अध्ययन भइरहेको। 

२७१ ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा 
फोहोर मैला ूशोधन र ढल िनमार्ण तथा 
सरसफाइ कायर्बम सञ् चालन 
गिरने।राजमागर् आसपास, सावर्जिनक 
ःथल र शहरी क्षेऽका सबै वडामा 
सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण गिरने।

 स ीय सरकारको लगानीमा िनमार्ण भई 
ःथानीय तहह बाट ममर्त तथा सञ् चालन 
गन गरी ढल ूशोधनका आयोजनाह   
िनमार्ण भएका। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको व्यहोरा 
 ४४ बाढी ारा क्षितमःत मेलम्ची खानेपानी 

आयोजना सम्वत २०७८ चैत
 नेपाल सरकारको ूितव ताबमोिजम नै 
सम्वत २०७८ चैत मसान्तिभऽ िनयिमत 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
मसान्तिभऽ आवँयक ममर्त तथा 
पनुःःथापना गरी िनयिमत खानेपानी 
आपूितर् हनेु ूबन्ध िमलाइएको।नदी 
कटान एवम ्बािढपिहरोका कारण भएको 
सडक लगायतको क्षितको तत्काल 
पनुःिनमार्ण र पनुःःथापना कायर्बमका 
लािग बजेट िविनयोजना गिरएको। 

खानेपानी आपूितर् हनेु गरी आवँयक ममर्त 
तथा पनुःःथापनाका कायर्ह  सम्पन् न भई 
सनु्दरीजल पानी ूशोधन केन्िमा पानी 
पथान्तरण भएको। ःथानीय तहह को 
समन्वयमा आयोजनाको हेडवक्सर्सम्म 
अःथायी सडक िनमार्ण भएको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. राि य गौरवका आयोजनाह ः 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना – ूथम चरण 

िमित २०७८/०३/०१ तथा तत ्पँ चात मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको कारण अव  
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्षितमःत हेडवक्सर्को वैकिल्पक ूणालीको ममर्त तथा 
पनुःिनमार्ण कायर् अन्तगर्तः 
 हेडवक्सर् सम्मको क्षितमःत ८ िक.िम. सडकको ममर्त तथा सञ् चालन भएको ।  
 3 वटा अःथायी पलुह को िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
 थिुूएर बसेको Flood debris सफा गरी Gate 1, Gate 9 तथा अम्बाथान अिडट खलुाएर 

पानी िवतरणका लािग अःथायी संरचना माफर् त मखु्य सु मा पानी पथान्तरणको काम 
शु  गिरएको। 

काठमाड  उपत्यका थोक खानेपानी ूशारण आयोजना (दोौो) 

 िमित 2078 साल असार मिहनामा मेलम्ची नदी र आसपासका क्षेऽमा आएको बाढी तथा 
पिहरोका कारण  क्षितमःत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोॐो चरणको ूवेशमागर् 
िनमार्णको काम भइरहेको। 

काठमाड  उपत्यका खानेपानी सधुार आयोजना 
 १० वटा पानीपोखरी मध्ये िनमार्ण सम्पन् न हनु वाँकी कटु  ेपानी टंकी िनमार्ण सम्पन् न 

भई १० वटै पानी पोखरीह को िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
 थोक िवतरण ूणाली BDS 04 सम्पन् न (हेपाली नयाँ SRT  देिख परुानो बाँसवारी) भएको।  
 १ सय 50 िक.मी िवतरण ूणालीमा Testing & Commissioning गन कायर् भएको। 
 8 हजार 9 सय 65 वटा घरायसी धारा जडान भएको। 
 काठमाड  उपत्यका खानेपानी सधुार आयोजना दोॐोको  ूारिम्भक वातावरणीय अध्ययन 

ूितवेदन तयार भएको। 
 SRT-06 को खिरद ूिबया सम्पन् न भई िनमार्ण कायर् शु  भएको। 
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काठमाड  उपत्यका ढल व्यवःथापन आयोजना 
 पाटन Core Area मा ढल िनकास आयोजना (SN-03) को Heritage Area को 1 हजार 4 

िमटर खण्डमा ढल िनमार्ण गन कायर् सम्पन् न भएको। 
 गोकणर् र हनमुानघाटमा DEWATS िनमार्णको लािग खिरद ूिबया सम्पन् न भई िनमार्ण 

कायर् शु  भएको। 
 धोिवघाट फोहोरपानी ूशोधन केन्ि िनमार्ण (TP 03) को मेिशनरी र पाट्सर्ह  िविभन् न 

देशह बाट िनमार्ण ःथल सम्म पैठारी शु  भएको। 
 वालवुाटार (ूधानमन्ऽी िनवास) क्षेऽको वषार्तको पानी व्यवःथापन आयोजना खिरद 

ूिबया सम्पन् न भई िनमार्ण कायर् शु  भएको। 
 

ख. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1,P2): 
 जलवाय ुअनकूुिलत वहृत खानेपानी आयोजना अन्तगर्त गोखार्-दरौदी, हर-टुिनबोटे डुँडेखोला 

वहृत पिम्पङ तथा आङ्ना मौवा सम्पन् न भई २५ हजार ९ सय ८९ जनसंख्या 
मध्यमःतरको खानेपानी सेवाबाट लाभािन्वत भएका।उक्त आयोजना अन्तगर्त नै काॅकेो 
ितमाल खानेपानी आयोजनाको Pumping Main को प्याकेज-१ सम्पन् न भएको र अन्य 
आयोजनाह मा काम भइरहेको।साथै, ४ वटा आयोजनाह को िनमार्ण कायर्को ठेक् का 
सम्झौता सम्पन् न भएको। 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कायर्बम अन्तगर्त नारायणी सहलगानी खानेपानी 
आयोजना, नवलपरु तथा भरतपरु सहलगानी खानेपानी आयोजना, दाङ आयोजनाह  
सम्पन् न भई १३ हजार ६ सय १२ लाभािन्वत जनसंख्यालाई उच्चःतरको गणुःतरीय पानी 
उपलब्ध भएको। 

 ूाकृितक ूकोपबाट क्षितमःत संघीय सरकारबाट कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह मा 
िविनयोिजत बजेटको आधारमा आवँयकतानसुार ममर्त सम्भारको कायर् भइरहेको तथा 
चाल ुआ.व. को बाढी पिहरोबाट क्षित पगुेका आयोजनाह को ममर्त सम्भारको लािग 
संघीय कायार्लयह ले लगत ईि मेट तयार गिररहेका। 

 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना अन्तगर्त िस नाथ वैजनाथ शहरी 
खानेपानी आयोजना, क नपरु सम्पन् न भई १ लाख ४७ लाभािन्वत जनसंख्यालाई 
उच्चःतरको गणुःतरीय पानी उपलब्ध भएको।उक्त आयोजना अन्तगर्त थप ५ 
आयोजनाह  सम्पन् न गन लआयसाथ िनमार्ण कायर् भइरहेको। 

 हालसम्म ३ सय ८२ नगरपािलका र गाउँपािलकाका ११ हजार ४ सय २५ खानेपानी 
ूणालीह को तथ्या  स लन भएको।तथ्या मा ूणालीको संरचनागत अवःथा, खानेपानी 
पहुँचमा नपगुेको जनसमदुाय, सरसफाइको अवःथा, िव ालयको खानेपानी तथा 
सरसफाइको अवःथा इत्यािद (Cluster) ह को पिहचान भएको। 

 जनसाधन िवकास कायर्बम अन्तगर्त उपभोक्ता सिमितका २४ जना Plumbers का लागी ७ 
िदने Plumbing सम्बन्धी तािलम सम्पन् न,  उपभोक्ता सिमितका २४ जना पम्प 
अपरेटरह का लागी ५ िदने पम्पको सञ् चालन, ममर्त सम्बन्धी तािलम सम्पन् न तथा 
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उपभोक्ता सिमितका 19 जना Plumbers का लागी 8 िदने Plumbing सम्बन्धी तािलम 
सम्पन् न भएको। 

 जनसाधन िबकास कायर्बम अन्तगर्त रामेछाप िजल्लाको WASMIP कायर्बम लाग ुभएका 
िविभन् न ४  वटा उपभोक्ता संःथाका लागी On-site तािलम सम्पन् न गिरएको (सहभागी 
संख्या-एकसय जना), िविभन् न १६ वटा उपभोक्ता सःथाका लागी लेटा मा १ वटा 
आधारभतू तािलम सम्पन् न (सहभागी संख्या-४२ जना)। 

 1 सय 12 वटा मध्ये 32 वटा मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह को िनमार्ण 
सम्पन् न भएको। 

 देशका िविभन् न 60 मध्ये 47 ःथानीय तहमा सावर्जिनक शौचालयको िनमार्ण सम्पन् न  
भएको। 

 वषार्तको पानी स लनसम्बन्धी कायर्बम सञ् चालनबाट चाल ुआ.व. मा काठमाड  उपत्यका 
िभऽका १६ ःथानमा वषार्तको पानी स लन ूिविध जडान गरी किरव ४ हजार ८ सय  
थप जनसंख्या लाभािन्वत भएको। 

 काठमाड  उपत्यका िभऽ रहेका किरव २० वटा परुाना ढु ेधारा, सावर्जिनक इनार, कुवा 
आिद सामिुहक पानीका ौोतह को संरक्षण गिरएको। 

 काठमाड  उपत्यका िभऽ थप ६ ःथानमा वाटर एिटएम जडान कायर् सम्पन् न भएको। 
 

ग. अन्तरार्ि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह : 
खानेपानी मन्ऽालय अन्तगर्त एिसयाली िवकास बकको  सहिुलयत ऋण सहयोगमा शहरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना, काठमाड  उपत्यका खानेपानी सधुार आयोजना 
तथा काठमाड  उपत्यका ढल व्यवःथापन आयोजनाह  कायार्न्वयनमा रहेका।एकीकृत 
खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजनाका लािग एिसयाली िवकास बक र नेपाल सरकारबीच 
िविभन् न चरणमा वातार्ह  भइरहेका।िवँ व बकको सहिुलयत ऋण सहयोगबाट खानेपानी 
सशुासन तथा पूवार्धार ूव र्न कायर्बम कायार्न्वयन भइरहेका ।त्यःतै, िफनल्याण्ड सरकार र 
यरुोिपयन यिुनयनको अनदुान सहयोगमा कणार्ली ूदेशलाई कायर्क्षेऽ बनाई िदगो सरसफाइ 
आयोजना कायार्न्वयन भइरहेको। 

 

घ. अन्य सम्पािदत महत्वपूणर् कायर्ह ः 
 

ब.सं. िवषयगत क्षऽे िबयाकलाप ूगित 
१ संघीयता 

कायार्न्वयन 
सािवकमा खानेपानी िवभाग
अन्तगर्त सञ् चािलत आयोजनाह  
ूदेश सरकारलाई हःतान्तरण 
गिरएको 

चाल ुआ.व.मा २ हजार ५ सय 
५९ आयोजनाका लािग ४ अबर् 
४० करोड १८ लाख 
िविनयोजन भएको 
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8.  ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका महत्वपूणर् आयोजना/योजना/ 
कायर्बमको ूगितः 

 

ब.सं. आयोजना ूगित कैिफयत 
1 राि य 

सूचना 
व्यवःथापन 
तथा 
अनगुमन 
आयोजना 

चाल ुआ.व. मा थप 94 वटा सिहत 
हालसम्म ३ सय ८२ ःथानीय 
तहह को ११४२४ खानेपानी 
ूणालीह को तथ्या  स लन 
भइसकेको।खानेपानीको पहुँच 
नपगुेको जनसमदुाय (Cluster) ह को 
पिहचान तथा खानेपानी 
गणुःतरसम्बन्धी तथ्या  स लन 
भइरहेको। 

ःथानीय तहह को WaSH Plan 
तयार गरी आधारभतू खानेपानी 
सेवामा पहुँच नभएका समदुाय 
तथा खानेपानी ूणालीको सेवा 
ूवाहको अवःथाको पिहचान 
गन, सरसफाइको अवःथा 
पिहचान गन। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
313000113 खानेपानी मन्ऽालय 75168 54275 72.21 
313001013 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 81000 56864 70.20 
313010113 खानेपानी िवभाग 55961 43445 77.63 
313010123 जनसाधन िवकास कायर्बम 29600 16831 56.86 
313010133 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजनाह 229347 185456 80.86 
313011013 राि य सूचना व्यवःथापन तथा अनगुमन आयोजना 12200 2850 23.36 
313011023 खानेपानी सेवा िवःतार तथा पनुःःथापना कायर्बम 3100 990 31.93 
313011033 खानेपानी तथा गणुःतर सधुार  कायर्बम 9000 7008 77.87 
313011043 तेॐो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 10700 7557 70.63 
313011053 जलवाय ुअनकूुिलत वहृत खानेपानी आयोजना 41062 35616 86.74 
313011063 ढल िनमार्ण तथा ूशोधन कायर्बम 14000 7631 54.51 
313011073 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायर्बम 38500 30979 80.46 
313011083 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना 91703 70542 76.92 
313510113 मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 114500 75036 65.53 

 कुल जम्मा 805840 595081 73.85 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

313000114 खानेपानी मन्ऽालय 4400 1612 36.64 
313001014 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 4988500 1564776 31.37 
313010114 खानेपानी िवभाग 76700 6429 8.38 
313010124 जनसाधन िवकास कायर्बम 8600 964 11.21 
313010134 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजनाह 20100 17131 85.23 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
313011014 राि य सूचना व्यवःथापन तथा अनगुमन आयोजना 102800 12246 11.91 
313011024 खानेपानी सेवा िवःतार तथा पनुःःथापना कायर्बम 4009010 2851635 71.13 
313011034 खानेपानी तथा गणुःतर सधुार  कायर्बम 549000 256298 46.68 
313011044 तेॐो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 1073012 786306 73.28 
313011054 जलवाय ुअनकूुिलत वहृत खानेपानी आयोजना 3172200 1405160 44.30 
313011064 ढल िनमार्ण तथा ूशोधन कायर्बम 1776900 495650 27.89 
313011074 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायर्बम 2480000 1051861 42.41 
313011084 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना 3515388 1797922 51.14 
313011134 केन्िीय खानेपानी आयोजना 1695900 783818 46.22 
313011144 एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजना 44950 314 0.70 
313510114 मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 1007700 571681 56.73 

कुल जम्मा 24525160 11603804 47.31 
 

10.  आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

313000113 खानेपानी मन्ऽालय 100503 41098 40.89 
313001013 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 77800 47112 60.56 
313010113 खानेपानी िवभाग 65000 32144 49.45 
313010123 जनसाधन िवकास कायर्बम 35500 16535 46.58 
313010133 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजनाह 290200 154688 53.30 
313011013 राि य सूचना व्यवःथापन तथा अनगुमन आयोजना 24001 1362 5.68 
313011023 खानेपानी सेवा िवःतार तथा पनुःःथापना कायर्बम 1600 795 49.70 
313011033 खानेपानी तथा गणुःतर सधुार  कायर्बम 12800 5363 41.90 
313011053 जलवायु अनकूुिलत वहृत खानेपानी आयोजना 38100 26151 68.64 
313011063 ढल िनमार्ण तथा ूशोधन कायर्बम 14800 5851 39.54 
313011073 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायर्बम 40000 22335 55.84 
313011083 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना 145400 64286 44.21 
313011133 केन्िीय खानेपानी आयोजना 8500 3290 38.70 
313011143 एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजना 8800 2808 31.91 
313011153 कोिभड-१९ रेःपोन्स आयोजना 11300 541 4.78 
313011173 खानेपानी सशुासन तथा पूवार्धार ूव र्न कायर्बम 500 107 21.38 
313510113 मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 39900 30309 75.96 

कुल जम्मा 914704 454774 49.72 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

313000114 खानेपानी मन्ऽालय 8400 1505 17.92 
313001014 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 2020600 304813 15.09 

313001024 काठमाड उपत्यका थोक खानेपानी ूशारण 
आयोजना (दोौो) 402700 77356 19.21 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
313010114 खानेपानी िवभाग 164300 1676 1.02 
313010124 जनसाधन िवकास कायर्बम 12600 21 0.17 
313010134 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजनाह 32800 14150 43.14 
313011014 राि य सूचना व्यवःथापन तथा अनगुमन आयोजना 21300 0 0.00 
313011024 खानेपानी सेवा िवःतार तथा पनुःःथापना कायर्बम 3801700 614542 16.16 
313011034 खानेपानी तथा गणुःतर सधुार  कायर्बम 548900 73427 13.38 
313011054 जलवाय ुअनकूुिलत वहृत खानेपानी आयोजना 3605100 1197714 33.22 
313011064 ढल िनमार्ण तथा ूशोधन कायर्बम 2105600 418146 19.86 
313011074 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायर्बम 2493900 499034 20.01 
313011084 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेऽगत) आयोजना 4420700 1404594 31.77 
313011134 केन्िीय खानेपानी आयोजना 2600000 585323 22.51 
313011144 एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवःथापन आयोजना 173000 2054 1.19 
313011154 कोिभड-१९ रेःपोन्स आयोजना 104900 2783 2.65 
313011164 िदगो सरसफाइ आयोजना 208800 0 0.00 
313011174 खानेपानी सशुासन तथा पूवार्धार ूव र्न कायर्बम 20000 1080 5.40 
313510114 मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 97000 51108 52.69 

कुल जम्मा 22842300 5249326 22.98 
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1. पृ भिूम 
नेपालमा २००७ सालको राजनीितक पिरवतर्न पँ चात देशको आन्तिरक कायर्को व्यवःथापन हेन 
गरी गहृ मन्ऽालयको ःथापना भयो। िव.सं. २०१७ सालमा पञ् चायती व्यवःथाको ःथापनापिछ गहृ 
मन्ऽालयको नाम पिरवतर्न गरी गहृ पञ् चायत मन्ऽालय बनाइयो। िव.सं. २०१८ सालमा नेपाललाई 
१४ अञ् चल ७५ िजल्लामा िवभाजन गरी अञ् चलाधीश र ूमखु िजल्ला अिधकारीको व्यवःथा भयो। 
ःथानीय ूशासन ऐन, २०२८ लागू भएपिछ अञ् चलाधीश र ूमखु िजल्ला अिधकारीको काम, कतर्व्य 
र अिधकार कानूनी पमा व्यविःथत गिरयो। िव.सं. २०३७ सालमा गहृ मन्ऽालयबाट पञ् चायत 
सम्बन्धी काम छुट् ाई सो सम्बन्धी काम हेन छु ै ःथानीय िवकास मन्ऽालयको गठन भएपिछ गहृ 
मन्ऽालयको मखु्य कायर्भार शािन्त सवु्यवःथा र ःथानीय ूशासन रहन गयो।   
“मलुकुमा शािन्त सवु्यवःथा र सरुक्षा कायम गरी जनताको जीउ, धन र ःवतन्ऽताको संरक्षण गनुर्” 
गहृ ूशासनको मखु्य उ ेँय हो। गहृ ूशासनलाई सवल र सक्षम बनाई जनतामा सरुक्षाको 
अनभुिूत िदलाउन र सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाई सशुासन कायम गनर् गहृ मन्ऽालय मातहत 
नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल, नेपाल,रािं शय िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरण, 

कारागार व्यवःथापन िवभाग, अध्यागमन िवभाग, रािं शय पिरचय पऽ तथा पञ् जीकरण िवभाग र 
कसूरजन्य सम्पि  व्यवःथापन िवभाग रहेका छन।् ःथानीयःतरमा ७७ वटै िजल्लामा िजल्ला 
ूशासन कायार्लय, ७३ इलाका ूशासन कायार्लय तथा ७ वटा सीमा ूशासन कायार्लय िबयाशील 
रहेका छन।् 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
नेपालको संिवधान तथा ूचिलत कानून ारा ूत्याभतू नागिरक ःवतन्ऽता, िविधको शासन, मानव 
अिधकार लगायत लोकतािन्ऽक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गन गरी कायर् गन। 

 

3. उ ेँ य 
शािन्त सवु्यवःथा र सरुक्षा कायम गरी जनताको जीउ, धन र ःवतन्ऽताको संरक्षण गनुर् गहृ 
मन्ऽालयको मूलभतू उ ेँय रहेको।यसका अितिरक्त गहृ मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को 
देहायानसुारको उ ेँयह  रहेका छन:् 
 संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा रहने सबै सरुक्षा िनकायबीच शािन्त सरुक्षाका िवषयमा सहयोग र 
समन्वय सु ढ गद िवँ वसनीय र भरपद  सरुक्षा ूणाली िवकास गन, 

 सामािजक िवकृित, न् , अपराध र िहंसा िनयन्ऽण गद िदगो शािन्त ूव र्न गन, 
 शािन्तमैऽी िवकास ूणाली तथा संवेदनशील िवकास ूिबयालाई अवलम्वन गद सामािजक-आिथर्क 
िवकासका क्षेऽगत िवषयमा शािन्त सरुक्षाको िवषयलाई आन्तिरकीकरण गन, 

 सबै सरुक्षा िनकायलाई समयानकूुल चःुत, दक्ष, व्यावसाियक र साधन-ॐोत सम्पन् न तलु्याउने, 
 अन्तरार्ि य िसमाना र सीमा नाकाको सरुक्षा व्यवःथा र अध्यागमन ूणालीलाई सु ढीकरण गन, 
 िव तुीय माध्यममा आधािरत व्यिक्तगत घटना दतार् र नागिरकको सबै ूकारका सूचना र िववरण 
सिहतको एकीकृत रािं शय पिरचयपऽ व्यवःथापन सूचना ूणालीको िवकास गरी राज्यबाट ूवाह 
हनेु सेवा सिुवधालाई समेत एकीकृत सूचना ूणालीमा आव  गन, 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

गहृ मन्ऽालय 118 

 सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरणलाई बैिक  ूणालीमा आव  गरी एकीकृत सामािजक लगत 
ःथािपत गन, 

 सबै सरुक्षा िनकायको व्यावसाियक क्षमता अिभविृ  गरी रािं शय तथा अन्तरार्ि य शािन्त 
ःथापनामा योगदान परु् याउने, 

 िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन गनर् िवप  उत्थानमैऽी शासन प ितको सु ढीकरण 
गन, 

 तीन तहमा बहुू कोप जोिखम नक्सा न/सूचनामा आधािरत िवप  जोिखम पूवार्नमुान, पूवर्तयारी, 
ूितकायर् र पनुलार्भसम्बन्धी क्षमता िवकाससँगै िवप  जोिखम संवेदनशील योजना तथा पूवार्धार 
िनमार्ण ूिबया सिुनिँ चत गन, 

 िवप  जोिखम न्यूनीकरण र व्यवःथापनका लािग सावर्जिनक, िनजी तथा सामदुाियक लगानी विृ  
गरी समदुायःतरदेिख नै उत्थानशील क्षमता अिभविृ  गन, 

 िवप  जोिखम न्यूनीकरण र व्यवःथापनका लािग बहृत सहभािगता सिुनिँ चत गरी सचेतना 
अिभविृ  गद िवप  पँ चातको पनुःलाभ, पनुःःथापना, पनु:िनमार्ण र नविनमार्णका कायर्लाई सवल र 
उत्थानशील बनाउने, 

 अिभयकु्तह लाई कानूनबमोिजम थनुामा राख्न ेर िछटो एवम ्उिचत न्यायमा सबै बन्दीको पहुँचलाई 
सिुनिँ चत बनाउने, 

 अन्तरार्ि य पमा ःवीकृत मापदण्डअनसुार सरुिक्षत र मानवोिचत वातावरणमा 
राखेर  अपराधीह लाई आफ्नो सधुार र पनुःःथापना गनर्को िनिम्त सहयोग ूदान गरी सावर्जिनक 
िहत र सरुक्षाको ूव र्न गन र बन्दीह को सामािजक एकीकरणको ूिबयालाई सहज बनाउने। 

 फौजदारी कसूरबाट ूा  सम्पि  तथा कसूरसँग सम्बिन्धत साधन रोक्का राख्न,े िनयन्ऽणमा िलने र 
जफत गन। 

 

4. रणनीित 
 रािं शय सरुक्षा र ूितरक्षासम्बन्धी नीित, रणनीित र कानून तथा संगठनात्मक पक्षमा समसामियक 
सधुार गरी रािं शय सरुक्षा व्यवःथालाई सु ढ बनाउने। 

 कानूनको पिरपालना, सामािजक न्याय र न्  व्यवःथापन माफर् त िदगो शािन्त ूव र्न गन। 
 िवकासका सबै आयामह मा सरुक्षा चासोलाई आन्तिरकीकरण गन। 

 शािन्त सरुक्षा, अपराध अनसुन्धान र िनयन्ऽणका लािग आधिुनक ूिविधको ूयोग तथा गु चर 
सरुक्षा सूचना ूणालीको (Security Intelligence) संःथागत एवम ्ूािविधक सु ढीकरण गन। 

 िवकासका सबै आयाममा सरुक्षा चासोलाई सम्बोधन गद सरुक्षा िनकायको कायर्क्षमता अिभविृ  
गन। 

 नागिरक-मैऽी सरुक्षा व्यवःथा सु ढ गन तथा नागिरक र सरुक्षा अङ् गबीचको सम्बन्धलाई सु ढ 
बनाउने। 

 सबै सरुक्षा िनकायलाई समयानकूुल दक्ष, आधिुनक, व्यावसाियक तथा साधन-ॐोत सम्पन् न बनाई 
सबै िकिसमका सरुक्षा चनुौतीलाई सामना गनर् सक्षम बनाउने। 

 सीमा सरुक्षा र अध्यागमन ूणालीलाई ि पक्षीय एवम ्बहपुक्षीय कूटनीितक पहल तथा संःथागत 
सु ढीकरणका आधारमा व्यविःथत र सु ढ गन। 
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 कारागार सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड समयसापेक्ष पमा पिरमाजर्न गरी ूिविधमैऽी सेवासिुवधा 
सिहतको सधुार गहृको पमा िवकास गन। 

 सरकारी िनकाय लगायत अन्य िनकायह बाट सञ् चािलत सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 
कायर्बमको एकीकृत सामािजक सरुक्षा लगत तयार गन, 

 बहपुयोगी तथा ूिविधयकु्त एकीकृत रािं शय पिरचयपऽ व्यवःथापन सूचना ूणालीको िवकास गरी 
सबै नागिरकको िववरण र राज्यबाट ूदान गिरने सेवा सिुवधा समेतको अिभलेख एकीकृत पमा 
बमशः आव  गद लैजाने। 

 व्यिक्तगत घटना दतार् कायर्बमलाइर् ूिविधमा आधािरत आधिुनक ूणालीमा पूणर् पमा पान्तरण 
गरी आन्तिरक पमा सधुार गन,  

 सरुक्षा िनकायको व्यावसाियक क्षमता अिभविृ  गद रािं शय तथा अन्तरार्ि य ःतरमा शािन्त 
ःथापना कायर्मा योगदान परु् याउने। 

 िवप  जोिखम न्यूनीकरणमैऽी शासन प ित सु ढ बनाउन आवँयक नीितगत, संःथागत र 
कायर्प ितमा सधुार गन। 

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहका िवषयगत िवकास ूिबयाह मा जोिखम न्यूनीकरणलाई 
मूलूवाहीकरण गन र िवप  जोिखम न्यूनीकरण एवम ्उत्थानशीलता अिभविृ  गनर् सावर्जिनक 
तथा िनजी लगानी, साझेदारी र सहकायर् अिभविृ  गन। 

 समदुायदेिख रािं शयःतरसम्म बहुू कोप जोिखम आकँलन/नक्सा नमा आधािरत पूवर्तयारी, ूितकायर्, 
पनुलार्भसम्बन्धी क्षमता िवकास र पयार्  साधन ॐोतको व्यवःथापन गन। 

 िवप  जोिखमको पूवार्नमुान, अनगुमन, पूवर्तयारी र ूभावकारी ूितकायर् गनर् आवँयक पूवार्धार, 

जनशिक्त, क्षमता र ूिविधको िवकास र सु ढीकरण गन। 

 ूाकृितक ॐोतबाट ूा  आयलाई समदुायको िवप  जोिखम व्यवःथापनमा न्यायोिचत पमा 
उपयोग गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  
 

 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
1.  गहृ मन्ऽालय 22१ 221 0 14 
2.  अध्यागमन िवभाग 55 54 1 11 
3.  अध्यागमन कायार्लयह  तफर् २९३ २४९ ४४  0 
4.  रािं शय पिरचय तथा पञ् जीकरण िवभाग १,१४९ ९५८ 19१ ० 
5.  नेपाल ूहरी 79,541 75,251 ४,२९०  ० 
6.  सश  ूहरी बल 37,054 35,404 १,६५० ० 

7.  रािं शय िवपद जोिखम न्यूनीकरण तथा
व्यवःथापन ूािधकरण 38 38 0 4 

8.  सामािजक सरुक्षा तथा व्यिक्तगत घटना
दतार् ूणाली सु ढीकरण आयोजना 2036 2013 23 ० 

9.  कसरुजन्य सम्पि  व्यवःथापन िवभाग २८ २३ ५ ० 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

गहृ मन्ऽालय 120 

6. आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को २०७८ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
१५९ वकृ्षारोपण र संरक्षण कायर्मा नेपाली 

सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी 
समेतलाई पिरचालन गिरने।

 वकृ्षारोपण र संरक्षण कायर्मा नेपाली सेना, 
नेपाल ूहरी, सश  ूहरी समेतलाई िनरन्तर 
पिरचालन गिरएको।

३८८ मानव सभ्यताको कल को पमा 
रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत 
िनमूर्ल गनर् सामािजक जागरण र 
कानूनी कारबाहीलाई सशक्त बनाइने।

 िजल्ला ूशासन कायार्लय र ूहरी 
कायार्लयह मा सेवा ूवाहमा सहजीकरणका 
लािग दिलत सेलको गठन गिरएको। 

 

३८९ शािन्त ूिबयाका बाँकी काम सम्पन् न
गिरने।

 िवप्लव समूह लगायत न्दरत पक्षसँग 
िनरन्तर संवाद अिघ बढाइएको। 

३९० नेपालमा अमगामी लोकतािन्ऽक 
पिरवतर्नका लािग भएका सबै 
जनआन्दोलन, सश  स षर् र 
बािन्तका बममा जीवन उत्सगर् गन 
शहीदका पिरवार, बेप ा पािरएका 
व्यिक्तका पिरवार, लोकतन्ऽका यो ा, 
न्  पीिडत र िवःथािपत, अपा ता 
भएका व्यिक्त र घाइतेको 
अिभलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान 
र संरक्षण गिरने। सश  न् बाट 
ूभािवत व्यिक्तह लाई सहिुलयतपूणर् 
कजार् उपलब्ध गराई ःवरोजगार बन् न 
ूिेरत गिरने।

 घाइते अपा को ूितशत पनुरावलोकन गरी 
िनयिमत पमा मािसक जीवन िनवार्ह भ ा 
उपलब्ध गराइएको। सबै जनआन्दोलन, 
सश  स षर् र बािन्तका बममा जीवन 
उत्सगर् गन शहीदका पिरवार, बेप ा पािरएका 
व्यिक्तका पिरवार, लोकतन्ऽका यो ा, न्  
पीिडत र िवःथािपत, अपा ता भएका व्यिक्त र 
घाइतेको अिभलेखीकरण कायर् गिरएको। साथै 
न् का बममा सहादत ूा  गनुर्हनेु रा  
सेवक कमर्चारीको पिरवारलाई सम्मान गनर् 
बजेट िविनयोजन भई कायार्न्वयनको बममा 
रहेको। 

३९२ अपराध िनयन्ऽण गरी शािन्त सरुक्षा 
कायम गनर् आवँयक पन हातहितयार, 
सरुक्षा उपकरण तथा सवारीसाधनको 
व्यवःथा गरी सरुक्षा िनकायलाई सु ढ 
र सवलीकरण गिरने। नेपाल ूहरी र 
सश  ूहरी बल, नेपालका सकल 
दजार्को मनोबल उच्च बनाई राख् न 
खाईपाई आएको राशनमा १५ 
ूितशतले विृ  गिरएको। सीमा 
सरुक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार 
िनयन्ऽण गनर् सीमावतीर् क्षेऽमा सश  
ूहरी बलका थप १ सय २० बोडर्र 

 नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 
2078/07/08 को िनणर्यानसुार नेपाल 
ूहरी र सश  ूहरी बल, नेपालका 77 वटै 
िजल्लाह मा कायर्रत ूहरी कमर्चारीह लाई 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 
2072/12/01 र िमित 2073/03/02 
गतेको िनणर्यले ःवीकृत राशन दररेटमा िमित 
2078/04/01 देिख लागू हनेु गरी 15 
ूितशतले विृ  गरी कायार्न्वयनमा आएको। 

 सीमामा पिरचािलत सश  ूहरी बल, 
नेपालका बोडर्र अब्जरभेसन पो  (िब.ओ.पी.) 
ह का लािग िमित 2078/08/10 गते 2 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
आउट पो  ःथापना गिरने। सय 10 वटा मोटरसाईकल खिरद गिरएको। 

 सीमा इलाकामा आवँयकता तथा 
संवेदनशीलता मध्यनजर गरी मातहत 
एकाइह को समन्वयमा िब.ओ.पी. ःथापनाको 
लािग िविभन् न १ सय २० ःथानह  पिहचान 
तथा छनौट गिरएको जसमध्ये आवँयक 
जनशिक्त तथा बजेट उपलब्ध भएमा ६ 
ःथानमा तत्कालै िब.ओ.पी. ःथापना गनर् 
सिकने। 

 २७ वटा िब.ओ.पी. भवन िनमार्णको लािग 
सम्झौता भएको।१४ वटा सम्झौताको 
ूिबयामा रहेको, पाँचवटा मूल्या नको बममा 
रहेको र एउटाको लािग पनुःसूचना ूकाशन 
गनुर्पन देिखएको। 

३९३ िऽभवुन िवमानःथलमा अध्यागमन 
सेवालाई अन्तरार्ि यःतरको बनाउन 
याऽकुो िववरण अिमम पमा ूा  
हनेु एडभान्स पेसेन्जर इन्फरमेसन 
िसं टमको ूयोग, िव तुीय ूवेश ार 
सञ् चालन र क्यआुरकोड सिहतको 
िव तुीय िभसा जारी गन व्यवःथा 
िमलाइने। 

 िऽभवुन िवमानःथलमा अध्यागमन सेवालाई 
अन्तरार्िं शयःतरको बनाउन याऽकुो िववरण 
अिमम पमा ूा  हनेु एडभान्स पेसेन्जर 
इन्फरमेसन िस म (APIS) को ूयोगका 
लािग बहवुषीर्य ठेक् का ःवीकृित िलई बजेट 
सिुनिँ चतताको ूिबयामा रहेको। िव तुीय 
QR Code सिहतको िभसा िवभागमा 
कायार्न्वयनमा रहेको र अन्य अध्यागमन 
कायार्लयमा आवँयक सामामी जडान गरी 
सञ् चालन गन ूिबयामा रहेको। 

 ई-गेट ःथापनाको लािग आयोजना बकमा 
समावेश गरी ॐोत सिुनिँ चतताको लािग 
रािं शय योजना आयोग माफर् त बहवुषीर्य ठेक्का 
ःवीकृितका लािग पठाइएको।  

 मानव बेचिबखनमा परेका २० जनाको उ ार 
र उक्त कायर्मा संलग्न 19 जनालाई पबाउ 
गरी सम्बिन्धत िनकायमा बझुाइएको। 

३९४ सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन 
कायार्लयको भौितक पूवार्धार सधुार 
गनुर्का साथै नेपाल िभिऽने िवदेशी 
नागिरकको बायोमेिशक िववरण 
सिहतको अिभलेख िव तुीय ूणालीमा 

 Biometric अ ाविधक गन कायर् सम्प  भई 
कायार्न्वयन भइरहेको र One to Many 

Verification का लािग लागत अनमुान 
ःवीकृित एवम ् बजेट सिुनिँ चतताका लािग 
मन्ऽालयमा पेश भएको।
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अ ाविधक गिरने।  अध्यागमन कायार्लय वेलिहया, भैरहवाको भवन 

िनमार्ण कायर्  किरव 50 ूितशत सम्पन् न 
भएको।  

 िवदेशिःथत सबै कूटनीितक िनयोगह मा 
नेपाली पोटर् सञ् चालनमा ल्याइएको र केही 
अध्यागमन कायार्लयबाट सबैमा नेपाली पोटर् 
ूयोगमा ल्याइएको। 

३९५ कारागारलाई सधुार गहृमा िवकास 
गिरने। नवुाकोट र बाँकेमा खलुा 
कारागार िनमार्ण कायर् आगामी वषर् 
सम्पन् न गिरने। पाँचथर र मोरङमा 
कारागार िनमार्ण गनर् रकम िविनयोजन 
गिरएको। लोकतािन्ऽक आन्दोलनका 
िसलिसलामा कारागारमा रही गिरएको 
योगदानको संःमरण र कारागारको 
इितहास ूितिबिम्वत हनेु गरी केन्िीय 
कारागार पिरसरमा संमहालय िनमार्ण 
गिरने।

 कारागारलाई सधुार गहृमा पान्तरण गनर् 
हालसम्म ७ हजार कैदीबन्दीलाई सीपमलुक 
तािलम ूदान गिरएको।  

 िनमार्णाधीन नवुाकोट खलुा कारागारको ८५ 
ूितशत र बाँके कारागारको ७५ ूितशत 
भौितक ूगित भएको।  

 मोरङ कारागारमा रकम िविनयोजन भई 
िनमार्ण कायर्मा भौितक ूगित ३० ूितशत 
भएको। 

 पाँचथर कारागारको िनमार्ण कायर् शु  
भएको।

३९६ दईु वषर्िभऽ सबै नेपालीलाई रािं शय
पिरचयपऽ िवतरण गन लआयअनु प 
आगामी वषर् ७० लाख व्यिक्तलाई 
पिरचयपऽ िवतरण गिरनेछ। 
व्यिक्तगत घटना दतार्लाई िव तुीय 
माध्यमको ूयोगबाट गणुःतरीय, सरल 
र सहज बनाइनेछ। 
 

 ७७ िजल्ला ूशासन कायार्लय, १९ वटा इलाका 
ूशासन कायार्लय, राहदानी िवभाग र रािं शय 
पिरचयपऽ व्यवःथापन एकाइमा पिरचयपऽ 
एकाइ (National ID Unit)को ःथापना गरी उक्त 
कायार्लयह बाट िनयिमत सेवाको पमा िववरण 
दतार् कायर् शु  गिरएको। 

 रािं शय पिरचयपऽतफर्  31.47 लाख रािं शय 
पिरचयपऽ ूा  गरी Personalization ूारम्भ 
भएको।रािं शय पिरचयपऽ व्यवःथापन सूचना 
ूणाली (NIDMIS) को ःतरोन् नितको कायर् 
परामशर्दाता IDEMIA माफर् त सम्पन् न भई 
सञ् चालनमा रहेको र हाल Support तथा 
ममर्तको कायर् सचुा  रहेको छ भने NIDMIS 

को Disaster Recovery Site को लािग आवँयक 
उपकरण खिरद एवम ् Site ःथापनाको कायर्  
अिन्तम चरणमा रहेको। 

 रािं शय पिरचयपऽको Service Integrationमा 
राहदानी िवभागसँग System Integrationभई e-
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
Passport ले रािं शय पिरचयपऽको 
Verificationगन कायर् भएको।CMISर VERSP-

MISसँग System Integration भई कायार्न्वयनमा 
रहेको। NIDMIS ूणालीकै िव मान पूवार्धार 
माफर् त सेवा आव ता भइरहेको।रािं शय 
पिरचयपऽको आवेदन नम्बरबाट NIN ूदान गन 
िव तुीय सेवाको िवकास भई सञ् चालनमा 
रहेको। 

 NIDMIS को Disaster Recovery Site को लािग 
आवँयक उपकरण खिरद एवम ्Site ःथापनाको 
कायर् अिन्तम चरणमा रहेको।चाल ु आ.व.मा 
५० लाख रािं शय पिरचयपऽको ःमाटर् काडर् 
आपूितर्को लािग ूिततपऽ खोल्ने ूिबया पूरा 
भई ूाि को चरणमा 
रहेको।आ.व.२०७८/०७९ मा ३० लाख 
नागिरकलाई रािं शय पिरचयपऽ िवतरण गन 
लआय रहेको। 

 रािं शय पिरचयपऽको लािग नागिरकको िववरण 
स लन फागनु मसान्तसम्म ६२ लाख ८५ 
हजार ५ सय ४३ (अिभयान माफर् त ५३ लाख 
०८ हजार ९ सय ४२ र इकाई माफर् त ९ 
लाख ७६ हजार ६ सय १)  

 हालसम्म अिभयान सम्प  २८ िजल्ला 
सञ् चालनमा आएको ःटेशन संख्या ९ सय ७८ 
तथा ममर्त सम्भारमा रहेको ःटेशन संख्या ८८ 
वटा। ।२ वषर् िभऽ अिभयान सम्पन् न गिरने 
लआय रहेको। 

 28 लाख 93 हजार 2 सय 49  व्यिक्तगत 
घटना दतार् भएकोमा अनलाईन व्यिक्तगत घटना 
दतार् गन वडा संख्या 5 हजार 7 सय 10 (यस 
आ.व.मा ६ सय ६४ वडा थप भएको) रहेको। 
व्यिक्तगत घटना दतार् तफर्  जन्म 15 लाख 35 
हजार 3सय 8७, मतृ्य ु३ लाख ९८ हजार ३ 
सय ८, िववाह ६ लाख ९ हजार २ सय ३८, 

बसाइँसराई ३ लाख ३१ हजार ५ सय ६२ र 
सम्बन्ध िवच्छेद १८ हजार ७ सय  ५४ 
रहेका।
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४०० िवपद्जन्य जोिखमको व्यवःथापन गनर् 

सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम 
गनर् िवप  जोिखम न्यूनीकरण िव ीय 
रणनीित कायार्न्वयन गिरने। िवपद्को 
पूवर् सूचना ूणाली िवकास गरी क्षित 
न्यूनीकरण गिरने। िवप  पूवर्तयारी, 
खोज, उ ार, राहत र पनुःःथापनाका 
कायर्बम सञ् चालन गनर् बजेटको 
व्यवःथा गिरएको।

 ४६ वटा िवप  व्यवःथापन तािलम सम्पन् न 
भएको जसमा १ हजार ५ सय ६१जना 
सहभागी भएका साथै हाल १ वटा तािलम 
सञ् चालनमा रहेको जसमा ४७ जना सहभागी 
भएका।िविभन् न ३३ िकिसमका िवप  उ ार 
सामामीह  सम्झौता भई आपूितर्को बममा 
रहेको। 

४०१ डढेलोबाट हनेु क्षित न्यूनीकरण गनर् 
नेपाली सेनाको व्यवःथापनमा 
पिरचािलत हनेुगरी पानी खन्याउने 
बकेट सिहतको हेिलकप्टर तथा अन्य 
उपकरणह  तयारी अवःथामा 
रािखने। िवप  व्यवःथापनमा सरुक्षा 
लगायत सम्व  सबै िनकाय 
समन्वयात्मक पमा िबयाशील हनेु 
व्यवःथा िमलाइने।

 डढेलोबाट हनेु क्षित न्यूनीकरण गनर् अिग्न 
िनयन्ऽण साममीह  खिरद भई िवतरणको 
चरणमा रहेको। उक्त साममीह  सरुक्षा 
लगायत अन्य सरोकारवालाह लाई 
समन्वयात्मक पमा पिरचालन गन गरी 
िवतरण गिरने। 

 

४०२ िवप  उ ार तथा व्यवःथापनको 
लािग सबै ूदेशमा मिल्ट पप ज 
रोबोिटक फायर फाइिटङ, अत्याधिुनक 
फायर िॄगेड, मिल्टिसटर एम्बलेुन्स, 
रेःक्य ुभेिहकल र सबै ःथानीय तहमा 
दमकल व्यवःथा गरी अिग्नजन्य 
िवप  न्यूनीकरण र व्यवःथापन 
गिरने।

 रोवोिटक फायर फाइिटङको ःपेिसिफकेशन 
तयार हनेु बममा रहेको र फायर िोगेडको 
वोलपऽ आव ्हानको तयारीमा रहेको। 
मिल्टिसटर एम्बलेुन्स र रेःक्य ु भेइकलको 
वोलपऽ आ ान भई सम्झौताको बममा 
रहेको। 

 

४०३ िवप  पिछको पनु:िनमार्णलाई तीॄता 
ूदान गनर् रािं शय िवप  जोिखम 
न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन 
ूािधकरणको संरचनागत सधुार गरी 
संःथागत क्षमता अिभविृ  गिरने। 

 संरचनात्मक सधुारका लािग स ठन तथा 
व्यवःथापन सवक्षणको मःयौदा तयार भई 
पेश हनेु बममा रहेको। 

 नेपाली सेना लगायत सम्पूणर् सरुक्षा 
िनकायह सँग आवँयक समन्वय गरी िवप  
व्यवःथापन कायर्मा ूभावकारी भिूमका िनवार्ह 
गिरएको। 

 गोताखोर तािलम ूाप् त ३७ जना र िवप  
व्यवःथापन तािलम ूाप् त २०३४ जना 
जनशिक्तलाई आवँयक उ ार साममीसिहत 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
तैनाथ अवःथामा रहेको।

 िविभन् न िवपद्का ६ सय ६२ घटनाह  
(सडक दघुर्टनामा परेका, बाढीपिहरो नदी 
तथा तालमा डबेुका वा बगाएका, िहमपात वा 
िहमपिहरोमा परेका) २ सय १५ जनाको 
जीिवतै उ ार गिरएको, ८ सय २१ जना 
घाइते उ ार र ३ सय ६६ मतृकको शव 
िनकािलएको। उक्त कायर्को लािग ६ हजार 
८ सय ५५ जना सश  ूहरीह  पिरचालन 
भएका। 

 रािं शय िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा 
व्यवःथापन ूािधकरणको संरचना अन्तगर्त 
सश  ूहरी बल, नेपालको तफर् बाट एक 
जना िवप  व्यवःथापन तािलम ूा  
अिधकृतलाई आवँ यक समन्वय तथा 
सहजीकरणको लािग खटाई पठाइएको। 

४१८ सावर्जिनक सेवालाई सवर्सलुभ, छिरतो 
र ूिविधमैऽी बनाइने। सेवामाहीको 
पृ पोषण िलने प ितलाई संःथागत 
गिरने। नागिरकबाट ूा  गनुासोको 
तत्काल समाधान गन व्यवःथा 
िमलाइने। ूमखु पदािधकारी तथा 
आयोजना ूमखुसँग पिरमाणात्मक 
तथा मापनयोग्य सूचक सिहत 
कायर्सम्पादन सम्झौता गिरने।

 गनुासो सनुवुाइलाई उच्च ूाथिमकता 
िदइएको। 

 िवभागीय ूमखु तथा ूमखु िजल्ला 
अिधकारीह सँग कायर्सम्पादन सम्झौता 
गिरएको। 

 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
९ समाजमा िव मान िवभेदह  अन्त्य 

गनर् दिलत, था , आिदवासी जनजाित, 
मिुःलम, गिरब, मिहला, जे  नागिरक, 
अपा ता भएका व्यिक्त, बालबािलका, 
लैि क अल्पसङ्ख्यक र भाषा संःकृित 
आिदमा भइरहेको िवभेद अन्त्य गनर् 
सामािजक तथा सांःकृितक 
पान्तरणका लािग ूभावकारी 

कायर्बम सञ् चालन गिरने।

 गहृ मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह बाट 
िनयिमत  पमा कायर् सम्पादन भइरहेको। 
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7. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्म सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन 

1.  रािं शय पिरचयपऽ तथा पञ् जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन 
2.  नेपाल ूहरी र ूदेश ूहरी (कायर् सञ् चालन, सपुिरवेक्षण र समन्वय) 

(पिहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ 
संशोधन 

3.  तेजाव तथा अन्य घातक रासायिनक पदाथर् (िनयमन) अध्यादेश, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
4.  िनवार्चन आयोगसम्बन्धी िवधेयक र िनवार्चन सञ् चालन तथा 

व्यवःथापन सम्बन्धी िवधेयक 
नयाँ तजुर्मा 

5.  सामािजक सरुक्षा (पिहलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ संशोधन 
6.  रािं शय पिरचयपऽ तथा पञ् जीकरण (पिहलो संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन 
7.  फौजदारी कसूर कैद क ा (दोशो संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन 
8.  नेपाल ूहरी (नव संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन 
9.  हातहितयार खरखजाना (दश  संशोधन) िनयमावली, २०७८ संशोधन 
10.  अन्तर ूदेश ूहरी पिरचालन िनदिशका नयाँ तजुर्मा  
11.  ूदेश ूहरीको क्षमता अिभविृ  िनदिशका नयाँ तजुर्मा 
12.  बेवािरसे शव व्यवःथापन िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
13.  नेपाल ूहरी र ूदेश ूहरीबीच अपराध िनयन्ऽण र अनसुन्धान 

सहयोग समन्वय कायर्िविध
नयाँ तजुर्मा 

14.  रािं शय राजमागर् सरुक्षा कायर्िविध नयाँ तजुर्मा 
15.  लाग-ुऔषध उपचार तथा पनुःःथापना केन्िलाइर् ूदान गिरने अनदुान 

िवतरण कायर्िविध, २०७७
संशोधन 

16.  लाग ुऔषध रोकथाम तथा िनयन्ऽण रािं शय गु योजना (२०७९-२०८४) नयाँ तजुर्मा 
17.  िनवार्चन सरुक्षा योजना नयाँ तजुर्मा 
18.  िऽ-वषीर्य अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान कायर् योजना (Crime 

Action Plan-CAP)
नयाँ तजुर्मा 

19.  गहृ ूशासन सधुार कायर्योजना, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
20.  एकीकृत अनगुमन ढाँचा, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
21.  गहृ मन्ऽालयको वािषर्क ूगित ूितवेदन नयाँ तजुर्मा 

 

ख. अन्य सम्पािदत महत्वपूणर् कायर्ह ः 
गहृ मन्ऽालय 
 शहीद पिरवार, जनआन्दोलन/सश  स षर्/मधेश आन्दोलन तथा विहगर्िमत लडाकुह  गरी 3 
सय 83 जना लोकतन्ऽका यो ाह लाई सम्मान गिरएको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्को तेॐो ऽैमाससम्ममा कुल १२ करोड २८ लाख ८० हजार िनयिमत राहत 
तथा पनुःःथापना कायर्बममा खचर् भएको। 
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 RMS (Record Management System) सफ्टवेयर िवकास गरी अिभलेखह  अ ाविधक र 
व्यविःथत गिरएको। 

 मन्ऽालयमा रहेका अ ीकृत नेपाली नागिरकताका किरब २७ हजार अिभलेखह  CIMS मा 
ूिवि  गिरएकोमा उक्त अिभलेखह का नागिरकताह  ःक्यान गरी CIMS मा अपलोड गन र 
Data Verify गनर्को लािग Concept Note तयारीको बममा रहेको।  

 िवगतमा नागिरकता सूचना व्यवःथापन ूणाली Local Server मा आधािरत रहेकोमा त्यसबाट हनेु 
जोिखमलाई कम गनर् ूदेशःतरमा Server िनमार्ण गन कायर् भइरहेको। साथै, सातै ूदेशमा सभर्र 
ःथािपत गन कायर् अगािड बढेको। गण्डकी, मधेश, लिुम्बनी ूदेशमा सभर्र ःथािपत भई 
सोहीबमोिजम कायर् भइरहेको। ूदेश १, वाग्मती तथा सदुरुपिँ चम ूदेशमा Local Server बाट 
काम भइरहेको । 

 गैर सरकारी संःथाबाट सञ् चािलत उपचार तथा पनुःःथापना केन्िह मध्ये ूदेशगत पमा 
उत्कृ  ४ ओटा केन्िह  (िरचमण्ड फेलोिसप नेपाल, िवराटनगर, आसरा सधुार केन्ि, रानीबारी, 
काठमाड , कम्यिुनटी सपोटर् मपु, काःकी र िनणर्य लाग ु पदाथर्, मादक पदाथर् उपचार तथा 
पनुःःथापना केन्ि, नवलपरासी-बदर्घाट सःुता पूवर्) परुःकारको लािग छनौट भएका। 

 लाग ुऔषध उपचार तथा पनुःःथापना केन्िका सञ् चालक तथा व्यवःथापकह का लािग १ िदने 
मनोसामािजक परामशर् तािलम सञ् चालन गिरएको। मानिसक ःवाःथ्य िवषयक 
सरोकारवालाह सँगको छलफल कायर्बममा मानिसक ःवाःथ्य र लाग ुऔषधको सम्बन्धबारे 
शाखाको तफर् बाट यसको न्यूनीकरणको लािग सरोकारवालाह ले साझा पमा पहल गनुर्पन 
धारणा पेश गिरएको।लाग ु औषध ूयोगकतार्ह को लािग देशभर सञ् चािलत ३४ ओटा  
पनुःःथापना केन्िह को अनगुमन गिरएको। 

 गाँजालाई िनयिन्ऽत पमा खोल्नका लािग अवधारणा पऽ पेश भई ःवीकृित भएको। 
 िजल्ला ूशासन कायार्लय अघार्खाँची, ओखलढु ा, भोजपरु, खोटाङ्, सोलखुमु्ब,ु संखवुासभा, 
धनकुटा र ते॑थमु िजल्लामा एकीकृत अनगुमन कायर्ढाँचा बमोिजम अनगुमन कायर् सम्पन् न 
गिरएको। 

 िव मान साइबर सरुक्षाका चनुौतीह  एवम ्साइबर अपराध िनयन्ऽणलाई ूभावकारी बनाउने 
उपायका सम्बन्धमा कायर्योजनासिहतको अध्ययन ूितवेदन तयारी सिमितको नेततृ्व गरी ूितवेदन 
पेश गिरएको। 

 ७७ वटै िजल्ला ूशासन कायर्लय माफर् त चाल ुआ.व.को हालसम्म कुल ७ सय २७ पटक 
बजार अनगुमन भई म्याद सिकएका .१६ लाख ४६ हजार ६ सय बराबरको खा ान् न 
लगायतका उपभोग्य वःत ुबरामद गरी न  गिरएको। सो बममा कुल १ हजार ५ सय ३ जना 
व्यापारीलाई सचेत गराइएको।साथै, अनगुमनका बममा कैिफयत भेिटएका व्यापारी/पसलेलाई 
.१७ लाख १९ हजार ७ सय नगद सजाय ँसमेत गिरएको। 

िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन 

 हालसम्म ८० भन्दा बढी ःथानीय तह/िजल्लाह को आफ्नै Domainमा सञ् चालन हनेु गरी उक्त 
ूणाली कायार्न्वयनमा ल्याइएको र सोही अनसुार तालीम कायर्बम सञ् चालन भइरहेको। 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

गहृ मन्ऽालय 128 

 वन तथा भ-ूसंरक्षण िवभाग तथा इिसमोड ारा वन डढेलो पिहचान तथा अनगुमन सम्बन्धी 
ूणाली िवकास भई सञ् चालनमा रहेको। सो सम्बन्धी सूचनाह  िवप  पूवर् सूचना तथा अलटर्को 
पमा िवप  पोटर्लबाट ूवाह भइरहेको। 

 ःवाःथ्य आपतकालीन सञ् चालन केन्िबाट सञ् चािलत ूणालीमा रहेको तथ्या लाई BIPAD 

Portal मा ःथानान्तरण गरी एकीकृत गिरएको। 
 समाज कल्याण पिरषद्सँग िमलेर िवप  व्यवःथापनमा गैर सरकारी संःथाको पिरचालनलाई 
ूभावकारी बनाउने सम्बन्धी ूणाली (mdsa.bipad.gov.np) िवकास र सञ् चालन। िवप  सम्बन्धी 
सम्पूणर् िववरणह  एकीकृत पमा रहने गरी तयार गिरएको (BIPAD) पोटर्लमा िवपद्को 
जोिखम नक्सा न गरी एकीकृत पमा तथ्या  ूिव  गन कायर् भइरहेको।      

 मनसनुजन्य िवप  वाट ूभािवत िनजी आवास ूवलीकरण तथा पनुिनमार्ण सम्बन्धी कायर्िविध जारी 
गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको।साथै, २०७७ सालको मनसनुबाट क्षित भएका िनजी आवास 
पनुिनमार्णका लािग हालसम्म िविभन् न िजल्लामा गरी कुल ३६ करोड ३ लाख अनदुान रकम 
पठाइएको। 

 मनसनुजन्य िवप  वाट बढी ूभािवत क्षेऽह मा पनु:िनमार्ण तथा पनुःःथापना कायर् ूभावकारी 
पमा सञ् चालन गनर् िसन्धपुाल्चोक र मना  िजल्लाका सबै र बझा , बाजरुा, डोटी, दाच ुर्ला, 

बैतडी, डडेलधरुा, इलाम, पन्देही, पाँचथर र धनकुटा िजल्लाका ३३ ःथानीय तह िवप  
स टमःत क्षेऽ घोषणा गिरएको। 

 आगलागीजन्य िवप  ूभािवत िनजी आवास पनु:िनमार्ण तथा पनुःःथापना सम्बन्धमा हालसम्म ४९ 
िजल्लाका ४ सय ८० वटा ःथानीय तहलाई अिभमखुीकरण तालीम ूदान गिरएको। 

 लिुम्बनी ूदेशको नेपालगञ् ज र कणार्ली ूदेशको सखुतमा ूदेशःतरीय मानवीय सहायताःथल 
सञ् चालनमा ल्याइएको। 

 िविभन् न िनकायले तयार पारेका जोिखम (Risk), ूकोप (Hazard), Exposure, Vulnerability र 
िवप  व्यवःथापनसम्बन्धी ूणालीह लाई समेत आव  गरी िवप  सम्बन्धी घटना, पूवर् सूचना, 
िवप  वाट भएको क्षित िववरण, िवप  पूवर्तयारी सम्बन्धमा िव मान पूवार्धार, ूभावमा आधािरत 
िवप  जोिखम सूचना लगायत सम्पूणर् िववरणह  एकीकृत पमा रहने गरी BIPAD-Building 

Information Platform Against Disaster Portal सञ् चालनमा ल्याइएको। 

रािं शय पिरचयपऽ तथा पञ् जीकरण िवभागतफर्  
 सामािजक सरुक्षा भ ा ूा  गन ३३ लाख ५६ हजार ६३ जना लाभमाहीह को अनलाईन 
ूिवि  भएको। 

 बैिक  ूणाली माफर् त ६ सय ५४ ःथानीय तहबाट सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरण गिरएको।  

अध्यागमन िवभाग 

 वायोमेिशक अ ाविधक गन कायर् सम्पन् न भई कायार्न्वयन भइरहेको। 
 भैरहवा अन्तरार्ि य िवमानःथलमा अध्यागमन कायार्लय सञ् चालनमा ल्याइएको। 

ूहरी ूधान कायार्लय 

 सवारी दघुर्टना न्यूनीकरण तथा सरुिक्षत याऽाको लािग शािफक सञ् चार एप्स िनमार्ण गरी 
चेकप्वाईन्टमा ूयोगमा ल्याइएको। 
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 तेॐो चरणको िऽ-वषीर्य   अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान कायर्योजनाअनु पको जनशिक्त तयार  
गनर् NCIC Application Software Online Training र Technical Investigation and Analysis 

सम्बन्धी तािलम ५ सय ५६ जना ूहरीलाई ूदान गिरएको। 

कसरुजन्य सम्पि  व्यवःथापन 

 िमित २०७८/८/१३ गते कसरुजन्य सम्पि  व्यवःथापन िवभागको ःथापना भई कायर् ूारम्भ 
भएको। 

 
8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 

चाल ुखचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

314000113 गहृ मन्ऽालय 387531 368249 95.02 
314001013 राहत तथा पनुःःथापना कायर्बम 15911 1344 8.45 
314001023 लागू औषध िनयन्ऽण कायर्बम 7900 4171 52.80 

314001033 राि य िवप जोिखम न्यूिनकरण तथा 
व्यवःथापन ूािधकरण 386739 358424 92.68 

314010113 राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभाग 2144030 469094 21.88 
314010123 सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 71563598 68546369 95.78 
314020113 कारागार व्यवःथापन िवभाग 17533 14748 84.12 
314020123 कारागार कायार्लयह 1921515 1757509 91.46 
314030113 अध्यागमन िवभाग 63263 58469 92.42 
314030123 अध्यागमन कायार्लयह 184113 150111 81.53 
314040113 ूहरी ूधान कायार्लय 3405871 3161399 92.82 
314040123 महानगरीय ूहरी 5621928 5396562 95.99 
314040133 राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान 597188 514700 86.19 
314040143 ूदेश ूहरी कायार्लयह 6439883 5886082 91.40 
314040153 नेपाल  ूहरी अःपताल 628444 549179 87.39 
314040163 िजल्ला ूहरी कायार्लयह  22421822 20613576 91.94 

314041033 िऽ-वषीर्य अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान 
कायर्योजना 10600 7310 68.96 

314050113 सश  ूहरी बल 1400909 1257340 89.75 
314050133 क्षेऽीय सश  ूहरी बल कायार्लय 15863849 15004110 94.58 
314050143 सश  ूहरी बल तािलम केन्िह  1214730 1081806 89.06 
314050153 नेपाल ए.पी.एफ अःपताल 273150 255301 93.47 
314060113 ूहरी िकताबखाना 22540 18090 80.26 
314910113 समरजंग कम्पनी कायार्लय 14250 5840 40.98 
314920113 िजल्ला ूशासन कायार्लयह 1491034 1259323 84.46 
314920123 सीमा ूशासन कायार्लयह  26363 16088 61.02 
314920133 इलाका ूशासन कायार्लयह 377291 292546 77.54 
314930113 जु  वा णयन्ऽ कायार्लय 15650 12883 82.32 

 कुल जम्मा 136517635 127060621 93.07 
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पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

314000114 गहृ मन्ऽालय 61700 53320 86.42 
314001024 लागू औषध िनयन्ऽण कायर्बम 100 100 100.00 

314001034 राि य िवप जोिखम न्यूिनकरण तथा 
व्यवःथापन ूािधकरण 220600 48523 22.00 

314010114 राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभाग 666300 265287 39.81 
314020114 कारागार व्यवःथापन िवभाग 324600 276636 85.22 
314020124 कारागार कायार्लयह 161200 113894 70.65 
314030114 अध्यागमन िवभाग 78600 17340 22.06 
314030124 अध्यागमन कायार्लयह 5000 4557 91.14 
314040114 ूहरी ूधान कायार्लय 1146430 1091840 95.24 
314040124 महानगरीय ूहरी 1032600 961717 93.14 
314040134 राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान 202267 169953 84.02 
314040144 ूदेश ूहरी कायार्लयह 229615 228287 99.42 
314040154 नेपाल  ूहरी अःपताल 306039 299436 97.84 
314040164 िजल्ला ूहरी कायार्लयह 1271655 1236617 97.24 

314041034 िऽ-वषीर्य अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान 
कायर्योजना 79100 72001 91.03 

314050114 सश  ूहरी बल 486872 481426 98.88 
314050134 क्षेऽीय सश  ूहरी बल कायार्लय 828481 797847 96.30 
314050144 सश  ूहरी बल तािलम केन्िह  153614 153370 99.84 
314050154 नेपाल ए.पी.एफ अःपताल 95168 95086 99.91 
314060114 ूहरी िकताबखाना 800 785 98.18 
314910114 समरजंग कम्पनी कायार्लय 100 100 99.89 
314920114 िजल्ला ूशासन कायार्लयह 1948768 1834585 94.14 
314920124 सीमा ूशासन कायार्लयह  1200 1146 95.47 
314920134 इलाका ूशासन कायार्लयह 220503 91748 41.61 
314930114 जु  वा णयन्ऽ कायार्लय 500 497 99.48 

 कुल जम्मा 9521812 8296098 87.13 
 

9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

314000113 गहृ मन्ऽालय 1480920 1383852 93.45 
314001013 राहत तथा पनुःःथापना कायर्बम 16336 348 2.13 
314001023 लागू औषध िनयन्ऽण कायर्बम 8100 2550 31.49 
314001033 राि य िवप जोिखम न्यूिनकरण तथा व्यवःथापन 

ूािधकरण
955500 70474 7.38 

314010113 राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभाग 2292089 1231752 53.74 
314010123 सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण 93694200 57133146 60.98 
314020113 कारागार व्यवःथापन िवभाग 27085 12761 47.11 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
314020123 कारागार कायार्लयह 1821415 1264299 69.41 
314030113 अध्यागमन िवभाग 59400 32932 55.44 
314030123 अध्यागमन कायार्लयह 180200 116995 64.92 
314040113 ू हरी ूधान कायार्लय 4403475 2918884 66.29 
314040123 महानगरीय ूहरी 5147100 4525127 87.92 
314040133 राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान 682306 469242 68.77 
314040143 ू देश ूहरी कायार्लयह 5839261 5045319 86.40 
314040153 नेपाल  ूहरी अःपताल 636300 440915 69.29 
314040163 िजल्ला ूहरी कायार्लयह 21393361 17511827 81.86 
314041033 िऽ-वषीर्य अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान 

कायर्योजना
9600 6358 66.23 

314050113 सश  ूहरी बल 1351745 923549 68.32 
314050133 क्षेऽीय सश ूहरी बल कायार्लय 15511686 13075611 84.30 
314050143 सश  ूहरी बल तािलम केन्िह 1154814 935714 81.03 
314050153 नेपाल ए.पी.एफ अःपताल 309227 238634 77.17 
314060113 ू हरी िकताबखाना 22600 13897 61.49 
314910113 समरजंग कम्पनी कायार्लय 14100 5851 41.50 
314920113 िजल्ला ूशासन कायार्लयह  1457995 965221 66.20 
314920123 सीमा ूशासन कायार्लयह 26100 12425 47.61 
314920133 इलाका ूशासन कायार्लयह 354815 215809 60.82 
314930113 जु  वा णयन्ऽ कायार्लय 15600 10350 66.35 

कुल जम्मा 158865330 108563843 68.34 

पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
314000114 गहृ मन्ऽालय 188187 16950 9.01 
314001024 लागू औषध िनयन्ऽण कायर्बम 100 99 99.44 

314001034 राि य िवप जोिखम न्यूिनकरण तथा 
व्यवःथापन ूािधकरण 2411400 51410 2.13 

314010114 राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभाग 598100 186475 31.18 
314020114 कारागार व्यवःथापन िवभाग 261109 200552 76.81 
314020124 कारागार कायार्लयह 151301 47313 31.27 
314030114 अध्यागमन िवभाग 128100 32954 25.73 
314030124 अध्यागमन कायार्लयह 4600 2438 52.99 
314040114 ूहरी ूधान कायार्लय 1005789 275424 27.38 
314040124 महानगरीय ूहरी 528300 362154 68.55 
314040134 राि य ूहरी ूिशक्षण ूित ान 660500 20217 3.06 
314040144 ूदेश ूहरी कायार्लयह 126000 98644 78.29 
314040154 नेपाल  ूहरी अःपताल 270300 66614 24.64 
314040164 िजल्ला ूहरी कायार्लयह 757311 541754 71.54 

314041034 िऽ-वषीर्य अपराध िनयन्ऽण तथा अनसुन्धान 
कायर्योजना 72700 2693 3.70 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
314050114 सश  ूहरी बल 601400 564040 93.79 
314050134 क्षेऽीय सश ूहरी बल कायार्लय 765500 270720 35.37 
314050144 सश  ूहरी बल तािलम केन्िह  57200 22639 39.58 
314050154 नेपाल ए.पी.एफ अःपताल 113400 35787 31.56 
314060114 ूहरी िकताबखाना 1500 1347 89.79 
314910114 समरजंग कम्पनी कायार्लय 100 0 0.00 
314920114 िजल्ला ूशासन कायार्लयह 1523381 1315962 86.38 
314920124 सीमा ूशासन कायार्लयह  700 495 70.68 
314920134 इलाका ूशासन कायार्लयह 150413 56553 37.60 
314930114 जु  वा णयन्ऽ कायार्लय 100 100 99.50 

कुल जम्मा 10377491 4173330 40.22 
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पररा  मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम 

पररा  मन्ऽालयको ूमखु िजम्मेवारी नेपालको पररा  नीितको तजुर्मा र कायार्न्वयन गनुर् हो।राि य 
िहतको संरक्षण, सम्व र्न र ूव र्न गनर् सिबय एवम ्ूभावकारी कूटनीित ारा अनकूुल अन्तरार्ि य 
पिरिःथित िनमार्ण गन, अिधकतम सद् भाव र सहयोग ूा  गन र अन्तरार्ि य समदुायमा मलुकुको 
छिव र भिूमकालाई ूभावकारी बनाउनेतफर्  पररा  नीित पिरलिक्षत रही सो अनु पका 
िबयाकलापह  पररा  मन्ऽालयले सञ् चालन गद आएको छ। 

नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता, राि य सरुक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण 
राख्दै सवल, समनु् नत, शािन्तपूणर् र ूिति त रा  िनमार्ण गन दूर ि सिहत ःवतन्ऽ र सन्तिुलत पररा  
नीितको सञ् चालनबाट सावर्भौिमक समानता, पारःपिरक लाभ र सम्मानमा आधािरत बा  सम्बन्ध 
सु ढ गद समम राि य िहतको सम्व र्न र ूव र्न गन लआयसिहत ि पक्षीय एवम ् बहपुक्षीय 
कूटनीित, िविधमा आधािरत िवँ व व्यवःथा एवम ्क्षेऽीय सहयोग ूव र्न, आिथर्क कूटनीित, ूाकृितक 
तथा कानूनी व्यिक्तको हकिहतको संरक्षण, सावर्जिनक कूटनीित र शयाक टु कूटनीित जःता 
िवषयह लाई ूाथिमकतामा राखी कूटनीित सञ् चालन गिरएको छ। नेपालको अन्तरार्ि य सम्बन्ध 
सञ् चालन र सपुिरवेक्षण गन गु र दाियत्व बहनका लािग केन्िीय िनकायको पमा पररा  
मन्ऽालय र यसको ूत्यक्ष िनदशन, िनयन्ऽण र सपुिरवेक्षणमा रही िवदेशिःथत नेपाली कूटनीितक 
िनयोगह ले नेपालको पररा  सम्बन्धको कायार्न्वयन गिररहेका छन।् हाल िवदेशमा 40 वटा 
नेपाली िनयोगह  (३० वटा राजदूतावासह , ३ वटा ःथायी िनयोगह  र 7 वटा 
महावािणज्यदूतावासह ) कायर्रत ् छन।्साथै, िविभन् न मलुकुह मा 57 जना अवैतिनक 
महावािणज्यदूतह  रहेका छन।्207८ चैत मसान्तसम्म िवँ वका १ सय ७६ मलुकुह सँग 
नेपालको कूटनीितक सम्बन्ध ःथापना भएको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच 

नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता, राि य सरुक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण 
राख्दै सवल, समनु् नत, शािन्तपूणर् र ूिति त रा  िनमार्ण गन। 

 

3. उ ेँ य  
राि य िहत अनकूुल ःवतन्ऽ, सन्तिुलत र िवँ वसनीय पररा  नीितको सञ् चालनबाट सावर्भौिमक 
समानता, पारःपिरक लाभ र सम्मानमा आधािरत ि पक्षीय सम्बन्ध िवःतार एवम ्सु ढ गन, संयकु्त 
रा स  र अन्य अन्तरार्ि य/क्षेऽीय स ठन तथा मञ् चह मा नेपालको पिहचान र ूितिनिधत्व 
अिभविृ  गरी राि य िहतको ूव र्न गन, आिथर्क कूटनीित ारा मलुकुको सामािजक-आिथर्क 
पान्तरणमा योगदान परु् याउने तथा िवदेशमा रहेका नेपालीह को अिधकार र िहतको संरक्षणमाफर् त ्

समृ  नेपाल िनमार्णमा योगदान गन। 
 

4. रणनीित 

 अन्तरार्ि य जगतमा नेपालको राि य िहत,  राि य छिव,  राि य पिहचान र ूित ाको ूव र्न गन, 
 नेपालको आिथर्क कूटनीितलाई रणनीितक र नितजामूलक पमा पिरचालन गन, 
 राि य िहत अनकूुल हनेु गरी िव मान सिन्ध,  सम्झौता र समझदारीको िवँ लेषण गरी 
पनुरावलोकन गन, 
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 कूटनीितक दक्षतामा अिभविृ  गरी गणुःतरीय सेवा ूवाहको सिुनिँ चतता गन। 
 

5. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त / फािजल 
१ रा पितको कायार्लय 2 2 0 
2 पररा  मन्ऽालय 150 132 18 / २ 
3 ूदेश ूमखुको कायार्लयह 7 7 0 
4 राहदानी िवभाग 49 49 0 
5 कन्सूलर सेवा िवभाग 20 20 0 
6 िवदेशिःथत नेपाली कुटनैितक िनयोगह 176 176 0 
7 सम्पकर्  कायार्लय वीरगञ् ज 3 3 0 

 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

४०४ नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, 
भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता र 
राि य िहतको रक्षा गद सावर्भौिमक 
समानताका आधारमा अन्तरार्ि य 
सम्बन्ध कायम गिरने।पररा  नीित 
सञ् चालन गदार् राि य िहत, पारःपिरक 
लाभ र सम्मान, अन्तरार्ि य ूितव ता 
तथा दाियत्व र न्यायलाई आधार 
बनाइने। 

 नेपालको संिवधानले िनिदर् गरेका अन्तरार्ि य 
सम्बन्धका िस ान्तह को अनकूुल हनेु गरी 
अन्तरार्ि य मञ् चह मा आफ्नो मत ूकट 
गरेको।  

 उच्चःतरमा भएका ॅमण, भौितक तथा भच ुर्अल 
बैठकह , भेटवातार्/वातार्माफर् त नेपालको 
राि य िहत ूव र्न भएको। 

 

४०५ जलवाय ु पिरवतर्न र सोबाट पन 
ूभावको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा 
क्षेऽीय र अन्तरार्ि य ऐक्यब ता र 
सहकायर् कायम गनर् आगामी वषर् 
सगरमाथा सम्वाद आयोजना गिरने। 

 कोिभड १९ का कारण पूवर्िनधार्िरत िमितमा 
कायर्बम आयोजना गनर् नसिकएको।नयाँ िमित 
तय हनु बाँकी रहेको। 

४०६ अन्तरार्ि य व्यापार, सरुिक्षत वैदेिशक 
रोजगारी, वैदेिशक लगानी र पयर्टन 
ूव र्नका लािग पिरभािषत िजम्मेवारी 
सिहत िवदेशिःथत कूटनीितक 
िनयोगलाई थप िबयाशील बनाइने। 

 आिथर्क कूटनीितसम्बन्धी िनयोगका 
कायर्बमह लाई नितजामखुी बनाउन नेपालको 
िनयार्त व्यापार ूव र्नमा लिक्षत बनाउँदै 
सरोकारवाला सबै िनकायह बीच ूभावकारी 
समन्वय तथा सहकायर् अिभविृ  गन उ ेँयले 
पररा  मन्ऽालयले िनयार्त व्यापार र वैदेिशक 
लगानीमा केिन्ित रहेर िवदेशिःथत नेपाली 
िनयोग ूमखुह  तथा सरकोरवाला िनकाय 
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एवम ् िनजी क्षेऽको सहभािगतामा भच ुर्अल 
अन्तिकर् या कायर्बम आयोजना गरेको। 

 िनयोगमाफर् त हःतकला लगायत िनयार्त तथा 
लगानी  ूव र्न, पयर्टन ूव र्न, ौिमक सचेतना 
र राि य िदवसका १९० भन्दा बढी 
कायर्बमह  सम्पन् न भएका। 

 िविभन् न तिरकाले िवदेश पगुेका नेपाली 
सम्पदालाई नेपाल फकार्उन पहल 
गिरएको।पिछल्लो पटक Consulate General 

of Nepal, New York को पहलमा Ruben 

Museum of Art, New York बाट फेॄअुरी 
२०२२ मा परुातत्व िवभागलाई ३ वटा 
मूितर्ह हःतान्तरण गिरएको। 

४०७ िवदेशमा रहेका नेपालीको हक िहत 
संरक्षण, संबमण जोिखमबाट सरुक्षा 
तथा मयार्िदत रोजगारीको िनरन्तरताका 
लािग िवदेशिःथत िनयोगलाई पिरचालन 
गिरने।ूवासमा रहेका नेपालीको 
मतािधकार सिुनिँ चत गनर् तयारी कायर् 
अिघ बढाइने।राहदानी सेवालाई 
सरुिक्षत र भरपद  बनाउन आगामी 
आिथर्क वषर्देिख िव तुीय राहदानी लागू 
गिरने। 

 अफगािनःतानमा रहेका नेपाली नागिरकह को 
उ ार गनर् गिठत अन्तर िनकाय कायर्दलको 
नेततृ्व गद िविभन् न िनकायसँग समन्वय गरी 
नेपालीह को उ ार कायर् सम्पन् न गिरएको। 

 यबेुनमा जारी संकटका कारण त्यहाँ अलपऽ 
परेका किरव ६ सय जना नेपालीह को उ ार 
गरी सरुिक्षत ःथानमा लैजाने कायर् नेपाली 
राजदूतावास, विलर्न र नेपाली राजदूतावास, 
मःको माफर् त सम्पन् न भएको। 

 िवदेशमा समःयामा परेका ४ हजार भन्दा बढी 
नेपाली नागिरकलाई उ ार गिरएको। 

 वैदेिशक रोजगारीमा रहेका १ हजार भन्दा बढी 
नेपालीलाई कानूनी सहायता तथा परामशर् 
ूदान गिरएको। 

 िव तुीय राहदानी िवतरणसम्बन्धी कायर् 
२०७८ मंिसर १ गतेदेिख शु  भएको। 

४०८ गैरआवासीय नेपालीको ान, पुजँी र 
ूिविधलाई राि य िवकासमा उपयोग 
गनर् नेपाल सरकारको समेत लगानीमा 
ःथािपत एनआरएन कोषलाई पूवार्धार 
िवकासमा उपयोग गिरने। गैरआवासीय 
नेपालीको छु ै पिहचान िदने 
एन.आर.एन. ःमाटर् काडर् िवतरण 
गिरने।ॄेनगेन सेन्टरलाई िबयाशील

 एन.आर.एन. िडिजटल काडर् िवतरण शु  गनर् 
िवदेशिःथत नेपाली िनयोगह लाइर् काडर् िून्टर 
खिरदको लािग खचर्को अिख्तयारी 
पठाइसिकएको र मन्ऽालयबाट गिरने 
सफ्टवेयर खिरद ूिबयामा रहेकोले िनकट 
भिवंयमा त्यःतो काडर् िवतरण शु  हनेु। 
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बनाई िवदेशमा िवशेष ता एवम्
िविश ता हािसल गरेका नेपालीको ान 
रा  िनमार्णमा उपयोग गिरने। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१ िव तुीय राहदानीको कायार्न्वयनको लािग राहदानी िनयमावली, 
२०७७  

ूथम संशोधन 

२  िव तुीय राहदानी सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८  नयाँ तजुर्मा 
 

 

ख. अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः  
  उच्चःतरीय ि पक्षीय ॅमणह  

 सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादरु देउवाज्यूबाट भारतीय ूधानमन्ऽी महामिहम ौी 
नरेन्ि मोदीज्यूको िनमन्ऽणामा 2078 चैत 18 देिख 20 सम्म तद् नसुार 1-3 अिूल 
2022 मा भारतको औपचािरक ॅमण सम्पन् न भएको।उक्त ॅमणका अवसरमा 
सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूले 2 अिूलका िदन भारतका ूधानमन्ऽी ौी नरेन्ि मोदीसँग 
ि पक्षीय ूितिनिधमण्डलःतरमा भेटवातार् गनुर्भएको। 

 माननीय पररा  मन्ऽीको मैऽीपूणर् िनमन्ऽणामा िचिनयाँ ःटेट काउन्सेलर तथा िवदेशमन्ऽी 
महामिहम ौी वा  यीले 2078 चैत 11 देिख 13 तद् नसुार 25 देिख 27 माचर् 
2022 सम्म नेपालको औपचािरक ॅमण गनुर्भएको।ॅमणका अवसरमा 26 माचर्का िदन 
दइुर् पररा मन्ऽीःतरीय ूितिनिधमण्डलको बैठक भएको।सो अवसरमा ि पक्षीय 
िहत/चासो/सम्बन्धका िविवध 10 वटा सम्झौता तथा समझदारीह मा हःताक्षर सम्पन् न 
भएको। 

 १५ माचर् २०२२ मा साउदी अरबका पररा  मन्ऽी His Highness Faisal bin Farhan Al 

Saud को नेपाल ॅमण सम्पन् न भएको।उक्त ॅमणमा साउदी अरब अिधराज्यका पररा  
मन्ऽीले सम्माननीय रा पितज्यू तथा सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूसँग िश ाचार भेटवातार् 
गनुर्भएको।माननीय पररा  मन्ऽीज्यू तथा साउदी अरब अिधराज्यका पररा  मन्ऽीज्यूबीच 
भेटवातार् भएको।साथै, उक्त ॅमणको अवसरमा माननीय पररा  मन्ऽीज्यू तथा साउदी 
अरबका पररा  मन्ऽी ारा नेपाल र साउदी अरब सरकारबीच General Cooperation 

Agreement मा हःताक्षर गिरएको। 
 िमित १७-१८ नोभेम्बर २०२२ मा US Assistant Secretary of State for South and 

