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प्राक्कर्न 

 

नेपालको संविधान अनसुार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको दबैु सदनको संयकु्त बैठकमा राजस्ि 
र व्ययको िावर्थक अनमुान सँगै अघघल्लो आतर्थक िर्थमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याईएको खर्थको रकम र 
त्यसको लक्ष्य हातसल भयो िा भएन भने्न वििरण पेश गनुथपने हनु्त्छ। संविधानको उल्लेघखत प्रािधान अनरुुप 
आतर्थक िर्थ २०७४/७५ को यर्ार्थ र आतर्थक िर्थ २०७५/७६ को फागनु मसान्त्तसम्मको सम्बघन्त्धत 
मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रगतत वििरणहरूका आधारमा यो मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण तयार गररएको छ। यस 
वििरणमा आतर्थक िर्थ २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्र्ानीय तहमा उपलब्ध गराएको 
समानीकरण, सशतथ, समपरुक र विशेर् अनदुानको उपयोग गरी हातसल भएको उपलघब्ध समािेश गररएको 
छैन । प्रदेश र स्र्ानीय तहबाट भएको खर्थको वििरण सम्बघन्त्धत तहिाट सम्बघन्त्धत संसद/सभामा जानकारी 
गराउनपुने कानूनी व्यिस्र्ा रहेकोले ती खर्थको वििरण यसमा समािेश गररएको छैन। आगामी ददनमा प्रदेश 
तर्ा स्र्ानीय तहको आम्दानी र खर्थको प्रगतत समेत राविय तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रतततबघम्ित हनुे व्यिस्र्ा 
तमलाउने कायथ अगाति बढेको छ । आतर्थक िर्थ २०७४/७५ को वितनयोघजत िजेटको खर्थ र सोको 
उपलघब्ध सन्त्तोर्प्रद देघखएको छ।यस वकतसमको वििरणले मन्त्रालयहरूको िजेट तर्ा खर्थको अिस्र्ा एिं 
सम्पाददत महत्िपूणथ कायथहरूको सम्िन्त्धमा संघीय संसदलाई यर्ार्थ जानकारी हनु ेविश्वास तलएको छु । 

र्ाल ुआतर्थक िर्थ २०७५/७६ को बजेटले मौतलक हकको रुपमा रहेका न्त्यूनतम आधारभतू आिश्यकताहरू 
पररपूततथ गदै र्रम गररिी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्त्य गने, साधन श्रोत अिसर र क्षमताको विकास तर्ा 
उच्र्तम उपयोग गरी द्रतु आतर्थक तर्ा मानिीय विकास गने र आतर्थक, भौततक तर्ा सामाघजक पूिाथधार 
विकास गरी समनु्नत, सदुृढ, स्िातधन र समाजिाद उन्त्मखु अर्थतन्त्रको तनमाथण गने उदे्दश्य तलएको छ। बजेटको 
प्रभािकारी कायाथन्त्ियनका लातग मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणालीिाट प्राप्त हनु े कायथक्रमलाई नै स्िीकृत 
कायथक्रम र खर्थ गने अघततयारी मानी बजेट तनकासा हनुे व्यिस्र्ा तमलाइएको छ। यसैगरी सम्िघन्त्धत 
सघर्िलाई बजेट कायाथन्त्ियनको घजम्मेिार बनाई सम्बघन्त्धत विभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुलाई आयोजना 
कायाथन्त्ियनको लातग घजम्मेिार बनाउने जस्ता र्प नीततगत तर्ा प्रवक्रयागत सधुारहरू गररएको छ ।  

सामाघजक न्त्याय सवहतको ततब्र आतर्थक विकासको यारालाई अगाति बढाउँदै "समदृ्ध नपेाल: सखुी नपेाली" को 
राविय आकांक्षालाई सार्थक बनाउन हालको बजेट वितनयोजन र कायाथन्त्ियन क्षमतामा सधुार गने, 

उत्पादनमलुक क्षेरमा लगानी केघन्त्द्रत गने, रोजगारी तसजथना हनु े क्षेरमा वितनयोजन कुशलता अतभिवृद्ध गने 
लगायतका ददशामा तनरन्त्तर प्रयास भइरहेको छ । प्रस्ततु वििरण यससंग सरोकार राख्न ेसबैलाई उपयोगी हनु े
विश्वास तलएको छु । 

अन्त्तमा, यो वििरण तयार गने कायथमा संलग्न सबैलाई धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु । 

 

िा. यिुराज खततििा 
अर्थमन्त्री 

२०७६, जेठ  





प्रगतत वििरणको सम्बन्त्धमा 

 

 प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा सबै मन्त्रालयहरूको संघक्षप्त पररर्य, गत आतर्थक िर्थ २०७4/७5 को 
यर्ार्थ खर्थ र प्रगतत, आतर्थक िर्थ २०७5/७6 मा वितनयोजन ऐनद्वारा मन्त्रालयहरूलाई 
वितनयोघजत बजेटको 2075 रै्र मसान्त्तसम्मको खर्थको वििरण र २०७5 फागनुसम्मका 
सम्बघन्त्धत मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरू र बजेट िक्तव्यमा उघल्लघखत 
नीतत र कायथक्रमहरूको प्रगतत वििरण संघक्षप्त रूपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  
 

 आतर्थक ऐन, २०७4 बमोघजम आतर्थक िर्थ 2074/75 को तेश्रो र्ौमातसक अिधी तर्ा 
आतर्थक ऐन, २०७5 बमोघजम सम्बघन्त्धत तनकायको तसफाररसमा प्रदान गररएको राजस्ि छुटको 
वििरण र र्ाल ुआतर्थक िर्थ २०७5/७6 को फागनुसम्मको नेपाल सरकारलाई प्राप्त िैदेघशक 
सहायताको आयोजनागत प्रततिद्धता वििरण समेत समािेश गररएको छ । 

 

 सम्बघन्त्धत मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्क, प्रगतत एिं सोसँग सम्बघन्त्धत वििरणका 
अततररक्त खर्थको सम्बन्त्धमा महालेखा तनयन्त्रक कायाथलयको खर्थ व्यिस्र्ापन सम्बन्त्धी सूर्ना 
प्रणालीमा आधाररत तथ्याङ्क समेत प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

 प्रस्ततु वििरणमा साविकमा रहेका मन्त्रालयहरूबाट सम्पाददत कायथहरूलाई नेपाल सरकार 
कायथविभाजन तनयमािली, 2074 िमोघजम कायम हनु आएका मन्त्रालयहरूको प्रगतत 
वििरणमा समािेश गररएको छ ।  

 

अर्थ मन्त्रालय 
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संिैधातनक तनकाय/मन्त्रालयगत व्यय वििरण 

(रू. हजारमा) 

अनदुान 
संकेत मन्त्रालय/तनकाय 

आतर्थक िर्थ  
2074/75 को 

यर्ार्थ खर्थ 

आतर्थक िर्थ  
2075/76 को 

खदु बजेट 

आतर्थक िर्थ  
2075/76 को 
 रै्र मसान्त्त 
सम्मको खर्थ 

101 रािपतत 155722 238382 77377 
102 उपरािपतत 39968 47418 31995 
202 व्यिस्र्ावपका - संसद 1041436 1282988 685049 
204 अदालत 4649718 4614731 2740644 
206 अघततयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग 844597 917482 456595 
208 महालेखा परीक्षकको कायाथलय 610060 801200 368322 
210 लोक सेिा आयोग 740695 753922 387719 
212 तनिाथर्न आयोग 8957607 522300 231629 
214 राविय मानि अतधकार आयोग 183356 205100 110449 
216 महान्त्यायातधिक्ताको कायाथलय 967622 0   
218 न्त्याय पररर्द् 63328 55030 36319 
220 राविय प्राकृततक स्रोत तर्ा वित्त आयोग 83683 92400 30869 
222 राविय मवहला आयोग   154500 78851 
224 राविय दतलत आयोग   40100 2871 
226 राविय समािशेी आयोग   40100 7959 
228 आददिासी जनजातत आयोग   40100 5903 
230 मधेशी आयोग   40100 13865 
232 र्ारू आयोग   40100 11040 
234 मघुस्लम आयोग   70100 1939 
250 प्रदेश प्रमखुहरू 131297 293000 118336 
301 प्रधानमन्त्री तर्ा मघन्त्रपररर्द्को कायाथलय 120237211 144695927 60254735 
305 अर्थ मन्त्रालय 6542331 13598967 3074023 
306 आपूततथ मन्त्रालय * 963280 0   
307 उद्योग मन्त्रालय * 4240163 7372614 2527403 
308 ऊजाथ  मन्त्रालय * 25944514 46315337 18222205 

311 कानून, न्त्याय तर्ा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 155951 513585 172528 

312 कृवर् विकास मन्त्रालय * 19271782 31511064 15449960 
313 खानेपानी तर्ा सरसफाई मन्त्रालय 19949169 18038859 2735357 
314 गहृ मन्त्रालय 59953339 57182859 36679796 

325 संस्कृतत, पयथटन तर्ा नागररक उड्डयन 
मन्त्रालय 3525869 4487027 1524367 

326 परराि मन्त्रालय 4666683 4683087 3573458 
327 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय * 4698816 0   
329 िन तर्ा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 12286510 11515390 4342886 



अनदुान 
संकेत मन्त्रालय/तनकाय 

आतर्थक िर्थ  
2074/75 को 

यर्ार्थ खर्थ 

आतर्थक िर्थ  
2075/76 को 

खदु बजेट 

आतर्थक िर्थ  
2075/76 को 
 रै्र मसान्त्त 
सम्मको खर्थ 

330 िाघणज्य मन्त्रालय * 684838 0   
331 जनसंतया तर्ा िातािरण मन्त्रालय * 4434177 0   
332 विज्ञान तर्ा प्रवितध मन्त्रालय * 1142486 0   
336 भतूमसधुार तर्ा व्यिस्र्ा मन्त्रालय * 5320976 0   
337 भौततक पूिाथधार तर्ा यातायात मन्त्रालय 102605386 0 51047731 

340 मवहला, बालबातलका तर्ा समाज कल्याण 
मन्त्रालय 1438942 693343 225538 

343 यिुा तर्ा खेलकूद मन्त्रालय 2156361 3935023 2428126 
345 रक्षा मन्त्रालय 48201232 49926163 32771064 
347 शहरी विकास मन्त्रालय 27826983 29725812 11703783 
349 शाघन्त्त तर्ा पनुतनथमाथण मन्त्रालय * 2084075 0   
350 घशक्षा मन्त्रालय 46007744 44189818 21867151 
352 सहकारी तर्ा गररबी तनिारण मन्त्रालय* 759314 0   
356 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय * 996359 0   
357 तसरँ्ाइ मन्त्रालय * 34429701 0   
358 सूर्ना तर्ा सञ्चार मन्त्रालय * 4522599 5633250 3311488 