Central Affairs H.E. Mr. Donald Lu र Deputy Assistant Secretary Ms. Kelly 

Keiderling ले नेपाल ॅमण गनुर्भएको। 
 
 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

पररा  मन्ऽालय  137 

  बहपुक्षीय कूटनीित 
 माननीय पररा  मन्ऽी डा. नारायण खड्काज्यूले संयकु्त रा संघको 76औ ँमहासभालाई 

सम्बोधन गनुर्भएको।महासभामा भएको सहभािगताले बहपुक्षीयता, अन्तरार्ि य शािन्त, 
जलवाय ुपिरवतर्न, िवँ व व्यापार, िनश ीकरण लगायतका िबषयमा नेपालको धारणा अझ 
ःप  पारेको। 

 संयकु्त रा संघ मानव अिधकार पिरषदको ४७औ,ं ४८औ ं र ४९औ ंसऽमा संयकु्त रा  
स का लािग नेपालको ःथायी िनयोग, जेनेभाबाट सिबयतापूवर्क सहभािगता जनाई 
मानवअिधकार ूव र्न र संरक्षणमा नेपालको ूितव ता जनाइएको।नेपालको मतािधकार 
ूकट गिरएको ३१औ ं िवशेष सऽमा अफगािनःतानमा जनताको आधारभतू मानव 
अिधकारको सिुनिँ चत गनुर्पन धारणा रािखएको। 

 माननीय पररा  मन्ऽी डा. नारायण खड्काज्यूले  13 फागनु 2078 मा High-Level 

Thematic Debate on “Galvanizing Momentum for Universal Vaccination” लाई 
Virtually सम्बोधन गनुर्भएको।  

  क्षऽेीय कूटनीित 
 ौीलंकाको कोलम्बोमा िमित २०७८ चैत १४-१६ (तद् नसुार २८-३० माचर् २०२2) मा 

आयोजना भएको िबमःटेक (BIMSTEC) सदःय रा ह को पाँच  िशखर सम्मेलन र 
सम्बिन्धत बैठकह मा सम्माननीय ूधानमन्ऽीको नेततृ्वको ूितिनिधमण्डल सहभागी 
भएको। 

  पाचँ  िबमःटेक िशखर सम्मेलनमा हःताक्षर गिरएका दःतावेजह ः- 
 िबमःटेक बडापऽ (BIMSTEC Charter) 

 आपरािधक मािमलामा आपसी कानूनी सहायतासम्बन्धी िबमःटेक महासन्धी (BIMSTEC 
Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 

 ौीलंकाको कोलम्बोमा िबमःटेक ूिविध हःतान्तरण संरचना ःथापनासम्बन्धी आब ताको 
सम्झौता (Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology 
Transfer Facility (TTF) in Colombo, Sri Lanka) 

 कूटनीितक तािलमका क्षेऽमा आपसी सहयोगसम्बन्धी िबमःटेक समझदारी पऽ 
(BIMSTEC Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation in the Field of 
Diplomatic Training) 

  अन्य वैठकह ः- 
 एिसया सहयोग सम्वाद (ACD) को 21 जनवरी 2021 मा आयोिजत मिन्ऽःतरीय बैठक 

र पररा  मन्ऽालयका उच्च अिधकारीह को बैठकमा सहभागी भएको।  
 िमित ३१ अक्टोवर देिख १२ नोभेम्बर २०२१ सम्म ःकटल्याण्डको ग्लाःगो सहरमा 

आयोजना भएको जलवाय ु पिरवतर्नसम्बन्धी संयकु्त रा  संघीय सम्मेलन UN Climate 

Change Conference (COP 26) का अवसरमा १-२ नोभेम्बर २०२१ मा सम्पन् न World 

Leaders Summit मा सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूको नेततृ्वको सहभािगता भएको।यस 
बममा १ नोभेम्बरमा बेलायतका अन्तरार्ि य व्यापार मन्ऽी आना मारी शेविलन र पररा  
राज्यमन्ऽी लडर् अहमदले सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूसँग िश ाचार भेट गनुर्भएको। 
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 सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादरु देउवाज्यूबाट संयकु्त रा संघको ७६औ ंमहासभाका 
अवसरमा आयोिजत Food Systems Summit तथा High-level Dialogue on Energy लाई 
सम्बोधन भएको।सम्माननीय ूधानमन्ऽीबाट 6 असोज 2078 मा अमेिरकी रा पित Joe 

Biden ारा आयोिजत Global Covid-19 Summit लाई िभिडयो सन्देश माफर् त सम्बोधन 
भएको।उपयुर्क्त फोरमह मा सम्माननीय ूधानमन्ऽीको तहबाट भएको सम्बोधनले 
अन्तरार्ि य चासोका मु ाह मा मलुकुको ि कोण मखुिरत हनुकुो साथै नेपालको राि य 
िहतको ूव र्न भएको। 

 संयकु्त राज्य अमेिरकाका रा पित महामिहम जो वाइडेन ारा ०९ िडसेम्बर २०२१ मा 
आयोिजत Democracy Summit मा सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादरु देउवा भचूर्अल 
माध्यमबाट सहभागी हनुभुएको। 

 टकीर्को आन्तल्या शहरमा ११ देिख १३ माचर् २०२२ सम्म आयोजना भएको अन्तल्या 
कूटनीितक फोरममा पररा मन्ऽी माननीय डा. नारायण खड्काले सहभािगता 
जनाउनभुएको।िवँ वका िविभन् न मलुकुह का िवदेशमन्ऽीह , नीित िनमार्ता तथा 
िवशेष ह  सहभागी उक्त फोरममा पररा  मन्ऽी माननीय डा. खड्काले "लोकतािन्ऽक 
शासन र सरुक्षा" र एिशया एन्य:ु एक िदगो क्षेऽीय विृ का लािग" शीषर्कका दईु अलग-
अलग सऽमा भाग िलनभुएको।उज्वेिकःतानको राजधानी ताँकंदमा आयोिजत Central and 

South Asia: Regional Connectivity. Challenges and Opportunities िवषयक उच्चःतरीय 
अन्तरार्ि य सम्मेलनमा सहभािगता भएको। 

  कूटनीितक सम्बन्ध  िवःतार 
 यस आिथर्क वषर्मा हालसम्म Barbados, Timor-Leste, Republic of Palau, Republic of 

South Sudan र Belize गरी जम्मा पाँच रा ह सँग नेपालले कूटनीितक सम्बन्ध ःथापना 
भई नेपालको कूटनीितक सम्बन्ध रहेको मलुकुको संख्या 17६ पगुेको। 

 नेपाल-यूरोिपयन यिुनयन संयकु्त संयन्ऽको बैठकः नेपाल र यूरोिपयन यिुनयनको संयकु्त 
संयन्ऽको १३औ ं वैठक २४ नोभेम्बर २०२१ (०८ मागर् २०७८) मा काठमाड मा 
सम्पन् न भएको।पररा  सिचव ौी भरतराज पौ ाल र यूरोिपयन यिुनयनको South Asia 

and the Pacific, European External Action Service का Deputy Managing Director का 
H.E. Ms. Paola Pampaloni ले संयकु्त पमा अध्यक्षता गनुर्भएको। उक्त बैठकमा 
ईयु ारा लगानी गिरएका हाल सञ् चािलत िव ीय पिरयोजनाह का साथै सन ्२०२१ देिख 
२०२७ का लािग तय गिरएका आयोजनाह  एवम ्आगामी २०२१-२०२७ मा यरुोपेली 
संघबाट नेपाललाई गिरने सहयोग लगायतका िवषयमा छलफल भएको। 

 नेपाल-थाईल्याण्ड संयकु्त आयोग (Joint Commission) को पाचँ  बैठकः  नेपाल-
थाईल्याण्ड संयकु्त आयोग (Joint Commission) को पाँच  बैठक िमित २०७८/५/९ 
(त नसुार २५ अग  २०२१) मा भच ुर्अल माध्यमबाट आयोजना गिरएको।उक्त बैठकमा 
ूिविधक सहायता, लगानी तथा व्यापार, पयर्टन, िशक्षा, जनःतरको सम्पकर्  र कोिभड-१९ 
ले दवैु मलुकुको जनजीवनमा िनम्त्याएको चनुौतीह  र दवैु मलुकुले िमलेर सोलाई िनःतेज 
पानर् िमलेर काम गनुर्पन आवँयकता लगायतका िवषयमा दवैु देशका सम्बिन्धत िनकायका 
पदािधकारीह को ूितिनिधत्वमा छलफल भएको। 
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 नेपाल र दिक्षण अिृकाबीच ि पक्षीय परामशर् संयन्ऽको ःथापना/बैठकः पररा  सिचव ौी 
भरतराज पौ ालबाट भएको दिक्षण अिृका ॅमणका अवसरमा दईु मलुकुबीच ि पक्षीय 
सहयोग एवम ् सहकायर् बढाउने उ ेँयले १० माचर् २०२२ मा नेपाल र दिक्षण 
अिृकाबीच "Declaration of Intent between the Government of the Republic of South 

Africa and the  Government of Nepal on Cooperation" सम्पन् न भइर् ि पक्षीय परामशर् 
संयन्ऽको ःथापना भएको।उक्त संयन्ऽको पिहलो बैठक माचर् १०, २०२२ मा सम्पन् न 
भएको।बैठकमा व्यापार, लगानी, पयर्टन, सांःकृितक लगायतका नेपाल-दिक्षण अिृका 
ि पक्षीय सहकायर्का िवषयमा छलफल भएको। 

 नेपाल तथा गणतन्ऽ कोिरया (Republic of Korea) का पररा  मन्ऽालयबीच ःथािपत 
ि पक्षीय परामशर् संयन्ऽ (Bilateral Consultation Mechanism) को पाचँ  बैठक भौितक 
उपिःथितमा 09 नोभेम्वर 2021 का िदन काठमाड मा सम्पन् न गिरएको। 

 नेपाल-भारत िनगरानी संयन्ऽको नव  बैठकः नेपालका पररा  सिचव र नेपालका लािग 
भारतीय राजदूतको सहअध्यक्षतामा रहेको नेपाल-भारत िनगरानी संयन्ऽको नव  बैठक 
काठमाड मा 2078 ौावण 32 गते (तद् नसुार 16 अग  2021) मा सम्पन् न 
भएको।उक्त बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा संचािलत आयोजना/ पिरयोजनाह को 
कायार्न्वयनको अवःथा समीक्षा एवम ्सहज कायार्न्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरेको। 

 संयकु्त आयोजना अनगुमन सिमितको चौथो बैठकः तराई रोड सम्बन्धी संयकु्त आयोजना 
अनगुमन सिमितको च थो बैठक 2078 भदौ 31 (तद् नसुार 16 सेप्टेम्बर 2021) मा 
भच ुर्अल माध्यमबाट सम्पन् न भएको।भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयका सहसिचव 
र भारतको िवदेश मन्ऽालयका सहसिचव (North) ले सहअध्यक्षता गनुर्भएको सो बैठकले 
भारतीय सहयोगमा सम्पन् न भएका तराई रोड आयोजनाको हःतान्तरण गन एवम ्बाँकी 
रहेको एक सडक खण्ड शीय सम्पन् न गन ूितव ता व्यक्त गरेको। 

 संयकु्त आयोजना अनगुमन सिमितको वैठक (JPMC Meeting): नेपाल सरकार र भारत 
सरकारबीच Implementation of the Grand Component of India’s Post-Earthquake 

Reconstruction Package अन्तगर्तको समझदारी पऽ अनसुार संयकु्त आयोजना अनगुमन 
सिमित (JPMC) को बैठक गत असोज १४ गते तद् नसुार ३० सेप्टेम्बर 2021 मा 
काठमाड मा सम्पन् न भएको।उक्त बैठकको नेततृ्व नेपालको तफर् बाट राि य पनुिनर्मार्ण 
ूािधकरणका सिचव र भारतको िवदेश मन्ऽालयका सहसिचव (North) ले गनुर्भएको। 

 Joint Working Group (JWG) र Project Steering Committee (PSC) को बैठकः 
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमागर् सञ् चालनसम्बन्धी पाँच  Joint Working Group र 
रेलमागर् आयोजनासम्बन्धी सात  Project Steering Committee का बैठकह  गत २०-२१ 
असोज 2078 (तद् नसुार ६-७ अक्टोबर 2021) मा नयाँ िदल्लीमा सम्पन् न भएको।ती 
बैठकह मा जयनगर-कुथार् खण्डमा रेल सञ् चालनका लािग Joint Standard Operating 

Procedure र रक्सौल-काठमाड  रेलमागर्को Final Local Survey सम्बन्धी समझदारीपऽमा 
हःताक्षर सम्पन् न भएको। 

 नेपाल र बंगलादेश ऊजार् संयन्ऽका बैठकह ः नेपाल र बंगलादेशबीच ऊजार् क्षेऽमा 
सहयोगको आदानूदान गन सम्बन्धमा दईु मलुकुबीचको ऊजार् सहसिचवःतरीय संयन्ऽ  
Joint Working Group (JWG) तथा ऊजार् सिचवःतरीय संयन्ऽ  Joint Steering Committee 
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(JSC) को तेॐो बैठक २०७८ भाि २८-२९ गते सम्पन् न भएको।नेपाल र बंगलादेशबीच 
ूसारण लाइन िनमार्ण गन, नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच िऽपक्षीय बैठकमाफर् त सहमित 
जटुाई dedicated अन्तरदेशीय ूशारण लाईनसम्बन्धी कायर् अिघ बढाउने र  जलिव तुको 
क्षेऽमा सहकायर्को लािग नेपाल ारा ूःतािवत पाँचवटा आयोजनाह मध्ये पिहलो चरणमा 
सनुकोशी-३ आयोजना अिघ बढाउन िडसेम्बर २०२१ िभऽ आयोजनाको ःथलगत ॅमण 
गन लगायतका सहमित भएको। 

 नेपाल-भारत Coordination बैठकः सश  ूहरी बल, नेपाल र भारतको SSB बीच 
रहेको Coordination Meeting को पाँच  बैठक 2078 असोज 18 देिख 20 तद् नसुार 
4-6 अक्टोबर 2021 मा भारतको नयाँ िदल्लीमा सम्पन् न भयो।उक्त बैठकमा नेपाली 
पक्षको नेततृ्व सश  ूहरी बल, नेपालका सश  ूहरी महािनरीक्षक र भारतीय पक्षको 
नेततृ्व एस.एस.बी.का महािनदशकले गनुर्भएको िथयो। 

 नेपाल-भारत Consultative Group of Security Issues (BCGSI) को बैठकः Nepal-India 

Bilateral Consultative Group on Security Issues को च ध  बैठक 2078 काितर्क 11-
12 तद् नसुार 28-29 अक्टोबर 2021 मा भारतको बगलु मा सम्पन् न भएको।उक्त 
बैठकमा नेपाली पक्षको नेततृ्व पररा  मन्ऽालयका सहसिचव एवम ् दिक्षण एिशया 
महाशाखा ूमखु र भारतीय पक्षको नेततृ्व भारत सरकारको िवदेश मन्ऽालयका सहसिचव 
(North) ले गनुर्भएको। 

 JSC and JWG Meetings on Power Sector: 9th Meeting of Nepal-India Joint Steering 
Committee (JSC) and Joint Working Group on Power Sector सम्बन्धी बैठक 2078 
फागनु 11 र 12 तद् नसुार 23-24 फेॄअुरी 2022 मा काठमाड मा सम्पन् न 
भएको।JSC र JWG बैठकह को नेततृ्व नेपालको तफर् बाट बमशः ऊजार्, जलॐोत तथा 
िसंचाइ मन्ऽालयका सिचव र सहसिचव एवम ् भारतीय पक्षको नेततृ्व भारत सरकारको 
िव तु मन्ऽालयका सिचव र सहसिचवले गनुर्भएको। 

 Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM): Nepal-India 
Joint Committee on Flood Management (JCIFM) को चौध  बैठक 2078 फागनु 25 
देिख 29 तद् नसुार 9-13 माचर् 2022 मा सम्पन् न भएको।सो बैठकमा नेपाली पक्षको 
नेततृ्व जलॐोत तथा िसंचाइ िवभागका महािनदशक र भारतको तफर् बाट गंगा िनयन्ऽण 
आयोगका सदःय (योजना) ले गनुर्भएको। 

 BBIN MVA Meeting: Meeting of Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) MVA 
सम्बन्धी बैठक 2078 फागनु 23-24 तद् नसुार 7-8 माचर् 2022 मा भारतको नयाँ 
िदल्लीमा सम्पन् न भएको।उक्त बैठकमा नेपाली पक्षको नेततृ्व भौितक पूवार्धार तथा 
यातायात मन्ऽालयका सहसिचवले गनुर्भएको।भारतीय पक्षको नेततृ्व भारतको िवदेश 
मन्ऽालयका सहसिचव र बंगलादेशको तफर् बाट बंगलादेशको पररा  मन्ऽालयको दिक्षण 
एिशयाका महािनदशकले गनुर्भएको। 

 Project Monitoring Meeting: Project Monitoring Committee (PMC) on Nepal-Bharat 
Maitri Polytechnic Insititute, Hetauda को दोॐो बैठक 2078 फागनु 30 तद् नसुार 
14 माचर् 2022 मा काठमाड मा सम्पन् न भएको।सो बैठकमा नेपाली पक्षको नेततृ्व 
िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयका सहसिचव र भारतीय पक्षको नेततृ्व भारतको िवदेश 
मन्ऽालयका सहसिचवले गनुर्भएको। 
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 LOC Review Meeting: भारतीय िनयार्त-आयात बकको ऋण सहायतामा स ािलत 
आयोजनाह को कायार्न्वयनको समीक्षा गनर् तथा कायार्न्वयन िबयाकलाप ूभावकारी 
बनाउन नेपाल-भारतबीच 2078 चैत 15 तदनुसुार 29 माचर् 2022 मा नव  LOC 

Review Meeting काठमाड मा सम्पन् न भएको।नेपाली पक्षको नेततृ्व अथर् मन्ऽालयका 
सहसिचव र भारतीय पक्षको नेततृ्व भारतको िवदेश मन्ऽालयका सहसिचवले गनुर्भएको। 

 Inauguration of Jaynagar- Janakpur Railway Service: सम्माननीय ूधानमन्ऽी 
शेरबहादरु देउवाको हालै सम्पन् न भारत ॅमणका बममा नेपाल र भारतका ूधानमन्ऽीले 
संयकु्त पमा भारतीय सहयोगमा िनमार्ण सम्पन् न जयनगर-जनकपरु रेल सेवाको िमित 
2078 चैत 19 गते तद् नसुार 2 अिूल 2022 मा उदघाटन भएको। 

अन्य िविभन् न बैठक/सभा/ सम्मेलनमा सहभािगता 
 नेपाल र कम्बोिडयाबीच ःथापना भएको Trade and Investment Framework Agreement 

(TIFA) Council को ूथम बैठक ८ अिूल २०२२ मा नेपालको नेततृ्वमा भच ुर्अल 
माध्यमबाट सम्पन् न भएको।उ ोग, वािणज्य तथा आपिुतर् मन्ऽालयका सिचवको नेततृ्वमा 
सम्पन् न भएको उक्त बैठकमा दईु देशबीचका पयर्टन, व्यापार तथा लगानीका अवसर र 
सम्भावनाह का बारेमा िवःततृ छलफल भएको। 

 नेपाल चीनबीचको रेलवे क्षेऽमा सहयोग ूव र्नसम्बन्धी सात  बैठक भच ुर्अल माध्यममाफर् त 
गत 23 िडसेम्बर २०२२ मा सम्पन् न भएको। 

 नेपाल र चीनबीचका ूमखु व्यापािरक नाकाह  रसवुागढी/िगरोङ तथा तातोपानी/ज्याग्ममुा 
नेपाली व्यापारीह ले िविभन् न समःया व्यहोनुर् परेको गनुासो सम्बन्धमा ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषदको कायार्लय, उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय लगायतका 
ूितिनिधसिहतको सहभािगतामा व्यापािरक नाका तथा पूवार्धारको अवःथाको ःथलगत 
अवलोकन गिरएको तथा नाका अविःथत सरोकारवाला िनकायह सँग छलफल 
गिरएको।दैिनक कन्टेनरको संख्या बढाउनका लािग िचिनयाँ पक्षसँग कूटनीितक पहल 
गिरएको । 

ि पक्षीय समझदारी/सम्झौताह ः 
 नेपाल र दिक्षण अिृकाका पररा  मन्ऽालयबीच २०७८ फागनु २६ मा Declaration of 

Intent on Cooperation मा हःताक्षर भएको। 
 नेपाल र ृान्सबीच Agreement on the Establishment and Functioning of the Alliance 

Francaise of Kathmandu (AFK) सम्पन् न भएको। 
 नेपाल र साउदी अरब सरकारबीच General Cooperation Agreement मा हःताक्षर 

गिरएको। 
 नेपाल र भारत सम्ब  िनम्न सम्झौता/समझदारी पऽह  सम्पन् न भएका: 

 Final Local Survey of Raxaul-Kathmandu Broad-gauge Railway 
 Construction of Bridge over Mahakali River at Darchula (Nepal) - Dharchula 

(India) 
 Supply of UREA and DAP to Nepal from India under Government-to-Government 

Arrangement 
 Handing-taking over of Jaynagar-Kurtha cross-border rail section between India 

and Nepal 
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 Reciprocal Recognition of COVID Vaccination Certificate 
 Letter of Exchange to Amend Rail Services Agreement (RSA) of 2004 
 MoU for Enhancing Technical Cooperation in Railway Sector 
 Framework Agreement of International Solar Alliance 
 Agreement between NOC and IOC for Supply of Fuel for 5 Years 
 Agreement between NOC and IOC for Sharing Technical Expertise 

कोिभड-१९खोप एवम ्ःवाःथ्य सामामी सम्बन्धीः 
 महामारी िनयन्ऽणका सम्बन्धमा मलुकुह ले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासह  ूा  गरी 

सम्बिन्धत िनकायमा पठाइएको। 
 महामारीसँग जधु्न आवँयक ःवाःथ्य उपकरण तथा खोपको लािग शु वाती िदनदेिख नै 

मन्ऽालयले सिबय भिूमका िनवार्ह गरेको।पिरणामःव प नेपाललाइर् खोप आपूितर्मा िमऽ 
रा  चीन, भारत, अमेिरका, बेलायत, िसंगापरु, जापान लगायत मलुकुबाट सहयोग ूा  
भएको।त्यसैगरी, िविभन् न मलुकुह बाट ठूलो पिरमाणमा ःवाःथ्य सामामी ूा  भएको। 

 COVID-19 िनयन्ऽणका लािग गिठत कोिभड-१९ संकट व्यवःथापन समन्वय केन्ि 
(CCMC) मा पररा  मन्ऽालयको तफर् बाट संयोजन गिरएको।CCMC का िनदशनह  
िवदेशिःथत िनयोगह मा अवगत गराउने, िवदेशमा रहेका नेपाली नागिरकह  उ ार गन 
सम्बन्धमा िवदेशमा रहेका नेपाली िनयोगह  र नेपालका िविभन् न िनकायह  (संःकृित, 
पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन मन्ऽालय, ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय, 
ःवाःथ्य तथा जनसङ् ख्या मन्ऽालय, गहृ मन्ऽालय, कोिभड-१९ संकट व्यवःथापन 
समन्वय केन्ि, वैदेिशक रोजगार ूव र्न बोडर्को सिचवालय) सँग आवँयक समन्वय 
गिरएको। 

राहदानी तथा कन्सलुर सेवा ूवाह सम्बन्धी ूमखु िबयाकलापह ः 
 २०७८ मंिसर ०१ गते औपचािरक समारोह आयोजना गरी राहदानी िवभागबाट िव तुीय 

राहदानी जारी कायर् आरम्भ गिरएको।हालसम्म ितुसेवामा राहदानी िवभाग र िनयिमत 
सेवामा िजल्ला ूशासन कायार्लयह , इलाका ूशासन कायार्लयह  र िवदेशिःथत नेपाली 
िनयोगह बाट िव तुीय राहदानी जारी भइरहेको।७७ मध्ये ७० वटा िजल्ला ूशासन 
कायार्लय, १८ मध्ये १६ वटा इलाका ूशासन कायार्लयह  र ४० मध्ये २२  नेपाली 
िनयोगह मा िव तुीय राहदानी सेवा शु  भइसकेको।हालसम्म १ लाख ९५ हजार ६ सय 
३७ िव तुीय राहदानी जारी भएको। 

 िजल्लाबाट िछटो राहदानी पाउने व्यवःथाको लािग काठमाड  उपत्यका र काॅकेा िजल्ला 
ूशासन कायार्लयह मा एक ह ािभऽै र उपत्यका आसपासका िजल्ला र हवाई सेवा 
भएका िजल्लाह मा दईु ह ािभऽ राहदानी ूा  हनेु व्यवःथा िमलाइएको।राहदानी यथा 
समयमै ढुवानी गरी लानको लािग हलुाक सेवा िवभागसँग MOU गरी िछटो राहदानी 
िवतरण हनेु व्यवःथा भएको। 

 ूहरी ूितवेदनको कन्सलुर ूमाणीकरण २०७८ भाि १३ गतेदेिख पूणर् पमा अनलाईन 
ूणालीमा लिगएको।२०७८ चैत मसान्तसम्म १ लाख ७८ हजार १ सय ४० थान 
पिुलस िरपोटर्को अनलाईन ूमािणकरण गिरएको।ूमाणीकरण गिरएका अन्य कागजातको 
संख्या १ लाख २८ हजार ४ सय ९२ रहेको। 
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 कन्सलुर सेवा ूबया सम्बन्धी सूचना/जानकारी ूवाह गरी सेवा ूवाह थप सहज, सरल र 
ूभावकारी बनाउन कन्सलुर ूमाणीकरण र काननुी परामशर्, उ ार, क्षितपूितर् लगायतका 
सेवा ूवाहसम्बन्धी कन्सलुर सेवा हातेपिुःतका  िमित २०७८ भाि १३ गते ूकाशन गरी 
ःथानीय तहमा िवतरण कायर् शु  गिरएको र िवभागको वेवसाईटमा रािखएको। 

 

8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् आयोजना/योजना/ 
कायर्बमको ूगितः 

 

ब.सं. आयोजना/योजना/कायर्बम ूगित 

१ नेपालको िनयार्त व्यापार, लगानी ूव र्न
र पयर्टन ूव र्नमा पररा  मन्ऽालय र 
िवदेशिःथत िनयोगह ले परु् याउन सक्ने 
सहयोग/भिूमका सम्बन्धमा सातवटै 
ूदेशमा अन्तिबर् या तथा छलफल 

आिथर्क कूटनीित थप ूभावकारी बनाउन 
ूदेश १, मधेश ूदेश, बागमती ूदेश, 
गण्डकी ूदेश र लिुम्बनी ूदेश गरी ५ वटा 
ूदेशमा िनयार्त व्यापार, लगानी ूव र्न र 
पयर्टन ूव र्नसम्बन्धी अन्तिबर् या एवम ्
छलफल कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
326000113 पररा  मन्ऽालय 355990 251897 70.76 

326000123 नेपाली राजदूतावासह , ःथायी िनयोगह र 
महावािणज्य दूतावासह 3924754 3557852 90.65 

326000133 सीमा नापी टोली 30000 2476 8.25 
326010113 राहदानी िवभाग 1238776 1217490 98.28 
326020113 कन्सलुर सेवा िवभाग 20700 17992 86.92 

कुल जम्मा 5570221 5047707 90.62 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

326000114 पररा  मन्ऽालय 424400 282760 66.63 

326000124 नेपाली राजदूतावासह , ःथायी िनयोगह र 
महावािणज्य दूतावासह 753375 681755 90.49 

326000134 सीमा नापी टोली 36700 1261 3.44 
326010114 राहदानी िवभाग 32425 30744 94.82 
326020114 कन्सलुर सेवा िवभाग 7600 6654 87.55 

कुल जम्मा 1254500 1003174 79.97 
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10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
326000113 पररा  मन्ऽालय 485057 178482 36.80 

326000123 नेपाली राजदूतावासह , ःथायी िनयोगह र 
महावािणज्य दूतावासह 3828113 2710716 70.81 

326000133 सीमा नापी टोली 26700 1185 4.44 
326010113 राहदानी िवभाग 1006900 54935 5.46 
326020113 कन्सलुर सेवा िवभाग 30700 15688 51.10 

कुल जम्मा 5377470 2961005 55.06 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

326000114 पररा  मन्ऽालय 564972 48784 8.63 

326000124 नेपाली राजदूतावासह , ःथायी िनयोगह र 
महावािणज्य दूतावासह 874128 82125 9.40 

326000134 सीमा नापी टोली 16600 0 0.00 
326010114 राहदानी िवभाग 10500 3975 37.86 
326020114 कन्सलुर सेवा िवभाग 7500 1485 19.80 

कुल जम्मा 1473700 136369 9.25 
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भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 
 
 

1. पृ भिूम 
 

भिूम व्यवःथा 
नेपालको संिवधानमा व्यवःथा भएको सम्पि को हक, खा  सरुक्षा र सम्ूभतुाको हक, मिहलाको हक 
र भिूमहीन दिलतको हक कायार्न्वयन गनर् तथा सन ्२०३० सम्ममा हािसल गिरसक्नपुन िदगो  
िवकासका लआय ूाप् त गनर् उपलब्ध सीिमत भिूम तथा भिूमॐोतको िदगो  व्यवःथापन गनर् 
आवँयक  रहेको छ। भिूमको समिुचत उपयोग सिुनिँ चत गनर्, भिूम वगीर्करण गरी भ-ूउपयोग योजना 
तयार गनर्, आधिुनक ूिविधको ूयोग माफर् त नाप-नक्सामा शु ता कायम गद परम्परागत जग्गा 
ूशासनको शैलीमा समय सापेक्ष सधुार गरी भिूम व्यवःथालाई सरुिक्षत, पारदशीर्, िवँ वासनीय बनाउन 
र सम्पूणर् भिूमलाई िक ा नापी ूणालीमा आव  गद भ-ूसूचना ूणाली ारा अनलाईन सेवा ूवाह तथा 
िडिजटल अिभलेख तयार गनर् आवँयक नीित, कानून, पूवार्धार तयारी तथा ॐोत साधन पिरचालनमा 
मन्ऽालय िबयाशील रहेको छ। 
सहकारीः  
सावर्जिनक र िनजी क्षेऽका साथै सहकारी क्षेऽको सहभािगता र ःवतन्ऽ िवकास माफर् त राि य अथर्तन्ऽ 
सु ढ गन नीित राज्यले िलएको छ।सहकारी क्षेऽले छिरएर रहेको ौम, सीप, ूिविध र पुजँीलाई 
एकिऽत गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी विृ  गरी राि य अथर्तन्ऽमा योगदान गनर् सक्दछ। 
हाल देशभर िविभन् न ूकृितका ूारिम्भक सहकारी संःथा तथा िजल्ला सहकारी संघ, िवषयगत िजल्ला 
सहकारी संघ, िवषयगत केन्िीय सहकारी संघ, राि य सहकारी बक र राि य सहकारी महासंघ 
लगायतका िनकायह  सहकारी क्षेऽमा िबयाशील रहेका छन।्िव ीय पहुँच अिभविृ , मिहला 
सशिक्तकरण, नेततृ्व िवकास तथा क्षमता िवकास, सामािजक एकीकरण, उ मशीलता ूव र्न र गिरबी 
न्यूनीकरणमा यस क्षेऽको मह वपूणर् योगदान रहेको छ। 
गिरबी िनवारण  
नेपालको संिवधानले सामािजक सरुक्षा र सामािजक न्याय ूदान गद सबै वगर् िल , क्षेऽ र समदुाय 
िभऽका आिथर्क पले िवपन् न वगर्लाई ूाथिमकता ूदान गन नीित अंिगकार गरेको छ। नेपालमा 
िवगत दईु दशकदेिख गिरबी िनवारणलाई ूाथिमकतामा राखी कायर्बमह  सञ् चालन गिरएको छ। 
गिरबीलाई आयमा आधािरत गिरबी, मानवीय गिरबी तथा सामािजक विञ् चितकरण गरी मूलतः तीन 
आयाममा िवभाजन गिरएको छ।हाल िविभन् न िनकायबाट गिरब लिक्षत कायर्बम सञ् चालन भइरहेका 
छन।यी कायर्बमह  वाःतिवक लिक्षत वगर्मा माऽ केिन्ित हनेु सिुनिँ चत गनर् गिरब घर पिरवार 
पिहचान तथा पिरचयपऽ िवतरण कायर्बम सञ् चालनमा रहेका छन।्यसबाट नेपालीको समम गिरबी 
र मानव िवकास सूचकह मा उल्लेखनीय सधुार आएको छ। िदगो िवकास लआय हािसल गनर् बह-ु
आयामह लाई सम्बोधन गद गिरबह को ूितव्यिक्त आयमा विृ  गनुर्का साथै भौगोिलक क्षेऽ, िल  
र सामािजक समूहह बीच िव मान रहेको आिथर्क असमानता न्यूनीकरण गनर् पान्तरणीय ूयास 
भइरहको छ।त्यसैगरी, गिरबी न्यूनीकरण अन्तर सम्बिन्धत िवषय भएकाले यसका लािग 
सरकारी, सहकारी, सामदुाियक, िनजी र गैरसरकारी क्षेऽ एवम ् िवकास साझेदारको एकीकृत र 
समन्वयात्मक भिूमकाको अपिरहायर्ता महशसु गिरएको छ। 
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2. दीघर्कालीन सोच 
समन्याियक, उत्पादनमूखी र िदगो भिूम व्यवःथा, आिथर्क समिृ  र सामािजक पान्तरणका लािग 
गणुात्मक एवम ्िदगो सहकािरता र सबै ूकारको गिरबी मकु्त समाज िनमार्ण गन। 

 

3. उ ेँ य 
 भिूमको समिुचत उपयोग माफर् त उत्पादन विृ  र यसबाट ूाप् त लाभको समन्याियक िवतरण 
सिुनिँ चत गन, 

 योजना तजुर्मा, िवप  व्यवःथापन तथा िवकास िनमार्णको लािग आवँयक शु  एवम ्िवँ वासनीय 
नापनक्सा र भौगोिलक सूचना सवर्सलुभ बनाउने, 

 भिूम व्यवःथालाई आधिुनक, ूिविधयकु्त, सरल, पारदशीर् र पहुँचयोग्य बनाउने, 
 सहकारी माफर् त लिक्षत तथा िवपन् न वगर्लाई आिथर्क तथा सामािजक सशिक्तकरणको ूिबयामा 
सहभागी गराउने,  

 सहकारी मूल्य र िस ान्तह को अनशुरण तथा पारःपािरकता र ःवावलम्वनको संःकार िवकास र 
सशुासन कायम गन, 

 सहकारी संघसंःथाह लाई बहउुत्पादन, ूशोधन तथा बजारीकरणतफर्  उन्मखु गराउन ती 
संःथाह को संःथागत क्षमता अिभविृ  गन, 

 गिरब पिहचान एवम ्गिरब लिक्षत कायर्बम सञ् चालन गन, 
 गिरब वगर् लिक्षत सीप िवकास तथा रोजगारी िसजर्ना गन, 
 राज्यको ॐोत, साधनमा गिरबको सहज पहुँच ःथािपत गन। 

 

4. रणनीित 
 भ-ूउपयोग नीित बमोिजम क्षमता, उपयकु्तता र आवँयकताको आधारमा भिूमको वगीर्करण तथा 
उपयोग सिुनिँ चत गरी उत्पादन विृ  गन, 

 भिूमहीन दिलत, कृषक, सकुुम्बासी, मोही तथा गठुी िकसान, अव्यविःथत बसोबासी लगायत 
सीमान्तकृत वगर्को भिूममािथको अिधकार र पहुँच सिुनिँ चत गन, 

 आधिुनक ू िविधमा आधािरत नापनक्साका आधारभतू पूवार्धारह  तयार गन र शु  तथा िवँ वसनीय 
भ-ूसूचना व्यवःथापन गन, 

 भौगोिलक सूचना पूवार्धारको अवधारणाबमोिजम आधारभतू भौगोिलक सूचना तथा िविभन् न क्षेऽका 
िवषयगत सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउने, 

 िक ानापी हनु बाँकी रहेका भ-ूभागमा नापनक्सा गरी सम्पूणर् जिमनलाई जग्गा ूशासन ूणालीमा 
आव  गन र सरकारी, सावर्जिनक, सामदुाियक तथा गठुी जग्गाको िवःततृ अिभलेख तयार गरी 
संरक्षण गन, 

 वै ािनक सूचकका आधारमा अचल सम्पि को वःतपुरक मूल्या न गन ूणाली ःथापना गन र सबै 
सरोकारवालाह ले सोही मूल्या न ूयोग गनुर्पन व्यवःथा गन, 

 आधिुनक ू िविधमा आधािरत भिूमसम्बन्धी अिभलेखह को व्यविःथत भण्डारण गन र जग्गा ू शासन 
सेवालाई सहज, सरल, िवँ वसनीय र पारदशीर् बनाउने,  

 सहकारी क्षेऽलाई उत्पादनशील क्षेऽमा केिन्ित गनर् ूोत्साहन गन, 
 सहकारीको माध्यमबाट गिरब तथा िवपन् न वगर्को संलग्नतामा सञ् चालन हनेु व्यावसाियक 
आयोजनालाई िव ीय एवम ्ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने, 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, २०७९ 

भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 147 

 सहकारी क्षेऽको ूव र्नका लािग नीितगत र संःथागत ूवन्ध मजबतु बनाउने, 
 सहकारी संघसंःथाको क्षमता अिभविृ का लािग सहकारी िशक्षा, नेततृ्व िवकास एवम ्व्यवःथापन 
तािलमलाई व्यापक तलु्याउने, 

 सहकारी क्षेऽको ूभावकारी िनयमनका लािग एकीकृत अनगुमन ूणालीको िवकास गन,  
 कृिष, वायोग्याँस प्लान्ट ःथापना र सहकारी क्षेऽबाट उत्पािदत वःतकुो ूयोगको लािग ूोत्साहन 
गन, 

 सवक्षण माफर् त गिरब घरपिरवार पिहचान गरी अ ाविधक िववरण राख् ने,    
 पिहचान भएका गिरब लिक्षत गरी गिरबी िनवारण योजना, कायर्बम तथा आयोजना तजुर्मा एवम ्
कायार्न्वयन गन, 

 रोजगार तथा ःवरोजगारमूलक सीप िवकास तािलम तथा िशक्षा कायर्बमह  सञ् चालन गन, 
 उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अिभविृ  गरी यसमा गिरबको पहुँच सिुनिँ चत गन, 
 गिरबी िनवारण नीित तजुर्मा गरी उत्पादनका ॐोत साधनमा गिरबह को पहुँच सिुनिँ चत गन, 
 आधारभतू आवँयकताका वःत ुतथा सेवामा गिरबह को पहुँच सिुनिँ चत गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण   
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
1.  भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 78 76 2 0 
2.  नापी िवभाग र अन्तगर्त 2990 2096 894 3 
3.  भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख िवभाग र अन्तगर्त 3158 2998 160 0 
4.  सहकारी िवभाग 31 28 3 0 
5.  भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि 39 37 2 0 
6.  सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 24 23 1 0 
7.  राि य भिूम आयोग 653 445 208 0 

 
 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
137 गैर कानूनी पमा कब्जा गिरएका सावर्जिनक, 

सरकारी र गठुी जग्गाको खोज तथा पिहचान 
गन सडक र सोको राइट अफ वे लगायत 
नेपाल सरकारले िविभन् न आयोजनाका लािग 
ूा  गरेका जग्गाको लगत क ा गरी नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन।  

 नेपाल सरकारले िविभन् न आयोजनाका 
लािग ूा  गरेका जग्गाको लगत क ा 
गरी  नेपाल सरकारको नाममा कायम 
गनर् सम्बिन्धत मन्ऽालयह मा पऽाचार 
गिरएको। 

138 भिूमहीन दिलत, भिूमहीन सकुुम्वासी तथा 
अव्यविःथत वसोबासीको पिहचान गरी लगत 
स लन, सत्यापन र अिभलेखा न कायर् गन। 

 4 सय 19 ःथानीय तहमा सम्झौता 
सम्पन् न भएको र अन्यमा कायर् 
ूिबयामा रहेको।  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
नाप नक्सा न तथा पजुार् िवतरण गन।  ६८ ःथानीय तहमा नाप-नक्सा न कायर् 

भएको साथै िसन्धलुी, िचतवन र झापामा 
१ सय ५2 जग्गाधनी पूजार् िवतरण 
गिरएको। 

िवगतका आयोग सिमित वा कायर्दल र जग्गा 
दतार् सिमितले िवतरण गरेका जग्गासँग 
सम्विन्धत अधरुा कायर् सम्पन् न गन।

  50 अधरुा कायर् सम्पन् न गरी जग्गाधनी 
पूजार् िवतरण गिरएको। 

१४० भ-ूसूचना ूणालीमा आधािरत भ-ूउपयोग नक्सा 
डाटा हःतान्तरण गन। 

 देशभरका सम्पूणर् ७ सय ५३ ःथानीय 
तहको भ-ूउपयोग नक्सा डाटा 
हःतान्तरण गिरएको। 

भ-ूउपयोग योजना तजुर्मा गनर् ूािविधक 
सहयोग गन। 

  झापा, धनषुा काॅ,े मकवानपरु, 
काःकी, दाङ िजल्लामा ूािविधक 
सहयोग गिरएको।

१४१ जग्गासम्बन्धी िडिजटल अिभलेख सरुिक्षत 
भण्डारण र व्यवःथापन गन।

 डाटा सेन्टर िनमार्ण सम्बन्धमा खिरद 
कायर्को सम्झौता भएको।  

सबै मालपोत कायार्लयह मा िव तुीय 
ूणालीमा आधािरत जग्गा ूशासनसम्बन्धी 
सेवा िवःतार गनर् देशभर LRIMS लागू गन। 

 १ सय २६ वटा मालपोत कायार्लयमा 
Land Record Information 
Management System (LRIMS) 
ूणाली लागू भई अनलाईन ूिविधमा 
आधािरत सेवा ूवाह भएको। 

सेवामाहीले घरबाट नै जग्गा दतार्, नामसारी
लगायतका जग्गा ूशासनसँग सम्बिन्धत कायर् 
गनर् PAM ूणाली िवःतार गन। 

 74 वटा भिूमसधुार/मालपोत 
कायार्लयमा Public Access Module 

(PAM) ूणाली िवःतार गिरएको। 
मोठ ौेःता रोक् कासम्बन्धी िववरण DMS

ूणालीमा आव  गन। 
 २० वटा कायार्लयमा मोठ ौेःता 
रोक् कासम्बन्धी िववरण DMS ूणालीमा 
आव भएको। 

१४२ NeLIS सञ् चालनमा ल्याउने।  ३१  वटा नापी कायार्लयह मा Nepal 
Land Information System (NeLIS) 
सञ् चालन गिरएको। 

मेरो िक ा ूणाली सञ् चालन ल्याउने।  ३5  वटा नापी कायार्लयमा मेरो िक ा 
ूणाली सञ् चालन गिरएको।  

१४३ पिँ चम तराईका 20 हजार वगर् िकलोिमटर 
क्षेऽको लाईडर सवक्षणबाट ूा  भ-ूसूचना 
ूशोधनबाट DEM तथा Orthophoto तयार 
गन। 

 लाईडर डाटा ूशोधन कायर् अन्तगर्त 
Vertical Accuracy Assessment को 
ूारिम्भक ूितवेदन तयार भई Digital 
Evaluation Model (DEM) Generation 
को कायर् शु भएको।  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
पूवीर् तराईका १५ हजार वगर् िकलोिमटर 
क्षेऽको लाईडर सवक्षणबाट नाप नक्सा न 
कायर् गन।

 JICA बाट 2078 चैतमा सचुना 
ूकाशन हनेु गरी पिरमािजर्त समय 
तािलका ूाप् त भएको।  

१४४ सामािजक एवम ् आिथर्क सशिक्तकरण र 
उत्पादनशील क्षेऽमा सहकारी संघ संःथालाई 
पिरचालन गन

 २ वटा सहकारी व्यवसाय ूव र्न 
तािलम तथा सहकारीसम्बन्धी ४ वटा 
MTOT तािलम सम्पन् न भएको।  

सहकारी संःथाह लाई Cooperatives and 
Poverty Management Information System 
(CoPOMIS) मा आव  गन। 

 ११ हजार ४ सय १३ सहकारी 
संःथालाई Cooperatives and Poverty 
Management Information System 
(CoPoMIS) मा आव  गिरएको।   

१४५ सहकारी संघ संःथाह को साझेदारीमा 
व्यावसाियक आयोजनाको लािग पुजँीगत 
अनदुान िवतरण गन।

 सहकारी संःथाको साझेदािरमा 3 वटा 
सहकारी संःथालाई पुजँीगत अनदुान 
िवतरण गिरएको।

१४६ सहकारी संघ संःथा र ःथानीय तहसँगको 
साझेदारीमा कृिष बजार केन्ि ःथापना गन।  

 ौी अको कृिष बहउु ेँयीय सहकारी 
संःथा िलिमटेड, बेनीघाट रोराङ धािदङ, 
सला घाट फलफूल तथा तरकारी 
सहकारी संःथा िलिमटेड, बेनीघाट 
रोराङ, धािदङ, साना िकसान कृिष 
सहकारी संःथा िलिमटेड, हािडंखोला, 
मनहरी, मकवानपरुमा तरकारी तथा 
फलफूल स लन केन्ि िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न गिरएको।साथै, िवदरु 
नगरपािलका नवुाकोटमा िजल्लाःतरीय 
सहकारी बजार भवन, भरतपरु 
िचतवनमा क्षेऽीय सहकारी बजार, 
महालआमीःथान, लिलतपरुमा सेटलाइट 
सहकारी बजार, र नगर नगरपािलका 
िचतवनमा पािलकाःतरीय सहकारी 
बजार र बनेपा नगरपािलका, काॅमेा 
िजल्ला सहकारी बजार  िनमार्ण कायर्को 
शु वात गिरएको।

१४७ रोजगारीका अवसर िवःतार गन सहकारी संघ 
संःथाको क्षमता अिभविृ  र संःथागत 
सु ढीकरणका लािग ूािविधक सहयोग र 
ूितफलमा आधािरत अनदुान उपलब्ध 
गराइने।

 20 वटा सहकारी संःथाह लाई 
सामामी तथा ूािविधक सहयोग 
गिरएको।  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
१४८ २६ िजल्लाका िवगतमा तयार भएको गिरब 

घर पिरवार पिरचयपऽसम्बन्धी िववरण 
अ ाविधक गरी िवतरण गन

 िववरण अध्याविधक भई किरव 5 हजार 
गिरब घर पिरवार पिरचयपऽ िवतरण 
भएको। 

३८ िजल्लाका िवगतमा संकिलत गिरब घर
पिरवारसँग सम्बिन्धत तथ्या  ूशोधन गन। 

 23 िजल्लाबाट ूा  तथ्या  ूशोधन 
सम्पन् न गरी गनुासो सनुवुाइका लािग 
ःथानीय तहमा पठाइएको। 15 
िजल्लाबाट ूा  तथ्या  ूशोधनको 
बममा रहेको।

१३ िजल्लाका गिरब घर पिरवारलाई
पिरचयपऽ िवतरण गन।

 13 िजल्लामा तथ्या  स लन कायर् 
ूारम्भ भएको।

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन 
1.  राि य भिूम आयोग गठन आदेश, 2078 नयाँ तजुर्मा 
2.  राि य भिूम आयोग गठन (ूथम संशोधन) आदेश, 2078 संशोधन 
3.  राि य भिूम आयोग गठन (दोॐो संशोधन) आदेश, 2078 संशोधन 
4.  कञ् चनपरु िजल्ला बेदकोट नगरपािलका अन्तगर्तका जग्गा 

नापजाँच सम्बन्धी गठन आदेश, 2078
नयाँ तजुर्मा 

5.  िडिजटल ूणाली माफर् त जग्गा नापनक्सा तथा जग्गा ूशासन 
सम्बन्धी सेवा ूवाह िनदिशका, 2078

नयाँ तजुर्मा 

6.  भिूमहीन दिलत, भिूमहीन सकुुम्बासी र अव्यविःथत बसोबासीलाइर् 
जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायर्िविध, 2078

नयाँ तजुर्मा 

7.  िवगतका आयोग, सिमित र कायर्दलका बाँकी काम समा  गन 
सम्बन्धी कायर्िविध,2078 

संशोधन 

 

ख. ूाथिमकता ूाप् त आयोजनाह  
    पिहलो ूाथिमकता ूाप् त कायर्बम (P1) 

1. मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम  
जनताको मखु्य सम्पि को पमा रहेको जग्गाको िववरणलाई व्यविःथत तवरबाट भण्डारण 
गनर् भिूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयह को भवन िनमार्ण, ौेःता वाईिण्ड  तथा तामेली 
व्यवःथापन, भौितक अवःथामा सधुार, कमर्चारीह को विृ  िवकासका साथै देशभरका 1 
सय 26 भिूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयमा Land Record Information Management 

System (LRIMS) लागू गरी जग्गाको कारोबार अनलाईन माफर् त हनेु व्यवःथा िमलाइएको। 
मालपोत कायार्लयह मा सेवामाहीह को चाप कम गनर् Online Appointment System लागू 
गनर् ूारिम्भक कायर् भइरहेको। सेवामाहीले जनुसकैु ःथानबाट अनलाईन ूिविध माफर् त 
जग्गा कारोबारको िलखतसम्बन्धी कायर् गनर् सक्ने ूणाली Public Access Model (PAM) 
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74 वटा भिूमसधुार तथा मालपोत कायार्लयमा लागू गिरएको । साथै, सोही ूणालीबाट 
बक, िव ीय संःथा तथा सञ् चय कोषले मालपोत कायार्लयमा नगईकनै जग्गा रोक् का फुकुवा 
गनर् सक्ने ूिविध िवकास गिरएको। जनताको सम्पि को पमा रहेको जग्गाको  िलखत 7 
लाख 84 हजार पाना ःक्यािन  भएको। LRIMS र Nagarik App  मा Integration भई 
जग्गाधनी ःवयंले आफ्नो जग्गा र रोक् काको िववरण हेनर् सिकने ूिविध िवकास गिरएको। 

 

2. जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक भ-ूसम्बन्ध व्यवःथापन कायर्बमः  जग्गा 
ूशासनलाई चःुत, दु ःत, सेवामाहीमैऽी, ूिविधमैऽी बनाउने तथा भिूमहीन दिलत, भिूमहीन 
सकुुम्बासी र अव्यविःथत बसोबासीह को व्यवःथापन गन सन्दभर्मा 4 सय 19 ःथानीय 
तहमा सम्झौता सम्पन् न भएको, ६८ ःथानीय तहमा नाप-नक्सा न कायर् भएको साथै िसन्धलुी, 
िचतवन र झापामा १ सय ५2 जग्गाधनी पूजार् िवतरण गिरएको तथा 50 अधरुा कायर् 
सम्पन् न गरी जग्गाधनी पूजार् िवतरण गिरएको। 

 

3. िक ानापी तथा नापी कायार्लय सु ढीकरण कायर्बमः सरकारी, सावर्जिनक एवम ्व्यिक्तगत 
जग्गाह को नापनक्सा गरी िक ामा आधािरत भिूम लगत तयार गरी राज्यको जग्गा ूशासन 
तथा व्यवःथापन कायर्मा सहयोग परु् याउने तथा नापी कायार्लयह को भवन िनमार्ण, नक्सा 
डाटाको व्यवःथापन तथा कायार्लयको भौितक अवःथामा सधुारसम्बन्धी कायर्बम गनर् नापी 
कायार्लयह बाट ूदान गिरने नक्सा िून्ट लगायतका सेवा अनलाईन माफर् त जनुसकैु 
ःथानबाट ूा  गनर् िवकास गिरएको “Merokitta” ूणाली र नेपाल भ-ूसूचना ूणाली (Nepal 

Land Information System -NeLIS) 35 नापी कायार्लयमा लागू गिरएको। िक ानापी 
नापनक्सा गन कायर् अन्तगर्त िवशेष नापी ८ हजार ३ सय १९ हेक्टर, गाउँब्लक नापी २ 
सय ३८ हेक्टर, पनु: नापी ६ सय 1 हेक्टर गरी जम्मा ९ हजार १ सय ५७ हेक्टर 
नापनक्सा सम्पन् न भएको र पजुार् िवतरण तफर्  पनुःनापीबाट 6 सय 1, गाउँब्लकबाट 11 
हजार 1 सय 41, िवशेष नापीबाट 7 हजार 9 सय 23 गरी जम्मा 19 हजार 6 सय 
65 जग्गाधनी पूजार् िवतरण गिरएको। 

 

4. ःथल प नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवःथापन कायर्बमः नेपालको भ-ूउपयोग (Land Use), भ-ू
क्षमता (Land Capability) र भ-ूूणाली (Land System) नक्साह  तयार गन, दूर सम्वेदन 
ूिविधबाट भिूमॐोत तथा ःथल प नक्साह  तयार तथा अ ाविधक गन। नाप नक्सासँग 
सम्बिन्धत िडिजटल डाटाह को व्यविःथत अिभलेखीकरण गद Geoportal माफर् त भौगोिलक 
सूचना पूवार्धारलाई सवलीकरण गनर्, भौगोिलक सूचना उत्पादनमा हनुसक्ने दोहोरोपना 
हटाउन, एक पता कायम गनर् र िविभन् न िनकायबाट उत्पािदत भौगोिलक सूचनाको सहज 
अन्तर-सञ् चालनशीलताको लािग राि य भौगोिलक सूचना पूवार्धार नीित, 2078 को मःयौदा 
तयार भएको। भिूमको वै ािनक वगीर्करण, समिुचत उपयोग तथा िदगो व्यवःथापनका लािग 
तयार भएको भ-ूउपयोग नक्सा/डाटा देशभरका 7 सय 53 ःथानीय तहह मा हःतान्तरण 
गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 

5. खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बमः पिरशु  नापनक्साको पूवार्धारको पमा देशभर ःथापना 
गिरएका िविभन् न दजार्का िनयन्ऽण िवन्दहु  एवम ्समिुी सतह देिखको उचाइ िवन्द ुिचन्हह  
(Bench Marks) को अत्याधिुनक ूिविधको ूयोग गरी ःथापना, सञ् जालीकरण, सम्भार, 
संरक्षण र व्यवःथापन; मािभटी नक्सा (Gravity Anomaly) तयार गन तथा िविभन् न 
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िनकायह लाई आवँयक पन िनयन्ऽण िवन्द,ु उचाइ िवन्दकुो तथ्या  उपलब्ध गराउन 
खोटा  र रामेछाप िजल्लामा पन अघौलीदेिख िदके्तल बजारसम्म 25 िक.िम र खकु ट देिख 
मन्थली एयरपोटर्सम्म 18 िक.िम. गरी 43 िक.िम. समतलन कायर्का लािग मनमेुन्टेशन 
कायर् सम्पन् न। 1 सय 10 िक.िम. मािभटी िफल्ड कायर् र डाटा ूशोधन कायर् 
सम्पन् न।हकर् परुदेिख हलेसीसम्म दोॐो दजार् समतलन सभक्षण 42 िक.िम. र रामटारदेिख 
धिुलखेलसम्म 40 िक.िम.ूथम दजार् समतलन सम्पन् न। नापनक्सा हनेु 20 िजल्लाको 
Control Network सु ढीकरण गनर् िज.एन.एस.एस सभक्षण कायर् भएको।  

 

6. सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्िः सहकारी िशक्षा, सूचना तथा ूिशक्षणसँग सम्बिन्धत 
िबयाकलापह का माध्यमबाट देशको सहकारी क्षेऽको ूव र्न, आव  जनशिक्तह को 
क्षमता अिभविृ  तथा सहकारी क्षेऽमा केिन्ित रही अध्ययन, अनसुन्धान एवम ् िवकासमा 
नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह, उ मिशलता िवकास गनर् र ःवःरोजगारी सजृना गनर् ५ सय ६० 
जनालाई व्यवसाय ूव र्न सम्बन्धी िविभन् न िकिसमका तािलम ूदान गिरएको। 

 

7. सहकारी क्षऽे सु ढीकरण आयोजनाः सहकारी क्षेऽको िवकास, भौितक अवःथामा सधुार, 
सहकारी क्षेऽमा आव  जनशिक्तको विृ  िवकाससम्बन्धी तािलम /गो ी सञ् चालन साथै 
सहकारी क्षेऽको ूव र्न गन कायर् भइरहेको। सहकारी क्षेऽको ूव र्न, िवःतार तथा 
पनुिनर्धार्रणसम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ ःवीकृित लािग पेश गिरएको, सहकारी संःथाह ले 
िव ीय कारोबार गदार् िलने व्याजदरमा सीमा कायम गनर्का लािग सन्दभर् व्याजदर िनधार्रण 
भएको। सहकारी संःथाको ूव र्न तथा व्यवसाय िवःतारका लािग नेपाल सरकारबाट ूदान 
गिरने अनदुान सिुवधालाई सरल, पारदशीर् र ूभावकारी तलु्याउन सहकारी संःथालाई अनदुान 
सिुवधा ूदान गन कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भएको। सहकारी व्यवसाय ूव र्न तािलम २ 
र सहकारी सम्बन्धी MTOT तािलम ४ वटा सम्पन् न भएको। सहकारी सम्बन्धी एकीकृत 
तथ्या को लािग िवकास गिरएको Cooperatives and Poverty Management Information 

System (CoPOMIS) ू णालीमा ११ हजार ४ सय १३ सहकारी संःथालाई आव  गिरएको। 
सहकारी माफर् त व्यवसाियक ूव र्न गनर् ूितफलमा आधारमा िवगतमा सम्झौता भई अनदुान 
िदन बाँकी 3 वटा सहकारी संःथालाई पुजँीगत अनदुान िवतरण गिरएको। 

 

8. गिरब घरपिरवार पिहचान तथा पिरचय पऽ िवतरण कायर्बमः देशभिरका गिरब घरपिरवार 
पिहचान गरी गिरबी न्यूनीकरणका लािग गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम सञ् चालन गन 
सन्दभर्मा गिरब घरपिरवार पिहचान तथा पिरचयपऽ िवतरण कायर्बम अन्तगर्त २६ िजल्लाका 
िवगतमा तयार भएको गिरब घर पिरवार पिरचयपऽ सम्बन्धी िववरण अ ाविधक गरी किरव 
5 हजार गिरब घर पिरवार पिरचयपऽ िवतरण भएको, २३ िजल्लाका २ सय १४ ःथानीय 
तहह को गिरब पिरवार पिहचान गरी ूारिम्भक सूची ःथानीय तहह मा पठाई गनुासो 
सनुवुाई ूिबया शु  भएको, १५ िजल्लाका १ सय ८३ ःथानीय तहको तथ्या  स लन 
कायर् सम्पन् न भई तथ्या  िवँ लेषण गरी गिरब पिरवार पिहचान गन कायर् भइरहेको, 13 
िजल्लाका 1 सय 15 ःथानीय तहमा तथ्या  स लनका लािग ११ वटा MTOT र TOT 
तािलम सञ् चालन गरी तथ्या  स लन कायर् भइरहेको।  
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9. गिरबी िनवारण कोषः  गिरब िवपन् न समूदायमा केिन्ित रही लिक्षत समदुायह लाई सामदुाियक 
संःथाह  माफर् त स िठत गरी गिरब लिक्षत कायर्बम सञ् चालन गरी जीवनयापनमा सधुार 
गन। 

 

ग.  पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह ः  
 जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक भ-ूसम्बन्ध व्यवःथापन कायर्बमः 

भिूमहीन दिलत, भिूमहीन सकुुम्वासी तथा अव्यविःथत बसोबासीको पिहचान गरी लगत 
स लन, सत्यापन र अिभलेखा न कायर् अन्तगर्त 419 ःथानीय तहमा सम्झौता सम्पन् न 
भएको।395 ःथानीय तहमा लगत स लनका लािग 35 िदने सूचना ूकाशन गिरएको। 
६८ ःथानीय तहमा नापनक्सा न कायर् भइरहेको साथै िसन्धलुी, िचतवन र झापामा नापनक्सा 
सम्पन् न गरी १५2 जग्गाधनी पूजार् िवतरण गिरएको। िवगतको आयोगबाट पूणर् हनु नसकेका 
अधरुा कायर्ह  सम्पन् न गरी 50 जग्गाधनी पूजार् िवतरण गिरएको। 

 

घ. अन्तरार्ि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भईरहेका आयोजनाह ः  
 सहकारी बजार िवकास कायर्बम (CMDP) नेपाल सरकार, भिूम व्यवःथा, सहकारी तथा 

गिरबी िनवारण मन्ऽालय (MOLCPA) तथा संयकु्त रा संघीय िवकास कायर्बम  (UNDP)  
ारा सन ्२०१८ फेॄअुरीबाट शु  भएको।यसले फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गन 
कृषकह को आम्दानीमा विृ  तथा जीिवकोपाजर्नमा सधुार ल्याउन एवम ्उपभोक्तालाई उिचत 
मूल्यमा ताजा फलफूल तथा तरकारीको पिरपूितर्को सिुनिँ चतता गनर् फलफूल तथा तरकारीको  
सहकारी बजार ूणाली िवकास गन उ ेँय िलएको छ। यस कायर्बम अन्तगर्त ौी अको 
कृिष बहउु ेँयीय सहकारी संःथा िलिमटेड, बेनीघाट रोराङ, धािदङमा स लन केन्ि िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न गिरएको।कृषकह ले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बजारसम्म 
ढुवानी गनर् 20 वटा सहकारी संःथाह लाई ढुवानी साधन उपलब्ध गराइएको।चाबिहल 
सहकारी बजार सवलीकरण अन्तगर्त तरकारी तथा फलफूल बजारीकरणका लािग अनलाईन 
वेबसाईट तथा मोबाईल एपको मःयौदा तयार भएको।बेनीघाट, रोराङ धािदङमा 
पािलकाःतरीय सहकारी बजार िनमार्णको कायर् 5 वटा सम्पन् न भई बजार सञ् चालनमा 
रहेको। 

 जमर्न ूािविधक सहायता अन्तगर्त देशको कणार्ली ूदेश र सदूुरपिँ चम ूदेशमा Local and 

Provincial Economic Development (LPED) पिरयोजना अन्तगर्त कृिष उत्पादन र 
उत्पादकत्वको ूव र्नमा सहयोग परु् याइएको। 

 

ङ.  अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
 सबै मालपोत कायार्लयलाई पैतकृ सम्पि मा लैि क भेदभाव नगरी ूचिलत कानूनबमोिजम 

सबै अंिशयारले अंश पाउने व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग पिरपऽ गिरएको। 
 सावर्जिनक, सरकारी जग्गाको संरक्षणको लािग त्यःता जग्गाह को िजल्लागत र पािलकागत 

िववरण तयार भइरहेको।  
 राि य सहकारी नीित,2069 मा समायानकुुल पिरमाजर्न गनर् माननीय मन्ऽीःतरबाट सिमित 

गठन भई सो सम्बन्धी कायर् भइरहेको।  
 भ-ूउपयोग िनयमावली मःयौदा तयार भई ःवीकृितका लािग मिन्ऽपिरष  पठाइएको।  
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 भिूम सम्बन्धी िनयमावली संशोधन मःयौदा सहमितका लािग कानून, न्याय तथा संसदीय 
व्यवःथा मन्ऽालयमा पठाइएको। 

 मकु्त कमैया, कमलरी, हिलयाको पनुःःथापनको अवःथा अध्ययन तथा ह वा च वाह को 
अवःथा अध्ययनको लािग अध्ययन कायर्दल गठन भई लिुम्बनी ूदेश तथा सदूुरपिँ चम 
ूदेशका केही िजल्लाको वःतिुःथितको अध्ययन सम्पन् न भएको। 

 

8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् आयोजना/योजना/ 
कायर्बमको ूगितः  
 िजल्ला समन्वय सिमितको समन्वयमा ःथानीय तहबाट िनयकु्त भएका गणक तथा 

सपुिरवेक्षकह लाई तािलम ूदान गरी गिरब घर पिरवार पिहचान गनर् तथ्या  स लनका लािग 
सम्बिन्धत पािलकाह मा कमर्चारी खटाइएको। 

 3 सय 38 ःथानीय तहमा गिरबसँग िवँ वेँ वर कायर्बम माफर् त गिरब लिक्षत कायर्बम सञ् चालन 
गिरएको। 

 मन्ऽालय तथा ःथानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीित तथा योजना कायार्न्वयन र िवकास 
िनमार्ण लगायतका काममा ूभावकािरता ल्याउन संघ, ूदेश र ःथानीय तह (समन्वय तथा 
अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोिजमको िवषयगत सिमितको बैठक बसी आवँयक छलफल एवम ्
अन्तरिबया गिरएको। 

 संघीय सरकारबाट तयार भएको भ-ूउपयोग नक्सा/डाटा सम्बिन्धत ःथानीय तहमा हःतान्तण भई 
ूािविधक अिभमखुीकरण गिरएको।   

 सहकारी तथा गिरबी िनवारण सूचना ूणाली (Cooperatives and Poverty Management 

Information System- CoPoMIS) मा सहकारी संःथाह लाई आव  गनर् िविभन् न ःथानीय तहको 
समन्वयमा तािलम सञ् चालन गिरएको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
336000113 भिूम व्यवःथा, सहकारी  तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 377273 265650 70.41 

336001013 गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचयपऽ िवतरण कायर्बम (गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम) 90498 34344 37.95 

336001023 गिरबसँग िव े र कायर्बम 245500 216395 88.14 

336001033 जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक भ-ूसम्बन्ध
व्यवःथापन कायर्बम 252550 180157 71.34 

336010113 भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख िवभाग 105760 49705 47.00 
336010123 भिूम सधुार तथा मालपोत कायार्लयह 1822130 1439743 79.01 
336011013 मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम 166900 135374 81.11 
336020113 नापी िवभाग 69500 52764 75.92 
336020123 नापी कायार्लयह 1620872 1274961 78.66 
336021013 िक ा नापी तथा नापी कायार्लय सधुार कायर्बम 142602 113233 79.40 
336021023 ःथल प नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवःथापन कायर्बम 177757 166455 93.64 
336021033 खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बम 57300 50117 87.46 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
336030113 सहकारी िवभाग 27300 22680 83.08 
336030123 सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 51800 31749 61.29 
336031013 सहकारी क्षेऽ सु ढीकरण तथा ूणाली सधुार कायर्बम 155100 44726 28.84 
336040113 भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि 104000 70358 67.65 
336310113 राि य सहकारी िवकास बोडर् 54400 46072 84.69 
336510113 गिरबी िनवारण कोष 47850 16367 34.20 

 कुल जम्मा 5569093 4210850 75.61 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

336000114 भिूम व्यवःथा, सहकारी  तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 3000 2726 90.87 

336001014 गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचय पऽ िवतरण कायर्बम (गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम) 18600 15565 83.68 

336001034 जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक भ-ूसम्बन्ध 
व्यवःथापन कायर्बम 60710 26153 43.08 

336010114 भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख िवभाग 6400 5575 87.11 
336010124 भिूम सधुार तथा मालपोत कायार्लयह 58700 53555 91.23 
336011014 मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम 258000 180616 70.01 
336020114 नापी िवभाग 4600 4303 93.55 
336020124 नापी कायार्लयह 73959 67924 91.84 
336021014 िक ा नापी तथा नापी कायार्लय सधुार कायर्बम 423045 320669 75.80 
336021024 ःथल प नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवःथापन कायर्बम 1552653 645100 41.55 
336021034 खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बम 62087 41024 66.08 
336030124 सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 5200 2624 50.46 
336031014 सहकारी क्षेऽ सु ढीकरण तथा ूणाली सधुार कायर्बम 16200 8132 50.20 
336040114 भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि 14400 13862 96.27 
336510114 गिरबी िनवारण कोष 5000 0 0.00 

 कुल जम्मा 2562554 1387829 54.16 
 

10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
336000113 भिूम व्यवःथा, सहकारी  तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 309836 65944 21.28 

336001013 गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचय पऽ िवतरण 
कायर्बम (गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम) 114200 33004 28.90 

336001023 गिरबसँग िव े र कायर्बम 180564 71619 39.66 

336001033 जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक भ-ूसम्बन्ध
व्यवःथापन कायर्बम 618800 54851 8.86 

336010113 भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख िवभाग 101500 51301 50.54 
336010123 भिूम सधुार तथा मालपोत कायार्लयह 1791700 1103466 61.59 
336011013 मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम 98700 61379 62.19 
336020113 नापी िवभाग 47700 31888 66.85 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
336020123 नापी कायार्लयह  1656260 987971 59.65 
336021013 िक ा नापी तथा नापी कायार्लय सधुार कायर्बम 156200 78563 50.30 
336021023 ःथल प नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवःथापन कायर्बम 152100 107348 70.58 
336021033 खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बम 55100 36095 65.51 
336030113 सहकारी िवभाग 28700 17909 62.40 
336030123 सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 35100 19759 56.29 
336031013 सहकारी क्षेऽ सु ढीकरण तथा ूणाली सधुार कायर्बम 80500 35515 44.12 
336040113 भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि 89900 42984 47.81 
336510113 गिरबी िनवारण कोष 73900 3916 5.30 

कुल जम्मा 5590760 2803511 50.15 

 पुजँीगत खचर्  ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

336000114 भिूम व्यवःथा, सहकारी  तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 10500 1656 15.77 

336001014 गिरब घर पिरवार पिहचान तथा पिरचय पऽ िवतरण कायर्बम (गिरब लिक्षत िवशेष कायर्बम) 3500 0 0.00 

336001034 जग्गा ूशासन सु ढीकरण तथा अनौपचािरक सम्बन्ध 
व्यवःथापन कायर्बम 38600 610 1.58 

336010114 भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख िवभाग 1900 426 22.43 
336010124 भिूम सधुार तथा मालपोत कायार्लयह 86000 52623 61.19 
336011014 मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम 363100 74888 20.62 
336020114 नापी िवभाग 4800 954 19.87 
336020124 नापी कायार्लयह  137905 80179 58.14 
336021014 िक ा नापी तथा नापी कायार्लय सधुार कायर्बम 424700 120037 28.26 
336021024 ःथल प नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवःथापन कायर्बम 279800 112922 40.36 
336021034 खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बम 95300 16701 17.52 
336030124 सहकारी ूिशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 1500 235 15.64 
336031014 सहकारी क्षेऽ सु ढीकरण तथा ूणाली सधुार कायर्बम 12700 0 0.00 
336040114 भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि 26600 3644 13.70 
336510114 गिरबी िनवारण कोष 1000 0 0.00 

कुल जम्मा 1487905 464875 31.24 
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भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम  

देशको आिथर्क तथा सामािजक क्षेऽको िवकासमा टेवा परु् याउन िविवध भौगोिलक क्षेऽ तथा आिथर्क 
क्षेऽह लाई आिथर्क िवकासका पूवार्धार, ःथल, जल तथा रेलसँग आव  गद राि य यातायात 
ूणालीको समिुचत िवकास गरी देशका मामीण क्षेऽका गाउँह लाई बजारसगँ आव  गरी आिथर्क 
िबयाकलापह को अिभविृ  गन र देशिभऽ सञ् चालन हनेु पयर्टन, कृिष, िव तु आिद िविभन् न आिथर्क 
क्षेऽसँग सम्बिन्धत िविवध िबयाकलाप र आयोजनाह मा टेवा परु् याउने कायर्मा भौितक पूवार्धार तथा 
यातायात मन्ऽालय ूयासरत रहेको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच   

राि य एकीकरण, आिथर्क सामािजक िवकास, गिरबी िनवारण र िदगो शािन्तको लािग भौितक पूवार्धार  
िवकास गन। 

 

3. उ ेँ य 

सडक, रेल तथा जलमागर् जःता पूवार्धारको िवकास गरी राि य रणनीितक यातायात सञ् जाल माफर् त 
देशका िविभन् न भौगोिलक तथा आिथर्क क्षेऽह लाई एक अकार्सँग आव  गरी मलुकुको आिथर्क 
एवम ्सामािजक िवकास अिभविृ  गनुर्का साथै देशका मामीण क्षेऽह लाई ःथानीय बजारह सँग 
आव  गरी पयर्टन, कृिष, िव तु, उ ोग लगायत िविभन् न आिथर्क क्षऽेसँग सम्बिन्धत िबयाकलाप एवम ्
आयोजनाह लाई टेवा परु् याउने। 

 

4. रणनीित 

 देशका िविभन् न भौगोिलक तथा आिथर्क क्षेऽह लाई पिरपूरक हनेु गरी िविभन् न मागर्ह लाई एक 
अक सँग आव  गरी आिथर्क तथा सामािजक क्षेऽको िवकासमा टेवा परु् याउन सडक, पलु, मूल 
बाटाह  र जलमागर्ह को समि गत िवकास, िवःतार, ूव र्न गरी राि य यातायात ूणालीको 
िवकास गन, 

 देशका मामीण क्षेऽका गाउँह लाई बजारसँग आव  गनुर्का साथै पयर्टन, कृिष, िव तु आिद 
िविभन् न आिथर्क क्षेऽसँग सम्बिन्धत राि य मह वका र अन्य आिथर्क क्षेऽको िविवध िबयाकलाप 
एवम ्आयोजनाह मा टेवा परु् याई सन्तलुन कायम गन, 

 ःथल, जल तथा रेल्वे िनमार्ण र िवकाससम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बम तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गन गराउने, 

 सडक (घोडेटो बाटो बाहेक) तथा पलु (झोलु े पलु बाहेक) िनमार्ण, ममर्त सम्भार एवम ्
संरक्षणसम्बन्धी काम गन, 

 िविभन् न ःथलमागर्, रेलमागर् एवम ्जलमागर्ह को िनमार्ण र इिन्जिनयिर  कल्सल्टेन्सी िवषयक 
संःथान तथा स ठनह  सम्बन्धी कायर् गन,  
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 भौितक योजना क्षेऽह का अन्तरार्ि य वा क्षेऽीय संघ संःथाह सँग सम्पकर्  र सहयोगसम्बन्धी 
कायर् गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  

 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
२७३ आवागमनमा सहजता, बजारह

बीचको अन्तरआव ता र उत्पादन 
अन्तरसम्बन्धलाई मजबतु बनाउन 
गणुःतरीय यातायात पूवार्धारको 
िवकास गिरने।ूमखु शहरह बीचको 
याऽा अविध अिधकतम दईु घन्टा हनेु 
गरी समय र लागत घटाउन गितयकु्त 
सडक, सु मागर्, उचाइयकु्त पलु 
एवम ्फ्लाइओभर िनमार्ण गिरने। 

 नौिवसे नागढु ा खण्डमा यस आ.व. थप १.8 
िक.िम. सु  शयाक (मखु्य सु  र 
इभ्याकुएशन सु  समेत) िनमार्ण र 0.5 
िक.िम. एूोच सडक िनमार्णको कायर् भई कुल 
२.7 िक.िम. सु  शयाक (मखु्य सु  र 
इभ्याकुएशन सु ड समेत) िनमार्ण र १.७ 
िक.िम. एूोच सडक िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 िस बाबा सु मागर् िनमार्ण गनर्का लािग 
ठेक् का सम्झौता भएको। 

 शिहद मागर्को घितर्गाँऊ-थवाङ-काँबी-मैकोट 
खण्डमा थप १ िक.िम. माभेल सडक िनमार्ण 
भई कुल १ सय २५ माभेल सडक िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न भएको। 

 सडक सधुार तथा िवकास कायर्बम अन्तगर्त 
िविभन् न सडकह मा गरी कुल 89 िक.िम. 
सडक कालोपऽे भएको। 

 काठमाड  उपत्यकाका िविभन् न मह वपूणर् 
सडकह  गरी २० िक.िम. सडक कालोपऽे 
भएको।

274 पूवर्-पिँ चम राजमागर्लाई सरुक्षा
मापदण्डसिहतको चार लेनमा िवःतार 
गिरने।कञ् चनपरु-कमला, कमला-

पूवर्-पिँ चम राजमागर्ः 
 ४ लेनमा ःतरोन् नित गनर्का लािग 
काकडिभ ा-पकली खण्डको  98 ूितशत, 

ब.सं. मन्ऽालय/आयोग/िनकाय/कायर्बम दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
१ भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय ७५ 48 27 २ 
२ सडक िवभाग  2505 1675 830 ६५ 
३ यातायात व्यवःथा िवभाग ११० ७५ ३५ 0 
४ रेल िवभाग 97 68 29 0 
५ नेपाल पानी जहाज कायार्लय 18 15 ३ 0 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
ढल्केवर-पथलैया र नारायणगढ-
बटुवल खण्डको िवःतार कायर्लाई 
तीॄता िदइने। काकडिभ ा-इन वा, 
पथलैया-नारायणगढ, बटुवल-कोहलपरु 
र कोहलपरु-वनवासा खण्डको िवःततृ 
िडजाइन सम्पन् न गरी िनमार्ण कायर् 
थालनी गिरने। 

पथलैया-हेट डा-नारायणघाट खण्डको 70 
ूितशत र बटुवल गो िसंगे सडक खण्डको 
७० ूितशत िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन 
तयार गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 पकली कञ् चनपरु खण्ड अन्तगर्त ९५ ूितशत 
पलुह को िडजाईन कायर् सम्पन् न भएको। 

 कमला-कञ् चनपरु खण्ड अन्तगर्त कुल ६७ 
िक.िम. सडकको सतह तयार गरी माटो भन 
कायर् र ५४ वटा कल्भटर्को िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

 नारायणघाट-बटुवल सडक योजना (पूवीर् 
खण्ड) अन्तगर्त १२० वटा कलभटर्, १५ वटा 
साना पलु, १० वटा ूमखु पलु, २० िक िम 
माटो भन कायर् भइरहेको, ४ िक.िम. नाली 
तथा नारायणघाट बटुवल सडक योजना 
(पिँ चम खण्ड) अन्तगर्त ११६ वटा कलभटर् 
(६६ वटा सम्पन् न), १३ वटा साना पलु (१० 
वटा ःल्याव ढलान सम्पन् न), ६ वटा ूमखु 
पलुको जग (३ वटा सव ःशक्चर सम्पन् न), 
२४ िक.िम. माटो भन कायर् भइरहेको, ११ 
िक.िम. नाली िनमार्णाधीन अवःथामा रहेको। 

275 पुं पलाल राजमागर्लाई चारलेनमा
िवःतार गरी मध्यपहाडी क्षेऽको 
िवकास मे दण्डको पमा िनमार्ण 
गिरने।राजमागर्को दरुी घटाउन 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी पनुःरेखा न, 
सु  ूिविधको ूयोग र उचाइयकु्त 
पलु िनमाणर् गिरने। 

पुं पलाल राजमागर्: 
 यस आ.व.मा थप ७८ िक.िम. कालोपऽे 
सडक िनमार्ण कायर् सम्पन् न भई कुल 1 
हजार 8 सय 79 िक.िम. मध्ये १ हजार १ 
सय ९१ िक.िम. कालोपऽे ःतरमा िनमार्ण 
भएको। 

 यस आ.व.मा २ वटा पलुको िनमार्ण भई कुल 
९२ वटा पलुह को िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

276 मदन भण्डारी राजमागर्को चतरा-
हेटौडा खण्डको िनमार्ण कायर् आगामी 
आिथर्क वषर्मा सम्पन् न गिरने। 
शािन्तनगर-धरान र भेडावारी-
धिुलयािवट, सखुत खण्डको िनमार्ण 
कायर् ूारम्भ गिरने।बाँकी खण्डको

मदन भण्डारी राजमागर्: 
 कुल लम्बाई 1 हजार 3 सय 9० िक.िम. मा 
मदन भण्डारी राजमागर् आयोजनाको कायर्क्षेऽ 
िभऽ पन 7 सय 40 िक.िम. मध्ये २ सय 
४८ िक.िम. सडक तथा कुल १ सय ८५ 
मध्ये ७७ वटा पलुको िनमार्ण सम्पन् न 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
रेखा न र िवःततृ आयोजना ूितवेदन
तयार गरी िनमार्ण कायर् अिघ 
बढाइने। 

भएको। 
 चाल ु आ.व.मा थप ९ िक.िम. कालोपऽे 
भएको र ४९ वटा पलु िनमार्ण कायर् 
भइरहेको।१ सय २६ िक.िम. सडक िनमार्ण 
कायर् भइरहेको।

277 हलुाकी राजमागर्को िनमार्ण कायर्
आगामी आिथर्क वषर् सम्पन् न 
गिरने।रतवुा, िविर , कन्काई, कमला, 
वागमती, बलान, डन्डा  र कान्िा 
नदीमा पलु िनमार्ण सम्पन् न 
गिरने।िचतवन र मकवानपरु 
िजल्लाका राि य िनकुञ् ज क्षेऽमा पन 
खण्डको पनुःरेखा न गरी िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न गिरने।

हलुाकी राजमागर्: 
 यस आ.व.मा थप १ सय ३ िक.िम. कालोपऽे 
सम्पन् न भएको। 

 कुल १ हजार ७ सय ९२ िक.िम. मध्ये ८ 
सय ४७ दशमलव ७१ िक.िम. कालोपऽे र 
कुल २ सय १९ पलु मध्ये १ सय ११ वटा 
पलु सम्पन् न भएको। 
 

२७८ काठमाड -तराई मधेश ितु मागर्को 
िनमार्णलाई तीॄता िदइने।ितु मागर्मा 
पन सु  मागर् र उचाइयकु्त पलु 
िनमार्ण कायर् आगामी वषर् ूारम्भ 
गिरने।