365 संघीय मातमला तर्ा स्र्ानीय विकास 
मन्त्रालय* 58944814 64431429 32951515 

370 स्िास्थ्य मन्त्रालय * 27370265 29581008 13073225 
371 श्रम तर्ा रोजगार मन्त्रालय * 966810 4079431 275013 
391 राविय योजना आयोगको सघर्िालय 1026414 680179 318385 
501 अर्थ मन्त्रालय- वित्तीय व्यिस्र्ा 59494773 107727140 26441354 
502 अर्थ मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भकु्तानी 49471538 57190100 22208219 

503 अर्थ मन्त्रालय- िैदेघशक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीय) 19254796 23841700 13501464 

504 अर्थ मन्त्रालय- िैदेघशक ऋण भकु्तानी 
(दद्वपक्षीय) 3194806 4093600 1765777 

601 
अर्थ मन्त्रालय- कमथर्ारी सवुिधा तर्ा 
सेिातनितृ सवुिधा 42004795 59992191 37138158 

602 अर्थ  मन्त्रालय- विविध 879277 27551186 578796 
701 प्रदेश  7145500 114074410 68856272 
801 स्र्ानीय तह 234010159 210710150 127601236 

  जम्मा 1087279827 1188219702 622018744 
श्रोतीः महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय  

* साविकमा रहेका तनकाय/मन्त्रालयहरू र नेपाल सरकार कायथविभाजन तनयमािली, 2074 िमोघजम कायम हनु आएका 
मन्त्रालयहरूको खर्थ वििरण ।  
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प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 

मलुकुको सिोच्च प्रशासतनक तनकायको रूपमा रहेको यस कायाालयले समग्र सािाजतनक नीतत तजुामाको 
संयोजन तथा नीतत कायाान्त्ियनको अनगुमनसम्बन्त्धी काया गर्ाछ । विधेयक तथा अध्यारे्श स्िीकृततको 
प्रवियालाई अगाति बढाउन,े तनयम तथा आरे्श स्िीकृत गरी जारी गराउने काया गनुाका साथै नपेाल 
सरकारको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा र्ीर्ाकालीन नीतत तथा रणनीततको तजुामा, स्िीकृतत तथा 
कायाान्त्ियनको अनगुमन, मूल्याङ्कनको काया यस कायाालयले गर्ाछ। यस कायाालयले नेपाल सरकारका 
मन्त्रालय एिं तनकायहरूबाट सम्पार्न हनुे कायाको रेखरे्ख, तनयन्त्रण, तनरीक्षण, समन्त्िय तथा अनगुमन, 
मूल्याङ्कनको काया गर्ाछ। रे्शको राजनीततक, आतथाक, सामान्त्जक, प्रशासतनक तथा शान्त्न्त्त सवु्यिस्थाको 
गततवितध बारेमा अद्याितधक जानकारी तलन े तथा अनगुमन गने, व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, 
शासकीय सधुार तथा भ्रष्ट्राचार तनयन्त्रण, सर्ाचार प्रिर्द्ान, प्रशासतनक पनुसंरचना, द्विपक्षीय िा बहपुक्षीय 
सन्त्न्त्ध/सम्झौता िा सहमतत कायाान्त्ियनको अनगुमन, मानि अतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्ानसम्बन्त्धी कायाहरू 
पतन गर्ाछ ।  
 

२. र्ीर्ाकालीन सोच:  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयलाई सशुासनको नेततृ्िर्ायी र उत्कृष्ट तनकायको रूपमा स्थावपत 
गने । 

३. उद्दशे्य:  

 प्रशासनयन्त्रलाई विश्वसनीय, पररणाममूखी, उत्तरर्ायी र सक्षम बनाउन,े 
 सािाजतनक सेिा प्रिाहलाई र्क्ष र प्रभािकारी बनाउने, 
 सािाजतनक नीतत तथा योजना कायाान्त्ियनलाई नततजामूलक बनाउने, 
 मानि अतधकारको प्रिर्द्ान गने, 
 विद्यतुीय शासनलाई बढािा द्वर्ने, 
 मन्त्रालय तथा तनकायहरूको रेखरे्ख र तनयन्त्रण गने, 
 विकास तनमााण कायालाई पारर्शी तथा जनमैरी बनाउन,े 
 शून्त्य सहनशीलता मार्ा त ्भ्रष्टाचार तनिारण गने, 
 सर्ाचार पर्द्ततलाई प्रोत्साहन गने ।  

४. रणनीततिः 
 भौततक पूिााधार विकासमा समन्त्िय एिं सधुार गने, 
 विद्यतुीय शासन प्रणालीको विकास एिं विस्तार गने, 
 िेस्क प्रणालीमा आधाररत ितामान संगठन संरचनालाई थप सदुृढ गने, 
 कायासम्पार्न सूचक मार्ा त ्नततजामूलक व्यिस्थापन पर्द्तत लागू गने, 
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 गनुासो व्यिस्थापनलाई सदुृढ गने, 
 सािाजतनक सेिा प्रिाहको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभािकारी बनाउने, 
 भकूम्पपतछको पनुतनामााण कायामा सहजीकरण गने, 
 मानि अतधकारको संरक्षण एिं प्रिर्द्ान गने, 
 संर्ीयता कायाान्त्ियनको विषयमा समन्त्िय एिं सहजीकरण गने । 

५. कायाक्षरे  

नेपाल सरकार (कायाविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्त्जम यस कायाालयले सम्पार्न गनुापने कायाहरू 
रे्हाय अनसुार रहेका छन:् 

 मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी, 
 नेपाल सरकारको काया विभाजन र कायासम्पार्न तनयमािली तजुामा तथा कायाान्त्ियन, 

 नेपालको शासन व्यिस्थाको सामान्त्य तनरे्शन, तनयन्त्रण र सञ्चालन, 

 नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्का तनणायको कायाान्त्ियन र अनगुमन, 

 नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कायाको रेखरे्ख तनरीक्षण, तनयन्त्रण र समन्त्िय, 

 नेपाल सरकारको अल्पकालीन र र्ीर्ाकालीन नीतत, आितधक योजना र रणनीततको तजुामा,स्िीकृतत, 
कायाान्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

 प्रचतलत काननुबमोन्त्जम प्रमाणीकरण गनुापने तलखत, 

 सङ् र्ीय विधेयक, अध्यारे्श, तनयम, आरे्श, तनरे्न्त्शका र कायावितधसम्बन्त्धी, 
 मलुकुको राजनीततक, आतथाक, सामान्त्जक अिस्था, पूिााधार, रावष्ट्रय सरुक्षा, शान्त्न्त्त सवु्यिस्था, 

कूटनीततक गततवितध, प्रशासतनक गततवितधहरूको अद्याितधक जानकारी प्राति, तनरे्शन र समन्त्िय, 

 शासकीय प्रबन्त्ध, सशुासन प्रिर्द्ान र प्रशासतनक सधुार, 

 द्विपक्षीय तथा बहपुक्षीय सन्त्न्त्ध, सम्झौता, समझर्ारी र सहमतत कायाान्त्ियनको अनगुमन, 

 सङ र्ीय शासन प्रणाली र अन्त्तरप्ररे्शसम्बन्त्धी काया, 
 प्रधानमन्त्रीको सम्पका  र सञ्चार, 

 प्रधानमन्त्रीको तनरे्शन कायाान्त्ियन, 

 मानि अतधकारको संरक्षण, प्रिर्द्ान, समन्त्िय र प्रततिेर्न, 

 भ्रष्टाचार विरुर्द्को नीतत, योजना तथा कायाान्त्ियन, 

 राष्ट्रपतत र उपराष्ट्रपततको कायाालयसम्बन्त्धी, 
 संिैधातनक पररषद्, 

 सङ र्ीय संसर्को अतधिेशन आव्हान र अन्त्त्य, 

 प्ररे्श प्रमखुसम्बन्त्धी, 
 परराष्ट्र तथा सरुक्षा मातमला, 
 अन्त्ततयार र्रुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग, 

 लोक सेिा आयोग, 

 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग, 

 महान्त्यायतधिक्ताको कायाालय र सरकारी िवकलको सम्पका  तनकाय, 
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 रावष्ट्रय योजना आयोग, 

 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण, 

 लगानी बोिा, 
 रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र, 

 सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय, 

 नेपाल ट्रष्टको कायाालय, 

 गररबी तनिारण कोष, 

 रावष्ट्रय अनसुन्त्धान विभाग, 

 सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान विभाग, 

 राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग, 

 नीतत अनसुन्त्धान प्रततष्ठान, 

 रावष्ट्रय तथा अन्त्तर प्ररे्शस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नततजा व्यिस्थापन, 

 प्ररे्शका पर्ातधकारी तथा कमाचारीको िैरे्न्त्शक भ्रमणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्ण्ि, 

 गैरसरकारी संस्थाको तनयमनसम्बन्त्धी मापर्ण्ि, 

 भ्रष्टाचार तनगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्ि अनसुन्त्धान, सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण, लगानी बोिा, गररबी तनिारण 
कोष, सािाजतनक खररर् र रावष्ट्रय पनुतनमााणसम्बन्त्धी तनकायहरू र सोसम्बन्त्धी नीतत, काननु मापर्ण्ि, 

 विपर् व्यिस्थापनसमबन्त्धी समन्त्िय, 

 प्रधानमन्त्री केन्त्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन, 

 अर्ालतको रै्सला कायाान्त्ियन तथा अनगुमन, 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बन्त्न्त्धत रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय संस्थासँग सन्त्न्त्ध, 
सम्झौता, सम्पका  र समन्त्िय, 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बन्त्न्त्धत सािाजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, 
प्रततष्ठान आद्वर्को सञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल न्त्याय सेिाको सरकारी िकील समूहको सञ्चालन, 

 अिन्त्शष्ट अतधकारको प्रयोग, 

 प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी अन्त्य कायाहरू । 
 

 

 

६. आतथाक िषा २०७५/७६ को बजेट िक्तव्यमा उन्त्ल्लन्त्खत नीतत र कायािमका बुरँ्ाहरूको 
207५ र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुरँ्ा नं. बजेट िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

१४५ पन्त्िम सेती आयोजनालाई नपेाल तभरकै श्रोत 
पररचालन गने गरी तनमााण शरुु गररने । 

स्िरे्शी र सम्भावित विरे्शी 
लगानीकताालाई आकषाण गना प्रोजेक्ट शो-
केशमा रान्त्खएको । 

१५० सबैलाई आधतुनक तथा निीकरणीय ऊजाामा पहुँच 
परु् याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्यतु, सौया 

सौया ऊजाा सम्बन्त्धमा १७० मे.िा.को 
लातग सभे लाइसेन्त्स प्रर्ान गररएको । 
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बुरँ्ा नं. बजेट िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

ऊजाा, िाय ु ऊजाा एिं निीकरणीय ऊजााको 
प्रवितधलाई प्रोत्साहन गररने । 

१७७  

 

आगामी आतथाक िषा भकूम्प पीतितहरूको तनजी 
आिास तनमााण काया सम्पन्न गनाका लातग 
आिश्यक िजेट व्यिस्था गररएको।  

अनरु्ान सम्झौता सम्पन्न भएका भकूम्प 
पीतित मध्ये 99 प्रततशतले प्रथम वकस्ता, 
73 प्रततशतले र्ोस्रो वकस्ता र 51 
प्रततशतले तेस्रो वकस्ताको रकम प्राि गरी 
50 प्रततशतले र्र तनमााण सम्पन्न 
गरेका। 

१७८  

 
पनुतनामााणका अन्त्य आयोजनाहरू तोवकएको समयमै 
सम्पन्न गना तनमााण कायालाई थप ततव्रता    
द्वर्ईन।े  

विद्यालय पनुतनामााण तर्ा  ४२०१, सरकारी 
भिन तर्ा  २६२, स्िास््य संस्था तर्ा  
642, सम्पर्ा क्षेरमा २२१, सरुक्षा 
तनकायका १२४  भिनहरू तनमााण सम्पन्न 
भइसकेको र बाँकी संरचनाहरूको 
पनुतनामााण काया जारी रहेको। 

२०४ नपेाललाई अन्त्तरावष्ट्रय लगानी गन्त्तब्यको रूपमा 
स्थावपत गररने । रावष्ट्रय पुजँी तनमााणको 
पररपोषकको रूपमा िाह्रय लगानी आकवषात 
गररन।े 

नेपाललाई अन्त्तरावष्ट्रय लगानी गन्त्तब्यको 
रूपमा स्थावपत गना लगानी सम्मेलन, 
२०१९ गररएको । 

२०५ लगानी प्रिर्द्ान गना काननुी र संस्थागत प्रविया 
सरलीकरण गररने । समय सीमा तनद्वर्ाष्ट गरी 
एकल विन्त्र्बुाट सबै सेिा उपलब्ध हनुे व्यिस्था 
तमलाइन।े 

एकल विन्त्र् ु सेिाको लातग नया ँ ऐनमा 
प्रस्ताि गररएको । 2076 जेठ १ गते 
रे्न्त्ख सञ् चालनमा ल्याइएको ।  

लगानी िोिा ऐन संशोधन गरी यसलाई 
सािाजतनक-तनजी साझेर्ारी समेतको एकिार 
प्रणालीबाट लगानी अनमुतत द्वर्न े संस्थाको रूपमा 
सदुृढ तलु्याइने । 

सािाजतनक-तनजी साझेर्ारी तथा 
लगानीसम्बन्त्धी ऐन पाररत भएको। 

२०७ सरकारले भ्रष्टाचारलाई तनषेध गरै् भ्रष्टाचारजन्त्य 
वियाकलापमा शून्त्य सहनन्त्शलताको नीतत 
अिलम्बन गने। भ्रष्टाचारजन्त्य गततवितधको संरक्षण 
तथा पक्षपोषण गने संस्कृततको अन्त्त्य गरै् भ्रष्टाचार 
गने र गराउन े र्बैुलाई काननुको र्ायरामा 
ल्याइन।े 

 सािाजतनक सेिा प्रिाह, विकास तनमााण, 
अतनयतमततासम्बन्त्धी रावष्ट्रय सतका ता 
केन्त्रमा प्राि ११९१ उजरुी मध्ये ८२८  
उजरुी छानविन गरी र्र्छ्यौट गररएको।  

 गत आतथाक िषा 2०७४/७५ मा 
प्रावितधक परीक्षण गररएका १०७ 
आयोजनाहरूलाई रवुट सच्याउन सतका ता 
केन्त्रबाट सम्बन्त्न्त्धत तनकायमा लेखी 
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बुरँ्ा नं. बजेट िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

पठाइएको। 
२१० पारस्पररक काननुी सहायताको माध्यमबाट सम्पन्त्त्त 

शरु्द्ीकरण तथा संगद्वठत अपराध तनयन्त्रणमा 
अन्त्तराावष्ट्रय सहयोग अतभिवृर्द् गररने। सम्पन्त्त्त 
शरु्द्ीकरण तथा आतंककारी कायामा वित्तीय 
लगानी तनिारणसम्बन्त्धी काननुहरूको प्रभािकारी 
कायाान्त्ियन गररने। 

 सम्पतत शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान विभागबाट 
कुल रू.१ करोि ३० लाखको विगो 
र्ाबी सवहत ५ मदु्दा विशेष अर्ालतमा 
र्ायर भएको । 

 सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तनिारणसम्बन्त्धी ५ 
िषे रणनीतत तजुामा भएको ।  

२२४ सरकारको बावषाक बजेट तथा आितद्यक र 
र्ीर्ाकालीन योजनाहरूको तजुामा यथाथापरक, 
िस्ततुनष्ट र कायाान्त्ियन योग्य बनाउने िममा 
आिश्यक अध्ययन र अनसुन्त्धान गरी सरकारलाई 
सझुाि द्वर्न तथङ्क ट्याङ्कको व्यिस्था गररने। 

आिश्यक अध्ययन र अनसुन्त्धान गरी 
सरकारलाई सझुाि द्वर्न नीतत अनसुन्त्धान 
प्रततष्ठान गठन गररएको । 

२३१ सािाजतनक खररर् काननुमा संशोधन गरी अन्त्य 
कुराको अततररक्त तनमााण कायामा द्वर्इन े
मोतबलाइजेशन पेश्कीसम्बन्त्धी व्यिस्था पररितान 
गररन।े 

सािाजतनक खररर् ऐन, २०६३ र 
सािाजतनक खररर् तनयमािली, २०६४ 
संशोधन गना ऐनको र्ोश्रो र तनयमािलीको 
छैठौं संशोधन मस्यौर्ा गररएको । 

 

 

७.  आतथाक िषा 207५/7६ र्ागनु मसान्त्तसम्म सम्पार्न भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय    

 संिैधातनक पररषद् बाट वितभन्न ५ संिैधातनक तनकायका प्रमखुहरूको तनयनु्त्क्त तसर्ाररश भएको । 

 हररयाली प्रिर्द्ान अतभयान अन्त्तगात रे्शभर २८ लाख ८६ हजार र्लरू्लका विरुिा रोवपएको।  

 तसंहर्रबार सरसर्ाइा अतभयान अन्त्तगात पररसरमा रहेका परुाना उपयोगयोग्य नभएका सामाग्रीहरू 
तथा परुाना सिारी साधनहरूको व्यिस्थापन गररएको । 

 मन्त्न्त्रपररषद्को ४३ पटक बैठक बसी १ हजार २ सय ६८ तनणायहरू भएका र मन्त्न्त्रपररषद् का 
सतमतत बैठक ५७ पटक बसेको । 

 मन्त्न्त्रपररषद्का तनणायहरूको कायाान्त्ियन अिस्थाको अनलाइन अनगुमन गना CDIMS (Cabinet 

Decision Implementation Monitoring System) सफ्टिेयर तनमााण भइरहेको । 

 अन्त्तर प्ररे्श पररषद् को बैठकबाट संर्ीयता कायाान्त्ियन सहजीकरण कायायोजना स्िीकृत भइा 
कायाान्त्ियन भइरहेको । 

 हेलो सरकारमा १२ हजार ५ सय १८ गनुासो प्राि भएको र यी गनुासो मध्ये १ हजार ७ सय ५२ 
गनुासो (१४ प्रततशत) र्र्छ्यौट भएका । गत िषासम्म सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयमा पठाइएका गनुासो 
संतयालाइा र्र्छ्यौटको आधार मातनएकोमा यस िषारे्न्त्ख सम्बन्त्न्त्धत तनकायबाट गनुासोको सम्बोधन 
भएर आएपिात मारै र्र्छ्यौटको आधार मातनएको । 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 6 

 नीतत तथा कायािम र बजेटको प्रभािकारी कायाान्त्ियन र अनगुमनको लातग Online Monitoring 

Software कायाान्त्ियनमा ल्याइएको। 

 जल यातायात सञ्चालनसम्बन्त्धी कायायोजना स्िीकृत भएको । 

 तत्काल समस्या समाधान केन्त्र सञ्चालन तनरे्न्त्शका, २०७५ को मस्यौर्ा उपर काननु, न्त्याय तथा 
संसर्ीय मातमला मन्त्रालयबाट तजुामा सहमतत प्राि भई स्िीकृततको लातग पेश गररएको ।  

 सािाजतनक सेिा प्रिाहलाई अझ बढी प्रभािकारी र तमतव्ययी बनाउन नागररक एप्स (Apps) को 
विकास काया अन्त्न्त्तम चरणमा रहेको ।  

 विकास तनमााण तथा सेिा प्रिाहका सम्बन्त्धमा परेका समस्याको तत्काल समाधान गना Action 

Room स्थापनासम्बन्त्धी काया भइरहेको । 

 सिै मन्त्रालयहरूमा समस्या समाधान कक्ष स्थापना गररएको । 

 आतथाक एिं पूिााधार विकासका क्षेरमा तनजी क्षेरको सहभातगता र लगानीलाई थप प्रिर्द्ान गनाका 
लातग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारी तथा तनजी क्षेरका सरोकारिाला व्यन्त्क्तहरू 
संलग्न रहेको “उद्योग-िान्त्णज्य प्रिर्द्ान सम्िार् पररषद्” को गठन भएको । 

 रावष्ट्रय प्राथतमकता प्राि आयोजनाहरूको छनौट, रतुतर तनमााण तथा विकासका सम्बन्त्धमा व्यिस्था 
गना बनेको विधेयक तयार भइा संर्ीय संसर्मा पेश भएको ।  

 विश्व बैंक समूहबाट प्रकाशन हनुे व्यिसावयक लगानी प्रततिेर्न (Doing Business Report) ले 
प्रयोगमा ल्याएका सूचकाकंलाइा आधार बनाइा सरोकारिाला तनकायहरूसँग तनरन्त्तर छलर्ल 
अन्त्तरविया र बैठक सम्पन्न गरी तनकायगत भतूमका र न्त्जम्मेिारी यवकन हनु ेगरी सधुारका रणनीतत 
पवहचान सवहतको प्रततिेर्नको मस्यौर्ा तयार गररएको । 

 विकास आयोजना कायाान्त्ियनमा रे्न्त्खएका समस्याहरू सामाधान गना आयोजना व्यिस्थापन 
सहजीकरण सतमतत गठन गररएको ।  

 राजश्व चहुािट अनसुन्त्धान र तनयन्त्रण ऐन तथा सम्पन्त्त्त शदु्घीकरण ऐन संशोधनका लातग संर्ीय 
संसर्मा पेश भएको । 

 लोक सेिा आयोगको काम, कताव्य र अतधकारसम्बन्त्धी व्यिस्था गना बनेको विधेयक, २०७५ संर्ीय 
संसर्मा पेश भएको तथा प्ररे्श लोक सेिा आयोगको अतधकार र मापर्ण्ि तनधाारण गना बनकेो 
विधेयक, २०७५ संर्ीय संसर्बाट स्िीकृत भएको ।  

 संर्, प्ररे्श र स्थानीय तहबीच समन्त्िय गनेसम्बन्त्धी विधेयक तयार गरी संर्ीय संसर्मा पेश 
भएको । 

 नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को तमतत २०७५/०७/२५ को तनणायअनसुार सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तनिारण 
ऐन, २०६४ बमोन्त्जम गैर बैवकङ्क वित्तीय संस्था र गैर वित्तीय व्यिसाय तथा पेशाकमीको क्षेरमा 
वितभन्न तनकायलाइा तनयमनकारी तनकाय तोवकएको ।  

 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग (पवहलो संशोधन) विधेयक संर्ीय संसर्मा पेश गररएको । 
 

सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय 
 विद्यतुीय खररर् प्रणाली (e-GP System)सम्बन्त्धी सूचना प्रिाह गना Mobile SMS को Software तनमााण 

गरी लागू गररएको । 
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 समयमा काम सम्पन्न नगने, सम्झौता बमोन्त्जम काम नगने, तबचैमा काम छािेर वहड्न ेजस्ता काया 
गने वितभन्न २५ र्मा तथा कम्पनीलाई कालो सूचीमा रान्त्खएको र अरु थप १० र्माहरूलाई 
कालोसूचीमा रात ने प्रकृया अगाति बढाइएको । 

 १ हजार ९८ सािाजतनक तनकाय र ५ हजार १ सय ४२ बोलपरर्ाता कम्पनीहरूलाई विद्यतुीय 
खररर् प्रणाली (e-GP System) मा Register गररएको । विद्यतुीय खररर् प्रणालीबाट ७ हजार १ सय 
१७ बोलपरहरू प्रकाशन गररएको । 

नपेाल ट्रष्टको कायाालय 

 नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्िका हेटौिा, भरतपरु, पोखरा लगायत स्थानका अचल सम्पततहरू (जग्गा/ 
ऐततहातसक भौततक संरचना) को रंगरोगन, पखााल तनमााण लगायत संरक्षण काया भएको । 

 नेपाल ट्रष्टको हक पगु्न े प्रकृततको काठमािौँ गोकणान्त्स्थत ७०-९-१-३ रोपनी, काठमािौं 
कमलार्ीन्त्स्थत ०-१४-०-० रोपनी र भक्तपरु राधे राधेन्त्स्थत ०-३-०-० रोपनी गरी कुल ७१-१०-
१-३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्िमा ल्याउने तनणाय भएको ।  

रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र 

 रावष्ट्रय सताकता केन्त्रले ६ न्त्जल्लामा "भ्रष्टाचार तनयन्त्रणिः हाम्रो साझा र्ावयत्ि" विषयक गोष्ठी सम्पन्न 
भएको। 

 ६ न्त्जल्लाका ६ सय सेिाग्राहीसँग सरकारी कायाालयले प्रिाह गने सेिाको स्तरसम्बन्त्धी सेिाग्राही 
सिेक्षण काया सम्पन्न भएको।  

 १४ सामरु्ावयक विद्यालयमा भ्रष्टाचार विरुर्द्को सचेतना कायािम सम्पन्न भएको । 

रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 
 

 1 लाख 27 हजार 3 सय 42 तनजी आिासको तनमााण सम्पन्न भई हालसम्म 3 लाख 76 हजार 
4 सय 35 तनजी आिासहरूको पनुतनामााण सम्पन्न भएको ।  

 ऐततहातसक धरहराको पनुतनामााण कायाको न्त्शलान्त्यास तमतत २०७५/०९/१२ मा सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्पन्न भई तनधााररत समयमा तनमााण पूरा गने गरी काया सचुारु रहेको । 

 नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को तमतत २०७५/१०/१४ को तनणाय अनसुार रानीपोखरी र सो पररसर 
तभर रहेको िालगोपालेश्वर मन्त्न्त्र्र लगायतका संरचनाहरूको पनुतनामााण रावष्ट्रय पनुतनामााण 
प्रातधकरणबाटै गने तनणाय भएअनरुुप रानीपोखरीको तनमााण काया (पोखरीको सतह तमलाउन े
लगायतका) उपभोक्ता सतमतत मार्ा त ्काया प्रारम्भ भइसकेको र अन्त्य बाँकी कायाको खररर् काया 
प्रवियामा रहेको। 

 रणनैततक सिकतर्ा  धाद्वर्ङ-गोरखा सिकको तनमााण काया ५४ प्रततशत, र्ोलालर्ाट- तसंगटी 
सिकको तनमााण काया ७१ प्रततशत र पाँचखाल-मेलम्ची सिकको तनमााण काया ४२ प्रततशत पूरा 
भएको । 

 स्िास््य संस्थाहरूको पनुतनामााण तर्ा  २६ िटा ठेक्का सम्झौता, २७ िटाको मूल्याङ्कनको चरणमा 
रहेको र ३६ िटाको लागत अनमुान काया भइरहेको । 
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तनजी आिास पनुतनामााणसम्बन्त्धी भएको प्रगतत वििरणिः 
ि .सं.  वििरण २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ जम्मा 

१ 

जम्मा लाभग्राही 531,964 215,520 60,002 11,365 818,851 

सिेक्षणबाट पवहचान भएका 531,964 192,931 1,843 17 726,755 

गनुासो सम्बोधनबाट पवहचान 
भएका 

  22,589 58,159 11,348 92,096 

२ अनरु्ान सम्झौता 278,880 350,733 92,406 35,094 757,113 

३ प्रथम वकस्ता भकु्तानी 35,145 562,432 116,316 37,865 751,758 

४ 
तनमााण काया शरुु भएका 
तनजी आिास संतया 

  96,722 417,724 90,375 604,821 

५ र्ोस्रो वकस्ता 

माग 
  78,380 408,557 85,874 572,811 

प्रमान्त्णकरण 
  65,981 409,989 92,747 568,717 

भकु्तानी   55,055 409,336 89,710 554,101 

६ तेस्रो वकस्ता 

माग   7,031 249,809 157,492 414,332 

प्रमान्त्णकरण   4,474 240,624 165,249 410,347 

भकु्तानी   2,734 219,042 167,302 389,078 

७ 
तनमााण काया शरुु भएका 
मध्ये तनमााण सम्पन्न भएका 
तनजी आिास संतया 

  44,927 204,166 127,342 376,435 

८ प्रबलीकरण  

लाभग्राही     52,054 10,965 63,019 

सम्झौता     8,833 9,497 18,330 

भकु्तानी     7,431 9,991 17,422 

सािाजतनक संरचनाहरूको पनुतनामााणसम्बन्त्धी प्रगतत वििरणिः 

ि .सं.  
क्षतत भएका सािाजतनक 

संरचना संतया २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६* 
जम्मा  

पनुतनामााण 

१ 
सरकारी भिनहरूको 
पनुतनामााण  

483 0 182 66 14 262 

२ 
विद्यालय भिनहरूको 
पनुतनामााण 

7553 0 2,456 1,360 385 4,201 

३ 
स्िास््य संस्था 
भिनहरूको पनुतनामााण  

1197 83 296 264 0 643 
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ि .सं.  
क्षतत भएका सािाजतनक 

संरचना संतया २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६* 
जम्मा  

पनुतनामााण 

४ 
परुातान्त्त्िक 

सम्पर्ाहरूको पनुतनामााण  
753 0 56 129 36 221 

५ 
सरुक्षा तनकायका 
भिनहरूको पनुतनामााण  

383 0 18 75 31 124 

 

 लगानी बोिाको कायाालय 
 

ि.सं. आयोजनाहरू 2075 र्ागनुसम्ममा सम्पन्न भएका मतुय-मतुय कामहरू 

१ अरुण तेश्रो जलविद्यतु 
आयोजना 

 पररयोजना विकास सम्झौता भई विकासकतााले सम्झौताअनसुार काया 
गरररहेको। 

 ३५ औ ं बोिा बैठकबाट वित्तीय व्यिस्थापनको समयाितध जनु 30, 
2019 सम्म थप गररएको। 

 भारत सरकारको CCE िारा तमतत रे्ब्रअुरी 28, 2019 मा 
Transmission Project को लातग भा.रू. 12 अिा 36 करोि 13 लाख 
लगानी स्िीकृत भएको । 

 विद्यतु विकास विभागबाट Transmission License उपलब्ध गराइएको । 
2 होङ्सी-न्त्शिम ्तसमेन्त्ट 

प्रा.तल. 

कम्पनीले जलुाई २०१८ रे्न्त्ख तसमेन्त्ट उत्पार्न र तबिी शरुू गरेको । 

कम्पनीले र्ोस्रो चरणको तनमााण प्रविया शरुू गरेको । 
3 लगानी सम्मेलन, 

२०१९ 
लगानी बोिाको कायाालयबाट अध्ययन भई अध्ययन प्रततिेर्नसवहत पेश 
हनु आएका पररयोजनाहरूको विकास तथा कायाान्त्ियन गने अिधारणा 
स्िीकृत गरी पररयोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्ततु (Show Case) 
गररएको ।  

4 Mortex Co. Ltd. लगानी बोिाको ३५ औ ंबैठकको तनणायानसुार Vehicle Manufacturing 

and Assembly Plant पररयोजनाको लातग प्रस्तावित गररएको लागत रू. 
10 अबा ५४ करोिको िैरे्न्त्शक लगानी गना M/s Motrex Co. Ltd. , 
South Korea लाई स्िीकृतत द्वर्इएको।  

 
 

सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान विभाग 

 Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG Plenary) बैठक सम्पन्न भएको ।  

 जम्मा १ सय ७६ सूचना/ उजरुी र्ताा भएका मध्ये सबै सूचना/ उजरुीहरूलाई प्रारन्त्म्भक 
जाँचबझुमा लतगएको । यसका साथसाथै विभागले यस चौमातसकमा विशेष अर्ालतमा ५ मदु्दा र्ायर 
गरेको । 

 अन्त्तर तनकाय समन्त्ियको लातग वितभन्न ६ तनकायहरूसँग समझर्ारी परमा हस्ताक्षर भएको । 

 विशेष अनसुन्त्धान पर्द्ततसम्बन्त्धी गोष्ठी एिं अन्त्तरविया सञ् चालन भएको । 
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 उच्च पर्स्थ अतधकारीको कारोिार अनगुमन तथा जोन्त्खम मूल्याङ्कनसम्बन्त्धी कायािम तथा तातलम, 
नेपालका “क’’ िगाका िान्त्णज्य बैंकका पररपालन अतधकृतहरूको उपन्त्स्थततमा संचालन गररएको । 

 

रावष्ट्रय अनसुन्त्धान विभाग 

 नयाँ संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण स्िीकृत भई पनुिःसंरचना गररएको ।  

 संगठनलाई व्यिसावयक तलु्याउन ऐन पनुलेखनको सैर्द्ान्त्न्त्तक सहमतत प्राि भई नेपाल विशेष सेिा 
ऐन तजुामाको िममा रहेको ।  

 ३ िषे कायायोजना तयार गरी चरणगत रुपमा कायाान्त्ियनको थालनी गररएको । 

 हािाकोर इन्त्टेतलजेन्त्स प्रातिका तनन्त्म्त लन्त्क्षत क्षेरको पवहचान र प्राथतमवककरण गरी आिरणमा 
कमाचारी एिं सरु पररचालन गररएको । 