काठमाडौ-तराई मधेश ितु मागर्: 
 महादेवटार, धेिे र लेनडाँडामा सु मागर् 
िनमार्णको कायर् ूारम्भ भएको ।  

 अन्तरार्ि य बोलपऽ आ  वान भई राजदमार-
िनजगढ खण्डमा िनमार्ण कायर् शु  भएको। 

279 िस ाथर् राजमागर् र कोहलपरु-सखुत
राजमागर्लाई डेिडकेटेड डबल लेनमा 
ःतरोन् नित गिरने।पथृ्वी राजमागर्को 
नागढु ा-मिुग्लन खण्ड र आवँखैुरनी-
पोखरा खण्ड चार लेनमा िवःतार 
गिरने। 

 नागढु ा-नैािवसे-मिुग्ल सडक ःतरोन् नितका 
लािग ठेक् का व्यवःथापन गन कायर् अन्तगर्त 
७० ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 

 मिुग्ल  पोखरा सडक  ःतरोन् नित गनर्का 
लािग ठेक् का व्यवःथापन र िनमार्ण सवक्षणको 
कायर् सम्पन् न भएको।साथै, ९ वटा पलुको 
जग िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

280 पूवर्-पिँ चम राजमागर् तराई-मधेशका
१८ िजल्लामा िजल्ला सदरमकुाम हुँदै 
दिक्षणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार 
लेनमा िवःतार गिरने। 

 रानी-िवराटनगर-इटहरी-धरान सडक अन्तगर्त 
थप २ िक.िम. सडक कालोपऽे ःतरमा 
ःतरोन् नित भई कुल ३२ िक.िम. सडक 
ःतरोन् नित गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 जटही-जनकपरु-ढल्केवर खण्ड अन्तगर्त यस 
आ.व. थप १.२ िक.िम. कायर् भई कुल 
39.7 िक.िम. सडक कालोपऽे ःतरमा 
ःतरोन् नित भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
 वीरञ् ज-पथलैया खण्ड अन्तगर्त चाल ुआ.व.मा 
थप 2.98 िक.िम. ६ लेनको कालोपऽे 
सडक िनमार्ण भई कुल 28.48 िक.िम. 
कालोपऽे सडक िनमार्ण भएको।  

 वेहिलया-बटुवल खण्ड अन्तगर्त कुल 23.25 
िक.िम. सडक ६ लेनको कालोपऽे ःतरमा 
ःतरोन् नित भएको। 

 मोहना-अ िरया खण्डको 14.2 िक.िम. 
कालोपऽे सडक िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

281 अरिनको राजमागर्को धिुलखेल-
दोलालघाट-कोदारी खण्ड ःतरोन् नित 
तथा िवःतार गिरने। गल्छी-
ःयाृुवशी-रसवुागढी र काठमाड -
िवदरु सडकलाई डेिडकेटेड डवल 
लेनमा ःतरोन् नित गिरने। 

 गल्छी िऽशलुी ‘बेऽावती’ मैलु -ःयाृुवेशी 
सडकको थप ७.४२६ िक.िम. सडक 
कालोपऽे (अःफाल्ट) भई कुल कालोपऽे-
26.433 िक.िम (अःफाल्ट), िडिबएम- 
30.533  िक.िम. र ८ वटा पलु िनमार्ण 
सम्पन् न भएको। 

 धिुलखेल-दोलालघाट-कोदारी खण्ड ःतरोन् नित 
तथा िवःतार गनर्का लािग ठेक् का व्यवःथापन 
गरी सम्झौता गन कायर् अन्तगर्त २० ूितशत 
कायर् सम्पन् न भएको।

282 उ र-दिक्षण सडक कोिरडोर िनमार्ण
कायर्लाई तीॄता िदइनेछ।मेची 
कोिरडोरको देउराली-भैसे खण्ड, तमोर 
कोिरडोरको चतरा-ओलाङ्चङुगोला 
खण्ड, कोशी कोिरडोरको खाँदवारी-
िकमाथा ा खण्ड, िऽशलुी कोिरडोरको 
िऽशलुी-साृुवेसी-रसवुागढी खण्ड, 
कालीगण्डकी कोिरडोर, सेती 
लोकमागर्को टीकापरु-साँफे खण्ड 
िनमार्ण कायर् अिघ बढाउने। 

 तमोर कोिरडोर अन्तगर्त कुल २ सय ५७ 
िक.िम. शयाक र १ सय ४८ िक.िम माभेल 
ःतरको सडक िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 कोशी कोिरडोर अन्तगर्त थप ४ िक.िम माभेल 
ःतरको सडक र ३ वटा पलु िनमार्ण भई 
कुल ७२ िक.िम.  माभेलःतरको सडक र ८ 
वटा पलुको िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 कालीगण्डकी कोिरडोरको गडाकोट-राम्दी-
मालढु ा खण्ड अन्तगर्त  थप २१ िक.िम 
कालोपऽे सडक, ३७ िक.िम. माभेल र ३ 
वटा पलु िनमार्ण भई कुल ७६ िक.िम.  
कालोपऽे सडक र १९ वटा पलुको िनमार्ण 
सम्पन् न भएको। 

 कालीगण्डकी कोिरडोरको बेनी-जोमसोम- 
कोरोला सडक खण्ड अन्तगर्त थप १५ िक.िम 
कालोपऽे सडक, २५ िक.िम.  माभेल 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
ःतरको सडक र २ वटा पलु िनमार्ण भई 
कुल १ सय ९९ िक.िम मध्ये सम्पूणर् शयाक 
खलेुको, १ सय ३२ िक.िम. माभेल, २५ 
िक.िम. कालोपऽे भएको र ४ वटा पलु 
िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 सेती राजमागर्को टीकापरु-साँफे खण्ड अन्तगर्त 
थप १४ िक.िम. नयाँ शयाक िनमार्ण भई कुल 
७१ िक.िम. शयाक िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको।

283 कणार्ली राजमागर्को सखुत-खलुालु
खण्ड दईु लेनको बनाइने।नाग्मा-
गमगढी सडक ःतरोन् नित 
गिरने।हमु्ला िजल्लाको िसिमकोटलाई 
आगामी आिथर्क वषर् राि य राजमागर् 
सञ् जालमा जोिडने। 

 कणार्ली कोिरडोरको कुल २ सय ६९ िक.िम 
मध्ये २ सय ६१ िक.िम. शयाक खलेुको। 

 पैिडया सखुत-दैलेख-नाग्मा-गमगढी-
नाक्चेलाग्ना सडकको यस आ.व. थप १५ 
िक.िम. माभेलःतरको सडक िनमार्ण भई कुल 
८६ िक.िम. माभेलःतरको सडकको िनमार्ण 
सम्पन् न भएको।

284 भेरी सडक कोिरडोरको जाजरकोट-दनैु
खण्डको ःतरोन् नित गिरने।दनैु-ितन्जे- 
धो खण्डको शयाक खोल्ने कायर् 
आगामी आिथर्क वषर् ूारम्भ गिरने। 

 भेरी कोिरडोरको १६ िक.िम. माभेिल  
गिरएको। 

 दनैु-ितन्जे-धो खण्डको शयाक खोल्न ठेक् का 
ूिबया शु  भएको।

285 महाकाली कोिरडोरको ॄम्हदेवमण्डी -
झलुाघाट - दाच ुर्लाखल ा - िट र 
सडकको िनमार्णलाई तीॄता िदइने। 

 महाकाली कोिरडोरको ॄम्हदेवमण्डी-झलुाघाट-
दाच ुर्लाखल ा-िटंकर सडक अन्तगर्त कुल 
४१३ िक.िम. मध्ये चाल ुआ.व.मा थप २५ 
िक.िम. शयाक िनमार्ण भएको।हालसम्म कुल 
१८८ िक.िम. शयाक िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको।

286 आगामी वषर् ३ सय पलु िनमार्ण
सम्पन् न गिरने।दोधारा-चाँदनी हुँदै 
भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली 
नदीमा चार लेनको पलु िनमार्ण 
सम्पन् न गिरने। 

 ८० वटा पलुको िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 महाकाली पलुको सव- ःशक्चर र सपुर-
ःशक्चरको िनमार्ण कायर् सम्पन् न भई कुल 
4.1 िक.िम. पहुँच सडक कालोपऽे गन कायर् 
सम्पन् न भएको।

289 काठमाड उपत्यकाको चबपथ
िवःतारको दोॐो चरण अन्तगर्त

 ग्वाक चोकमा फ्लाइओभर िनमार्णका लािग 
ठेक् का सम्झौता भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
कल ीदेिख महाराजगञ् ज खण्डको
िनमार्ण शु  गरी दईु वषर्िभऽमा 
सम्पन् न गिरने। महाराजगञ् ज-
धोवीखेला-चाविहल-ितलग ा खण्डको 
िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन गरी 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी िनमार्ण 
कायर् थालनी गिरने। चबपथको 
ग्वाक , सातदोबाटो र एकान्तकुना 
चोकमा फ्लाइओभर िनमार्ण कायर् 
ूारम्भ गिरने।

यातायात व्यवःथापन
290 यातायात ूणालीलाई सरुिक्षत, 

िवँ वसनीय एवम ्ूिविधयकु्त बनाइने। 
िव तुीय सवारी चालक अनमुितपऽ 
जारी गिरने।देशिभऽ दतार् भएका सबै 
सवारी साधनमा रेिडयो िृक्वेन्सी 
पिहचानसिहतको इम्बोःड नम्बर सबै 
ूदेशबाट िवतरण गिरने। मालवाहक 
तथा अन्य सवारी साधनमा िजिपएस 
जडान गिरने।सावर्जिनक यातायातमा 
इ-िटकेिटङ लागू गिरने। काठमाड  
उपत्यका यातायात िवकास ूािधकरण 
गठन गरी सावर्जिनक पिरवहन 
सञ् चालनलाई व्यविःथत बनाइने। 

 २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कुल २४ लाख 
५२ हजार २७५ वटा सवारी चालक 
अनमुितपऽ (ःमाटर् काडर्) छपाई तथा िवतरण 
गिरएको। 

 २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कुल १ लाख 
८७ हजार २०५ थान रेिडयो िृक्वेन्सी 
पिहचान सिहतको इम्बोःड नम्बर प्लेट तयार 
गिरएको। 

 २०७८ चैत मसान्तसम्ममा ३५ वटा सवारी 
साधनमा िजिपएस जडान गिरएको। 

 बाग्मती ूदेशबाट सावर्जिनक यातायातमा इ-
िटकेिटङ लागू गन ूिबयाको शु वात 
भएको। 

रेल यातायात 
३०0 देशभरी आधिुनक  ूिविधयकु्त रेल

यातायात सञ् जाल िवकास 
गिरने।आगामी वषर् जयनगर-जनकपरु- 
कुथार्-िवजलापरु र जोगवनी- 
िवराटनगर खण्डमा रेल सेवा 
सञ् चालन गिरने।विदर्वास ःटेशनको 
िनमार्ण कायर् शभुारम्भ गिरने। 

 जयनगर-जनकपरु-कुथार् रेलसेवा सञ् चालन 
भएको। बिदर्वास ःटेशनको लािग जग्गा 
ूाि को कायर् भइरहेको। 

३०१ अन्तराि र्य परामशर्दाता िनयकु्त गरी
काठमाड उपत्यकामा मेशो रेल र

 काठमाड उपत्यकामा मेशो रेल अन्तगर्त 
सातदोबाटो महाराजगञ् जको िवःततृ 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
शहरी केवलुकार सञ् चालनको
सम्भाव्यता अध्ययन गिरने। 

अध्ययनको कायर् भइरहेको। 

३०२ पूबर्-पिँ चम  रेलमागर् अन्तगतर्
बिदर्वास-िनजगढ खण्डको शयाक वेड 
िनमार्ण सम्पन् न गिरने। काँकडिभ ा - 
इन वा खण्डको जग्गा अिधमहण र 
अन्य तयारी कायर् सम्पन् न गरी िनमार्ण 
कायर् थालनी गिरने। िनजगढ-
अमराप री खण्डको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरने। 
िव ीय व्यवःथा गरी बाँकी खण्डको 
िनमार्ण कायर् बमशः अगािड बढाइने।

 पूवर्-पिँ चम रेलमागर् अन्तगतर् बिदर्वास िनजगढ 
खण्डको हालसम्म ५१ िक.िम. शाकबेड तथा 
५ वटा रेलपलुह  िनमार्ण भएको। 

३०३ आगामी आिथर्क वषर् रक्सौल-
काठमाड  तथा के -काठमाड -
पोखरा रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन तयार गिरने। 

 रक्सौल-काठमाड तथा के -काठमाड  
रेलमागर्को िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार 
गनर् बमशः भारत तथा चीन सरकारसँग 
सम्झौता भएको। 

जल यातायात
३०४ देशका ठूला नदी ूणालीमा जल

यातायात सञ् चालन गरी राि य तथा 
अन्तरार्ि य पहुँच अिभविृ  गिरने। 
नारायणी नदीको िऽवेणी-नारायणगढ-
देवघाट-दासढु ा खण्डलाई मदन-
आिौत जलमागर्  नामाकरण गिरने। 
आगामी आिथर्क वषर्देिख कोशी, 
नारायणी र कणार्ली नदीमा पानीजहाज 
सञ् चालनका लािग टिमर्नल लगायतका 
पूवाधार्र िनमार्ण गिरने। कोशी नदीको 
चतरादेिख भोजपरुसम्म जल यातायात 
सञ् चालन गनर् जल मागर्मा रहेका 
अवरोध हटाइने। नारायणी र कणार्ली 
नदीमा टिमर्नल लगायतका पूवार्धार 
िनमार्ण गन। 

 कोशीको चतरामा टिमर्नल िनमार्णका लािग 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार भइरहेको। 

३०५ सनुकोशी नदीको दोलालघाटदेिख
खरुकोट हुँदै अ ण दोभान, रा ी

 सनुकोशी नदीमा अ ण दोभानबाट २२ 
िक.िम. मािथसम्मको अध्ययन सम्पन् न 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
नदीको भालबुा देिख िसक्टा, 
तामाकोशी नदीको तामाकोशी 
बजारदेिख िसंगटी र कालीगण्डकी 
नदीको देवघाटदेिख राम्दीसम्म 
जलयातायात सञ् चालनको सम्भाव्यता 
अध्ययन गिरने। 

भएको।
 कालीगण्डकी निदको देवघाट देिख राम्दी 
सम्ममा ९५ िक.िम. को सम्भाव्यता अध्ययन 
कायर् सम्पन् न भएको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१ योजना अनगुमन तथा यातायात सपुिरवेक्षण सम्बन्धी आन्तिरक िनदिशका  नयाँ तजुर्मा 
२ राि य राजमागर् छेउमा पेशोल िडजेल तथा एल.पी.जी. ग्याँस िफिल ःटेशन 

ःथापना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 
संशोधन 

३ Rigid Pavement Guideline, 2021 नयाँ तजुर्मा 
४ Guidelines for Work Acceptance, 2021 नयाँ तजुर्मा 
५ STANDARD SPECIFICATIONS FOR ROAD AND BRIDGE WORKS 

2073 (2nd Amendment 2078 (Effective from 1st Falgun, 2078)
संशोधन 

६ सडक िवभाग र नेपाल िव तु ूािधकरण बीच सडक/राजमागर् िवःतार गदार् 
िबजलुीका पोल ःथानान्तरण (Relocation) गन सम्बन्धमा भएको MOU 

नयाँ तजुर्मा 

 

ख. राि य गौरवका आयोजनाह  

1. मध्य-पहाडी (पुं पलाल) लोकमागर् आयोजना 
2. हलुाकी राजमागर्  आयोजना 
3. कोशी कोिरडोर आयोजना 
4. कािलगण्डकी कोिरडोर आयोजना 
5. कणार्ली कोिरडोर आयोजना 
6. पवुर् पिँ चम रेलमागर् आयोजना, काठमाण्डौ मेशोरेल आयोजना 
7. काठमाड -तराई-मधेस ितुमागर् आयोजना 

 

ग. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1, P2)) 
P1 ूा  आयोजनाह  

1. काठमाण्डौ-तराई मधेश फाःट शयाक 

2. ूदेश राजधानी जोड्ने राजमागर् ःतरोन् नती कायर्बम  

3. अ ण कोिरडोर  

4. बटुवल िल  रोड (बाइपास) 

5. सगरमाथा राजमागर्(गाईघाट-िदके्तल खण्ड) 

6. वी.िप. राजमागर् (सयुर्िवनायक-धिुलखेल, धिुलखेल-िसन्धलुी- बिदर्वास सडक आयोजना) 
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7. महाकाली कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िटङकर) 

8. कािन्त राजपथ 

9. गंगटे-समनु्िटार-गल्फुभन्ज्याङ सडक 

10. कबहवा- िपरु- सालझण्डी-सिन्धखकर् - ढोरपाटन सडक 

11. मदन भण्डारी राजमागर् (बाहनुडाँगी देिख पाल सम्म) 

12. गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 
13. ११िकलो छेपेटार-भालःुवारा-बारपाक सडक 

14. शिहद मागर् (घोराही- नवुागाउँ- ितला- घितर्गाउ- थवाङ- मिुसकोट-मैकोट) 

15. पुं पलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्) 

16. नेपालगञ् ज- सखुत- दैलेख बजार- महावलेुक- गाल्जे भा डी, रतडा- नाग्मा- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना सडक 

17. भेरी कोिरडोर (जाजरकोट-दनैु-मिरम-ितन्जे धो) 

18. सडक क्षेऽ िवकास आयोजना 
19. उ र दिक्षण राजमागर् (कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 

20. बेनीघाट-आ घाट-लाक भन्ज्याङ सडक 

21. डुॆ -े बेशीशहर- चामे -मनाङ सडक 

22. ःथानीय सडक पलु िनमार्ण 

23. महाकाली पलु िनमार्ण आयोजना 
24. सेती राजमागर् (िटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 

25. चेपाङ मागर् (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 

26. हलुाकी राजमागर् (पलुह  समेत) 

27. औ ोिगक कोिरडोर (व्यापारीक मागर्) िवःतार आयोजना 
28. रणनीितक सडक पलु िनमार्ण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 

29. सासेक रोड कनेक्टीिभटी ूोजेक्ट 

30. चबपथ िवःतार आयोजना 
31. नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा यातायात आयोजना 
32. सडक तथा शािफक सरुक्षा 
33. सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम 

34. राजमागर्  ःतरो ती तथा पनुःःथापना कायर्बम 

35. नागढु ा सु ङमागर् िनमार्ण आयोजना 
36. सासेक सडक सधुार आयोजना 
37. मना -मःुता -डोल्पा-जमु्ला सडक 

38. ःवणर् सगरमाथा वहृत चबपथ (ओखलढु ा-सोल ुसल्लेरी- खोटाङ िदके्तल-ओखलढु ा) 

39. तराई मधेस सडक पवुार्धार िवशेष कायर्बम 

40. साँघटुार-ओखलढु ा-कुइिभर सडक 

41. सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 
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42. दोौो पलु सधुार तथा सम्भार आयोजना 
43. क्षेऽीय व्यापािरक मागर् िवःतार आयोजना 
44. सु  मागर् िवकास कायर्बम 

45. वैकिल्पक सहायक राजमागर् िवकास कायर्बम 

46. सासेक मिुग्लङ-पोखरा सडक योजना 
47. काकडिभ ा-इन वा-पथलैया-नारायणघाट खण्ड 

48. िमचया-कटारी-घमुीर् 
49. सयुर्िवनायक-धिुलखेल र कोटे र-बाने र-िऽपरेु र सडक 

50. चतरा-मूलघाट-माझीटार दोभान-ओला च ु ोला (तमोर कोिरडोर) 

51. केचना-कञ् चनज ा (मेची कोिरडोर ) 

52. िनवार्चन क्षेऽ रणनैितक सडक 

53. रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 
54. यातायात व्यवःथा सु ढीकरण आयोजना 
 

P2 ूा  आयोजनाह  

1. दमक-िचसापानी सडक 

2. टनकपरु िल  सडक 

3. सडक सधुार आयोजना 
4. काठमाड  उपत्यका सडक िवःतार आयोजना 
5. रणनैितक सडक पलुह को िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

6. काठमाडौ बािहरी चबपथ 
 

घ. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह ः 
1. गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक योजना 
2. पूवर्-पिँ चम राजमागर् ःतरोन् नित आयोजना 
 

8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337000113 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 109100 71636 65.66 
337000123 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 17400 10095 58.02 
337001013 काठमाड -तराई मधेश फा  शयाक 128400 93656 72.94 
337001023 जल मागर् 2900 1324 45.64 
337010113 सडक िवभाग 180700 123553 68.37 
337010123 िडिभजन सडक कायार्लयह 607561 413601 68.08 
337010133 हेभी इिक्वप्मेन्ट िडिभजनह 450968 329041 72.96 
337010143 मेकािनकल तािलम 24536 17731 72.27 
337010153 गणुःतर अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 26000 24044 92.48 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337011013 सगरमाथा राजमागर् (गाईघाट-िदके्तल खण्ड) 10000 8083 80.83 

337011023 वी.िप. राजमागर् (सयुर्िवनायक-धिुलखेल, धिुलखेल-
िसन्धलुी-बिदर्वास सडक आयोजना) 15700 10895 69.39 

337011033 महाकाली कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िटङकर) 11300 7295 64.56 
337011043 कािन्त राजपथ 12300 11993 97.51 
337011063 कबहवा- िपरु-सालझण्डी-सिन्धखकर् -ढोरपाटन सडक 9900 7332 74.06 

337011083 मदन भण्डारी राजमागर् (बाहनुडाँगी देिख 
पालसम्म) 61900 43454 70.20 

337011093 गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 11600 10143 87.44 
337011113 सडक सधुार आयोजना 63700 45255 71.04 
337011123 ११िकलो छेपेटार-भालःुवारा-बारपाक सडक 10400 6823 65.61 

337011133 शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउँ-ितला-घितर्गाउ-
थवाङ-मिुसकोट-मैकोट) 12900 8087 62.69 

337011143 पुं पलाल राजमागर् (मध्य पहाडी राजमागर्) 102259 83195 81.36 
337011173 सडक क्षेऽ िवकास आयोजना 17700 9056 51.17 
337011183 उ र दिक्षण राजमागर् (कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 56900 41470 72.88 
337011203 काठमाड  उपत्यका सडक िवःतार आयोजना 23460 18418 78.51 
337011213 डुॆ -ेबेशीशहर-चामे-मनाङ सडक 15600 5337 34.21 
337011253 महाकाली पलु िनमार्ण आयोजना 8400 7954 94.69 
337011263 सेती राजमागर् (िटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 15300 9717 63.51 
337011283 हलुाकी राजमागर् (पलुह समेत) 82886 70500 85.06 
337011303 औ ोिगक कोिरडोर (व्यापािरक मागर्) िवःतार आयोजना 51700 42390 81.99 
337011323 रणनीितक सडक पलु िनमार्ण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 53100 35568 66.98 
337011333 सासेक रोड कनेिक्टिभटी ूोजेक्ट 13900 6352 45.70 
337011343 चबपथ िवःतार आयोजना 8700 6521 74.95 

337011353 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा यातायात 
आयोजना: मिुग्लङ-नारायणगढ सडक खण्ड 8800 4995 56.76 

337011363 सडक तथा शािफक सरुक्षा 7400 1426 19.27 
337011393 नागढु ा सु मागर् िनमार्ण आयोजना 13600 8162 60.02 
337011403 सासेक सडक सधुार आयोजना 49050 34595 70.53 
337011453 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 25400 9409 37.04 
337011693 वैकिल्पक सहायक राजमागर् िवकास कायर्बम 29748 21743 73.09 
337011703 सासेक मिुग्लङ-पोखरा सडक योजना 8200 4735 57.74 
337020113 रेलवे िवभाग 35000 23010 65.74 
337021013 रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 24890 13298 53.43 
337030113 यातायात व्यवःथा िवभाग 39900 30037 75.28 
337030133 सवारी परीक्षण कायार्लयह 34500 25016 72.51 
337031013 यातायात व्यवःथा सु ढीकरण आयोजना 682500 45095 6.61 
337310113 सडक बोडर् 7250000 7040000 97.10 

 कुल जम्मा 10426157 8842043 84.81 
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पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

337000114 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 15445 7047 45.62 
337000124 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 55600 44430 79.91 
337001014 काठमाड -तराई मधेश फा  शयाक 8840400 8637482 97.70 
337001024 जल मागर् 5400 226 4.18 
337010114 सडक िवभाग 133100 85947 64.57 
337010124 िडिभजन सडक कायार्लयह 20800 11427 54.94 
337010134 हेभी इिक्वप्मेन्ट िडिभजनह 73300 71591 97.67 
337010144 मेकािनकल तािलम 500 341 68.18 
337010154 गणुःतर अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 21200 13324 62.85 
337011014 सगरमाथा राजमागर्(गाईघाट-िदके्तल खण्ड) 112500 100948 89.73 

337011024 वी.िप. राजमागर् (सयुर्िवनायक-धिुलखेल, धिुलखेल-
िसन्धलुी-बिदर्वास सडक आयोजना) 465000 375395 80.73 

337011034 महाकाली कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िटङकर) 313200 291400 93.04 
337011044 कािन्त राजपथ 200000 198979 99.49 
337011054 गंगटे-समनु्िटार-गल्फुभन्ज्याङ सडक 55000 49956 90.83 
337011064 कबहवा- िपरु-सालझण्डी-सिन्धखकर् - ढोरपाटन सडक 230000 215780 93.82 
337011074 दमक-िचसापानी सडक 345000 322337 93.43 
337011084 मदन भण्डारी राजमागर् (बाहनुडाँगी देिख पाल सम्म) 5764477 5702872 98.93 
337011094 गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 2132600 2034610 95.41 
337011104 टनकपरु िल सडक 27000 26662 98.75 
337011114 सडक सधुार आयोजना 9176915 4853879 52.89 
337011124 ११िकलो छेपेटार-भालःुवारा-बारपाक सडक 129000 114108 88.46 

337011134 शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउँ-ितला-घितर्गाउ-थवाङ-मिुसकोट-मैकोट) 196000 162825 83.07 

337011144 पुं पलाल राजमागर् (मध्य पहाडी राजमागर्) 7654500 7200067 94.06 

337011154 नेपालगञ् ज-सखुत-दैलेख बजार-महावलेुक-गाल्जे-
भा डी-रतडा-नाग्मा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडक 419100 266107 63.49 

337011164 भेरी किरडोर (जाजरकोट-दनैु-मिरम-ितन्जे धो) 180600 128559 71.18 
337011174 सडक क्षेऽ िवकास आयोजना 523653 471003 89.95 
337011184 उ र दिक्षण राजमागर् (कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 3069800 2429624 79.15 
337011194 बेनीघाट-आ घाट-लाक भन्ज्याङ सडक 180000 167924 93.29 
337011204 काठमाड उपत्यका सडक िवःतार आयोजना 2769300 2280842 82.36 
337011214 डुॆ -ेबेशीशहर-चामे-मनाङ सडक 239800 171644 71.58 
337011224 ःथानीय सडक पलु िनमार्ण 10704600 9485729 88.61 
337011234 रणनीितक सडक पलुह को िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन 391800 220210 56.20 
337011244 काठमाडौ बािहरी चबपथ 0 0 0 
337011254 महाकाली पलु िनमार्ण आयोजना 870500 732711 84.17 
337011264 सेती राजमागर्(िटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 210000 140036 66.68 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337011274 चेपाङ मागर् (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 102000 77193 75.68 
337011284 हलुाकी राजमागर् (पलुह  समेत) 10570700 10131010 95.84 
337011304 औ ोिगक कोिरडोर (व्यापािरक मागर्) िवःतार आयोजना 3706200 3283897 88.61 
337011324 रणनीितक सडक पलु िनमार्ण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 4505131 2982517 66.20 
337011334 सासेक रोड कनेिक्टिभटी ूोजेक्ट 972745 663987 68.26 
337011344 चबपथ िवःतार आयोजना 779000 119957 15.40 

337011354 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा यातायात आयोजना: मिुग्लङ-नारायणगढ सडक खण्ड 485000 181951 37.52 

337011364 सडक तथा शािफक सरुक्षा 290700 156855 53.96 
337011374 सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम 7244253 5592501 77.20 
337011384 राजमागर्  ःतरोन् नित तथा पनुःःथापना कायर्बम 7965210 5398128 67.77 
337011394 नागढु ा सु मागर् िनमार्ण आयोजना 5156033 2227557 43.20 
337011404 सासेक सडक सधुार आयोजना 6229408 1216555 19.53 
337011414 मना -मःुता -डोल्पा-जमु्ला सडक 97000 81989 84.53 

337011424 ःवणर् सगरमाथा वहृत चबपथ (ओखलढु ा-सोल ु
सल्लेरी-खोटाङ िदके्तल-ओखलढु ा) 81374 36148 44.42 

337011434 तराई मधेस सडक पवुार्धार िवशेष कायर्बम 5711825 5422727 94.94 
337011444 साँघटुार-ओखलढु ा-कुइिभर सडक 130000 92056 70.81 
337011454 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 4479658 1275604 28.48 
337011464 दोौो पलु सधुार तथा सम्भार आयोजना 1200000 872 0.07 
337011674 क्षेऽीय व्यापािरक मागर् िवःतार आयोजना 2837918 7541 0.27 
337011684 सु  मागर् िवकास कायर्बम 360000 4843 1.35 
337011694 वैकिल्पक सहायक राजमागर् िवकास कायर्बम 1866662 1238471 66.35 
337011704 सासेक मिुग्लङ-पोखरा सडक योजना 4218357 374028 8.87 
337011714 काकडिभ ा-इन वा-पथलैया-नारायणघाट खण्ड 1000000 0 0.00 
337011724 िमचया-कटारी-घमुीर् 40000 31608 79.02 
337011734 सयुर्िवनायक-धिुलखेल र कोटे र-बाने र-िऽपरेु र सडक 970000 0 0.00 

337011744 चतरा-मूलघाट-माझीटार दोभान-ओला च ु ोला(तमोर कोिरडोर) 1213000 1164230 95.98 

337011754 केचना-कञ् चनज ा (मेची किरडोर ) 100000 12045 12.05 
337011764 िनवार्चन क्षेऽ रणनीितक सडक 55000 15133 27.51 
337020114 रेलवे िवभाग 206700 12909 6.25 
337021014 रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 8200425 4603975 56.14 
337031014 यातायात व्यवःथा सु ढीकरण आयोजना 1563300 104220 6.67 

कुल जम्मा 13786368993526528 67.84 
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9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337000113 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 115500 51320 44.43 
337000123 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 18400 6989 37.99 
337001013 काठमाड -तराई मधेश फा  शयाक 87500 42928 49.06 
337001023 जल मागर् 2900 950 32.77 
337010113 सडक िवभाग 157566 102159 64.84 
337010123 िडिभजन सडक कायार्लयह 547000 318086 58.15 
337010133 हेभी इिक्वप्मेन्ट िडिभजनह 418981 240850 57.48 
337010143 मेकािनकल तािलम 20700 12934 62.48 
337010153 गणुःतर अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 25420 20837 81.97 
337011013 सगरमाथा राजमागर् (गाईघाट-िदके्तल खण्ड) 9700 7027 72.44 

337011023 वी.िप. राजमागर् (सयुर्िवनायक-धिुलखेल, धिुलखेल-
िसन्धलुी- बिदर्वास सडक आयोजना) 17300 9912 57.30 

337011033 महाकाली कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िटङकर) 10800 6112 56.59 
337011043 कािन्त राजपथ 11800 7956 67.42 
337011063 कबहवा- िपरु-सालझण्डी-सिन्धखकर् -ढोरपाटन सडक 9400 5312 56.51 
337011083 मदन भण्डारी राजमागर् (बाहनुडाँगीदेिख पालसम्म) 70250 34046 48.46 
337011093 गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 11400 6617 58.04 
337011113 सडक सधुार आयोजना 62700 33692 53.74 
337011123 ११ िकलो छेपेटार-भालःुवारा-बारपाक सडक 9900 5954 60.14 

337011133 शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउँ-ितला-घितर्गाउ-थवाङ-
मिुसकोट-मैकोट) 12600 5307 42.12 

337011143 पुं पलाल राजमागर्(मध्य पहाडी राजमागर्) 98800 63591 64.36 
337011173 सडक क्षेऽ िवकास आयोजना 14500 6559 45.24 
337011183 उ र दिक्षण राजमागर्(कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 56000 31396 56.06 
337011203 काठमाड  उपत्यका सडक िवःतार आयोजना 21100 10543 49.97 
337011213 डुॆ -ेबेशीशहर-चामे-मनाङ सडक 14600 6032 41.32 
337011253 महाकाली पलु िनमार्ण आयोजना 8400 6750 80.35 
337011263 सेती राजमागर्(िटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 14600 7413 50.77 
337011283 हलुाकी राजमागर् (पलुह समेत) 80900 52945 65.44 
337011303 औ ोिगक कोिरडोर (व्यापािरक मागर्) िवःतार आयोजना 51600 28381 55.00 
337011323 रणनीितक सडक पलु िनमार्ण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 49000 28699 58.57 
337011333 सासेक रोड कनेिक्टिभटी ूोजेक्ट 13400 2211 16.50 
337011343 चबपथ िवःतार आयोजना 8500 5007 58.91 

337011353 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा यातायात आयोजना: 
मिुग्लङ-नारायणगढ सडक खण्ड 8300 5166 62.24 

337011363 सडक तथा शािफक सरुक्षा 7700 1064 13.81 
337011393 नागढु ा सु मागर् िनमार्ण आयोजना 13600 7373 54.21 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337011403 सासेक सडक सधुार आयोजना 44700 22386 50.08 
337011453 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 23700 7053 29.76 
337011693 वैकिल्पक सहायक राजमागर् िवकास कायर्बम 26600 13528 50.86 
337011703 सासेक मिुग्लङ-पोखरा सडक योजना 8500 4678 55.03 
337011723 िमचया-कटारी-घमुीर् 2396 0 0.00 

337011743 चतरा-मूलघाट-माझीटार दोभान-ओला च ु गोला (तमोर 
कोिरडोर) 4692 371 7.90 

337020113 रेलवे िवभाग 35900 18752 52.24 
337021013 रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 28000 13370 47.75 
337030113 यातायात व्यवःथा िवभाग 45800 27898 60.91 
337030133 सवारी परीक्षण कायार्लयह 63952 24475 38.27 
337031013 यातायात व्यवःथा सु ढीकरण आयोजना 598648 196555 32.83 
337310113 सडक बोडर् 7008157 5437500 77.59 

कुल जम्मा 9971862 6948683 69.68 

पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

337000114 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 131800 279 0.21 
337000124 नेपाल पानीजहाज कायार्लय 67500 3392 5.02 
337001014 काठमाड -तराई मधेश फा  शयाक 8840400 6390423 72.29 
337001024 जल मागर् 1400 65 4.63 
337010114 सडक िवभाग 539200 174543 32.37 
337010124 िडिभजन सडक कायार्लयह 48500 4654 9.60 
337010134 हेभी इिक्वप्मेन्ट िडिभजनह 81600 61517 75.39 
337010144 मेकािनकल तािलम 4000 961 24.01 
337010154 गणुःतर अनसुन्धान तथा िवकास केन्ि 41000 9671 23.59 
337010174 ूदेश राजधानी जोड्ने राजमागर् ःतरोन् नित कायर्बम 5000000 0 0.00 
337010184 अ ण कोिरडोर 80000 0 0.00 
337010194 बटुवल िल रोड (बाइपास) 180000 4178 2.32 
337011014 सगरमाथा राजमागर् (गाईघाट-िदके्तल खण्ड) 250000 76219 30.49 

337011024 वी.िप. राजमागर् (सयुर्िवनायक-धिुलखेल, धिुलखेल-
िसन्धलुी-बिदर्वास सडक आयोजना) 902500 34602 3.83 

337011034 महाकाली कोिरडोर (ॄम्हदेव-झलुाघाट-दाच ुर्ला-िटङकर) 1019200 264740 25.98 
337011044 कािन्त राजपथ 300000 22958 7.65 
337011054 गंगटे-समनु्िटार-गल्फुभन्ज्याङ सडक 40000 6172 15.43 
337011064 कबहवा- िपरु-सालझण्डी-सिन्धखकर् -ढोरपाटन सडक 350000 242970 69.42 
337011074 दमक-िचसापानी सडक 300000 104174 34.72 
337011084 मदन भण्डारी राजमागर् (बाहनुडाँगी देिख पाल सम्म) 3884753 3559844 91.64 
337011094 गल्छी-िऽशलुी-मैलु -ःयाृुवेशी-रसवुागढी सडक आयोजना 1610300 1086133 67.45 
337011104 टनकपरु िल सडक 20000 954 4.77 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337011114 सडक सधुार आयोजना 11799700 1370646 11.62 
337011124 ११िकलो छेपेटार-भालःुवारा-बारपाक सडक 150000 5453 3.64 

337011134 शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउँ-ितला-घितर्गाउ-
थवाङ-मिुसकोट-मैकोट) 450000 248187 55.15 

337011144 पुं पलाल राजमागर् (मध्य पहाडी राजमागर्) 8034500 3412736 42.48 

337011154 सखुत-दैलेख बजार-महावलेुक-गाल्जे भा डी-रतडा-
नाग्मा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडक 600000 90964 15.16 

337011164 भेरी किरडोर (जाजरकोट-दनैु-मिरम-ितन्जे-धो) 336700 178992 53.16 
337011174 सडक क्षेऽ िवकास आयोजना 231147 71736 31.03 
337011184 उ र दिक्षण राजमागर्(कणार्ली, कालीगण्डकी र कोशी) 4069800 1716889 42.19 
337011194 बेनीघाट-आ घाट-लाक भन्ज्याङ सडक 200000 82663 41.33 
337011204 काठमाड उपत्यका सडक िवःतार आयोजना 618500 588113 95.09 
337011214 डुॆ -ेबेशीशहर-चामे-मनाङ सडक 750000 257206 34.29 
337011224 ःथानीय सडक पलु िनमार्ण 6944100 3246945 46.76 
337011234 रणनीितक सडक पलुह को िवःततृ सम्भाव्यता अध्ययन 670900 103988 15.50 
337011244 काठमाडौ बािहरी चबपथ 20000 0 0.00 
337011254 महाकाली पलु िनमार्ण आयोजना 900000 208806 23.20 
337011264 सेती राजमागर् (िटकापरु -लोडे-चैनपरु-ताक्लाकोट) 600000 127801 21.30 
337011274 चेपाङ मागर् (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 100000 9576 9.58 
337011284 हलुाकी राजमागर् (पलुह समेत) 6313300 4242454 67.20 
337011304 औ ोिगक कोिरडोर (व्यापािरक मागर्) िवःतार आयोजना 2166200 1290526 59.58 
337011324 रणनीितक सडक पलु िनमार्ण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 4007308 1113741 27.79 
337011334 सासेक रोड कनेिक्टिभटी ूोजेक्ट 159200 20077 12.61 
337011344 चबपथ िवःतार आयोजना 1596900 90553 5.67 

337011354 नेपाल भारत क्षेऽीय व्यापार तथा यातायात 
आयोजना: मिुग्लङ-नारायणगढ सडक खण्ड 206462 65362 31.66 

337011364 सडक तथा शािफक सरुक्षा 492692 55282 11.22 
337011374 सडक पूवार्धार िवकास कायर्बम 2047400 606700 29.63 
337011384 राजमागर्  ःतरोन् नित तथा पनुःःथापना कायर्बम 8376700 2307765 27.55 
337011394 नागढु ा सु मागर् िनमार्ण आयोजना 10485200 3135640 29.91 
337011404 सासेक सडक सधुार आयोजना 5001100 1184217 23.68 
337011414 मना -मःुता -डोल्पा-जमु्ला सडक 350000 32612 9.32 

337011424 ःवणर् सगरमाथा वहृत चबपथ (ओखलढु ा-सोल ु
सल्लेरी-खोटाङ िदके्तल-ओखलढु ा) 289300 8755 3.03 

337011434 तराई मधेस सडक पवुार्धार िवशेष कायर्बम 1549600 425223 27.44 
337011444 साँघटुार-ओखलढु ा-कुइिभर सडक 138000 46563 33.74 
337011454 सासेक राजमागर् सधुार आयोजना 4216400 1394028 33.06 
337011464 दोौो पलु सधुार तथा सम्भार आयोजना 550000 3350 0.61 
337011674 क्षेऽीय व्यापािरक मागर् िवःतार आयोजना 6035700 148790 2.47 
337011684 सु  मागर् िवकास कायर्बम 1126000 4011 0.36 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
337011694 वैकिल्पक सहायक राजमागर् िवकास कायर्बम 9135000 1344315 14.72 
337011704 सासेक मिुग्लङ-पोखरा सडक योजना 4804700 864892 18.00 
337011714 काकडिभ ा-इन वा-पथलैया-नारायणघाट खण्ड 886900 0 0.00 
337011724 िमचया-कटारी-घमुीर् 573538 87958 15.34 
337011734 सयुर्िवनायक-धिुलखेल र कोटे र-बाने र-िऽपरेु र सडक 1707500 0 0.00 

337011744 चतरा-मूलघाट-माझीटार दोभान-ओला च ु ोला
(तमोर कोिरडोर) 1500350 483686 32.24 

337011754 केचना-कञ् चनज ा (मेची किरडोर) 310000 37042 11.95 
337011764 िनवार्चन क्षेऽ रणनीितक सडक 2320700 117724 5.07 
337020114 रेलवे िवभाग 1064000 480521 45.16 
337021014 रेल, मेशो रेल तथा मोनो रेल िवकास आयोजना 6504500 1823710 28.04 
337030134 सवारी परीक्षण कायार्लयह 256000 35523 13.88 
337031014 यातायात व्यवःथा सु ढीकरण आयोजना 1251800 373041 29.80 
337310114 सडक बोडर् 806143 354214 43.94 

कुल जम्मा 146396093 45947426 31.39 
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मिहला, बालबािलका तथा ज्ये  नागिरक मन्ऽालय 

1. पृ भिूम  
यस मन्ऽालयको कायर्क्षेऽ अन्तगर्त मिहला हक एवम ्सशिक्तकरणसम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड, 

मिहला िहंसा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण, ज्ये  नागिरक, बालबािलका र अपा ता 
भएका व्यिक्तसम्बन्धी, मिहला सशिक्तकरण तथा लैि क समानताका िवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान, 
बालबािलका, बालकल्याण, उ ार, पनुःःथापना र वृ ाौमसम्बन्धी नीित कानून र मापदण्ड, गैरसरकारी 
संःथासम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, िनयमन, अनगुमन र मन्ऽालयसम्बन्धी राि य, अन्तरार्ि य 
संघसंःथासँग सिन्ध, सम्झौता, अिभसिन्ध, सम्पकर्  र समन्वय गन लगायत िवषयह  पदर्छन।् 

िवगतमा ७५ िजल्लामा मिहला तथा बालबािलका कायार्लय माफर् त मन्ऽालयले आफ्ना कायर्बमह  
सञ् चालन गद आइरहेकोमा हाल उक्त कायर्बम सम्बिन्धत ःथानीयतहह बाटै सञ् चालन हुँदै आएको 
छ।नेपाल मिहला िव  हनेु सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गनसम्बन्धी महासिन्ध, १९७९ को 
पक्ष रा  भएकोले सोही अनु प नीित तथा कायर्बमह  कायार्न्वयन गद आएको छ।त्यसैगरी, िदगो 
िवकास लआयमा रहेको लैि क समानता तथा बािलका सशिक्तकरणको िवषयलाई ूाथिमकतामा राखी 
कायर्बम सञ् चालन गद आएको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
 लैि क समानतामूलक रा  (लैि क समानता तथा मिहला सशिक्तकरण), 
 बाल अिधकार सिुनिँ चत भएको बालमैऽी समाज (बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी), 
 ज्ये  नागिरकको संरक्षण र सम्मािनत जीवनको ूत्याभिूत (ज्ये  नागिरक), 
 अपा ता भएका व्यिक्तको मयार्िदत र आत्मिनभर्र जीवन (अपा ता भएका व्यिक्तह ), 
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारमकु्त मयार्िदत समाज (मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
िनयन्ऽण), 

 व्यवसाियक, जवाफदेही र पारदशीर् सामदुाियक तथा गैरसरकारी संघसंःथा (सामदुाियक र 
गैरसरकारी संःथा)। 

 

3. उ ेँ य 
 

लैि क समानता तथा मिहला सशिक्तकरण 
 लैि क उ रदायी शासन व्यवःथालाई संःथागत गद मिहलाको सम्मािनत जीवनयापनको 
वातावरण सिुनिँ चत गन, 

 मिहला िव  हनेु सबै ूकारका भेदभाव िहंसा र शोषणको अन्त्य गन, 
 आिथर्क समिृ  र िदगो िवकासका लािग मिहलाको समान अमसरता र नेततृ्वदायी भिूमका 
ःथािपत गद ॐोत, साधन, अवसर तथा लाभमा मिहलाको समान पहुँच सिुनिँ चत गन। 

बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी 
 बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीको अिधकारको संरक्षण र ूव र्न गन, 
 बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीमैऽी वातावरण िसजर्ना गन, 
 बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी िव  हनेु शारीिरक र मानिसक लगायत सबै ूकारका िहंसा, 
िवभेद, दवु्यर्वहार, शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गन। 
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ज्ये  नागिरक 
 पािरवािरक, आिथर्क र काननुी संरक्षणको माध्यमबाट ज्ये  नागिरकको हक अिधकारको संरक्षण 
र ूव र्न गन, 

 ज्ये  नागिरकलाई आवँयक सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउने, 
 ज्ये  नागिरकले आजर्न गरेको ान, सीप र अनभुवलाई आिथर्क-सामािजक पान्तरण र 
िवकासमा उपयोग गन। 

अपा ता भएका व्यिक्त 
 अपा ता भएका व्यिक्तको आिथर्क तथा सामािजक सशिक्तकरण गन, 
 सबै ूकारका अपा ता भएका व्यिक्तको सहज जीवनयापनको लािग पनुःःथापना, ःवाःथ्योपचार 
सहायक सामामीको व्यवःथा गन, 

 भौितक संरचना, यातायात, सेवा सिुवधा, साधन ॐोत तथा सञ् चार र ूिविधमा अपा ता भएका 
व्यिक्तको सहज पहुँच सिुनिँ चत गन। 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको जोिखममा रहेका समूह/समदुायको आिथर्क-सामािजक 
सशिक्तकरण गन, 

 िनरोधात्मक अिभयान माफर् त मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण गन, 
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत तथा ूभािवतको उ ार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र 
पनुःःथापनाका सेवालाई ूभावकारी बनाउने। 

सामदुाियक र गैरसरकारी संःथा 
 राि य ूाथिमकताको क्षेऽमा संघसंःथाको पिरचालन, व्यवःथापन र िनयमन गन, 
 राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथाह बाट ूा  हनेु ॐोतको उपयोगलाई जवाफदेही र 
पारदशीर् बनाउँदै मलुकुको सामािजक तथा आिथर्क िवकास गन। 

 
 

4. रणनीित 

लैि क समानता तथा मिहला सशिक्तकरण 
 राज्यका सबै तह र क्षेऽले लैि क समानतासम्बन्धी क्षेऽगत नीित, कानून तथा कायर्बम तजुर्मा 
गन, 

 राज्यका सबै तहको सरकार, क्षेऽ तथा िनकायह मा लैि क उ रदायी शासन प ित अवलम्बन 
गन, 

 राज्यका सबै तहको सरकारमा लैि क उ रदायी बजेट िविनयोजन प ितलाई संःथागत गन, 
 लैि क समानता तथा सशिक्तकरण मापन गन तथ्या  ूणालीको िवकास गन, 
 आिथर्क पले िवपन् न र सामािजक पले पछािड परेका मिहलालाई िवशेष ूाथिमकता िदद 
आिथर्क सशिक्तकरण र सामािजक पान्तरण गन, 

 मिहला िव  हनेु सवै ूकारका िहंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लािग िनरोधात्मक उपाय ारा 
न्यायमा पहुँच अिभविृ  गन। 
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बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी 
 बाल ःवाःथ्यमा सधुार गरी बाल मतृ्यदुर घटाउने, 
 बालबािलकाको मानिसक तथा शारीिरक िवकासका लािग ूारिम्भक बाल िवकासमा पहुँच 
बढाउने,  

 बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी िव  हनेु सबै ूकारका िहंसाको अन्त्य गरी उनीह को 
जीवनलाई सरुिक्षत बनाउने, 

 असहाय, अनाथ, अपा ता भएका, असक्त तथा बेवािरसे बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीलाई 
राज्यबाट संरक्षण र सम्ब र्न गन, 

 िविभन् न माध्यमबाट बालबािलकालाई सामािजक जीवनमा सहभागी हनेु वातावरण िसजर्ना गन, 
 राज्यले सबै ूकारको बालौमको अन्त्य गनर् आवँयक व्यवःथा गन, 
 बालबािलकाको पहुँचयकु्त पूवार्धारको िनमार्ण गरी बालमैऽी वातावरण िसजर्ना गन। 
ज्ये  नागिरक 
 पािरवािरक र सामािजक माध्यमबाट ज्ये  नागिरकको लािग हेरचाह, ःयाहारससुार र उपयकु्त 
वातावरण िसजर्ना गन, 

 असहाय असक्त एकल र जोिखममा परेका ज्ये  नागिरकको िवशेष संरक्षण र सरुक्षाको काननुी 
तथा संःथागत व्यवःथा गन, 

 ज्ये  नागिरकको ान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गनर्का लािग नीित िनमार्णमा सहभािगता र 
ौोतमा पहुँच सिुनिँ चत गन, 

 ज्ये  नागिरकको सरुक्षा र सहजताको लािग सामािजक सरुक्षाका सेवालाई विृ  गन। 
अपा ता भएका व्यिक्तह  
 अपा ता भएका व्यिक्तको हक अिधकार संरक्षण गनर् नीित िनमार्ण तथा कानूनह को 
पनुरावलोकन गन, 

 भौितक संरचना अपा मैऽी बनाई अपा ता भएका व्यिक्तलाई सावर्जिनक सेवामा सहज पहुँच 
ूाि  र अवसरको िसजर्ना गन, 

 अपा ता भएका व्यिक्तको लािग सबै ूकारको सिुवधा सिहतको पनुःःथापना सेवाको व्यवःथा 
गन, 

 सूचना सञ् चार तथा ूिविधको सिुवधामा समेत अपा ता भएका व्यिक्तको पहुँच सिुनिँ चत गन 
गरी सेवाको उपलब्धता र उपकरणको व्यवःथा गन, 

 अपा ता भएका व्यिक्तह  ूित गिरने िविभन् न ूकारको अन्धिवँ वास िवभेद र िहंसा अन्त्य गन। 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण  
 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको जोिखममा रहेका समूह/समदुायको पिहचान गरी आिथर्क 
तथा सामािजक सशिक्तकरण गद बेचिबखन तथा ओसारपसार कायर्लाई िन त्सािहत गन 
उपायह को अवलम्बन गन, 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण, पीिडत र ूभािवतको उ ार संरक्षण र पनुःःथापना 
गनर् िविभन् न तहका सरकारमा साझेदारी गन संयन्ऽ र संरचनाको क्षमता अिभविृ  तथा 
सरोकारवालाबीच ूभावकारी साझेदारी कायम गन, 
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 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारबाट पीिडत ूभािवतको संरक्षणका लािग आधारभतू मानव 
अिधकारको सम्मान गद एकीकृत तथा ूभावकारी सेवा ूवाहको सिुनिँ चतता गन, 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽणका लािग ूभावकारी फौजदारी न्याय ूणाली र 
काननुी एवम ्संःथागत संरचनाको माध्यमबाट पीिडत/ूभािवतको न्यायमा पहुँच अिभविृ  गन। 

सामदुाियक र गैरसरकारी संःथा 
 राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथाह को पिरचालनमा सहजीकरण गन िनकायलाई सक्षम, 
सु ढ, िजम्मेवार र उ रदायी बनाउने, 

 राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथाह को पारदिशर्ता, जवाफदेिहता सिुनिँ चत गद 
सहजीकरण, पिरचालन, अनगुमन र मूल्या नलाई ूभावकारी बनाउने, 

 राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथाह को पिरचालनलाई तीन तहको सरकरसँगको 
समन्वय र सहकायर् माफर् त सामािजक तथा आिथर्क िवकासमा अिभविृ  गन, 

 राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संघसंःथाह को कायर् ूभावकािरता र कायर् कुशलतालाई 
मापनयोग्य बनाउने तथा एकीकृत तथ्या  सूचना ूणाली िवकास गन। 

 

5. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरवन्दी पदपूितर् िरक्त 
1 मिहला, बालबािलका ताथ ज्ये नागिरक मन्बालय 86 83 3 
2 मिहला तथा बालबािलका िवभाग 19 19 0 
3 समाज कल्याण केन्ि वृ ाौम (पशपुित वृ ाौम) 26 26 0 
4 बाल सधुार गहृह 28 14 14 
5 रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 6 6 0 

 
 

6. आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को २०७८ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः  
बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
७९  अशक्त, असहाय एवम् पिरत्यक्त 

व्यिक्तको संरक्षणको दाियत्व नेपाल 
सरकारले वहन गन। सबै ूकारका 
बालौमको अन्त्य गिरने। 
आवँयक सेवा, सिुवधा, उपचार र 
बासको ूबन्ध गरी सडक 
मानवमकु् त नेपाल िनमार्ण गिरने। 
बालबािलकाको खोजतलास, संरक्षण 
तथा पनुःःथापना गरी सडक 
बालबािलकामकु्त नेपालको 
अवधारणा कायार्न्वयन गिरने। यस 
कायर्मा िबयाशील संघसंःथालाई 

 देशभर हराएका ३ हजार १ सय ७८ जना 
(बालक-८ सय १५, बािलका-२ हजार ३ 
सय ६३) बालबािलकाको खोजतलास गरी सो 
मध्ये २ हजार ५ सय १९ जना फेला पारी 
पिरवारमा पनुःिमलन गराइएको। 

 वेवािरस फेला परेका २ सय २३ जना 
बालबािलका (बालक-१ सय ४१, बािलका-
८२) मध्ये १ सय २८ जनालाइर् पिरवारमा 
पनुःिमलन गराइएको र बाँकी ९५ जनालाइर् 
अःथायी संरक्षणका लािग बाल गहृमा 
रािखएको।  

 १ सय ९ जना सडक बालबािलका उ ार 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
ूोत्साहन गनर् अनदुान उपलव्ध 
गराइने। 

गरी ७८ जनालाइर् पिरवारमा पनुःिमलन 
गराइएको तथा २० जना बालबािलकालाइर् 
अःथायी संरक्षण सेवा केन्िमा व्यवःथापन 
गिरएको। 

 जोिखममा परेका ४ सय ८१  जना (बालक-
२ सय २४, बािलका-२ सय ५७) को उ ार 
गरी ४ सय ६० जना बालबािलकालाई 
पिरवारमा पनुःिमलन गराइएको।९५ जना 
बालबािलकालाइर् िविभन् न संःथा/बालगहृह मा 
पनु:ःथापन गिरएको र बाँकीलाइर् बाल 
हेल्पलाइनमा अःथायी संरक्षण सेवा ूबन्ध 
गिरएको।  

 ७ हजार ७ सय ५२ जना (बालक ३ हजार 
५९ र बािलका ४ हजार ६ सय ९३) 
बालबािलकालाइर् आवँयक राहत, मनोिवमशर् 
लगायतका सहयोग तथा सेवाह  उपलब्ध 
गराइएको।  

 सरोकारवाला िनकाय तथा संःथाह बाट 
जोिखममा परेका १ सय १८ जना 
बालबािलका (बालक ६२ र बािलका ५६) 
उ ार गरी थप सेवाका लािग बाल 
हेल्पलाइनह ले सहयोग गरेको। 

 हालसम्म १७ ःथानमा िवःतार भएको बाल 
हेल्पलाइन सेवा १ हजार ९८ थप ःथानमा 
िवःतार गनर् सावर्जिनक सूचना ूकािशत 
गिरएकोमा ८ वटा संःथाबाट सञ् चालन 
अनमुित ूाि का लािग िनवेदन ूा  भएको। 

 काठमाड  िजल्लामा सञ् चािलत ५३, 
भक्तपरुमा १६, लिलतपरुमा  १४, कैलाली 
मा ९, काःकीमा ६, कन्चनपरुमा ५, 
काॅपेलाञ् चोक र दोलखामा एक/एक गरी 
१ सय ५ वटा बाल गहृह  अनगुमन 
गिरएको।अनगुमनका आधारमा १२ वटालाइर् 
सधुार र ९ वटालाइर् ऐन र मापदण्ड 
बमोिजमको कारबाहीका लािग सम्बिन्धत 
िनकायमा िसफािरस गिरएको।  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
 ५७ वटा बाल गहृह माफर् त ती बाल 
गहृ मा रहेका ३ सय ५२ जना 
बालबािलकाको पािरवािरक पनुःिमलन 
गिरएको छ भने  ३३ जना बालबािलकाको 
संःथागत पनु:ःथापनासिहत ३ सय ८५ 
बालबािलकाको पािरवािरक पनुःिमलन तथा 
पनु:ःथापना  गिरएको।

८० सबै ूदेशमा अपा ता पनुःःथापना 
केन्ि ःथापनाको लािग सम्भाव्यता 
अध्ययन गिरने।बौि क अपा ता 
भएका बालबािलकाको उपचार 
सेवालाई सहज र ूभावकारी 
बनाइने।अपा ता भएका व्यिक्तले 
ूयोग गन सहायक सामामीको 
उत्पादन गन संःथालाई अनदुान 
उपलव्ध गराउने व्यवःथालाई 
िनरन्तरता िदइएको।सावर्जिनक 
भौितक संरचना, पूवार्धार तथा 
यातायातका साधनह  अपा मैऽी 
बनाइने।

 अपा मैऽी नेपाल घोषणा सम्बन्धी सूचक 
तयार गन कायर्का लािग परामशर्दाताको 
ूःताव छनौट भएको। 

 पाँचवटा संघीय मन्ऽालयह मा अपा ता पहुँच 
पिरक्षण गरी ूितवेदन तयार गन कायर्का 
लािग परामशर्दाताबाट ूःताव ूा  भएको। 

 अपा ता भएका व्यिक्तह को लािग १ हजार 
९२ थान सहायक साममी उत्पादन तथा 
िवतरण गिरएको। 

 

८३ राज्यका सबै अ मा लैि क 
समानताको नीित अवलम्बन गिरने। 
नेपाल सरकारबाट अनदुान ूाप् त 
गरी सञ् चालन हुने िनकायको 
कायर्कारी तहमा न्यूनतम ३३ 
ूितशत मिहला सहभािगता 
सिुनिँ चत गिरने।

 लैि क समानता नीित, २०७७ को 
कायार्न्वयन कायर्योजनाको मःयौदा तयार 
भएको। 

८४ रां शपित मिहला उत्थान 
कायर्बमको माध्यमबाट मिहला 
उ मशीलता िवकास गिरने। िवपन् न 
मिहलालाई सीपमूलक तािलम िदई 
आय आजर्नका िबयाकलापमा 
संलग्न गराइने। सबै ःथानीय 
तहमा मिहला उ मशीलता 
सहजीकरण केन्ि ःथापना 
गिरने।दगुर्म क्षेऽका गभर्वती तथा 

 मिहला उ मशीलता िवकास सहजीकरण केन्ि 
ःथापनाका लािग ूित केन्ि २ लाखका दरले 
१ सय  वटा ःथानीय तहमा बजेट तथा 
कायर्बम हःतान्तरण गिरएकोमा ३५ 
ःथानमा मिहला उ मशीलता सहजीकरण 
केन्ि व्यवःथापन सिमित गठन भएको। 

 दगुर्म क्षेऽका जोिखममा परेका १ सय ३२ 
जना गभर्वती तथा सतु्केरी मिहलाको हवाइ 
उ ार गिरएको।
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
सतु्केरी मिहलाको हवाई उ ार गन 
कायर्लाई थप ूभावकारी बनाइने। 

८५ सामािजक कल को पमा रहेको 
दाइजो ूथाको अन्त्य गिरने। 
मिहला िव का कुरीित, भेदभाव र 
िहंसा अन्त्य गनर् सामािजक जागरण, 
सशिक्तकरण, मिहला िशक्षाका 
कायर्बम सञ् चालन गिरने। मिहला 
िहंसा िव  कडा कानूनी ूबन्ध 
गिरनेछ। घरेल ु िहंसामा परेका 
वेवािरसे मिहलालाई संरक्षण गनर् 
भक्तपरुको सूयर्िवनायकमा म ला-
साहना पनुःःथापना   केन्ि िनमार्ण 
गिरने। 

 ूदेश १ को धनकुटा, गण्डकी ूदेशको 
पोखरा, लिुम्बनी ूदेशको बटुवल, बागमती 
ूदेशको धािदङमा सामािजक कुरीित 
िव को अिभयान सञ् चालन  गिरएको।  

 मंगला साहना दीघर्कालीन पनुःःथापना 
केन्िका लािग भक्तपरुको सूयर्िवनायकमा 
सघन शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण 
आयोजनाबाट िवःततृ पिरयोजना ूितवेदनको 
तयारी भइरहेको। 

 मनोसामािजक िवमशर् केन्ि सञ् चालन गनर् 
१६ वटा  िजल्लाका २७ वटा मिहलासँग 
सम्बिन्धत संःथाह सँग सम्झौता गरी .१ 
लाख २५ हजारका दरले अनदुान उपलब्ध 
गराइएको। 

 सातै ूदेशको एक एक ःथानीय तहमा 
ःथानीय तहका कमर्चारी तथा 
जनूितिनिधलाई  लैि क सिहंणतुा तथा 
लैि क िहंसा िनवारणसम्बन्धी अन्तिबर् या 
कायर्बम गन कायर्बम अन्तगर्त िऽबेणी 
गाउँपािलका रोल्पा, मेचीनगर नगरपािलका 
झापा, लिम्कचहुा नगरपािलका कैलाली, 
िहमाल गाउँपािलका जमु्लामा कायर्बम 
सञ् चालन गिरएको।  

 सातै ूदेशको एक एक ःथानीय तहमा 
कोिभड लगायत िवपद् मा आईपन समःया 
तथा समाधान सम्बन्धी संरक्षण िवषय क्षेऽको 
भिूमकाबारे अिभमखुीकरण कायर्बम अन्तगर्त 
मःुता  िजल्लाको थासाङ गाउँपािलका, 
ताप्लेजङु िजल्लाको फुङिलङ नगरपािलका, 
कािलकोट िजल्लाको ितलागफुा 
नगरपािलकामा कायर्बम सञ् चालन भएको। 

८६ िवपन् न, दिलत, आदीवासी, 
जनजाती, एकल मिहला, अपा ता 
भएका मिहला, वादी, कमलरी, 

 जीिवकोपाजर्न सधुार कायर्बमका लािग १ 
सय ११ वटा ःथानीय तह छनौट गरी ूित 
ःथानीय तहमा . ८ लाख ९० हजारका 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
कमैया, चेपा , राउटे, लोपोन्मखु, 
सीमान्तकृत लगायत 
विञ् चतीकरणमा परेका सबै 
समदुायका मिहला तथा िकशोरीको 
आय आजर्न, क्षमता िवकास र 
सशिक्तकरणका कायर्बम सञ् चालन 
गिरने। 

दरले बजेट तथा कायर्बम िव ीय हःतान्तरण 
गरी पठाइएको र ७ सय जनाले तािलम ूा  
गरेका। 

 ८ वटा ःथानीय तहह बाट ५९ जना 
अपा ता भएका बालबािलकाको उपचार 
सहयोगको लािग िववरण ूा  भएकोमा 
जमु्लाका १७,  जाजरकोटको १, हमु्ला १ 
र डोटी १ गरी २० जना अपा ता भएका 
बालबािलकाको उपचार गिरएको। 

८७ बालबािलकाको मानिसक र 
शारीिरक िवकासका लािग 
पोषणयकु् त खाना, गणुःतरीय 
ःवाःथ्य सेवामा पहुँच, खेलकुद तथा 
मनोरञ् जनका अवसर ूदान गिरने। 
ःथानीय तहसँगको साझेदारीमा १५ 
ःथानमा बालउ ान तथा बाल 
मनोरञ् जन ःथल िनमार्ण गिरने।

 बाल उ ान तथा बाल मनोरञ् जन ःथल 
िनमार्णसम्बन्धी नमूना कायर्िविध तयार भई 
संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय माफर् त ःथानीय तहमा पठाइएको। 

८८ बालबािलकाको सवार्ि ण िवकास 
तथा बालसािहत्यको ूव र्न गनर् 
बाल ू ा ूित ान ःथापना गिरने। 
बालबािलकाको अन्तरिनिहत ूितभा 
ूःफुटन गराई वहुआयािमक 
िवकास गनर् झापाको दमकमा 
गणुःतरीय िशक्षा सिहतको िचल्सेन 
प्याराडाइज ःथापना गिरने। 

 बालबािलकाको सवार्ि ण िवकास तथा 
बालसािहत्यको ूव र्न गनर् बाल ू ा 
ूित ान ःथापनाका लािग अवधारणापऽको 
मःयौदा तयार गिरएको। 

८९ मोर , भक्तपरु, काःकी र बाँके 
िजल्लामा सरकारीःतरबाट 
बालसधुार गृह सञ् चालन गिरने। 
तनहुँको ढकालटारमा व्यविःथत 
बालसधुार गृह िनमार्ण गनर् बजेट 
व्यवःथा गिरएको। 

 बाँकेको नेपालगञ् जमा बाल सधुार गहृ भवन 
िनमार्ण गन कायर् ६० ूितशत सम्पन् न 
भएको। 

 सरकारीःतरबाट बाल सधुार गहृ 
सञ् चालनका लािग हालसम्म कमर्चारी 
व्यवःथापन हनु नसकेकोले चाल ु आ.व. 
२०७८/७९ सम्मका लािग यसेुफ नेपालसँग 
सम्झौता गरी सञ् चालन गिरएको। 

 तनहुँको ढकालटारमा व्यविःथत बाल सधुार 
गहृ िनमार्ण गनर्को लािग कुल लागत  ४१ 
करोडको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
भएको र शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण 
िवभाग, संघीय आयोजना कायार्न्वयन इकाई 
काःकी, पोखरालाई .४ करोड अिख्तयारी 
हःतान्तरण भई उक्त भवनको िनमार्ण शु  
भएको।  

 बालबािलका सम्बिन्ध राि य नीित, २०७८ 
को मःयौदा तयार गिरएको। 

 बालबािलका सम्बन्धी १० वष रणनीितक 
कायर्योजनाको मःयौदा तयार गिरएको। 

९० बाल अिधकारको संरक्षण, ूव र्न र 
िनयमन गनर् देशभरका सबै ःथानीय 
तहमा बालकल्याण अिधकारी 
तोिकने।

 गत आ.व. 2077/78 मा तोिकएका ३० 
समेत गरी हालसम्म १ सय ८१ वटा 
ःथानीय तहह मा बाल कल्याण अिधकारीह  
तोिकएको।

९१ एक सय शैया भन्दा ठूला ःवाःथ्य 
संःथामा ज्ये  नागिरकका लािग 
अलग वाडर् ःथापना गरी उपचार 
गन व्यवःथा िमलाइने। ज्ये  
नागिरकका लािग िमलन केन्ि, 
िदवा सेवा केन्ि र आरोग्य आौम 
सञ् चालन गिरने। काठमाड को 
गोठाटारमा अःपतालको सिुवधा 
सिहत ५ सय क्षमताको ज्ये  
नागिरक आबास िनमार्ण गनर् 
आवँयक रकम व्यवःथा गिरने। 

 ज्ये नागिरक िमलन केन्ि िनमार्ण तथा 
सञ् चालन सम्बन्धी पिरमािजर्त मापदण्ड 
ःवीकृत भई १४ ःथानीय तहमा . ३ 
करोड ४६ लाख बजेट पठाइएको। 

 ज्ये  नागिरक अःपताल र ज्ये  नागिरक 
वृ ाौमको छु ा-छु ै कायर्बमको पमा 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार भएको।१ 
सय ६५ बेडको ज्ये  नागिरक वृ ाौम र 
४५ वेडको ज्ये  नागिरक अःपतालको 
िनमार्णको लािग शहरी िवकास तथा भवन 
िनमार्ण िवभागमा िव ीय हःतान्तरण गरी 
कायर् अगािड बढाइएको।

९२ एकल मिहला, िवधवा तथा िवधुर, 
शारीिरक र मानिसक पमा 
अशक्त, असहाय, आफ्नो पिरवार र 
संरक्षण नभएका ज्ये  नागिरकका 
लािग िनःशलु्क औषधोपचार र 
संरक्षणको व्यवःथा 
गिरने।अल्जाइमसर् लगायत 
बु ौलीका रोगबाट ूभािवत ज्ये  
नागिरकको िनःशलु्क औषधोपचारको 
व्यवःथा गिरने।

 पशपुित वृ ाौममा ९९ जना र अन्य 
वृ ाौममा १ हजार ४ सय २ जना गरी 
जम्मा १ हजार ५ सय १ जना ज्ये  
नागिरकले संरक्षण सेवा पाइरहेका। 

 ज्ये  नागिरकको क्षेऽमा कायर् गन ८४ वटा 
संघ-संःथाह लाई .१० करोड १३ लाख 
बजेट अनदुान पठाइएको र उक्त संःथाह  
माफर् त १ हजार भन्दा बढी ज्ये  नागिरकले 
सेवा िलइरहेका। 
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7. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्म सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित / कानून/ कायर्िविध/ िनदिशका/ मापदण्डह  

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१ बालबािलका सम्बन्धी िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
२ अपा ता माम िनमार्ण तथा सञ् चालन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
३ ज्ये  नागिरक िमलन केन्ि सञ् चालन मापदण्ड, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

 

ख. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह  

रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 
 म ला-सहाना दीघर्कालीन पनुःथापना केन्ि (सूयर्िवनायक नगरपािलका-4, भक्तपरु) को 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गनर् शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण आयोजनामा 
िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

 

ग. वािषर्क िवकास कायर्बम  

मिहलातफर्  
 बहआुयािमक नमूना मामको लािग छनौट भएका ६ वटा ःथानीय तह (उलार्बारी नगरपािलका-
मोर , गोलबजार नगरपािलका-िसरहा, रा ी नगरपािलका-िचतवन, नेपालगञ् ज 
उपमहानगरपािलका-बाँके, नारायण नगरपािलका-दैलेख र धनगढी उपमहानगरपािलका-
कैलाली) मा िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयारीका लािग .६० लाख बजेट पठाइएको। 

 जीिवकोपाजर्न सधुार कायर्बमको लािग मानव िवकास सूचका मा पछािड परेका ५५ 
िजल्लाका १ सय ११ ःथानीय तह छनौट गरी ती ःथानीय तहमा .८ लाख ९० हजारका 
दरले बजेट तथा कायर्बम पठाइएकोमा ७ सय जनाले तािलम ूा   गरेका।  

 मिहला उ मशीलता िवकास सहजीकरण केन्ि सञ् चालनका लािग १ सय वटा ःथानीय तह 
छनौट गरी सम्बिन्धत ःथानीय तहमा .२ लाखका दरले जम्मा २ करोड बजेट 
पठाइएकोमा ३५ ःथानमा मिहला उ मशीलता सहजीकरण केन्ि व्यवःथापन सिमित गठन 
भएको।अन्यमा कायर्बम सञ् चालनको ूिबयामा रहेको। 

 रोजगारमूलक तािलम सञ् चालनका लािग सातवटा ूदेशका सातवटा ःथानीय तहह  
(उलार्बारी नगरपािलका-मोर , गोलबजार नगरपािलका-िसरहा, रा ी नगरपािलका-िचतवन, 
रघगु ा गाउँपािलका-म्याग्दी, नेपालगञ् ज उपमहानगरपािलका-बाँके, नारायण नगरपािलका-
दैलेख र धनगढी उपमहानगरपािलका-कैलाली) मा ूित ःथानीय तहमा .११ लाखका दरले 
बजेट पठाइएको। 

 मिहला उ मी मेला मधेश ूदेश, वाग्मती ूदेश र गण्डकी ूदेशमा आयोजना गिरएको। 
 ूत्येक ूदेशका २० जना मिहला र १ मिहला समहुलाई उ मशीलता ूव र्नका लािग 
ूिविध सहयोग कायर्बम अन्तगर्त ७ ूदेशमा बजेट िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार पीिडत/ूभािवतह का लािग रोजगारमूलक तािलम 
अन्तगर्त पनुःःथापना केन्ि (िाएन्जल्स) पोखरामा रहेका १५ जना सहभागीह लाई (लेिडज 
जु ा चप्पल बनाउने) तािलम सञ् चालन भएको। 
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 िहंसा पीिडत/ूभािवत मिहलाह लाई राि यःतरको दीघर्कालीन पनुःःथापना केन्ि मंगला- 
साहना पनुःःथापना केन्िमा पनुःःथापना गिरएको।  

 Commission on the Status of the Women (CSW) को ६६औ ं सम्मेलनमा सहभािगता 
जनाइएको। 

 सबै ूकारका भेदभाव अन्त्य गन महासिन्ध (CEDAW) को ७ औ ंआविधक ूितवेदनको 
ूारिम्भक मःयौदा तयािरको चरणमा रहेको।साथै, ूितवेदन उपर राय सझुाव िदन िनदशक 
सिमित तथा कायर् सिमित गठन भएको। 

ज्ये  नागिरकतफर्  
 गोठाटारमा ज्ये  नागिरक अःपतालसिहतको ज्ये  नागिरक वृ ाौम िनमार्णको लािग शहरी 
िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागमा . ५ करोडको अिख्तयारी पठाइएको।  

 ज्ये  नागिरक िमलन केन्ि भवनको ूािविधक Drawing Design तयार भएको। 
 ज्ये  नागिरक िमलन केन्ि ःथापना गनर् ःथानीय तहह को छनौट तथा केन्ि सञ् चालन 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ःवीकृत भई १४ ःथानमा िमलनकेन्ि िनमार्णको लािग . ३ 
करोड ४६ लाख िनकासा िदएको। 

अपा तातफर्  
 सहायक साममी उत्पादन तथा िवतरणको लािग संःथासँग सम्झौता गरी कायर् सञ् चालन 
भइरहेको र १ हजार ९२ थान सहायक सामामी िवतरण गिरएको।  

 नेपाल अपा  संघ, खगेन्ि नवजीवन केन्ि जोरपाटी, काठमाड लाई ५० जना अपा ता भएका 
व्यिक्तलाई पनुःःथापना सेवा उपलब्ध गराउन .५० लाख र कु रोग िनवारण संघ 
काठमाड ारा १ सय ३० जना कु रोग ूभािवत व्यिक्तह लाई पनुःःथापना सेवा उपलब्ध 
गराउन .४५ लाख अनदुान उपलब्ध गराइएको।   

 अपा ता माम ःथापना तथा सञ् चालनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भएको।  
 मन्ऽालयलाई अपा मैऽी िनकायको पमा िवकास गनर् संघीय सिचवालय िनमार्ण तथा 
व्यवःथापन कायार्लयलाई कायर्बम कायार्न्वयन गनर् रकमान्तर भई अिख्तयारी पठाइएकोमा 
बोलपऽ आ ान गिरएको।  

 मन्ऽालयको वेभसाइट अपा तामैऽी बनाउन ूारिम्भक सोध अध्ययन (Initial Research 

Studies) को ूितवेदन  तयार भएको। 
 यस अविधमा सहारािबहीन थप ३१ जना गरी कुल १ हजार ९ सय ८४ जना अपा ता 
भएका व्यिक्तलाई पनुःःथापना केन्िमा संरक्षण गिरएको। 

 अपा ता भएका व्यिक्तह सँग सम्बिन्धत ४२ वटा संघ-संःथाह लाई . ३ करोड ६५ 
लाख बजेट कायर्बम सञ् चालन कायर्िविधसिहत पठाइएको। 

बालबािलकातफर्  
 िसंहदरबार पिरसर िभऽ िदवा िशश ुःयाहार सञ् चालन गनर् .४८ लाख, बालबािलका िव  
हनेु िहंसा िव को दिक्षण एिसयाली ूयास (SAIEVAC) लाई .५० लाख र नेपाल बाल 
स ठनलाई .३० लाख अनदुान उपलब्ध गराइएको। 
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 बाल अिधकारसम्बन्धी अन्तरार्ि य महासिन्ध १९८९ (CRC) को छैठ /सात  आविधक 
ूितवेदन संयकु्त रा  संघमा पेश गिरएको। 

िवभागतफर्  
 िव ालयःतरका बालबािलकालाई लाग ुऔषध दवु्यर्सनी, बालिववाह िनयन्ऽण कायर्बम ८ 
िजल्लाका ःथानीय तहह मा सञ् चालन गिरएको।  

 ःथानीय तहका कमर्चारी तथा जनूितिनिधलाई लैि क सिहंणतुा तथा लैि क िहंसा 
िनवारणसम्बन्धी ५ िजल्लामा अन्तिबर् या कायर्बम सञ् चालन गिरएको।  

 सामािजक कुरीित तथा हािनकारक अभ्यास िव  सचेतना कायर्बम ५ वटा िजल्लाका 
िविभन् न ःथानीय तहमा सञ् चालन गिरएको। 

 कोिभड लगायत िवपद् मा आईपन समःया तथा समाधानसम्बन्धी संरक्षण िवषय क्षेऽ 
(Protection Cluster) सम्बन्धी अन्तिबर् या ४ िजल्लामा सञ् चालन गिरएको। 

 मनोसामािजक िवमशर् केन्ि सञ् चालन गनर् िविभन् न िजल्लाका २७ वटा संःथाह सँग सम्झौता 
गरी .१ लाख २५ हजार  का दरले अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

राि य बाल अिधकार पिरष  
 24 वटा िजल्लाका 2 सय 34 वटा ःथानीय बाल अिधकार सिमितका 7 सय 41 जना 
सदःय तथा कमर्चारीह लाइर् अिभमखुीकरण गिरएको। 

 बाल संरक्षणका लािग सामािजक सरुक्षा कायर्बम लागू गनर् गराउन ःथानीय तहका 
पदािधकारीह सँगको ूदेश ःतरीय छलफल कायर्बम अन्तगर्त हालसम्म २ सय जनाभन्दा 
बढी पदािधकारीसँग अन्तिबर् या सम्पन् न गिरएको। 

 नेपाल र भारतमा ओसारपसार तथा बेवािरसे बनाइएका नेपाली बालबािलकाको उ ार, ःवदेश 
िफतीर्, पािरवािरक पनुःिमलन र सहायता कायर् अन्तगर्त तेॐो ऽैमािसक सम्ममा ४४ जना 
बालबािलकाको उ ार गिरएको। 

 बेवािरसे भेिटएका, बाल गहृमा अनािधकृत पमा रािखएका र अन्य जोिखमयकु्त अवःथाबाट 
उ ार गिरएका बालबािलकाको संरक्षण तथा व्यवःथापनका लािग अःथायी संरक्षण सेवा 
उपलब्ध गराउने सूचीकृत संःथाह लाई उपलब्ध गराउने अनदुान कायर् अन्तगर्त 1 सय 16 
जना बालकह  र 74 जना  बािलकाह  २४ वटा संःथाह को संरक्षणमा रहेका। 

 नेपाल ूहरीको मिहला, बालबािलका तथा ज्ये  नागिरक सेवा केन्िमा कायर्रत 
कमर्चारीह लाई १ सय ४ िदनको सेवा ूवाह तथा बाल अिधकार ूव र्नका लािग 
अिभमखुीकरण कायर्बम अन्तगर्त नेपाल ूहरी ूिशक्षण ूित ानका २८ जना 
अिधकृतह लाई अिभमखुीकरण गिरएको। 

 आमाबाब ुनभएका, िवपन् न दिलत र अपा ता भएका २० जना बालबािलकाह को उपचार 
गिरएको र ९ जना बालबािलकाह  उपचाररत रहेका। 

 बालबािलकासम्बन्धी कानूनी ूावधानह  लगायत कानून िवपिरत बालबािलकालाइर् पिरवारबाट 
अलग गराउने कायर् रोकथामका लािग पाँच िजल्लाका ३२ वटा ःथानीय तहका १ सय ८५ 
जनाको सहभािगतामा िजल्लाःतरीय अन्तिबर् या कायर्बम सम्पन् न गिरएको। 
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 मापदण्ड िवपिरत सञ् चालनमा रहेका बाल गहृह बाट २२ बालक र ११ बािलकाको उ ार 
गिरएको। 

 जोिखम, िवप  तथा आपतकालीन अवःथाबाट पीिडत तथा ूभािवत बालबािलकालाइर् पिरष  
तथा हेल्पलाइन केन्िह बाट आपतकालीन नगद तथा िजन्सी सहयोग र अःथायी संरक्षण 
सेवा ूदायक संःथाह लाइर् अनदुान कायर्बम अन्तगर्त बालक १ सय ६१ र बािलका ३२ 
गरी कुल  १ सय ९३ जनालाइर् संरक्षण गनर् अनदुान सहयोग गिरएको। 

 

घ. अन्तराि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह  

संःथा पिरयोजनाको संख्या कुल बजेट 

अन्तराि य गैर-सरकारी संःथा ८१ .३३ अवर् ९४ करोड 

गैर-सरकारी संःथा १,01४ . २४ अवर् ४१ करोड 

कायर्बम ूगित 
 ूत्येक मन्ऽालय एवम ् केन्िीय िनकायह मा तोिकएका लैि क सम्पकर्  व्यिक्त (Gender 