 सशुासनसम्बन्त्धी ठोस सचुना प्राि गनाका तनन्त्म्त विशेष अतभयान संचालन गररएको । 

राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग 

 राजस्ि चहुािटसम्बन्त्धी ६४ मदु्दामा राजस्ि चहुािटको कसरुमा तबगो र सजाय रु. १३ अिा ५५ 
करोि माग र्ािी सवहत १ सय ६६ जना ब्यन्त्क्तहरू तबरुर्द् अर्ालतमा मदु्दा र्ायर गररएको । 

 विरे्शी वितनमय तथा हणु्िी तर्ा  ५६ मदु्दामा विगो र सजाय रकम गरी रू. ५ अिा ११ करोि विगो 
र जररिाना तथा 3 िषासम्म कैर् माग गरी वितभन्न ७२ जना विरुद्द अर्ालतमा मदु्दा र्ायर 
गररएको । 

 राजस्ि गस्ती पररचालन तनरे्न्त्शका स्िीकृत भई कायाान्त्ियनमा आएको।  

 राजस्ि चहुािटसम्बन्त्धी अनसुन्त्धान कायालाई पररणाममूखी बनाउन विभाग र मातहत कायाालयका 
४० कमाचारीहरूलाई राजस्ि चहुािट अनसुन्त्धान तथा तनयन्त्रण र विरे्शी वितनमय अपचलनसम्िन्त्धी 
आधारभतू तातलम द्वर्इएको । र्ईु चरणमा गरी ५० कमाचारीलाई विरे्शी तातलमको अिसर प्रर्ान 
गररएको। 

 राजस्ि चहुािटका जोन्त्खमयकु्त क्षरे पवहचान गरी तसर्ाररश गना ३ सर्स्यीय कायार्ल गठन भई 
काया गरररहेको। 

8. आतथाक िषा २०७४/७५ को वितनयोन्त्जत बजेट तथा खचाको यथाथा वििरण : 

    चाल ुखचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3010113 मन्त्न्त्रपररषद् 223842 202291 90% 
3010133 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 2228480 2206385 99% 
3010153 गररबी तनिारण कोष 1687665 1113320 66% 
3010203 सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय 94453 53949 57% 
3010223 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 49333 47316 96% 
3010253 रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र 115736 90320 78% 
3010303 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरू 137322 89381 65% 
3010313 लगानी बोिाको कायाालय 90508 32098 35% 
3010323 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 1318477 902306 68% 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3011013 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 31602 7996 25% 
3011023 कणााली विकास आयोग 28097 21554 77% 
3011033 सरूु्र पन्त्िम विकास आयोग 27923 14936 53% 
3018013 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण कोष 102162061 91603871 90% 

  जम्मा 108195499 96385723 89% 
    पुजँीगत खचा          (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3010134 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 89579 78942 88% 
3010204 सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय 89400 16225 18% 
3010224 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 22125 22126 100% 
3010254 रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र 40873 29975 73% 
3010304 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरू 10100 7012 69% 
3010314 लगानी बोिाको कायाालय 10710 1017 9% 
3010324 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 14470 9614 66% 
3011014 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 570048 523803 92% 
3011024 कणााली विकास आयोग 728 721 99% 
3018014 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण कोष 48995560 23162052 47% 

   जम्मा 49843593 23851487 48% 
 

9. आतथाक िषा २०७५/७६ मा वितनयोन्त्जत बजेट तथा २०७५ चैर मसान्त्तसम्मको खचाको 
वििरण: 

चाल ुखचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3010113 मन्त्न्त्रपररषद् 90350 73316 81% 
3010133 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 367500 152560 42% 
3010153 गररबी तनिारण कोष 1011700 311390 31% 
3010203 सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय 85800 27274 32% 
3010223 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 45300 29661 65% 
3010253 रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र 94000 50497 54% 
3010313 लगानी बोिाको कायाालय 358800 32687 9% 
3010323 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 149700 84768 57% 
3010353 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 156835 71630 46% 
3010363 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 165999 108565 65% 
3010373 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 386353 246915 64% 
3010383 विशेष सरकारी िकील कायाालय 22860 12970 57% 
3010393 राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग 73275 42280 58% 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3010403 राजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कायाालयहरू 73975 54165 73% 
3010413 सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान विभाग 97200 53327 55% 
3010423 रावष्ट्रय अनसुन्त्धान विभाग 1136243 698634 61% 
3011013 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 11900 1278 11% 
3018013 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण कोष 81295802 38337052 47% 
  जम्मा 85623592 40388969 47% 

    

पुजँीगत खचा       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम खरु् बजेट खचा प्रततशत 

3010134 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 68900 4702 7% 
3010204 सािाजतनक खररर् अनगुमन कायाालय 13620 2184 16% 
3010224 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 800 200 25% 
3010254 रावष्ट्रय सतका ता केन्त्र 13800 1094 8% 
3010314 लगानी बोिाको कायाालय 53900 0 0% 
3010324 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 8100 692 9% 
3010354 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 10439 3933 38% 
3010364 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 23504 9261 39% 
3010374 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 261357 107879 41% 
3010384 विशेष सरकारी िकील कायाालय 1000 30 3% 
3010394 राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग 8505 1716 20% 
3010404 राजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कायाालयहरू 10100 2355 23% 
3010414 सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान विभाग 5200 1455 28% 
3010424 रावष्ट्रय अनसुन्त्धान विभाग 134750 42862 32% 
3011014 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 362200 14038 4% 
3018014 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण कोष 58096160 19673365 34% 

  जम्मा 59072335 19865766 34% 
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अर्थ मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 
मलुकुको वित्तीय तर्ा मौद्रिक क्षरेसँग सम्बन्न्त्ित सम्पूणथ गततवितिहरूको व्यिस्र्ापन गने दावयत्ि अर्थ 
मन्त्रालयमा रहेको छ । सािथजतनक खर्थ व्यिस्र्ापन, अन्त्तर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापन, राजस्ि संकलन, 

समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि, आतर्थक विकास, िैदेन्िक सहायता व्यिस्र्ापन, विदेिी वितनमय तर्ा नपेाल 
सरकारको अल्पकालीन र दीर्थकालीन खर्थ व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी कायथको लातग यो मन्त्रालय स्र्ापना भएको 
हो ।  
 

२.दीर्थकालीन सोर् : 

सबल वित्तीय र आतर्थक व्यिस्र्ापनको माध्यमबाट द्रदगो, फरावकलो तर्ा उच्र् दरको आतर्थक िवृि हातसल 
गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अतभिवृि गने । 
 

३. उद्दशे्यिः 
आन्त्तररक राजस्िको आिारलाई सदुृढ गदै उपलब्ि वित्तीय स्रोतको प्रभािकारी र समनु्र्त उपयोगबाट सदुृढ 
वित्त संरर्नाको समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि कायम गनथमा सहयोग परु् याउने । 
 

4. रणनीततिः 
 प्रार्तमक स्िास््य सेिा, प्रार्तमक न्िक्षा र ग्रामीण पूिाथिार विकास जस्ता सामान्जक–आतर्थक पूिाथिार 

र गररिी तनिारणोन्त्मूख क्षेर अनकुुल हनु े गरी सािथजतनक खर्थको प्रार्तमकीकरण  

गने, 
 बढी राजस्ि िवृि हनुे उपाय अिलम्बन गने, 
 राजश्व पररर्ालनका लातग श्रोतहरूको महत्तम उपयोग गरी राजश्व व्यिस्र्ापन गने, 
 आतर्थक व्यिस्र्ापन सिुार कायथमा योगदान द्रदने, 
 प्रभािकारी र दक्ष सेिाको प्रत्याभतूतको लातग बजेट सहयोग उपलव्ि गराउने, 
 मागमा आिाररत िैदेन्िक सहयोग पररर्ालन गने र िैदेन्िक सहयोगको प्रभािकाररतामा सिुार  

गने, 
 वितभन्न मन्त्रालय, विभाग र तनकायहरूको लातग भएको बजेट वितनयोजन र ततनीहरूले प्रदान गने सेिा 

प्रिाह प्रणाली बीर्मा प्रभािकारी सम्िन्त्ि स्र्ावपत गने, 
 सािथजतनक संस्र्ानहरूमा प्रभािकारी वित्तीय व्यिस्र्ापन अभ्यासहरूको प्रत्याभतूत गने र ततनीहरूले 

प्रदान गने सेिाहरूमा सिुार गने । 
 

5. कायथक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायथविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुथपने कायथहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 आतर्थक अिस्र्ाको विश्लषेण, आतर्थक तर्ा वित्तसम्बन्त्िी नीततको तजुथमा, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 
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 आतर्थक सािनको बाँडफाँड, कुल राविय लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यिस्र्ापन, 

 समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि, मूल्यन्स्र्रतासम्बन्त्िी नीतत तजुथमा, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 विकास सहायता नीततको तजुथमा, कायाथन्त्ियन, अनगुमन, मूल्याङ्कन र तनयमन, 

 केन्त्िीय बैक सञ् र्ालन, तनयमन र मौद्रिक नीतत, 

 बैक तर्ा वित्तीय संस्र्ाहरू सम्बन्न्त्ि नीतत, काननु, समन्त्िय र तनयमन, 

 विदेिी मिुा वितनमय तर्ा तनयन्त्रण, 

 आतर्थक तर्ा सामान्जक विकास र मिुा तर्ा बैवङ्कङ्गसम्बन्त्िी विपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराथविय 
संस्र्ाहरुसँग सम्पकथ  र समन्त्िय, 

 िैदेन्िक ऋण अनदुान तर्ा अन्त्य विपक्षीय र बहपुक्षीय साहायता सम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र 
कायाथन्त्ियन, 

 संर्ीय सन्ञ् र्त कोष िा संर्ीय सरकारी कोष सञ्चालन, राजस्ि र व्ययको अनमुान, वितनयोजन ऐन, 
परुक अनमुान, पेश्की खर्थ, उिारो खर्थ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोष, 

 िजेट तजुथमा कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 सरकारी जमानत, 

 संर्, प्रदेि र स्र्ानीय तहको आन्त्तरीक र िैदेन्िक ऋण एिं अनदुानसम्बन्त्िी नीतत, काननु र 
तनयमन, 

 तलि भत्ता उपदान तनिनृ्त्तभरण लगायतका सेिा सवुििा र आतर्थक दावयत्िसम्बन्त्िी विषय, 

 संर् प्रदेि र स्र्ानीय तहको सािथजतनक पदातिकारीको सवुििा सम्बन्न्त्ि नीतत काननु र मापदण्ड, 

 सरकारी बाँकी रकमको अतभलेखीकरण र असलुी, 
 राजस्िसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, प्रक्षेपण, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 राजस्ि प्रिासनको संर्ालन र सदुृवढकरण, 

 सािथजतनक खर्थसम्बन्त्िी नीतत, काननु, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 आतर्थक कायथवितिसम्बन्न्त्ि नीतत काननु मापदण्ड, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 मूल्य नीतत, 

 लेखा तर्ा लेखापरीक्षण प्रणाली, 
 सरकारी लगानी र लाभांिको लेखा व्यिस्र्ापन, 

 संर् प्रदेि र स्र्ानीय तहतबर् वित्तीय हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी नीतत, काननु, कायाथन्त्ियन, समन्त्िय र 
तनयमन, 

 संर्ीय वितनयोजन, राजस्ि, विभाज्य कोष, िरौटी, कायथ सञ्चालन कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा 
सम्पतत, 

 भन्त्सार, अन्त्तिःिलु्क, मूल्य अतभिवृि कर, आयकर, राहादानी िलु्क, तभसा िलु्क, पयथटन दस्तरु एिं 
अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेिा िलु्क दस्तरु लगायतका सेिािलु्कहरुको लक्ष तनिाथरण, प्रिासन, 
सङ्कलन र बाँडफाँड, 

 कर तर्ा भन्त्सार राजस्िसम्बन्त्िी विपक्षीय, क्षेरीय, बहपुक्षीय समन्त्िय सन्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी, 
कायाथन्त्ियन र तनयमन, 
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 राजस्िसम्बन्त्िी त्याङ्क अतभलेखन र सूर्ना आदान प्रदान, 

 तितोपर तर्ा कमोतडटी बजारसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 बीमासम्बन्त्िी नीतत काननु मापदण्ड र तनयमन, 

 संर् प्रदेि र स्र्ानीय तहमा राजस्ि र प्राकृततक स्रोत उपयोग िा लाभको बाँडफाँडसम्बन्त्िी नीतत, 
काननु, मापदण्ड र कायाथन्त्ियन, 

 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण, 

 महालेखापरीक्षकको कायाथलय, 
 राविय प्रकृततक स्रोत तर्ा वित्त आयोग, 

 तनक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, 

 सरकारी स्िातमत्िमा भएका संस्र्ानको तनयमन, तनयन्त्रण, समन्त्िय र तनदेिन तर्ा तलब, भत्ता, 
बोनस, लगानी र लाभांिसम्बन्त्िी नीतत तनिाथरण,  

 राजस्ि र आतर्थक प्रिासन सम्बन्न्त्ि तातलम अध्ययन र अनसुन्त्िान, 

 कमथर्ारी सञ् र्य कोष, 

 नागररक लगानी कोष, 

 अिकास कोष, 

 सािथजतनक संस्र्ानहरु र तनजीकरणसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड अनगुमन र तनयमन, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी सािथजतनक संस्र्ान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी, आद्रदको सञ् र्ालन र 
तनयमन, 

 नेपाल लेखापरीक्षण सेिाको सञ् र्ालन । 

6. आतर्थक िषथ 2075/76 को बजेट िक्तव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायथक्रमका बुदँाहरूको 
2075 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

17 प्रदेि र स्र्ानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनदुान 
उपलब्ि गराउने । 

प्रदेिलाई वितनयोजन भएको मध्ये 50 अिथ 29 
करोड 86 लाख र स्र्ानीय तहलाई वितनयोजन 
भएको मध्ये 85 अिथ 20 करोड 75 लाखको 
तीन वकस्ता रकम उपलब्ि गराइएको । 

18 
मूल्य अतभिवृि कर र आन्त्तररक उत्पादनबाट संकलन हनु े
अन्त्तिलु्कको रकममध्ये प्रदेि र स्र्ानीय तहमा बाँडफाटँ 
गने ।  

 प्रदेि र स्र्ानीय तहलाई विभाज्य कोष माफथ त ्
मातसक रुपमा हस्तान्त्तरण हनु े व्यिस्र्ा 
गररएको ।  

19 प्रदेि र स्र्ानीय तहलाई सितथ अनदुान उपलब्ि 
गराउने। 

वितनयोजन ऐनको अतिनमा रही सितथ अनदुान 
उपलब्ि  गराइएको ।  

20 प्रदेि र स्र्ानीय तहलाई समपूरक र वििेष अनदुान 
उपलब्ि गराउने । 

प्रदेि र स्र्ानीय तहलाई समपूरक रू. 8 अिथ 
66 करोड र वििेष अनदुान रू. 5 अिथ 89 
करोड उपलब्ि गराइएको । 

25 उच्र् न्िक्षा हातसल गरेका यिुालाई व्यिसायमा आकवषथत सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज अनदुान 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
गनथ िैन्क्षक प्रमाणपरको तितोमा ५ प्रततित ब्याज 
अनदुानमा रू. 7 लाखसम्म ऋण उपलब्ि गराउन े
व्यिस्र्ा तमलाइने। त्यस्तो कजाथको अतनिायथ सरुक्षण हनु े
र व्यिसायको बीमा गने व्यिस्र्ा तमलाइने।  

उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति 
स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा आएको ।  

28 

विदेिबाट फकेका यिुाहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी 
त्यस्ता यिुाहरूलाई सम्बन्न्त्ित व्यिसाय सञ्चालन गनथ 
पररयोजनामा आिाररत रू. १० लाखसम्मको ऋण 
उपलब्ि गराउन े ब्यिस्र्ा तमलाउने र त्यस्तो कजाथको 
अतनिायथ सरुक्षण गराई व्यिसायको बीमा गराउन े
व्यिस्र्ा तमलाउने। 

सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज अनदुान 
उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति 
स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा आएको । 

29 

विप्रषेण आय बैंवकङ्ग प्रणालीबाट तभत्र्याई त्यस्तो रकम 
उत्पादनमूलक लर् ु तर्ा साना उद्योग‚ पयथटन‚ कृवष 
व्यिसाय र रोजगारीमूलक सेिा के्षरमा लगानी गनथ 
प्रोत्सावहत गने। 

यस सम्बन्त्िमा अध्ययन गरी प्रततिदेन प्राप्त 
भएको ।  

62 

दतलत समदुायको सामान्जक एकीकरण गदै उनीहरूलाई 
सहकारी तर्ा सामदुावयक उत्पादन प्रणाली माफथ त ्
आितुनक ब्यिसाय गनथ सामवुहक जमानीमा प्रतत समूह ५ 
प्रततित ब्याज अनदुानमा रू. १० लाखसम्मको ऋण 
उपलव्ि गराइने।  

यस सम्बन्त्िमा सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग 

व्याज अनदुान उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी 
एकीकृत कायथविति स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा 
आएको । 

65 
सत्तरी िषथ भन्त्दा मातर्का सबै जेष् ठ नागररकको रू.१ 
लाख सम्म तबमाङ्क रकमको स्िास््य तबमा िलु्क 
सरकारले ब्यहोने ।  

यस सम्बन्त्िमा स्िास््य तबमा तनयमािलीमा 
समाििे गरी लाग ुगररएको। 

67 

सम्बत ् 2075 साल साउन १ गते देन्ख तनयकु्त हनु े
सबै राि सेिकहरूका लातग योगदानमा आिाररत 
तनितृ्तभरण योजना अतनिायथ रूपमा लाग ु गररन े । 
योगदानमा आिाररत सामान्जक सरुक्षा ऐनको तनयमािली 
तजुथमा गरी लाग ुगररन े।  

यस सम्बन्त्िमा तनिनृ्त्तभरण कोष ऐन, 2075 
पाररत भई कायाथन्त्ियनमा आएको । 

76 

उत्पादन जोन्खम सम्बोिन गनथ कृवष तबमा विस्तार 
गररने। कृवष, पिपुन्त्छी तर्ा मत्स्यपालनको तबमामा 
लाग्न े िलु्कको ७५ प्रततित अनदुान द्रदन े प्रयोजनको 
लातग आिश्यक रकम वितनयोजन गने। 

यस सम्बन्त्िमा सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग 
व्याज अनदुान उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी 
एकीकृत कायथविति कायाथन्त्िययनमा आएको । 

77 व्यिसावयक कृवष तर्ा पिपुन्त्छी कजाथमा प्रदान गररन े
ब्याज अनदुानसम्बन्त्िी कायथविति पररमाजथन गररने।  

यस सम्बन्त्िमा सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग 
व्याज अनदुान उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी 
एकीकृत कायथविति कायाथन्त्िययनमा आएको । 

78 

साना वकसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी 
संस्र्ाहरूबाट तलएको सम्पूणथ ऋण तमनाहा गने। 
साना वकसान विकास बैंकको कृवष कजाथ कायथक्रम 
प्रभािकारी बनाउन संस्र्ागत सिुार गने।  

मन्न्त्रपररषद् बाट स्िीकृत भएबमोन्जम कृवष 
विकास बैङ्कलाई रकम तनकासा भई कृवष 
विकास बैंकबाट वहसाि तमलान भएको। 
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80 उख ु उत्पादक वकसानहरूलाई उत्पादनको आिारमा 
अनदुान द्रदइने ।  

उख ु वकसानलाई प्रतत क्िीन्त्टल रू.६५।28 
अनदुान प्रदान गने गरी कायथविति स्िीकृत भई 
रू. 92 करोड ७ लाख तनकासा गररएको । 

103 

उद्यमिीलता र सीप विकास तर्ा तातलमको माध्यमबाट 
मवहला उद्यमिीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ् र्ालन 
हनुे पररयोजनामा आिाररत रू. १५ लाखसम्मको 
सामूवहक ऋणमा ६ प्रततित ब्याज अनदुानको ब्यिस्र्ा 
गने।  

सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज अनदुान 
उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति 
स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा आएको । 

195 
 

वित्तीय सेिामा सबै नेपालीको सहज पहुँर् िवृि गने। 
7 सय 24 स्र्ानीय तहमा बैंकको िाखा 
खतुलसकेको ।  

वित्तीय के्षरमा तनयमनकारी तनकायहरूको क्षमता 
अतभिवृि गनथ नेपाल राष् र बैंक ऐन‚ बीमा ऐन र तितोपर 
ऐनमा समयानकूुल संिोिन गने। 

  

तबमासम्बन्त्िी काननुलाई संिोिन र एकीकरण 
गनथ बनकेो वििेयक संसदमा पेि भएको ।  

नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ र 
तितोपरसम्बन्त्िी ऐन, २०६३ मा संिोिन गनथ 
बनेको वििेयकको मस्यौदा मन्न्त्रपररषद् मा पेि 
भएको ।  

196 
 

एक िषथतभर सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अतभयान 
सञ्चालन गररने । आगामी िषथदेन्ख सरकारको राजस्ि 
असलुी र खर्थको भकु्तानी विद्यतुीय माध्यमबाट गने 
व्यिस्र्ा तमलाउने।  

  
  

एक नेपाली एक बैंक खाता खोल्न े अतभयान 
सञ्चालनमा रहेको ।  

नेपाल सरकारको तफथ बाट हनु े सिै भकु्तानी र 
रू.1 लाखसम्मको राजस्ि विद्यतुीय माध्यमबाट 
गने प्रणाली कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको ।  

198 
 

साना तनके्षपकताथको तनके्षपको अतनिायथ तबमा सीमा िवृि 
गरी रू.3 लाख र तितोरवहत प्रिाह हनुे साना कजाथ 
सरुक्षण गने रकमको सीमा रू.१० लाख परु् याउन े
ब्यिस्र्ा तमलाउने। 