Focal Person) सँग मन्ऽालयले तयार गरेको लैि क सम्पकर्  व्यिक्तको TOR को ूभावकारी 
कायार्न्वयन सम्बन्धमा अन्तिबर् या गिरएको। 

 अन्तरार्ि य मिहला िदवस, राि य मिहला िदवस र लैि क िहंसा िव को १६ िदने अिभयान 
सञ् चालन गिरएको। 

 
 

8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् योजना/योजना/कायर्बमको 
ूगितः 
 बहआुयािमक नमूना माम िनमार्णका लािग रा ी नगरपािलका िचतवन, गोलबजार नगरपािलका 

िसराहा, उलार्बारी नगरपािलका मोरङ गरी जम्मा ३ वटा िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन (DPR) 
अिन्तम चरणमा रहेको। 

 मानव िवकास सूचका मा पछािड परेका ५५ िजल्लाका १ सय ११ ःथानीय तह छनौट गरी 
ती ःथानीय तहमा . ८ लाख ९० हजारका दरले बजेट तथा कायर्बम पठाइएकोमा ७ सय 
जनाले तािलम ूा  गरेका। 

 सातै ूदेशबाट छनौट भएका बहआुयािमक नमूना बःतीका दिलत, अल्पसंख्यक, 
अितसीमान्तीकृत, सीमान्तीकृत समदुायका मिहला र िकशोरीह का लािग लिक्षत कायर्बम 
अन्तगर्त िसराहा, उलार्बारी, मोरङमा थाकलबाट हःतकलाका सामामी िनमार्ण सम्बन्धी एक 
मिहने सीप िवकास तािलम सम्पन् न गिरएको। 

 िहंसा पीिडत मिहला तथा िकशोरी अल्पकालीन सेवा केन्ि, सञ् चालनका लािग २१ वटा ःथानीय 
तहह मा ूित ःथानीय तह .३ लाखका दरले बजेट पठाइएको। 

 मिहला, बालबािलका, अपा ता भएका व्यिक्त, ज्ये  नागिरक र यौिनक तथा लैि क 
अल्पसंख्यकका तथ्या  स लन र अ ाविधक गन कायर्बमको लािग ७ सय ५३ वटा ःथानीय 
तहह मा .१ लाखका दरले रकम पठाइएको र ती ःथानीय तहह बाट तथ्या सम्बन्धी 
ूितवेदन आउने बम जारी रहेको। 
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9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
340000113 मिहला, बालबािलका तथा ज्ये  नागिरक मन्ऽालय 96869 74790 77.21 
340000123 पशपुती वृ ाौम 28700 15580 54.28 
340001013 लैि क िहंसा िनवारण तथा मानव बेचिवखन िनयन्ऽण कायर्बम 37300 29726 79.69 
340001023 सामािजक िवकास कायर्बम 108500 92870 85.59 
340001033 बाल िवकास कायर्बम 81321 59796 73.53 
340001053 रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 76500 38192 49.92 
340011013 मिहला तथा बालबािलका िवभाग 52500 36672 69.85 
340410113 समाज कल्याण पिरष 2500 2500 100.00 
340810113 राि य बाल अिधकार पिरष 72250 67905 93.99 

कुल जम्मा 556440 418030 75.13 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

340000114 मिहला, बालबािलका तथा ज्ये नागिरक मन्ऽालय 13200 11536 87.39 
340000124 पशपुती वृ ाौम 300 296 98.80 
340001024 सामािजक िवकास कायर्बम 8300 1115 13.43 
340001034 बाल िवकास कायर्बम 48200 46555 96.59 
340001054 रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 1000 385 38.50 
340011014 मिहला तथा बालबािलका िवभाग 34656 5676 16.38 
340410114 समाज कल्याण पिरष 5500 5500 100.00 
340810114 राि य बाल अिधकार पिरष 8400 7475 88.99 

कुल जम्मा 119556 78538 65.69 
 

10.  आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
340000113 मिहला, बालबािलका तथा ज्ये नागिरक मन्ऽालय 98500 59591 60.50 
340000123 पशपुती वृ ाौम 30300 13403 44.23 
340001013 लैि क िहंसा िनवारण तथा मानव बेचिवखन िनयन्ऽण कायर्बम 36600 21885 59.79 
340001023 सामािजक िवकास कायर्बम 93406 39699 42.50 
340001033 बाल िवकास कायर्बम 75800 29970 39.54 
340001053 रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 66610 34282 51.47 
340011013 मिहला तथा बालबािलका िवभाग 32900 18312 55.66 
340410113 समाज कल्याण पिरष 4500 2333 51.85 
340810113 राि य बाल अिधकार पिरष 71200 40261 56.55 

कुल जम्मा 509816 259736 50.95 
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 पुजँीगत ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
340000114 मिहला, बालबािलका तथा ज्ये नागिरक मन्ऽालय 6400 1803 28.18 
340000124 पशपुती वृ ाौम 500 0 0.00 
340001024 सामािजक िवकास कायर्बम 57000 1533 2.69 
340001034 बाल िवकास कायर्बम 51900 2646 5.10 
340001054 रा पित मिहला सशिक्तकरण पिरयोजना 11000 0 0.00 
340011014 मिहला तथा बालबािलका िवभाग 25900 15626 60.33 
340810114 राि य बाल अिधकार पिरष 3500 2203 62.94 

कुल जम्मा 156200 23811 15.24 
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यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम 
यवुा तथा खेलकुदको िवकास र िवःतार गद समृ  रा  िनमार्णका लािग यवुा पिरचालन गनर्, 
खेलकुदको माध्यमबाट नागिरकको ःवाःथ्य तथा तन्दु ःती अिभविृ मा म त गद राि य गौरव 
बढाउन यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालयले कायर्बमह  सञ् चालन गद आएको छ।नेपालको िदगो 
िवकासका लआयह  ूाि का लािग यवुा र खेलकुदको िवकास गरी गिरबी न्यूनीकरण, ःवःथ समाज 
िनमार्ण र आिथर्क विृ का लािग यवुाको पिरचालन गनुर् अपिरहायर् भएको छ।राि य यवुा नीित, 
राि य खेलकुद नीित र िदगो िवकासका लआय ूाि लाई मध्यनजर गद यवुाको क्षमता िवकास गरी 
पिरचालन गन, यवुालाई रोजगार र ःवरोजगार ब  म त गन, सबैलाई खेलकुद अभ्यासको अवसर 
िसजर्ना गन, खेलकुदका पूवार्धारह को िवकास गन र खेलकुदका राि य तथा अन्तरार्ि य 
ूितयोिगताह  आयोजना गन कायर्लाई जोड िदइनेछ। 

 
2. दीघर्कालीन सोच  

 यवुाको सवार् ीण िवकास रा  िनमार्णको ूमखु आधार (यवुा)। 
 ःवच्छ, व्यावसाियक तथा ूिविधमैऽी खेलकुद अिभविृ  (खेलकुद)। 

 
3. उ ेँ य  

 

यवुा 
 यवुाको दक्षता र क्षमताको िवकास गन, 
 यवुालाई उ मशील, रोजगार र ःवरोजगार बनाउने, 
 शासकीय ूिबया, सामािजक, सांःकृितक र आिथर्क पान्तरणमा यवुाको साथर्क सहभािगता 

अिभविृ  गन, 
 यवुालाई आत्मिनभर्र, ःवावलम्बी र चिरऽवान बनाउने। 

 

खेलकुद 
 खेलकुद पूवार्धारको िवकास, िवःतार र ःतरोन् नित गन, 
 खेलकुद क्षेऽलाई ूितंपधीर् र व्यावसाियक बनाउने, 
 सबै क्षेऽमा खेलकुदलाई मूलूवाहीकरण गन। 

 

4. रणनीित  
यवुा 
 ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा र सीप िवकासका अवसर िवःतार गन। 
 यवुालाई उ म र व्यावसाय सञ् चालनमा ूोत्साहन गन। 
 यवुा ारा स ािलत उ म, व्यावसाय तथा उ ोगको ूव र्न गन। 
 िव ीय ॐोत साधनमा यवुाको पहुँच िवःतार गन। 
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 तीन तहमा नीित िनमार्णदेिख कायार्न्वयनसम्म यवुाको समावेशी र साथर्क सहभािगता सिुनिँ चत 
गन। 

 यवुा ःवयंसेवी संःकृितको िवकास गन। 
 ःकाउट संरचनालाई िवकास र िवःतार गन। 
खेलकुद 
 सबै तहसँगको समन्वय र सहकायर्मा खेलकुद पूवार्धारको िनमार्ण, संरक्षण र ःतरोन् नती गन। 
 खेलकुद पूवार्धारको िवकास, व्यवःथापन र गितिविध सञ् चालनमा िनजी क्षेऽलाई ूोत्साहन 

गन। 
 खेलकुद िवकासमा आव  संघ संःथाह को क्षमता िवकास तथा संःथाह मा सशुासन ूव र्न 

गन। 
 ूितभावान खेलाडीको पिहचान, क्षमता िवकास तथा ूोत्साहनको व्यवःथा गन। 
 समाजमा खेलकुदको मह व ःथािपत गद सबैलाई खेलकुदमा सहभागी हनेु अवसर िसजर्ना 

गन। 
 आिथर्क तथा सामािजक िवकासका लािग खेलकुद गितिविधलाई ूाथिमकता िदने। 

 

5. जनशिक्त िववरण   
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त/फािजल 

1.  यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 57 57 0 

2.  राि य खेलकुद पिरषद 1000 557 443 
3.  राि य यवुा पिरषद 30 28 2 
4.  नेपाल ःकाउट 55 55 0 
5.  यवुा तथा साना व्यावसायी ःवरोजगार कोष 68 52 16 

 
6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट बक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 

नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
२४७ यवुाको क्षमता अिभविृ गरी

देशभक्त, अनशुािसत र उ मशील 
बनाइने। मलुकुको आिथर्क, 
सामािजक र सांःकृितक 
पान्तरणमा यवुाको साथर्क 

सहभािगताका लािग यवुा लिक्षत 
कायर्बम सञ् चालन गिरने।

 ६ सय २ जना यवुालाई उ मशीलता तथा िव ीय 
साक्षरता तािलम ूदान गिरएको।२ हजार ३ सय १७ 
जनालाई उ म परामशर् ूदान गिरएको। यवुा क्लव 
गठन तथा नमूना संसद अभ्यासका लािग ७२ जनालाई 
तािलम ूदान गिरएको।  

२४८ यवुा तथा साना व्यावसायी
ःवरोजगार कोष माफर् त ूािविधक 
र व्यावसाियक सीप सिहत कजार् 

 ःवरोजगार िसजर्नाका लािग यवुा तथा साना व्यावसायी 
ःवरोजगार कोषमा भएको . ७७ करोड ४९ लाख 
सहकारी माफर् त कजार् लगानी गिरएको। िविभ  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
सिुवधा उपलब्ध गराई आगामी 
वषर् थप १२ हजार यवुालाई 
ःवरोजगार बनाइने।यवुा तथा 
साना व्यावसायीलाई यवुा 
ःवरोजगार कोषबाट ूवाह 
गिरएको कजार्को सरुक्षण 
िूिमयमको ५० ूितशत अनदुान 
िदने। 

व्यावसाय सञ् चालन गरी थप ८ हजार १ सय ५० 
जना ःवरोजगार भएका। ३३ वटा सहकारी संःथाह  
माफर् त १ हजार १ सय १९ जना व्यावसायीलाई व्याज 
अनदुान िनकासा गिरएको।४ हजार ४ सय ५७ जना 
व्यावसाय र व्यावसायीको बीमा गिरएको। 

२४९ राि य यवुा पिरषद माफर् त यवुा 
शिक्तलाई संगिठत गरी िवप  
जोिखम न्यूनीकरण, वातावरण 
संरक्षण, राहत, उ ार तथा 
जनचेतना अिभविृ  लगायतका 
सामािजक कायर्मा पिरचािलत 
गिरने।आिथर्क, सामािजक र 
सांःकृितक पान्तरण ूिबयामा 
यवुाको नेततृ्वदायी भिूमका 
ःथािपत गिरनेछ।राि य यवुा 
पिरषदको अमसरतामा सबै 
ूदेशमा यवुा नवूवतर्न केन्ि 
ःथापना गिरने। 

 उ मशीलता, कृिष, िशक्षा र िवप  व्यवःथापन तथा 
ःवाःथ्य जनचेतनामा १ हजार २५ जना यवुा पिरचालन 
गिरएको। राि य यवुा पिरषद, काठमाड  िवँ विव ालय 
र काॅकेो नमोबु  नगरपािलकाबीच सम्झौता भई 
नमोबु  नगरपािलकामा नवूवतर्न तथा इन्क्यवेुशन 
सेन्टर सञ् चालन गिरएको। यस सेन्टरबाट इन् नोभेिटभ 
आइिडया भएका यवुाह बाट ूा  ूःताव अध्ययन गरी 
१ सय ११ जना यवुालाई लाइभ अिडसनका लािग 
छनौट गरेको।यसै आिथर्क वषर् िभऽ ती यवुाह को 
इन् नोभेिटभ आइिडयाह को लाइभ अिडसन गन तयारी 
भइरहेको। 

२५० पाचँदेिख पच्चीस वषर् उमेर
समूहका िव ाथीर्लाई ःकाउटमा 
समािहत गरी अनशुािसत, 
ःवावलम्बी र ःवयंसेवीभाव सिहत 
रा  िनमार्णमा सिबय 
गराइने।आगामी वषर् १३ हजार 
िव ालयमा नेपाल ःकाउट 
िवःतार गिरने। 

 नेपाल ःकाउटले ३२ जना ःकाउटरह लाई Boys 

Scout एडभान्स तािलम र १ हजार ६६ जनालाई 
आधारभतु ःकाउट तािलम ूदान गिरएको। २५ जना 
Leader Trainer लाई CLT (Course for Leader 

Trainer) तािलम ूदान गिरएको। िवप   व्यवःथापन, 
ःवःथ्य जनचेतना, कोिभड िव को अिभयान लगायत 
िविभ  पवर् तथा िदवसह मा थप ६० हजार १ सय ६ 
जना ःकाउट ःवयंसेवक पिरचालन गिरएको। ७० 
जना ःकाउटलाई िवप  व्यवःथापन तािलम ूदान गरी 
टाःक फोसर् गठन गिरएको। उक्त टाःक फोसर्ले 
सम्बिन्धत ूदेशमा ६० जनाका दरले ःकाउटह लाई 
िवप  व्यवःथापनका लािग अिभमखुीकरण ूदान 
गरेको। 

२५१ समदुायःतरदेिख नै खेलकुदको
िवकास र िवःतार गरी शारीिरक

 भौितक ूगित ७२ ूितशत र िव ीय ूगित १९.७४ 
ूितशत हािसल भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
र मानिसक पमा ःवःथ, सक्षम
र अनशुािसत नागिरक तयार गद 
अन्तरार्ि य जगतमा रा को 
सम्मान अिभविृ  गनर् खेलकुद 
पूवार्धार िवकास, खेलकुद 
ूितयोिगता आयोजना, खेलकुद 
ूिशक्षण सञ् चालन तथा 
ूितभावान खेलाडीलाई ूोत्साहन 
ूदान गन। 

 ःथानीयःतरमा १ लाख ३५ हजार जना र 
राि यःतरमा ८ हजार ४ सय जना खेलाडीलाई 
खेलकुद ूिशक्षण भइरहेको। ५९ वटा राि यःतरका 
ूितयोिगता आयोजना गिरएको। ८ वटा अन्तरार्ि य 
ूितयोिगता आयोजना र २९ वटा अन्तरार्ि य 
ूितयोगतामा सहभागी भएको। अन्तरार्ि यःतरको 
ूितयोिगतामा पदक ूा  गन १ सय ९३ जना 
खेलाडीलाई जनही मािसक .६ हजारका दरले, ूथम 
ओलिम्पयन ३ जनालाई जनही मािसक . १० 
हजारका दरले र ओलिम्पकमा सहभागी ५६ जना 
खेलाडीलाई जनही मािसक . ४ हजारका दरले 
सम्मान तथा ूोत्साहन भ ा िवतरण गिरएको। ९ जना 
ूितभावान खेलाडी तथा ूिशक्षकलाई जनही . १ 
लाख नगदसिहत राि य ूितभा सम्मान ूदान 
गिरएको। मािल्दभ्समा आयोिजत साफ च्यािम्पयनसीप 
ूितयोिगतामा ि तीय ःथान हािसल गन नेपाली पु ष 
फुटबल िटममा २३ जना खेलाडीलाई जनही  ५ 
लाख, ूिशक्षक, डाक्टर र व्यवःथापकलाई जनही . 
३ लाख नगद, ४ जना अिफिसयललाई ूमाण पऽ 
ूदान गिरएको। वंगलादेशमा आयोिजत सेन्शल जोन 
भिलबल ूितयोिगतामा ःवणर् पदक हािसल गन नेपाली 
मिहला भिलबल टोलीका १२ जना खेलाडीलाई जनही 
. ५ लाख, ूिशक्षक र डाक्टरलाई जनही . ३ 

लाख र व्यवःथापकलाई . २ लाख नगदसिहत 
सम्मान गिरएको। 

२५३ मोर को वै नाथपरु, काठमाड को
मलुपानी, पन्देहीको भैरहवा, 
दाङको लमही, बाँकेको 
नेपालगञ् ज र कञ् चनपरुको 
महेन्िनगरमा िबकेट मैदान 
िनमार्ण सम्पन् न गनर् आवँयक 
रकम िविनयोजन गिरएको। 
आगामी वषर् पोखरामा र शाला 
िनमार्ण सम्पन् न गिरने। 

 मलुपानी िबकेट एकेडेमीको प्यािभिलयन ब्लकको 
जगको Footing ढलान कायर् सम्पन् न भएको, पािकर्  र 
ल्याण्डःकेिपङका लािग िरटेिनङ वालको कायर् सम्पन् न 
भई आयोजनाको २७.२५ ूितशत कायर् सम्पन् न 
भएको। कोहलपरु िबकेट र शालामा सेन िनमार्ण, गेट 
ममर्त ुववेल जडानको कायर्को ठेक्का मूल्या न 
भइरहेको। भैरहवा िबकेट मैदानको प्यारािपटको िभऽी 
पािटर्सन गारो र प्ला र गन कायर् भइरहेको तथा 
इलेिक्शकल वायिरङको कायर् चाल ु रही आयोजनाको 
२० ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 

२५५ धनगढी, िवरेन्िनगर, नेपालगञ् ज,  वीरगञ् ज र शालाको टाइिवमको ढलान सम्पन् न भइर् 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
वीरगञ् ज, जनकपरु र इटहरीमा 
ूादेिशक र शाला िनमार्ण अिघ 
बढाइने।सबै ःथानीय तहमा 
खेलमाम िनमार्ण गनर् रकम 
छु ाएको। 

िपल्लर ढलानका लािग फमार् जडान कायर् चाल ु रही 
आयोजनाको ३.५ ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 
सखुत र शाला आयोजनाको ३.५ ूितशत कायर् 
सम्पन् न भएको। धनगढी र शालाको प्यारािपटको 
ब्लक िनमार्णको ठेक् का बमोिजम िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
भई आयोजनाको ४२.७५ ूितशत कायर् सम्पन् न 
भएको। 

२५७ आगामी आिथर्क वषर् नव राि य
खेलकुद आयोजना गिरनेछ। 
अन्तरार्ि यःतरमा पदक हािसल 
गनर् सम्भाव्य खेल पिहचान गरी 
ूोत्साहन गिरने। अन्तरार्ि य 
ूितयोिगतामा नेपालको सहभािगता 
विृ  गिरने।

 आगामी २०७९ साल जेठ २२ देिख २८ सम्म 
पोखरामा नव  राि य खेलकुद आयोजना गन 
मिन्ऽपिरषद् बाट िनणर्य भई कायर् अगािड बढाइएको। 

२५८ नेपाललाई खेल पयर्टनको उत्कृ  
गन्तव्यको पमा िवकास गनर् 
अन्तरार्ि यःतरको खेल 
िव ालयको सम्भाव्यता अध्ययन 
गिरने। 

 अन्तरार्ि यःतरको खेलकुद िवँ विव ालयको सम्भाव्यता 
अध्ययन कायर् भई ूितवेदनको ूारिम्भक मःयौदा ूा  
भएको। 

 
 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः नया ँतजुर्मा/संशोधन 
1. राि य ःवयंसेवक नीित, २०७९ मःयौदा तयार 
2. राि य खेलकुद िवकास िनयमावली, २०७९ मःयौदा तयार 
3. ःथानीय तहमा खेलकुद पूवार्धार िनमार्ण कायर्िविध, २०७५ संशोधन 
4. खेलकुद परुःकार तथा सम्मान कायर्िविध, २०७५ संशोधन मःयौदा 
5. राि य यवुा ूितभा सम्मान कायर्िविध, 2077 संशोधन 

 
 

ख. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1) 
 राि य यवुा पिरचालन कायर्बम 
 खेलकुद िवकास कायर्बम 
 नेपाल ःकाउट  
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ग. वािषर्क िवकास कायर्बमः 
आ.व. २०७८/७९ को वािषर्क िवकास कायर्बम कायार्न्वयनका अन्य मखु्य मखु्य 
उपलिब्धह  
 यवुाको क्षेऽमा कायर्रत ४ जना पऽकारलाई जनही . ५० हजारका दरले र १२ जना 
ूितभावान यवुालाई जनही . १ लाखका दरले नगदसिहत राि य यवुा ूितभा सम्मान ारा 
सम्मान गिरएको। 

 मानवता ूव र्नका लािग ३ सय ८० जना यवुा सहभागी गराई सचेतना कायर्बम सञ् चालन 
गिरएको। 

 राि य अपा  कोषसँगको सहकायर्मा अपा ता भएका १ सय जना यवुालाई सहयोग साममी 
िवतरण गिरएको। 

 २ सय ५० जना खेलकमीर्ह लाई खेलकुदमा ूितविन्धत औषधी सेवन िव को सचेतना 
ूदान गिरएको। 

 १ सय २० जना खेलाडी तथा ूिशक्षकलाई खेलकुदमा लैि क िहंसा िव को सचेतना 
ूदान गिरएको। 

 १ सय २० जना खेलाडी र १० जना अन्तरार्ि य पदक िवजेता खेलाडीबीच अन्तिबर् या 
कायर्बम सञ् चालन गरेको। 

 खेलकुदका ४५ वटा राि यःतरका संघ संःथालाई क्षमता अिभविृ  कायर्बम सञ् चालन 
गिरएको। 

 थप २ सय जनाले खेलकुद पूवार्धार िनमार्ण कायर्मा रोजगार ूा  गरेको। 
  

8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् आयोजना/योजना/कायर्बमको ूगितः 
ब.सं. आयोजना/योजना/कायर्बम ूगित 
१ खेलमाम िनमार्ण  ःथानीय तहसँगको सहलगानीमा खेलमाम िनमार्णका लािग 

१ सय ७२ वटा पािलकालाई जम्मा .२५ करोड 
िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
343000113 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 48104 39750 82.63 
343001013 राि य यवुा पिरचालन कायर्बम 15863 4495 28.34 
343001023 खेलकुद िवकास कायर्बम 18800 13782 73.31 
343001033 नेपाल ःकाउट 75000 75000 100.00 
343410113 राि य खेलकुद पिरष 904625 703800 77.80 
343410123 राि य यवुा पिरष 93900 51345 54.68 
343510113 यवुा ःवरोजगार कोष 125600 48098 38.29 

कुल जम्मा 1281892 936270 73.04 
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 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

343000114 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 1550 1549 99.93 
343410114 राि य खेलकुद पिरष 772237 455552 58.99 
343410124 राि य यवुा पिरष 1100 1092 99.29 
343510114 यवुा ःवरोजगार कोष 800 748 93.49 

कुल जम्मा 775687 458941 59.17 
 

10.  आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर्  ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
343000113 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 48400 31099 64.25 
343001013 राि य यवुा पिरचालन कायर्बम 28400 2975 10.47 
343001023 खेलकुद िवकास कायर्बम 43300 23710 54.76 
343001033 नेपाल ःकाउट 46000 33140 72.04 
343410113 राि य खेलकुद पिरष 989000 493859 49.94 
343410123 राि य यवुा पिरष 87300 40000 45.82 
343510113 यवुा ःवरोजगार कोष 124200 49023 39.47 

कुल जम्मा 1366600 673806 49.31 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

343000114 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 1800 1365 75.82 
343001034 नेपाल ःकाउट 7000 7000 100.00 
343410114 राि य खेलकुद पिरष 524000 31203 5.95 
343410124 राि य यवुा पिरष 3500 860 24.59 
343510114 यवुा ःवरोजगार कोष 1400 831 59.37 

कुल जम्मा 537700 41260 7.67 
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रक्षा मन्ऽालय 

१. पृ भिूम  
मलुकुलाई आन्तिरक तथा बा  य सरुक्षा चनुौतीह बाट ःवतन्ऽ र सरुिक्षत राख्दै नेपाली जनताको 
जीउ धनको सरुक्षा र संरक्षण गनर्, शािन्तपूवर्क बाँच्न पाउने नैसिगर्क अिधकारलाई सिुनि त गनर् र 
नेपालको भौगोिलक अखण्डता र एकतालाई अटल र अक्षुण्ण राख् न रक्षा मन्ऽालय सदैव िबयाशील 
रही आएको छ।नेपालको संिवधानको भाग २८, धारा २६७ मा नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, 
भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता र राि य एकताको रक्षाको लािग संिवधानूित ूितब  समावेशी 
नेपाली सेनाको एक संगठन रहने व्यवःथा रहेको छ।संिवधान ूद  दाियत्वह  िनवार्ह गन बममा 
हालका िदनमा नेपाली सेनाले मूलत: बाअ य सरुक्षा, ूितरक्षा, आन्तिरक सरुक्षा, िवप  व्यवःथापन, 
ूकृित संरक्षण, नेपाल सरकारको िनदशनबमोिजम राि य पिहचान बोकेका ठूला एवम ् रणनीितक 
मह वका िवकास िनमार्ण, कोिरडोर तथा सडक खण्डह , मलुकुका मह वपूणर् ऐितहािसक 
सांःकृितक संरचना तथा अित िविश  र िविश  व्यिक्तह को सरुक्षा एवम ्संयकु्त रा संघको आ ान 
अनसुार िविभन् न देशमा शािन्त ःथापना जःता नेपाल सरकारले समु्पेको िजम्मेवारी कुशलतापूवर्क 
सम्पादन गद आइरहेको छ।मलुकुमा संघीय गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको ःथापना पँ चात ्
सेनामािथ नागिरक िनयन्ऽण, सेनाको आधिुनकीकरण र पनु:संरचना, नागिरक-सैिनक सम्बन्ध जःता 
िवषयह  शासकीय ूणालीिभऽ ूाथिमकताका साथ कायार्न्वयन भइरहेको छन।् 

 

२. दीघर्कालीन सोच 
नेपालको सावर्भौमस ा, ःवाधीनता, ःवतन्ऽता, भौगोिलक अखण्डता, राि य एकता, ःवािभमान र 
सामािजक सद् भावको रक्षा एवम ् राि य मूल्य-मान्यता र गिरमामा आधािरत रहेर राि य िहतको 
पिहचान र ूव र्न गद नेपाललाई सरुिक्षत, शािन्तपूणर्, सशुािसत, समतामूलक, एकताब  र समृ  
रा को पमा िवकास गन। 

 

३. उ ेँ य 
 रक्षा मन्ऽालय र नेपाली सेनाको भौितक, मानवीय तथा ूािविधक क्षेऽमा क्षमता अिभविृ  गरी 
थप दक्ष, आधिुनक र व्यावसाियक बनाउने। 

 सु ढ र सबल आन्तिरक तथा बा  य सरुक्षा ूणाली अवलम्बन गद मलुकुलाई सरुिक्षत बनाउने। 
 रणनीितक मह वका िवकास िनमार्ण तथा िवप  व्यवःथापनमा नेपाली सेनाको भिूमकालाई 
ूभावकारी बनाउने। 

 आधारभतू राि य मूल्य मान्यता, राि य एकता तथा सामािजक सद् भावलाई अिभविृ  गद 
नागिरक×सैिनक सम्बन्धलाई सु ढ गन। 

 सैिनक कूटनीितलाई ूभावकारी बनाउँदै अन्तरार्ि य ःतरमा मलुकुको ूित ा अिभवृि  गन। 
 संयकु्त रा  संघको नेततृ्वमा िवँ व शािन्त ःथापना कायर्मा योगदान परु् याउने। 
 मानव अिधकारको संरक्षण एवम ्ूव र्नमा योगदान परु् याउने। 
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४. रणनीित 
 राि य सरुक्षा र ूितरक्षासम्बन्धी नीित, रणनीित र कानून तथा संगठनात्मक पक्षमा समसामियक 
सधुार गरी राि य सरुक्षा व्यवःथालाई सु ढ बनाउने। 

 सरकारका तीनवटै तह तथा नेपाली सेनाबीच उिचत संयन्ऽ िनमार्ण र समन्वय सु ढ गरी 
मलुकुमा िवँ वसनीय र भरपद  सरुक्षा ूणालीको िवकास गन। 

 नेपाली सेनालाई समयानकुुल दक्ष, आधिुनक, व्यावसाियक, ूिविध-मैऽी तथा साधनॐोत सम्पन् न 
बनाउने एवम ्कमर्चारीको क्षमता अिभविृ  गन। 

 नेपाली सेनालाई मलुकुको अन्तरार्ि य िसमानाको सरुक्षा, नदी, खानी, वनज ल र ूकृित संरक्षण 
कायर्मा सहभागी गराउने तथा ठूला एवम ्रणनैितक मह वका िवकास आयोजनाह को सम्भाव्यता 
अध्ययन गदार् राज्यको सरुक्षामा पन ूभावबारे सरुक्षा ूभाव मूल्या न गनुर्पन व्यवःथा गन। 

 राि य ःवाथर् र िहत िवपरीतका िबयाकलापह लाई िनयन्ऽण र िन त्सािहत गन। 
 नेपाली सेनामा विृ  िवकासका नवीन पक्षह लाई समावेश गरी क्षमतावान ्र उच्च मनोबलयकु्त 
जनशिक्त िनमार्ण गन। 

 नेपाली सेनाको सामिरक र रणनैितक मह वका िवकास िनमार्ण कायर्ह  सम्पादन गन तथा िवप  
व्यवःथापन क्षमता अिभविृ  गन। 

 नेपाली सेनासम्बन्धी कानूनमा समसामियक सधुार गरी मानव अिधकारको संरक्षण र ूव र्नमा थप 
योगदान परु् याउने। 

 आधारभतू राि य मूल्य मान्यताह को जगेनार् तथा रा  र राि य िहतूित समिपर्त जनशिक्तको 
िनमार्ण गद नागिरक-सैिनक सम्बन्धलाई सौहादर्पूणर् तलु्याउने। 

 नेपाली सेना र अन्य सरुक्षा िनकायबीच समन्वय र सहकायर् िवःतार गद िवँ व शािन्त ःथापनामा 
नेपालको भिूमका विृ  गन। 

 

५. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. ःवीकृत दरबन्दी  पदपूितर् िरक्त फािजल कैिफयत 
१.  १४२ (िनजामती) १२३ १९ १३ रक्षा मन्ऽालय, नेपाली सेना र राि य 

सरुक्षा पिरषद्को सिचवालय अन्तगर्त 
नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  ूहरी 
बल नेपाल र राि य अनसुन्धान िवभाग 
अन्तगर्तको दरबन्दी समेत 

२.  ९६,422 (नेपाली सेना) ८5,०३७ ११,३८५ -
३.  २१ (अन्य) १८ ३ -

* नेपाली सेना अन्तगर्त िनजामतीतफर्  कायार्लय सहयोगी फािजलमा रहेको। 
 

६. आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उिल्लिखत बुदँाह को २०७८ चैत 
मसान्तसम्मको ूगित िववरणः  

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
१५९ चरेु तथा तराई-मधेश क्षेऽमा १ करोड 

५० लाख वकृ्षारोपण गिरने।शहरी क्षेऽका 
सडक िकनारा, आवास क्षेऽ र खलुा 
क्षेऽमा फलफूलका िव वा रोपी हिरत 
शहर िवकास गिरने।वकृ्षारोपण र संरक्षण 

 िसरहा िजल्लाको मण्ठादेवी सामदुाियक 
वनमा १.५ िक.िम. काँडे तारबार लगाउने 
कायर्, नवलपरासी िजल्लाको वनदेवी 
सामदुाियक वनमा १.९ िक.िम. काँडे 
तारबार लगाउने कायर् तथा दा  िजल्लाको 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
कायर्मा नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश  
ूहरी समेतलाई पिरचालन गिरने। 

जनकल्याण र नेवारीकोट सामदुाियक 
वनमा ५.५ िक.िम. काँडे तारबार लगाउने 
कायर् सम्पन् न भएको। 

 िचतवन िजल्लाको िक फीसर-४ तालको 
जीण ार, संरक्षण, संव र्न र पनुःिनमार्ण 
अन्तगर्त तालको गिहराई बढाउने कायर् 
सम्पन् न भएको। 

 वकृ्षारोपण कायर् जेठ र असार मिहनामा 
सम्प  गन कायर्योजना रहेकोले सोही 
अनसुार कायर् भइरहेको। 

१७३ िसॆौनगढ, मकवानपरुगढी, िजतगढी,
िसन्धलुीगढी लगायत ऐितहािसक गढी-
िकल्लाको संरक्षण र िवकास गिरने। 
धािमर्क-साँःकृितक तथा िसमसार क्षेऽमा 
पिरपथ िनमार्ण गनर् िवःततृ अध्ययन 
गिरने।

 पन्देही िजल्लािःथत िजतगढीमा भ्यू डेक, 
वजृ र् याम्प, गाडिन , लाइिट  र फोटो वथु 
िनमार्णको ३3% भौितक ूगित भएको। 

२७८ काठमाड -तराई/मधेश ितुमागर्को
िनमार्णलाई ितोता िदइने। ितुमागर्मा पन 
सु मागर् र उचाईयकु्त पलु िनमार्ण कायर् 
आगामी वषर् ूारम्भ गिरने। 

 ितुमागर्को सु मागर् प्याकेज नं. १ र २ 
को िनमार्ण कायर् ूारम्भ भएको। 

 प्याकेज नं.३, ४ र ५ (राजदमार-िनजगढ 
खण्ड) को मोिवलाइजेशन सिहत कायर् 
ूारम्भ भएको। 

 ितुमागर् लेनडाँडा, राजदमार खण्ड प्याकेज 
नं. 6 र ७, िसःनेरी महादेवटार खण्ड 
प्याकेज नं. ८ को Tender Documents 
ह  तयार भएको। 

 वकृ्षारोपण कायर्को लािग १ सय ५२ 
हेक्टर सरकारी जग्गा ूाि  गरी बोलपऽ 
खलुा गरी िमित 2078/12/2३ गते 
आशय पऽ (LOI) जारी गिरएको। 

 हालसम्ममा 4 लाख 2 हजार 8 सय 23 
िब वाह  िविभन् न ःथानमा रोप्ने कायर् 
भएको र संरक्षणको व्यवःथा समेत 
िमलाइएको। 

२८१ अरिनको राजमागर्को धिुलखेल-
दोलालघाट-कोदारी खण्ड ःतरोन् नित तथा 
िवःतार गिरने।गल्छी-ःयाृुवेशी-

बेनीघाट - आ घाट - लाकभ या  सडक 
आयोजना (गोरखा): 
 १.५ िक.िम. शयाक िनमार्ण कायर् अन्तगर्त 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
रसवुागढी र काठमाड -िवदरु सडकलाई 
डेिडकेटेड डवल लेनमा ःतरोन् नित 
गिरने। ओलाङच ु ोला, िकमाथा ा, 
लामावगर, लाक, कोरला, िहल्सा, यारी र 
िट रसम्मको पहुँचमागर् िनमार्ण तथा 
सधुार गिरने।

कुल 0.५ िक.िम शयाक िनमार्ण कायर् 
भएको। 

 ४ िक.िम. शयाक ःतरोन् नित अन्तगर्त कुल 
३ िक.िम. शयाक ःतरोन् नित भएको। 

२८२ उ र-दिक्षण सडक कोिरडोर िनमार्ण 
कायर्लाई तीॄता  िदइने।मेची 
कोिरडोरको देउराली-भैसे खण्ड, तमोर 
कोिरडोरको चतरा-ओलाङ्च ु ोला खण्ड, 
कोशी कोिरडोरको खाँदबारी-िकमाथा ा 
खण्ड, िऽशलुी कोिरडोर िऽशलुी-
ःयाृुबेसी-रसवुागढी खण्ड, कालीगण्डकी 
कोिरडोर, सेती लोकमागर्को िटकापरु-
साँफे खण्ड िनमार्ण कायर्लाई अिघ 
बढाइने। 

कोशी कोिरडोरको खादँबारी-िकमाथा ा 
खण्डः 
 २.५ िक.िम. शयाक िनमार्ण अन्तगर्त कुल 
१.७ िक.िम. (५-६ िमटर चौडाइको 
०.२३ िक.िम. र  ३ िमटरको १.२७ 
िक.िम.) शयाक िनमार्ण भएको। 

 लआय अनसुार ०.५  िक.िम. शयाक 
ःतरोन् नित भएको। 

 कालीगण्डकी कोिरडोर अन्तगर्त पिहरो 
हटाउने कायर् शत ूितशत  सम्पन् न भई 
माघ मिहनामा फौज िफतार् भएको। 

२८३ कणालीर् राजमागर्को सखुत–खलुाल ुखण्ड 
दईु लेनको बनाइने। नाग्मा–गमगढी 
सडक ःतरोन् नित गिरने। हमु्ला 
िजल्लाको िसिमकोटलाई आगामी आिथर्क 
वषर् राि य राजमागर् सञ् जालमा जोिडने। 

 पिहरो हटाउने कायर् काितर्क मिहनामा नै 
सम्पन् न भएको। 

 ३ िक.िम. शयाक िनमार्ण अन्तगर्त कुल 
१.२५ िक.िम. शयाक िनमार्ण भएको। 

 फाल्गनु मिहनामा सनुखाडा इलाकामा 
क्याम्प िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

२८५ महाकाली कोिरडोरको ॄम्हदेवमण्डी-
झलुाघाट-दाच ुर्ला-खल ा–िट र सडकको 
िनमार्णलाई तीॄता िदइने।

 ७ िक.िम. शयाक िनमार्ण अन्तगर्त ३.२३ 
िक.िम शयाक िनमार्ण भएको। 

३९२ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपराध िनयन्ऽण गरी शािन्त सरुक्षा 
कायम गनर् आवँयक पन हातहितयार, 
सरुक्षा उपकरण तथा सवारीसाधनको 
व्यवःथा गरी सरुक्षा िनकायलाई सु ढ र 
सवलीकरण गिरने।सीमा, सरुक्षा, अपराध 
तथा अवैध व्यापार िनयन्ऽण गनर् 
सीमावतीर् क्षेऽमा सश  ूहरी वलका 
थप १ सय २० बोडर्र आउट पो  
ःथापना गिरने। 
 
 

Weapon Accessories and Spare Parts तथा 
Small Arms Ammunition को कच्चा पदाथर् 
खिरदः 
 Weapons Accessories and Spare Parts 
खिरद गनर् िविभन् न दूतावास माफर् त ूा  
ूःतावको मूल्या न गन बममा रहेको। 

 Small Arms Ammunition को सम्झौता 
सम्पन् न भएको र ूतीतपऽ खोली Formal 

Order िदएको। 
 इमल्सन एक्सप्लोिसभ उत्पादनको लािग 
आवँयक कच्चा पदाथर् तथा प्याकेिज  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

साममीह को खिरद सम्झौताको बममा 
रहेको। 

हवाईजहाज तथा हेिलकप्टरह को ःपेयर 
पाटर्स खिरदः 
 हवाईजहाज तथा हेिलकप्टरह  (Sky 

Truck, Bell, Advanced Light Helicopter 
(ALH), Agusta र Ecureuil) को ःपेयर 
पाटर्स खिरद गनर् ५ वटा प्याकेजको मूल्य 
ूःताव माग गरेकोमा २ वटा प्याकेजको 
सम्झौता सम्पन् न भएको। 

 MI-17 हेिलकप्टरको Spare Parts खिरदका 
लािग िवदेशी दूतावासमाफर् त मूल्य ूःताव 
माग गिरएको। 

३९८ नेपाली सेनाको क्षमता अिभविृ  गरी 
राि य सरुक्षा एवम ् ूितरक्षा र िवकास 
एवम ् िवप  व्यवःथापनमा पिरचालन 
गिरने। 

 हालसम्म देशभर कुल २ हजार ४ सय 
८६ जना ःथानीयलाई सामदुाियक िवप  
ूितकायर् तािलम ूदान गिरएको। 

 सरोकारवाला िनकाय तथा िवदेशी सेनासँग 
तािलम/अभ्यास सञ् चालन गन कायर्बम 
अन्तगर्त Program for Enhancement of 

Emergency Responses (PEER) र Disaster 
Response Exercise and Exchange 
(DREE) तािलम कोिभड-19 का कारण 
र  भएको। 

 Urban Search and Rescue Medium Team 
तयार गरी International Search and 
Rescue Advisory Group (INSARAG) 
Accreditation को ूिबया अगािड बढाउन 
गहृ मन्ऽालयमाफर् त INSARAG 
सिचवालयलाई पऽाचार भएको। 

३९९ ब रदेिख ब्यारेकसम्म कायर्लाई 
िनरन्तरता िदइएको। 

 
 
 
 
 
 
 
 

ब रदेिख ब्यारेक कायर्बमः 
 िनमार्णको बममा रहेको कायर्बम संख्या-
१ सय 13  

 बोलपऽ सूचना ूकािशत भई मूल्या नको 
बममा रहेका  कायर्बम - 5(कायर्बम 
संशोिधत भई थप गिरएको ३४ कायर्बम 
(४४ संरचना) सिहत कुल १ सय १९ 
कायर्बम अन्तगर्त १ सय ४५ संरचना) 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
राि य सेवा दललाई राि यता, देशभिक्त र 
रा  सेवामा समिपर्त गराइनेछ।राि य 
ूितरक्षा िवँ विव ालयको भौितक पूवार्धार 
िनमार्णका लािग आवँयक बजेटको 
व्यवःथा गिरने। 
 

राि य सेवा दलः 
 िमित २०७८।०८।१९ गतेबाट क्याडेट 
छाऽ/छाऽाह  सहभागी गराई िसिनयर 
िडिभजनको लािग १ हजार ६ सय ५६ 
जना र जिुनयर िडिभजन तािलमको लािग 
६ हजार ८४ जना गरी जम्मा ७ हजार 
७ सय ४० जना समावेश गराई पिहलो 
चरणको संःथागत तािलम माघ मिहनामा 
ःथान िवशेषमा (सम्बिन्धत िव ालयह मा) 
सम्पन् न भएको। 

 वािषर्क सामूिहक क्याम्प सञ् चालन योजना 
अनसुार जिुनयर िडिभजनतफर्  ११ वटा र 
िसिनयर िडिभजनतफर्  १ वटा वािषर्क 
सामूिहक क्याम्प सम्पन् न।िसिनयर िडिभजन 
तािलमको २ वटा वािषर्क सामूिहक क्याम्प 
िमित २०७८/१२/२३ गतेदेिख 
सञ् चालन भई िमित २०७९/०१/०८ 
गते समापन भएको।

राि य ूितरक्षा िवँ विव ालयः 
 िवँ विव ालयको िवधेयक, संिक्ष  
अवधारणा पऽ र सांगठिनक संरचनाको 
ःव पको मःयौदाह  तयार गरी 
ःवीकृितको ूिबयामा रहेको। 

 भौितक संरचना िनमार्ण गनर् राि य योजना 
आयोगबाट सहमित ूा  भएको।  

 बहवुषीर्य आयोजना ःवीकृितको लािग 
राि य योजना आयोगमा लेखी पठाइएको। 

 

७. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैऽ मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कायर्िविध/िनदिशकाह ः 

ब.सं. नीित/कायर्िविध/िनदिशका नया ँतजुर्मा/संशोधन 
1.  Ammunition Master Key (AMK) को नीित, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

2.  राि य सेवा दल तािलममा खिटएका िशक्षकह लाई कायर्क्षमता/ 
योग्यताको आधारमा पदोन् नती गदार् अ  ूदान गन नीित, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

3.  सैिनक सेवा िनयमावली, 20६९ (चौथो संशोधन) संशोधन 

4.  राि य ूितरक्षा िवँ विव ालय पूवार्धार िनमार्ण िवकास सिमित गठन 
आदेश (पिहलो संशोधन), २०७८ ःवीकृत भएको। संशोधन 
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ब.सं. नीित/कायर्िविध/िनदिशका नया ँतजुर्मा/संशोधन 

5.  

अित िविश  तथा िविश  व्यिक्तको सरुक्षाथर् तथा समारोह व्यवःथापनमा 
खिटने सरुक्षा तथा समारोह व्यवःथा ूमखु, पा र्वतीर्, िनकटतम 
सरुक्षाकमीर्, अंगरक्षक र अन्य सरुक्षाकमीर् व्यवःथापन िनदिशका, 
२०७७ 

नयाँ तजुर्मा 

6.  
िविवध के्षऽबाट ूा  हनुे पःुतक तथा शोधपऽह  नपेाली सेनाको 
तािलममा समावशे गन सम्बन्धी िनदिशका, २०७८  

नयाँ तजुर्मा 

7.  अिधकृत क्याडेट तािलम िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
8.  पिदक तथा िबल्लादार अिधकृत क्याडेट तािलम िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

9.  
िविवध सेवा विृ  िवकास कायार्लय ूमखुको पदोन् नती सम्बन्धी िनदिशका, 
२०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

10.  ूकृित संरक्षण शफी ूितयोिगता (पिहलो संशोधन) िनदिशका, २०७८ संशोधन 

11.  
उपसेनानी र सहसेनानीको लािग दूर िशक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी 
िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

12.  नेपाली सेनाको पिरमािजर्त िनरीक्षण ूा प, २०७८ संशोधन 
 

ख. अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कायर्ह ः 
 

ब.सं. िबयाकलाप ूगित 
१. भरतपरु, कैलाली, झापा, 

मोर , किपलवःत,ु पसार् 
र नेपालगञ् जमा होिल्ड  
सेन्टर िनमार्ण

 हालसम्मको भौितक ूगित ९०.७९% 

२. सगरमाथा, ल्होत्से, 
कञ् चनज ा र मनाःल ु
िहमालको सफाई 

 2078/12/22 गतेबाट अिभयान शु  भई 
2079/02/22 समापन हनेु योजना रहेको। 

 कुल ३५ टन फोहर स लन गन लआय अनसुार 
हालसम्म २५ ूितशत कायर् सम्पन् न भएको। 

३. संयकु्त रा संघको 
आ ानमा शािन्त सेनामा 
नेपालको सहभािगता 

 हालसम्म १ लाख 40 हजार 2 सय 2 जना (१ 
हजार 8 सय 45  मिहला सैिनक) शािन्त ःथापनाथर् 
िविभन् न शािन्त िमसनमा सहभागी भएको।फौज 
योगदान गन मलुकुमा नेपाल हाल दोॐो ःथानमा 
रहेको।

 

 नागिरक-सैिनक सम्बन्ध, सहयोग र सहकायर् अन्तगर्त सम्पािदत मखु्य कायर्ह ः 
ब.सं. मखु्य कायर्ह को िववरण सेवा संख्या 
१. जिमनी खोज तथा उ ार १05 जना 
2. हवाई खोज उ ार 58 जना 
३. आगलागी िनयन्ऽण ८७ ःथान 
४. ःवाःथ्य िशिवर (1१ ःथान)  ३ हजार ४६० जना 
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ब.सं. मखु्य कायर्ह को िववरण सेवा संख्या 
५. रक्तदान ३६ जनाबाट 
६. सचेतनामूलक कक्षा स ालन  1३ ःथान 
७. सपर्दंश उपचार २६५ जना 

 

 कोिभड-१९ रोकथाम, िनयन्ऽण तथा ूितकायर्मा नेपाली सेनाबाट खिटएको जनशिक्तको 
िववरणः 

िववरण ःथान खिटएको संख्या 
क्वारेिन्टन १ 20 
अिक्सजन प्लाण्ट १ १0 
शव व्यवःथापन िविभन् न ःथान 710 

 

८. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
345000113 रक्षा मन्ऽालय 71968 54255 75.39 
345000123 राि य सरुक्षा पिरष 49100 41022 83.55 
345010113 जंगी अ ा 42796222 42053800 98.27 
345010123 सैिनक हवाई महािनदशनालय 619224 589327 95.17 
345010133 वीरेन्ि अःपताल (पो  एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) 1474446 1451607 98.45 
345010143 सैिनक कमाण्ड तथा ःटाफ कलेज 130278 127017 97.50 
345010153 राि य सेवा दल 228643 218012 95.35 
345010163 अित िविश  व्यिक्तह को सरुक्षा 212155 210804 99.36 

कुल जम्मा 45582036 44745844 98.17 
  

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

345000114 रक्षा मन्ऽालय 42400 40658 95.89 
345000124 राि य सरुक्षा पिरष 1500 1475 98.30 
345010114 जंगी अ ा 8814189 7606745 86.30 
345010124 सैिनक हवाई महािनदशनालय 173874 173873 100.00 
345010134 वीरेन्ि अःपताल (पो  एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) 108378 40948 37.78 
345010144 सैिनक कमाण्ड तथा ःटाफ कलेज 34743 33085 95.23 
345010154 राि य सेवा दल 6603 6216 94.14 
345010164 अित िविश  व्यिक्तह को सरुक्षा 5781 5411 93.59 

कुल जम्मा 9187468 7908410 86.08 
 

अन्य िनकायह बाट अिख्तयार ूा  बजेटको ूगितः 
३३७००१०१३ काठमाड -तराई/मधेश ितुमागर् सडक आयोजना १२८४०० ९३६५६ ७२.९४ 
३०७०००१३३ सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय १३८४०० १३६९४५ ९८.९५ 
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अन्य िनकायह बाट अिख्तयार ूा  बजेटको ूगितः 
३२९०३०१२३ राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुआरक्ष िनदशनालय ३७८५२९५ ३७२७१८८ ९८.४६ 

३२९००१०४३ राि य चरेू तराई मधेश संरक्षण िवकास सिमित ३९९६३ ३६५५९ ९१.४८ 

कुल जम्मा ४०९२०५८ ३९९४३४८ ९७.६१ 
 

अन्य िनकायह बाट अिख्तयार ूा  बजेटको ूगितः 
३३७००१०१४ काठमाड -तराई/मधेश ितुमागर् सडक आयोजना ८८४०४०० ८६३७४८१ ९७.७० 

 िविभन् न ५ सडक कोिरडोरह  िनमार्ण  674983 642874 95.24 

३०७०००१३४ सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय १८०१०० ११७५५५ ६५.२७ 

३२९०३०१२४ राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुआरक्ष िनदशनालय ७३२०० ६९४७६ ९४.९१ 

३२९००१०४४ राि य चरेू तराई मधेश संरक्षण िवकास सिमित ३९९६३ ३६५५९ ९१.४८ 

कुल जम्मा ९8086४६ ९५०३९४5 ९६.८9 
 
९. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
345000113 रक्षा मन्ऽालय 71848 43390 60.39 
345000123 राि य सरुक्षा पिरष 48800 30824 63.16 
345010113 जंगी अ ा 41563555 32930188 79.23 
345010123 सैिनक हवाई महािनदशनालय 630700 325309 51.58 
345010133 वीरेन्ि अःपताल 1365900 1109383 81.22 
345010143 सैिनक कमाण्ड तथा ःटाफ कलेज 122900 87706 71.36 
345010153 राि य सेवा दल 391400 219258 56.02 
345010163 अित िविश व्यिक्तह को सरुक्षा 205900 159242 77.34 

कुल जम्मा 44401003 34905300 78.61 
  

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

345000114 रक्षा मन्ऽालय 9400 0 0.00 
345000124 राि य सरुक्षा पिरष 4500 1571 34.91 
345010114 जंगी अ ा 7591889 2271041 29.91 
345010124 सैिनक हवाई महािनदशनालय 143500 8295 5.78 
345010134 वीरेन्ि अःपताल (पो  एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) 362500 268717 74.13 
345010144 सैिनक कमाण्ड तथा ःटाफ कलेज 45400 8211 18.09 
345010154 राि य सेवा दल 900 397 44.06 
345010164 अित िविश व्यिक्तह को सरुक्षा 1900 0 0.00 

कुल जम्मा 8159989 2558232 31.35 
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अन्य िनकायबाट अिख्तयारी ूा  बजेटको ूगितः 
३३७००१०१३ काठमाड -तराई/मधेश ितुमागर् सडक आयोजना ८७५०० ३८५४३.२९ ४४.०५ 

३२९०३०१२३ राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुआरक्ष िनदशनालय ३८९७३०० २८६८०६४ ७३.५९ 

३०७०००१३३ सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय  १४१५०० २४३२० १७.१९ 
कुल जम्मा ४१२६३०० २९३०९२७ ७१.०३ 

 
 

अन्य िनकायबाट अिख्तयारी ूा  बजेटको ूगित
३३७००१०१४ काठमाड -तराई/मधेश ितुमागर् सडक आयोजना ८८४०४०० ६३४३५०५ ७१.७६ 

३२९०३०१२३ राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुआरक्ष िनदशनालय १८४५०० ३३५१४ १८.१६ 
३२९००१०४४ राि य चरेू तराई मधेश संरक्षण िवकास सिमित ३६४८५ 16140 ४४.23 

 िविभन् न ५ सडक कोिरडोरह िनमार्ण ७८३००० 353751 45.18 
३०७०००१३४ सैिनक साममी उत्पादन िनदशनालय १८९१०० ३०७२२ १६.२५ 

कुल जम्मा १००३३४८५ 3777632 67.55 
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वन तथा वातावरण मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम 
वन तथा वातावरण मन्ऽालयका ूमखु िजम्मेवारीमा वन, वातावरण तथा जलवाय ु पिरवतर्नका 
क्षेऽह  समावेश छन।्वन अन्तगर्त मूलतः वन, वन्यजन्त,ु वनःपित, जैिवक िविवधता र 
जलाधारह को िदगो, समावेशी र सहभािगतामूलक व्यवःथापन र ितनबाट ूा  वःत ु र सेवाको 
न्यायोिचत उपयोग गन िवषय पदर्छन।्वातावरण कायर्क्षेऽ तफर्  तीनै तहका सरकार, समदुाय र िनजी 
क्षेऽको सहयोग र सहकायर्मा खासगरी ूदूषण िनयन्ऽण, फोहोरमैला व्यवःथापन, हिरयाली ूव र्न, 
वातावरणीय मापदण्डको िनधार्रण र वातावरणीय ूभावको िनयमन रहेका छन।्जलवाय ु पिरवतर्न 
तफर्  मानव समाज र ूाकृितक वातावरणमा जलवाय ुपिरवतर्नले पारेका वा पानर् सक्ने ूभावह बाट 
बच्न अनकूुलनका उपयाह को खोजी र िवःतार गनुर्, त्यसका िनिम्त अन्तराि य िव , ूिविध र 
ानमा पहुँच बढाउन,ु जलवाय ुपिरवतर्नको न्यूनीकरण हनेु गरी ॐोतको व्यवःथापन गनुर् र हिरतगहृ 
ग्याँसको उत्सजर्नको िनयिमत मापन गनुर् जःता िबयाकलापह  रहेका छन।्यी तीनवटै कायर्क्षेऽमा 
लैि क तथा सामािजक समावेशीकरण, अध्ययन-अनसुन्धान, क्षमता िवकास र शासकीय सधुार ूमखु 
अन्तरसम्बिन्धत पक्षह  हनु।् 

 

2. दीघर्कालीन सोच 
वन क्षेऽको िदगो व्यवःथापन, सफा, ःवच्छ र हिरत वातावरण तथा जलवाय ुसमानकूुिलत समाजको 
िनमार्णवाट नेपालको आिथर्क, सामािजक र सांःकृितक समिृ  र सखुमा योगदान। 

 

3. उ ेँ य 
 

राि य वन नीित, २०७५ 

 वन क्षेऽको उत्पादकत्व उत्पादन र वातावरणीय सेवामा अिभविृ  गन, 
 वन पैदावरमा आत्मिनभर्र भई मूल्य अिभविृ  सिहत िनयार्त ूव र्न गन, 
 संरिक्षत क्षेऽ, िसमसार क्षेऽ तथा वन व्यवःथापन प ितह बाट पयर्टन ूव र्नमा उल्लेख्य 
योगदान परु् याउने, 

 वन, वनःपित, वन्यजन्त ुतथा जैिवक िविवधताको संरक्षण पनुःःथापना िदगो उपयोग गन 
 वन क्षेऽको संरक्षण र सोको बहआुयिमक उपयोग गन, 
 फलफूल लगायतका कृिष वनको िवकास र संरक्षण गरी वन क्षेऽलाई आिथर्क उपाजर्नको 
माध्यमको पमा िवकास गन, 

 हालको वन क्षेऽलाई घट्न निदई िविभन् न ूकारबाट क्षित भएका वनको पनुःःथापना गन, 
 जलाधार क्षेऽह को एकीकृत व्यवःथापनबाट जल र भिूमको संरक्षण गन, 
 काबर्न उत्सजर्न न्यूनीकरण गन नेपालको समम लआयमा वन क्षेऽबाट योगदान परु् याउने 
 वन क्षेऽको शासकीय सधुार गद ूा  लाभको न्यायोिचत िवतरण गन, 
 वन क्षेऽको अध्ययन अनसुन्धान शैिक्षक गणुःतर तथा क्षमता अिभविृ  गन। 
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राि य वातावरण नीित, २०७६ 
 जल, वाय,ु माटो, ध्विन, िव तु-चमु्बकीय तर , रासायिनक र रेिडयोधमीर् लगायत सबै ूकारका 
ूदूषणको रोकथाम िनयन्ऽण र न्यूनीकरण गन, 

 घरेल ुऔ ोिगक तथा सेवा क्षेऽ लगायत सबै ॐोतबाट िसिजर्त फोहोरमैलाको व्यवःथापन गन, 
 शहरी तथा नगर क्षेऽमा उ ान िवकास तथा हिरयाली िवःतार गन, 
 िवकासका सबै आयामह मा वातावरणीय चासोलाई मूलूवाहीकरण गन, 
 ूदूषण पीिडतलाई वातावरणीय न्यायको सिुनिँ चता गन, 
 वातावरण संरक्षण तथा ूाकृितक ॐोतको िदगो व्यवःथापनमा जनसहभािगता जटुाउने, 
 वतर्मान तथा भावी पःुता बीचमा न्यायोिचत हनेु गरी ूाकृितक तथा मानव िनिमर्त ॐोतह को 
उपयोग गन, 

 वातावरण संरक्षण र व्यवःथापनका लािग शोध अनसुन्धान र क्षमता अिभविृ  गन, 
 जिमनको ूयोग भ-ूउपयोग योजनाबमोिजम गन, 
 सम्भव भएसम्म उपलब्ध ॐोत साधनको पनुः ूयोग र पनुःूशोधन गन। 
 

राि य जलवाय ुपिरवतर्न नीित, २०७६ 
 स टासन् न र जोिखमपूणर् अवःथामा रहेका व्यिक्त, पिरवार, समूह र समदुायको जलवाय ुपिरवतर्न 
अनकूुलन क्षमता अिभविृ  गन, 

 जलवाय ु पिरवतर्नका ूितकुल ूभावको जोिखममा रहेका पािरिःथतीकीय ूणालीह को 
उत्थानशीलता िवकास गन, 

 न्यून काबर्न उत्सजर्न िवकासको अवधारणा अवलम्बन गद हिरत अथर्तन्ऽको ूव र्न गन, 
 जलवाय ुपिरवतर्न न्यूनीकरण र अनकूुलनका लािग राि य तथा अन्तरार्ि य िव ीय ॐोतह को 
न्यायोिचत पिरचालन गन, 

 जलवाय ु पिरवतर्नसम्बन्धी अनसुन्धान, ूिविध िवकास र सूचना सेवा ूवाहलाई ूभावकारी 
बनाउने, 

 राज्यका सबै तह र िवषयगत क्षेऽका नीित, रणनीित, योजना तथा कायर्बमह मा जलवायु     
पिरवतर्नका िवषयह लाई एकीकृत गन, 

 जलवाय ु पिरवतर्न न्यूनीकरण तथा अनकूुलन कायर्बमह मा लैि क तथा सामािजक 
समावेशीकरणलाई मूलूवाहीकरण गन। 

 

4. रणनीितह   
 सामदुाियक वन, साझेदारी वन, कबिुलयती वन लगायत समदुायमा आधािरत वन व्यवःथापन 
प ितह को ूव र्न र िवकास गिरने, 

 वन पैदावार स लनमा िदगोपना र ूभावकािरताका लािग िव ान र ूिविधह को ूयोगलाई 
ूोत्साहन गरी यःता ूिविधह को थप िवकास र िवःतार गद लिगने, 

 सबै वन व्यवःथापनमा सामािजक, आिथर्क र वातावरणीय ि ले िदगोपना सिुनिँ चत गनर् िदगो 
वन व्यवःथापनको राि य मापदण्डबाट वन ूमाणीकरण गद लिगने, 

 हिरत उ ोग ूव र्न र िवकासका लािग िनजी, सामदुाियक र सहकारी क्षेऽको लगानी ूोत्साहन 
गिरने, 
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 वनमा आधािरत सावर्जिनक संःथानह  माफर् त समेत हिरत उ ोग सञ् चालन तथा रोजगारीका 
असरह  िसजर्ना गिरने, 

 वन पैदावारको मूल्य िनधार्रणलाई पारदशीर् बनाउदै सवर्साधारणले सलुभ मूल्यमा काठ लगायतका 
वन पैदावार ूा  गनर् सक्ने अवःथाको िसजर्ना गिरने, 

 दलुर्भ, लोपोन्मखु र संरिक्षत लगायतका वन्यजन्त ुतथा वनःपितको ःव-ःथािनय र पर-ःथानीय 
संरक्षण र व्यवःथापन गिरने, 

 राि य िनकुञ् ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेऽ जःता अन्तर राि य पिहचानका संरिक्षत क्षेऽ व्यवःथापन 
बाहेक कुनै ःथानीय समदुाय ारा परम्परा देिख संरिक्षत हुँदै आएका वन क्षेऽह लाई सामदुाियक 
संरिक्षत क्षेऽको पमा मान्यता िदइने, 

 मानव-वन्यजन्तबुीचको न्  न्यूनीकरण गनर्का लािग भ-ूपिरधी ःतरमा संरिक्षत क्षेऽ र राि य 
वनमा रहेका जैिवक मागर्ह को एकीकृत र समिुचत व्यवःथापन गिरने, 

 जैिवक िविवधता र जलाधारको एकीकृत व्यवःथापनबाट पािरिःथतीकीय सन्तलुन कायम गरी 
वातावरणीय सेवाको ूव र्न र उपयोग बढाइने, 

 वातावरणीय सेवाको मूल्या न गन प ितको िवकास गिरने, 
 वन क्षेऽबाट काबर्न उत्सजर्न न्यूनीकरणमा परु् याइने योगदान वापत अन्तरार्ि य संयन्ऽह बाट 
भकु्तानी पाउने अवसरको उपयोग गिरने, 

 िनजी जग्गामा उत्पािदत वन पैदावारलाई जग्गा धनीले कटान, ूशोधन, िबबी िवतरण, 
ओसारपसार र ूयोग गनर् पाउने व्यवःथा गिरने, 

 िनजी जग्गामा िनजी वन, कृिष वन तथा ितनमा आधािरत हिरत उ ोगह लाई ूव र्न र िवःतार 
गनर् नवीनतम ्ूिविधह  हःतान्तरण गिरने, 

 सामदुाियक वन उपभोक्ता समूह लगायत समदुायमा आधािरत वन व्यवःथापन गन समूहको 
ूािविधक, व्यवःथापकीय, संःथागत क्षमता िवकासमा ूाथिमकता िदइने, 

 वनसँग सम्बिन्धत ूािविधक सेवालाई ूभावकारी बनाउन अितिरक्त क्षमता िवकासको लािग 
उत्ूरेणात्मक अवसरह  िसजर्ना गिरने, 

 ःथानीय समदुायमा रहेको वनजन्य, जिडबटुी तथा वनःपित उपयोगसम्बन्धी परम्परागत ान, 
सीप र िचिकत्सा प ितलाई आधिुनक िव ानसँग संयोजन गद उन् नत ूकारको ान, सीप र 
उत्पादनका लािग उपयुर्क्त वातावरण िनमार्ण गिरने, 

 वन ॐोतको व्यवःथापन गदार् वनका ौिमक, व्यवःथापक समदुाय, मिहला, आिदवासी जनजाती, 
दिलत, मधेसी, था , मिुःलम अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका, िवपन् न र पछािड पािरएको 
समदुायको अिधकार सिुनिँ चत गद लाभमा उनीह को पहुँच विृ  गिरने, 

 वन क्षेऽका संःथा, नीित, कायर्बम, बजेट तजुर्मा गदार् लैि क तथा सामािजक समावेशीकरणका 
िस ान्तका आधारमा गिरने, 

 वन क्षेऽमा आयोजनाह  सञ् चालन गदार् ूभािवत समदुायको ःवतन्ऽ पूवर् ससूुिचत सहमित िलने 
व्यवःथा गिरने, 

 वन क्षेऽका सबै संःथाह मा िनणार्यक िजम्मेवारी सिहत पचास ूितशत मिहलाको सहभािगता हनेु 
गरी रणनीित, कानून, बजेट, कायर्बम र अभ्यासको अवलम्बन गिरने, 
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 नेपाल पक्ष रा  भएका वन तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौताह को कायार्न्वयन 
र क्षेऽीय तथा अन्तरार्ि य सहयोग ूव र्नका लािग क्षमता अिभविृ , आवँयक कानूनी र 
संरचनागत व्यवःथा गिरने, 

 जल, वाय,ु माटो, ध्वनी, िव तु चमु्बकीय तर , रेिडयोधमीर् िविकरण, जोिखमपूणर् रासायिनक 
ूदषुण रोकथामसम्बन्धी राि य मापदण्ड तयार गरी कायार्न्वयन गिरने, 

 ूमखु शहरह , औ ोिगक ूित ान लगायत ूदषुणको जोिखममा रहेका क्षेऽमा गणुःतर मापन 
केन्ि ःथापना र सञ् चालन गद वाय,ु जल, ध्वनी, गणुःतरको नक्सा न गिरने, 

 औ ोिगक तथा अन्य क्षेऽबाट िनंकासन हनेु ूदिुषत पानीको ूशोधनको व्यवःथा गिरने, 
 उ ोग र अन्य व्यवसायह बाट िनंकासन हनेु ूदषुणयकु्त धुँवा, धलुो, पानीलाई व्यविःथत गनर् 
वातावरणमैऽी ूिबिध कायार्न्वयनमा ल्याइने, 

 घरिभऽको वाय ु ूदषुणलाई न्यूनीकरण गनर्का लािग सौयर् चलुो, िव तुीय चलुो, बायोग्याँस, 
सधुािरएको चलुो, िचम्नी जःता उपकरणह को ूव र्न गिरने, 

 ूदषुण िनयन्ऽणका लािग आवँयकता अनसुार सघनतामा आधािरत मापदण्ड एवम ् भारमा 
आधािरत मापदण्ड तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरने, 

 औ ोिगक ूित ान, अःपताल वा अन्य कुनै ःथान िवशेषबाट िनःकने फोहरलाई एकीकृत 
भंमीकरण यन्ऽ ःथापना गरी िबसजर्न गिरने, 

 फोहरमैलाबाट उजार् उत्पादन गनर् ूोत्साहन गिरने, 
 िव तुीय सवारीसाधन, हाईिॄड सवारीसाधन वा हाईसोजन इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन जःता 
नवीनतम तथा ःवच्छ उजार् खपत गन सवारीसाधनह को ूयोगलाई ूोत्साहन गिरने, 

 ूदषुणजन्य प्लाि कको उपयोगलाई वैकिल्पक वातावरण मैऽी माध्यमबाट ूितःथापन गिरने, 
 नदीको ःवच्छता कायम राख् न ूदिुषत पानी, ढल र फोहरमैलालाई नदीमा िमसाउने कायर् 
िनयन्ऽण गिरने, 

 गरीब, सीमान्तीकृत, भिूमहीन आिदवासी  तथा स टासन् न घरधरुी, मिहला तथा अपा ता भएका 
व्यिक्तह लाई लिक्षत गरी कृिषमा आधािरत अनकूुलन कायर्बमह  सञ् चालन गिरने, 

 िदगो वन व्यवःथापन अवलम्बन गद वनको काबर्न सिञ् चित विृ  गिरने, 
 नवीकरणीय उजार्को उत्पादन तथा उपयोग एवम ्उजार् िकफायती ूिविधको ूयोगलाई ूोत्साहन 
गिरने, 

 ःथानीयःतरमा भ-ूउपयोग योजना तजुर्मा गदार् जलवाय ुपिरवतर्नका जोिखमह को आधारमा वन, 
कृिष, आवास तथा औ ोिगक क्षेऽह को िनधार्रण गिरने, 

 उ ोग तथा यातायात क्षेऽका हिरतगहृ ग्याँस उत्सजर्न हनेु मखु्य िवन्द ु र कारकह  पिहचान 
गरी न्यूनीकरणका लािग मापदण्डह  बनाई लागू गिरने, 

 पयार्पयर्टन हिरत पैदल मागर् र पयर्टन गन्तव्यह को िविवधीकरण जःता जलवायमैुऽी पयर्टन 
क्षेऽको िवकासमा मूलूवाहीकरण गिरने, 

 जलवाय ु पिरवतर्नबाट िसिजर्त रोगवाहक िकटाण ु तथा संबामक रोगह को महामारी फैिलन 
निदन पूवर्तयारी, पूवार्नमुान तथा रोकथाम गन संयन्ऽको िवकास गिरने, 

 जलवायजुन्य ूकोप रोकथाम न्यूनीकरण र पूवर्तयारी गनर् संघ, ूदेश तथा ःथानीय तहमा ूकोप  
जोिखम न्यूनीकरण र व्यवःथापन ूणालीको िवकास गिरने, 
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 जलवाय ु पिरवतर्नसँग सम्बिन्धत िवषयमा मिहला, दिलत, आिदवासी, जनजाित, मधेशी, था , 
मिुःलम, उित्पिडत वगर्, िपछडा वगर्, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, िकसान, ौिमक, यवुा, 
बालबािलका, ज्ये  नागिरक र सबै ूकारका अपा ता भएका, गभार्वःथा, अशक्त तथा िवपन् न 
व्यिक्त वा समूहह को चासोलाई सम्बोधन गिरने, 

 िविभन् न िवषयगत क्षेऽह मा जलवाय ु पिरवतर्नको असर र जोिखम एवम ् न्यूनीकरण र 
अनकूुलनका उपायह  सम्बन्धमा सञ् चार माध्यमह बाट ूचारूसार गिरने, 

 जलवाय ुपिरवतर्नले िविभन् न िवषयगत क्षेऽह मा पारेको असरको िनयिमत अध्ययन अनसुन्धान 
गद यसको नितजालाई िनणर्य ूिबयासँग आब  गिरने, 

 अन्तरार्ि य संयन्ऽमाफर् त ूा  जलवाय ु िव  पिरचालन गदार् ूशासिनक खचर् कम गद किम्तमा 
८० ूितशत रकम ःथानीय ःतरको कायर्बम कायर्न्वयनमा पिरचालन हनेु व्यवःथा सिुनिँ चत 
गिरने। 

 

5. जनशिक्त िववरण 
ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
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७ रेड कायार्न्वयन केन्ि १३ ९ ४  

 

6. आिथर्क वषर् 2078/0७9 को बजेट वक्तव्यमा (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) उिल्लिखत 
नीित र कायर्बमका बुदँाह को 207७ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
151 का , गैरका र जडीबटुीमा आधािरत

वनजन्य उ मलाई रोजगारी र 
आिथर्क उपाजर्नसँग आब  गरी 
उ मशीलता ूव र्न गिरने।मलुकुको 
आिथर्क समिृ मा वन क्षेऽको 
योगदान अिभविृ  गनर् िदगो वन 
व्यवःथापनको राि य मापदण्ड 
कायार्न्वयनमा ल्याइने। 

 राि य वनको िदगो व्यवःथापन सम्बन्धी 
मापदण्ड सिहतको कायर्िविधको मःयौदा तयार 
भएको। 

 राि य वन र िनजी वनवाट १ करोड 55 
लाख क्यू. िफट काठ तथा १ लाख 87 
हजार च ा दाउरा उत्पादन तथा स लन 
भएको। 

152 रां शपित चरेु संरक्षण कायर्बम
अन्तगर्त िशवािलक तथा महाभारत 
क्षेऽमा 2 सय पोखरी िनमार्ण गरी

 1 सय 72 वटा गल्छी/पिहरो िनयन्ऽणका 
लािग संरचना िनमार्ण गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा 90 वटा  िनमार्ण भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
भिूमगत जलपनुभर्रण गिरने।चरेु
क्षेऽका 1 सय 64 नदी ूणालीमा 
भकू्षय िनयन्ऽणका कायर्बम 
सञ् चालन गिरने। 

 भिूमगत जलपनुभर्रण र सतहमिुनको पानी 
उपयोगका लािग 2 सय 62 वटा संरचना 
िनमार्ण गन वािषर्क लआय रहेकोमा 65 वटा  

पनुभर्रण पोखरी जःता संरचना िनमार्ण भएको। 

 क्षितमःत भिूम पनु त्थान तथा अन्य संरक्षण 
का लािग 95 हेक्टरमा संरचना िनमार्ण गन 
वािषर्क लआय रहेकोमा ९५ हेक्टरमा संरचना 
िनमार्ण तथा वकृ्षारोपण भएको। 

 33 हेक्टर चरेु क्षेऽका अित संवेदनशील 
क्षेऽमा तारबारसिहत पनु त्पादन संरक्षण तथा 
व्यवःथापन वािषर्क लआय रहेकोमा 12 
हेक्टरमा तारबारसिहत पनु त्पादन संरक्षण 
तथा व्यवःथापन भएको। 

 30.97 िक.िम.नदी तथा खोला िकनारा 
िःथरीकरण गन वािषर्क लआय रहेकोमा 
20.38 िक.िम. िःथरीकरण भएको। 

153 िनयार्तको सम्भावना रहेका वोिधिच , 

िाक्ष, िचराइतो, ौीखण्ड, पाँचऔलें 
लगायतका उच्च मूल्ययकु्त वनःपित 
र जिडबटुीको व्यावसाियक उत्पादन, 
ूशोधन, ूमाणीकरण र बजारीकरण 
गनर् ूोत्सािहत गिरने।भौगोिलक 
सम्भाव्यताका आधारमा वनःपती 
एवम ् जिडबटुीका नसर्री िवकास 
गिरने।जिडबटुी बालीको बीमा गरी 
िूिमयम रकममा 50  ूितशत 
अनदुान िदइने। 

 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी 
िलिमटेड ारा 65 टन सगुिन्धत तेल उत्पादन 
गन वािषर्क लआय रहेकोमा 11.46 टन 
उत्पादन भएको। 

 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी 
िलिमटेड ारा १ करोड थान हवर्ल केयर 
उत्पादन  गन वािषर्क लआय रहेकोमा यस ४७ 
लाख 83 हजार 5 सय 71 थान उत्पादन  

भएको। 

 िवदेश िनकासीमा टेवा परु् याउने उ ेँयले १ 
हजार ५ सय वटा िविभन् न जडीबटुी ूजातीका 
नमूनाह को परीक्षण, िवँ लेषण, ूमाणीकरण, 

गणु िनधार्रण तथा िसफािरस गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा  9 सय 74 वटा िविभन् न जडीबटुी 
ूजातीका नमूनाह को परीक्षण, िवँ लेषण, 

ूमाणीकरण, गणु िनधार्रण तथा िसफािरस 
गिरएको। 

 िविभन् न ूजातीका 8 लाख जिडबटुी िव वा 
उत्पादन गन वािषर्क लआय रहेकोमा 2 लाख 
25 हजार 8 सय जडीबटुी िब वा उत्पादन 
भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
154 राि य िनकुञ् ज,  आरक्ष,  संरिक्षत

क्षेऽ,  मध्यवतीर् क्षेऽ,  सीमसार,  
वनःपित उ ान र सामदुाियक वनमा 
जैिवक िविवधता र ूाकृितक 
सौन्दयर्मा आधािरत पयर्टन पूवार्धार 
िवकास गिरनेछ।िनजी क्षेऽसँगको 
सहकायर्मा कञ् चनपरु, बिदर्या, िचतवन, 

नवुाकोट र दोलखा िजल्लामा 
ूकृितमा आधािरत पयर्टन पूवार्धार 
िवकास कायर्बम सञ् चालन गिरने। 

ूाकृितक सौन्दयर्मा आधािरत पयर्टन पूवार्धार 
िवकासका लािग 20 वटा संरिक्षत क्षेऽह मा  
 12 वटा पयर्टकीय िवौामःथल िनमार्ण गन 
वािषर्क लआय रहेकोमा ६ वटा पयर्टकीय 
िवौामःथल िनमार्ण भएको। 

 35 िक.िम. पयर्टक पदमागर्/गोरेटो बाटो 
िनमार्ण गन वािषर्क लआय रहेकोमा १६ िक.िम. 
पयर्टक पदमागर्/गोरेटो बाटो िनमार्ण भएको। 

 1 सय 52 िक.िम. पयर्टक पदमागर्/गोरेटो 
बाटो ममर्त/ःतरोन् नित  गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा 1 सय 10 िक.िम. पयर्टक पदमागर्/ 
गोरेटो बाटो ममर्त/ःतरोन् नित भएको। 

 12 वटा पयर्टक काठेपूल िनमार्ण गन वािषर्क 
लआय रहेकोमा 9 वटा पयर्टक काठेपूल 
िनमार्ण भएको। 

 41 वटा पयर्टक काठेपूल ममर्त गन वािषर्क 
लआय रहेकोमा 9 वटा पयर्टक काठेपूल ममर्त 
भएको। 

 32 वटा भ्यूटावर ममर्त गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा 20 वटा पयर्टक भ्यूटावर ममर्त 
भएको। 

 60 िक.िम. वन पथ िनमार्ण गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा 37 िक.िम. वन पथ िनमार्ण भएको। 

 5 सय 13  िक.िम. वन पथ माभेिल  तथा 
ममर्त गन वािषर्क लआय रहेकोमा 4 सय 68 
िक.िम. वन पथ िनमार्ण भएको। 

155 भक्तपरुको सूयर्िवनायकमा िनमार्णाधीन
राि य ूाणी उ ान र तनहुँमा 
भानभुक्त ूाणी उ ानको िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न गिरने। 

 राि य ूाणी उ ानको सािवकको गु योजनाको 
पनुरावलोकन सम्पन् न भई गु योजना तयारी 
कायर् भइरहेको। 

156 मानव र वन्यजन्तबुीचको न्
न्यूनीकरणका लािग संरिक्षत क्षेऽ र 
राि य वनमा रहेका जैिवक मागर्, 
घाँसे मैदान,  सीमसार, ूाकृितक 
पोखरी एवम ् वासःथानको संरक्षण 
गिरने।संरिक्षत र मध्यवतीर् क्षेऽ िभऽ

 मानव वन्यजन्त ु न् व्यवःथापनका लािग 
28 िक.िम. मेषजाली सिहतको तारबार िनमार्ण 
गन वािषर्क लआय रहेकोमा 17.65 िक.िम. 
िनमार्ण सम्पन् न भएको र 19.28 िक.िम. 
सोलार फेन्स िनमार्ण गन वािषर्क लआय 
रहेकोमा 5 िक.िम. िनमार्ण सम्पन् न भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
बसोवास गन नागिरक र
कमर्चारीलाई वन्यजन्तकुो 
आबमणबाट हनु सक्ने क्षित 
पिरपूरण गनर् दघुर्टना बीमा गिरने। 

 4 वटा वन्यजन्तु उ ार केन्ि िनमार्ण गन 
वािषर्क लआय रहेकोमा २ वटा िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

 वन्यजन्तकुा लािग 1 सय 11 वटा पानी 
पोखरी िनमार्ण, ममर्त तथा व्यवःथापन गन 
वािषर्क लआय भएकोमा 73 वटा पानी पोखरी 
िनमार्ण, ममर्त तथा व्यवःथापन भएको। 

157 वनजन्य पशपुन्छीको व्यावसाियक
पालन गनर् िनजी, सहकारी र 
सामदुाियक संःथालाई ूोत्सािहत 
गिरने।पाँचऔले, केशर र यासार्गमु्वा 
जःता दलुर्भ एवम ्बहमूुल्य वनःपती 
तथा जिडबटुीको व्यावसाियक खेती 
गनर् अनसुन्धान केन्ि ःथापना 
गिरने।बाघ,  एकिस े गैडा,  हा ी,  
कःतरुी,  गोही,  सालक जःता 
संकटापन् न तथा दलुर्भ वन्यजन्तकुो 
संरक्षण गिरने। 

 तराई भ-ूपिरिध क्षेऽका 5 वटा संरिक्षत क्षेऽ 
तथा जैिवक मागर्ह मा बाघ गणनाका लािग 
तथ्या  स लनको काम सम्पन् न भई तथ्या  
िवँ लेषणको कायर् भइरहेको। 