अतनिायथ विमा सीमा िवृि गरी रू.३ लाख 
परु् याइएको। कजाथ सरुक्षण तनयमािली संिोिन 
भई लागू भएको ।  

200 

नागररक लगानी कोष, कमथर्ारी सञ्चय कोष र तनके्षप 
तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष लगायतका अन्त्य कोषहरूको 
प्रभािकारी तनयमन गनथ तनयामक तनकायको व्यिस्र्ा 
गने ।  

कोषहरूको तनयमनका लातग मन्त्रालयतभर 
संयन्त्र तनमाथण भएको ।   

201 
 

गररबी तनिारण कोष, ग्रामीण स्िािलम्िन कोष र यिुा 
स्िरोजगार कोषहरुबाट सञ्चातलत अनदुान र ऋणको 
कायथक्रमहरु समन्त्ियात्मक रूपमा सञ्चालन गने।  

 
 
 

ग्रामीण स्िािलम्िन कोषबाट सञ्चातलत 
स्िाबलम्बन कोषको कायथक्रम साना वकसान 
विकास लर् ु वित्त संस्र्ा माफथ त ्सञ् र्ालन गने 
व्यिस्र्ाका लातग मन्न्त्रपररषद् बाट तनणथय भई 
कायाथन्त्ियनको र्रणमा रहेको । 

वितभन्न सरकारी कोषहरूमा रहेको तनन्ष्क्रय रकमलाई 
पुजँी तनमाथणमा प्रयोग गने। 

बैङ्क तर्ा वित्तीय संस्र्ासम्बन्त्िी ऐन, २०७३ मा 
संिोिन गनथ बनेको वििेयकको मस्यौदामा 
समेवटएको ।  
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202 
 

सरकार र तनजी के्षरको सहकायथमा स्र्ापनाको र्रणमा 
रहेको पूिाथिार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याउने। 

पूिाथिार विकास बैंक स्र्ापना भई सञ्चालनमा 
आएको । 

वित्तीय के्षरले सन्म्मन्श्रत वित्त विति माफथ त ् पूिाथिारमा 
लगानी गने सम्बन्त्िमा नीततगत व्यिस्र्ा गने। 

लगानी ऐनको मस्यौदा र प्रस्तावित विकास 
सहायता नीततमा यो विषय समेवटएको । 

203 

नेपालमा सञ्चातलत जीिन तर्ा तनजीिन बीमा 
कम्पनीहरूले बीमा लेखाङ्कको कन्म्तमा 20 प्रततित 
अतनिायथ रूपमा नेपाल पनुिीमा कम्पनीमा पनुबीमा 
गनुथपने ।   

पनुिीमासम्बन्त्िी व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियनमा 
आएको ।  

206 

नेपालमा अन्त्तराथविय आतर्थक सहयोग अतभिवृि गनथ 
विकास सहायता नीतत पररमाजथन गररने । प्रदेि र 
स्र्ानीय तहसम्म िैदेन्िक सहायता प्रिाह गने स्पि 
प्रवक्रया तनिाथरण गररन े।  

विकास सहायता नीतत तजुथमा गरी स्िीकृततका 
लातग मन्न्त्रपररषदमा पेि गररएको ।  

211 
सािथजतनक संस्र्ानहरूको सिलीकरणको लातग आगामी 
आतर्थक िषथमा सािथजतनक संस्र्ान सञ् र्ालन र 
व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी ऐन तजुथमा गने। 

मन्न्त्रपररषद् बाट अििारणापर स्िीकृत भई 
मस्यौदा तयार गरी सझुािको लातग वितभन्न 
मन्त्रालयमा पठाइएको । 

228 

कमथर्ारी सञ् र्यकोषबाट कमथर्ारी आिास योजना 
सञ् र्ालन गररने। न्त्यूनतम लागतमा तनमाथण गररने त्यस्ता 
र्रहरू तनन्श् र्त मापदण्डका आिारमा लागत मूल्यमा 
१० प्रततित र्प गरी सञ् र्यकताथलाई वितरण गने। 

कमथर्ारी आिास योजना न्र्तिनबाट लाग ु गनथ 
नक्िा, ड्रइङ्ग, तडजाइन तयार गररएको । 

229 

अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना 
प्रणालीबाट प्राप् त हनु ेकायथक्रमलाई नै स्िीकृत कायथक्रम 
र खर्थ गने अन्ततयारी मानी सम्बन्न्त्ित कोष तर्ा लेखा 
तनयन्त्रक कायाथलयबाट बजेट तनकासा हनु े व्यिस्र्ा 
तमलाइन े।  

वितनयोजन ऐन, 2075 ले सोही व्यिस्र्ा 
कायम गरी 2075 साउन 1 गतेदेन्ख नै 
कायाथन्त्ियनमा आएको। 

230 

सम्बन्न्त्ित सन्र्िलाई बजेट कायाथन्त्ियनको समग्र 
न्जम्मेिार बनाइने। सम्बन्न्त्ित विभागीय प्रमखु र 
आयोजना प्रमखुलाई आयोजना कायाथन्त्ियनको न्जम्मेिारी 
बनाइन।े 

बजेट कायाथन्त्ियनको न्जम्मेिारी र जिाफदेवहता 
वकटान गरी तमतत 2075/3/32 मा आतर्थक 
िषथ 2075/76 को बजेट कायाथन्त्ियन 
मागथदिथन सबै सन्र्िहरूलाई पठाइएको।   

235 

विकास आयोजनाहरूको प्रार्तमकीकरण, पनुसथरर्ना र 
समग्र सािथजतनक खर्थ प्रणाली सिुार गनथ आिश्यक 
सझुाि द्रदन सािथजतनक खर्थ पनुरािलोकन आयोगको 
गठन गररन े।  

सािथजतनक खर्थ पनुरािलोकन आयोगबाट 
प्रततिदेन प्राप्त भएको । 

240 करको दायरा विस्तार गरी राजस्िको आिार फरावकलो 
बनाउने । 

1 लाख 5 हजार 8 सय 18 करदातालाई 
व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नं. तर्ा 85 हजार 
6 सय 13 करदातालाई व्यन्क्तगत स्र्ायी 
लेखा नं. प्रदान गरी जम्मा र्प 1 लाख 91 
हजार 4 सय 31 करदातालाई करको 
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दायरामा ल्याइएको । करको दायरामा आउन े
करदाताको संतया 19 लाख 96 हजार 2 सय 
89 पगेुको । मूल्य अतभिवृि करतफथ  यस 
आतर्थक िषथमा 16 हजार 6 सय 74 तर्ा 
अन्त्त:िलु्कतफथ  15 हजार 1 सय 57 र्प 
करदाता करको दायरामा आएका ।  

242 

महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका, नगरपातलका तर्ा 
आन्त्तररक राजस्ि विभागले तोकेको के्षरतभर मद्रदरा, 
र्रुोट, स्यातनटरी, इलेक्रोतनक्स एिं तनमाथण सामाग्री 
लगायतका िस्तहुरूको कारोबार अतनिायथरूपमा मूल्य 
अतभिवृि करमा दताथ गराउन े। 

महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका, 
नगरपातलका तर्ा आन्त्तररक राजस्ि विभागले 
तोकेको के्षरतभर मद्रदरा, र्रुोट, स्यातनटरी, 
इलेक्रोतनक्स एिम ् तनमाथण सामाग्री लगायतका 
िस्तहुरुको कारोबार गने 12 हजार 2 सय 
77 करदाताहरू मूल्य अतभबृवि करमा दताथ   
गररएको । 

245 
मूल्य अतभिवृि कर वििरण नबझुाउने करदाताहरूले कर 
सहभातगता गरी तनयतमत हनु र्ाहेमा कर वििरण 
िापतको जररिाना छुट द्रदइएको । 

यसबाट 35 हजार 3 सय करदाताहरुले मूल्य 
अतभिवृि कर वििरण दान्खला गरेका। 

257 
 

करदाता र कर प्रिासन दबैु पक्षमा इमान्त्दाररता, 
पारदन्िथता, स्िच्छता र सदार्ाररता कायम गनथ सबै 
उपायहरुको अिलम्बन गररने । राजस्ि र्हुािट गने र 
कर कानूनको पालना नगने उपर कठोर कारबाही 
गररने । तबजक जारी नगने प्रिनृ्त्तलाई तनयन्त्रण गनथ 
सर्न रूपमा बजार अनगुमन गररन े । कर पररपालना 
नभएको िा तबजक जारी गरेको नपाइएमा 
कारोिारस्र्लमा नै वििेष जररिाना गररने ।  

  
  
  

 अर्थ मन्त्रालय र अन्त्तगथतका कमथर्ारीहरुको 
आर्ारसंवहता पररमाजथन गरी लागू गररएको । 

 7 हजार 2 सय 25 करदाताहरुको अनगुमन 
गररएको । 

 1 हजार 3 सय 7 करदाताको पूणथ कर 
परीक्षण, 1 सय 92 करदाताको विस्ततृ 
अनसुन्त्िान र 1 सय 5 करदाताको 
आन्त्तररक तर्ा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त सूर्नाको 
आिारमा अनसुन्त्िान, 8 सय 51 करदाताको 
स्रोतमा कर कट्टी परीक्षण र 1 सय 50 
करदाताको र्ाल ुआतर्थक िषथको कर परीक्षण 
गरी र्प 2 अबथ 92 करोड संिोतित 
आयकर, 1 अबथ मूल्य अतभिवृि कर र 37 
करोड अन्त्तिःिलु्क तनिाथरण गररएको ।  

259 
विगतमा वितभन्न कारणले कर सहभातगता जनाउन 

नसकेका करदाताहरुलाई विगत तीन िषथको आय वििरण 
पेि गरेमा करको दायरामा ल्याउन े। 

यसबाट 52 हजार 4 सय 82 करदाताहरुले 
आय वििरण पेि गरी करको दायरामा 
आएका । 

263 

वितभन्न तनयमनकारी तनकायमा रहेको करदातासम्बन्त्िी 
सूर्नाहरुलाई एकीकृत गनथ करदाता सूर्ना व्यिस्र्ापन 
प्रणालीको विकास गररन े । तबल तबजक तलने द्रदन े
प्रणालीमा सिुार गरी कारोबारमा पारदन्िथता ल्याउन र 

कर प्रिासनको पहुँर् स्र्ावपत गनथ तबके्रतालाई विद्यतुीय 

2 हजार 3 सय 21 करदाताहरुलाई विद्यतुीय 
माध्यमबाट तबजक जारी गने अनमुतत प्रदान 
गररएको । त्यसरी विद्यतुीय माध्यमबाट तबजक 
जारी गने करदाताहरुमध्ये 67 करदाताहरुलाई 
आन्त्तररक राजस्ि विभागको केन्त्िीय तबजक 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
माध्यमबाट तबजक जारी गनथ अतनिायथ गररने । विद्यतुीय 
माध्यमबाट जारी भएका तबजकलाई आन्त्तररक राजस्ि 