 बाघ,  एकिसंघे गैडा,  हा ी,  कःतरुी,  गोही,  
सालक जःता संकटापन् न तथा दलुर्भ 
वन्यजन्तकुो संरक्षण भएको। 

158 रोजगारी र आय आजर्नको अवसर
िवःतार गनर् वनक्षेऽमा सामूिहक खेती 
र िनजी जग्गामा कृिष वन लगाउन 
ूोत्सािहत गिरने। लिुम्बनी ूदेश र 
ूदेश नं २ का ५० ःथानीय तहमा 
समिृ का लािग वन कायर्बम 
सञ् चालन गिरने।

 कृिष वन ूव र्नका लािग 1 सय 51 हेक्टर 
वािषर्क लआय भएकोमा 35.5 हेक्टरमा 
वकृ्षारोपण सम्पन् न भएको। 

 

159 चरेु तथा तराई-मधेश क्षेऽमा १ 
करोड 50 लाख वृक्षारोपण 
गन।शहरी क्षेऽका सडक िकनारा, 
आवास क्षेऽ र खलुा क्षेऽमा 
फलफूलका िव वा रोपी हिरत शहर 
िवकास गिरने।वकृ्षारोपण र संरक्षण 
कायर्मा नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, 
सश  ूहरी समेतलाई पिरचालन 
गिरने।

 1 करोड ५० लाख िव वा उत्पादन  तथा 
वकृ्षारोपण गन वािषर्क लआय भएकोमा ४१ 
लाख 3 हजार वटा अन्य िव वा उत्पादन  

तथा 2 लाख 36 हजार वकृ्षारोपण भएको। 

 55 वटा शहरी उ ान िवकास गन वािषर्क 
लआय भएकोमा 10 वटा शहरी उ ान िवकास 
भएको। 

160 प्लाि कजन्य पदाथर्बाट हनेु
वातावरणीय ूदूषण न्यूनीकरण गनर्

 55 पटक 40 माइबोन भन्दा कम मोटाईको 
प्लाि क ूयोगमा ूितबन्धसम्बन्धी पिरपालना 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
२० माइबोनभन्दा पातलो
प्लाि कको उत्पादन, आयात, िवबी 
िवतरण र ूयोगमा आगामी ौावण 
१ गतेदेिख पूणर् पमा ूितबन्ध 
लगाइएको।सिप  मल तथा 
िडपाटर्मेन्टल ःटोर लगायत सबै 
व्यापािरक ूित ानमा प्लाि कको 
झोलाको स ा सूती, जटु वा कागजका 
झोला ूयोग गनुर्पन व्यवःथा 
िमलाइएको। चालीस माइबोन भन्दा 
पातलो प्लाि क झोला वा सीट 
उत्पादन गन उ ोगले परुानो 
मेिशनको पाटर्पजुार् ूितःथापन गरी 
नयाँ जडान गरेमा हनेु थप लगानी 
बराबरको रकम पुजँीगत अनदुान 
उपलव्ध गराइने। 

अनगुमन गन वािषर्क लआय भएकोमा 12 
पटक अनगुमन भएको। 

 प्लाि कजन्य फोहोर व्यवःथापन कायर्योजनाको 
मःयौदा तयार भएको। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
161 वातावरणीय ूदूषणले मानव

ःवाःथ्यमा पारेको ूितकुल ूभावलाई 
िनयन्ऽण गनर् र ःवच्छ एवम ्
वातावरणमैऽी िवकासलाई ूव र्न 
गनर् िव तुीय सवारी साधनको 
उपयोगलाई ूोत्साहन 
गिरने।पेशोिलयम पदाथर्बाट 
सञ् चालन हनेु हलकुा सवारी 
साधनलाई सम्वत ् २०८८ सम्ममा 
िव तुीय सवारी साधनले िवःथािपत 
गन रणनीितक योजना तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गिरने।यसका लािग 
अवलम्बन गनुर्पन नीित, छुट तथा 
सिुवधा र पूवार्धार िवकासका 
सम्बन्धमा सझुाव िदन िव  सिहतको 
कायर्दल गठन गिरने।पेशोिलयम 
पदाथर्बाट सञ् चालन हनेु सवारी 
साधनलाई िव तुीय सवारी साधनमा 
पान्तरण गरेमा ५ वषर्सम्म

 िव तुीय सवारी साधनले िवःथािपत गन 
रणनीितक योजनाको ूारिम्भक मःयौदा तयार 
भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित 
नवीकरण शलु्क र सडक िनमार्ण
तथा सम्भार दःतरु छुट िदने 
व्यवःथा िमलाइएको।

162 रौतहट,  बारा,  पसार्,  िचतवन,  बाकेँ,  

बिदर्या,  कैलाली र कञ् चनपरु 
लगायतका तराई-मधेशका १३ 
िजल्लामा काबर्न उत्सजर्न न्यूनीकरण 
कायर्बम सञ् चालन गिरने। जलवाय ु
पिरवतर्नको ूितकुल ूभाव 
न्यूनीकरण गनर् ःथानीय समदुायको 
क्षमता अिभविृ  गिरने। 

 वन क्षेऽको काबर्न व्यापारमा सहभागी हनु 
तराईका १३ वटा िजल्लाह को काबर्न 
उत्सजर्न न्यूनीकरण कायर्बम दःतावेज 
ःवीकृत भई सन ्२०१८ देिख कायार्न्वयनमा 
रहेको। 

जलवाय ु पिरवतर्न अनकूुलन तथा न्यूनीकरणका 
लािग  
 राि य हानी र नोक्सानीको ढाँचा (L&D), 
  तेॐो राि य सञ् चार (TNC) ,  

 ९ ूमखु जलवाय ु संवेदनशील क्षेऽह  समेट्ने, 
संकटासन् नता र जोिखम मूल्या न तथा 
अनकूुलन िवकल्पह को पिहचान, ूािविधक 
आवँयकता र क्षमता आवँयकता मूल्या न 
ूितवेदनह , 

  ःथानीय तहलाई ८० ूितशत जलवाय ुिव ीय 
िविनयोजन खलुाउने, 

 खदु-शून्य हिरत गहृ ग्याँस  उत्सजर्नको लािग 
दीघर्कालीन राि य िनधार्िरत योगदानको लािग 
कायार्न्वयन योजना, 

 राि य अनकूुलन योजना जलवाय ु िव ीय 
रणनीित र कायर् योजना तयार भएको। 

163 इलाम, राजिवराज, जोमसोम, िदपायल
लगायतका ःथानमा वाय ु  गणुःतर 
मापन केन्ि ःथापना गिरनेछ।वाय,ु 

ध्वनी तथा जल ूदूषणसम्बन्धी 
क्षेऽगत मापदण्ड अ ाविधक गरी 
कायान्वर्यन गिरनेछ।

 वातावरणीय ूभाव मूल्या नको अनगुमन तथा 
परीक्षण िनदिशका तयारी तथा ूकाशनको 
तयारीको कायर् भइरहेको। 

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१ वन्यजन्तमैुऽी पूवार्धार िनमार्ण िनदिशका, २०७८ नयाँ 
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ख.  राि य गौरवका आयोजनाह  
 

आयोजनाको नाम ूगित 

रा पित चरेु तराई 
संरक्षण कायर्बम 

 ३७ वटा पोखरी िनमार्ण,  
 कृिष वन ूव र्न कायर्बमका लािग ९ हेक्टर जग्गा छनौट,  
 १२ ःथानमा चरेु क्षेऽका अित सम्वेदनिशल क्षेऽमा तारबारसिहत 
पनु त्पादन संरक्षण तथा व्यवःथापन तथा 

 १ लाख ३० हजार वटा िव वा उत्पादन गिरएको। 
 

ग. ूाथिमकता ूा  आयोजना (P1, P2) 
 

आयोजनाको नाम ूगित 

रेड फरे ी तथा 
जलवाय ुपिरवतर्न 
कायर्बम 

 समिृ को लािग वन कायर्बमको आधार रेखा सवक्षण कायर् सम्पन् न 
भएको। 

 सेफगाडर् सूचना ूणाली िवकास तथा सञ् चालन कायर् सम्पन् न भएको। 
 राि य वन सूचना ूणाली िवकास तथा सञ् चालन कायर्को अिन्तम 
ूितवेदन पनुरावलोकन चरणमा रहेको। 

 वकृ्षारोपण तथा वन पनुःःथापना गन सम्भािवत क्षेऽको नक्सा न कायर् 
जारी रहेको। 

 भ-ूउपयोग पिरवतर्न तथा काबर्न अनगुमनसम्बन्धी एकवटा तािलम 
सम्पन् न भएको। 

 रेड प्लस सरोकारवालाह लाइर् रेड कायार्न्वयन तािलम बटुवल र 
धिुलखेलमा सम्पन् न भएको। 

 रेड प्लस सम्बन्धी सरोकारवालाह सँग िविभन् न ७ वटा ःथानमा 
अन्तिबर् या सम्पन् न भएको।

पहाडी साना 
िकसानका लािग 
अनकूुलन 
आयोजना 

 नवीकरणीय ऊजार् ूिविध (घरायसी सौयर् ऊजार्) जडान गरी ४ सय १५ 
पिरवार लाभािन्वत भएका, 

 सधुािरएको पानी घ माफर् त १ सय २६ पिरवार लाभािन्वत भएका, 
 २५ वटा महुान संरक्षण तथा खानेपानी व्यवःथापन/पानी महुान 
संरक्षण तथा व्यवःथापन  भई १ हजार ७ सय ३३ पिरवार 
लाभािन्वत भएका, 

 ४८ वटा पोखरी िनमार्ण (संरक्षण/िरचाजर्, िसँचाइ पोखरी र प्लाि क 
पोखरी) भई २ हजार ४ सय १७ घरधरुी लाभािन्वत भएका, 

 १० गोटा गल्छी/पिहरो िनयन्ऽण भई २ हजार ४ सय १७ घरधरुी 
तथा ५.१ िक. िम. िसँचाइ कुलो िनमार्ण भई २ हजार ८ सय १५ 
घरधरुी लाभािन्वत भएका।

ःवच्छ वातावरण 
कायर्बम 

 ःवच्छ वातावरण कायर्बम आयोजना अन्तगर्त कुल 57 वटा ःथानीय 
तहसँगको सहकायर्मा िनमार्ण गिरने उ ान पाकर् ह सम्बिन्धत ःथानीय 
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आयोजनाको नाम ूगित 

तहले नै िनमार्ण गन गरी कुल ११ करोड 10 लाख बजेट 
अिख्तयारी ूदान गिरएकोमा 10 ःथानमा सम्पन् न (सूयर्िवनायक 
नगरपािलका २ ःथान, जोरायल गाउँपािलका २ ःथान, व्यास 
नगरपािलका १ ःथान, कीितर्परु नगरपािलका १ ःथान, नारायण 
नगरपािलका १ ःथान, शैल्यिशखर नगरपािलका १ ःथान, शकु्लाफाँट 
नगरपािलका १ ःथान, मोहन्याल गाउँपािलका १ ःथान) अन्य 
अिधकांश ःथानमा िनमार्ण भइरहेको। 

 वातावरणीय सचेतना सम्बन्धी सन्देश, सूचना, ौव्य ँय साममी 
ने.िट.भी., रेिडयो नेपाल र िविभन् न पऽपिऽकाबाट िनरन्तर ूचार ूसार 
भइरहेको। 

 िव ालय केिन्ित वातावरण संरक्षण कायर्बम ३ िव ालयमा सम्पन् न 
भएको।

जलवाय ु
उत्थानशील चरेु 
कायर्बम 

 समदुायमा आधािरत संःथाह को अिभलेखीकरण गिरएको। 
 वातावरणीय तथा सामािजक व्यवःथापन योजना तयारीका लािग 
परामशर् सेवा खिरद (ESMP) गिरएको। 

 आयोजनाको वेबसाइट िनमार्ण तथा अ ाविधक गिरएको। 
 ूाकृितक ॐोत व्यवःथापनमा लैि क मूलूवाहीकरण गो ी/तािलम 
सञ् चालन गिरएको। 

 आयोजनाको कायर्क्षेऽ अन्तगर्त सावर्जिनक जग्गामा भएका वनह को 
पिहचान तथा अवःथाको अध्ययनको लािग परामशर् सेवा खिरद भई सो 
कायर् ःथलगत अध्ययन भइरहेको।

राि य वन िवकास 
तथा व्यवःथापन 
कायर्बम 

 ःथानीय तहह सँगको साझेदारीमा शहरी वन िवकास कायर्बम 
सञ् चालनका लािग ५ वटा ःथानीय तहह सँग सम्झौता सम्पन् न 
भएको।  

 नीम, जामनु, बेल, कल्की, धपुी, कपरु, ौीखण्ड लगायत िविभन् न 
ूजातीका गरी ९० हजार िव वा उत्पादन भएको। 

 राि य वनको िदगो व्यवःथापनसम्बन्धी मापदण्डसिहतको कायर्िविधको 
मःयौदा ूितवेदन तयारी गिरएको। 

 वन बीउ ूयोगशाला तथा भण्डारण केन्ि, बाँकेमा अनसुन्धानमूलक 
नसर्रीको ःतरोन् नित गिरएको। 

 िविभन् न ूजातीका १ हजार २ सय ७२ के.जी. उन् नत वन बीउ 
स लन/खिरद गिरएको। 

 ६ ःथानमा परुानो फलफूल वगचा, बीउ उत्पादन क्षेऽ तथा ूजाती 
संरक्षण क्षेऽह को व्यवःथापन।

जलाधार संरक्षण 
तथा सीमसार 

 २५ वटा गल्छी/पिहरो िनयन्ऽण, १६ वटा संरक्षण पोखरी िनमार्ण, 
१४ वटा पानी मूहान/ॐोत संरक्षण १७ ःथानमा खोला िकनारा 
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व्यवःथापन
कायर्बम 

संरक्षण, १३ ःथानमा िसंचाइर् कुलो ममर्त/िनमार्ण तथा ५० हजार 
बहवुषीर्य िव वा उत्पादन गिरएको।

ूकृितमा आधािरत 
पयर्टन कायर्बम 

 १ वटा ूवेश ार िनमार्ण भएको, २४ पटक पयर्टकीय क्षेऽको 
फोहरमैला व्यवःथापन कायर् भएको, २७ पटक प्लाि क साममी 
िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन कायर् भएको, ४ पटक पयर्टनसँग 
सम्बिन्धत सरोकारवालाह सँग अन्तरिबया गो ी कायर् सम्पन् न भएको 
तथा ३ वटा संरक्षण क्षेऽमा नेचर गाइड तािलम सम्पन् न भएको। 

जिडबटुी िवकास 
कायर्बम 

 जम्मा ९ सय ७४ वटा नमूनाह को िवँ लेषण, ूमाणीकरण, गणु 
िनयन्ऽण तथा िसफािरस कायर् गरेको। 

 जडीबटुी िब वा छनौट तथा नसर्री तयारी कायर् भई 2 लाख 25 
हजार 8 सय जडीबटुी िब वा उत्पादन भएको। 

 ७ अनसुन्धान केन्िबाट १५ वटा जडीबटुी खेती सम्बन्धी तािलम 
सरोकारवाला व्यिक्त/संःथाह लाई ूदान गिरएको। 

 ९ वटा वनःपित उ ानह मा ८० ूजातीका वनःपितह को 
जमर्प्लाजम थप भएको। 

 पकेट क्षेऽ ूव र्न कायर्बमका लािग सदूुरपिँ चम क्षेऽमा ५ समहु/ 
सहकारीह सँग सम्झौता भएको। 

 जडीबटुी बीमा शलु्कमा अनदुान उपलब्ध गराउने िनदिशकाको 
मःयौदा तयार भएको।

वनःपित 
अनसुन्धान संरक्षण 
तथा उ ान 
िवकास कायर्बम 

 यासार्गमु्वा, केसर र पाँचऔलेको िबउ उत्पादनसम्बन्धी सम्भाव्य 
अध्ययन कायर् िफल्ड र ूयोगशालामा कायर् जारी रहेको। 

 ४3 ूजातीका १ सय २5 DNA नमूनाह  DNA Barcodin, 

Genomic Characterization अध्ययनको लािग स लन गिरएको र ६६ 
वनःपित नमूनाह बाट DNA  Isolation गिरएको। 

 २ वटा वनःपित ूजातीह को (Dendrobium sp. र Pleione sp.) 
िटःयकुल्चर ूिविध िवकास अध्ययन भएको। 

 ९ वानःपितक ूजातीह को फाइटोकेिमकल, फमार्कोलोिजकल, 
बायोकेिमकल र सगुिन्धत तेल अध्ययन भएको। 

 राि य हविरयम तथा वनःपित ूयोगशालामा रहेका 1 लाख 70 
हजार हविरयम नमूनाह को व्यवःथापन गिरएको।2३ वटा Taxa 

New to KATH को पमा समावेश गरीएको। 
 २६ हजार ८ सय ८० हविरयम नमूनाह को Digitization कायर् 
सम्पन् न गिरएको। 

 ४ समदुायको वनःपित ॐोतको परम्परागत ानको अिभलेखीकरण 
भएको। 

 11 वनःपित उ ानह मा िविभन् न िकिसमका ल्याण्डःकेप/ जाित 
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िवशेष उ ानह , शैिक्षक वािटका, ाक्सोनोिमकल फेिमली गाडन, 
ईथ्नोवोटािनकल वािटका, फ्लोरल क्लक, जिलय उ ान, फनर् उ ान, 
ईण्डेिमक, अल्पाइन र एक्जोिटक गाडन लगायतका िथमेिटक 
वािटकाह व्यवःथापन गिरएको।

राि य िनकुञ् ज
तथा आरक्ष 
आयोजना 

 १ हजार १ सय ५३ हे. घाँसे मैदान व्यवःथापन भएको,  
 ६७.५ िक.िम अिग्नरेखा िनमार्ण तथा ५ िक.िम. अिग्नरेखा ममर्त 
कायर् सम्पन् न भएको,  

 १ सय ८२ वटा साइनबोडर्/सूचनाबोडर् िनमार्ण तथा ममर्त भएको,  
 ५१ वटा फोहरमैला व्यवःथापनका लािग खाडल िनमार्ण भएको, 
 १० वटा क्याम्प साईट िनमार्ण तथा ममर्त भएको, 
 २ वटा कान्जीहाउस ममर्त भएको।

वन अनसुन्धान 
तथा सभक्षण 
आयोजना 

 वनको ूकार तथा पारीिःथितकीय ूणालीको नक्सा न गन कायर्को 
लािग िफल्ड कायर्लाई िनरन्तरता िदइएको। 

 Terrestrial LiDAR बाट वन ॐोत सवक्षणका १1 गोटा प्लटह को 
िफल्ड मापन  

 गत सालका सम्पन् न हनु नसकेका अधरुा कायर् सम्पन् न हनेु ूिबयामा 
रहेका। 

 TU र AFU का गरी 1 सय 20 जना इन्टनर् िविभन् न िजल्लामा 
पिरचालन भएका 

 टोमोमाफको ूयोग गरी खह मा धोधसम्बन्धी अध्ययन गिरएको, 
 वन ॐोत सवक्षण ूितवेदन ूकाशन ूयोजनाथर् तथ्या  Validate गन 
कायर् भई तथ्या  िवँ लेषण भइरहेको। 

 TAL क्षेऽमा रहेका 2 सय 15 ःथायी नमूना प्लट पनुःमापन कायर् 
सम्पन् न (MRV  को लागी) भएको। 

 Shrub Species को Allometric Equations तयार गन कायर्का लािग 
तथ्या  स लन कायर् सम्पन् न भएको। 

 सामदुाियक वनॐोत मापन मागर्दशर्नको ूािविधक परीक्षणको िफल्ड 
कायर् भएको।

वातावरण िवभाग  कुल 4 वटा आयोजनाह को वातावरणीय अनगुमन भएको र 
हालसम्म EIA ःवीकृत भएका १ वटा आयोजनाह को वातावरणीय 
परीक्षण तथा कुल १३ आयोजनाह को वातावरणीय अनगुमन,  

 हालसम्म ३ ूदेशमा सवारी ूदूषण अनगुमन, 
 कुल २७ ःथानमा ःथापना भएका गणुःतर मापन केन्िबाट िनरन्तर 
वायकुो गणुःतर मापन गिररािखएको र सो को तथ्या  देशभर रहेका कुल 
२८ वटा िडिजटल िडःप्ले बोडर् तथा वेबसाईट (https://pollution.gov.np) 
माफर् त सबैलाई िनरन्तर जानकारी गराइएको।

 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

वन तथा वातावरण मन्ऽालय 221 

घ. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह  
 

आयोजनाको ूगित 
समिृ का 
लािग वन 
कायर्बम 

 वहृत जलाधार व्यवःथापन केन्ि, महाकालीबाट पाटन न.पा, सूनर्या 
गाउँपािलका, बैतडी र अजयमे  गाउँपािलका, डडेल्धरुामा १ हजार २ सय 
२० वटा ओखरको िव वा रोपण कायर् सम्पन् न भएको। 

 कुल जम्मा ६ सय ६६ सामदुाियक वन कायर्योजना पनुरावलोकनको लािग 
कायार्देश तयार गिरएको। 

 फरे ी काउिन्सलको िवधेयक तजुर्मा गनर् सरोकारवालाह सँग छलफल 
कायर्को सहजीकरण गिरएको। 

 समिृ को लािग वन कायर्बमको आयोजना सञ् चालन कायर्िविध, समदुायमा 
आधािरत वन समहुह को अनदुान कायर्िविध, वकृ्षारोपण कायर्िविध तयार 
भएको। 

 आयोजना सञ् चालन गनर् आवँयक न्यूनतम िबयाकलाप सञ् चालनको लािग 
कायर्बम संशोधनको लािग पेश गरेको। 

 

ङ. अन्तरार्ि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह  
 पहाडी साना िकसानका लािग अनकूुलनको आयोजना, 
 नेपाल जलवाय ुसहयोग कायर्बम, 
 एकीकृत भपूिरिध व्यवःथापन कायर्बम, 
 कणार्ली क्षेऽमा खा  उत्पादन तथा खा  सरुक्षामा जलवाय ु पिरवतर्न ारा िसिजर्त चनुौतीसँग 
अनकूुलन गन कायर्बम, 

 पािरिःथितकीय ूणालीमा आधािरत जलवाय ुअनकूुलन कायर्बम-दोौो, 
 राि य अनकूुलन योजना तजुर्मा क्षमता िवकास, 
 जलवाय ुउत्थानशील चरेु कायर्बम। 

 

8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
329000113 वन तथा वातावरण मन्ऽालय 231385 165123 71.36 
329001013 नेपाल जलवाय ुपिरवतर्न सहयोग कायर्बम 562972 467924 83.12 
329001023 रेड फरे ी तथा जलवाय ुपिरवतर्न कायर्बम 235650 50335 21.36 
329001033 पहाडी साना िकसानका लािग अनकूुलन आयोजना 94400 62215 65.91 
329001043 रा पित चरेु संरक्षण कायर्बम 138700 100451 72.42 
329001053 समिृ का लािग वन 10000 0 0.00 
329001073 ःवच्छ वातावरण कायर्बम 20000 12496 62.48 
329001083 जलवाय ुउत्थानशील चरेु कायर्बम 120700 5476 4.54 
329010113 वन तथा भ-ूसंरक्षण िवभाग 181690 125497 69.07 
329010123 िडिभजन वन कायार्लयह (वन सरुक्षा सैिनक समेत) 75589 31646 41.87 
329011013 राि य वन िवकास तथा व्यवःथापन कायर्बम 62400 26385 42.28 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
329011023 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवःथापन कायर्बम 44400 28746 64.74 
329011043 ूकृितमा आधािरत पयर्टन कायर्बम 147150 8020 5.45 
329020113 वनःपित िवभाग 174600 125915 72.12 
329021013 जिडबटुी िवकास कायर्बम 70800 64751 91.46 
329021033 वनःपित अनसुन्धान संरक्षण तथा उ ान िवकास कायर्बम 47300 43555 92.08 
329030113 राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण िवभाग 410200 375257 91.48 
329030123 राि य िनकुञ् ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 3785295 3727188 98.46 
329030133 हाि सारह 163450 133613 81.75 
329031013 राि य िनकुञ् ज तथा आरक्ष आयोजना 875925 722380 82.47 
329040113 वन अनसुन्धान तथा सवक्षण िवभाग 54900 35397 64.47 
329041013 वन अनसुन्धान तथा सभक्षण आयोजना 101900 58039 56.96 
329050113 वातावरण िवभाग 168320 84046 49.93 
329060113 केन्िीय वन तािलम तथा ूसार केन्ि 6466 2446 37.83 

कुल जम्मा 7784192 6456898 82.95 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

329000114 वन तथा वातावरण मन्ऽालय 2200 1962 89.19 
329001014 नेपाल जलवाय ुपिरवतर्न सहयोग कायर्बम 43528 0 0.00 
329001024 रेड फरे ी तथा जलवाय ुपिरवतर्न कायर्बम 62400 19351 31.01 
329001034 पहाडी साना िकसानका लािग अनकूुलन आयोजना 1015000 672230 66.23 
329001044 रा पित चरेु संरक्षण कायर्बम 1689059 1506705 89.20 
329001054 समिृ का लािग वन 50000 35890 71.78 
329001074 ःवच्छ वातावरण कायर्बम 131000 75244 57.44 
329001084 जलवाय ुउत्थानशील चरेु कायर्बम 20300 7409 36.50 
329010114 वन तथा भ-ूसंरक्षण िवभाग 41600 24063 57.84 
329010124 िडिभजन वन कायार्लयह (वन सरुक्षा सैिनक समेत) 105300 79181 75.20 
329011014 राि य वन िवकास तथा व्यवःथापन कायर्बम 76200 48264 63.34 
329011024 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवःथापन कायर्बम 301000 279113 92.73 
329011044 ूकृितमा आधािरत पयर्टन कायर्बम 297500 30575 10.28 
329020114 वनःपित िवभाग 7800 7421 95.14 
329021014 जिडबटुी िवकास कायर्बम 90600 61705 68.11 
329021034 वनःपित अनसुन्धान संरक्षण तथा उ ान िवकास कायर्बम 65800 58434 88.80 
329030114 राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण िवभाग 147579 61110 41.41 
329030124 राि य िनकुञ् ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 73200 69476 94.91 
329030134 हाि सारह 22300 18119 81.25 
329031014 राि य िनकुञ् ज तथा आरक्ष आयोजना 564300 438418 77.69 
329040114 वन अनसुन्धान तथा सवक्षण िवभाग 3500 748 21.38 
329041014 वन अनसुन्धान तथा सभक्षण आयोजना 5210 4677 89.77 
329050114 वातावरण िवभाग 190480 106315 55.81 
329060114 केन्िीय वन तािलम तथा ूसार केन्ि 2000 1013 50.64 

कुल जम्मा 5007856 3607423 72.04 
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9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ु ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
329000113 वन तथा वातावरण मन्ऽालय 198817 90849 45.69 
329001013 नेपाल जलवाय ुपिरवतर्न सहयोग कायर्बम 425600 91819 21.57 
329001023 रेड फरे ी तथा जलवाय ुपिरवतर्न कायर्बम 164020 24062 14.67 
329001033 पहाडी साना िकसानका लािग अनकूुलन आयोजना 83200 41286 49.62 
329001043 रा पित चरेु संरक्षण कायर्बम 132700 67613 50.95 
329001053 समिृ का लािग वन 68200 7440 10.91 
329001073 ःवच्छ वातावरण कायर्बम 16300 2040 12.52 
329001083 जलवाय ुउत्थानशील चरेु कायर्बम 151400 9537 6.30 
329010113 वन तथा भ-ूसंरक्षण िवभाग 187900 90684 48.26 
329010123 िडिभजन वन कायार्लयह (वन सरुक्षा सैिनक समेत) 71849 23800 33.12 
329011013 राि य वन िवकास तथा व्यवःथापन कायर्बम 24100 5270 21.87 
329011023 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवःथापन कायर्बम 28100 5946 21.16 
329011043 ूकृितमा आधािरत पयर्टन कायर्बम 31380 7837 24.97 

329011063 जलाधारमा आधािरत जलवाय ुउत्थानशील जीिवकोपाजर्न 
आयोजना 99000 0 0.00 

329020113 वनःपित िवभाग 171658 101816 59.31 
329021013 जिडबटुी िवकास कायर्बम 49800 13460 27.03 
329021033 वनःपित अनसुन्धान संरक्षण तथा उ ान िवकास कायर्बम 41400 24529 59.25 
329030113 राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण िवभाग 256893 135084 52.58 
329030123 राि य िनकुञ् ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 3897300 2868064 73.59 
329030133 हाि सारह 158200 103696 65.55 
329031013 राि य िनकुञ् ज तथा आरक्ष आयोजना 878777 529867 60.30 
329040113 वन अनसुन्धान तथा सवक्षण िवभाग 51200 26924 52.59 
329041013 वन अनसुन्धान तथा सभक्षण आयोजना 67992 14610 21.49 
329050113 वातावरण िवभाग 128400 32428 25.26 
329060113 केन्िीय वन तािलम तथा ूसार केन्ि 4108 1421 34.59 

कुल जम्मा 7388294 4320082 58.47 

 पुजँीगत ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

329000114 वन तथा वातावरण मन्ऽालय 1800 839 46.64 
329001014 नेपाल जलवाय ुपिरवतर्न सहयोग कायर्बम 8200 0 0.00 
329001024 रेड फरे ी तथा जलवायु पिरवतर्न कायर्बम 61500 410 0.67 
329001034 पहाडी साना िकसानका लािग अनकूुलन आयोजना 780600 230642 29.55 
329001044 रा पित चरेु संरक्षण कायर्बम 1393700 458374 32.89 
329001054 समिृ का लािग वन 35000 17342 49.55 
329001074 ःवच्छ वातावरण कायर्बम 111000 6436 5.80 
329001084 जलवाय ुउत्थानशील चरेु कायर्बम 37500 1727 4.61 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
329010114 वन तथा भ-ूसंरक्षण िवभाग 35000 4954 14.15 
329010124 िडिभजन वन कायार्लयह (वन सरुक्षा सैिनक समेत) 104200 31758 30.48 
329011014 राि य वन िवकास तथा व्यवःथापन कायर्बम 65500 9562 14.60 
329011024 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवःथापन कायर्बम 324200 115439 35.61 
329011044 ूकृितमा आधािरत पयर्टन कायर्बम 98600 1728 1.75 

329011064 जलाधारमा आधािरत जलवाय ुउत्थानशील जीिवकोपाजर्न 
आयोजना 68900 0 0.00 

329020114 वनःपित िवभाग 12400 3218 25.95 
329021014 जिडबटुी िवकास कायर्बम 48800 12892 26.42 
329021034 वनःपित अनसुन्धान संरक्षण तथा उ ान िवकास कायर्बम 50000 13565 27.13 
329030114 राि य िनकुञ् ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण िवभाग 99600 14271 14.33 
329030124 राि य िनकुञ् ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 184500 33514 18.16 
329030134 हाि सारह 35100 5649 16.09 
329031014 राि य िनकुञ् ज तथा आरक्ष आयोजना 630330 148746 23.60 
329040114 वन अनसुन्धान तथा सवक्षण िवभाग 1800 492 27.33 
329041014 वन अनसुन्धान तथा सभक्षण आयोजना 6600 70 1.06 
329050114 वातावरण िवभाग 137900 2521 1.83 
329060114 केन्िीय वन तािलम तथा ूसार केन्ि 700 497 71.06 

कुल जम्मा 4333430 1114645 25.72 
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िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम 
 नेपालमा िव.सं. २००७ सालमा भएको राजनीितक पिरवतर्नपिछ िशक्षा मन्ऽालयको ःथापना भएको 
हो। रा को िशक्षासम्बन्धी सम्पूणर् नीित िनधार्रण, योजना िनमार्ण, कायर्बम कायार्न्वयन, अनगुमन तथा 
मूल्या न गरी मलुकुभरीको िशक्षा क्षेऽको व्यवःथापन र सेवा ूदान गन दाियत्व र िजम्मेवारी यस 
मन्ऽालयको रहेको छ। िव.सं. २०७४ चैऽ १ मा िशक्षा मन्ऽालय र िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 
गािभएर िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय गठन भएको हो।  

 

2. दीघर्कालीन सोच 
 िशक्षा र िव ान तथा ूिविधको िवकासमाफर् त देशको आिथर्क-सामािजक पान्तरण गन। 

 

3. उ ेँ य 
िव ालय िशक्षा 
 ूत्येक व्यिक्तमा अन्तिनर्िहत ूितभा ूःफुटन गरी व्यिक्तत्व िवकास गन, 
 ौम ूित सम्मान एवम ्सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा ःवरोजगार उन्मखु, उत्पादनमखुी, 
उ मशील र सीपयकु्त नागिरक तयार गन,   

  व्यिक्तको सामािजकीकरणमा सहयोग गद सामािजक स  भाव तथा सिहंणतुा र राि य एकता 
सु ढ गनर् सहयोग परु् याउने, 

 राि य तथा अन्तरार्ि यःतरमा ूितःपधीर्, आधिुनक सूचना तथा स ार ूिविध ूयोग गनर् सक्ने 
िव पिरवेश सहुाउँदो दक्ष जनशिक्त तयार गन, 

 वै ािनक अवधारणा, तथ्य, सीप, िस ान्त तथा ूिविधको ूयोग गनर् सक्ने  वै ािनक सझुबझु 
भएका खोज तथा अनसुन्धानमखुी जनशिक्त तयार गन, 

 रचनात्मक तथा समालोचनात्मक िचन्तन गन, जीवनोपयोगी सीप भएका सिहंण ु र भािषक 
सक्षमतामा िनपणु नागिरक तयार गन,  

 सामािजक न्यायमा आधािरत समृ  रा  िनमार्णका िनिम्त आवँयक मानव संसाधनको िवकास 
गन। 

उच्च िशक्षा 
 ानको उत्पादन र ूयोग, िवचारको िवकास र परीक्षण, िदगो िवकास, राि य िवकासको लािग 
चािहने जनशिक्त उत्पादन र िव व्यापी ूितःपधीर् नागिरक तयार गन, 

 उच्च िशक्षालाई वै ािनक, ूवतर्नात्मक, अनसुन्धानमखुी, ूिविधमैऽी र रोजगारमूलक बनाउने, 
 राि य ःवाःथ्य सेवाको आवँयकता पूितर् गनर्का लािग पेशागत दक्षता र सामािजक दाियत्वबोध 
भएका िववेकशील ःवःथ जनशिक्त उत्पादन गनुर् तथा न्यायपूणर्, गणुःतरीय र सवर्सलुभ ःवाःथ्य 
सेवा ूणाली ःथापना गनर् सघाउन।ु 

ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा 
 समाज र रा को िवकासको आवँयकताअनु प दक्ष र सीपयकु्त जनशिक्त उत्पादन गन, 
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 गणुःतरीय, नवूवतर्न र उ मशीलतामा आधािरत ूािविधक तथा व्यवसाियक िशक्षा र सीप 
िवकासको अवसर सिुनिँ चत गन। 

सशुासन 

 सावर्जिनक खचर्मा िमतव्यियता कायम गन र बे जूलाई शून्यमा झान, 
 कायर्सम्पादनमा पारदिशर्ता ूव र्न गन, 
 काम कारबाहीमा जवाफदेिहता सिुनिँ चत गन, 
 सेवा ूवाहलाई िछटो, छिरतो र चःुत बनाई ूभावकारी बनाउने, 
 अनगुमन तथा मूल्या नलाई ूभावकारी बनाई कायर् सम्पादनमा भएका कमी कमजोरीलाई सधुार 
गन, 

 कायर्सम्पादन तथा सेवा ूवाहमा सूचना ूिविधको ूयोग गन। 
 

4. रणनीित 
 एक वषर् अविधको ूारिम्भक बाल िशक्षा कायर्बमलाई सबै बालबािलकाका लािग अिनवायर् 
गन।अिनवायर् तथा िनःशलु्क िशक्षाको मापदण्डको आधारमा िव ालय िशक्षामा पहुँच सिुनिँ चत गनर् 
सरकारका सबै तहलाई जवाफदेही बनाउने, 

 मानव संसाधन, पूवार्धार तथा ूिविधको िवकास र जीवनोपयोगी ान र सीपमा आधािरत पा बम 
तथा पा पःुतक, ूिविधमैऽी िव ालयको वातावरण र दक्ष एवम ्समिपर्त िशक्षकमाफर् त सबै तहको 
िशक्षामा गणुःतर सिुनिँ चत गन, 

 ौम बजारमा जान इच्छुक यवुाका लािग ःथानीय तहमै गणुःतरीय ूािविधक िशक्षा तथा सीप 
िवकासको पहुँच सिुनिँ चत गनर् ूत्येक ःथानीय तहमा कम्तीमा एउटा ूािविधक िशक्षालय तथा सीप 
िवकास केन्ि ःथापना गन, 

 ानको ःथानान्तरण र िवकासका लािग उच्च िशक्षा ूदायक िवँ विव ालय तथा िशक्षण 
संःथाह लाई ूिविधमैऽी िसकाइ केन्िको पमा िवकास गद गणुःतर सिुनिँ चतता एवम ्ूत्यायन 
ूणाली लाग ुगन,  

 अनौपचािरक िशक्षा तथा वैकिल्पक िसकाइमाफर् त िसकेका ान तथा सीपलाई आयमूलक 
कायर्बमसँग आव  गरी जीवनपयर्न्त िसकाइलाई सिुनिँ चत गन,  

 परम्परागत र ःथानीय ूिविधको सम्व र्न र संरक्षण गद वै ािनक खोज र अनसुन्धानबाट ूितपािदत 
नवीनतम ूिविधलाई मलुकुको समम िवकास ूिबयामा उपयोग गन, 

 िव ान तथा ूिविधका क्षेऽमा िवकास भएका परमाण,ु सूचना, अन्तिरक्ष, जैिवक र नानो लगायतका 
ूिविधह को उपयोगका लािग अनसुन्धान, क्षमता िवकास तथा िनयमनलाई ूभावकारी बनाउने। 

 

5. जनशिक्त िववरण  
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

१ िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 185 179 6 0 
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6. आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत नीित 
र कायर्बमका बुदँाह को फागनु मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
214 रां शपित शैिक्षक सधुार कायर्बमलाई 

शैिक्षक क्षेऽको पूवार्धार िनमार्णमा केन्िीत 
गिरने। तीन वषर्िभऽ सबै तहका 
सामदुाियक िव ालय र क्याम्पसको कक्षा 
कोठा, ूयोगशाला, पःुतकालय, खानेपानी 
तथा शौचालयलगायत वैकिल्पक िसकाइ 
िविध अनकूुलका भवन तथा पूवार्धार 
िनमार्ण गिरने।आगामी वषर् ूाथिमकताको 
आधारमा १ हजार ५ सय सामदुाियक 
िव ालय र क्याम्पसको भौितक पूवार्धार 
िनमार्ण ूारम्भ गिरने।  

 रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम 
कायार्न्वयन कायर्िविधबमोिजम १ हजार ३ 
सय १० सामदुाियक िव ालयमा २ कोठे 
भवन र १ हजार ६२ िव ालयमा ४ 
कोठे भवन िनमार्णको लािग िव ालय 
छनौट भई ःथानीय तहमा सशतर् 
अनदुानको पमा िव ीय हःतान्तरण 
भएको। 

 ूदेशिःथत िशक्षा तािलम केन्िमा िडिजटल 
िसकाइ केन्ि ःथापना, िवकास र 
सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भई 
कायार्न्वयनमा आएको।। 

 पढ्दै कमाउदै कायर्बम सञ् चालन 
कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भएको र सो 
कायर्बमको लािग  १ सय ४० वटा 
िव ालय छनौट भई िव ीय हःतान्तरणको 
लािग ूिबया अगािड बढाइएको।  

 सामदुाियक िव ालयमा िडिजटल 
पःुतकालय/आईटी ल्याव व्यवःथापनका 
लािग २ हजार १ सय ८१ िव ालयह  
छनौट भई िव ीय हःतान्तरणको लािग 
ूिबया अगािड बढाइएको। 

215 आगामी शैिक्षकसऽमा आधारभतू तहमा 
िव ाथीर् भनार्दर शतूितशत परु् याई  
अिनवायर् र िनःशलु्क आधारभतू िशक्षा 
सिुनिँ चत गिरने। गु कुल, मदरसा र 
गमु्वा जःता परम्परागत िशक्षा िविधलाई 
औपचािरक िशक्षा ूणालीमा आव  गन। 

 शैिक्षकसऽ २०७८ मा आधारभतू तह 
कक्षा १-५ र कक्षा १-८ मा खदु भनार्दर 
बमशः 96.9 र 95.1 ूितशत 
पगुेको। 

 शैिक्षकसऽ २०७८ मा कक्षा १ मा खदु 
ूवेशदर ९६.3 ूितशत पगुेको। 

 िव ालय तहमा  अध्ययनरत 32 लाख 
88 हजार 9 सय 24 जना 
िव ाथीर्ह लाई िवपन् न लिक्षत लगायत 
िविभन् न ूकारका आवसीय तथा 
गैरआवासीय छाऽविृ  ूदान गन 
कायर्बम रहेको।यसका लािग जम्मा  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
.३ अबर् १७ करोड ९१ लाख ५३ 
हजार रकम रहेको।  

 धािमर्क/परम्परागत (गु कुल, मदरसा र 
गमु्वा) िव ालयलाई सञ् चालन अनदुान 
ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको। 

२१६  ूारिम्भक बालिवकास केन्िका िशिक्षका
र िव ालय कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले 
िनधार्रण गरे बमोिजम . १५ हजार 
न्यूनतम मािसक पािरौिमक उपलब्ध 
गराइने। नेपाल सरकारले हाल उपलव्ध 
गराउदै आएको मािसक पािरौिमकमा 
विृ  गिरएको।न्यूनतम पािरौिमक भन्दा 
कम हनु आउने रकम सम्बिन्धत ःथानीय 
तहले व्यहोन व्यवःथा िमलाइने। 

 शैिक्षकसऽ २०७८ मा ३० हजार ७ सय 
१८ सामदुाियक बाल िवकास केन्ि 
रहेको। 

 शैिक्षकसऽ २०७८ मा 26 हजार 4 सय 
54 सामदुाियक िव ालय रहेको 

 ूारिम्भक बालिवकास िशक्षक र िव ालय 
कमर्चारीका लािग संघीय सरकारले व्यहोन 
रकम ःथानीय तहमा  िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको।

२१७ बालबािलकाको पोषण ःतरमा सधुार 
ल्याउन र शैिक्षकसऽ पूरा नगरी बीचमा 
नै कक्षा छोड्ने समःया समाधान गनर् 
सावर्जिनक िव ालयका कक्षा ५ सम्मका 
सबै बालबािलकालाई िदवा खाजा 
कायर्बम सञ् चालन गन। 

 सावर्जिनक िव ालयका कक्षा ५ सम्मका 
सबै बालबािलका (२९ लाख ९३ हजार 
९ सय ३३ जना) िदवा खाजा 
कायर्बमबाट लाभािन्वत भएका। 

२१८ िशक्षक-िव ाथीर् अनपुातको आधारमा 
िशक्षकको दरवन्दी िमलान गिरने। 
ूाथिमक तहमा बढी हनेु दरवन्दी 
माध्यिमक तहमा पान्तरण गरी बढी 
भएको दरवन्दी खारेज गिरने। माध्यिमक 
तहका िव ालयमा िव ाथीर् संख्याको 
अनपुातमा िव ान, गिणत र अंमजेी 
िवषयका िशक्षक व्यवःथा गन। 

 ःथानीय तहमा दरबन्दी ःथानान्तरण गन 
बममा   १ हजार ३ सय ६२ खदु पलु 
दरबन्दी ःथानान्तरण भएको।  

 हालसम्म कुल जम्मा १ हजार ४ सय 
६६ खदु पलु दरबन्दी ःथानान्तरण 
भएको। 

 शून्य दरबन्दी र एक माऽ दरबन्दी 
भएका माध्यािमक िव ालयलाई िव ान, 
गिणत र अंमजेी िशक्षक व्यवःथा गनर् 
िशक्षण सहयोगका लािग ःथानीय तहमा 
िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

२१९ आगामी दईु वषर्िभऽ सबै सामदुाियक 
िव ालयमा िनःशलु्क ॄोडब्याण्ड इन्टरनेट 
सेवा परु् याउने उ ेँयका साथ आगामी 
आिथर्क वषर्को अन्तसम्ममा मलुकुभरका 

 हालसम्म 51.25 ूितशत सामदुाियक 
िव ालयमा कम्प्यटुर सिुवधा उपलव्ध 
भएको। 

 सबै माध्यिमक िव ालय र आधारभतू तह 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
६० ूितशत िव ालयमा सेवा िवःतार 
गिरने। 

(कक्षा ६-८) का िव ालयलाई इन्टरनेट 
शलु्क उपलब्ध गराउने र  थप १ हजार 
१२ िव ालयमा सूचना ूिविध ूयोगशाला 
ःथापना गन िव ीय हःतान्तरण 
गिरएको।

२२० वैकिल्पक िशक्षण िसकाइ कायर्योजनाको
ूभावकारी कायार्न्वयन गिरने। िव ालय 
जान नपाएका िव ाथीर्लाई लिक्षत गरी 
िसकाइ पोटर्लको िवकास तथा नेपाल 
टेिलिभजन माफर् त शैिक्षक च्यानल 
स ालन गन व्यवःथा िमलाउने। 

 पा बममा आधािरत थप ौव्य तथा 
ौव्य ंय पाठ उत्पादन कायर् िशक्षा तथा 
मानव ॐोत िवकास केन्िमाफर् त जारी 
रहेको। 

 ौव्य ंय पाठ उत्पादनका लािग 
िवषयह को नक्सा न गन कायर् सम्पन् न 
भएको।ौव्यपाठको लािग िःबप्ट िवकास 
गिरएको।  

 कक्षा १-१० सम्मका ५ सय ९०  वटा 
ौव्य ँय पाठ उत्पादन भएको।  

 ौव्य ंय पाठ NTV+, Dishhome, Max 

TV, Mero TV, NET TV र Clear TV को 
School Education च्यानलबाट समेत 
िनयिमत पमा ूशारण भई रहेको। 

२२१ सावर्जिनक िव ालयमा कक्षा नौसम्म 
अध्ययन गन बालबािलकालाई र ीन 
पा पःुतक छपाई गरी शैिक्षक शऽ शु  
हनु ुअगावै िनःशलु्क िवतरण गिरने।कक्षा 
१२ सम्मका छाऽछाऽालाई िनःशलु्क 
पा पःुतक र छाऽालाई िनःशलु्क 
ःयािनटरी प्याड िवतरण गन। 

 सावर्जिनक िव ालयमा कक्षा नौसम्म 
अध्ययन गन बालबािलकालाई र ीन 
पा पःुतक छपाईको कायर् अिन्तम 
चरणमा रहेको। 

 छाऽालाई िनःशलु्क ःयािनटरी प्याड 
िवतरण गनर् ःथानीय तहमा िव ीय 
हःतान्तरण गिरएको। 

२२२ जोिखममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मखु, 
सीमान्तकृत समदुाय तथा िवपन् न वगर्का 
बालबािलकाका लािग ताप्लेजु , रसवुा, 
मःुताङ, मगु,ु दाच ुर्ला लगायतका 13 
िहमाली िजल्लामा माध्यिमक तहका 
आवासीय िव ालय सञ् चालन गिरने। 

 हाल सञ् चालनमा रहेका िहमाली तथा 
अन्य आवसीय िव ालयका लािग सशतर् 
अनदुानको पमा ःथानीय तहमा िव ीय 
हःतान्तरण गिरएको। 

 थप आवासीय िव ालय सञ् चालनका लािग 
िव ालय छनौटको मापदण्ड िवकास 
भइरहेको।

२२३ चेपा , राउटे,  बादी,  माझी,  मसुहर लगायत 
आिथर्क सामािजक पमा सीमान्तकृत र  
लोपोन्मखु समदुाय,  अपा ता भएका 

 लोपोन्मखु तथा अित सीमान्तकृत 
समदुायका िव ाथीर् एवम ्कोिभड-१९ को 
संबमणबाट मतृ्यु भएका पिरवारका 
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व्यिक्त,  सिहद पिरवार, न् िपिडत, कोिभड-
19 को संबमणबाट मतृ्य ु भएका 
पिरवारका छाऽछाऽा तथा एचआईिभ 
एड्स संबिमत बालबािलकाको िशक्षा 
ूाि को अिधकारको संरक्षण गनर् छाऽविृ  
ूदान गन।  दिलत, मिुःलम मिहला तथा 
मकु् त कमलरी मिहला िव ाथीर्का लािग 
सबै िवषयमा उच्च िशक्षासम्म छाऽविृ  
ूदान गन र िनःशलु्क िशक्षा सिुनिँ चत 
गन व्यवःथा िमलाउने। 

छाऽछाऽा, एच.आइ.भी. एड्स संबिमत, 
न् िपिडत, अपा , मकु्त कमलरी, राउटे, 
वादी लगायतका िव ाथीर्का लािग 
छाऽविृ  िवतरण गनर्का लािग िव ीय 
हःतान्तरण गिरएको। 

२२४ ि िविहन बालबािलकालाई ॄेल
पा पःुतक लगायत आधिुनक ूिविधको 
सहायताबाट िशक्षा ूाप् त गन व्यवःथा 
िमलाइने। वौि क अपा ता भएका 
िव ाथीर्का लािग आवासीय सिुवधा सिहत 
ूत्येक ूदेशमा एक-एक िवशेष िव ालय 
ःथापना गरी सञ् चालनमा ल्याउने।   

 ि िवहीन िव ाथीर्लाई ॄेल पा पःुतक 
छपाइको कायर् अिन्तम चरणमा 
रहेको।छपाइ पँ चात िनशलु्क ॄेल 
पा पःुतक िवतरण गिरने। 

 िवशेष िव ालयको पमा छनौट भएका 
िव ालयको भौितक िनमार्णका लािग 
ूदेशमा िव ीय हःतान्तरण गिरएको। 

२२५ एक िव ालय - एक ःवाःथ्यकमीर् नीित 
अवलम्बन गरी िव ालयमा ःवाःथ्य 
सचेतना अिभविृ  गिरने। ूत्येक शैिक्षक-
सऽको शु मा सबै िव ाथीर्को अिनवायर् 
पमा आखँा, कान लगायतका आधारभतू 

ःवाःथ्य परीक्षण गन व्यवःथा कायार्न्वयन 
गन। 

 िव ालय निजकको ःथानीय ःवाःथ्य 
संःथाबाट आगामी शैिक्षक-सऽको शु मा 
िव ाथीर्को ःवाःथ्य परीक्षण गन कायर्बम 
रहेको। 

२२६ माध्यिमक तहका िव ाथीर्लाई दैिनक 
पठनपाठनको अितिरक्त नेपाल ःकाउट, 
जिुनयर रेडबस सकर् ल,  खेलकुद र स ीत 
लगायतका अितिरक्त िबयाकलापमा 
सहभागी हनु ूोत्सािहत गन। 

 माध्यिमक तहका िव ाथीर्लाई दैिनक 
पठनपाठनको अितिरक्त नेपाल ःकाउट, 
जिुनयर रेडबस सकर् ल,  खेलकुद र स ीत 
लगायतका अितिरक्त िबयाकलापमा 
सहभागी हनु ूोत्सािहत गनर्का लािग 
पा बम तथा पा पःुतकमा सह तथा 
अितिरक्त िबयाकलापसम्बन्धी िवषयवःत ु
थप तथा अ ाविधक गिरएको। 

२२७ िवँ विव ालय अनदुान आयोगलाई राि य 
योग्यता परीक्षण, मापदण्ड िनधार्रण तथा 
िवँ विव ालयको अनगुमन र िनयमन गन 
सवल र सक्षम िनकायमा िवकास 

 राि य योग्यता परीक्षण तथा मापदण्ड 
िनमार्णका लािग िवँ विव ालय अनदुान 
आयोगबाट नै कायर् शु  गन गरी 
आयोगबाट िनणर्य भएको। 
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गिरने।िवँ विव ालयलाई ूदान गिरने 
अनदुान कायर्सम्पादनमा आधािरत 
बनाइने। िवँ विव ालय अनदुान आयोग 
माफर् त िवतरण हनेु अनदुान विृ  गिरने। 

 राि य योग्यता परीक्षण तथा मापदण्ड 
तयारीका लािग सिमित गठन भएको।  

 सम्बन्धन ूा  सामदुाियक 
क्याम्पसह लाई अनदुान िदने िनदिशका, 
२०७३ संशोधन गिरएको। 
क्याम्पसह लाई अनदुान िनकासा गनर्को 
लािग ूःताव आ ान गिरएको। 

२२८ स री ूितशत ूािविधक र तीस ूितशत 
साधारण िशक्षाको अवधारणा कायार्न्वयन 
गिरने। महो रीको जलेँ वरमा 
इिन्जिनयिर  कलेज ःथापना गिरने। कृिष 
तथा वन िवँ विव ालयका आि क 
क्याम्पस िवःतार गिरने। 

 पहुँच नपगुकेा ूदेश तथा िजल्लाह मा 
िव ान तथा ूािविधक  क्याम्पसको 
िवःतार गनर्का लािग सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्पन् न भएको। 

 िव मान ूािविधक कायर्बह मा कोटा 
थप, नयाँ कायर्बम तथा िवषय िवःतारका 
माध्यमबाट लागत साझेदारीका आधारमा 
ूािविधक धार िवःतार गन िबयाकलाप 
अन्तगर्त  ७ वटा शैिक्षक संःथाको 
भौितक संरचनाको िवकास आरम्भ भएको 
र  ७ वटा ूािविधक कायर्बमह मा 
कोटा थप, नयाँ कायर्बम तथा िवषय 
िवःतार गिरएको।

२२९ मदन भण्डारी ूो ौिगक िवँ विव ालय 
आगामी दईु वषर्िभऽ सञ् चालनमा 
ल्याइने। आगामी वषर् िवँ विव ालयको 
पूवार्धार िनमार्ण ूारम्भ गनर् बजेट 
व्यवःथा गिरने। 

 मदन भण्डारी ूो ौिगक िवँ विव ालय 
सञ् चालन गनर्का लािग िवधेयकको 
ूारिम्भक मःयौदा तयार भएको। 

 भौितक संरचना िनमार्णका लािग जग्गा 
व्यवःथापनका लािग छलफल जारी 
रहेको। 

२३० दईु वषर्िभऽ योगमाया आयवुिदक 
िवँ विव ालय सञ् चालनमा ल्याउने गरी 
पूवार्धार िनमार्णको कायर् ूारम्भ गनर् बजेट 
व्यवःथा गिरएको। 

 भौितक संरचना तयार गनर् जग्गा 
व्यवःथापनका लािग गिरएको ूःताव 
मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भएको। 

२३२ आगामी वषर् सदूुरपिँ चम ूदेशको गेटामा 
िनमार्णाधीन मेिडकल कलेज सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ।बटुवल मेिडकल कलेजको 
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार गरी 
िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरने। मधेश 
ूदेशको बिदर्बास र कणार्ली ूदेशको 

 गेटा मेिडकल कलेजको िनमार्णाधीन 
अःपताल भवन तथा सोसँग सम्बिन्धत 
अन्य संरचना गरी २१ वटा भौितक 
संरचनाह को िनमार्ण सम्पन् न भएको। 

 बिदर्बास र बटुवल मेिडकल कलेजको 
अिन्तम िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार 
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सखुतमा मेिडकल कलेज ःथापना गनर् 
जग्गा ूाप् ती र िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन तयार गिरने। 

भई ःवीकृितको चरणमा रहेको। 
 बिदर्बास मेिडकल कलेजका लािग जग्गा 
ूाि को ूिबया अिन्तम चरणमा पगुेको। 

 सखुत मेिडकल कलेजको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार भएको। 

 सखुत मेिडकल कलेजको IEE/EIA तयारी 
गन कायर् भइरहेको।

२३४ ःथानीय िवशेषता र आवँयकताका
आधारमा सीपयकु्त दक्ष जनशिक्त तयार 
गनर् सबै ःथानीय तहमा ूािविधक 
िशक्षालय सञ् चालन गिरने।ूािविधक 
िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषदको 
सम्बन्धन र सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
व्यवःथापनमा ूािविधक िशक्षालय ःथापना 
गनर् सशतर् अनदुान उपलव्ध 
गराइने।ूािविधक िशक्षा तथा 
व्यावसाियक तािलम पिरषदलाईपा बम 
िवकास, दक्ष ूिशक्षक उत्पादन, 
िशक्षालयको गणुःतर िनधार्रण,िसकाइ 
ूमाणीकरण र िनयमन कायर्मा केन्िीत 
गिरने। 

 ६ सय ३५ वटा ःथानीय तहमा ूािविधक 
िशक्षाको पहुँच पगुेको। 

 ूािविधक िशक्षाका कायर्बम सञ् चालनका 
लािग पूवार्धार िनदिशकाको ूारिम्भक 
मःयौदा तयार भएको। 

 ःतरोन् नितसम्बन्धी पूवार्धार िनरीक्षण भई 
पिरष  समक्ष िसफािरस भएका मध्ये ६५ 
संःथाले सम्वन्धन  ूा  गरेका,  िडप्लोमा 
तहका ५५ संःथा पूवार्धार िनरीक्षण भई 
पिरष  समक्ष िसफािरस गिरएका र 
डीप्लोमा तहका ५ संःथा पिरष  
कायार्लयबाट सम्बन्धन ूिबयामा रहेकोमा 
१ वटा संःथाले सम्बन्धन ूा  गरेको। 

 उ ोगी, व्यावसायी, रोजगारदाताह को 
ूत्यक्ष संलग्नतामा िवषय िव , 
ूिशक्षकह को सहयोगमा पा बम 
िनमार्ण / पिरमाजर्न / एकीकरणको कायर् 
भई रहेको। 

 देशभरी रहेका सीप परीक्षण 
केन्िह माफर् त सीप परीक्षण र 
ूमाणीकरण कायर् भइरहेको। 

 गणुःतर सिुनिँ चतता मापदण्ड, 2077 
अ ाविधकका गनर्का लािग ूारिम्भक 
परीक्षणसम्बन्धी कायर् सम्पन् न भएको। 

 ६ वटा िशक्षालयह को भौितक पूवार्धार 
िवकास जारी रहेको।१ वटा िशक्षालयको 
भौितक पूवार्धार िवकासका लािग वोलपऽ 
मूल्या नको कायर् सम्पन् न भएको।  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
२३५ इितहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी 

भौगोिलक, राजनीितक, साँःकृितक एवम ्
सामािजक पक्षमा ूामािणकता ःथािपत गनर् 
िबयाशील रहेको इितहास संशोधन 
मण्डललाई सवल बनाउन रकम उपलब्ध 
गराइने। काठमाड को जगडोलमा यनेुःको 
माम िनमार्ण गिरने। 

 इितहास संशोधन मण्डलको सवलीकरण 
गनर् ूःताव ःवीकृत भई रकम िनकासा 
भएको। 

 काठमाड को जगडोलमा यनेुःको माम 
िनमार्ण गनर् ूारिम्भक कायर्को शु वात 
गिरएको। 

२३६ समाजसँग िव ान र उत्पादनसँग ूिविध 
तथा नवूवतर्न आव  गरी वै ािनक 
चेतना अिभविृ  गिरने।िव ान र 
ूिविधसम्बन्धी कायर्लाई एकीकृत र 
समन्वयात्मक पमा सञ् चालन गनर् 
िव ान ूिविध तथा नवूवतर्न पिरष  
गठन गिरने। 

 १० वष िव ान ूिविध तथा नवूवतर्न 
रणनीितक कायार्न्वयन कायर्योजनाको 
मःयौदामा राि य िव ान पिरष  गठन 
गन िवषय समेत समावेश गिरएको।उक्त 
मःयौदा िविभन् न सरोकारवाला मन्ऽालयमा 
रायको लािग पठाइएको। 

२३७ िव ान तथा ूिविधका क्षेऽमा िवँ वःतरको 
जनशिक्त उत्पादन गनर् ःथािपत मदन 
भण्डारी िव ान तथा ूिविध िवँ विव ालय 
आगामी वषर् सञ् चालनमा ल्याइने। 
मकवानपरुको िचत्ला मा इिन्जिनयिर  
संकायको पूवार्धार िनमार्ण कायर् सम्पन् न 
गिरने। काॅकेो पाँचखालमा पूवार्धार 
िनमार्णको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन 
तयार गरी िनमार्ण कायर् आरम्भ गिरने। 

 मकवानपरु िजल्लाको िचत्ला मा पूवार्धार 
िनमार्ण भइरहेको। 

 काॅकेो पाँचखालमा जग्गा ूाि  भई 
पूवार्धार िनमार्णका लािग गु  योजना 
िनमार्णको बममा रहेको। 

२३८ नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ानको 
पनुसंरचना गिरने। िवपी कोइराला 
मेमोिरयल िव ान संमहालयलाई िवपी 
कोइराला राि य िव ान पाकर् मा िवकास 
गिरने। 

 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ानको 
पनुसंरचना गनर्का गिठत मःयौदा 
सिमितबाट  ूारिम्भक मःयौदा तयार 
भएको। 

 साइन्स िसटीको िवःततृ अध्ययन 
अनसुन्धान गनर्  सम्झौता र कायार्देशको 
कायर् सम्पन् न भएको। 

४१५ देशभरका िशक्षकह लाई िनवृ भरण 
अिधकार पऽ  लगायत िनजले पाउने 
अन्य सेवा सिुवधाह  आगामी साउन १ 
गतेदेिख सम्बिन्धत िजल्लाको कोष तथा 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाट िवतरण गन 
व्यवःथा िमलाउने। 

 िनवृ भरण अिधकार पऽको पाना सिकएमा, 
हराएमा, पािरवािरक िनवृ भरण अिधकार पऽ  
लगायत िनजले पाउने अन्य सेवा  सम्बिन्धत 
िजल्लाको कोष तथा लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयबाट हनेु गरी व्यवःथा िमलाई 
कायार्न्वयन भइरहेको।
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7. चाल ुआिथर्क वषर् (207८/7९) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित, कानून, कायर्िविध, िनदिशका, मापदण्ड, योजना नया ँतजुर्मा/ संशोधन 
1.  दश वष िव ालय िशक्षा क्षेऽ योजना नयाँ तजुर्मा 
2.  िशक्षक सेवा िनयमावली, २०५७ को ११ औ ंसंशोधन संशोधन 
3.  रेिडयोधमीर् पदाथर् (उपयोग तथा िनयमन) िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
4.  लेटर मिेडङ् िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
5.  रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम अन्तगर्त पढ्दै कमाउँदै कायर्बम 

सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ 
नयाँ तजुर्मा 

6.  िडिजटल िसकाइ केन्ि (Digital Learning Center) ःथापना 
िवकास र सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

7.  िवपन् न लिक्षत छाऽविृ कायार्न्वयन मापदण्ड, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
 

ख. ूाथिमकता ूा  आयोजना 
 P1: िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम (केन्ि), रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम, 

व्यवसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभविृ  पिरयोजना-दोॐो र उच्च िशक्षामा 
िविश ता ूव र्न कायर्बम। 

 P2: िशक्षाको लािग खा  कायर्बम र सबैका लािग िशक्षा िशश ुिवकास कायर्बम।  
 
ग. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बम 

१. सावर्जिनक िव ालय सवलीकरण आयोजना 
२. ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा एवम ्तािलम कायर्बम 

 

घ. अन्तराि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयनमा रहेका आयोजनाह को 
ूगित     

आयोजनाको नाम िविनयोजन 

समीक्षा 
अविधमा  
भएको 
खचर् 

ॐोतको ूकार 
भकु्तानीको ूकार 
(Mode of 
Payment) 

उच्च िशक्षा सधुार 
पिरयोजना/उच्च िशक्षामा 
िविश ताको ूव र्न कायर्बम 

6385 0 िवँ व बकको 
ऋण 

DLI मा आधािरत 
सोधभनार् 

िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम-
केन्िःतर 

10791.66 950.39 नेपाल सरकार र 
दात ृिनकाय 

दात ृ िनकायको 
DLI मा आधािरत 
सोधभनार् ूणाली 

व्यावसाियक िशक्षा तथा तािलम
अिभविृ  योजना 

39534 4453.03 नेपाल सरकार र 
िवँ व बकको 
ऋण 

दात ृ िनकायको 
DLI मा आधािरत 
सोधभनार् ूणाली 

िशक्षाको लािग खा कायर्बम 5646.32 1522.4 नेपाल सरकार वःतगुत अनदुान 
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आयोजनाको नाम िविनयोजन 

समीक्षा 
अविधमा  
भएको 
खचर् 

ॐोतको ूकार 
भकु्तानीको ूकार 
(Mode of 
Payment) 

तथा WFP को  
वःतगुत एवम ्
नगद  अनदुान 

र खचर्को 
शोधभनार् ूणाली 

सबैका लािग िशक्षा िशश ु िवकास 
कायर्बम 

175 3.5 यिुनसेफको नगद 
अनदुान 

खचर्को सोधभनार् 
ूणाली 

 
 

ङ. िदगो िवकास लआय सम्ब  आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयन अवःथा र अन्य 
सम्पािदत कायर्ह ः 
िव ालय क्षऽे िवकास कायर्बम 
 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम िव ालय िशक्षा िवकासका लािग सञ् चालनमा रहेको 
ूमखु कायर्बम हो।यस कायर्बमका लािग संघःतरमा ःवीकृत १ अबर् ५५ करोड ३ 
लाख बजेटमध्ये ८ मिहनाको अविधमा ६ करोड ८४ लाख ८४ हजार बजेट खचर् 
भएको।  

 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम र रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बमबाट ६ हजार ९ सय 
७६ नयाँ कक्षा कोठा िनमार्ण, ४ सय २२ वटा नमूना िव ालय िवकासका लािग 
भौितक पूवार्धारको कायर्बम तथा िशक्षण सहयोग अनदुान समेतका कायर्बमबाट ६२ 
हजार ५ सय ६२ जनाका लािग रोजगार िसजर्ना भएको। 

रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम 
 सामदुाियक िव ालयह मा भौितक सेवा सिुवधा सधुार, आइिसटी ूयोगशाला व्यवःथापन 
तथा ूािविधक धार सञ् चालनमा रहेका िव ालयह को ूयोगशाला सु ढीकरणका लािग 
िव ालयह  छनौट भई कायर्बम कायार्न्वयनका लािग सशतर् अनदुानको पमा ःथानीय 
तहमा िव ीय हःतान्तरण गिरएको छ।यस ूकारको कायर्बम ४ हजार १ सय ७२ 
वटा सामदुाियक िव ालयले ूा  गरेका। 

छाऽविृ  कायर्बम 
 आिथर्क वषर् २०७८/७९ मा िव ालय तहमा  अध्ययन 32 लाख 88 हजार 9 सय 
24 जना िव ाथीर्ह लाई िवपन् न लिक्षत लगायत िविभन् न ूकारका आवासीय तथा 
गैरआवासीय छाऽविृ  ूदान गन कायर्बम रहेको। 

 छाऽविृ  िवतरणबाट िव ाथीर्को समतामूलक पहुँच िवःतार, िटकाउदरमा सधुार र 
उनीह लाई गणुःतरयकु्त िसकाइको अवसर उपलब्ध भई अिनवायर् तथा िनःशलु्क 
िशक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको लआय ूाि मा योगदान पगुेको। 

िव ालय िदवा खाजा कायर्बम 
 देशभर पूवर् ूाथिमक कक्षादेिख कक्षा ५ सम्म अध्ययन गन सबै िव ाथीर्का लािग िदवा 
खाजाको व्यवःथा गिरएकोमा चाल ुआिथर्क वषर्मा यस कायर्बमबाट नगदमा आधािरत 
ढाँचामा देशभरका २९ लाख ९३ हजार ९ सय ३३  िव ाथीर् ूत्यक्ष पमा लाभािन्वत 
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भएका। यसबाट िव ाथीर्को िनयिमतता दरमा विृ  भई िसकाइ उपलिब्धमा सधुार हनेु 
अपेक्षा गिरएको। 

 िव  खा  कायर्बमको सहयोगमा बःतगुत सहायतामा आधािरत िदवा खाजा 
कायर्बमबाट िविभन् न ६ िजल्ला (जाजरकोट, दैलेख, डोटी, अछाम, बझाङ र दाच ुर्ला) 
का २ लाख ४६ हजार ७ सय ५५ िव ाथीर्ह  लाभािन्वत भएका।  

अपा ता (फरक क्षमता) भएका बालबािलकाका लािग िशक्षा 
 शैिक्षकसऽ २०७८ मा अपा ता भएका बालबािलकालाई िशक्षामा पहुँच अिभविृ  गनर् 
हाल ३३ वटा िवशेष िव ालय‚ २३ वटा एकीकृत िव ालय‚ ३ सय ८० वटा ॐोत 
कक्षाको व्यवःथा र ि  सम्बन्धी अपा ता भएकाका लािग िन:शलु्क पमा ॄेल 
पा पःुतक उपलब्ध गराउने तथा सा ेितक भाषा एवम ्अन्य िसकाइ साममी िवकास 
एवम ् िवतरण गन कायर्बम सञ् चालन भएका।ूत्येक ूदेशमा १/१ वटा बहअुपा ता 
भएका िव ाथीर्ह का लािग र ूत्येक ूदेशका १/१ वटा ःथानीय तहमा अपा ता भएका 
िव ाथीर्ह का लािग आवासीय िव ालयह  िनमार्णाधीन अवःथामा रहेका।  

 िव ालय िशक्षामा भनार् भएका बालबािलकाको िसकाइ िनरन्तरताका लािग शैिक्षकसऽ 
२०७८ मा (आधारभतू तह तथा माध्यिमक तह तफर् ) ६२ हजार 7 सय 4 जना 
अपा ता भएका बालबािलकालाई आवासीय एवम ्गै॑आवासीय छाऽविृ मा समेिटएको। 
त्यसैगरी, अपा ता भएका िव ाथीर् अध्ययनरत िव ालयलाई अनदुान ( ि िवहीन 
िव ालय, बिहरा कक्षा सञ् चािलत िव ालय) कायर्बम अन्तगर्त १२ वटा िव ालय 
सञ् चालनमा रहेका। 

नमूना िव ालय 
 हालसम्म ४२२ सामदुाियक िव ालयलाई नमूना िवकासका लािग छनौट गिरएको। 
चाल ुआिथर्क वषर्मा उक्त िव ालयह मा भौितक पूवार्धार तथा शैिक्षक िवकासका लािग 
रकम िविनयोजन गरी कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइएको।यसबाट सामदुाियक 
िव ालयको गणुःतर अिभविृ  भई सावर्जिनक िशक्षाूित सवर्साधारणको िवँ वास बढ्ने 
अपेक्षा गिरएको।  

िशक्षामा सूचना ूिविधको उपयोग 
 मलुकुभर सञ् चािलत २६ हजार ४ सय ५४ सामदुाियक िव ालय मध्ये १३ हजार ५ 
सय ५९ िव ालयह मा कम्प्यटुर सिुवधा उपलब्ध भई ८ हजार ६ सय ७६ 
िव ालयह ले िशक्षण िसकाइ िबयाकलापमा सूचना ूिविधको ूयोग गद आएका। 

 सूचना ूिविधको उपयोगबाट िशक्षण िसकाइलाई थप ूभावकारी वनाउन ३ हजार १ 
सय ९३ माध्यिमक िव ालयमा सूचना ूिविध ूयोगशाला (ICT Lab) ःथापना 
गिरएको। 

साक्षरता तथा िनरन्तर िशक्षा 
 २०७८ असार मसान्तसम्म ५३ िजल्ला साक्षर घोषणा भएकोमा चाल ुआिथर्क वषर्मा 
अछाम, काठमाड  र ताप्लेजङु िजल्ला थप भई साक्षर घोषणा हनेु िजल्ला ५६ पगुेको। 
हालसम्म गण्डकी र बागमती ूदेश साक्षर ूदेश घोषणा भएका।  

 साक्षर घोषणा हनु बाँकी २१ िजल्ला मध्ये मगु,ु जमु्ला, कािलकोट कैलाली, डोटी, बाँके 
र किपलवःत ु  गरी ७ िजल्ला साक्षर िजल्ला घोषणा गन चरणमा रहेका।बझाङ, 
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बाजरुा, कञ् चनपरु र महो री गरी ४ िजल्लामा थप कक्षा सञ् चालन पँ चात साक्षर 
घोषणा हनु सक्ने अवःथा रहेको। धनषुा, रौतहट, सलार्ही, िसराहा, स री, बारा, पसार्, 
सोलखुमु्ब,ु हमु्ला र डोल्पा गरी १०  िजल्लामा सघन अिभयानको पमा साक्षरता 
कायर्बम सञ् चालन गनुर्पन देिखएको।साक्षरता घोषणा गनर् १४६ वटा ःथानीय तहलाई 
र १० वटा िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाईलाई ूःतावमा आधािरत अनदुान 
उपलब्ध गराइएको। 

ूािविधक तथा व्यावसाियक िशक्षा  
 उ मी यवुाह लाइर् लिक्षत गरी  ८ वटा आि क िशक्षालयह  माफर् त उ मशीलता र 
व्यावसाियक िवकासका लािग इन्कुवेसन सेन्टर सञ् चालनमा ल्याइएको। 

 ूयोगात्मक अभ्यासलाइर् उत्पादनमा आव  गनर्को लािग ८० जना ूिशक्षाथीर्ह  
इन्टनर्को पमा आि क िशक्षालयह का उत्पादन इकाइर्मा कायर्रत रहेका। 

 १ हजार ६ सय ८८ जना ूिशक्षकह को पेशागत र व्यावसाियक क्षमता िवकास 
गिरएको।िविभन् न पेशासँग सम्बिन्धत १७ हजार ८ सय ६३ जनाको सीप परीक्षण कायर् 
सम्पन् न भइसकेको।१९ हजार जनालाइर् छोटो अविधको सीपमूलक तालीम ूदान 
गिरएको।  

 सातवटा नमूना पोिलटेिक्नक इिन्ःटच्यूटह  मध्ये ५ वटामा शैिक्षक भवन र २ वटामा 
कमार्चारी आवास िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

 िू िडप्लोमा तहका ३ वटा र छोटो अविधका १ वटा पा बम  िनमार्ण  तथा 
िडप्लोमा तहका 14 वटा र िू िडप्लोमा तहका ५ वटा पा बमह  पिरमाजर्न 
भएका। National Competence Standard (NCS) ५ वटा  र National Occupation 

Skill Standard (NOSS) १ वटा िनमार्ण भएको। 
िव ान तथा ूिविध 
 िविध िव ानसम्बन्धी परीक्षणका लािग ूहरी तथा अदालत लगायतबाट ूा  भएका ६ 
सय ८० केशका २ हजार ३ सय ५ नमूनाह को परीक्षण गरी परीक्षण ूितवेदन 
सम्बिन्धत िनकायमा ूितवेदन पठाइएको। 

 खा  हिरयाली शहर कायर्बम सञ् चालन गन कायर्िविध, २०७८ तयार भएको र खा  
हिरयाली शहर सञ् चालन गनर् सातवटै ूदेशका महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका र 
नगरपािलका गरी १५ ःथानीय िनकायसँग समझदारी पऽमा हःताक्षर भएको। 

उच्च िशक्षा 
 आिथर्क वषर् २०७७/७८सम्म मलुकुिभऽ सञ् चालनमा रहेका िविभन् न िवँ विव ालय र  
अन्तगर्तका क्याम्पसमा अध्ययन गिररहेका िव ाथीर्को संख्या गत आिथर्क वषर्को 
तलुनामा १.75 ूितशतले बढेर ५ लाख 56 हजार पगुेको। आिथर्क वषर् 
२०७6/77 मा यो सड्ख्या 5 लाख 47 हजार रहेको।  

 मलुकु िभऽ सञ् चािलत िविभन् न ११ वटा िवँ विव ालय र अन्तगर्तका क्याम्पसह मा 
अध्ययनरत िव ाथीर्ह  मध्ये िऽभवुन िवँ विव ालयमा 4 लाख 22 हजार 6 सय 53‚ 
काठमाड  िवँ विव ालयमा 16 हजार 8 सय 47‚ पूवार्ञ् चल िवँ विव ालयमा 48 
हजार 8 साय 58‚ पोखरा िवँ विव ालयमा 32 हजार 4 सय 84‚ मध्यपिँ चमाञ् चल 
िवँ विव ालयमा 8 हजार 6 सय 56‚ नेपाल संःकृत िवँ विव ालयमा 3 हजार 49‚ 
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सदूुर पिँ चमाञ् चल िवँ विव ालयमा 13 हजार 8 सय 73‚ कृिष तथा वन िव ान 
िवँ विव ालयमा 4 हजार 4 सय 27, खलु्ला िवँ विव ालय 9 सय 69, राजिषर् जनक 
िवँ विव ालयमा 3 सय 99 र लिुम्बनी बौ  िवँ विव ालयमा 1 हजार 11 िव ाथीर् 
अध्ययनरत रहेका।त्यसैगरी, ६ वटा ःवाःथ्यिव ान ूित ानमा 3 हजार 5 सय 71 
जना िव ाथीर् अध्ययनरत रहेका।यसरी िऽभवुन िवँ विव ालय र अन्य िवँ विव ालयमा 
अध्ययनरत िव ाथीर्को संख्या बमशः 76.9 ूितशत र 23.1 ूितशत रहेको।  

 िवँ विव ालय अनदुान आयोगबाट हालसम्म 64 वटा उच्च शैिक्षक संःथालाई गणुःतर 
सिुनिँ चतता तथा ूत्यायन ूमाणपऽ ूदान गिरएको।हालसम्म गणुःतर सिुनिँ चतता 
तथा ूत्यायन ूिबयामा देशभरका 1 सय 27 वटा उच्च शैिक्षक संःथाह को 
ःवःअध्ययन ूितवेदन ःवीकृत भएको।आशय पऽ बझुाएका ३ सय ८४ वटा 
संःथाह को ूमाणीकरण गन कायर् भइरहेको। 

 िचिकत्सा िशक्षातफर्  शैिक्षकसऽ २०७७/७८ व्याचको ःनातक र ःनातको र तहको 
एकीकृत ूवेश परीक्षा सञ् चालन र िसफािरशको कायर् सम्पन् न भएको।शैिक्षकसऽ 
२०७८/७९ को लािग ःनातको र तहको सीट िनधार्रण गिरएको। 

 
8. ूदेश र ःथानीय तहसँगको साझेदारी/समन्वयमा भएका मह वपूणर् आयोजना/योजना/कायर्बमको 

ूगितः 
 ूारिम्भक बालिवकास केन्िका सहजकतार्ह को पािरौिमकमा ःथानीय तहको समेत साझेदारी 
रहेको। 

 ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्को सम्बन्धन र सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
व्यवःथापनमा ूािविधक िशक्षालय ःथापनाको कायर्बम रहेको। 

 िव ालयलाई िशक्षण सहयोग अनदुान, िव ालय कमर्चारीको तलब भ ा, , िनःशलु्क पा पःुतकका 
लािग अनदुान, िविभन् न ूकारका छाऽविृ , िव ालय सञ् चालन र व्यवःथापन अनदुान, िदवा खाजा, 
छाऽाह को लािग सेनेटरी प्याड लगायतका कायर्बमका लािग सशतर् अनदुानको पमा ःथानीय 
तहमा िव ीय हःतान्तरण गिरएको र ःथानीय तहबाट कायार्न्वयन भएको। 

 िवशेष िव ालयको पमा छनौट भएका िव ालयको भौितक िनमार्ण गनर् ूदेशमा िव ीय 
हःतान्तरण भएको र ूदेशबाट िनमार्ण कायर् हनेु। 

 िशक्षक तािलम ूदेशःतरबाट समेत सञ् चालन भइरहेको। 
 एकीकृत शैिक्षक सूचना व्यवःथापन ूणाली तीनै तहबाट व्यवःथापन हनेु गरेको। 
 रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम अन्तगर्तका भौितक सिुवधा िवःतार, िडिजटल िसकाइ केन्ि 
ःथापना, िडिजटल पःुतकालय/आईटी ल्याव व्यवःथापन कायर्बम सञ् चालनको लािग संघीय 
तहबाट ूःताव आ ान र िव ालय छनौट भई रकम ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरण हनेु र 
ःथानीय तहबाटै कायार्न्वयन हनेु। 

 सबैका लािग िशक्षा (िशश ुिवकास कायर्बम) कायार्न्वयनको लािग ूदेश र ःथानीय तहमा सशतर् 
अनदुानको पमा िव ीय हःतान्तरण हनेु गरेको। 

 राि य परीक्षा बोडर् अन्तगर्तका कायर्बम सञ् चालनको लािग ूदेश तहमा सशतर् अनदुानको पमा 
िव ीय हःतान्तरण भई ूदेशबाटै कायार्न्वयन हनेु गरेको। 
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9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
350000113 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 487700 334989 68.69 
350000123 पःुतकालयह -३ (िडल्लीरमण, केशर, राि य) 29800 25615 85.95 
350001013 िशक्षाका लािग खा  कायर्बम (ूाथिमक िव ालय पौि क आहार) 455900 441614 96.87 
350001023 सबैका लािग िशक्षा- िशश ुिवकास कायर्बम 16000 4808 30.05 
350001033 व्यवसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभविृ  योजना- दोॐो 2879000 1146330 39.82 
350001043 पढाई सीप ूव र्न कायर्बम 124300 0 0.00 
350001083 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम- केन्ि ःतर 2571406 385244 14.98 
350010113 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 724142 81642 11.27 
350010133 िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई 615572 451651 73.37 
350020113 पा बम िवकास केन्ि 66148 56203 84.96 
350030113 शैिक्षक गणुःतर परीक्षण केन्ि 20300 18038 88.86 
350040113 िव ालय िशक्षक िकताबखाना 25900 24444 94.38 
350040123 िशक्षक सेवा िनवृ  सिुवधा 17999200 15899035 88.33 
350210113 िव िव ालय अनदुान आयोग 16761400 15321400 91.41 
350210123 िशक्षक सेवा आयोग 142700 33720 23.63 
350210133 यूनेःकोका िनिम  नेपाल राि य आयोग 16600 12500 75.30 
350210143 िचिकत्सा िशक्षा आयोग 517054 434605 84.05 
350211013 उच्च िशक्षा सधुार पिरयोजना 1751400 751400 42.90 
350310113 राि य परीक्षा बोडर् 300000 300000 100.00 
350410113 ू ािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरष  (िवशेष कायर्बम समेत) 1492500 661579 44.33 
350610113 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ान 293700 158915 54.11 

कुल जम्मा47290722 36543730 77.27 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

350000114 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 80400 75541 93.96 
350000124 पःुतकालयह -३ (िडल्लीरमण, केशर, राि य) 100900 36632 36.31 
350001014 िशक्षाका लािग खा  कायर्बम (ूाथिमक िव ालय पौि क आहार) 1900 945 49.73 
350001034 व्यवसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभविृ  योजना- दोॐो 400 342 85.57 
350001084 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम- केन्ि ःतर 1900 1663 87.52 
350010114 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 900 881 97.90 
350010134 िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई 46900 17882 38.13 
350020114 पा बम िवकास केन्ि 900 836 92.87 
350040114 िव ालय िशक्षक िकताबखाना 6200 1055 17.02 
350210114 िव िव ालय अनदुान आयोग 70000 70000100.00 
350210124 िशक्षक सेवा आयोग 20500 19247 93.89 
350210144 िचिकत्सा िशक्षा आयोग 35500 26231 73.89 
350610114 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ान 97100 84278 86.79 

 कुल जम्मा 463500 335533 72.39 
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10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ु ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
350000113 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 689768 319995 46.39 
350000123 पःुतकालयह -३ (िडल्लीरमण, केशर, राि य) 29600 19491 65.85 
350001013 िशक्षाका लािग खा कायर्बम (ूाथिमक िव ालय पौि क आहार) 564632 152240 26.96 
350001023 सबैका लािग िशक्षा- िशश ुिवकास कायर्बम 17500 350 2.00 
350001033 व्यवसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभविृ योजना- दोॐो 3953400 432665 10.94 
350001083 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम- केन्ि ःतर 1079166 91594 8.49 
350001093 रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम 1044512 0 0.00 
350010113 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 1326310 61426 4.63 
350010133 िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई 718900 308362 42.89 
350020113 पा बम िवकास केन्ि 59200 39349 66.47 
350030113 शैिक्षक गणुःतर परीक्षण केन्ि 20500 14156 69.05 
350040113 िव ालय िशक्षक िकताबखाना 26000 15146 58.25 
350040123 िशक्षक सेवा िनवृ सिुवधा 18000000 13071973 72.62 
350210113 िव िव ालय अनदुान आयोग 18189200 16516155 90.80 
350210123 िशक्षक सेवा आयोग 132100 76360 57.80 
350210133 यूनेःकोका िनिम  नेपाल राि य आयोग 17000 9674 56.91 
350210143 िचिकत्सा िशक्षा आयोग 819200 21832 2.67 
350211013 उच्च िशक्षा सधुार पिरयोजना 638500 0 0.00 
350310113 राि य परीक्षा बोडर् 300000 292000 97.33 
350410113 ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरष (िवशेष कायर्बम समेत) 1515060 231539 15.28 
350610113 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ान 244200 90179 36.93 

कुल जम्मा 49384748 31764485 64.32 
 पुजँीगत ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
350000114 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 86300 873110.12 
350000124 पःुतकालयह -३ (िडल्लीरमण, केशर, राि य) 101500 3536 3.48 
350001014 िशक्षाका लािग खा कायर्बम (ूाथिमक िव ालय पौि क आहार) 1000 0 0.00 
350001034 व्यवसाियक िशक्षा तथा तािलम अिभविृ  योजना- दोॐो 16800 1263875.22 
350001084 िव ालय क्षेऽ िवकास कायर्बम- केन्ि ःतर 28200 344512.22 
350001094 रा पित शैिक्षक सधुार कायर्बम 0 0 0
350010114 िशक्षा तथा मानव ॐोत िवकास केन्ि 3100 120238.78 
350010134 िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाई 48400 1083622.39 
350020114 पा बम िवकास केन्ि 4400 54112.30 
350040114 िव ालय िशक्षक िकताबखाना 1800 115 6.39 
350210124 िशक्षक सेवा आयोग 1000 53153.10 
350210144 िचिकत्सा िशक्षा आयोग 1500 0 0.00 
350610114 नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ान 95000 297 0.31 

कुल जम्मा 389000 4187210.76 
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ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 
 

१. पृ भिूम 
मलुकुमा आन्तिरक रोजगारी ूव र्न र असल ौम सम्बन्ध िवकास गद रोजगारीका अवसरह  
िसजर्ना गन, ौिमकको हकिहत एवम ्पेशागत सरुक्षा  ूदान गन, कायर् वातावरणलाई मयार्िदत 
बनाउने, योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षाको कायार्न्वयन, वैदेिशक रोजगारीलाई सरुिक्षत, 
व्यविःथत, िनयिमत र मयार्िदत बनाउने तथा सीपयकु्त जनशिक्तको िवकास गरी रोजगारी र 
ःवरोजगारीको ू व र्न गद उत्पादन र उत्पादकत्व अिभविृ  गन काम ौम, रोजगार तथा सामािजक 
सरुक्षा मन्ऽालयले गिररहेको छ।यस मन्ऽालयको मखु्य कायर्क्षेऽमा आन्तिरक रोजगार ूव र्न , 
सीप िवकास तथा तािलम, ौम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा, योगदानमा आधािरत सामािजक 
सरुक्षा र वैदेिशक रोजगारका क्षेऽमा राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र कायर्बमह को 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र व्यवःथापन गन िवषयह   पदर्छन।् 
नेपालको संिवधानअनु प राज्य पनुःसंरचना गरी संघीय व्यवःथा कायार्न्वयन गन बममा  
ूशासिनक संरचनामा फेरबदल हुँदा िव.सं. २०७४ साल चैत ३ मा मन्ऽालयको कायर्क्षेऽ 
पिरमाजर्न भई ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालयमा पान्तिरत भएको छ। 

 

२. दीघर्कालीन सोच  
मयार्िदत ौम, उत्पादनशील रोजगारी र िदगो सामािजक सरुक्षाको ूत्याभिूत गन। 

 

३. उ ेँ य 
 देशिभऽ उत्पादनशील रोजगारीका अवसर िवःतार गद बेरोजगारीको दरमा न्यूनीकरण गन, 
 राि य तथा अन्तरार्ि य ौम बजारको माग बमोिजमको ौमशिक्त उत्पादन गनर् व्यावसाियक 
तथा सीप िवकास तािलमलाई गणुःतरीय बनाउने, 

 असल औ ौिगक ौम सम्बन्ध कायम गन, 
 बालौम लगायत सबै ूकारका ौम शोषणको अन्त्य गन, 
 एकीकृत सामािजक सरुक्षा नीित अवलम्बन गरी आम नागिरकलाई योगदानमा आधािरत 
सामािजक सरुक्षाको दायरामा समे  ने, 

 वैदेिशक रोजगारीलाई सरुिक्षत, मयार्िदत र व्यविःथत गन,  
 ौम र वैदेिशक रोजगारसम्बन्धी सूचना ूणालीलाई एकीकृत र व्यविःथत गन,  

 

४. रणनीित 
 ःथानीय तहदेिख रोजगार कायर्बमलाई िवःतार गरी न्यूनतम रोजगारीको ूत्याभिूत गन। 
 िव मान ौम तथा रोजगार सम्बन्धी कानूनह को ूभावकारी कायार्न्वयन र सामािजक 
सम्बादको माध्यमबाट असल औ ोिगक एवम ्ौम सम्बन्धको िवकास गन , 

 राि य आवँयकताका आधारमा तािलम र सीप िवकास ारा ौिमकको दक्षता अिभविृ  गन, 
 तीन तहका  सरकारबीच रोजगारी िसजर्ना र ौम व्यवःथापनमा ूभावकारी समन्वय गन , 
 वैदेिशक रोजगारका चरणलाई सरुिक्षत, शोषणमकु्त, मयार्िदत र अिधकतम ूितफलदायक 
बनाउने , 
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 रोजगारी िसजर्ना गनर् एवम ्िविभन् न िनकायसँग समन्वय तथा रोजगारीसम्बन्धी कायर्को िनयमन 
गनर् एक अिधकार सम् पन् न उच्चःतरीय राि य रोजगार ूािधकरण गठन गन। 

 

५. जनशिक्त िववरण 
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरवन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल कैिफयत 
1 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा 

मन्ऽालय
72 69 3 0 ूधानमन्ऽी 

रोजगार 
कायर्बम 

अन्तगर्त कुल 
2275 

(मन्ऽालयमा-
16, ःथानीय 
तहमा-2259)
अःथायी 
दरबन्दी 
रहेको। 

2 वैदेिशक रोजगार िवभाग र अन्तगर्त 130 127 3 0 
3 ौम तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा िवभाग र 

अन्तगर्त
179 159 20 0 

4 व्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम 
ूित ान र अन्तगर्त 

47 38 9 0 

5 वैदेिशक रोजगार बोडर् 18 16 2 0 

 
६. आिथर्क वषर् 2078/79 को वजेट वक्तव्य (ूितःथापन वजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 

नीित तथा कायर्बमका बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
70 सबै नागिरकलाई मयार्िदत रोजगारी 

सिुनिँ चत गनर् सरकारी, िनजी, सहकारी र 
गैरसरकारी क्षेऽको समन्वय र सहकायर्मा 
काम र रोजगारीका अवसर िसजर्ना 
गिरने। 

 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम माफर् त 
न्यूनतम 1 सय िदनको रोजगारी 
कायर्बम सञ् चालन भएको। 

 आन्तिरक रोजगारी ूव र्न सम्बन्धमा 
ूदेशःतरीय गो ी र ूव र्नात्मक 
कायर्बम सम् पन् न भएको। 

71 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बमको 
पनुःसंरचना गरी बेरोजगार व्यिक्तलाई 
न्यूनतम एक सय िदनको रोजगारी 
सिुनिँ चत गिरने।ःथानीयःतरमा 
सञ् चालन हनेु सडक, िसँचाइ, भवन, पलु, 
नदी िनयन्ऽण, वकृ्षारोपण लगायत संघ, 
ूदेश र ःथानीय तहका आयोजना तथा 
कायर्बममा रोजगार सेवा केन्िमा 
सूचीकृत बेरोजगार व्यिक्तलाई काममा 
लगाउन ुपन गरी खिरद सम्झौता गनुर्पन 
व्यवःथा िमलाइने।ूधानमन्ऽी रोजगार 
कायर्बमबाट आगामी वषर् 2 लाख 
रोजगारी िसजर्ना गिरने। 

 ःथानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा 
केन्िमा 7 लाख 8 हजार 2 सय 89 
जना बेरोजगार व्यिक्त सूचीकृत 
भएका।जसमध्ये किरब 1 लाख 9 सय 
10 जनाले औसत 34 िदनको रोजगारी 
ूा  गरेका।यी मध्ये 55 हजार 6 सय 
41 जना व्यिक्तह को पािरौिमक 
भकु्तानी गिरएको। 

 6 सय 93 ःथानीय तहबाट 17 हजार 
3 सय 79 आयोजनाह  सञ् चालन 
भएका। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
72 ौम बजारमा ूवेश गन यवुा, वैदेिशक 

रोजगारबाट फिकर् एका तथा ःवदेशमा 
रोजगार गमुाएका ौिमकको सीप िवकास 
गरी क्षमता अिभविृ  गनर् हःतकला, 
प्लिम्ब , िबजलुी ममर्त, इलेक्शोिनक्स, 
कुक, कािलगढ, िसकमीर्, डकमीर्, िसलाइ 
कटाइ, ब्यिुटिसयन, कपाल कटाइ, सवारी 
साधन तथा मोवाइल ममर्त लगायतका 
व्यवसायमा थप 1 लाख व्यिक्तलाई सीप 
िवकास तािलम ूदान गिरने। 

 मन्ऽालय मातहतका िनकायमध्ये 
व्यवसाियक तथा सीप िवकास तािलम 
ूित ान, वैदेिशक रोजगार बोडर्, सरुिक्षत 
आूवासन पिरयोजनाबाट हालसम्म 
िविभन् न शेडह मा 7 हजार 3 सय 90 
जना व्यिक्तह ले सीपमूलक तािलम ू ा  
गरेका। 

73 ःवदेशी उ ोगको आवँयकता अनु पको 
सीपयकु् त जनशिक्तको िवकास गनर् िनजी 
क्षेऽको साझेदारीमा उत्पादन तथा 
सेवामूलक उ ोगमा ूिशक्षाथीर् 
कामदारलाई तीन मिहनाको न्यूनतम 
पािरौिमक बराबरको अनदुान उपलव्ध 
गराई कायर्ःथलमा आधािरत तािलम 
सञ् चालन गन।यस अन्तगर्त तािलम ू ाप् त 
गन ूिशक्षाथीर् कामदारलाई आधारभतू 
तािलम िदई सोही उ ोगमा न्यूनतम 2 
वषर्को रोजगारी सिुनिँ चत गन व्यवःथा 
िमलाइने।यस कायर्बमबाट आगामी वषर् 
थप 25 हजार रोजगारी िसजर्ना हनेु। 

 चाल ुआ.व.मा किरब ३ सय जनालाई 
कायर्ःथलमा आधािरत तािलम ूदान गन 
लआय रहेकोमा कायर्ःथलमा आधािरत 
(एूने्टिसप) अनु प सञ् चालन कायर्िविध 
संशोधन गिरएको। 

75 कायर्ःथलमा हनेु सबै ूकारको भेदभाव 
तथा िहंसाको अन्त्य गिरने।समान 
कामका लािग समान पािरौिमकको 
िस ान्त लागू गिरने। ौम अिडटको 
व्यवःथालाई ूभावकारी पमा 
कायार्न्वयन गिरने। ौिमकको हक, िहत, 
व्यावसायजन्य ःवाःथ्य तथा सरुक्षा, 
न्यूनतम पािरौिमक र ौम कानूनको 
पिरपालना सिुनिँ चत गिरने। 

 ौम ऐन तथा िनयमावलीमा भएको 
व्यवःथा कायार्न्वयनको लािग ौम तथा 
व्यावसायजन्य िवभाग अन्तगर्तका ौम 
तथा रोजगार कायार्लयह बाट िनयिमत 
पमा ूित ानह को अनगुमन तथा 
िनरीक्षण गन गिरएको। 

 हालसम्म 1 हजार 8 सय 54 
ूित ानमा ौम कानूनको पिरपालना 
(न्यूनतम पािरौिमक, व्यावसायजन्य 
सरुक्षा तथा ःवाःथ्य आिद) भए नभएको 
िनरीक्षण भएको र 2 हजार 2 सय 38 
वटा ौम अिडट ूितवेदन पेश भएको। 

76 औ ोिगक ूित ान तथा स िठत क्षेऽमा 
कायर्रत ौिमक एवम ् कामदारको 

 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अन्तगर्त 
ःथानीय तहमा सञ् चािलत आयोजनामा 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
िनःशलु्क सामूिहक दघुर्टना बीमा गन 
व्यवःथा िमलाइने।सावर्जिनक िनकायबाट 
हनेु िनमार्ण कायर्मा संलग्न ौिमकको 
सामूिहक दघुर्टना बीमा अिनवायर् गिरने। 

कायर्रत २ लाख ौिमकको सामूिहक 
दघुर्टना बीमा सम् पन् न भएको। 

79 अशक्त, असहाय एवम ्पिरत्यक्त व्यिक्तको 
संरक्षणको दाियत्व नेपाल सरकारले वहन 
गन।सबै ूकारका बालौमको अन्त्य 
गिरने।आवँयक सेवा, सिुवधा, उपचार र 
बासको ूवन्ध गरी सडक मानवमकु् त 
नेपाल िनमार्ण गिरने। बालबािलकाको 
खोजतलास, संरक्षण तथा पनुःःथापना गरी 
सडक बालबािलकामकु्त नेपालको 
अवधारणा कायार्न्वयन गिरने। यस 
कायर्मा िबयाशील संघसंःथालाई 
ूोत्साहन गनर् अनदुान उपलव्ध गराइने। 

 बालौममकु्त ःथानीय तह घोषणा 
कायर्िविध, 2077 बमोिजम ःथानीय 
तहलाई बालौम मकु्त घोषणा गनर् 
ःथानीय तहसँग ूःताव माग गरी ३८ 
वटा ःथानीय तहलाई घोषणा पूवर्को 
अनदुान . ३ लाख (ूित ःथानीय तह) 
पठाउन मन्ऽालयबाट िनणर्य भएको। 

 5 वटा ःथानीय तह बालौम मकु्त 
घोषणा भएका। 

 1 हजार 8 सय 28 ूित ानमा 
बालौम िनरीक्षण भएको। 

81 योगदानमा आधािरत िनवृ भरण कोष 
ऐनमा संशोधन गरी ूाध्यापक, िशक्षक 
लगायत अन्य रां शसेवकलाई समेत यस 
ूणालीमा आव  गिरने।योगदानमा 
आधािरत सामािजक सरुक्षा कोषको 
दायरालाई फरािकलो बनाई ःवरोजगार 
व्यिक्त, अस िठत क्षेऽका ौिमक एवम ्
करार र ज्यालादारीमा कायर्रत 
ौिमकलाई समेत आव  गिरने। 

 योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षा 
योजना अन्तगर्त सामािजक सरुक्षा कोषमा 
17 हजार 36 रोजगारदाता र 3 लाख 
27 हजार 7 सय 87 जना ौिमकह  
सूचीकृत भएका। 

418 सावर्जिनक सेवालाई सवर्सलुभ, छिरतो र 
ूिविधमैऽी बनाइने।सेवामाहीको पृ पोषण 
िलने प ितलाई संःथागत गिरने। 
नागिरकबाट ूाप् त गनुासोको तत्काल 
समाधान गन व्यवःथा िमलाइने। ूमखु 
पदािधकारी तथा आयोजना ूमखुसँग 
पिरमाणात्मक तथा मापनयोग्य 
सूचकसिहत कायर्सम्पादन सम्झौता 
गिरने। 

 मन्ऽालयका सिचव, सहसिचव, िवभागीय 
ूमखु लगायत मन्ऽालय र मातहतका 
कायार्लयमा कायर्रत अिधकृतःतरका 
कमर्चारीह को कायर्सम्पादन सम्झौता 
गरी कायार्न्वयन गिरएको। 

 सेवामाही सन्तिु  सवक्षणको लािग 
सवक्षण फाराम तयार गरी सभक्षणको 
काम अगािड बढाइएको। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
25 राज्यबाट ूदान गिरने सबै ूकारका 

सामािजक सरुक्षा कायर्बमबाट 
 सामािजक सरुक्षाका सबै कायर्बमलाइर् 
एकीकृत गरी थप ूभावकारी बनाउने 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
राज्यकोषमा पनर् गएको चाप कम गनर् 
यसका लािग िदगो आम्दानीको ॐोत 
व्यवःथापन गनर् उच्च आय ूा  हनेु 
क्षेऽमा लगानी गन ूवन्ध 
गिरने।सामािजक सरुक्षाका सबै 
कायर्बमलाइर् एकीकृत गरी थप 
ूभावकारी बनाउन आवँयक कानूनी 
तथा संःथागत व्यवःथा िमलाउन अध्ययन 
गिरने। 

उ ेँयले तािलमको एकीकृत नीित र 
संरचना ूःताव गन कायार्देशसिहत 
राि य योजना आयोगको सम्बिन्धत 
िवषय क्षेऽ हेन माननीय सदःयको 
संयोजकत्वमा यस मन्ऽालयका सिचव 
समेत सदःय रहने गरी ४८ औ ंNDAC 
बैठकको िनणर्यबमोिजम कायर्दल गठन 
भई काम भइरहेको। 

26 बेरोजगार यवुाह को िवःततृ लगत 
अ ाविधक गरी एकीकृत अिभलेख तयार 
गिरने।ौम समूह वा ौम सहकारीमाफर् त 
यवुाह लाइर् संगिठत गरी व्यवसाियक 
दक्षता अिभविृ  गनर् तािलमसिहत यःता 
ौम समूह वा ौम सहकारीह ले 
सावर्जिनक िनमार्ण क्षेऽको .१० 
करोडसम्मको लागतको आयोजनामा 
आपसी ूितःपधार्माफर् त सहभागी हनु 
पाउने कानूनी ूवन्ध गिरने।सरकारबाट 
सञ् चालन हनेु ौममूलक रोजगार 
कायर्बममा िवपन् न दिलत एवम ् अित 
गिरब नागिरकलाइर् पिहलो ूाथिमकता 
िदइने। 

 ःथानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार 
व्यिक्तह को लगत ूधानमन्ऽी रोजगार 
कायर्बम अन्तगर्त रोजगार व्यवःथापन 
सूचना ूणाली (EMIS) मा ूिव ी गरी 
राख् ने गिरएको। 

 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अन्तगर्त 
सूचीकृत बेरोजगारह को 
ूाथिमकताबम िनधार्रण गदार् िवपन् न 
दिलत एवम ्अित गिरब नागिरकह लाइर् 
समेत अ भार िदने व्यवःथा रहेको। 

 
 

७. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह नया ँतजुर्मा/संशोधन 
1 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम सञ् चालन िनदिशका, 2075 दोौो संशोधन 
2 कायर्ःथलमा आधािरत तािलम (एूिेन्टिसप) सञ् चालन कायर्िविध,

2076
ूथम संशोधन 

3 आूवासी ौोत केन्ि (सञ् चालन तथा व्यवःथापन) कायर्िविध, 
2078

नयाँ तजुर्मा/जारी 

४ वैदेिशक रोजगार कल्याणकारी सूचना ूणाली (सञ् चालन तथा 
व्यवःथापन) कायर्िविध, 2078 

नयाँ तजुर्मा/जारी 
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ख. पिहलो ूाथिमकता ूा  (P1)  आयोजनाको ूगित (2078 चैतसम्म) 
 

ब.सं. कायर्बम तथा आयोजना भौितक ूगित % िव ीय ूगित % 

१ ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम  50 (रोजगारी 
संख्याको आधारमा) 

7.26 

२ यवुा रोजगारीका लािग पान्तरण पहल 
आयोजना 

30 5.36 

 

ग. अन्तरार्ि य गैर-सरकारी संःथासँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भइरहेका आयोजनाह :  
ःवीस सरकारसँगको ि पक्षीय सम्झौताबमोिजम मन्ऽालय अन्तगर्त सरुिक्षत आूवासन पिरयोजना 
(जनु रोजगार ूव र्न कायर्बमको नामबाट सञ् चािलत छ) सञ् चालन भइरहेको छ जसको 
समयाविध 2079 असार मसान्तसम्म कायम रहेको छ।जसमा ूािविधक सहायता हेल्भेटास 
नेपालले उपलब्ध गराउँदै आएको।साथै, आिथर्क वषर्को चैत मिहनासम्म यस कायर्बमको भौितक 
ूगित किरब ९० ूितशत र िव ीय ूगित 41.49 ूितशत रहेको छ।यस पिरयोजनाको २ 
वषर् समयाविध थप गनर् आवँ यक ूिबया अगािड बढाइएको।   

घ. िदगो िवकास लआय सम्ब  आयोजना/कायर्बमह को कायार्न्वयन अवःथा :  
िदगो िवकास लआयह  मध्ये लआय नं. 4 (उत्पादनशील िशक्षा/तािलम) र लआय नं. 8 (मयार्िदत 
काम र उत्पादनशील रोजगारी) र लआय नं. १० (देशिभऽ तथा देशह बीचको असमानता 
हटाउने) यस मन्ऽालयको कायर्क्षेऽ अन्तगर्त रहेका छन।् उक्त लआय अन्तगर्त रहेका 
सूचकह को ूगित देहाय बमोिजम रहेको छ : 

पिरमाणात्मक लआय सूचक 
लआय 
(सन ्

२०३०) 

हालसम्को 
उपलिब्ध* 

लआय नं. -४ समावेशी तथा न्यायोिचत र गणुात्मक िशक्षा सिुनिँ चत गद सबैका लािग 
जीवनपयर्न्त िसकाइका अवसर ूदान गन।
पिरमाणात्मक लआय नं. Ñ ४.४ सन ्
२०३० सम्ममा रोजगारी, मयार्िदत 
जािगर र उ मशीलताको िनिम्त 
ूािविधक एवम ् व्यावसाियक दक्षता 
लगायतका सान्दिभर्क सीप/दक्षता 
भएका यवुा र वयःकह  (Adults)को 
सङ्ख्या विृ गन

 ूािविधक तथा व्यवसाियक 
तािलम ूा  यवुा तथा 
वयःकह  (सङ् ख्या हजारमा-
वािषर्क) 

480 - 

लआय नं.-8 िःथर, समावेशी र िदगो आिथर्क विृ , पूणर् तथा उत्पादनशील रोजगारी र 
मयार्िदत कामलाई ूव र्न गन। 
पिरमाणात्मक लआय नं.-8.3  िल  अनसुार गैर कृिष 

रोजगारीमा अनौपचािरक 
10 81.2 
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पिरमाणात्मक लआय सूचक 
लआय 
(सन ्

२०३०) 

हालसम्को 
उपलिब्ध* 

उत्पादनशील गितिविधह , मयार्िदत 
रोजगारी िसजर्ना, उ मशीलता, 
िसजर्नशीलता र नवूवतर्नलाई सहयोग 
गन खालका िवकासमूखी नीितह  
ूव र्न गन र िव ीय पहुँच लगायत 
लघ,ु साना तथा मझौला उ ोगह को 
ःथापना र विृ लाई ूोत्साहन गन। 

रोजगारीको अनपुात
(ूितशतमा) 

पिरमाणात्मक लआय नं. - 8.5 
सन ्२०३० सम्ममा यवुा र अपा ता 
भएका व्यिक्तह  लगायत सबै मिहला 
र पु षह को िनिम्त पूणर् एवम ्
उत्पादनशील रोजगारी र मयार्िदत काम 
उपलब्ध गराउनका साथै समान 
कामका लािग समान तलब ूदान गन 
लआय हािसल गन। 

 पेसा, उमेर र अपा ता 
अनसुार मिहला र पु ष 
कमर्चारी/कामदारह को 
घण्टाको औसत आम्दानी 
( .)  

100 - 

 बेरोजगारी दर (१५ वषर् 
देिख ५९ वषर् उमेरका) – 
(ूितशतमा)  

10 19.6 

पिरमाणात्मक लआय नं. - 8.6 
सन ् २०२० सम्ममा रोजगारी 
नपाएका, िशक्षा वा तािलम निलएका 
यवुाह को अनपुात उल्लेख पमा 
घटाउने  

 िशक्षा, रोजगारी वा 
तािलममा संलग्न नभएका 
(१५-२४) वषर् उमेर 
समूहका) यवुाको अनपुात 
(ूितशतमा) 

- 35.3 

 यवुा अधर् बेरोजगारी दर 
(ूितशत) 

१० 21.4 

पिरमाणात्मक लआय नं. - 8.7 
िनकृ  ःव पको बालौमको िनषेध र 
अन्त्य गनर्, बाध्य पारेर गराइने ौमको 
उन्मूलन गनर् र सन ्२०२५ सम्ममा 
सैन्य भतीर् र बाल सैिनकको ूयोग 
लगायतका सबै ःव पका बालौम 
अन्त्य गनर् ू भावकारी उपायह  तत्काल 
अपनाउने  

 बाल ौिमकका पमा 
रहेका ५ देिख १७ वषर् 
उमेर समूहका 
बालबािलकाको िल  र 
उमेर अनसुारको अनपुात 
(ूितशतमा)  

- 47.8 

 हािनकारक अवःथाह  
भएको काम/ःथानह मा 
कायर्रत बालबािलका 
(ूितशत) 

0 - 

पिरमाणात्मक लआय नं. - 8.8  िल  र माइमने्ट ःटाटस 
अनसुार घातक र गै॑

- - 
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पिरमाणात्मक लआय सूचक 
लआय 
(सन ्

२०३०) 

हालसम्को 
उपलिब्ध* 

बसाइँसरी रोजगारीमा लागेका
कामदारह  (Migrant Workers) िवशेष 
गरेर मिहला कामदारह  र खतरापूणर्
रोजगारीमा रहेका ूवासी कामदारह
लगायत सबै कामदाह को ौिमक
अिधकारह को रक्षा गन साथै उनीह को
लािग सरुिक्षत एवम ् भरपद  कायर्
वातावरण ूव र्न गन  

घातक व्यावसाियक 
चोटपटक लाग्ने दरह  

 अन्तरार्ि य ौम संगठन 
textual ॐोतह  र राि य 
कानूनी अधारमा ौिमक 
अिधकारको राि य 
पालनाको  ःतर/अवःथा 
(िल  र बसाइँसराईको 
अवःथा अनसुार)  

- - 

लआय नं. 10 - देशिभऽ तथा देशह बीचको असमानता हटाउने  
पिरमाणात्मक लआय नं. 10.7 
योजनाब  र उपयकु्त ढ ले व्यवःथा
गिरएका बसाइँसराइसम्बन्धी नीित 
समेतको कायार्न्वयन 

 िवदेशमा काम गन 
कामदारह ारा व्यहोिरएको 
लागत (मलेिशया, दिक्षण 
कोिरया र मध्यपूवीर् 
देशह को िनिम्त लाग्ने 
लागतको औसत) -अमेिरकी 
डलरमा 

500 900 

        * Sustainable development goal progress assessment report 2016-19 
 

८. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर्  ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
371000113 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 1290219 934596 72.44 
371000123 वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरण 23300 12531 53.78
371001013 रोजगार ूव र्न कायर्बम 390625 307668 78.76
371001023 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम 701192 40391 5.76
371010113 ौम तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा िवभाग 30600 21471 70.17
371010123 ौम  तथा रोजगार कायार्लयह  105300 72795 69.13
371011023 व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा ःवाःथ्य केन्ि 20900 10985 52.56
371020113 वैदेिशक रोजगार िवभाग 139200 102844 73.88
371030113 व्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम ूित ान 401700 67126 16.71
371310113 वैदेिशक रोजगार बोडर् 18200 13425 73.76

कुल जम्मा 3121236 1583829 50.74
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 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

371000114 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 16450 11305 68.72
371000124 वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरण 3000 2172 72.41
371001014 रोजगार ूव र्न कायर्बम 3600 2223 61.76
371010114 ौम तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा िवभाग 1800 407 22.58
371010124 ौम  तथा रोजगार कायार्लयह  16150 12481 77.28
371011024 व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा ःवाःथ्य केन्ि 500 455 90.90
371020114 वैदेिशक रोजगार िवभाग 4600 4546 98.82
371030114 व्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम ूित ान 6500 5697 87.65

कुल जम्मा 52600 39285 74.69
 
९. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ु ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
371000113 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 175900 61316 34.86 
371000123 वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरण 24600 11955 48.60 
371001013 रोजगार ूव र्न कायर्बम 351100 144272 41.09 
371001023 ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम 326804 23726 7.26 
371001033 यवुा रोजगारीका लािग पान्तरण पहल पिरयोजना 844191 40492 4.80 
371010113 ौम तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा िवभाग 32600 16430 50.40 
371010123 ौम  तथा रोजगार कायार्लयह  161700 70871 43.83 
371011023 व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा ःवाःथ्य केन्ि 25600 14533 56.77 
371020113 वैदेिशक रोजगार िवभाग 155600 87786 56.42 
371030113 व्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम ूित ान 318800 112614 35.32 
371310113 वैदेिशक रोजगार बोडर् 19100 11444 59.92 

कुल जम्मा 2435995 595439 24.44 

 पुजँीगत ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

371000114 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 7500 2524 33.65 
371000124 वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरण 3900 2826 72.46 
371001014 रोजगार ूव र्न कायर्बम 6300 4020 63.80 
371001034 यवुा रोजगारीका लािग पान्तरण पहल पिरयोजना 54900 7681 13.99 
371010114 ौम तथा व्यवसायजन्य सरुक्षा िवभाग 4500 71 1.57 
371010124 ौम  तथा रोजगार कायार्लयह  32400 10116 31.22 
371011024 व्यवसायजन्य सरुक्षा तथा ःवाःथ्य केन्ि 2900 1030 35.51 
371020114 वैदेिशक रोजगार िवभाग 15100 1932 12.79 
371030114 व्यावसाियक तथा सीप िवकास तािलम ूित ान 11800 5235 44.36 

कुल जम्मा 139300 35434 25.44 
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संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन मन्ऽालय 
 

१. पृ भिूम  
ूकृित र संःकृितको धनी नेपाल आकषर्ण, सरुिक्षत, मनोरम र साहिसक पयर्टकीय पमा िवँ व पयर्टन 
बजारमा पिरिचत रहेको छ।नेपालको पयर्टन क्षेऽले िवदेशी मिुा आजर्न, रोजगारी िसजर्ना, आिथर्क 
िबयाकलाप अिभविृ  र समम आिथर्क िवकास र समनु् नितमा टेवा परु् याउँदै आएको छ।देशमा रहेका 
सम्पूणर् मूतर् र अमूतर् सांःकृितक सम्पदाह को संरक्षण र िवकास गरी ितनको आिथर्क उपयोग गन 
तथा पयर्टनलाई मलुकुको आिथर्क आधारको पमा मामीण तहसम्म िवकास र िवःतार गरी यसको 
ूितफल जनजीवनको तल्लो तहसम्म परु् याउन संःकृित र पयर्टन क्षेऽको िविवधीकरण, िवःतार र 
ूव र्न गिरन ुआवँयक छ।पयर्टन क्षेऽको िवकास र िवःतार सिहत आन्तिरक र बाअ य हवाई 
यातायात िवकास गरी थप सरुिक्षत, ःतरीय र भरपद  बनाउन यो मन्ऽालय केिन्ित रहेको छ। 

 

२. दीघर्कालीन सोच 
मलुकुको समिृ को एक अमणी सम्वाहक पयर्टन क्षेऽ रहने। 

 

३. उ ेँ य 
 नेपाललाई गणुःतरीय पयार्पयर्टन अनकूुल र सरुिक्षत बनाई आकषर्क तथा ू मखु पयर्टकीय गन्तव्यको 

पमा ःथािपत गन। 

 पयर्टकीय गन्तव्यःथल तथा उपजमा िविवधीकरण गरी पयर्टन संःकृितको िवकास गन। 

 पयर्टकीय क्षेऽबाट ूा  लाभ जनःतरमा परु् याउने। 
 

४. रणनीित 
 पयर्टनलाई सबै मौसममा चलायमान बनाउन ूिविध तथा गितिविधको िवकास गन। 

 िछमेकी मलुकुह  तथा ूमखु पयर्टन बजारमा व्यापक ूचारूसार र ूव र्न गरी गणुःतरीय पयर्टक 
विृ  गन, 

 पयर्टकीय गितिविधह लाई सरुिक्षत, िदगो र गणुःतरीय बनाउने, 
 पयर्टनको सम्भावना बोकेका िशक्षा, ःवाःथ्य, खेलकूद जःता क्षेऽह  समेटेर एकीकृत पयर्टन 
िवकासमा जोड िदने, 

 ःवदेशी तथा िवदेशी लगानी ू ोत्सािहत गद सावर्जिनक-िनजी-सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनु प 
पयर्टन पूवार्धारह को िवकास, बजारीकरण र ूवर् न गन,  

 तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गरी पयर्टकीय गन्तव्यःथलको एकीकृत िवकास तथा 
िवःतार गन, 

 पयर्टकीय उपजको मूल्य ौृङ् खलामा आब  गरी जनःतरसम्म लाभ परु् याउने। 
 

५. जनशिक्त िववरण 
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

१ संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उड् डयन मन्ऽालय ८४ ६४ 20 1 

२ पयर्टन िवभाग 24 2२ 2 - 
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ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

३ परुात व िवभाग र अन्तगर्त 449 १९३ 256 6 

४ रािं शय अिभलेखालय 30 १५ 15 - 
५ नारायणिहटी दरबार संमहालय िवकास सिमित 197 1२४ 73 - 

कुल जम्मा ७८४ ४१८ ३६६ ७ 
 
६. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 

नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 
 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
६६ आन्तिरक पयर्टनलाई ूव र्न गनर्

िनजामती, सावर्जिनक संःथान र 
ूित ानका कमर्चारीलाई १० िदनको 
पािरौिमक बराबरको रकमसिहत पयर्टन 
काज उपलब्ध गराइने। िनजी क्षेऽमा 
कायर्रत कमर्चारीलाई समेत सोही 
अनसुारको सिुवधा ूदान गनर् ूिेरत 
गिरने। 

 पयर्टन काज कायर्बम सञ् चालन गनर् मःयौदा 
तयार भई रायको लािग सरोकारवाला 
िनकायको राय/परामशर्को लािग लेखी 
पठाइएको। 

 

१६६ पयर्टन क्षेऽको िविवधीकरण र िवःतारका
लािग िनजी क्षेऽसँगको सहकायर्मा 
एकीकृत पयर्टन पूवार्धार िवकास 
कायर्बम सञ् चालन गिरने।सन्दकपरु, 
धनषुाधाम, इन्िसरोवर, पञ् चासे, 
िनिग्लहवा, कुिपण्डे दह र भादगाउँ 
लगायतका ःथानमा पयर्टन पूवार्धार 
िनमार्ण गिरने। मिुक्तनाथ क्षेऽको आनी 
गमु्बा र कागबेनीको िपण्डःथान 
पनुःिनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइएको। 

 सन्दकपरु ९० ूितशत, धनषुाधाम ७० 
ूितशत, ईन्िसरोवर ९५ ूितशत, पन्चासे 
९५ ूितशत, भादा र रारा ७८ ूितशत 
पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण सम् पन् न। 

 आिन गमु्बा र िपण्डःथान पनुःिनमार्ण कायर् 
सम् पन् न। 

१६७ काठमाड  उपत्यका निजकका सम्भाव्य 
ःथानमा पदयाऽा मागर्, हाइिकङ 
डेिःटनेसन एवम ्साइिक्ल  शेल िनमार्ण 
गिरने। फेवाताल विरपरी वातावरण मैऽी 
साइकल सिकर् ट िनमार्ण गिरने। 
दाच ुर्लादेिख ताप्लेजु सम्म िहमालय 
पदमागर् िनमार्ण गनर् िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन तयार गिरने। चरेु तथा 

 उपत्यका वरपर हाइिकङ डेिःटनेसनमा 
पूवार्धार िनमार्ण कायर् १५ िक.मी. सम् पन् न। 

 चरेु तथा महाभारत ौृङ् खलाका सम्भाव्य 
ःथानमा  पयर्टन ूव र्न गनर् िनजी क्षेऽलाई 
जग्गा िलज िदने लगायत िवषयमा कायर्िविध 
मःयौदा तयारी कायर् भइरहेको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
महाभारत ौृङ् खलाका सम्भाव्य ःथानमा 
होटल, मोटल, िरस लगायत िशतल 
आवास िनमार्ण गरी पयर्टन ूव र्न गनर् 
िनजी क्षेऽलाई िलजमा जग्गा उपलब्ध 
गराइने। 

१६८  रारा, शे-फोक्सणु्डो ताल, ख ड लगायत
ूाकृितक ि ले मह वपूणर् ःथानलाई 
आकषर्क पयर्टकीय गन्तव्यःथलको 
पमा िवकास गिरने। 

 रारा क्षेऽमा पूवार्धार िनमार्णको लािग DPR 

तथा  IEE/EIA अध्ययनको लािग सम्झौता 
तथा कायार्देश िदएको। 

१६९ डोल्पा, हमु्लाको िसमीकोट, धािद को
वीभ्याली, दोलखाको रोल्वािल , 
ताप्लेजु को ओला च ु गोला लगायतका 
क्षेऽमा पदयाऽा मागर् िनमार्ण 
गिरने।पदयाऽा तथा िहमाल आरोहणमा 
जाने पयर्टकको सरुक्षा तथा उ ारका 
लािग िजिपएस शयािक  सिहतको 
एकीकृत पयर्टन सूचना ूणाली 
कायार्न्वयनमा ल्याइने। 

 कञ् चनज ा, वीभ्याली, दोलखा, मकाल,ु 
च्छो रोल्पा, अन् नपूणर्, धौलािगरी, मनाःल,ु 
सगरमाथा लगायतका ःथानमा ६५ िक.िम. 
पदमागर् िनमार्ण सम् पन् न भएको। 

 Global Positioning System (GPS) 
Tracking System को लािग २० वटा 
Global Positioning System (GPS) Device 
खिरद भई परीक्षणको बममा 
रहेको।पवर्तारोहण र शेिक को िसजनमा 
टेःट भएपिछ पूणर् पमा लागू हनेु। 

१७२ ःथानीय तह र िनजी क्षेऽको समन्वय
एवम ्सहकायर्मा कृिष पयर्टन, पयार्पयर्टन, 
िहमालयन योगा पयर्टन, उच्च उचाई खेल 
पयर्टन, शैिक्षक पयर्टन र सम्मेलन पयर्टन 
ूव र्न गिरने।ूदेश र ःथानीय तहको 
लागत साझेदारीमा २ सय १६ ःथानमा 
सञ् चािलत पयर्टन पूवार्धार िवकास 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइएको। 

 पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण तथा पयर्टन उपज 
साझेदारी कायर्बम सञ् चालन रहेका ६३ 
ःथानीय तहमा पिहलो िनकासा भएको। 

 
 

१७३ िसमरौनगढ, मकवानपरुगढी, िसन्धलुीगढी, 
िजतगढी लगायत ऐितहािसक गढी-
िकल्लाको संरक्षण र िवकास 
गिरने।धािमर्क-सांःकृितक तथा िसमसार 
क्षेऽमा पिरपथ िनमार्ण गनर् िवःततृ 
अध्ययन गिरने।

 मकवानपरु गढी संरक्षण ूथम चरणको कायर् 
सम् पन् न भएको। 

 धािमर्क-सांःकृितक तथा िसमसार क्षेऽमा 
पिरपथ िनमार्ण कायर्को खिरद ू िबया सम् पन् न 
भएको। 

२४० परम्परागत संःकृित एवम् परुाताि वक
सम्पदाको संरक्षण र सम्व र्न गरी 
सफ्टपावरको पमा िवँ वसाम ु ूःततु 

 परम्परागत संःकृित एवम ् परुाताि वक 
सम्पदाको संरक्षण र सम्व र्न  गनर् Soft 
Power  Inventory, Photo Documentation 
गरी ूचार ूसार गन लगायत कायर्बम 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
गिरने।लिुम्बनी िवकास गु योजनाको
बाँकी काम दईु वषर्िभऽ सम् पन् न 
गिरने।अन्तरार्ि यःतरका िवख्यात 
योजनािवद ारा लिुम्बनी, ितलौराकोट, 
राममाम र देवदह क्षेऽ समेटी बहृत 
लिुम्बनी िवकास गु योजना तयार गिरने। 

कायार्न्वयनको लािग आवँयक समन्वय र 
सहजीकरण भइरहेको। 

 समम गु योजनाको बाँकी कायर्मा चाल ु
आ.व.को लआय २.4 ूितशतमा ०.७२  
ूितशत ूगित हािसल भएको। 

 बहृ र लिुम्बनी क्षेऽको गु योजनाको 
अवधारणा (Conceptual Master Plan) तयार 
भएको। 

 नोिमनेसन डोसेर तयारीको लािग ितलौराकोट 
किपलवःत ु वल्डर् हेिरटेज इिनिसयल 
ूोजेक्टको फाइनल िरपोटर् ूा  भएको। 

 लिुम्बनी गु योजनाअनसुार पिवऽ उ ानमा 
रहेका गोलाइ  पोखरी तथा सकुर् लर लेभीमा 
लेिभको ः ाण्डडर् ःलोप िनमार्ण र 
पोखरीह को गिहराई लेभिल  लगायत 
कायर्को गत आ.व.मा शु  भएको कायर्को 
समममा ५५ ूितशत भौितक ूगित हािसल 
भई कायर् चाल ुअवःथामा रहेको। 

 ५ हजार मािनस अट्ने हल तथा ध्यान साधना 
केन्ि भवन िनमार्णको योजनाअनसुारको दोॐो 
फेजको िनमार्ण किरव ८0 ूितशत भौितक 
ूगित हािसल भएको। 

 गौतमबु  फलफूल बाटीका िनमार्ण गन र 
सिभर्स सडक विरपरी ल्याण्डःकेप िनमार्ण गन 
कायर् बकृ्षारोपण र ल्याण्डःकेपको कायर् 
सम् पन् न भएको। 

 परात व िवभागको समन्वय र ःवीकृितमा 
ितलौराकोट, गोटीहवा, िनग्लीहवा, 
अरौराकोट, िससहनीया, धमनीहवा, सगरहवा, 
राममाम र देवदहमा तीथर्याऽी तथा पयर्टकीय 
सेवा सिुवधा िवःतार गनर् शौचालय, ध्यान 
प्लेटफमर्, पैदलमागर्, संरक्षण लगायतका 
संरचना िनमार्ण तफर् को ३ वटा कायर्को 
सम्झौता भई कायर् शु  भएको।हालसम्म 
३५ ूितशत भौितक ूगित हािसल भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
२४१ बहृत पशपुित क्षेऽ िवकास गु योजना

तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरने। 
पशपुितनाथ मिन्दरको ूवलीकरण 
लगायत पूवार्धार िनमार्ण गन। 

 बहृत पशपुित क्षेऽ िवकास गु योजना 
मःयौदा तयार भएको तथा अिन्तम प िदन 
छलफल र समन्वय भइरहेको। 

 पशपुितनाथ मिन्दरको मूल संरचनाको 
ूवलीकरण गन (चाँदीको ढोका, छाना, गारो 
लगायत)को  लगत ईिःटमेट तयारी कायर् 
अिन्तम चरणमा रहेको। 

 िवँ व पा मिन्दर संरक्षण कायर् खिरद 
ूिबयामा गएको, मु ाको अिन्तम िकनारा 
नलागेसम्म ःथिगत अवःथा रहेको। 

 मगृःथलीमा भकू्षय िनयन्ऽण गन कायर् 
सम् पन् न भएको। 

 नेपाल वेद िव ाौम माध्यािमक िव ालयको 
प्लस टु भवन तथा पूवार्धार िवकास कायर्को 
बोलपऽ आ  वान भएको। 

 गौरीघाट चौघेरा स ल संरक्षण कायर् ५० 
ूितशत सम् पन् न भएको। 

 दशर्नमागर् ःतरोन् नित तथा ममर्त र रोगन  
कायर् सम् पन् न भएको। 

 दाफा भजनघर संरक्षण कायर् गनर् 
सम्झौता/कायार्देश तयार गिरएको। 

 अग्नीहोऽशाला तथा चार िशवालय संरक्षण 
कायर् 60 ूितशत कायर् सम् पन् न भएको। 

 मगृःथलीमा पाताल भएको स ललाई 
पनुःिनमार्णका लािग िवःततृ पिरयोजना 
ूितवेदन तयार गनर् TOR तयारी कायर् 
भइरहेको। 

 पशपुित क्षेऽको िनकास ढलको िवःततृ 
अध्ययन तथा नक्सा नका लािग TOR तयारी 
भइरहेको। 

 िजतज  ूकाशेँ वर स लको िवःततृ सइ  
िडजाइनका लािग परामशर् सेवा सम्झौता 
सम् पन् न भई अिन्तम ूितवेदन ूा  भएको। 

२४२ जानकी मिन्दर र ितलौराकोटलाई
िवँ वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् ू िबया 
अगािड बढाइने। जनकपरुलाई धािमर्क, 
सांःकृितक र पयर्टकीय ःथलको पमा

 ितलौराकोटलाई िवँ वसम्पदा सूचीमा 
सूचीकृत गनर् नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) 
को िमित २०७८।९।३० को िनणर्यानसुार 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
िवकास गनर् हरेक वषर् अ ावब शा ाथर्
सिहतको धािमर्क सम्मेलन आयोजना 
गिरने।िचतवनको अयोध्यापरुीमा राम 
मिन्दर िनमार्ण गनर् बजेट िविनयोजन 
गिरएको। 

संरिक्षत ःमारक क्षेऽ घोषणा भई नक्सा तयार 
भइसकेको। 

 जानकी मिन्दरलाई िवँ वसम्पदा सूचीमा 
सूचीकृत गनर् जनकपरु 
उपमहानगरपािलकाबाट क्षेऽ िनधार्रण गरी 
नक्सा नको पूवर् तयारी सम् पन् न भएको। 

 िचतवनको अयोध्यापरुीमा राम मिन्दर िनमार्ण 
क्षेऽ पिहचानका लािग िव  टोलीसँग छलफल 
भइरहेको। 

२४५ िविभन् न जातजाित एवम् भाषाभाषीको
रहनसहन, रीितिरवाज, कला, संःकृित र 
परम्परा झल्कने गरी काठमाड को 
कीितर्परुमा िनमार्णाधीन  राि य 
सांःकृितक संमहालय दईु वषर्िभऽ 
सम् पन् न गिरने।ूदेश सरकारको समन्वय 
र सहकायर्मा ूत्येक ूदेशमा ूादेिशक 
संमहालयको ःथापना र िवकास गिरने।

 राि य सांःकृितक संमहालय िनमार्ण गनर् चाल ु
आ.व.(०७८/७९) मा िविनयोिजत बजेट 
कीितर्परु नगरपािलकामा पठाउने सम्बन्धमा 
आवँयक छलफल भइरहेको। 

 ूादेिशक संमहालय िनमार्णको मापदण्ड तथा 
ढाँचा तयार गनर् ूदेश सरकारसँग समन्वय र 
सहकायर् गन काम भइरहेको। 

३५२ िनजगढ अन्तरार्ि य िवमानःथलको
िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन िनमार्ण, 
लगानीको ढाँचा िनधार्रण र तदनु पको 
पूवार्धार िवकास एवम ्सञ् चालनका लािग 
अन्तरार्ि य लगानीकतार् छनौट 
गिरने।आगामी आिथर्क वषर्मा जग्गा 
अिधमहण, साइट िक्लयरेन्स लगायत 
िवमानःथल िनमार्णको पूवर् तयारीका कायर् 
सम् पन् न गिरने। 

 िनजगढ िवमानःथल गु योजना िनमार्ण गन 
कायर् ८० ूितशत कायर् सम् पन् न भएको 
(Interim Design Report) ूा  भएको। 

 िनजगढ  दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल जग्गा 
अिधमहण कायर् हालसम्म ७०-१-९-४ 
(िवगाहा) क्षेऽफल नेपाल नागिरक उड् डयन 
ूािधकरण (दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल 
आयोजना) को नाममा नामसारी भएको। 

 िनजगढ  दोॐो अन्तरार्ि य िवमानःथल 
िनमार्णका लािग नदी कटान िनयन्ऽण गन 
ठेक् का व्यवःथाको लािग Detail Design र 
Cost Estimate तयार गन कायर् सम् पन् न 
भएको। 

३५३ िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथललाई
नेपालको मौिलक संःकृित झिल्कने 
बिुटक िवमानःथलमा पान्तरण गनर् 
ूारम्भ गिरएको ःतरोन् नित कायर् सम् पन् न 
गिरने।यस िवमानःथलको हवाई 
चापलाई सम्बोधन गनर् ट्क्यासी-वे

िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथलको 
ःतरोन् निततफर् : 
 अ याङगर िनमार्ण कायर्को ःवीकृित पऽ 
(LOA) िदइएको, ाक्सी वे िवःतार कायर्को 
Retender का लािग सूचना ू कािशत भएको। 

 समम भौितक ूगित: ८.९२ ूितशत  
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
िवःतार, पािक -वे िनमार्ण सम् पन् न
गिरने।टिमर्नल भवनको ःतरोन् नित 
आरम्भ गिरने। 

 समम िव ीय ूगित : ५.५९१ ूितशत  
 Embankment Filling: ४ लाख ८० हजार 
घ.िम. (२३%)  

 Sub-Surface Drainage को काम िनरन्तर 
भइरहेको। 

 Golf Course ःथानान्तरण हनु नसक्दा 
काममा असर परेको। 

 िऽभवुन अन्तरार्ि य िवमानःथललाई बिुटक 
िवमानःथलमा पान्तरण गनर् Canopy 

Construction कायर् हालसम्म ९१ ूितशत 
सम् पन् न भएको। 

354 पोखरा अन्तरार्ि य िवमानःथलको बाँकी
िनमार्ण कायर् सम् पन् न गरी आगामी 
आिथर्क वषर् सञ् चालनमा 
ल्याइने।गौतमबु  अन्तरार्ि य 
िवमानःथल िनमार्ण सम् पन् न गरी 
सञ् चालनमा ल्याउन तथा दोॐो टिमर्नल 
भवन र अन्य पूवार्धार िनमार्ण गिरने। 

 गौतमबु अन्तरार्ि य िवमानःथल थप िनमार्ण 
कायर्को लािग ठेक् का व्यवःथाको लािग 
Detail Design र Cost Estimate तयार गन 
कायर् भइरहेको। 

 गौतमबु  अन्तरार्ि य िवमानःथल ूथम 
चरणको िनमार्ण कायर् सम् पन् न भई 
Calibration Flight भइसकेको। 

 गौतमबु  अन्तरार्ि य िवमानःथल 
आयोजनामा Cargo Building देिख Apron 
सम्मको सडक, Periphery Road परुानो 
Runway लाई Rehabilitation गरी नयाँ 
Parallel Taxiway ठेक् का व्यवःथाको लािग 
Detail Design र Cost Estimate तयार गन 
कायर् भइरहेको। 

 पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथलको 
िनमार्ण कायर्को भौितक ूगित ९३ ूितशत 
कायर् सम् पन् न। 

355 आन्तिरक िवमानःथल िवःतार, ःतरोन् नित
र आधिुनकीकरणलाई िनरन्तरता 
िदइने।इलामको सिुकलमु्बा, गलु्मीको 
िसमीचौर र डोल्पाको मिसनचौरमा 
परीक्षण उडान गिरने।चन्िगढी, 
राजिवराज, तिुम्ल टार, जनकपरु, धनगढी, 
अघार्खाँची, ःवगर् ारी, पाटन, दाच ुर्ला 
लगायतका िवमानःथलको भौितक

 इलामको सिुकलमु्बामा  िवमानःथलमा 
परीक्षण उडान सम् पन् न भएको। 

 गलु्मी र डोल्पाको िवमानःथलमा कालोपऽे 
(Asphalt) को काम सम् पन् न भई Marking  

को काम अिन्तम चरणमा रहेको। 
 अघार्खाँची िवमानःथल िनमार्ण कायर् सम् पन् न 
भएको। ६ सय ५० िमटर रनवे िःशप तयार 
भएको। 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष व्यहोरा ूगित
पूवार्धार िनमार्ण तथा ःतरोन् नित गिरने।
सखुत र भरतपरु िवमानःथलको िवःतार 
एवम ् ःतरोन् नित गिरने। नेपालगञ् ज र 
िवराटनगर िवमानःथलमा नयाँ टिमर्नल 
भवन िनमार्ण आरम्भ गिरने। 
वातावरणीय ू भाव मलु्या न सम् पन् न गरी 
दा को नारायणपरु िवमानःथल िनमार्ण 
कायर् ूारम्भ गिरने। 

 जनकपरु िवमानःथलको चेनिल  फेिन्सङको 
काम सम् पन् न, सेनेज ममर्त कायर् सम् पन् न, 
रनवे मिेड  कायर् सम् पन् न भएको। 

 राजिवराज िवमानःथलमा धावनमागर् ाक्सी 
वे एूोन सेनेज  िनमार्ण कायर् सम् पन् न 
भएको। 

 तिुम्लङटार िवमानःथलको नयाँ टिमर्नल 
टावर भवन िनमार्ण Structure को काम 
सम् पन् न भई Finishing को काम अिन्तम 
चरणमा रहेको। 

 बैतडी पाटन िवमानःथलको पिहलो तहको 
ढलानको तयारी हदैु।८०% Structure को 
काम सम् पन् न भएको। 

 नेपालग  र िवराटनगर िवमानःथलको 
Redesign सम् पन् न भई Estimate Review 
हुँदै। 

 दाङको नारायणपरु िवमानःथलको TOR 

Scoping को काम शु भएको। 
356 ओखलढु ाको िखजी चण्डे री

िवमानःथल सञ् चालनमा 
ल्याइने।ताप्लेजु  सकेुटारको धावनमागर् 
िवःतार कायर् सम् पन् न गिरने।ते॑थमुको 
चहुानडाँडा िवमानःथलको िनमार्ण 
कायर्लाई तीोता िदइने।सकेुटार 
िवमानःथललाई रिवन्ि अिधकारी 
िवमानःथल र चहुानडाँडा 
िवमानःथललाई आ  िछिर  शेपार् 
िवमानःथल नामाकरण गिरने।

 ओखलढु ाको िखजी चण्डेँ वरी िवमानःथल 
सञ् चालनमा ल्याउन टे  फ्लाइटको लािग 
तयारी भइरहेको। 

 ताप्लेजु  सकेुटारको धावनमागर् िवःतार 
कायर्का लािग माटोको काम सम् पन् न भई 
Sub Base, Base को काम सम् पन् न भएको। 

 चहुानडाँडा िवमानःथल िनमार्ण गनर् TOR 
Scoping Document ःवीकृितका लािग पेश 
भएको। 

 
 

७. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम् म सम्पादन भएका मखु्य कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नयाँ तजुर्मा/संशोधन 

1.  राि य संःकृित नीित, २०६७ संशोधन 
2.  ूाचीन ःमारक संरक्षण ऐन, २०१३ संशोधन 
3.  गैर सैिनक हवाई उडान ऐन, २०१५ संशोधन 
4.  पयर्टन ऐन, २०३५ संशोधन 
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ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नयाँ तजुर्मा/संशोधन 

5.  अिभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ संशोधन 
6.  ूितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ संशोधन 
7.  हवाई यातायात सेवा सञ् चालन संःथाको दाियत्व तथा बीमा सम्बन्धमा 

व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक, २०७८
नयाँ तजुर्मा 

8.  क्यािसनो िनयमावली, २०७० संशोधन 
9.  दघुर्टना जाँच िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
10.  हवाई सेवा व्यवःथापन िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
11.  नागिरक उड् डयन िनयमावली (पाँच संशोधन), २०७८ संशोधन 
12.  िवमानःथल सेवा शलु्क िनयमावली, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
13.  पयर्टन काज सम्बन्धी िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

 

ख. राि य गौरवका आयोजनाह  
ब.सं. आयोजना/कायर्बम भौितक ूगित िव ीय ूगित 
१. पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल 94% 74.81% 
२. गौतमबु  अन्तरार्ि य  िवमानःथल १००% १००% 
३. िनजगढ अन्तरार्ि य  िवमानःथल (माःटर प्लान) 97% १६.87% 
४. पशपुित क्षेऽ िवकास कोष 80% 30% 
५. लिुम्बनी िवकास कोष ८६% 48.41% 

 

ग. अन्य सम्पािदत मह वपूणर् कामह  
 पशपुित क्षेऽ िवकास कोष, नारायणिहटी दरबार संमहालय लगायतका सावर्जिनक िनकायह को 
ःवािमत्वमा रहेका सरकारी सम्पि ह को अनािधकृत ूयोगलाई रोक लगाउन गिठत छानिबन 
सिमित ारा अध्ययन भई ूा  सिमितको ूितवेदन कायार्न्वयनाथर् सरोकारवाला िनकायमा 
पठाइएको।साथै, सरकारी सम्पि को संरक्षण गन कायर्लाई तीॄता िदइएको। 

 क्यािसनो रोयल्टी बापतको असलु उपर गनुर्पन बक्यौता रकममध्ये किरव  ९५ करोड 
असलु उपर भएको। 

 पयर्टन पूवार्धार तथा पयर्टन िवकास साझेदारी कायर्बम अन्तगर्त ूदेश र ःथानीय तहको 
लागत सहभािगतामा कायर्बमह  सञ् चालन, अनगुमन तथा मूल्या न कायर् गिरएको। 

 मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायह को स ठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गनर् नेपाल सरकार 
(मिन्ऽपिरष ) को पूवर् ःवीकृित ूा  भई मन्ऽालय अन्तगर्तको पयर्टन िवभागको स ठन तथा 
व्यवःथापन सवक्षण भइरहेको। 

 मन्ऽालय अन्तगर्तका िवकास सिमितह मा िरक्त पदह मा पदािधकारी िनयिुक्त गिरएको। 
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८. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
325000113 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ डयन मन्ऽालय 321267 266430 82.93 
325001013 पवर्तीय पयर्टन तथा पयर्टन ूव र्न आयोजना 7900 0 0.00 
325001023 दिक्षण एिशया पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 77938 36808 47.23 
325001033 संःकृित ूव र्न कायर्बम 436325 415018 95.12 
325010113 पयर्टन िवभाग 145400 130777 89.94 
325011063 पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 654756 77381 11.82 
325020113 परात व िवभाग 41198 38271 92.90 
325020123 राि य संमाहालय (छाउनी) 31700 23517 74.19 
325020133 केन्िीय सांःकृितक सम्पदा संरक्षण ूयोगशाला 2900 1271 43.83 
325020143 नारायणिहटी दरबार संमहालय 90989 87088 95.71 
325020153 राि य कला संमहालय (भक्तपरु) 15900 11227 70.61 
325020163 क्षेऽीय संमहालयह 7100 3948 55.61 
325020173 संमहालयह (जातीय संमहालय समेत) 24100 18748 77.79 
325020183 ऐितहािसक दरबारह 79500 59417 74.74 
325020193 ःमारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायार्लय (भक्तपरु) 12200 9298 76.21 
325021013 परुाताि वक ःथल संरक्षण आयोजना 2400 2289 95.38 
325021023 िव  सम्पदा क्षेऽ संरक्षण आयोजना 1300 787 60.54 
325030113 राि य अिभलेखालय 24100 17713 73.50 
325040113 नेपाल ूितिलिप अिधकार रिज ारको कायार्लय 12237 10031 81.98 
325210113 भाषा आयोग 62700 54257 86.53 
325410113 वहृ र जनकपरु क्षेऽ िवकास पिरष 55000 49000 89.09 
325510113 पशपुित क्षेऽ िवकास कोष 659935 654935 99.24 
325510123 लिुम्बनी िवकास कोष 956798 703790 73.56 
325610113 नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवःथापन ूित ान 44000 35015 79.58 
325810113 बौ  दशर्न ूव र्न तथा गमु्बा िवकास सिमित 76200 62789 82.40 

कुल जम्मा 3843842 2769806 72.06 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

325000114 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ डयन मन्ऽालय 2800 1986 70.92 
325001014 पवर्तीय पयर्टन तथा पयर्टन ूव र्न आयोजना 100 0 0.00 
325001024 दिक्षण एिशया पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 186396 124734 66.92 
325001034 संःकृित ूव र्न कायर्बम 10100 99 0.98 
325010114 पयर्टन िवभाग 1300 1265 97.29 
325011064 पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 1305500 1181149 90.47 
325020114 परात व िवभाग 154000 126312 82.02 
325020124 राि य संमाहालय (छाउनी) 9200 8423 91.56 
325020134 केन्िीय सांःकृितक सम्पदा संरक्षण ूयोगशाला 2800 2270 81.06 
325020144 नारायणिहटी दरबार संमहालय 4500 4481 99.57 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
325020154 राि य कला संमहालय (भक्तपरु) 2600 2167 83.36 
325020164 क्षेऽीय संमहालयह 6200 5550 89.51 
325020174 संमहालयह (जातीय संमहालय समेत) 4400 4071 92.53 
325020184 ऐितहािसक दरबारह 2100 1673 79.64 
325020194 ःमारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायार्लय (भक्तपरु) 1000 458 45.79 
325021014 परुाताि वक ःथल संरक्षण आयोजना 373800 247371 66.18 
325021024 िव  सम्पदा क्षेऽ संरक्षण आयोजना 15000 9784 65.22 
325030114 राि य अिभलेखालय 42900 35654 83.11 
325040114 नेपाल ूितिलिप अिधकार रिज ारको कायार्लय 2300 296 12.88 
325210114 भाषा आयोग 1200 1185 98.77 

कुल जम्मा 2128196 1758928 82.65 
 

९. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
325000113 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ डयन मन्ऽालय 125005 56908 45.52 
325001013 पवर्तीय पयर्टन तथा पयर्टन ूव र्न आयोजना 8100 975 12.04 
325001023 दिक्षण एिशया पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 600 71 11.79 
325001033 संःकृित ूव र्न कायर्बम 115750 46009 39.75 
325001053 सांःकृितक संःथान 16000 13800 86.25 
325010113 पयर्टन िवभाग 142200 103148 72.54 
325011063 पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 303374 40001 13.19 
325020113 परात व िवभाग 46400 31761 68.45 
325020123 राि य संमाहालय (छाउनी) 29200 17412 59.63 
325020133 केन्िीय सांःकृितक सम्पदा संरक्षण ूयोगशाला 2000 474 23.68 
325020143 नारायणिहटी दरबार संमहालय 95200 62132 65.27 
325020153 राि य कला संमहालय (भक्तपरु) 14200 10351 72.89 
325020163 क्षेऽीय संमहालयह 6700 3135 46.79 
325020173 संमहालयह (जातीय संमहालय समेत) 24200 13975 57.75 
325020183 ऐितहािसक दरबारह 76000 46669 61.41 
325020193 ःमारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायार्लय (भक्तपरु) 12400 7649 61.68 
325021013 परुाताि वक ःथल संरक्षण आयोजना 1400 45 3.18 
325021023 िव  सम्पदा क्षेऽ संरक्षण आयोजना 1000 458 45.80 
325030113 राि य अिभलेखालय 24000 11877 49.49 
325040113 नेपाल ूितिलिप अिधकार रिज ारको कायार्लय 13200 6906 52.32 
325210113 भाषा आयोग 48415 28619 59.11 
325410113 वहृ र जनकपरु क्षेऽ िवकास पिरष  40100 31253 77.94 
325510113 पशपुित क्षेऽ िवकास कोष 354245 110314 31.14 
325510123 लिुम्बनी िवकास कोष 1500000 1120000 74.67 
325610113 नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवःथापन ूित ान 40000 8849 22.12 
325610123 नेपाल ू ा ूित ान 149800 117358 78.34 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
325610133 नेपाल लिलतकला ू ा ूित ान 52300 38338 73.30 
325610143 नेपाल संगीत तथा ना ू ा ूित ान 77400 65927 85.18 
325810113 बौ  दशर्न ूव र्न तथा गमु्बा िवकास सिमित 78500 40170 51.17 

कुल जम्मा 3397689 2034581 59.88 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

325000114 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ डयन मन्ऽालय 6745 2025 30.03 
325001024 दिक्षण एिशया पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 5800 0 0.00 
325001034 संःकृित ूव र्न कायर्बम 20000 0 0.00 
325010114 पयर्टन िवभाग 3500 1354 38.70 
325011064 पयर्टन पूवार्धार िवकास आयोजना 1511200 397130 26.28 
325020114 परात व िवभाग 155000 459 0.30 
325020124 राि य संमाहालय (छाउनी) 10100 2737 27.10 
325020134 केन्िीय सांःकृितक सम्पदा संरक्षण ूयोगशाला 4900 2179 44.47 
325020144 नारायणिहटी दरबार संमहालय 15000 3254 21.70 
325020154 राि य कला संमहालय (भक्तपरु) 2600 1866 71.75 
325020164 क्षेऽीय संमहालयह 1100 943 85.73 
325020174 संमहालयह (जातीय संमहालय समेत) 4600 1366 29.69 
325020184 ऐितहािसक दरबारह 1900 73 3.87 
325020194 ःमारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायार्लय (भक्तपरु) 1800 371 20.64 
325021014 परुाताि वक ःथल संरक्षण आयोजना 477600 59461 12.45 
325021024 िव  सम्पदा क्षेऽ संरक्षण आयोजना 3800 0 0.00 
325030114 राि य अिभलेखालय 18400 752 4.09 
325040114 नेपाल ूितिलिप अिधकार रिज ारको कायार्लय 3000 968 32.27 
325210114 भाषा आयोग 600 577 96.24 

कुल जम्मा 2247645 475517 21.16 
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सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम  
नेपालको संिवधानले सङ् घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्य नेपालको मूल संरचना सङ् घ, ूदेश र 
ःथानीय तह गरी तीन तहको हनेु तथा राज्य शिक्तको ूयोग पिन संिवधान र कानूनको अधीनमा 
रही तीनै तहको सरकारले गन व्यवःथा गरेको छ।नेपाल सरकार कायर् िवभाजन िनयमावली, 
२०७४ बमोिजम सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले सङ् घीयताको व्यवःथापन गन 
सन्दभर्मा आवँयक समन्वय तथा सहजीकरण गन, सङ् घ, ूदेश र ःथानीय तहमा कमर्चारी 
व्यवःथापन गन केन्िीय िनकायको पमा आफ्नो भिूमका िनवार्ह गदर्छ। सङ् घीयता व्यवःथापनको 
सन्दभर्मा यस मन्ऽालयले सङ् घ र ःथानीय तह तथा ूदेश र ःथानीय तहबीचकोसम्पकर्  र 
सम्बन्धका िवषयमा एवम ् ःथानीय पूवार्धार िनमार्णमा आवँयक नीित, मापदण्ड, कानून िनमार्णमा 
समन्वयकारी भिूमका िनवार्ह गदर्छ। उिल्लिखत कायर्भार पूरा गनर् मन्ऽालयले आफ्ना 
िबयाकलापह लाई बहृद पमा सङ् घीयता कायार्न्वयनमा सहजीकरण, सावर्जिनक सेवामा मानव 
संसाधन व्यवःथापन, ःथानीय पूवार्धार िवकासमा सहजीकरण तथा सेवा ूवाह र सशुासन गरी चार 
आधार ःतम्भमा केिन्ित रही कायार्न्वयन गद आएको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच  
सबल सङ् घीयता, सक्षम, सु ढ र जनउ रदायी सावर्जिनक ूशासनको िवकास गन। 

 

3. उ ेँ य 

 सङ् घीयता कायार्न्वयनमा सहजीकरणः ःथानीय तहको संःथागत क्षमता िवकास तथा सङ् घ, 
ूदेश र ःथानीय तहका एकल तथा साझा अिधकार कायार्न्वयनमा सङ् घीय एकाइह बीच 
ूभावकारी समन्वय र सहजीकरण गन, 

 सावर्जिनक सेवामा मानव संसाधन व्यवःथापनः सावर्जिनक ूशासनमा सदाचारी, व्यावसाियक 
एवम ्उ रदायी जनशिक्तको ूाि , िवकास र उपयोग सिुनिँ चत गन,  

 ःथानीय पूवार्धार िवकासमा सहजीकरणः िदगो र सन्तिुलत ःथानीय पूवार्धार िवकासका लािग 
सहजीकरण गन, 

 सेवा ूवाह र सशुासनः सहज, सलुभ र गणुःतरीय सावर्जिनक सेवा ूवाहका लािग नीित, कानून 
तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र सहजीकरण गन। 

 

4. रणनीित 

 सङ् घ, ूदेश र ःथानीय तहबीच ूशासिनक अन्तरसम्बन्ध सु ढ गन, 
 सङ् घ र ःथानीय तह एवम ्ूदेश र ःथानीय तहबीच ूभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गन, 
 ःथानीय तहको क्षमता िवकास तथा संःथागत सु ढीकरण गन, 
 ःथानीय तहले हािसल गरेको उपलिब्धलाई एकीकृत राि य उपलिब्धमा समावेश गन, 
 ःथानीय तहको अनदुान िवतरणलाई कायर्सम्पादनसँग आव  गन, 
 ःथानीय तहको िदगो र सन्तिुलत आिथर्क तथा सामािजक िवकासका लािग समन्वय र 

सहजीकरण गन, 
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 सङ् घ, ूदेश र ःथानीय तहको कायर् िजम्मेवारी अनु प जनशिक्त ूक्षेपण गरी सावर्जिनक 
सेवामा ूितभावान व्यिक्तह को आकषर्ण अिभविृ  गन, 

 िनजामती कमर्चारीह मा पेशागत आचरण र व्यावसाियक दक्षता अिभविृ  गन, 
 विृ पथ तथा सेवा सिुवधा पवुार्नमुानयोग्य बनाई िनजामती कमर्चारीलाई उत्ूिेरत र उच्च 

मनोबलयकु्त बनाउने,  

 ूशासन सधुारलाई संःथागत गनर् िनरन्तर सधुारलाई कायर् संःकृितको पमा िवकास गन, 
 सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी बनाउन ूाि क िनकाय तथा िव ह सँगको सहकायर्मा अध्ययन 

अनसुन्धान गन, 
 िदगो ःथानीय पूवार्धार िवकासका लािग नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयनमा 

सहजीकरण गन, 
 सबै ःथानीय तहमा न्यूनतम आधारभतू पूवार्धारह  िवकासका लािग समन्वय र सहजीकरण 

गन, 
 ःथानीय पूवार्धार िवकासमा सहलगानी तथा सावर्जिनक िनजी साझेदारी ूव र्न गन, 
 ःथानीय पूवार्धार िवकासका लािग अन्तरार्ि य िवकास सहायतालाई एकीकृत पमा पिरचालन 

गन, 
 िवप  जोिखम व्यवःथापन तथा जलवाय ुपिरवतर्न अनकूुलनलाई मूलूवाहीकरण गन, 
 सावर्जिनक सेवामा नागिरकको सरल, सहज र सलुभ पहुँच सिुनिँ चत गन, 
 सङ् घ, ूदेश र ःथानीय तहबाट ूवाह गिरने सावर्जिनक सेवामा गणुःतरीयता कायम गनर् 

आवँयक नीित, कानून तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गन, 
 ूशासकीय सशुासन कायम गनर् आवँयक औजारह को िवकास गरी कायार्न्वयन गन, 
 सावर्जिनक ूशासनलाई पारदशीर्, सदाचारयकु्त र जनउ रदायी बनाउने। 

 
 

5. जनशिक्त िववरण   
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

1 सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय १६४ 1६२ 2 - 
2 ःथानीय पूवार्धार िवभाग र अन्तगर्त 

आयोजना/कायर्बम (अःथायी दरबन्दी समेत)
२८८ २६२ २५ १ 

3 राि य िकताबखाना (िनजामती) ७१ ६२ ९ १ 

4 नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ान ८५ 81 4  

5 ःथानीय िवकास ूिशक्षण ूित ान १३४ ४४ ९० - 
६ ूदेश तथा ःथानीय शासन सहयोग कायर्बम ११ ११ - - 
७ िनजामती कमर्चारी अःपताल िवकास सिमित 465  415 50 - 
८ तराई मधेश समिृ  कायर्बम 13 13 - - 
९ आिदवासी जनजाित उत्थान राि य ूित ान 52 37 15 - 

 
 
 



 मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 207९ 

सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय  264 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

३५९ तराई-मधेश समिृ कायर्बमलाई
िनरन्तरता िदने। उच्च पहाडी 
एवम ् िहमाली क्षेऽ समिृ  
कायर्बम र उ री क्षेऽ पूवार्धार 
िवकास तथा जीवनःतर सधुार 
कायर्बम कायार्न्वयन गन। 

 तराई–मधेश समिृ  कायर्बम सञ् चालन िनदिशका, 
२०७८ ःवीकृत भई चाल ु आ.व.मा िविनयोिजत 
रकम िव ीय हःतान्तरण माफर् त ःथानीय तहमा 
बाँडफाँट गरी ५ सय १८ आयोजना/कायर्बमह  
कायार्न्वयन भइरहेका। 

 उच्च पहाडी एवम ् िहमाली क्षेऽ समिृ  कायर्बम 
सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भएको। 

 उच्च पहाडी एवम ् िहमाली क्षेऽ समिृ  कायर्बम 
सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ बमोिजम तोिकएको 
मापदण्डअनु प िवप  वगर् लिक्षत समिृ  उन्मखु 
कायर्बम सञ् चालनको लािग ४३ वटा ःथानीय 
तहलाई िव ीय हःतान्तरण माफर् त बजेट उपलब्ध 
गराइएको। 

 उ री क्षेऽ पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर सधुार 
कायर्बम कायार्न्वयनका लािग आवँयक समन्वय 
भइरहेको। 

३६१ तइुन तथा जोिखमपूणर् अःथायी
साँघ ु िवःथापन गन कायर्बम 
अन्तगर्त आगामी वषर् 7 सय 30 
झोलु े पलु िनमार्ण सम्पन् न 
गिरने।नयाँ तइुन जडान गनर् रोक 
लगाइएको। 

 ३ सय २ ओटा झोलु े पलु िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

 ८० वटा नयाँ झोलु े पलु िनमार्णको लािग ठेक्का 
बन्दोवःत गिरएको। 

 ५ सय ५० ओटा नयाँ झोलु े पलु को िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन तयार गिरएको। 

 पिहचान भएका १ सय ४३ तइुन मध्ये २०७८ 
चैत मसान्तसम्ममा १ सय ३४ तइुन झोलु े 
पलु ारा िवःथािपत गिरएको। 

३६२ आगामी दईु वषर्िभऽ सबै ःथानीय
तहका ूशासिनक भवन िनमार्ण 
सम्पन् न गिरने।आगामी वषर् 70 
ूशासिनक भवन िनमार्ण सम्पन् न 
गरी थप 1 सय भवन िनमार्ण 
शु  गिरने। 

 ःथानीय तहको ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास 
कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत 
भई कायर्िविधअनसुार १ सय ४४ वटा ःथानीय 
तहलाई वजेट बाँडफाँट गिरएको। 

 थप २८ वटा नयाँ भवनको िनमार्ण शु  भएको। 

 थप ७ वटा बमागत भवनको िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

३६३ ःथानीय तहबाट सञ् चािलत
िवकास कायर्बमको अनगुमन र

 िजल्ला समन्वय सिमितको अनगुमन कायर्िविध 
ःवीकृत भई ूणाली अ ाविधक कायर् भइरहेको। 
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ूितवेदन गनर् िजल्ला समन्वय
सिमितको क्षमता िवकास गिरने। 
िजल्ला समन्वय सिमित महासंघ, 

नेपाल नगरपािलका संघ तथा 
गाउँपािलका राि य महासंघलाई 
अनदुानको व्यवःथा गिरएको। 

 िजल्ला समन्वय सिमित महासंघ, नेपाल 
नगरपािलका संघ तथा गाउँपािलका राि य 
महासंघलाई २५ लाखका दरले अनदुान उपलब्ध 
गराइएको। 

 

४०९ रां शसेवक कमर्चारीको मनोवल
बढाई सावर्जिनक सेवालाई 
ूभावकारी बनाइने। िनजामती 
कमर्चारीको . १० लाखको 
सामूिहक दघुर्टना बीमा र . 1 
लाखको ःवाःथ्य बीमा िूिमयम 
वापतको रकम नेपाल सरकारले 
व्यहोन व्यवःथा िमलाइएको। 

 िनजामती कमर्चारीको जीवनमा आई पनर्सक्ने 
भिवतव्य घटना तथा दघुर्टनाका कारण मतृ्य,ु 
शारीिरक अशक्ततता तथा अ भ  लगायतका 
िविवध ूकारका अिनिँ चततायकु्त जोिखमह  
न्यूनीकरण गरी सोको जोिखम हःतान्तरण गनर् 
सामूिहक दघुर्टना बीमा कायर्बम सञ् चालनका 
लािग “िनजामती कमर्चारीको सामूिहक दघुर्टना 
बीमा कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध, २०७८” जारी 
गरी कायार्न्वयनमा लिगएको। 

 िनजामती कमर्चारी र पिरवारको औषधोपचार 
(ःवाःथ्य) बीमासम्बन्धी कायर्िविधको मःयौदा 
तयार भएको। 

४१३ ूादेिशक तहका अःपतालसँगको
सहकायर्मा िनजामती अःपतालको 
सेवा िवःतार गिरने। िनजामती 
कमर्चारीबाट स लन भएको 
सामािजक सरुक्षा कर वापतको 
50 ूितशत रकम िनजामती सेवा 
अःपतालको पूवार्धार िवकास तथा 
सेवाको िवःतारका लािग उपलव्ध 
गराइने।िनजामती अःपतालमा 
िनजामती कमर्चारीका लािग 
शैय्याको संख्या िनिँ चत गिरनकुा 
साथै डेिडकेटेड बिहर  सेवा 
सञ् चालन गिरने।

 सङ् घीय िनजामती कमर्चारीह लाई ूदेशःतरमै 
ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन सो सम्बन्धी 
कायर्िविधको मःयौदा तयार भएको। 

४१४ िनजामती कमर्चारीका सन् तितलाई
गणुःतरीय िशक्षाको अवसर ूदान 
गनर् सबै ूदेशमा िनजामती 
िव ालय ःथापना गिरने। 
ूदेशसँगको साझेदारी र 
सहकायर्मा धनकुटा र िदपायलमा

 िनजामती कमर्चारीको सन्ततीको लािग मधेश ूदेश 
र कणार्ली ूदेशमा िव ालय िनमार्ण सम्बन्धी 
कायर्को लािग कायर्िविधको मःयौदा तयार भएको। 

 िनजामती कमर्चारीका सन्ततीलाई ःवदेशी 
िवँ विव ालयको आि क वा सम्बन्धन ूा  
ःवदेशी िशक्षण संःथामा उच्च िशक्षा अध्ययनका 
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सञ् चािलत िनजामती िव ालयको
ःतरोन् नित गिरने। िनजामती 
कमर्चारीका सन्तितलाई ूदेशगत 
पमा ूितःपधार् गराई ःनातक र 

सो भन्दा मािथल्लो तहको 
अध्ययनका लािग . ५ 
लाखसम्म छाऽविृ  उपलव्ध 
गराइने।

लािग योग्यताका आधारमा शैिक्षक ूोत्साहन विृ  
उपलब्ध गराउने उ ेँयले “िनजामती कमर्चारीका 
सन्तितलाई शैिक्षक ूोत्साहन विृ  उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी िनदिशका, २०७८” नेपाल 
सरकार मिन्ऽपिरषद् बाट ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा 
लिगएको। 

४१८ सावर्जिनक सेवालाई सवर्सलुभ, 

छिरतो र ूिविधमैऽी बनाइने। 
सेवामाहीको पृ पोषण िलने 
प ितलाई संःथागत गिरने। 
नागिरकबाट ूाप् त गनुासोको 
तत्काल समाधान गन व्यवःथा 
िमलाइने। ूमखु पदािधकारी तथा 
आयोजना ूमखुसँग पिरमाणात्मक 
तथा मापनयोग्य सूचक सिहत 
कायर्सम्पादन सम्झौता गिरने। 

 िविभन् न १२ वटा िनकायमा सेवामाही सन्तु ी 
सवक्षण सम्पन् न भएको। 

 िविभन् न १० वटा िनकायको व्यवःथापन परीक्षण 
सम्पन् न भएको। 

 सङ् घ, ूदेश र ःथानीय तहको आगामी दश वषर्को 
लािग आवँयक जनशिक्त ूक्षेपण र एकीकृत 
योजना तयारीको ूिबया अिन्तम चरणमा रहेको। 

 सावर्जिनक ूशासन, व्यवःथापन, सशुासन ूव र्न 
तथा ूशासन सधुारका िविवध िवषयमा 
अन्तरमन्ऽालय समन्वय र सहजीकरणका लािग 
नेपाल सरकारका सबै मन्ऽालयका ूशासन 
महाशाखा ूमखुबीच ऽैमािसक पमा छलफल 
तथा अन्तिबर् या कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइएको। 

 मन्ऽालय र अन्तगर्त वैदेिशक सहायतामा 
सञ् चािलत आयोजनाह को ूोफाईल अ ाविधक 
गिरएको। 

 िव तुीय पेन्सन ूणाली (e-Pension) का लािग 
अध्ययन ूितवेदनको मःयौदा तयार भएको। 

४३१ ःथानीय सरकार सञ् चालन ऐन र
अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन 
ऐनमा सामियक संशोधन गिरने। 
आयोजना व्यवःथापनका लािग 
संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीचको 
समन्वय ूभावकारी बनाउन ूदेश 
र ःथानीय तहले बजेट पेश गन 
समय तािलकामा पिरमाजर्न 
गिरने।

 ःथानीय सरकार सञ् चालन ऐन संशोधनको मःयौदा 
उपर कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला 
मन्ऽालयबाट राय ूा  भई सोही बमोिजम 
िवधेयकको पनुरावलोकन भइरहेको। 
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ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
३७ उच्च िहमाली क्षेऽमा छिरएर

रहेका घर पिरवारलाई एकीकृत 
वःतीको पमा िवकास गद जान 
नमूना एकीकृत वःती िनमार्णको 
ूारम्भ गिरने। 

 उच्च पहाडी एवम ् िहमाली क्षेऽ समिृ  कायर्बम 
सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ बमोिजम तोिकएको 
मापदण्ड अनु प एकीकृत बःती िवकाससम्बन्धी 
िबयाकलाप सञ् चालनका लािग ८ वटा ःथानीय 
तहलाई िव ीय हःतान्तरण माफर् त बजेट उपलब्ध 
गराइएको। 

५३ िव ीय सङ् घीयतालाई थप
ूभावकारी बनाउन ॐोतह को 
बाँडफाँट, क्षमता अिभविृ  लगायत 
संिवधान बमोिजमको अिधकार 
ूयोगमा ूदेश र ःथानीय तहलाई 
थप ूभावकारी बनाइने। 

 ःथानीय तहको लािग िविभन् न १० वटा िवषय 
क्षेऽमा नमूना कानूनको मःयौदा तयार भइरहेको।  

 गाउँ / नगर वःतिुःथित िववरण तयारी (पिहलो 
संशोधन) कायर्िविध, २०७८ ःवीकृत भई सफ्टवेयर 
अपमडे गन कायर् सम्पन् न भएको। 

 ःथानीय तहले कायर्सम्पादनको बममा अनभुतू 
गरेका समःयाह को ःथलगत सहजीकरण  गनर् 
सातै ूदेशका लािग सहसिचवको नेततृ्वमा 
कायर्टोली गठन भई 1३ वटा ःथानीय तहमा 
ःथलगत पमा सहजीकरण गिरएको। 

 ःथानीय तह आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली तजुर्मा 
िदग्दशर्न, 2078 ःवीकृत गरी ःथानीय 
तहह लाई अिभमूखीकरण ूदान गनर् शु  
गिरएको। 

  

7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
 

क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/संशोधन 

1.  तराई–मधेश समिृ  कायर्बम सञ् चालन िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा  

2.  नवूवतर्न साझेदारी कोष कायार्न्वयन िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

3.  िनजामती कमर्चारीका सन्तितलाई शैिक्षक ूोत्साहन विृ उपलव्ध गराउने
सम्बन्धी िनदिशका, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

4.  पोषणमैऽी ःथानीय तह कायार्न्वयन िनदिशका, २०७८  नयाँ तजुर्मा 

5.  ःथानीय तहको ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध,२०७८ नयाँ तजुर्मा 

6.  उच्च पहाडी एवम ्िहमाली क्षेऽ समिृ  कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 

7.  गाउँ/नगर वःतिुःथित िववरण तयारी (पिहलो संशोधन) कायर्िविध, २०७८ संशोधन 

8.  “िनजामती कमर्चारीको सामूिहक दघुर्टना बीमा कायर्बम सञ् चालन कायर्िविध, 
२०७८” 

नयाँ तजुर्मा 
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ख. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह  
 

आयोजना/कायर्बमको नाम सम्पािदत ूमखु कायर्ह  
ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार 
कायर्बम हाल कायर्बमको Project Scoping Mission भइरहेको। 
 

 

ग. वािषर्क िवकास कायर्बम 

सङ् घीयता कायार्न्वयनमा सहजीकरण 

 ःथानीय तहका जनूितिनिध तथा कमर्चारीह को क्षमता िवकाससम्बन्धी नीितको मःयौदा 
तयार भएको। 

 ःथानीय तहको ःवःमूल्या न ूितवेदनको आधारमा क्षमता िवकास योजनाको ूा पको 
मःयौदा तयार भएको। 

 ःथानीय तहको िव ापन करसम्बन्धी नमूना कायर्िविधको मःयौदा तयार भएको। 

 Local Economic Development Plan को नमूनाको मःयौदा तयार भएको। 
 नवूवतर्न साझेदारी कोष (IPF) कायर्बम सञ् चालनको लािग अनलाईन ूणाली तयारी तथा 
अिभमूखीकरण कायर्शाला गो ी सम्पन् न भएको। 

 ःथानीय तहको ॐोत पिरचालनसम्बन्धी ५ ूदेशको ७ ःथानमा अिभमूखीकरण कायर्बम 
सञ् चालन भएको। 

 १९ वटा ःथानीय तहमा सङ् घीयता सहजीकरण एवम ्२ वटा ूदेशमा सङ् घीयता सम्बाद 
कायर्बम भएको। 

 "ःथानीय तहमा िवप  पिछको आिथर्क सामािजक पनुलार्भ योजना तजुर्मा सम्बन्धी 
िदग्दशर्न" को मःयौदा तयार भएको। 

 अपा मैऽी ःथानीय शासन ूव र्नसम्बन्धी कायर्िविध (नमनुा) को मःयौदा तयार भएको। 
 ःथानीय तहह को लािग GESI Index र Framework तयार गन कायर् भइरहेको। 

 सङ् घीयता, लैि क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, सहभािगतामूलक िवकास 
लगायतका िवषयमा ूसार साममी तयारी तथा ूसारण कायर् भएको। 

 

सावर्जिनक सेवामा मानव संसाधन व्यवःथापन 
 ःथानीय तहका पदािधकारी तथा कमर्चारीका लािग क्षमता िवकाससम्बन्धी कायर्बम 
सञ् चालनका लािग तािलम आवँयकता पिहचान कायर् भइरहेको। 

 ूदेश र ःथानीय तहको स ठन तथा व्यवःथापन सवक्षण मापदण्डको मःयौदा तयार 
भएको। 

 संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गरी पेश हनु आएका सबै िनकायह को दरबन्दी 
ःवीकृितका लािग पेस गिरएको। िविश  ौेणीको दरवन्दी पनुरालोकन ूितवेदन तयार 
भएको। 

 सङ् घ अन्तगर्तको स ठन तथा व्यवःथापन सवक्षण मापदण्ड/कायर्िविधको मःयौदा तयार 
भएको। 

 नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ानबाट २०८२ जना (लामो र छोटो अविधको समेत) 
अिधकृत कमर्चारीलाई ूिशक्षण ूदान गिरएको। 
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 ःथानीय िवकास ूिशक्षण ूित ान माफर् त ःथानीय तहमा कायर्रत १०६ जना अिधकृत 
(छटौ र सातौ तह) र संघमा कायर्रत िनजामती सेवाका राजपऽ अनंिकत ूथम र ि तीय 
ौेणी तथा ूदेश र ःथानीय तहमा कायर्रत चौथो र पाँचौ तहका ६४ जना कमर्चारीलाई 
सेवाकालीन ूिशक्षण ूदान गिरएको। 

 िविभन् न ःथानीय तहका ४५ जना जनूितिनिध तथा कमर्चारीह लाई िदगो िवकास लआय 
ःथानीयकरणसम्बन्धी ूिशक्षण ूदान गिरएको । 

 ःथानीय शासन र ःथानीय िवकाससम्बन्धी िविवध िवषयलाई समेटी ःनातको र तहको 
पाठ् यबम तजुर्माको लािग पाठ् यबम तजुर्मा सिमित गठन भएको। 

 

ःथानीय पूवार्धार िवकासमा सहजीकरण 

 समावेशी भवन िनमार्ण गन कायर् २०७८ असार मसान्तमा ३५ ूितशत रहेकोमा हाल  
६५ ूितशत ूगित हािसल भएको। 

 दाच ुर्ला िजल्लाको व्यास गाउँपािलका वडा. नं. २ दिुम्लङ देिख वडा. नं. १ छाङ सम्म 
घोडेटो बाटो िनमार्ण कायर्को ३५ ूितशत ूगित हािसल भएको। 

 मामीण जलॐोत व्यवःथापन पिरयोजना अन्तगर्त सदूुर पि म र कणार्ली ूदेशमा ३३ वटा 
खानेपानी तथा ३० वटा िसँचाइ तथा बहउुपयोगी योजना सम्पन् न भई ४० हजार 200 
जनसङ्ख्या लाभािन्वत भएको। िव ालय, ःवाःथ्य चौकी तथा सावर्जिनक ःथानमा १५ वटा 
संःथागत शौचालय िनमार्ण सम्पन् न भएको। सधुािरएको पानीघ  तथा सधुािरएको चलु्होबाट 
२ हजार जनसङ्ख्या लाभािन्वत भएको। 

 मामीण सडक स ाल सधुार आयोजनाबाट 9८ िकलोिमटर सडक कालोपऽे गन कायर् 
सम्पन् न भएको। साथै, ४६.64 िकलोिमटर सडक चौडाई िवःतार तथा मोड सधुार, 
६३.०८ िकलोिमटर सडकको नाली तथा टेवा पखार्ल सिहतका संरचना िनमार्ण, ५५.८४ 
िकलोिमटर सडकमा सब बेसको कायर् सम्पन् न भएको। त्यसैगरी, ५३० िकलोिमटर 
सडकको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदनको मःयौदा तयार भएको। 

 मामीण पहुँच कायर्बम अन्तगर्त मगु-ुहमु्ला िल  रोडको १३.५ िकलोिमटर सडक िनमार्ण 
सम्पन् न भएको। 

 ःथानीयःतरका सडकपूल तफर्  १० वटा सडक पलु िनमार्ण सम्पन् न भएको। साथै, २० 
वटा नयाँ सडक पलुको िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन तयार भएको। 

 साना िसँचाइ कायर्बमतफर्  ूदेश १ का पहाडी क्षेऽका ःथानीय जनताको जीवनःतर 
सधुारका लािग िसँचाई सिुवधाको पहुँच विृ  गनर् २६६ वटा नयाँ योजनाको िप.िप.आर 
तयार भएको। २० वटा नयाँ योजना र ८४ वटा बमागत योजनाको िनमार्ण सम्पन् न 
भएको। 

 

सेवा ूवाह र सशुासन 
 सामािजक समावेशीकरण मूलूवाहीकरण नमूना कायर्ढाँचाको मःयौदा तयार भएको। 

 फोहरमैला व्यवःथापन राि य नीितको मःयौदा ःवीकृितको लािग मिन्ऽपिरषदमा ूःताव पेश 
भएको। 
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 ढु ा, िग ी, बालवुा जःता साधारण िनमार्णमखुी साममीको व्यवःथापन िनयमनको 
ूयोजनाथर् "िनमार्णमखुी केही साममीको सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक" को 
मःयौदा तयार गरी सरोकारवाला िनकायबाट राय/सझुाव माग भइरहेको। 

 बहकु्षेऽीय पोषण कायर्बम अन्तगर्त १३१ वटा पोषण तथा खा  सरुक्षा िनदशक 
सिमितह लाइ िबयाशील गिरएको।२२७ वटा िव ालय खानेपानी तथा सरसफाइ योजना 
सञ् चालन गिरएको। २१५ वटा मिहला समूह सहकारी माफर् त िवपन् न पिरवारको 
आयआजर्नमा सधुारको लािग अनदुान ूदान गिरएको। २३ वटा िजल्लाःतरीय 
अिभमूखीकरण कायर्बम सम्पन् न भएको।साथै, पोषणमैऽी ःथानीय तह कायार्न्वयन 
िनदिशका ःवीकृत भई कायार्न्वयनमा ल्याइएको। 

 राि य िकताबखाना (िनजामती) को समन्वयमा ःथानीय तहमा कायर्रत अन्य सेवाका 
कमर्चारीह को िववरण व्यवःथापनका लािग वैयिक्तक सूचना एकीकृत ूणालीको कीितर्परु र 
टोखा नगरपािलकाह मा परीक्षण कायर् ूारम्भ भएको 

 आिदवासी जनजाित उत्थान राि य ूित ान अन्तगर्त राजवंशी, दूरा, ताजपिुरया, था , िजरेल 
सिहत ५ वटा जाितको संःथागत भवन िनमार्ण भएको।  

 आिदवासी जनजाितह को परम्परागत ान सीपमा आधािरत पेशा व्यावसायको ूव र्न 
माफर् त आय आजर्न विृ मा सहयोग परु् याउने उ ेँयले सञ् चािलत वेतबास, राडीपाखी, ढाका 
बनुाई, अल्लो कपडा तािलमबाट १५० जना लाभािन्वत भएको। 

 ५०० जना आिदवासी जनजाित समदुायका मािनसह लाई सामािजक समावेशीकरण, लिगक 
समानता तथा समसामियक िवषयह मा सचेतनामूलक अिभमूखीकरण गिरएको।सोही 
समदुायका २४० जनालाई सरकारी सेवा ूवेश पवुर् तयारी कक्षा सञ् चालन कायर्बम 
अन्तगर्त लोकसेवा आयोगको नायब सबु्बा र शाखा अिधकृत तयारीको लािग ूिशक्षण ूदान 
गिरएको। 

 ४ वटा आिदवासी जनजाितह को परम्परागत, ऐितहािसक, सांःकृितक ःथलह को ौव्य 
ँय साममी तयार गिरएको। 

 

8. अन्य सम्पािदत महत्वपूणर् कायर्ह ः 
शासकीय व्यवःथा र अन्तरसम्बिन्धत िवषय क्षऽे 

 वैदेिशक सहायतामा सञ् चालन हनेुगरी ूदेश तथा ःथानीय तहको केन्ि जोड्ने ूादेिशक तथा 
ःथानीय सडक सधुार कायर्बम (PLRIP), मामीण सडक सञ् जाल सधुार आयोजना अितिरक्त 
लगानी (RCIP-AF) तथा ःथानीय पूवार्धार सहयोग कायर्बम (LISP) कायार्न्वयनको लािग तयारी 
चरणका कायर् ूारम्भ भई आगामी आिथर्क वषर्देिख कायार्न्वयन हनेु गरी बजेटमा ूःताव 
गिरएको। 

 “ःथानीय तहको भिगनी सम्बन्ध ःथापनासम्बन्धी िनदिशका, २०७८” को मःयौदा ःवीकृितका 
लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय पठाइएको। 

 तलुसीपरु उप-महानगरपािलका र ःपेनको िबलबाओ नगर पिरषद् बीच भिगनी सम्बन्ध कायम 
गन सम्बन्धमा ूःताव तयार गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय पठाइएको। 

 भारत सरकारको अनदुान सहयोगमा सञ् चालन हुँदै आएको साना िवकास पिरयोजना अन्तगर्त 
सञ् चालन हनेु आयोजनाह को लागत सीमा  १० करोड कायम गनर् र त्यःता योजनामा 
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गाउँपािलकाको योगदान २० ूितशतबाट घटाई १० ूितशत कायम गनर् ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमा ूःताव पठाइएको। 

 ःथानीय तहह को सूचना ूिविधको लेखाजोखा गरी अध्ययन ूितवेदन तयार पािरएको। 

 मन्ऽालय ारा ओखलढुङ् गा र गोरखा िजल्लाका ःथानीय तहह का लािग 2 ःथानमा बे ज ु 
फ  य ट व्यवःथापन तथा क्षमता अिभविृ  कायर्शाला गो ी सञ् चालन गिरएको। 

 लि क उ रदायी बजेट िनमार्ण कायर्िविध सम्बन्धी सरोकारवाला िनकायसँग 2 वटा 
अिभमूखीकरण कायर्बम सञ् चालन गिरएको। 

 चाल ुआ.ब. को चैत मसान्तसम्म मन्ऽालय र अन्तगर्त िनकायको बे ज ुफ  य ट १४.४० 
ूितशत (1 अबर् ८८ करोड ५३ लाख) भएको। 

 7 वटा ःथानीय तहमा सामािजक समावेशीकरण नीित तथा लैि क उ रदायी बजेट 
ःथानीयकरण अिभमूखीकरण कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 “ःथानीय तह िव ीय सशुासन जोिखम मूल्या न कायर्िविध, २०७७” अनसुार ःथानीय तहको 
िव ीय सशुासन जोिखम लेखाजोखा गन कायर्का लािग तयार भएको अनलाईन ूणाली 
(FRRAP) अनिुशक्षण कायर्बम सम्पन् न भएको। 

 

9. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

365000113 सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 305847 207827 67.95 

365000123 अितिरक्त समूह 187700 81539 43.44 
365001023 सङ् घीय शासन ूणाली व्यवःथापन कायर्बम 6400 4077 63.70 
365001043 ःथानीय पूवार्धार िवकास साझेदारी कायर्बम 6858832 6070925 88.51 
365001053 िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लयह 1167914 964847 82.61 
365001063 बहकु्षेऽीय पोषण कायर्बम 138437 53221 38.44 
365001073 तराई मधेश समिृ  कायर्बम 16100 10690 66.40 
365001083 ूदेश तथा ःथानीय शासन सहयोग कायर्बम 450400 283962 63.05 

365001093 उ रीक्षेऽ पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर 
सधुार कायर्बम 1669500 0 0.00 

365001103 साना िवकास पिरयोजना 480000 266500 55.52 
365010113 ःथानीय पूवार्धार िवभाग 25600 20428 79.80 
365011013 मामीण जलॐोत व्यवःथापन पिरयोजना 16800 8361 49.77 
365011023 मामीण सडक स ाल सधुार आयोजना 104100 74678 71.74 
365011033 झोलु े पलु क्षेऽगत कायर्बम 26000 20779 79.92 
365011043 मामीण पहुँच कायर्बम 3200 2525 78.91 

365011063 ःथानीय ःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक 
पहुँच सधुार पिरयोजना 2500 2019 80.76 

365011073 पूवीर् िचतवन निद व्यवःथापन तथा 
जीिवकोपाजर्न सधुार कायर्बम 42500 0 0.00 

365011093 साना िसँचाइ कायर्बम 2400 1749 72.88 
365011113 ःथानीय तह ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास कायर्बम 4100 2591 63.19 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
365011123 ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार कायर्बम 50000 26712 53.42 
365020113 िनजामती िकताबखाना 50531 42853 84.81 
365610113 ःथानीय िवकास ूिशक्षण ूित ान 79600 57310 72.00 
365610123 नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ान 245500 137044 55.82 
365610133 आिदवासी/जनजाित उत्थान राि य ूित ान 52500 38039 72.46 
365810113 िनजामती कमर्चारी अःपताल िवकास सिमित 661622 476829 72.07 
  कुल जम्मा 12648084 8855506 70.01 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

365000114 सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 9800 9765 99.64 

365001044 ःथानीय पूवार्धार िवकास साझेदारी कायर्बम 3303 3303 100.00 
365001074 तराई मधेश समिृ  कायर्बम 300 120 40.00 
365001084 ूदेश तथा ःथानीय शासन सहयोग कायर्बम 128600 108726 84.55 
365010114 ःथानीय पूवार्धार िवभाग 74780 38453 51.42 
365011014 मामीण जलॐोत व्यवःथापन पिरयोजना 100 100 99.89 
365011024 मामीण सडक स ाल सधुार आयोजना 5609200 2835718 50.55 
365011034 झोलु े पलु क्षेऽगत कायर्बम 2924300 2451271 83.82 
365011044 मामीण पहुँच कायर्बम 11000 0 0.00 

365011064 ःथानीय ःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक 
पहुँच सधुार पिरयोजना 583700 455493 78.04 

365011094 साना िसँचाइ कायर्बम 147300 0 0.00 

365011114 ःथानीय तह ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास
कायर्बम 1262200 907359 71.89 

365011124 ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार कायर्बम 4332578 44481 1.03 
365020114 िनजामती िकताबखाना 45620 45506 99.75 
365610134 आिदवासी/जनजाित उत्थान राि य ूित ान 6300 6175 98.01 
  कुल जम्मा 15139081 6906471 45.62 

 

10. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

365000113 सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 809945 179996 22.22 

365000123 अितिरक्त समूह 197200 54755 27.77 
365001023 सङ् घीय शासन ूणाली व्यवःथापन कायर्बम 5400 0 0.00 
365001043 ःथानीय पूवार्धार िवकास साझेदारी कायर्बम 0 0 0 
365001053 िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लयह 1103381 647043 58.64 
365001063 बहकु्षेऽीय पोषण कायर्बम 88800 53004 59.69 
365001073 तराई मधेश समिृ कायर्बम 13600 7942 58.39 
365001083 ूदेश तथा ःथानीय शासन सहयोग कायर्बम 571800 153325 26.81 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

365001093 उ रीक्षेऽ पूवार्धार िवकास तथा जीवनःतर 
सधुार कायर्बम 1000000 0 0.00 

365001113 उच्च पहाडी एवम् िहमाली के्षऽ समिृ  कायर्बम 855000 0 0.00 
365010113 ःथानीय पूवार्धार िवभाग 25300 15153 59.89 
365011013 मामीण जलॐोत व्यवःथापन पिरयोजना 13900 7899 56.83 
365011023 मामीण सडक स ाल सधुार आयोजना 103700 52915 51.03 
365011033 झोलु े पलु क्षेऽगत कायर्बम 26600 17913 67.34 
365011043 मामीण पहुँच कायर्बम 3100 1915 61.79 

365011063 ःथानीय ःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक 
पहुँच सधुार पिरयोजना 2500 1225 49.01 

365011093 साना िसँचाइ कायर्बम 43000 1171 2.72 
365011103 साना िवकास आयोजना 480000 0 0.00 
365011113 ःथानीय तह ूशासकीय भवन पूवार्धार िवकास कायर्बम 4000 2189 54.73 
365011123 ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार कायर्बम 168654 53921 31.97 
365020113 िनजामती िकताबखाना 51600 35006 67.84 
365610113 ःथानीय िवकास ूिशक्षण ूित ान 62900 34073 54.17 
365610123 नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित ान 231500 126248 54.53 
365610133 आिदवासी/जनजाित उत्थान राि य ूित ान 53700 30529 56.85 
365810113 िनजामती कमर्चारी अःपताल िवकास सिमित 703100 109797 15.62 

कुल जम्मा 6618680 1586021 23.96 

 पुजँीगत ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

365000114 सङ् घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय 10200 3918 38.42 
365001074 तराई मधेश समिृ कायर्बम 40400 0 0.00 
365001084 ूदेश तथा ःथानीय शासन सहयोग कायर्बम 116100 16132 13.90 
365001124 कणार्ली समिृ कायर्बम 245000 0 0.00 
365010114 ःथानीय पूवार्धार िवभाग 183800 25067 13.64 
365011024 मामीण सडक स ाल सधुार आयोजना 4576800 1570401 34.31 
365011034 झोलु े पलु क्षेऽगत कायर्बम 2855400 1600457 56.05 
365011044 मामीण पहुँच कायर्बम 1500 0 0.00 

365011064 ःथानीय ःतरका सडकपलु तथा सामदुाियक पहुँच
सधुार पिरयोजना 695400 58037 8.35 

365011094 साना िसँचाइ कायर्बम 124000 0 0.00 
365011114 ःथानीय तह ूशासकीय भवन पवूार्धार िवकास कायर्बम 995900 413140 41.48 
365011124 ूादेिशक तथा ःथानीय सडक सधुार कायर्बम 2589200 8561 0.33 
365020114 िनजामती िकताबखाना 15900 4468 28.10 
365610134 आिदवासी/जनजाित उत्थान राि य ूित ान 6600 3228 48.91 

कुल जम्मा 12456200 3703411 29.73 
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सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 

 
1. पृ भिूम 

सूचना तथा सञ् चार क्षेऽको िवकास तथा िवःतारका लािग २०२८ साल साउन १ गते सञ् चार 
मन्ऽालयको ःथापना भएको िथयो। यस अिघसम्म सूचना तथा सञ् चार क्षेऽका िवषयह  हेन िजम्मेवारी 
िनमार्ण, यातायात तथा सञ् चार मन्ऽालयलाई सिुम्पएको िथयो।ूशासन सधुार आयोग, २०४८ को 
सझुाव अनसुार तत्कालीन सञ् चार मन्ऽालयलाई २०४९ सालदेिख सूचना तथा सञ् चार मन्ऽालय 
नामाकरण गिरएको िथयो। नेपाल सरकारको २०७४/११/११ को िनणर्यबाट यस मन्ऽालयको 
नाम सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय कायम भएको छ। 
नेपालको संिवधानमा पूणर् ूसे ःवतन्ऽता, वाक र ूकाशन ःवतन्ऽता, सूचनाको हक, सञ् चारको 
हकको ूत्याभिूत गन व्यवःथा रहेकोले यस मन्ऽालयको भिूमका मह वपूणर् रहेको छ। सञ् चार र 
सूचना ूिविधको क्षेऽमा भएको ितुतर िवकाससँगै नयाँ ूिविध महण गनुर्पन आवँयकता देिखएको 
छ। यस क्षेऽमा सरकारी, िनजी तथा सामदुाियक क्षेऽबाट भएको लगानी र ूयासबाट सूचना तथा 
सञ् चारमा जनताको पहुँच बढेको छ। सूचना तथा सञ् चार ूिविधसँग सम्बिन्धत सेवाह  ूवाह गद 
मलुकुको सवार् ीण िवकास र मलुकुको समम पक्षह को िवकासमा सूचना ूिविध तथा सञ् चारको 
अिधकतम उपयोग गनर् गराउन मन्ऽालयको अमणी भिूमका रहेको छ। 
सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय राि य सूचना आयोगको सम्पकर्  मन्ऽालयको पमा रहेको 
छ।यस मन्ऽालय अन्तगर्त ूसे काउिन्सल, नेपाल दूरसञ् चार ूािधकरण जःता ःवाय  िनकायका 
साथै गोरखापऽ संःथान, रेिडयो नेपाल, राि य समाचार सिमित र नेपाल टेिलिभजन जःता सावर्जिनक 
सञ् चार माध्यमह  समेत गरी १८ वटा िनकायह  रहेका छन।्खासगरी मन्ऽालयले दीघर्कालीन 
सोचसँगै आमसञ् चार, दूरसञ् चार, सूचना ूिविध, हलुाक सेवा, चलिचऽ र सरुक्षण मिुण जःता 
मह वपूणर् ६ वटा क्षेऽगत सोचसिहत मन्ऽालयगत रणनीित/कायर्नीित, लआय तथा उ ेँय तय गरेको 
छ।  

 

2. दीघर्कालीन सोच 
सञ् चार तथा सूचना ूिविधको क्षेऽमा िवकिसत नवीन ूिविधह को अिधकतम उपयोग गद आिथर्क 
समिृ  हािसल गन। 
क्षऽेगत सोच 
 आम सञ् चार: संिवधान ूद  पूणर् ूसे ःवतन्ऽता, सञ् चारको हक र सूचनाको हक कायार्न्वयन गद 
नागिरकमा सूचनाको पहुँच िवःतार गन। 

 दूरसञ् चार: दूरसञ् चार क्षेऽमा उपलब्ध भएका नवीनतम ूिविधको ूयोग गरी देशभर सवर्सलुभ 
पमा भरपद  गणुःतरीय सेवा उपलब्ध गराई रोजगारी िसजर्ना र उ मशीलता  िवकासमा जोड 

िदने। 
 सूचना ू िविध: सूचना ू िविधको सवर्व्यापी पहुँच सिुनिँ चत गरी समु त र आिथर्क समिृ मा योगदान 
गद जाने। 

 हलुाक सेवा: हलुाक सेवालाई व्यावसाियक, ूितःपधीर्, िवँ वसनीय र आत्मिनभर्र बनाउने। 
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 चलिचऽ: नेपाली चलिचऽ क्षेऽलाई उ ोगको पमा िवकास गरी नेपालको राि य एकता ूब र्न 
र आिथर्क विृ मा योगदान बढाउदै जाने | 

 सरुक्षण मिुण: राहदानी, हलुाक िटकट, अन्त:शलु्क िःटकरलगायतका सरुक्षण कागजातह  देशिभऽै 
मिुण गनर् सरुक्षण मिुणालय ःथापना गरी सञ् चालन गन। 

 

3. उ ेँ य 
सञ् चार तथा सूचना ूिविधलाई नवीनतम, भरपद  गणुःतरीय र पहुँचयोग्य बनाई रा को समि गत 
िवकासमा योगदान परु् याउने। 

 

4. रणनीित 
 सूचनामा सबै नागिरकको पहुँच तथा उपयोग सिुनिँ चत गन। 
 पूणर् ूसे ःवतन्ऽताको सिुनिँ चतता गद आमसञ् चारमा सबै नागिरकको पहुँच िवःतार गन। 
 दूरसञ् चार एवम ्ॄोडब्याण्ड सेवाको पहुँच देशभर परु् याउने। 
 िडिजटाइजेसन माफर् त सामािजक, आिथर्क र शासकीय व्यवःथामा सधुार गन।  
 हलुाक सेवालाई संःथागत पनु:संरचना गरी ःवाय , ूितःपधीर् र व्यावसाियक बनाउने। 
 चलिचऽ क्षेऽको पूवार्धार िवकास गरी उ ोगको पमा िवकास तथा ूव र्न गन। 
 सरुक्षण मिुणको व्यवःथा गन। 
 िव ापन बजार व्यविःथत बनाउने। 

 

5.  जनशिक्त िववरण   
ब.स. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर्  िरक्त / फािजल 

१. सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 85 ८४ १ 

2. राि य सूचना ूिविध केन्ि ५९ ५४ ५ 

3. मिुण िवभाग 108 ७५ ३३/१ 

4. सूचना तथा ूसारण िवभाग 40 35 ५ 

5. हलुाक सेवा िवभाग 6294 ४९१२ १३८२ 

6. नेपाल दूरसञ् चार ूािधकरण 1१0 ९८ १२ 

7. नेपाल टेिलिभजन 434 २७७ १५७ 

8. चलिचऽ िवकास बोडर् 33 २९ ४ 

9. िव ापन बोडर् २५ १६ ९ 

10. गोरखापऽ संःथान 546 297 250 

11. नेपाल दूरसञ् चार क.िल. 4२७७ 3870 ४०७ 

12. सूचना ूिविध िवभाग 35 ३१ ४ 

13. ूमाणीकरण िनयन्ऽकको कायार्लय 1९ ११ ८ 

14. राि य सूचना आयोग 37 ३३ ४ 

15. ूसे काउिन्सल 29 १३ १६ 

16. राि य समाचार सिमित 16५ १३७ २८ 

17. न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण सिमित - ४  
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ब.स. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर्  िरक्त / फािजल 

18. रेिडयो ूसार सेवा िवकास सिमित 558 ३६० २०५/७ 

19. सरुक्षण मिुण केन्ि ३३ 
(1-ःथायी,  

32-अःथायी) 

- ३३ 

 

6. आिथर्क बषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उल्लेिखत नीित 
तथा कायर्बमह का बुदँाह को २०७८ चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरण : 

 

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
59 १६ बषर् भन्दा मािथका 

िव ाथीर्ह लाई एक थान िनःशलु्क 
िसमकाडर् िवतरण गन।

 कायर्िविध तयार भई िन:शलु्क िसमकाडर् िवतरण 
गन कायर् सम्पन् न भएको। 

३७१ सञ् चारगृह, सञ् चारकमीर् र समम 
ूेस जगतको व्यावसाियकता िवकास 
गन नीित अवलम्बन गिरने।

 सञ् चारकमीर्को व्यावसाियक क्षमता अिभविृ  
गनर् हालसम्ममा ९७ जना पऽकारलाई क्षमता 
अिभविृ  तािलम ूदान गिरएको। 

३७२ सूचना र सञ् चार ूिविधको 
अिधकतम उपयोग गनर् िडिजटल 
नेपाल ृेमवकर्  कायार्न्वयन गिरने।
िडिजटल ूिविधको उपयोग गरी 
सावर्जिनक सेवामा आमनागिरकको 
सरल र सहज पहुँच िवःतार गिरने। 
ान र सूचनामा आधािरत िडिजटल 
अथर्तन्ऽको िवकास गिरने। 

 चाल ु आिथर्क वषर्मा 8२ वटा शहर/ 
शहरोन्मखु क्षेऽमा Fiber to the Home (FTTH) 
सेवा िवःतार भई हाल सम्म २०९ वटा क्षेऽमा 
सेवा िवःतार भएको। 

 कागजरिहत सरकारका लािग नेपाल सरकारको 
एकीकृत कायार्लय व्यवःथापन ू णालीको सूचना 
ूिविध िवभागसिहत २० वटा सरकारी िनकायमा 
कायार्न्वयन गन लआय िलइएकोमा मन्ऽालय र 
अन्तगर्तका िवभाग लगायत ६ वटा िनकायमा 
ूयोगमा रहेको। साथै, िसंहदरबार िभऽका 
िनकायमा लागू गनर् ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद् को कायार्लय, गहृ मन्ऽालय, िशक्षा, 
िव ान तथा ू िविध मन्ऽालय, ौम, रोजगार तथा 
सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय, संघीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन मन्ऽालय, भिूम व्यवःथा, 
सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय 
लगायतमा तािलम ूदान गिरएको। 

 सरकारी िनकायह का 50 वटा सूचना ूिविध 
ूणालीको साइवर सेक्यिुरटी अिडट गन लआय 
िलइएकोमा ४४ वटा सरकारी िनकायह को 
साइवर सेक्यिुरटी अिडट सम्पन् न गिरएको। 

 सबै ःथानीय तहह मा सूचना ू िविध सेवा केन्ि 
ःथापना गन सम्बन्धी कायर् ूारम्भ गिरएको। 
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 ःथानीय तहले ूयोगमा ल्याएको Common 

Mobile Apps लाई ःथानीय तहको अनलाईन 
सेवा ूवाह गनर् सक्ने गरी Upgrade गरी 
नागिरक एप्ससँग अन्तर आव ता गनर् 
परामशर्दातासँग सम्झौता भई ःतरोन् नितको कायर् 
सम्पन् न भएको। 

 एकीकृत सञ् चार तथा सूचना ूिविध नीित 
तजुर्माका लािग नेपाल दूरसञ् चार ूािधकरणमा 
ूारिम्भक कायर् भइरहेको। 

 सूचना तथा ूसारण िवभागबाट अनलाईन 
सञ् चार माध्यम दतार्/नवीकरण, ूसे ूितिनिध 
ूमाणपऽ जारी तथा नवीकरण गन कायर् 
अनलाईन माध्यमबाट शु  गिरएको। 

 राि य साइबर सरुक्षा नीितको मःयौदा तयार 
गिरएको।

३७३ ौमजीवी पऽकारको लािग . 7 
लाखसम्मको दघुर्टना बीमा गरी 
बीमा िूिमयमको 50 ू ितशत रकम 
नेपाल सरकारले व्यहोन व्यवःथा 
िमलाइने। आगfमी साउन 1 
गतेदेिख नेपाल पऽकार महासंघको 
सदःय रहेका पऽकारलाई सूचना 
तथा ूसारण िवभागले जारी गरेको 
उपचार सिुवधा पिरचयपऽको 
आधारमा देश िभऽका सबै सरकारी 
ःवाःथ्य संःथामा िन:शलु्क उपचार 
गन व्यवःथा िमलाइने। 
सञ् चारकमीर्को पेशागत दक्षता 
अिभवृि  तथा व्यावसाियकता 
िवकास गनर् आगामी आिथर्क 
वषर्िभऽ आमसञ् चार ूिशक्षण 
ूित ान ःथापना गिरने।

 ौमजीवी पऽकारको लािग .7 लाखसम्मको 
दघुर्टना बीमा गन सम्बन्धमा िनदिशका संशोधन 
भई राि य बीमा कम्पनी िलिमटेडसँग बीमा गन 
ूिबया अगािड बढेको। 

३७४ नेपालको ूेस र पऽकािरताको 
इितहासलाई जीवन्त राख् न सञ् चार 
माम पिरसरमा ूेस संमहालय 
ःथापना गिरने। कोिभड-१९ बाट 
ूभािवत भई रोजगारी गमुाएका 

 कोिभड-१९ बाट ूभािवत भई रोजगारी 
गमुाएको पऽकारह लाई लेखनविृ  सिुवधा 
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायर् ूारम्भ 
गिरएको। 
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पऽकारलाई लेखनवृि र 
सञ् चारगृहलाई पनुकर् जार् तथा 
व्यावसाियक िनरन्तरता कजार् सिुवधा 
िदइने।

३७५ नेपाल सरकारले सञ् चार 
ूित ानलाई लोककल्याणकारी 
िव ापन बापत उपलब्ध गराउने 
रकमको 10 ूितशत पऽकार 
कल्याणकारी कोषमा जम्मा गन 
व्यवःथालाई शीय कायार्न्वयन 
गिरने।िनजी क्षेऽबाट समेत िव ापन 
वापत ूा  आम्दानीको 10 
ूितशत रकम उक्त कोषमा जम्मा 
गनर् ूोत्सािहत गिरने। कल्याणकारी 
कोष पिरचालन कायर्िविध तीन 
मिहनािभऽ तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयनमा ल्याइने।

 कल्याणकारी कोष पिरचालन नमूना कायर्िविध 
मःयौदा तयार भएको। 
 

३७६ दूरसञ् चार सेवाको गणुःतर सधुार 
गिरने।आगामी ौावण १ गतेदेिख 
मोबाइल िडभाइस म्यानेजमेन्ट 
िसःटम सञ् चालनमा ल्याईने। 

 देशका मखु्य पाँचवटा शहरमा 5G सेवा 
सञ् चालन गन सम्बन्धमा 5G सेवा परीक्षण गनर् 
नेपाल टेिलकमलाई ःवीकृित िदएको। 

 मोवाइल सेवा तथा Fixed Broadband 
इन्टरनेटको गणुःतरको तलुनात्मक  मापन 
(Benchmarking)  गरी तोिकएको 
मापदण्डबमोिजम भए नभएको एकीन गरी 
गणुःतर सधुार गन सम्बन्धमा परामशर्दाताबाट 
ूा  ूःतावह  मूल्या न कायर् भइरहेको। 

 मोबाइल िडभाइस म्यानेजमेन्ट ूणाली 
सञ् चालनसम्बन्धी कायर्िविध नेपाल दूरसञ् चार 
ूािधकरणबाट तयार भएको। 

 मोबाइल िडभाइस म्यानेजमेन्ट ूणाली 
सञ् चालनमा आएको।

३७७ मामीण दूरसञ् चार िवकास कोष 
पिरचालन गरी ःथानीय तहका 
केन्ि, वडा कायार्लय, ःवाःथ्य 
संःथा, सामदुाियक क्याम्पस र 
माध्यिमक िव ालयमा ॄोडब्याण्ड 
इन्टरनेट सेवा  िवःतार गिरने। 

 ७ सय ३८ ःथानीय तहको केन्ि, ६ हजार १ 
सय ९० वडा कायार्लय, ५ हजार २ सय १७ 
माध्यिमक िव ालय, ४ हजार १ सय ६९ 
ःवाःथ्य केन्ि ॄोडव्याण्ड िवःतारको कायर् 
सम्पन् न भएको। 
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आगामी दईु वषर् िभऽ देशभर 
अिप्टकल फाईवर िबच्छाई सूचना 
महामागर् िनमार्ण सम्पन् न गिरने। 
सबै ःथानीय तहमा फोरजी सेवा 
िवःतार गिरने।राि य साइबर 
सरुक्षा अनगुमन केन्िको संःथागत 
सु ढीकरण गरी वेबसाइट, 
एिप्लकेसन र सभर्रको साइबर 
सरुक्षा मजबतु तलु्याइने। 

 १ हजार ५ सय ५७ िक.िम. अिप्टकल फाइबर 
िवच्छाइएको। 

 सामदुाियक क्याम्पस र आधारभतू िव ालयमा 
ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतार गनर् सामदुाियक 
क्याम्पस र आधारभतू िव ालयह को लगत 
स लन कायर् सम्पन् न भएको। 

 ॄोडव्याण्ड िवःतारको कायर् शु  गनर् ७२ 
पािलकासँग MOU भई अिधकांशमा खिरद 
ूिबया ूारम्भ भएको र २ सय ८३ 
पािलकासँग सम्झौता भई कायर् ूारम्भ भएको। 
सामदुाियक क्याम्पसको Requirement 

Analysis गनर् िनयकु्त परामशर्दाताबाट 
Inception Report ूा  भएको। 

 हाल सम्म ७ सय 32 ःथानीय तहमा फोर जी 
सेवा िवःतार भएको।

३७८ सरकारी िव ापनमा सबै ूकारका 
पऽपिऽका, रेिडयो, टेिलिभजन र 
अनलाईन सञ् चारमाध्यमको 
न्यायपूणर् पहुँच सिुनिँ चत गिरने। 

 नयाँ िव ापन नीित तजुर्मा गन सम्बन्धमा 
ूारिम्भक मःयौदा ूा  भई िव ापन बोडर्मा 
छलफलको बममा रहेको।   

 छापा माध्यमह लाई लोककल्याणकारी 
िव ापन िवतरण गन सम्बन्धमा 
कायर्िविध/मापदण्ड ःवीकृत भएको तथा 
लोककल्याणकारी िव ापन िवतरण र भकु्तानी 
भएको। 

 एफ.एम., रेिडयो र टेिलिभजनलाई 
लोककल्याणकारी िव ापन िवतरण गन सम्बन्धी 
कायर्िविध/मापदण्ड ःवीकृत भई ४ सय ३८ 
एफ. एम., ६० वटा िट.भी. लाई 
लोककल्याणकारी िव ापन िवतरण गिरएको। 

३७९ सरकारी िनकायबाट ूदान गिरने 
सबै ूकारका सेवालाई नागिरक 
एप्ससँग अन्तरआब  गिरने। 

 ६० वटा अनलाईन सेवालाई नागिरक एप्समा 
अन्तर आब ता गरी सञ् चालनमा ल्याउने लआय 
िलइएकोमा हालसम्म ४२ वटा सेवालाई 
नागिरक एपमा आब  गिरएको। 

३८० सबै ूदेशमा चलिचऽ छाया नःथल 
िनमार्ण गिरने।गणेश िहमाल क्षेऽमा 
चलिचऽ छाया नःथल बनाउन 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी िनमार्ण 
ूारम्भ गिरने।काॅकेो बनेपामा 

 ूदेश सरकारसँग सहकायर् गन गरी MOU र 
मापदण्ड ःवीकृत भएको। 

 छायाँ नःथलको दीघर्कालीन िवकास ूव र्न 
गनर् पिहचान गिरएका ःथान मध्ये सदुरुपि म 
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आधुिनक चलिचऽ ःटुिडयो िनमार्ण 
गिरने। उत्कृ  चलिचऽ िनमार्णका 
लािग ःटोरी बैकको अवधारणा 
कायार्न्वयनमा ल्याइने। 

ूदेशको कैलाली िजल्लािःथत घोडाघोडी 
नगरपािलकासँग सम्झौता भएको। 

 जग्गा ूाि को ूिबयामा वन तथा वातावरण 
मन्ऽालयलाई आवँयक पन ूितवेदन, जग्गाको 
िसमा न, क्षेऽफल लगायतको िववरण एकीन 
भई फाईल वन िवभागमा पेश भएको। 

 उत्कृ  चलिचऽ िनमार्णका लािग ःटोरी बैक 
सञ् चालन गन सम्बन्धमा उत्कृ  ५ वटा ःटोरी 
सिमित ारा छनौट गिरएको।

३८१ हलुाक सेवाको पgु:संरचना गरी 
आधुिनक र व्यावसाियक बनाइने। 
नागिरकता, राहदानी लगायतका 
मह वपूणर् दःतावेज हलुाक सेवा 
माफर् त ् सरुिक्षत र छिरतो पमा 
नागिरकको घरदैलोसम्म परु् याOने।
हलुाकमाफर् त इ-कमशर्को सेवा 
िवःतार गनर् सम्भाव्यता अध्ययन 
गिरने। 

 हलुाक सेवा ूणालीको पgु:संरचनाका लािग 
अध्ययन भैरहेको। 

 हलुाकमाफर् त ् इ-कमसर्को सेवा िवःतार गनर् 
सम्भाव्यता अध्ययनका लािग परामशर्दाता 
छनौट भई सम्झौताको ूिबयामा रहेको। 

 राहदानी लगायतका सबै सरकारी कागजातह  
७७ वटै िजल्लामा हलुाकमाफर् त ढुवानी गन 
सम्बन्धमा हलुाक सेवा िवभाग र राहदानी 
िवभागबीच सम्झौता भई हलुाक माफर् त राहदानी 
ढुवानीको कायर् शु भएको। 

३८२ पाँचथर, भोजपरु, िसराहा, पवर्त, 
दा  लगायतका िविभन् न नौ ःथानमा 
शान्सिमटर थप गरी रेिडयो नेपालको 
पहुँच िवःतार गिरने। 

 ूसारण पहुँच वृि का लािग आवँयक यन्ऽ/ 
उपकरण/िःपयर पाटर्स/अिप्टकल फाइबर 
खिरद, जडान र ूसारण िल  ःथापना गन 
सम्बन्धी बोलपऽको सूचना ूकाशन भएको। 

 ूसारण पहुँच िवःतारका लािग पवर्त िजल्लाको 
दलुुर् कोटमा एफ.एम. िरले केन्ि ःथापना गरी 
ूसारण िवःतार गनर् ःथलगत सम्भाव्यता 
अध्ययन ूितवेदन ूा  भइ जडान टोली गठन 
भएको। शान्सिमटर िस म खिरद अन्तगर्त १ 
िकलोवाट, ५ सय वाट र २ सय ५० वाट 
क्षमताका १५ वटा शान्सिमटर खिरदको लािग 
बोलपऽ आ ान अनसुार खिरद सम्झौता सम्पन् न 
भई ूिततपऽ (LC) खोल्ने तयारीमा रहेको। 

 पवर्त िजल्लामा ूसारण पहुँच विृ को लािग 
सम्झौता भएको। 

 उपत्यकासिहत १० ःथानह मा अिप्टकल 
फाइवर िल  ःथापना भएको। अन्य ःथानको 
लािग उपकरण खिरद भइ िल  ःथापनाको कायर् 
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बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित
जारी रहेको।  कणार्ली ूदेशको जमु्ला, 
कािलकोट, ूदेश नं. १ को सोलखुमु्ब,ु इलाम, 
सदुरुपि मको खोड्पे बैतडी, बिुढतोला कैलाली, 
उडीतोला डोटी, गण्डकी ू देशको तनहुँ बिन्दपरु, 
दाउ ेमा इन्टरनेट कनेिक्टिभटी िल  ःथापना 
भएको।

३८३ नेपाल टेिलिभजनको ूसारणलाई 
अन्तरार्ि यःतरमा परु् याउन एनटीभी 
वल्डर् सञ् चालनमा ल्याइने। 

 िड.िप.आर.को पनुरावलोकन भएको, 
 आवँयक यन्ऽ/उपकरण खिरदका लािग 
सूचना ूकाशन भई खिरद सम्झौता सम्पन् न 
भएको।

४२८ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनीको 
ःवािमत्व र ू ितफलमा सेवा माहीको 
पँहचु िवःतार गनर् कम्पनीका 
मोवाईल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट 
सेवा उपभोग गन ूाकृितक 
व्यिक्तलाई कम्पनीको 22 ूितशत 
शेयर िविनवेश गिरने। हाल 
कम्पनीको सेवा उपयोग गिररहेका 
र आगामी 2078 पषु मसान्तसम्म 
थप हुने माहकले समेत शेयर 
खिरदमा सहभागी हनेु व्यवःथा 
िमलाइने। कम्पनीको शेयर 
िविनवेशसम्बन्धी िवःततृ ूिबया र 
शेयर मूल्यको िववरण आगमी 
2078 असोज मसान्त िभऽ तयार 
गिरने। 

 नेपाल दूरसञ् चार कम्पनीको २२%  शेयर 
िविनवेश गन सम्बन्धमा KYC अ ाविधक 
भएको।  

 

7. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह  
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- 
 

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन 

१. राि य सूचना ूिविध िवकास सिमित (गठन) (तेॐो संशोधन) आदेश, 
2077 

संशोधन 

2. सरकारी कायार्लयको वेवसाईट िनमार्ण तथा व्यवःथापन सम्बन्धी 
िनदिशका, २०७८ 

नयाँ तजुर्मा 

3. नागिरक एप (सञ् चालन तथा व्यवःथापन) िनदिशका, 2075 संशोधन 
४. 5G लगायत नयाँ ूिविधको परीक्षणसम्बन्धी कायर्िविध, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
५. आन्तिरक िनयन्ऽण कायर्िविध नयाँ तजुर्मा 
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ख. पिहलो ूाथिमकता ूा  (P1) आयोजना तथा कायर्बमह को आ.व. २०७८/७९ को तेॐो 
ऽैमािसक अविधको ूगित िववरणः 
 

राि य सूचना ूिविध केन्िः 
 कोहलपरु डाटा सेन्टरको भवन िनमार्ण गन कायर् सम्झौताको ूिबयामा रहेको। 
 लिलतपरुमा डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेञ् ज सेन्टर िनमार्णको लािग MTEF को सीमािभऽ 
रही बजेट व्यवःथा गन गरी ॐोत सिुनिँ चतता ूदान भएको । 

 Web application िनमार्णका लािग QR Code Based Gate Pass System िनमार्ण गनर् ूःताव 
माग भएको। 

 िसंहदरबार िभऽ रहेको सबै मन्ऽालय/कायार्लयमा फाइवरबाट इन्टरनेट परु् याइएको तथा 
समय-समयमा फाइवर तथा L3 Switch मा समःया आउँदा ममर्त सम्भार गद आएको। 

 

ग. पान्तरणकारी आयोजना: िडिजटल नेपाल ृेमवकर्  
िडिजटल पान्तरणको लािग ८ वटा ूमखु क्षेऽह  र यी अन्तगर्त ८० वटा िडिजटल पहलह  
पिहचान गिरएकोमा यस अन्तगर्तका मूख्यमूख्य कायर्बमह को ूगित: 
 १० सरकारी िनकायह  को GEA Audit  (Government Enterprise Architecture Audit) 

कायर् भइरहेको। 
 नेशनल ल्या वेज कम्प्यूटेसनल िरसोसर् प्याक तयार गनर् िवँ विव ालय, मन्ऽालय, ू ा 
ूित ान, भाषा आयोग लगायतका ूितिनिधसिहत छलफल भई अध्ययनको कायर्को लािग 
परामशर्दाता छनौट र सम्झौता समेत भएको। 

 ॄोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजह  मध्येः (नेपाल दूरसञ् चार ूािधकरण) 
१६ प्याकेजः६५ िजल्लाह मा १००%, १ प्याकेजः ५ िजल्लाह मा ५०% भन्दा बढी कायर् 
सम्पन् न, १ प्याकेजः ४ िजल्लाह मा ५०% भन्दा बढी कायर् सम्पन् न भएको।सावर्जिनक सेवा 
ूवाहको लािग उच्च गितको इन्टरनेटसम्बन्धी अध्ययन भएको। 

 Wi-Fi in Religious Places अन्तगर्त कायर् सम्पन् न भएको। Annapurna Circuit र Muktinath 

Temple अन्तगर्त ६५% कायर् सम्पन् न भएको। Everest Base Camp अन्तगर्त 100% कायर् 
सम्पन् न भएको। मनाःल,ु Lamjung र Langtang Circuit को Site Survey, TOR ःवीकृत भई 
खिरद ूिबयामा रहेको। 

 ःपेक्शमको उपलब्धता तथा व्यवःथापन सधुार गनर् 900, 1800, 2100 MHz Band मा बढाबढ 
गरी िृक्वेन्सी िवतरण गिरएको। 900 र 1800 MHz Band मा टुबा टुबा गरी िवतरण 
गिरएको Frequency लाई Reframing गरेर सेवा ूदायकह लाई Broadband सेवा ूदान गनर् 
सहज हनेुगरी Contiguous Spectrum ूदान गिरएको। 

 VSAT सेवाको लािग थप िृक्वेन्सी बाँडफाँट गिरएको। 
 IOT/M2M, UWB, ISM आिदमा ू योग तथा दूरसञ् चार सेवा िविवधीकरणको लािग Unlicensed 

Band पिहचान गरी रेिडयो िृक्वेन्सी नीित िनधार्रण सिमित समक्ष िसफािरश गिरएको। 
 Frequency को Intra-band तथा Inter-band Interference को पिहचान तथा िनराकरण 
सम्बन्धमा अध्ययन गनर् िऽ.िव. इिन्जिनयिर  अध्ययन संःथानसँग  MOU गिरएको। 

 नागिरक एपमा हालसम्म िविभन् न सरकारी िनकायका 42 वटा सेवाह लाई आव  गिरएको। 
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 ७ सय ५१ वटा सरकारी िनकायह लाई E-attendance Device िवतरण गिरएकोमा ५ सय 
८७ वटा िनकायह मा Active रहेको र ४ सय ८२ वटा ःथानीय तहह मा Software िवतरण 
गिरएकोमा ३ सय ५७ वटा ःथानीय तहह मा Active रहेको। 

 चाल ुआिथर्क वषर्मा १० वटा सरकारी िनकायलाई  GEA सम्बन्धी तािलम िदने र १० वटा 
सरकारी िनकायको GEA Audit गन कायर् भइरहेको।। 

 "ःथानीय तहका लािग Common Template मा िनिमर्त मोबाइल एप्स" मा Digital Wallet 
सिुवधा सिहत Upgrade गरी हाल ६ सय ६४ वटा ःथानीय तहह ले ूयोगमा ल्याइएको। 

 एकीकृत कायार्लय व्यवःथापन ूणाली िवकास गरी मन्ऽालय र सूचना ूिविध िवभाग लगायत 
६ वटा िविभन् न िनकायमा कायार्न्वयन भइरहेको।  

 लिलतपरु िजल्ला अन्तगर्तका गाँउपािलका शैिक्षक संःथा, ःवाःथ्य संःथामा ॄोडव्याण्ड सेवा 
परु् याउन सेवा ूदायकसँग सम्झौता भई ॄोडव्याण्ड सेवा िवःतारको कायर् ूारम्भ भएको। 

 िसंहदरबार, प  मकन्या क्याम्पस र सञ् चारमाममा Free Wi-Fi Hotspot ःथापना गिरएको। 
 हालसम्म ७ सय ३८ पािलकाको कायार्लय, ६ हजार १ सय ९० वडा कायार्लय, ४ हजार 
१ सय ४७ ःवाःथ्य केन्ि र 5 हजार 1 सय ९६ सामदुाियक माध्यािमक िव ालयमा 
ॄोडव्याण्ड ईन्टरनेट जडान कायर् सम्पन् न भएको। 

 Tribhuvan University (TU), Institute of Engineering (IOE) माफर् त उपरोक्त 
अध्ययन/अनसुन्धान गनर्/गराउन ूािधकरण र IOE बीच Memorandum of Understanding 

(MOU) भएको।  
 नेपालमा 5G को सम्भाव्यता सम्बन्धमा अध्ययन गनर् परामशर्दातासँग सम्झौता भई ूितवेदन 
ूा  भएको। 

 नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िलिमटेडलाई 5G परीक्षणको अनमुित ूदान गिरएको। 
 िनमार्णाधीन काठमाड -िनजगढ दतुर्मागर्मा Fibre Connectivity व्यवःथा गनर् Ducting गनर्का 
लािग सेवा ूदायक छनौट गरी अनदुान िदई कायर् गराउने कायर्को Technical 

Specifications/BOQ/Design तयार गरी नेपाली सेना, सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय, 
रक्षा मन्ऽालय र सडक िवभागलाई पठाइएको। 

 ९ सय ३० वटा सामदुाियक माध्यिमक िव ालयह मा सूचना ूिविध ूयोगशाला ःथापना 
गिरएको। 

 संघीय िनवार्चन क्षेऽका िनवार्चन क्षेऽमा ९ सय ३० िव ालयमा सूचना ूिविध ूयोगशाला 
िनमार्ण गन कायर्को Monitoring, Evaluation र Certification गनर् Third Party िनयकु्त गरी 
Monitoring, Evaluation र Certification गन काम सम्पन् न भएको। 

 हालसम्म १२ हजार १ सय ३९ िक.िम. अिप्टकल फाइबर नेटवकर्  िनमार्ण भएको। 
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8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
358000113 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 434584 397081 91.37 
358001013 राि य सूचना ूिविध केन्ि 158200 147452 93.21 
358010113 मिुण िवभाग 78158 63328 81.03 
358020113 सूचना तथा ूसारण िवभाग 135250 103345 76.41 
358030113 हलुाक सेवा िवभाग 84674 34887 41.20 
358030123 हलुाक िनदशनालयह 284288 237477 83.53 
358030133 गो ारा हलुाक 202950 176858 87.14 
358030143 िजल्ला हलुाक कायार्लयह 3255003 2653405 81.52 
358030153 हलुाक ूिशक्षण केन्ि 15550 9246 59.46 
358030163 केन्िीय धनादेश कायार्लय 14350 8365 58.29 

358030173 केन्िीय िटकट भण्डार तथा िफलाटेिलक 
ब्यूरो 40800 23189 56.84 

358040113 सचुना ूिविध िवभाग 39200 24944 63.63 
358050113 ूमाणीकरण िनयन्ऽकको कायार्लय 14500 8564 59.06 
358210113 राि य सूचना आयोग 51233 42109 82.19 
358410113 ूसे काउिन्सल 50400 50400 100.00 
358810113 राि य समाचार सिमित 138300 138300 100.00 
358810123 न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण सिमित 7300 5922 81.12 
358810133 रेिडयो ूसार सेवा िवकास सिमित 324255 324255 100.00 
358810143 सरुक्षण मिुण केन्ि 16500 11289 68.42 
  कुल जम्मा 5345494 4460416 83.44 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

358000114 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 5557 2455 44.17 
358001014 राि य सूचना ूिविध केन्ि 797031 776584 97.43 
358010114 मिुण िवभाग 8675 6677 76.97 
358020114 सूचना तथा ूसारण िवभाग 21143 18928 89.52 
358030114 हलुाक सेवा िवभाग 6400 5279 82.49 
358030124 हलुाक िनदशनालयह 5592 4913 87.86 
358030134 गो ारा हलुाक 15400 14659 95.19 
358030144 िजल्ला हलुाक कायार्लयह 74160 55977 75.48 
358030154 हलुाक ूिशक्षण केन्ि 200 170 84.75 
358030164 केन्िीय धनादेश कायार्लय 100 100 100.00 

358030174 केन्िीय िटकट भण्डार तथा िफलाटेिलक 
ब्यूरो 200 200 99.85 

358040114 सचुना ूिविध िवभाग 276600 229177 82.85 
358050114 ूमाणीकरण िनयन्ऽकको कायार्लय 41100 28472 69.27 
358210114 राि य सूचना आयोग 1000 985 98.46 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
358810124 न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण सिमित 700 684 97.70 
358810144 सरुक्षण मिुण केन्ि 773927 764105 98.73 

कुल जम्मा 2027785 1909363 94.16 
 

9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
358000113 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 536890 268619 50.03 
358001013 राि य सूचना ूिविध केन्ि 157300 74715 47.50 
358010113 मिुण िवभाग 85300 41138 48.23 
358020113 सूचना तथा ूसारण िवभाग 37100 18383 49.55 
358030113 हलुाक सेवा िवभाग 148170 21590 14.57 
358030123 हलुाक िनदशनालयह 243600 154510 63.43 
358030133 गो ारा हलुाक 197900 137210 69.33 
358030143 िजल्ला हलुाक कायार्लयह 3212840 1968297 61.26 
358030153 हलुाक ूिशक्षण केन्ि 15600 9616 61.64 
358030163 केन्िीय धनादेश कायार्लय 12600 7566 60.05 
358030173 केन्िीय िटकट भण्डार तथा िफलाटेिलक ब्यूरो 39600 7533 19.02 
358040113 सचुना ूिविध िवभाग 34292 20372 59.41 
358050113 ूमाणीकरण िनयन्ऽकको कायार्लय 19400 6559 33.81 
358210113 राि य सूचना आयोग 46200 29251 63.31 
358410113 ूसे काउिन्सल 46900 41165 87.77 
358810113 राि य समाचार सिमित 135800 102289 75.32 
358810123 न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण सिमित 5900 3604 61.09 
358810133 रेिडयो ूसार सेवा िवकास सिमित 240000 185288 77.20 
358810143 सरुक्षण मिुण केन्ि 13800 7122 51.61 

कुल जम्मा 5229192 3104828 59.37 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

358000114 स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय 18500 1172 6.33 
358001014 राि य सूचना ूिविध केन्ि 583800 182242 31.22 
358010114 मिुण िवभाग 11800 1526 12.93 
358020114 सूचना तथा ूसारण िवभाग 17400 3345 19.22 
358030114 हलुाक सेवा िवभाग 4400 751 17.06 
358030124 हलुाक िनदशनालयह 7500 1099 14.65 
358030134 गो ारा हलुाक 16000 3091 19.32 
358030144 िजल्ला हलुाक कायार्लयह 60600 20197 33.33 
358030154 हलुाक ूिशक्षण केन्ि 500 398 79.57 
358030164 केन्िीय धनादेश कायार्लय 100 99 99.44 
358030174 केन्िीय िटकट भण्डार तथा िफलाटेिलक ब्यूरो 300 200 66.63 
358040114 सचुना ूिविध िवभाग 194500 7310 3.76 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
358050114 ूमाणीकरण िनयन्ऽकको कायार्लय 26600 155 0.58 
358210114 राि य सूचना आयोग 800 757 94.57 
358810124 न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण सिमित 700 99 14.16 
358810144 सरुक्षण मिुण केन्ि 1020100 149002 14.61 

कुल जम्मा 1963600 371442 18.92 
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शहरी िवकास मन्ऽालय 
१. पृ भिूम 
शहर तथा शहर उन्मखु बःतीह को योजनाव  शहरी पूवार्धार िवकास, आवास व्यवःथा, सरकारी 
भवन िनमार्णसम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बमह को तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन र मलु्या न गनर् 
तथा तत्सम्बन्धी िवकासका िबयाकलापह मा तीॄता ल्याउन एक छु ै नेततृ्वदायी िनकायको 
आवँयकता महशसु भई २०६९ जे  ५ गते यस मन्ऽालयको गठन भएको हो।रणनैितक सडक 
बाहेकका शहरी सडकको िनमार्ण तथा सम्भारको िजम्मा पिन यस मन्ऽालयले पाएको छ।शहरी 
िवकास मन्ऽालयका तीन महाशाखाह ले मन्ऽालय अन्तगर्तका नीितगत कायर् गनुर्का साथै मन्ऽालय 
अन्तगर्तका िनकायह बाट भइरहेका िनमार्ण कायर् तथा सेवा ूवाह कायर्को अनगुमन तथा मूल्या न 
गदर्छ। 
 

२. दीघर्कालीन सोच 
 पूवार्धार तथा सेवा सिुवधायकु्त, व्यविःथत, सफा र सनु्दर शहर तथा बःतीह  िनमार्ण गन, 
 सरुिक्षत, िकफायती, वातावरणमैऽी भवन िनमार्ण गन। 

 
३. उ ेँ य 

 व्यविःथत, सफा, सिुवधायकु्त, पूवार्धार सेवा सिहतको सनु्दर शहर तथा बःतीह को िवकास गन,  
 सबै आय वगर्का लािग सरुिक्षत र िकफायती आवास व्यवःथा गन, 
 सरुिक्षत, सिुवधायकु्त र आकषर्क भवनह  िनमार्ण, ःतरोन् नित तथा सधुार गन। 

 
४. रणनीित 

 शहरीकरणलाई व्यवःथापन गनर् ःवीकृत भ-ूउपयोग नीितमा आधािरत एकीकृत पूवार्धार िवकास 
कायर्बम सञ् चालन गन, 

 आवास िवकासमा सावर्जिनक-िनजी साझेदारीको माध्यम ारा िनजी क्षेऽलाई ूोत्साहन गद 
आवँयक ॐोत पिहचान तथा पिरचालनमा सहजीकरण गन, 

 भौगोिलक पमा िवकट, सेवा सिुवधा परु् याउन किठन, अपायक तथा िवपद् को उच्च जोिखमयकु्त 
ःथानमा रहेका घरपिरवारह लाई एकीकृत बःती  िवकास गरी ःथानान्तरण गन तथा निजकको 
एकीकृत बःती मा ःथानान्तरण हनु ूोत्साहन गन, 

 वातावरणीय ि ले ःवच्छ, िव ीय ि ले सम्भाव्य र ूािविधक ि ले उपयकु्त भवन िनमार्ण 
ूिविधको ूयोगलाई ूोत्साहन गन, 

 काठमाड  उपत्यकाको शहरीकरणलाई व्यविःथत गनर् जग्गा िवकास, नयाँ बःती  िवकास, शहरी 
पनु:ःथापना कायर्बम, खलु्ला क्षेऽ व्यवःथापन र सफा शहरको अवधारणालाई कायार्न्वयन गद 
लैजाने। 
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५. जनशिक्त िववरण 
 

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 
१ शहरी िवकास मन्ऽालय 77 70 7 0 
२ शहरी िवकास िवभाग 303 292 11 2 
३ सङ् घीय सिचवालय 54 44 7 3 
४ FPIU (७ वटा) 129 112 17 0 

 

६. आिथर्क वषर् २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेिखत बजेट वक्तव्यका बुदँाह को 207८ 
चैतसम्मको ूगित िववरण: 

  

बुदँा नं . बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
327  
 

सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम अन्तगर्त
१ लाख ६८ हजार घरका खर र फुसका 
छानालाई जःतापाताले ूितःथापन 
गिरने।यसका लािग हाल ूदान गिरंदै 
आएको अनदुान रकममा ५० ूितशतले 
विृ  गरी ूित घर . ७५ हजार  परु् याइने। 

 यस आ.व.को चैत मसान्तसम्म १ लाख 
३७ हजार १५ लाभमाही छनौट भई १ 
लाख २६ हजार ६ सय ९८ 
लाभमाहीसँग सम्झौता भएको। 

 हालसम्म यस कायर्बम अन्तगर्त २४ 
हजार ५ सय ९७ आवासह  सम्पन् न 
भएको। 

328  ताप्लेजु , सलार्ही, मकवानपरु, पवर्त, प्यठुान,
जमु्ला, डडेल्धरुा लगायतका ७३ िजल्लाका 
अित िवपन् न, लोपोन्मखु र सीमान्तकृत वगर्का 
२१ हजार ८ सय पिरवारलाई जनता 
आवास कायर्बम अन्तगर्त िनमार्णाधीन घर 
यसै वषर् सम्पन् न गरी हःतान्तरण गिरने। 

 बमागत रहेका २० हजार ७ सय ७९ 
आवासह मध्ये ७ सय ३८ आवासह  
यस आ.व. को चैत मसान्तसम्ममा 
सम्पन् न भएको। 

३२९ जोिखमयकु्त बःती ःथानान्तरण गनर् र 
छिरएर रहेका बःती  एकीकृत गरी 
खानेपानी, िव तु, सडक लगायत िवकासका 
आधारभतू पूवार्धार परु् याउन मोर , धनषुा, 
िसन्धपुाल्चोक, पवर्त, अघार्खाँची, हमु्ला, वैतडी 
लगायतका ४१ िजल्लाका ८६ ःथानमा 
एकीकृत बःती  िवकास गिरने। 

 डडेलधरुाको परशरुाम नगरपािलकामा 
िनमार्ण भइरहेको एकीकृत बःतीमा 
आवास िनमार्ण गन कायर्बम अन्तगर्त 
३२ पिरवारले सम्झौता अनसुार दोॐो 
िकःता िलएर िनमार्ण कायर् गिररहेको। 

 डडेलधरुाको परशरुाम न.पा.मा एकीकृत 
बःतीमा पूवार्धार िनमार्णको काम 
सम्झौता भई िनमार्ण कायर् भइरहेको। 

३३० िसन्धपुाल्चोक, गलु्मी, वाग्लु , म्याग्दी, दा , 
सखुत, बाँके, बिदर्या लगायतका िजल्लामा 
िवपद् वाट िवःथािपत पिरवारका लािग 
पनुःःथापना कायर्बम कायार्न्वयन गिरने। 

 िसन्धपुाल्चोकमा िनमार्णको लािग 
ूःतािवत एकीकृत बःतीको लािग जग्गा 
ूाि  गनर् नसिकएको। 

३३१ गौरीगञ् ज, धनकुटा, मौलापरु, चन्िपरु, गणु्ड,ु  ःमाटर् िसटी िनमार्णको लािग वातावरणीय 
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बुदँा नं . बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
काॅ े भ्याली, वािल , लिुम्बनी साँःकृितक,
तलुसीपरु, दलु्ल,ु अमरगढी र भीमद  
नगरपािलकामा िदगो, सरुिक्षत र ूिविधमैऽी 
ःमाटर् िसटी िनमार्ण गिरने। 

ूभाव मूल्या नको कायर् भइरहेको। 

३३२ सघन शहरी िवकास कायर्बम अन्तगर्त 
तराई-मधेशका िजल्ला सदरमकुामह  
महेन्िनगर, धनगढी, गलुिरया, नेपालगञ् ज, 
तौिलहवा, िस ाथर्नगर, परासी, वीरगञ् ज, 
कलैया, गौर, मल वा, जलेँ वर, 
जनकपरुधाम, िसराहा, राजिवराज, इन वा, 
िवराटनगर, भिपरु तथा तीॄ पमा 
शहरीकरण भइरहेका नगरपािलकाह मा 
सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ् जनपाकर् , 
बसपाकर् , िशक्षा तथा ःवाःथ्य क्षेऽका शहरी 
पूवार्धार आयोजनाह  कायार्न्वयन गिरने। 

 क्षेऽीय शहरी िवकास आयोजना, बागमती 
सधुार आयोजना तथा उपत्यका िवकास 
ूािधकरण माफर् त यस आ.व.मा १ सय 
१० िक.िम. सडक ःतरोन् नित, १ सय 
३० िक.िम. सडक, १.२ िक.िम ढल 
(सेन), १ सय ६२ िक.िम. सतह 
नालाको  िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 

३३६ व्यविःथत आवासको लािग एकीकृत जग्गा 
िवकास कायर्बम सञ् चालन गनर् ःथानीय 
तहलाई ूोत्साहन गिरने।चाँगनुारायण, 
सूयर्िवनायक, मध्यपरु, िथमी, शंखरापरु  र 
कागे री मनोहरा नगरपािलका क्षेऽका चार 
ःथानमा ःवदेशी तथा िवदेशी लगानीकतार् 
आकिषर्त गरी सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा 
नयाँ शहर िनमार्ण कायर् अगािड 
बढाइने।म्या लु , रामेछाप, भीमफेदी, 
बन्दीपरु, तानसेन, नारायण, जमु्ला खल ा, 
िसलगढी लगायतका परुाना शहरह मा शहरी 
पूवार्धार िवकास गरी शहर पनुःजागतृ 
गिरने। 

 काठमाड  उपत्यकामा ूःतािवत चार 
ःथानका नयाँ शहरह मध्ये चाँगनुारायण, 
सूयर्िवनायक, मध्यपरुिथमी, शंखरापरु  र 
कागे री मनोहरा नगरपािलकाह मा 
बन् ने ईशान ःमाटर् िसिटको भौितक 
िवकास योजना ःवीकृितको लािग नेपाल 
सरकार, मिन्ऽपिरषद् मा पेश गिरएको। 

३३७ ःथानीय तहमा राि य भवन संिहता र भवन 
िनमार्ण मापदण्ड कायार्न्वयन गनर् क्षमता 
अिभविृ गिरने। 

 पिरमािजर्त नयाँ भवन संिहता सम्बन्धमा 
िविभन् न तािलमह  सञ् चालन गिरएको। 

३३८ नगर िवकास कोषलाई नगर िव  िनगमको 
पमा पनुःसंरचना गरी पुजँी विृ  

गिरने।िनगमलाई नगर क्षेऽका भौितक 
पूवार्धार िवकासको लािग ूािविधक सहायता 
र अनदुान िमिौत िव  पिरचालन गन 
संःथामा िवकास गिरने। 

 शहरी पूवार्धार िवकास िनगमको 
िवधेयकको मःयौदा तयार भई छलफल, 
राय, पिरमाजर्नका लािग सरोकारवाला 
िनकायमा पठाइएको । 
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बुदँा नं . बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
३३९ ःथानीय तह र िनजी क्षेऽको साझेदारीमा 

वातावरणमैऽी ूिविधमा आधािरत फोहर 
ूशोधन प्लान्टको ःथापना गनर् ःथानीय 
तहलाई अनदुान उपलब्ध गराइने।काठमाड  
उपत्यकामा उत्सजर्न हनेु फोहरमैला 
व्यवःथापन सम्बन्धी समःयाको ःथायी 
समाधानको लािग बञ् चरेडाँडामा फनस 
प्लान्ट ःथापना गिरने। 

 िनमार्णाधीन बन्चरे डाँडा ल्यान्डिफल 
साईटको पिहलो चरणको ८०% तथा 
दोॐो चरणको कायर् ९०% िनमार्ण कायर् 
सम्पन् न भएको। 
 

३४१ काठमाड उपत्यका िभऽका बागमती, 
िवंणमुती, इच्छुमती, कमर्नाशा, हनमुन्ते 
लगायतका नदीह को सफाइ तथा 
सौन्दयर्करण गिरने।बागमती नदीको 
उद् गमःथलको जलाधार संरक्षण तथा 
जलूवाहमा सधुार गनर् सनु्दरीजलमा 
नागमती बाँध िनमार्ण गिरने। 

 धाप ाम िनमार्णको अिन्तम चरणमा 
रहेको।आउँदो वषार्यामबाट पानी जम्मा 
गिरने। 

 बागमती नदीमा २.६ िक.िम. नदी 
िनयन्ऽण कायर् सम्पन् न। 

 टेकुिःथत बागमती नदी िकनारमा 
अविःथत २८ वटा धािमर्क, सांःकृितक 
तथा परुाताित्वक मह वका धरोहरह को 
पनुिनर्मार्ण गन कायर्को ७५% ूगित 
रहेको।                           

३४२ सङ् घीय संसद लगायत िनमार्णाधीन भवन, 
सम्मेलन केन्ि र सभागहृ िनमार्ण 
गन।सरकारी ःवािमत्वका सभागहृ तथा 
सम्मेलन केन्ि सावर्जिनक-िनजी साझेदारीमा 
सञ् चालन गन व्यवःथा िमलाइने। 

 सङ् घीय संसद भवनको-४३%, मन्ऽी 
आवासको-७८%, ूदेश ूमखु तथा 
मखु्यमन्ऽी आवास भवन-७९%, 
ूधानमन्ऽी आवास भवन-९४%, मन्ऽी 
िनवास (दोॐो चरणको)-३%, चण्डी 
दलको भवन- ५% ूगित रहेको । 

 बटुवल अन्तरार्ि य सम्मेलन केन्ि -
९१% र बटुवल अन्तरार्ि य ूदशर्नी 
केन्ि -५५% ूगित रहेको ।  

 िविभन् न िजल्लाह मा २६ वटा सभाहल 
िनमार्णाधीन रहेको।

३४३ पुं पलाल राजमागर् र हलुाकी राजमागर्का 
२७ ःथानमा नयाँ शहर िवकास गिरने। 

 यस कायर्बम अन्तगर्त यस आ.व.मा 
३५ िक.िम. सडक शयाक खोल्ने, 
ःतरोन् नित गन र माभेल गन कायर् 
सम्पन् न भएको, १८ िक.िम. सडक 
कालोपऽे भएको, २३ िक.िम. सतह 
नालाको िनमार्णको कायर् सम्पन् न 
भएको।                           

३४४ सरकारी कायार्लय र आवासको िडजाइन र  मन्ऽालयबाट भवन िनमार्ण मापदण्ड 
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बुदँा नं . बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 
सिुवधामा एक पता कायम गनर् कायार्लयको
कायर्क्षेऽ, सेवाको ूकृित र कायर्रत जनशिक्त 
समेतको आधारमा शहरी िवकास मन्ऽालयले 
भवन िनमार्ण मापदण्ड तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गन। 

तजुर्मा गन कायर् भइरहेको। 

३४५ लिुम्बनी ूदेशको केन्ि देउखरुी तथा सदूुर 
पिँ चम ूदेशको केन्ि गोदावरीमा पूवार्धार 
िनमार्णका लािग िव ीय हःतान्तरण 
गिरने।नवलपरासी पूवर् र कुम पूवर् िजल्ला 
सदरमूकामको पूवार्धार िवकास गिरने। 

 नवलपरासी (बदर्घाट सःुता पूवर्) 
सदरमकुामको पूवार्धार िनमार्णको कायर् 
८०% सम्पन् न भएको तथा सो क्षेऽको 
माःटर प्लान तथा भवनह को 
िडजाईनको कायर् अिन् म चरणमा 
रहेको।

 

७. चाल ुआिथर्क वषर् (२०७८/७९) को  चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका मह वपूणर् कायर्ह ः  
क.  तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  नया ँतजुर्मा/संशोधन कैिफयत 

१ 
सावर्जिनक िनमार्णमा किन्टजेन्सी तथा परामशर् सेवामा 
कायार्लय व्यवःथापन खचर्लाई व्यविःथत गन
कायर्िविध, २०७७ 

नयाँ तजुर्मा 
यस आ.व.बाट 
कायर्िविध लागू 
गिरएको। 

 

ख. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह   
नया ँशहर आयोजना 
नयाँ शहर आयोजना अन्तगर्त ५० िक.िम. सडक शयाक खोल्ने, ःतरोन् नित तथा माभेल गन 
कायर् सम्पन् न भएको, २३ िक.िम. सडक कालो पऽे भएको, ३० िक.िम. सतह नालाको 
िनमार्णको कायर् सम्पन् न भएको।यस आयोजना अन्तगर्त जग्गा िवकास कायर्बम अन्तगर्त 
पवुार्धार िनमार्ण कायर्को ूगित २०% रहेको। 

 

शहरी कोिरडोर आयोजना  

यस आयोजना अन्तगर्त हाल अध्ययनको कायर् भइरहेको र आगामी आ.व.बाट िनमार्णको कायर् 
शु  गन कायर्बम रहेको। 

 

ग. वािषर्क िवकास कायर्बम 
शहरी िवकास 

 व्यविःथत शहरीकरण माफर् त िदगो आिथर्क सामािजक समिृ  भ े दीघर्कालीन सोच र 
सवर्सलुभ, समृ , िदगो र सनु्दर शहरको िवकास गन लआयसिहत शहरी िवकासतफर्  सघन 
शहरी िवकास कायर्बम, नयाँ शहर आयोजना, ःमाटर् शहर, एक शहर एक पिहचान, बागमती 
सधुार आयोजना, धोवीखोला सधुार आयोजना, क्षेऽीय शहरी िवकास आयोजना जःता 
कायर्बमह  सञ् चालन भइरहेका। 
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 बागमती नदी सफाइ अिभयानलाई िनरन्तरता िदँदै काठमाड  उपत्यकाको सभ्यताको पमा 
रहेको बागमती, िवंणमुती, िमती, इच्छुमती, मनोहरा, हनमुन्ते र नख्खखुोला लगायतका 
नदीह  ढल र ूदषुणमकु्त बनाउन यस आ.व. मा १.२ िक.मी. ढल िनमार्ण, तथा २.६ 
िक.िम. नदी िनयन्ऽणको कायर् भएको।बागमती नदीमा सखु्खायाममा समेत न्यूनतम ्वहाव 
कायम राख् ने उ ेँयले िनमार्ण शु  गिरएको धाप ाम िनमार्णको कायर् ९९% सम्पन् न 
भएको।आउँदो वषार्मा यस ाममा पानी जम्मा गरी िहउँदमा पानी छोिडने। 

 देश भरमा २७ वटा नयाँ शहर र १३ वटा ःमाटर् शहर िनमार्ण गनर् पूवार्धारको िनमार्ण कायर् 
शु  गिरएको।शहरह को योजनाव  पमा एकीकृत िवकास गनर् १ सय ८५ वटा 
नगरपािलकाह को एकीकृत शहरी िवकास योजना तयार गिरएको।थप ५० वटा 
नगरपािलकाह को योजना तयार गनर् परामशर्दाता िनयिुक्तको ूिबयामा रहेको। 

 काठमाड को साँख-ुमूलपानी क्षेऽ र भक्तपरुको खिरपाटी िसन्टीटार लगायतको क्षेऽ 
(काठमाड  ईशान) को एकलाख रोपनी, भक्तपरुको कटुञ् जे-गणु्ड ुक्षेऽ (काठमाड  आग्नेह) मा 
१० हजार रोपनी र काठमाड को टोखा तारके र क्षेऽ (काठमाड  उ र) क्षेऽमा १० हजार 
रोपनीमा नयाँ उपशहर िनमार्णका लािग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन् न भई भौितक िवकास 
योजना तजुर्मा भएको।सो मध्ये काठमाड  ईशानको भौितक िवकास योजना ःवीकृितको लािग 
नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद् मा पेश भएको। 

 लिलतपरुको गोदावरी नगरपािलका डकुुछाप क्षेऽमा १ हजार १ सय २५ रोपनीमा जग्गा 
िवकास कायर्बम सञ् चालन गनर् भौितक िवकास योजना तयार गरी ःवीकृितका लािग नेपाल 
सरकार, मिन्ऽपिरषदमा ूःताव पेश भएको। 

आवास 
 एकीकृत बःती  िवकास अन्तगर्त मगुमुा पिहरोबाट ूभािवत ३४ पिरवारह का लािग आवास 

िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको । पूवार्धार िनमार्णको लािग सम्झौता भई िनमार्ण कायर् शु  
भएको। 

 डडेलधरुाका ३५ पिरवारका लािग आवास िनमार्ण कायर्मा ३२ पिरवारले दोॐो िकःताको 
भकु्तानी िलई िनमार्ण कायर् भइरहेको । पूवार्धार िनमार्णको लािग सम्झौता भई िनमार्ण कायर् 
शु  भएको। 

भवन िनमार्ण 
 बटुवलमा िनमार्णाधीन अन्तरार्ि य सभाहलको ूथम चरण (मखु्य सभाहल भवन)को िनमार्ण 

कायर् गत आ.व. मा सम्पन् न भएको। दोॐो चरण अन्तगर्तका कायर्ह  (North Block, South 

Block, Staff Quarter, Paking) को ८७% िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको।ूदशर्नी केन्िको 
िनमार्ण कायर् ५३% सम्पन् न भएको। 

 भरतपरु सभाहलको ३४% िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको। 
 ५९% िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको दमकमा भ्यू टावरको एघारौ तल्लाको ढलानको कायर् 

भइरहेको। 
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८.  आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
347000113 शहरी िवकास मन्ऽालय 95114 86425 90.86 
347001013 बागमती सधुार आयोजना 139000 119257 85.80 
347010113 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग 95623 69434 72.61 
347010123 सङ् घीय सिचवालय िनमार्ण तथा व्यवःथापन कायार्लय 182700 147779 80.89 

347010133 सङ् घीय शहरी िवकास आयोजना कायार्न्वयन 
कायार्लयह 147148 115656 78.60 

347011013 आवास व्यवःथा कायर्बम 138409 42225 30.51 
347011023 एकीकृत कायर्मूलक योजना (शहरी िवकास) 300 290 96.59 
347011033 सघन शहरी िवकास कायर्बम 73241 51139 69.82 
347011053 भवन िनमार्ण संिहता, सरकारी भवन िनमार्ण 39942 24205 60.60 
347011073 नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी िवकास आयोजना 3400 2128 62.59 
347011083 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम 26400 13127 49.72 
347011103 नयाँ शहर आयोजना 92606 66140 71.42 
347011113 क्षेऽीय शहरी िवकास कायर्बम 2195445 1768087 80.53 
347011173 िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना 17400 12743 73.24 
347011183 शहरी कोिरडोर आयोजना 6800 2320 34.11 
347511013 नगर िवकास कोष 230000 177602 77.22 
347711013 काठमाण्डौ उपत्यका िवकास ूािधकरण 94500 82387 87.18 
347711023 धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना 5600 4603 82.19 

कुल जम्मा 3583629 2785546 77.73 

 पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

347000114 शहरी िवकास मन्ऽालय 13180 9791 74.29 
347001014 बागमती सधुार आयोजना 2689632 2223236 82.66 
347010124 सङ् घीय सिचवालय िनमार्ण तथा व्यवःथापन कायार्लय 415000 305043 73.50 

347010134 सङ् घीय शहरी िवकास आयोजना कायार्न्वयन 
कायार्लयह 77000 61610 80.01 

347011014 आवास व्यवःथा कायर्बम 121542 82044 67.50 
347011024 एकीकृत कायर्मूलक योजना (शहरी िवकास) 190493 118768 62.35 
347011034 सघन शहरी िवकास कायर्बम 11141158 9589227 86.07 
347011054 भवन िनमार्ण संिहता, सरकारी भवन िनमार्ण 2852110 2623031 91.97 

347011074 नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी िवकास आयोजना 10100 9275 91.83 

347011084 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम 170050 68974 40.56 
347011104 नयाँ शहर आयोजना 1804955 1546267 85.67 
347011114 क्षेऽीय शहरी िवकास कायर्बम 2705216 630162 23.29 
347011144 एकीकृत बःती िवकास कायर्बम 342400 256833 75.01 
347011174 िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना 2896916 2596174 89.62 
347011184 शहरी कोिरडोर आयोजना 1900 0 0.00 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
347711014 काठमाण्डौ उपत्यका िवकास ूािधकरण 1559951 1381142 88.54 
347711024 धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना 284482 269082 94.59 

कुल जम्मा 27276085 21770660 79.82 
 
 

९. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
 चाल ुखचर् ( .हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
347000113 शहरी िवकास मन्ऽालय 94600 37613 39.76 
347001013 बागमती सधुार आयोजना 128500 57239 44.54 
347010113 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग 98600 55840 56.63 
347010123 सङ् घीय सिचवालय िनमार्ण तथा व्यवःथापन कायार्लय 174300 82432 47.29 
347010133 सङ् घीय शहरी िवकास आयोजना कायार्न्वयन कायार्लयह 203500 92936 45.67 
347011013 आवास व्यवःथा कायर्बम 85500 24313 28.44 
347011023 एकीकृत कायर्मूलक योजना (शहरी िवकास) 300 0 0.00 
347011033 सघन शहरी िवकास कायर्बम 75200 36827 48.97 
347011053 भवन िनमार्ण संिहता, सरकारी भवन िनमार्ण 56600 17317 30.59 
347011073 नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी िवकास आयोजना 1200 741 61.77 
347011083 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम 29600 12249 41.38 
347011103 नयाँ शहर आयोजना 98200 54451 55.45 
347011113 क्षेऽीय शहरी िवकास कायर्बम 507800 297628 58.61 
347011173 िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना 17800 10342 58.10 
347011183 शहरी कोिरडोर आयोजना 6600 1241 18.81 
347511013 नगर िवकास कोष 170000 45000 26.47 
347711013 काठमाण्डौ उपत्यका िवकास ूािधकरण 99400 65229 65.62 
347711023 धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना 5700 2943 51.63 

कुल जम्मा 1853400 894341 48.25 

 पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

347000114 शहरी िवकास मन्ऽालय 9000 262 2.91 
347001014 बागमती सधुार आयोजना 3500775 1051157 30.03 
347010124 सङ् घीय सिचवालय िनमार्ण तथा व्यवःथापन कायार्लय 420000 161925 38.55 
347010134 सङ् घीय शहरी िवकास आयोजना कायार्न्वयन कायार्लयह 80000 37105 46.38 
347011014 आवास व्यवःथा कायर्बम 63000 12524 19.88 
347011024 एकीकृत कायर्मूलक योजना (शहरी िवकास) 220000 3687 1.68 
347011034 सघन शहरी िवकास कायर्बम 11607800 3833088 33.02 
347011054 भवन िनमार्ण संिहता, सरकारी भवन िनमार्ण 2012282 1083107 53.82 
347011074 नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी िवकास आयोजना 5000 981 19.63 
347011084 शहरी शासकीय क्षमता िवकास कायर्बम 297400 13048 4.39 
347011104 नयाँ शहर आयोजना 2960700 845339 28.55 
347011114 क्षेऽीय शहरी िवकास कायर्बम 2810300 676552 24.07 
347011144 एकीकृत बःती िवकास कायर्बम 948000 62133 6.55 



मन्ऽालयगत ूगित िववरण, 20७९ 

शहरी िवकास मन्ऽालय 295 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
347011174 िवशेष भवन िनमार्ण आयोजना 2587500 700521 27.07 
347011184 शहरी कोिरडोर आयोजना 30200 0 0.00 
347711014 काठमाण्डौ उपत्यका िवकास ूािधकरण 1246700 308232 24.72 
347711024 धोिवखोला कोिरडोर सधुार आयोजना 194000 167883 86.54 

कुल जम्मा 28992657 8957544 30.90 
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ःवाःथ्य तथा जनसङ् ख्या मन्ऽालय 
 

1. पृ भिूम  
नेपालको संिवधानले ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभतू ःवाःथ्य सेवा िनःशलु्क ूदान गन 
मौिलक हकको व्यवःथा गरेको छ।देश िवकासमा ःवःथ र उत्पादनशील नागिरकको महत्वलाई 
ि गत गरी यस क्षेऽमा लगानी विृ  माफर् त गणुःतरीय तथा सवर्सलुभ ःवाःथ्य सेवामा समतामूलक 
पहुँच सिुनँ चत गनुर् राज्यको दाियत्व हो।यसै सन्दभर्मा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनु प 
ःवाःथ्य क्षेऽलाई नाफामूलकबाट बमशः सेवामूलक क्षेऽमा पान्तरण गद लैजानपुन आवँयकता 
छ।ःवाःथ्य क्षेऽमा कायार्न्वयन गिरएका िविभन् न कायर्बमको पिरणाम ःव प मात ृमतृ्य ुअनपुात २ 
सय ३९ ूितलाख जीिवत जन्म, नवजात िशश ुमतृ्यदुर २० ूित हजार जीिवत जन्म, पाँच वषर् मिुनका 
बाल मतृ्यदुर ३२ ूितहजार जीिवत जन्ममा झरेको र जन्मदाको अपेिक्षत उमेर ७०.८ वषर् भएको 
छ। 
िदगो िवकास लआयलाई िवकास योजनामा आन्तिरकीकरण गन बममा पन्ी  योजनाका नितजा सूचकका 
पमा िदगो िवकास लआय सूचकलाई िलएको छ।नागिरकलाई ःवःथ बनाउन आधिुनक, आयवुिदक, 

ूाकृितक, होिमयोपेिथक िचिकत्सा, ःवाःथ्य सशुासन र अनसुन्धान, िवँ वभरीमा महामारी संकटको 
पमा फैिलएको कोिभड-१९ जःता रोगह को पिहचान तथा िनयन्ऽणको लािग िनरोधात्मक, 

ूव र्नात्मक र उपचारात्मक कायर्बम माफर् त गणुःतरीय, समतामूलक र न्यायोिचत ःवाःथ्य सेवा 
तथा सिुवधा उपलब्ध गराउन आविधक योजना, मध्यकालीन खचर् संरचना र वािषर्क िवकास 
कायर्बमबीच तादाम्यता गिरएको छ। 

 

2. दीघर्कालीन सोच  
 ःवःथ, उत्पादनशील, िजम्मेवार र सखुी नागिरक (ःवाःथ्य तथा पोषण)। 
 उत्पादनशील जनसांिख्यक ॐोत (जनसङ् ख्या तथा बसाइँसराइ)। 

 

3. उ ेँ य 

 संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा सबै िकिसमका ःवाःथ्य सेवाह को सन्तिुलत िवकास र िवःतार गन 
(ःवाःथ्य तथा पोषण), 

 सवर्सलुभ र गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवाको लािग सरकारको उ रदाियत्व र ूभावकारी िनयमन 
अिभविृ  गद नाफामूलक ःवाःथ्य क्षेऽलाई सेवामूलक क्षेऽको पमा बमशः पान्तरण गन 
(ःवाःथ्य तथा पोषण), 

 बहकु्षेऽीय समन्वय तथा साझेदारी सिहत ःवाःथ्य सेवामा नागिरकको पहुँच तथा उपभोग बढाई 
सेवा ूदायक र सेवामाहीलाई थप िजम्मेवार बनाउदै ःवःथ जीवनशैली ूव र्न गन (ःवाःथ्य तथा 
पोषण), 

 सबै नागिरकलाइर् ःवःथ, सवल र सिबय बनाई औसत आयमुा विृ  गन (जनसंख्या तथा 
बसाइँसराइ), 

 बसाइँसराइ तथा सहरीकरणको व्यवःथापन र जनसांिख्यक लाभांशको सदपुयोग गन (जनसंख्या तथा 
बसाइँसराइ), 

 जनसंख्यासम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानलाइर् संःथागत गन (जनसंख्या तथा बसाइँसराइ) । 
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4. रणनीित 

ःवाःथ्य तथा पोषण 
 ूितकारात्मक, ूव र्नात्मक, उपचारात्मक, पनुःथार्पनात्मक तथा ूशामक (Palliative Care) 
लगायतका आधारभतूदेिख िविशि कृत र गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबै नागिरकको पहँचु सिुनिँ चत 
गन, 

 आयवुद, ूाकृितक िचिकत्सा तथा अन्य िचिकत्सा प ितह को योजनाव  िवकास र िवःतार गन, 
 जीवनपथको अवधारणा (Life Course Approach) अनु प सबै उमेर समूहका नागिरकह को ःवाःथ्य 
आवँयकतालाई सम्बोधन गरी मातिृशश,ु बालबािलका र िकशोरिकशोरीको सवार् गीण िवकास र 
पिरवार व्यवःथापन सेवालाई थप सधुार तथा िवःतार गन, 

 जनसंख्याको िवतरण, भौगोिलक अविःथित एवम ्आवँयकताको आधारमा संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहमा अःपताल र ःवाःथ्य संःथाह  तथा सीप-िमिौत सामािजक उ रदाियत्व बहन गनर् सक्ने 
दक्ष जनशिक्तको िवकास तथा िवःतार गन, 

 ःवाःथ्यमा राि य लगानी विृ  गद िदगो ःवाःथ्य िव ीय ूणालीको िवकास गन, 
 ःवाःथ्य सेवामा सरकारको नेततृ्वदायी भिूमका सिुनिँ चत गद सरकारी, िनजी तथा गैरसरकारी 
क्षेऽबीचको सहकायर् तथा साझेदारीलाई व्यवःथापन तथा िनयमन गन, 

 नयाँ ूिविधजन्य ःवाःथ्य साममीह का साथै औषधी तथा औषिधजन्य सामामीको  उत्पादन, आयात, 
भण्डारण, िवतरण तथा ूयोगको िनयमन तथा व्यवःथापन गन, 

 सन तथा नसन रोग िनयन्ऽण तथा जनःवाःथ्य िवप  व्यवःथापन पूवर्तयारी तथा ूितकायर्का लािग 
सामदुाियक ःवाःथ्य ूणाली सिहतको एकीकृत उपाय अवलम्वन गन, 

 ःवाःथ्य सूचना ूणालीलाई थप व्यविःथत, एकीकृत र ूिविधमैऽी बनाउँदै सबै तहको ःवाःथ्य 
सूचनाको मागलाई यथोिचत सम्बोधन गरी अनगुमन, मूल्या न, समीक्षा, नीित िनमार्ण तथा िनणर्य 
ूिकयामा तथ्या को ूयोग बढाउने, 

 नेपाल ःवाःथ्य अनसुन्धान पिरषद्को कायर्क्षेऽलाई समयानकुुल पिरमाजर्न गद ू देशःतरसम्म िवकास 
र िवःतार गन, 

 आूवास ूिबयाबाट जन ःवाःथ्यमा हनुसक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गन व्यवःथा िमलाउने, 
 बहकु्षेऽीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदारी माफर् त ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन, 
 बहकु्षेऽीय समन्वय माफर् त सबै नीितमा ःवाःथ्यलाई समावेश गन। 

 

जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ 
 िकशोरिकशोरी तथा यवुाह को सरुिक्षत यौन तथा ूजनन ्ःवाःथ्य, पिरवार िनयोजन, सरुिक्षत माततृ्व 
र सरुिक्षत गभर्पतन लगायतका सेवालाई अिधकारमूखी कायर्बमको पमा िवकास गन, 

 जनसांिख्यक लाभांश सदपुयोग गनर् ान र सीपमा आधािरत रोजगारीका अवसरह  िसजर्ना गन, 
 अिधकारमा आधािरत लैि क समानता र समावेशीकरणको माध्यमबाट जनसङ्ख्या र िवकासमा 
मूलूवाहीकरण गन नीित िलंदै िव मान काननु तथा संःथागत व्यवःथामा सधुार गन, 

 मामीण तथा दगुर्म क्षेऽमा एकीकृत बःती िवकासको माध्यमबाट आन्तिरक बसाइँसराइ र 
शहरीकरणलाइर् व्यविःथत गन, 

 जनसंख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी तथ्या  व्यवःथापनलाई गणुःतरीय तथा ूिविधमैऽी बनाइर् 
अध्ययन, अनसुन्धान, सवक्षण, ूक्षेपण, िव षेण गरी जनसंख्या सूचनालाई व्यविःथत गन। 
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5. जनशिक्त िववरण  

ब.सं. िनकाय ःवीकृत दरबन्दी पदपूितर् िरक्त फािजल 

1 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 85 72 8 0 

2 ःवाःथ्य सेवा िवभाग 115 116 0 1 

3 औषधी व्यवःथा िवभाग र अन्तगर्त 115 89 23 3 

4 आयबुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा 
िवभाग

31 21 10 0 

 

6. आिथर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट वक्तव्य (ूितःथापन बजेट वक्तव्य समेत) मा उिल्लिखत 
नीित तथा कायर्बमह का बुदँाह को 2078 चैत मसान्तसम्मको ूगित िववरणः 

  

बुदँा नं. बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा ूगित 

२० सबै सरकारी ूयोगशाला तथा अःपतालमा
कोिभड-१९ को िनःशलु्क परीक्षण र 
उपचारको व्यवःथा िमलाइएको। कोिभडबाट 
सङ्बिमत िबरामीको उपचारमा अिक्सजनको 
कमी हनु निदन अिक्सजन प्लान्ट, िसिलण्डर, 
तरल अिक्सजन ढुवानी र भण्डारण गन  या  
खिरद गिरने।एक सय शैय्या भन्दा बढी 
क्षमताका सबै अःपतालमा अिनवायर् पमा 
आफ्नै अिक्सजन प्लान्ट जडान गनुर्पन 
व्यवःथा गिरने। 

 लक्षण देिखएका कोिभड १९ का 
िबरामीह को िनःशलु्क परीक्षणको लािग 
देश भरका ५९ ूयोगशाला ःथापना 
गिरएको।  

 उपचारका लािग सरकारी तथा िनजी 
अःपतालह मा आइर्.िस.यू.मा 
रहेकाह को लािग ूित व्यिक्त . १५ 
हजार,  एच.िड.यू. का लािग . ७ हजार 
र सामान्य वाडर्मा उपचार गराइएकालाइर् 
ूितव्यिक् त ूितिदन ३ हजार ५ सयका 
दरले अःपतालह लाई अनदुान ूदान 
गिरएको। 

 अःपतालह मा आवँयक माऽामा 
अिक्सजन िसिलण्डर, कन्सन्शेटर,  या  
तथा प्लाण्टको व्यवःथा गिरएको। ४६ 
वटा अःपतालह मा सेन्शल सप्लाई 
सिहतको तरल अिक्सजन  या / 
अिक्सजन प्लाण्ट जडान गनर् रकम 
हःतान्तरण गिरएको, २८ वटा 
अःपतालह मा एच.िड.यू र ३१ वटा 
अःपतालह मा भेिण्टलटर सिहतको 
आई.िस.यू खिरदको लािग रकम 
हःतान्तरण भएको। 

२२ कोिभड-१९ का िबरामीको उपचारका लािग 
आवँयक पन आइिसयू, एचिडयू, भेिन्टलेटर, 
टेःट िकट्स लगायतका आवँयक उपकरण 

 २८ वटा अःपतालह मा एच.िड.यू र 
३१ वटा अःपतालह मा भेिण्टलेटर 
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खिरद गन।कोिभड-१९ को उपचारमा ूयोग 
हनेु औषधीको आयातमा भन्सार महसलु छुट 
िदइने।उपचार सेवामा जनशिक्तको अभाव 
हनु निदन सेवा िनवृ  तथा इन्टनर्सीपमा 
रहेका िचिकत्सक, नसर् तथा ःवाःथ्यकमीर्लाई 
तलव र ५० ू ितशत जोिखम भ ा पाउने गरी 
एक वषर्को सेवा करारमा िलई अःपतालमा 
खटाउने व्यवःथा िमलाइने। 

सिहतको आई.िस.यू खिरदको लािग 
रकम हःतान्तरण भएको। 

 गत सालकै िचिकत्सक, नसर् तथा 
ःवाःथ्यकमीर्ह लाई िनरन्तरताको लािग 
म्याद थप गिरएको र अपगु भएकाह  
नयाँ भनार् गिरएको। 

 

२३ कोिभड-१९ सङ्बमण जोिखम िनयन्ऽण गनर् 
अन्तरार्िं शय ःथलगत सीमा नाका तथा 
िवमानःथलमा हेल्थ डेःक सञ् चालन र 
होिल्ड  सेन्टर ःथापना गिरने।सबै ःथानीय 
तहमा क्वािरिन्टन िनमार्ण, कन् ाक्ट शेिस , 
आइसोलेशन सेन्टर ःथापना, जनशिक्तको 
व्यवःथा एवम ्औषधी उपकरणको िनयिमत 
आपूितर् गनर् आवँयक रकम िविनयोजन 
गिरएको। अःपतालमा शैय्याको अभावमा 
ःवाःथ्य उपचार नपाउने अवःथा िसजर्ना हनु 
निदइने। 

 १३ वटा अन्तरार्ि य नाकाह मा गत 
साल कै ःवाःथ्यकमीर्ह लाई िनरन्तरता 
िदइएको। 

 आवँयकतानसुार ःथानीय तहबाट 
क्वािरिन्टन र आइसोलेशन सेन्टर 
ःथापना िनमार्ण गिरएको र कन् ाक्ट 
शेिस को कायर् गरेको। 

२४ कोिभड-१९ बाट सङ्बिमत भई घरमा रहेका 
िबरामीको ःवाःथ्य अवःथाको िनरन्तर 
िनगरानी, परामशर् तथा उपचारको लािग घमु्ती 
सेवा, कल सेन्टर सञ् चालन, मनोसामािजक 
परामशर्, आपतकालीन उपचार र अिक्सजन 
सपोटर् लगायतका सेवा िनःशलु्क उपलव्ध 
गराउने व्यवःथा िमलाइने। 

 मनोसामािजक परामशर् सेवा सञ् चालनको 
लािग देशको िविभन् न १३ अःपतालह  
(मेची अःपताल, कोशी अःपताल, 
राजिवराज अःपताल, जनकपरु 
अःपताल, नारायणी अःपताल, हेट डा 
अःपताल, बाग्लङु अःपताल, लिुम्वनी 
ूादेिशक अःपताल, तलुसीपरु अःपताल, 
भेरी अःपताल, सखुत अःपताल, सेती र 
डडेल्धरुा अःपताल) छनौट गिरएको। 

२५ खोप लगाउन बाँकी सवै उमेर समूहका 
नेपालीलाई शीयाितशीय खोप सिुनिँ चत गनर् 
सम्पूणर् ॐोत र सामथ्यर्को उच्चतम ू योग गद 
उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप ूाप् त 
गरी खोप अिभयानलाई पूणर्ता िदइने। 

 २०७८ चैत मसान्तसम्म १८ वषर् 
मािथका १ करोड ८८ लाख ३२ हजार 
४ सय ५३ जनालाइर् एक माऽा, १ 
करोड ९३ लाख ३६ हजार ६ सय ४ 
जनालाइर् पूणर् माऽा र २३ लाख ४७ 
हजार २ सय २२ जनालाइर् अितिरक्त 
माऽा कोिभड १९ िव को खोप ूदान 
गिरएको। 
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२७ कोिभड-१९ को उपचारमा संलग्न हनेु 
ःवाःथ्यकमीर्, ूयोगशालामा काम गन 
कमर्चारी, सफाइकमीर् र कोिभड रोकथाममा 
ूत्यक्ष पमा खिटने सरुक्षाकमीर्लाई 
ूोत्साहन ःव प ूदान गिरने जोिखम भ ा 
लगायतका अन्य सिुवधा, सङ्बमण जोिखम 
कायम रहेको अविधसम्मको लािग िनरन्तरता 
िदइएको। 

 सरकारी तथा िनजी अःपतालह लाइर् 
कोिभडका िबरामीको िनःशलु्क 
उपचारको साथै ूोत्साहन भ ाको लािग 
िबरामी संख्या र ूकृितको आधारमा  
अःपतालह मा रकम सोधभनार् 
गिरएको। 

२९ आधारभतू ःवाःथ्य सेवा िनःशलु्क पाउने 
नागिरकको मौिलक हक सिुनिँ चत 
गिरने।सरकार ारा िनःशलु्क िवतरण हुँदै 
आएका ७० ूकारका औषधी सबै ःवाःथ्य 
संःथामा िनरन्तर उपलव्ध हनेु व्यवःथा 
िमलाइने।औषधीको मूल्य र गणुःतरको 
िनयिमत अनगुमन गिरने। 

 सबै ःवाःथ्य संःथाह बाट आधारभतू 
ःवाःथ्य सेवा िनःशलु्क ूदान गिरँदै 
आएको।  

 औषधीको मूल्य र गणुःतरको 
अनगुमनको लािग हालसम्म ४ सय भन्दा 
बढी पटक औषधी पसल र कम्पनीको 
अनगुमन भएको। 

३० िवपन् न नागिरकलाई मटुुरोग, मगृौला रोग, 
क्यान्सर, पािकर् न्सन्स, अल्जाइमसर्, ःपाइनल 
इन्ज्यरुी, हेड इन्ज्यरुी तथा िसकलसेल 
एिनिमयाको उपचार गनर् हाल ूदान गिरएको 
अनदुान र चौध वषर् मिुनका बालबािलका एवम ्
स री वषर् भन्दा मािथका ज्ये  नागिरकको 
मटुुरोगको िनःशलु्क उपचार सिुवधालाई 
िनरन्तरता िदइने। 

 २०७८ चैत मिहनासम्ममा िवपन् न 
नागिरकह को लािग तोिकएको 
कडारोगको लािग उपचारमा ३० हजार 
६ सय २२ जनाले सेवा ूा  गरेको। 

 शहीद गंगालाल दय केन्ि र मनमोहन 
कािडर्यो भाःकुलर तथा शान्सप्लाण्ट 
केन्िबाट १४ वषर् मिुनका ७ सय ९७ 
र ७० वषर् मािथका ७ सय ८३ जनालाई 
िनःशलु्क शल्यिबया सेवा ूदान 
गिरएको। 

३१ आगामी आिथर्क वषर्िभऽ काठमाड
उपत्यकामा ३ सय शैय्याको सिुवधा सम्पन् न 
स वा रोग अःपताल र सबै ूदेशमा ५० 
शैय्याको स वा रोग अःपताल िनमार्ण गिरने। 

 शबुराज शिपकल तथा स वा रोग 
अःपताललाई ःतरवृि  गरी ३ सय  
शैय्याको केन्िीय स वा रोग 
अःपतालको पमा िवकास गनर् हाल 
टेकु पिरसरमा भवन िनमार्ण कायर् 
ूिबया अगािड बढाइएको। 

 सबै ूदेशमा ूदेशःतरीय ५० बेडको 
स वा रोग अःपताल बनाउने सरकारको 
नीित अनु प लिुम्बनी र सदूुरपिँ चम 
ूदेशमा भवन िनमार्णको काम शु  
भएको। कणार्ली ूदेशमा भवनको लािग 
जग्गा ूाि को ूिबया अगािड बढेको। 
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गत आ.व.मा गण्डकी ूदेशमा ९ 
आइ.िस.यू. बेड र ६ भेन्टीलेटर जडान 
गरी ५० बेडको संबामक तथा स वा 
रोग अःपताल सञ् चालनमा ल्याइएको। 

३२ सबै िजल्ला अःपतालमा ूसूित तथा नवजात 
िशश ुःयाहार सेवा सञ् चालनमा ल्याइने।मात ृ
ःवाःथ्यमा सधुार ल्याउन हमु्ला, डोल्पा, मगु,ु 
बझा  लगायतका दगुर्म क्षेऽका २० 
िजल्लामा ूसूित समय अगािडको ःवाःथ्य 
जाँच र औषधीको सिुवधा सिहतको मात ृ
ूितक्षा गहृ सञ् चालन गिरने।िवराटनगर, 
वीरगञ् ज, बटुवल र धनगढीका सरकारी 
अःपतालमा िनःसन्तान दम्पि को लािग 
आईिभएफ सेवा िवःतार गिरने। 

 गत साल सम्ममा ७२ िजल्लामा 
सञ् चालन भइर् रहेको आकिःमक ूसूित 
तथा नवजात िशश ु ःयाहार सेवा यस 
आ.व.मा कुम पूवर्को अःपतालमा थप 
सञ् चालन भइर् ७3 िजल्लामा िवःतार 
भएको, बाँकी ४ िजल्लामा रकम 
हःतान्तरण भइसकेको।�

 मात ृ ूितक्षा गहृ सञ् चालनको लािग 
िनदिशका ःवीकृत भएको र कायर्बम 
सञ् चालनको लािग सम्बिन्धत ूदेशमा 
रकम हःतान्तरण भइसकेको। 

३३ आम नागिरकलाई गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा 
सिुनिँ चत गनर् यसै वषर्देिख िनमार्ण कायर् 
थालनी गिरएका ३ सय ९६ ःथानीय तहका 
पाँच, दश र पन्ी शैय्याका आधारभतू 
अःपताल दईु वषर्िभऽ सम्पन् न गरी 
सञ् चालनमा ल्याइने।अःपताल ःथापना गनर् 
बाँकी रहेका ःथानीय तहमा आगामी आिथर्क 
वषर्िभऽ िनमार्ण कायर् ूारम्भ गिरने। 

 गत सालको िनरन्तरता ३ सय ९६ र 
यस आ.व.को थप २ सय ५९ 
आधारभतू अःपताल िनमार्ण कायर्बम 
मध्ये ४ सय २३ वटाको िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदन सम्पन् न भएको तथा 
३ सय ४४ ःथानीय तहमा रकम 
हःतान्तरण गिरएको। 

३४ ःथानीय ःतरमा सञ् चालन हनेु बालःवाःथ्य 
तथा पोषण कायर्बमका लािग बजेट 
िविनयोजन गिरएको।बालबािलकालाई 
िव.िस.िज., पोिलयो, िड.िप.टी., दादरुा, 
टाइफाइड लगायतका १३ ूकारका खोप 
सेवा ूदान गरी मलुकुलाई आगामी वषर् पूणर् 
खोपयकु् त बनाउने।आगामी वषर् ६ लाख २० 
हजार बालबािलकालाई खोप सेवा उपलव्ध 
गराइने। 

 देश भरको १७ हजार ४ सय १७ खोप 
केन्िह बाट बालबािलकाह लाइर् १३ 
ूकारका र  गभर्वती मिहलाह को लािग 
िट.िड. खोप ूदान गिरंदै आएको। 

 पूणर् खोप घोषणा हनु बाँकी रहेका 
वडाह मा पूणर् खोप घोषणा गन कायर् 
योजना तयार भएको। 

 यस वषर् अिभयानको पमा ५६ हजार 
२ सय ७८ जनालाई टाइर्फाइर्ड खोप 
ूदान गिरएको। 

३५ अःपताल तथा ःवाःथ्य चौकीको िवःतारका 
साथै टेिलमेिडिसन, घमु्ती ःवाःथ्य सेवा, 
िनःशलु्क गभर्वती जाँच सेवा, ूसूित सेवा, खोप 
सेवा, समदुायमा आधािरत पनुःःथापना तथा 

 टेिलमेिडिसनको सफ्टवेयर तयार 
भइसकेको र हाल सखुत अःपताल 
सञ् चालनमा समेत आएको र अन्य 
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ूशामक सेवा माफर् त ःवाःथ्य सेवामा आम 
नागिरकको पहुँच ःथािपत गिरने। 

अःपतालह मा सञ् चालनको बममा 
रहेको। 

३७ आगामी दईु वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहलाई 
क्षयरोगमकु् त घोषणा गिरने। मलेिरया, 
क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कू रोग 
िनयन्ऽण कायर्बम िनयिमत सञ् चालन गन। 

 मलुकुभरका २२ ःथानीय तहमा क्षयरोग 
मकु्त नेपाल अिभयान सञ् चालन ूारम्भ 
भएको। 

३८ पिरवितर्त जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय 
ूदषुणको कारण वढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, 
मधमेुह, मटुु तथा मगृौला रोग र क्यान्सर 
लगायतका नसन रोगको िनदान र उपचारका 
लािग दक्ष िचिकत्सक र आधिुनक उपकरण 
सिहत िविशं टीकृत अःपतालको ःथापना, 
ःतरोन् नित र िवःतार गन। 

 कोशी, नारायणी, भरतपरु, पोखरा, भेरी, 
सखुत र सेती अःपताललाई उच्च 
रक्तचाप, मधमेुह, मटुु तथा मगृौला रोग 
र क्यान्सर लगायतका नसन रोगको 
िनदान र उपचारका लािग िविशं टीकृत 
अःपतालको पमा ःतरोन् नित गरी सेवा 
िवःतार गन मापदण्ड तयार भई ःवीकृत 
भएको। 

३९ चालीस वषर् मािथका नागिरकको रक्तचाप, 
िपसाव तथा रगतमा ग्लकुोज जाँच, ःतन 
क्यान्सर र पाठेघरको मखुको क्यान्सरको 
वषर्मा एकपटक िनःशलु्क परीक्षण 
गन।आगामी वषर् तीन ूदेशका नौ िजल्लामा 
पाठेघरको मखुको क्यान्सर िव  खोप 
कायर्बम सञ् चालन गिरने। 

 पाठेघरको मखुको क्यान्सर िव  खोप 
सञ् चालन िनदिशका ःवीकृत भएको। 

४० सबै मेिडकल कलेज, ःवाःथ्य िव ान ूित ान 
र केन्िीय अःपतालले कम्तीमा एउटा 
सरकारी अःपतालमा िनयिमत पमा िवशेष  
सेवा सिहतको ःयाटलाइट िक्लिनक 
सञ् चालन गिरने।पचास शैय्या भन्दा बढी 
क्षमताका ःवाःथ्य संःथाले मिहनाको 
एकपटक आफ्नो सेवा क्षेऽिभऽ अिनवायर् 
पमा घमु्ती िक्लिनक सञ् चालन गनुर्पन 

व्यवःथा िमलाइने। 

 हालसम्म मेिडकल कलेज तथा ःवाःथ्य 
िव ान ूित ानह ले आठ 
अःपतालह मा र केन्िीय 
अःपतालह ले ५ अःपतालह मा  
ःयाटलाइर्ट िक्लिनक सञ् चालन गरेको। 

४१ दईु सय शैय्या भन्दा बढी क्षमताका 
सामदुाियक एवम ्िनजी अःपतालमा मानिसक 
रोग उपचारको लािग न्यूनतम दश शैय्या 
छु ाउन ु पन व्यवःथा गिरने।पचास शैय्या 
भन्दा बढी क्षमता भएका अःपतालमा ज्ये  
नागिरक उपचार कक्ष िनमार्ण गिरने। 

 िनदिशका तयार भई सोको लागत 
अनमुान सिहतको फाइल ःवीकृितको 
बममा रहेको। 
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४२ जिटल तथा घातक ूकृितका रोगको 
उपचारका लािग िवदेश जानपुन बाध्यताको 
अन्त्य गरी ःवदेशमा नै अन्तरार्िं शयःतरको 
सेवा सिुनिँ चत गनर् िऽभवुन िवँ विव ालय 
िचिकत्साशा  अध्ययन संःथान अन्तगर्त 
काठमाड को कीितर्परुमा नेृोलोजी, यरुोलोजी, 
न्यरुोलोजी, न्यरुो सजर्री, ःपाइनल सजर्री, 
कािडर्योलोजी, कािडर्यो सजर्री, पल्मोनोलोजी, 
ग्याःशोइन्टरलोजी र ग्याःशो सजर्री लगायत 
रोगको िविश ीकृत उपचार सेवा, 
डाइग्नोिःटक सेन्टर र अध्ययन, अध्यापन 
तथा अनसुन्धानका लािग १ हजार ५ सय 
शैय्याको अत्याधिुनक सपुर ःपेिसयािलटी 
केन्िको िनमार्ण कायर् शु  गरी आगामी तीन 
वषर्िभऽ सञ् चालनमा ल्याइने। 

 Project Management Coordination 
Office (PMCO) छनौटको लािग बोलपऽ 
आ ान गिरएको। 

४३ क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनसुन्धान र 
उपचार गनर् राि य क्यान्सर रोग अध्ययन 
संःथान ःथापना गरी भक्तपरु क्यान्सर 
अःपताल, िव.पी. कोइराला मेमोिरयल 
क्यान्सर अःपताल र सिुशल कोइराला ूखर 
क्यान्सर अःपताललाई यस अध्ययन संःथान 
मातहत सञ् चालन गिरने। 

 क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनसुन्धान र 
उपचार गनर् राि य क्यान्सर रोग अध्ययन 
संःथान ःथापनाको लािग छलफल भई 
रहेको। 

४४ मनमोहन कािडर्यो भाःकुलर तथा शान्सप्लान्ट 
केन्ि, िऽभवुन िवँ विव ालय िशक्षण 
अःपताल, िव.पी. कोइराला क्यान्सर 
अःपताल, िज.पी. कोइराला राि य 
ँ वाससूँ वास उपचार केन्ि, सिुशल 
कोइराला ू खर अःपताल, रामराजा ू साद िसंह 
ःवाःथ्य िव ान ूित ानको पूवार्धार िनमार्ण 
गिरने। 

 पूवार्धार िनमार्णको लािग िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदनको लािग बोलपऽ 
आ ानको तयारीमा रहेको। 

४५ कािन्त बाल अःपतालको आई.िस.यू. वाडर् 
लगायत पूवार्धार िनमार्ण गन तथा शहीद 
गंगालाल मटुुरोग अःपतालको सेवा िवःतार 
गरी बाल मटुुरोग यिुनट सञ् चालन एवम ्
अपरेशन िथएटर ःतरोन् नित गिरने। 

 बोलपऽ सम्बन्धी ूिबयामा रहेको। 
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४७ आगामी आिथर्क वषर् ढल्केवर, बदर्घाट र 
लम्कीमा शमा सेन्टर ःथापना गन। 
धािद को वेल्खमुा शमा सेन्टर ःथापनाको 
सम्भाव्यता अध्ययन परुा गिरने। 

 धािद को वेल्खमुा शमा सेन्टर ःथापनाको 
सम्भाव्यता अध्ययनको लािग कायर्दल 
बनेको। 

४८ रोग िनदानका लािग िवदेशमा नमूना परीक्षण 
गनर् पठाउनपुन बाध्यतालाई अन्त्य गनर् 
पूवार्धार िवकास र आवँयक उपकरणको 
व्यवःथा गरी राि य जनःवाःथ्य 
ूयोगशालालाई सेन्टर अफ एिक्सलेन्सको 
पमा ःतरोन् नित गिरने।ूादेिशक 

ूयोगशालालाई िरफरल ूयोगशालामा 
ःतरोन् नित गन।सामदुाियक तथा िनजी 
ःवाःथ्य संःथाबाट ूदान गिरने रेिडयोलोजी 
तथा ईमेिज  सेवाको मापदण्ड िनधार्रण र 
िनयमन गनर् छु ै  संयन्ऽ ःथापना गिरने। 

 लागत अनमुान तयार भई चेकजाँच 
भइरहेको। 

 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयको 
िमित २०७८।५।१५ (मा. राज्यमन्ऽी 
ःतर) को िनणर्यबाट रेिडयोलोजी तथा 
ईमेिजङ सेवाको िनयमन गन इकाइ 
गठन तथा इकाइको कायार्देश समेत 
ःवीकृत भएको। 

४९ िनरोगी नेपाल अिभयानलाई ूभावकारी 
वनाउन ःवच्छ िवचार, ःवःथ खाना र िनयिमत 
व्यायाम गनर् नागिरक जागरण कायर्बम 
सञ् चालन गिरनेछ।आयूवद, ूाकृितक 
िचिकत्सा तथा अन्य वैकिल्पक िचिकत्सा 
प ितलाई ूव र्न गिरनेछ।सबै ूदेशमा 
आयवुिदक अःपताल र ू ाकृितक िचिकत्सालय 
ःथापना गिरनेछ। 

 हालसम्म ३०० ःथानमा नागिरक 
आरोग्य कायर्बम सञ् चालन भएको। 

५० आगामी आिथर्क वषर्िभऽ सबै ःथानीय तहमा 
ःवाःथ्य बीमा कायर्बम िवःतार गरी न्यूनतम 
५० ूितशत पिरवारलाई बीमाको दायरामा 
ल्याइनेछ।ःवाःथ्य बीमा बोडर्को संःथागत 
क्षमता अिभविृ  गिरनेछ।बीमा कायर्बमको 
िदगोपनाको लािग वैकिल्पक िव ीय ॐोतको 
व्यवःथा गिरने। 

 हालसम्म ७७ िजल्लाका ७४५ ःथानीय 
तहमा ःवाःथ्य बीमा िवःतार भएको, 
कुल जनसंख्याको २०.१ ूितशत 
जनसंख्या बीमामा आव  भएको। 

ूितःथापन बजेट वक्तव्यको संिक्ष  व्यहोरा 
१६ मगृौला ूत्यारोपण गरेका, सबै िकिसमका 

क्यान्सर रोगी र मे दण्ड पक्षघातका 
िवरामीलाई औषधी उपचार खचर् वापत 
मािसक . ५ हजारका दरले उपलब्ध 
गराइने व्यवःथा िमलाइएको। 

 िनदिशका ःवीकृत भइर् कायार्न्वयनमा 
आएको। 
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7. चाल ुआिथर्क वषर् (2078/79) को चैत मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कायर्ह ः 
क. तजुर्मा भई कायार्न्वयनमा आएका नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह  

ब.सं. नीित/कानून/कायर्िविध/िनदिशका/मापदण्डह ः- नया ँतजुर्मा/ 
संशोधन 

1. सामदुाियक ःवाःथ्य कायर्बम िनदिशका, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
2. क्षयरोग मकु्त अिभयान नेपालको घोषणा अिभयान सञ् चालन

िनदिशका, २०७८
नयाँ तजुर्मा 

3. मातृ तथा पेिरनेटल मतृ्यु िनगरानी तथा ूितकायर् कायर्बम सञ् चालन
िनदिशका, २०७८

नयाँ तजुर्मा 

4. केन्िीय अःपताल तथा ःवाःथ्य संःथाह ले ःयाटलाइर्ट िक्लिनक
सञ् चालन गन सम्बन्धी कायर्िविध, 2068

नयाँ तजुर्मा 

5. मगृौला ूत्यारोपण गरेका, डायलाइिसस गिररहेका, क्यान्सर रोगी र
मे दण्ड पक्षाघातका िबरामीलाई औषधी उपचार बापत खचर् उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी कायर्िविध, २०७८

नयाँ तजुर्मा 

6. ःवाःथ्य संःथा सञ् चालन मापदण्ड (पिहलो संशोधन), २०७८ संशोधन 
7. रेिडयोलोजी तथा ईमेिज सेवाको मापदण्ड, २०७८ नयाँ तजुर्मा 
8. Standard operating procedures for a step-down facility in Hub 

Hospital of Nepal
नयाँ तजुर्मा 

9. ःवाःथ्य जनशिक्तसम्बन्धी राि य रणनीित २०७८-२०८७  नयाँ तजुर्मा 
10. राि य एच.आइर्.भी रणनीितक योजना २०२१-२०२६ नयाँ तजुर्मा 
11. Management Protocol of Children with COVID-19 नयाँ तजुर्मा 
12. Basic Health Service Standard Treatment Protocol, 2078 संशोधन 
13. Ivermectin, DEC and Albendazole (IDA) Implementation Plan, 2078 नयाँ तजुर्मा 
14. नसन रोग रोग रोकथाम तथा िनयन्ऽणसम्बन्धी बहकेु्षऽीय

कायर्योजना (२०७८-२०८३) 
नयाँ तजुर्मा 

 

ख. पान्तरणकारी आयोजना/कायर्बमह   
ःवाःथ्य संःथा तथा ःवाःथ्य सेवा िवःतार कायर्बम 

 हरेक ःथानीय तहमा एक आधारभतू अःपताल िनमार्ण गन कायर्बम अन्तगर्त ६ सय ५५ 
ःथानीय तहमा भवन िनमार्ण गन कायर्बम अन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७८/७९ को चैत 
मसान्तसम्ममा ४ सय ३४ वटाको िवःततृ पिरयोना ूितवेदन (DPR) तयार भएको र ३ सय 
४४ वटा ःथानीय तहमा रकम हःतान्तरण भएको। 

 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागबाट िनमार्णाधीन ःवाःथ्य संःथाह  मध्ये २०७८ 
चैतसम्ममा अःपताल १,  ूाथिमक ःवाःथ्य केन्ि २,  ःवाःथ्य चौकी २६, िजल्ला आयवुद 
ःवाःथ्य केन्ि १ र आयवुद औषधालय ४ वटा भवन सम्पन् न भएको र आ.व. २०७७/०७८ 
मा कायार्न्वयनका लािग ूा  ूादेिशक ूयोगशाला, क्षेऽीय मेिडकल ःटोर, राि य आयूवद 
पञ् चकमर् लगायतका बमागत १० आयोजनाह  ३२ ूितशत कायर् सम्पन् न भएको, आ.व. 
२०७८/०७९ मा कायार्न्वयनका लािग ूा  २५ शैय्या अःपताल, क्वाटर्र, मेिडकल भवन, 
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आयवुद अःपताल, ूसूित तथा बालरोग अःपताल, इमजन्सी भवन लगायतका नयाँ ५ वटा 
आयोजनाह  मध्ये ३ पिरयोजनाको िडजाइन तथा सइङ कायर् सम्पन् न भएको। 

 

ग. वािषर्क िवकास कायर्बम 

राि य खोप कायर्बम  

चाल ुआिथर्क वषर्को चैत मिहनासम्ममा बालबािलका तथा गभर्वती मिहलाह ले खोप पाएको िववरणः 
खोप संख्या 

िव.िस.िज. ५,३५,८२७ 

िड.िप.टी, हेपाटाइिटस िब (तेॐो माऽा)  ४,९५,११२ 

पोिलयो (तेॐो माऽा)  ४,८५,७१५ 

दादरुा बेला (दोॐो माऽा) ४,७५,९११ 

रोटा दोॐो माऽा ४,६२,७१७ 

िप.िस.िभ. तेॐो माऽा ३,७२,६४९ 

िटटानस, िडप्थेिरया (गभर्वती मिहला) २,१९,१११ 
 

सरुिक्षत माततृ्व तथा नवजात िशश ुःवाःथ्य कायर्बमः 
सरुिक्षत माततृ्व तथा नवजात िशश ु कायर्बम अन्तगर्त चाल ु आ.व.को चैत मिहनासम्ममा 
तपिशलअनसुारको ूगित हािसल भएको छ। 

सूचक अवःथा 
ूोटोकल अनसुार ४ पटक गभर्जाचँ गराउने गभर्वती मिहलाको ूितशत ५७.0 

दक्ष ूसूितकमीर्बाट ूसूित गराउने मिहलाको ूितशत ५५.७ 

ःवाःथ्य संःथामा ूसूित गराउने मिहलाको ूितशत ५८.७ 

ूोटोकलअनसुार ३ पटक सतु्केरी जाँच गराउने मिहलाको ूितशत २९.५ 
 

कोिभड‐१९ रोकथाम, उपचार र िनयन्ऽण  

कोिभड १९ उपचार तथा व्यवःथापनको लािग देश भरका अःपतालह मा तयारी अवःथामा 
रािखएका छन।्आ.व. २०७८/७९ को चैत मिहनासम्ममा देशभर ८ हजार २ सय २ वटा 
आइसोलेशन बेड, ३ हजार ८ सय ४६ वटा हाई िडपेन्डेन्सी यनुीट बेड, २ हजार ७ सय ९७ 
वटा भेन्टीलेटर, ६ सय ९३ वटा अिक्सजन कन्सनशेटर र ९८ वटा अिक्सजन प्लान्ट रहेका 
छन।्हाल कुल ९८ वटा अःपतालह ले कोिभड १९ केयर यिुनट सञ् चालन गिररहेका 
छन।्कोिभड १९ को परीक्षण तथा सङ्बिमतको अवःथा िनम्नानसुार छः 

  
सचुक २०७८/७९ चैत सम्म 

जम्मा परीक्षण ६७,३२,७०९ 

िप.िस.आर. ५५,८६,४८७ 

एन्टीजेन  ११,४६,२२२ 

िप.िस.आर. सङ्बिमत ९,७८,६३१ 

एन्टीजेन सङ्बिमत १,४०,१५७ 
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सचुक २०७८/७९ चैत सम्म 

कुल सङ्बिमत ११,१८,७८८ 

कुल मतृ्य ु ११,९५१ 
 

खोप पाएकाह को संख्याः 

सचुक 
संख्या कुल जनसंख्याको 

ूितशत
लिक्षत जनसंख्याको 

ूितशत 

किम्तमा एक माऽा २,२१,२७,१६६ ७५.८ ९४.७ 
पूणर् माऽा माऽा १,९३,३६,६०४ ६६.२ ८२.८ 
अितिरक्त माऽा २३,४७,२२२ ८.० १०.० 

 

क्षयरोग िनयन्ऽण कायर्बमः 
आिथर्क वषर् २०७८/७९ को चैत मिहनासम्ममा ५ हजार ५ सय ३ क्षयरोग उपचार केन्ि, ८ 
सय ९६ ूयोगशाला, ८४ जीन एक्सपटर् केन्ि तथा २ राि य ूयोगशाबाट क्षयरोग उपचार तथा 
िनदान सेवा सञ् चालन भइरहेको।औषधी ूितरोधी क्षयरोग उपचारको लािग २२ एम. िड. आर 
उपचार केन्ि ८१ सव एम. िड. आर उपचार केन्ि, एम.िड.आर. होम, ६ िड.आर होःटेलबाट 
उपचार ूदान गिरदै आएको छ।क्षयरोगको नोिटिफकेशन दर ७८.५ ूित दश लाख जनसंख्या 
रहेको छ। 

 

औलोरोग िनवारण कायर्बम 
आिथर्क वषर् २०७८/७९ को चैत मिहनासम्ममा औलोका शंकाःपद िबरामी मध्ये आर.िड.टी.बाट 
माऽ १ लाख ०८ हजार ७५२ जना, माइर्बोःकोपबाट माऽ 1७ हजार ३ सय ९७ जना र 
आर.िड.टी र माइर्बोःकोप दबैुबाट ५ हजार ४ सय ४० जना गरी जम्मा १ लाख ३१ हजार 
५ सय ८९ जनाको रक्त नमूना परीक्षण गदार् ८ सय ४७ लाइर् औलो भएको पाइएको छ। 

 

एच. आइर्. िभ. एड्स िनयन्ऽण कायर्बम 
हाल सम्मको एच.आइर्.िभ. अनमुािनत संख्या ३० हजार ३ सय जना, हालसम्म िनदान गिरएका 
जीिवत सङ्बिमत संख्या २५ हजार ३ सय ३६ र ए.आर.िभ.बाट उपचार पाइरहेका संख्या २१ 
हजार ७ सय २३ रहेको छ। 

 

हा ीपाइले रोग िनवारण कायर्बम 
हा ीपाइले रोग िव को औषधी खवुाउने अिभयान १० िजल्ला सञ् चालन गरी ४४ लाख २ 
हजार जनालाइर्  औषधी खवुाइएको छ। 
 

सामािजक ःवाःथ्य सरुक्षा कायर्बम 
 ७७ िजल्लाको ७ सय ४२ ःथानीय तहमा ःवाःथ्य बीमा कायर्बम िवःतार गिरएको छ।हाल 
सम्म १६ लाख १५ हजार ६ सय २९ पिरवारको ३७ लाख १३ हजार १ सय ५ जना 
ःवाःथ्य बीमामा आब  भएको छ। 

 िवपन् न नागिरक ःवाःथ्य उपचार कायर्बम अन्तगर्त हालसम्म िनम्नानसुारको सेवा ूदान 
गिरएको छः 
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िववरण संख्या 
क्यान्सर १४६८४ 

मटुु ४१९४ 

मगृौलाको उपचार 

हेमोडायलािसस ५२९६ 

पेिरटोिनयल डायलािसस १८३ 

 ूत्यारोपण ४२५ 

 औषधी उपचार ६४१ 

सेरो पोजेिटभ १२७ 

पािकर् न्सन्स ४६ 

अल्जाइमर ६ 

हेड इन्जरुी ३७९ 

ःपाइनल इन्जरुी ८०६ 

िसकलसेल एिनिमया ११९५ 

जम्मा २७९८२ 
 

जनशिक्त िवकास 

ःवाःथ्यकमीर्ह लाइर् दक्षता ूदान गनर् यस आ.व.को चैत सम्ममा िनम्नानसुारको तािलम ूदान 
गिरएको छ। 

तािलमको नाम संख्या 
Second Trimester Safe Abortion Blended Learning 10 
ASRH 12 
ASBA 39 
Burn Care 32 
CTS 73 
Comprehensive Newborn Care Level II 53 
COVID-19 Preparedness and Response 97 
Critical Care (ICU/CCU) 23 
ECCT 399 
First Trimester Safe Abortion Service (Pre-Service) 8 
IMPLANT 114 
IUCD 109 
MA 113 
MEDICOLEGAL 10 
MINILAP 12 
NSV 5 
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तािलमको नाम संख्या 
OTTM 47 
PEN 9 
Palliative CARE 31 
PNC 30 
Primary Emergency Care 50 
RUSG 52 
Safe Abortion Service 18 
SBA 197 

Total 1543 
 

घ. िदगो िवकास लआयका सूचक तथा हालसम्मको ूगित िःथित 
सूचक इकाइर् अवःथा 

पाँच वषर् मिुनको बाल मतृ्य ुदर  ूित हजार २८ 
िशश ुमतृ्य ुदर  ूित हजार २५ 
नवजात िशश ुमतृ्य ुदर  ूित हजार १६ 
मातमृतृ्य ुदर ूितलाख २३९ 
िकशोरी अवःथाको ूजनन (१९ वषर् मिुन जीिवत जन्ममा) ूितशत  ६.३ 
५ वषर्भन्दा मिुनका बालबािलकामा भएको पडु्कोपन 
 (उमेर अनसुार उचाइ कम) ूितशत 

३१.५ 

५ वषर् मिुनका कम तौल भएका बालबािलका ूितशत २४.३ 
दक्ष ूसूित कमीर्ह को सहयोगमा ूसूित गराइएको ूितशत ५५.७ 
ूोटोकलअनसुार ४ पटक गभर्जाँच  ूितशत ५७ 
ःवाःथ्य संःथाह मा ूसूित भएको ूितशत ५८.७ 
ूोटोकल अनसुार तीन पटक उ र ूसूित सेवा ूितशत २९.५ 
पिरवार िनयोजन ूयोगकतार् दर (आधिुनक) ूितशत ४४.२ 
कुल ूजनन दर ूित मिहला जना २ 
क्षयरोग लाग्ने दर (Incidence)  ूितलाख ७८.५ 
कु रोगका िबरामीह  (Case) जना २११६ 
कालाजार (Leishmaniasis) का िबरामी (Case) जना २४३ 
हा ीपाइले (Lymphatic Filariasis) का िबरामी जना १४६४ 
डे ुका िबरामी (Case) जना १२२९ 

 
ङ. अन्य सम्पािदत महत्वपूणर् कायर्ह  

 राि य जनगणनासँगै मातमृतृ्यकुो तथ्या  स लन गिरएको। 
 नेपाल ःवाःथ्य संःथा सवक्षण २०२१ को ूितवेदन सावर्जिनकरण गन तयारी गिरएको। 
 नेपाल जनसाँिख्यक ःवाःथ्य सवक्षण २०२१/२२ को तथ्या  स लन कायर् भइरहेको।  
 अन्तरार्ि य ूवेश िबन्दकुा हेल्थ डेःकमा  नेपाल ूवेश गन ९०% भन्दा बढीको िःबिन  
तथा किरव ८७% सम्म को कोिभड १९ को एिन्टजेन परीक्षण गिरएको साथै िऽभवुन 
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अन्तरार्ि य िवमानःथल लगायत सबै हेल्थ डेःक मा IHR र सङ्बमण रोकथाम लगायतको 
तािलम ूदान गिरएको। 

 

8. आिथर्क वषर् 2077/78 को खदु बजेट तथा खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( . हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
370000113 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 1706476 135207 7.92 
370000133 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 16747 15663 93.53 
370001013 कािन्त बाल अःपताल 484370 337508 69.68 
370001023 शबुराज शिपकल अःपताल 203543 171322 84.17 
370001033 परोपकार ूसूित अःपताल 568096 558757 98.36 
370001043 नेपाल आखाँ अःपताल 30000 27707 92.36 
370001053 बी.पी. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल 242925 242925 100.00 

370001063 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भःकुलर तथा
शान्ःप्लान्ट केन्ि, महाराजगंज 291800 291800 100.00 

370001073 शहीद गंगालाल ॑दय केन्ि 470100 470100 100.00 

370001083 िऽ. िव. िशक्षण अःपताल (सरेुश वाग्ले ःमिृत
क्यान्सर केन्ि समेत) 512300 512300 100.00 

370001093 ःवाःथ्य कर कोषबाट स ािलत कायर्बमह 393000 331742 84.41 
370001103 आयवुद िचिकत्सालय, नरदेवी 85537 80759 94.41 
370001113 िसहंदरबार वै खाना 25500 11408 44.74 
370001123 बी.पी. कोइराला लायन्स नेऽ अध्ययन केन्ि 12500 10000 80.00 
370001133 नेपाल नेऽ ज्योित संघ 43000 43000 100.00 
370001143 ःवाःथ्य क्षेऽ सधुार कायर्बम 4688002 105529 2.25 
370001153 मानव अंग ूत्यारोपण केन्ि 423300 275886 65.18 
370001183 कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनयन्ऽण कायर्बम 13420484 10178267 75.84 
370010113 ःवाःथ्य सेवा िवभाग 191559 150697 78.67 
370011013 क्षयरोग िनयन्ऽण 716316 533578 74.49 
370011023 एड्स तथा यौन रोग िनयन्ऽण 564885 515374 91.24 
370011033 पिरवार कल्याण कायर्बम 2686900 1998846 74.39 
370011053 महामारी रोग िनयन्ऽण कायर्बम 575300 277828 48.29 
370011073 ःवाःथ्य व्यवःथापन कायर्बम 148800 95611 64.25 
370011093 राि य ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्ि 107898 83846 77.71 
370011103 राि य ःवाःथ्य तािलम कायर्बम 110600 68521 61.95 
370011113 िकटजन्य रोग िनयन्ऽण अनसुन्धान तथा तािलम केन्ि 24299 17344 71.38 
370011123 राि य जनःवाःथ्य ूयोगशाला 199900 177244 88.67 
370011153 उपचारात्मक सेवा कायर्बम 74100 28390 38.31 
370011163 निसर्ङ तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कार्यबम 2441488 2261939 92.65 
370020113 औषिध व्यवःथा िवभाग 141935 81883 57.69 
370030113 आयवुद सेवा कायर्बम 55986 31525 56.31 
370311013 ःवाःथ्य बीमा बोडर् 7500000 7361137 98.15 
370410113 ःवाःथ्य अनसुन्धान पिरष 161400 79662 49.36 
370610113 केन्िीय अःपताल तथा ूित ान 2883274 2078893 72.10 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

370610123 िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान (वीर अःपताल
समेत) 2307437 1849871 80.17 

370610133 बी.पी कोइराला ःवाःथ्य िव ान ूित ान 1045470 1040000 99.48 
370610143 कणार्ली ःवाःथ्य िव ान ूित ान 485448 485448 100.00 
370610153 पाटन ःवाःथ्य िव ान ूित ान 173300 173300 100.00 
370610163 रा ी ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 160045 160045 100.00 
370610173 पोखरा ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 820850 672669 81.95 

कुल जम्मा 47194870 34023529 72.09 
 

पुजँीगत खचर् ( . हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

370000114 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 13250 3982 30.06 
370000134 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 2100 2098 99.91 
370001054 बी.पी. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल 176500 176500 100.00 
370001144 ःवाःथ्य क्षेऽ सधुार कायर्बम 74500 52352 70.27 
370001164 एकीकृत ःवाःथ्य पूवार्धार िवकास कायर्बम 12439459 6042235 48.57 
370001184 कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनयन्ऽण कायर्बम 601185 553505 92.07 
370011014 क्षयरोग िनयन्ऽण 98613 64026 64.93 
370011034 पिरवार कल्याण कायर्बम 337200 53533 15.88 
370011054 महामारी रोग िनयन्ऽण कायर्बम 88400 30358 34.34 
370011074 ःवाःथ्य व्यवःथापन कायर्बम 705759 35028 4.96 
370011094 राि य ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्ि 500 429 85.79 
370011104 राि य ःवाःथ्य तािलम कायर्बम 2200 2200 100.00 
370011124 राि य जनःवाःथ्य ूयोगशाला 78660 36170 45.98 
370011154 उपचारात्मक सेवा कायर्बम 1600 717 44.81 
370011164 निसर्ङ तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कार्यबम 300 300 99.84 
370020114 औषिध व्यवःथा िवभाग 24600 16250 66.06 
370030114 आयवुद सेवा कायर्बम 45200 5879 13.01 
370610114 केन्िीय अःपताल तथा ूित ान 96089 15738 16.38 
370610134 बी.पी कोइराला ःवाःथ्य िव ान ूित ान 150000 150000 100.00 
370610144 कणार्ली ःवाःथ्य िव ान ूित ान 71100 71100 100.00 
370610164 रा ी ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 165240 165240 100.00 

 कुल जम्मा 15172455 7477639 49.28 
 

9. आिथर्क वषर् 2078/79 को खदु बजेट तथा चैत मसान्तसम्मको खचर्को िववरणः 
चाल ुखचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

370000113 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 422531 93538 22.14 
370000133 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 20300 10781 53.11 
370001013 कािन्त बाल अःपताल 345259 195494 56.62 
370001023 शबुराज शिपकल अःपताल 216866 139176 64.18 
370001033 परोपकार ूसूित अःपताल 416969 318053 76.28 
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ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 
370001043 नेपाल आखाँ अःपताल 36800 31865 86.59 
370001053 बी.पी. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल 243776 233746 95.89 

370001063 मनमोहन कािडर्योथेरािसक भःकुलर तथा शान्ःप्लान्ट
केन्ि, महाराजगंज 251800 177735 70.59 

370001073 शहीद गंगालाल ॑दय केन्ि 483591 371172 76.75 

370001083 िऽ. िव.िशक्षण अःपताल (सरेुश वाग्ले ःमिृत क्यान्सर
केन्ि समेत) 686076 551600 80.40 

370001093 ःवाःथ्य कर कोषबाट स ािलत कायर्बमह 400000 282175 70.54 
370001103 आयवुद िचिकत्सालय, नरदेवी 77586 58513 75.42 
370001113 िसहंदरबार वै खाना 25300 4495 17.77 
370001123 बी.पी. कोइराला लायन्स नेऽ अध्ययन केन्ि 10000 10000 100.00 
370001133 नेपाल नेऽ ज्योित संघ 63000 5444 8.64 
370001143 ःवाःथ्य क्षेऽ सधुार कायर्बम 5576037 192413 3.45 
370001153 मानव अंग ूत्यारोपण केन्ि 359471 157199 43.73 
370001183 कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनयन्ऽण कायर्बम 44156404 13359661 30.26 
370010113 ःवाःथ्य सेवा िवभाग 275200 149483 54.32 
370011013 क्षयरोग िनयन्ऽण 718912 100594 13.99 
370011023 एड्स तथा यौन रोग िनयन्ऽण 565200 24619 4.36 
370011033 पिरवार कल्याण कायर्बम 5040800 1299130 25.77 
370011053 महामारी रोग िनयन्ऽण कायर्बम 488987 47033 9.62 
370011073 ःवाःथ्य व्यवःथापन कायर्बम 155900 28779 18.46 
370011093 राि य ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्ि 98800 37015 37.46 
370011103 राि य ःवाःथ्य तािलम कायर्बम 91625 43077 47.01 
370011113 िकटजन्य रोग िनयन्ऽण अनसुन्धान तथा तािलम केन्ि 22200 9861 44.42 
370011123 राि य जनःवाःथ्य ूयोगशाला 184516 112798 61.13 
370011153 उपचारात्मक सेवा कायर्बम 44373 7873 17.74 
370011163 निसर्ङ तथा सामािजक सरुक्षा सेवा कार्यबम 2543762 1520674 59.78 
370020113 औषिध व्यवःथा िवभाग 138737 64132 46.23 
370030113 आयवुद सेवा कायर्बम 47300 18848 39.85 
370311013 ःवाःथ्य बीमा बोडर् 7500000 3500000 46.67 
370410113 ःवाःथ्य अनसुन्धान पिरष 211100 157812 74.76 
370610113 केन्िीय अःपताल तथा ूित ान 3268157 1553504 47.53 
370610123 िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान (वीर अःपताल समेत) 1486112 697355 46.92 
370610133 बी.पी कोइराला ःवाःथ्य िव ान ूित ान 479455 442605 92.31 
370610143 कणार्ली ःवाःथ्य िव ान ूित ान 424889 311155 73.23 
370610153 पाटन ःवाःथ्य िव ान ूित ान 453874 445550 98.17 
370610163 रा ी ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 167255 134631 80.49 
370610173 पोखरा ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 327971 193329 58.95 

कुल जम्मा 78526891 27092915 34.50 
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पुजँीगत खचर् ( .हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्ऽालय/िनकाय/कायर्बम खदु बजेट खचर् ूितशत 

370000114 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 2500 0 0.00 
370000134 पशपुित होिमयो िचिकत्सालय र यनुानी औषधालय 3100 497 16.04 
370001144 ःवाःथ्य क्षेऽ सधुार कायर्बम 134900 6542 4.85 
370001164 एकीकृत ःवाःथ्य पूवार्धार िवकास कायर्बम 11942884 4111364 34.43 
370001184 कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनयन्ऽण कायर्बम 1670000 811980 48.62 
370010114 ःवाःथ्य सेवा िवभाग 8900 0 0.00 
370011014 क्षयरोग िनयन्ऽण 115810 75525 65.21 
370011034 पिरवार कल्याण कायर्बम 299100 86020 28.76 
370011054 महामारी रोग िनयन्ऽण कायर्बम 10700 0 0.00 
370011074 ःवाःथ्य व्यवःथापन कायर्बम 601944 8288 1.38 
370011094 राि य ःवाःथ्य िशक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्ि 500 144 28.71 
370011104 राि य ःवाःथ्य तािलम कायर्बम 1900 1446 76.10 
370011124 राि य जनःवाःथ्य ूयोगशाला 80500 5887 7.31 
370020114 औषिध व्यवःथा िवभाग 23400 5839 24.95 
370030114 आयवुद सेवा कायर्बम 44600 3126 7.01 
370610114 केन्िीय अःपताल तथा ूित ान 284100 0 0.00 

370610124 िचिकत्सा िव ान राि य ूित ान (वीर अःपताल
समेत) 240000 240000 100.00 

370610144 कणार्ली ःवाःथ्य िव ान ूित ान 63772 63772 100.00 
370610164 रा ी ःवाःथ्य िव ान ूिंतठान 105944 105944 100.00 

कुल जम्मा 15634554 5526372 35.35 
 

 



  



 
 
 
 

अनसूुचीह  



 



अनसुूची -1 
आिथर्क वषर् 2077/78 को वैदेिशक सहायता ूाि को िववरण 

( . हजारमा) 
ब. 
सं. 

मन्ऽालयको नाम 
अनदुान ऋण 

कुल जम्मा 
नगद सोधभनार् हनुे सोझै भक्तानी वःतगुत जम्मा अनदुान नगद सोधभनार् हनुे सोझै भक्तानी जम्मा ऋण 

1 अदालत 0 0  0 0 0 883639 0 0 883639 883639 

2 राि य मिहला आयोग 0 30005 0 0 30005   0 0 0 30005 

3 अथर् मन्ऽालय 55680 188134 702844 0 946657 3082198 0 0 3082198 4028855 

4 उ ोग, वािणज्य तथा आपिूतर् मन्ऽालय 4025 411892 160290 0 576208 400000 813364  0 1213364 1789572 

5 ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय 29610 167079 353440 0 550129 4520808 793762 186938 5501508 6051637 

6 कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय 5765237 377055 269708 0 6412000 7212130 1163383 0 8375513 14787513 

7 खानेपानी मन्ऽालय 0 208544 2216 0 210760   2142044 695202 2837246 3048006 

8 गहृ मन्ऽालय 0 42150 0 0 42150 1697658 43824 0 1741481 1783631 

9 संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ ययन मन्ऽालय 0 9803 114117 0 123921 0 0 0 0 123921 

10 वन तथा वातावरण मन्ऽालय 10672 570788 530284 0 1111744 2946 0 0 2946 1114690 

11 भौितक, पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 0 1860695 201201 0 2061896 28304503 3285216 6822011 38411730 40473626 

12 मिहला, बालबािलका तथा ज्ये  नागिरक मन्ऽालय 0 0 4242 0 4242 0 0 0 0 4242 

13 यवुा तथा खेलकुद मन्ऽालय 0 0 0  0 0 18076 0 0 18076 18076 

14 शहरी िवकास मन्ऽालय 0 0 165569 0 165569 2966582 1805904 753255 5525741 5691309 

15 िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय 66808 88045 262602 310500 727955 311235 1955380 0 2266615 2994570 

16 संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय 50812 381115 780653 0 1212581 171189 1813853 0 1985042 3197622 

17 ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 3640893 2411817 409348 1401518 7863577 13074141 2654955 0 16561423 24424999 

18 ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 6437 0 223329 0 229766 0 15730 0 15730 245496 

19 राि य पनुःिनमार्ण ूािधकरण 4988 2152995 0 0 2157983 2020848 17057350 0 19168866 21326849 

20 अथर् मन्ऽालय-िव ीय व्यवःथा 0 0 2128066 0 2128066 12699967 2621591 0 33689848 35817913 

21 ूदेश  36992 2482801 0 0 2519793 1005098 1347116 0 2352215 4872007 

22 ःथानीय तह 1360482 5409686 636155 0 7406323 14571595 14743404 0 29314999 36721322 

जम्मा 11032634 16792607 6944065 1712018 36481323 92942613 52256875 27748692 172948179 209429503 

ॐोतः महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय। 



अनसूुची-2 
Project Aid Commitment 

Projectwise Report upto Chaitra 

FY 2021/22 (2078/79) 

 
 

S. 
N. 

Date of 
Agreement 

Donor Name of the Project 
Type of 

Assistance

Amount (in millions) 
Sector In Foreign 

Currency
In NRs. 

1 
22 July 2021 

(Shrawan 7, 2078)
GCF 

Improving Climate Resilience 
of Vulnerable Communities 
and Ecosystems in the 
Gandaki River Basin, Nepal

Grant USD 27.4 3,339.35 Environment 

2 
29 July 2021 

(Shrawan 14, 2078)
ADB  

Prevention and Control of 
Covid-19 through WASH and 
Health initiative in secondary 
and small towns. 

Grant USD 5 596.55 
Water 

Supply and 
Sanitation 

3 
11 Aug. 2021 

(Shrawan 27, 2078)
ADB 

Responsive COVID-19 
Vaccines for Recovery Project 

Loan USD 165 19,697.70 Covid 

4 
19 Aug. 2021 

(Bhadra 3, 2078)
WB 

Nurturing Excellence in Higher 
Education Program ( NEHEP).

Loan  USD 60 7,050.00 Education 

5 
10Sept. 2021 

(Bhadra 25, 2078)
Switzer
land 

Enhanced Skills for 
Sustainable and Rewarding 
Employment (ENSSURE), 
Phase II.

Grant CHF 14.7 1,876.16 Education 

6 
15 Sept.2021 

(Bhadra 30, 2078)
WB 

School Sector Development 
Program

Loan USD 50 5,879.50 Education 

7 
15 Sept.2021 

(Bhadra 30, 2078)
WB 

Nepal Health Sector 
Management Reform Program 
for Result (NHSMRP) 

Loan USD 50 5,879.50 Health 

8 
28 Sept 2021 

(Ashoj 12, 2078)
IFAD 

Value Chains for Inclusive 
Transformation of Agriculture 
Programme- VITA 

Loan  USD 97.67 11,622.73 Agriculture 

9 
29 Nov. 2021 

(Mangsir 10, 2078)
ADB 

Electricity Grid Modernization 
Project- Additional Financing

Loan  USD 60 7,170.00 Energy 

10 
15 Dec. 2021 

(Mangsir 29, 2078)
Korea 

Establishment of Polytechnic 
Institute for Construction 
Workforce Development in 
Province 2, Nepal

Grant USD 8.6 1,040.60 Education 

11 
13 Jan. 2022 

(Poush 29, 2078)
IMF 

Extended Credit Facility 
(ECF)

Loan USD 395.9 46,700.36 
Budgetary 

Support 

12 
25Jan. 2022 

(Magh 11, 2078)
Japan  

Policy Loan for Economic 
Growth and Resilience 

Loan Yen 10,000 10,470.00 
Budgetary 

support 

13 
28 Feb. 2022 

(Falgun 16, 2076)
WB  

Nepal's COVID 19 Emergency 
Response and Health System 
Preparedness- Second 
additional financing

Loan USD 18 2,140.00 Health 

14 
10 Mar. 2022 

(Falgun 26, 2078)
Japan 

Implementation of the Water 
Supply Improvement Project - 
Biratnagar

Grant JPY2541 2,610.00 
Water 

Supply and 
Sanitation 

Total 126,072.45 percentage 

    Grant 9,462.66 7.51 

 Loan 116,609.79 92.49 

    Total (A) 126,072.45 100.00 

 



अनसूुची-३ 
आिथर्क वषर् २०७८/७९ को साउन देिख चैत मसान्तसम्म आिथर्क ऐन, २०७८ को  

दफा १८ बमोिजम िदइएको राजःव छुटको िववरण 
 

ब. 
सं. छुट ूदान गिरएको िनकायको नाम पैठारी मूल्य ( .) छुट िदइएको राजःव 

रकम ( .) 
1 ईरकन इन्टरनेशनल िल. 12,14,11,324 1,81,81,424 
2 एम. आर. य.ु सेवकराम कन्सशक्सन ूा.िल. 5,01,70,170 85,93,945 
3 एस.एस. रेल वक्सर् ूा.िल. 8,14,03,737 1,21,99,177 
4 काठमाड  महानगरपािलका 4,89,64,749 3,66,32,166 
5 कृिष िवभाग 3,66,41,313 17,83,209 
6 गोन्जाउ कन्सशक्सन ई. 4,31,23,907 58,55,916 
7 गोरखा नगरपािलका 49,76,020 5,51,163 
8 चाइना रेलवे १४ औं व्यूरो मपु क. 8,03,21,651 1,07,20,439 
9 चाइना िसम्याक ई. क. िल. 4,38,66,24,889 56,11,07,089 
10 जलॐोत तथा िसँचाइ िवभाग 40,93,397 4,59,533 
11 िजतेन्ि कुमार िमौ 45,33,185 6,24,846 
12 िजरी नगरपािलका 12,63,466 1,17,819 
13 िजल्ला ूशासन कायार्लय, िसन्धपुाल्चोक 1,77,17,421 23,44,057 
14 तनहुँ हाइसोपावर 45,01,71,903 6,39,42,192 
15 िऽभवुन िवँ विव ालय, वातावरण िव ान केन्िीय िवभाग 69,08,086 6,44,182 
16 िऽभवुन िवँ विव ालय 26,44,038 2,58,700 
17 िऽशलु इिन्जकन ूा.िल. 1,66,55,817 21,82,227 
18 दरुसञ् चार कन्सल्टेन्ट 5,44,99,173 1,02,30,257 
19 धिुलखेल अःपताल 12,99,90,010 1,88,68,202 
20 धिुलखेल नगरपािलका 46,92,828 4,37,607 
21 नेपाल आखँा कायर्बम 1,79,28,000 15,82,146 
22 नेपाल आयल िनगम 10,59,91,26,382 6,22,75,15,920 
23 नेपाल चाईना िहमालयन ृेन्डसीप 34,71,442 3,75,363 
24 नेपाल जडुो संघ 71,94,933 8,74,185 
25 नेपाल भारो ोलन संघ 31,07,264 3,77,534 
26 नेपाल िव तु ूािधकरण 5,30,21,57,693 72,55,45,335 
27 नेपाल िस.आर.एस.कम्पनी ूा.िल. 5,34,76,837 80,08,157 
28 नेपाल सिुट  संघ 4,147,876 17,32,935 
29 नेपाली सेना 83,17,34,428 12,18,65,195 
30 पररा  मन्ऽालय 51,07,96,731 6,29,19,175 
31 पी.पी. मण्डल ूोजेक्ट 83,13,707 10,10,122 
32 परुातत्व िवभाग 41,07,15,15 49,90,192 
33 ूितमान िनमा मेमेिरयल फाउन्डेशन 2,82,98,139 26,38,805 



ब. 
सं. छुट ूदान गिरएको िनकायको नाम पैठारी मूल्य ( .) छुट िदइएको राजःव 

रकम ( .) 
34 ूहरी ूधान कायार्लय 18,61,96,628 1,99,13,217 
35 बकुलहर रत् ननगर अःपताल 61,51,740 6,40,993 
36 बागमती कन्सशक्सन कम्पिन 3,59,10,230 48,00,377 
37 िबग ुगाउँपािलका 2,21,62,392 21,69,413 
38 िॄिटस गखुार्ज नेपाल 4,45,84,694 49,84,788 
39 भारतीय दूतावास 10,95,69,826 1,33,12,740 
40 मािथल्लो िऽशलुी ३ए हाइसो ई. ूोजेक्ट 6,86,37,853 60,57,292 
41 िमलेिनयम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल 2,10,46,188 24,37,776 
42 यनुाईटेड िमसन टु नेपाल 26,81,970 2,62,165 
43 राजिदप िवल्डकन ूा.ली. 22,01,74,852 4,84,94,952 
44 राि य एड्स तथा यौन रोग िनयन्ऽण केन्ि 4,28,92,387 60,60,643 
45 राि य क्षयरोग केन्ि 4,58,99,430 65,96,128 
46 राि य सूचना ूिविध केन्ि 59,57,970 7,78,648 
47 राहदानी िवभाग 53,48,66,254 6,49,86,252 
48 रोय इिन्जिनयसर् 41,89,072 5,55,348 
49 लिुम्बनी ूादेिशक अःपताल 2,40,38,287 27,59,778 
50 लिुम्बनी िबल्डसर् ूा. िल. 68,36,659 12,36,184 
51 वन हटर् वल्डर् वाइड नेपाल 2,40,28,79,289 36,04,31,909 
52 िवल्डी  रेिसलेन्ट चरेु िरजन 45,44,493 15,54,065 
53 िवँ व ःवाःथ्य कायर्बम 94,64,40,860 8,75,84,308 
54 संयकु्त रा  संघीय उच्चायकु्तको कायार्लय 2,57,77,362 43,13,193 
55 संयकु्त रा  संघीय िवकास कायर्बम 3,53,89,940 36,80,844 
56 िसनो हाइसो व्यूरो क.ली. 5,93,99,117 86,45,335 
57 ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय 16,95,59,294 10,59,99,719 
58 ःवाःथ्य सेवा िवभाग 43,38,83,944 6,16,40,944 
59 हाज्म एण्डो कप रेशन 1,39,47,17,303 18,39,93,604 
60 हेल्भेटास नेपाल 24,04,95,121 2,50,06,843 
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