विभागको केन्त्िीय तबजक अनगुमन प्रणालीमा आिि 
गररने । 

अनगुमन प्रणालीमा आिि गररएको । 

264 

गैर करलाई लागत प्रभािी बनाई राजस्ि संकलन िवृि 
गनथ यसका दरहरूलाई पनुरािलोकन गररने । गैरकर 
संकलनसम्बन्त्िी हालको नीततगत व्यिस्र्ामा पररमाजथन 
गररने । 

गैर करका दरहरु पररमाजथन गने प्रयोजनको 
लातग विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल र 
परामिथ गरी करका दरहरू समसामवयक रुपमा 
पररमाजथन गनथ सहमतत प्रदान गररएको । 

7. आतर्थक िषथ २०७5/76 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरूिः 
 सातबकमा सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी कायथ अर्थ मन्त्रालय, महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय, 

नेपाल राि बैंकबाट हुँदै आएकोमा एवककृत गरी एउटै कायाथलयबाट गनथ सािथजतनक ऋण 
व्यिस्र्ापन कायाथलय स्र्ापना भएको ।  

 आन्त्तररक राजस्ि विभाग अन्त्तगथत मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय(काठमाडौं) र आन्त्तररक राजस्ि 
कायाथलय, लतलतपरु-2 को स्र्ापना गररनकुासारै् साविकका उपत्यका तभरका करदाता सेिा 
कायाथलयहरू कोटेश्वर, बन्त्तसपतुली, बानेश्वर, र्ािवहल, महाराजगञ्ज, बालाज,ु कलङ्की, कातलमाटी, 
तरपरेुश्वर, नयाँसडक, ठमेल, पतुलीसडक, टंगाल तर्ा दमक (झापा), ितुलखेल (काभ्रपेलाञ्चोक), 
दमौली (तनहुँ), िाग्लङु्ग र सखेुतलाई आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयमा स्तरोन्नतत गररएको । 

 करदाताको माग र आिश्यकता आिारमा वफद्रदम(पाँर्र्र), खादंिारी (संखिुासभा), राजविराज 
(सप्तरी), द्रदके्तल (खोटाङ्ग), लकु्ला (सोलखुमु्ब)ु, मलंगिा (सलाथही), लम्की (कैलाली), डडेलिरुा, 
गल्छी (िाद्रदङ्ग), कािासोती (पिुथ-निलपरासी) र तबराटर्ोक (मोरङ्ग) मा करदाता सेिा कायाथलय 
स्र्ापना गरीएको । 

 भन्त्सार विभाग अन्त्तगथत सातबकका छोटी भन्त्सार कायाथलयहरू भिपरु (झापा), ठाढी (तसरहा), 
महेिपरु (पन्िम-निलपरासी), सठुौली (कवपलिस्त)ु र सती (कैलाली) लाई भन्त्सार कायाथलयमा 
स्तरोन्नतत गररएको ।   
 

राजस्ि व्यिस्र्ापनिः 
 

 केन्त्िीय विजक अनगुमन प्रणाली (Central Billing Monitoring System) को प्रारूप तयार गरी 
नमूनाको रूपमा लाग ुगररनकुा सारै् र्प विस्तारको क्रममा रहेको। 

 आयकरको Audit Trail Report (ATR) तयार गरी प्रणालीमा आिि गररएको। 
 आन्त्तररक राजस्ि विभागको सूर्ना प्रविति प्रणालीको System Audit बाट औलँ्याइएका कमी 

कमजोरीलाई व्यिस्र्ापन गररएको। 
 बक्यौता व्यिस्र्ापनको लातग प्रयोगमा रहेको Arrear Management System मा पररमाजथन गरी ATR 

प्रणालीबाट करदातागत बक्यौता  Report Generate गने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 
 व्यिसाय नगरेका प्राकृततक व्यन्क्त स्ियंले Taxpayer Portal बाट आफ्नो Withholdee User बनाई 

करकट्टी भएको वििरण हेनथ सक्न ेव्यिस्र्ा र्प गररएको। 
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 आन्त्तररक राजश्व विभागको डाटा सेन्त्टरमा र्प गररएका सभथर, Storage लगायतका विद्यतुीय 
उपकरणहरुलाई Configure गरी प्रयोगमा ल्याइएको। 

 भन्त्सार विभागसँग Interconnectivity स्र्ापना गरी िेि सतभथस माफथ त ्आयात तनयाथतसम्बन्त्िी त्याङ्क 
प्राप्त गने व्यिस्र्ाको लातग समन्त्िय गररएको। 

 संर्, प्रदेि र स्र्ानीय तहका बीर् करको क्षेरातिकार र व्यिस्र्ापनलाई स्पष् ट गनथ कायथयोजना 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 कर तनिाथरण पनुरािलोकनको लातग Appeal Information Management System (AIMS) को विकास 
गररएको । 

 अन्त्तिःिलु्क तफथ  भौततक तनरीक्षण प्रणाली लाग ु भएका उद्योगहरूको लातग Activity Recording 

System को विकास गररएको। 
 आतर्थक ऐन, २०७५ ले द्रदएका कर छुटको वििरण व्यिस्र्ापनको लातग Scheme Waiver नामक 

छुटै्ट Module तयार गरी प्रणालीमा समािेि गररएको। 
 विद्यतुीय हस्ताक्षर प्रयोग प्रारम्भ गनथको लातग अध्ययन गरी Integrated Tax System मा यसको 

प्रयोग गने तयारी गररएको। 
 अन्त्तिःिलु्क तनदेन्िका, २०६८ लाई पररमाजथन गरी (पररमान्जथत संस्करण, २०७५) कायाथन्त्ियनमा 

ल्याइएको । 

 तबयरको बोतलमा अन्त्तिःिलु्क वटकट लगाउने व्यिस्र्ाको कायाथन्त्ियन गररएको । 

 अन्त्तरदेिीय कर छतल तनयन्त्रण गनथ आतर्थक सहयोग तर्ा विकास संगठन (Organization for 

Economic Cooperation and  Development, OECD) ले सन ्२०१३ देन्ख पररयोजनाको रूपमा 
अगातड बढाएको निीन अििारणा (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) अनसुार नेपालको कर 
प्रणालीमा परेको प्रभाि सम्िन्त्िमा अध्ययन सम्पन्न भई प्रततिेदन प्राप्त भएको ।  

 गहृ मन्त्रालयबाट कायथ सहमतत प्राप्त गरी नेपालमा वितभन्न संर्, संस्र्ा तर्ा तनकायहरूमा रोजगारी 
गनथ आएका विदेिी नागररकहरूको सम्बन्न्त्ित आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू माफथ त ्कर सहभातगता 
अनगुमन गने कायथ िरुुिात गररएको ।  

 नेपाल सरकारको तनणथयानसुार आन्त्तररक राजस्ि विभाग अन्त्तगथतका कायाथलयहरूको स्िीकृत संगठन 
संरर्नाअनसुार कायाथलयहरुको कायथक्षेर तनिाथरण तर्ा अतिकार समेत प्रत्यायोजन भई साविकको 
आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय काठमाडौं क्षेर नं. १, २ र ३ खारेज भएको र ठूला करदाता 
कायाथलयको कायथक्षेर अन्त्तगथतका करदाताहरुको कारोबार सीमा बावषथक रू. ८० करोड भन्त्दा बढी, 
मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय अन्त्तगथतका करदाताहरूको कारोबार सीमा िावषथक रू. ४० करोड 
देन्ख रू. ८० करोडसम्म र आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयका कायथक्षेर तभर रहन े करदाताहरुको 
कारोबारको सीमा बावषथक रू. ४० करोडसम्म तनिाथरण गररएको ।  

 बंगलादेिसँग दोहोरो कर मनु्क्त तर्ा वित्तीय छल तनरोिक सम्झौता गररएको छ भने संयकु्त 
अतिराज्यसँग प्रर्म र्रणको िाताथ सम्पन्न भएको ।  

  “स्र्ानीय तहले खररद गने एम्बलेुन्त्समा राजस्ि छुटसम्बन्त्िी मापदण्ड, 2075” लागू भएको । 
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 मालिस्तकुो Valuation Reporting System तनमाथण गरी मतुय मतुय भन्त्सार कायाथलयको Valuation 

Data Upload गने व्यिस्र्ा तमलाउनकुा सारै् उक्त Data को अनगुमन गरी कायाथलयलाईँ पषृ्ठपोषण 

द्रदएको । 

 भन्त्सार एजेन्त्टको ९० इजाजतपर, िण्डेड िेयरहाउसको नयाँ ३ इजाजतपर, ८७ िण्डेडिेयरहाउस 
इजाजतपर नविकरण र १६ हजार १ सय ७ नयाँ Exim Code जारी गररएको । 

 िीरगंज, सकु्खा बन्त्दरगाहा, भैरहिा, तबराटनगर, कृष्णनगर लगायत १५ भन्त्सार कायाथलयमा ASYCUDA 

World प्रणालीको कायाथन्त्ियन गररएको । 

 मेर्ी, विराटनगर, िीरगन्त्ज, सकु्खा बन्त्दरगाह, नेपालगञ्ज र कैलाली भन्त्सार कायाथलयमा तभतडयो 
कन्त्फरेन्त्स उपकरण जडान गररएको । 

  विस्ततृ सूर्ना सञ्जालका लातग भन्त्सार विभाग र रसिुा, विराटनगर, िीरगन्त्ज भन्त्सार कायाथलयका बीर् 
इन्त्टरनेट तर्ा इन्त्रानटे कनेन्क्टतभटी जडान गररएको । 

आतर्थक िषथ २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्मको राजस्ि संकलनको वििरणिः 
(रू. हजारमा) 

राजश्व िीषथक िावषथक लक्ष्य 

फागनु मवहनासम्मको 
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भन्त्सार महिलु 176,523,871 111,243,479 103,678,769 58.73 93.20 23.19 
पैठारी 154,835,381 97,579,731 91,700,662 59.22 93.98 23.87 
तनकासी 1,667,510 1,050,531 137,877 8.27 13.12 72.45 
पूिाथिार कर 12,406,391 7,816,026 7,437,417 59.95 95.16 11.70 
भन्त्सारको अन्त्य आय 1,030,675 649,325 319,868 31.03 49.26 12.87 
कृवष सिुार िलु्क 6,583,914 4,147,866 4,082,945 62.01 98.43 31.15 
मूल्य अतभिवृि कर 284,691,132 178,028,607 152,660,005 53.62 85.75 21.15 
उत्पादन, विक्री, सेिा 102,013,101 62,684,052 52,224,939 51.19 83.31 12.39 
पैठारी 182,678,032 115,344,555 100,435,065 54.98 87.07 26.26 
अन्त्तिःिलु्क 134,957,080 81,867,846 78,223,826 57.96 95.55 27.54 
आन्त्तररक उत्पादन 76,108,984 44,908,747 44,484,636 58.45 99.06 27.89 
पैठारी 58,848,096 36,959,099 33,739,189 57.33 91.29 27.07 
न्िक्षा सेिा िलु्क 818,960 526,694 793,554 96.90 150.67 45.01 
आयकर 225,278,955 122,430,297 105,567,980 46.86 86.23 27.51 
आयकर 207,929,101 110,227,347 92,203,393 44.34 83.65 27.15 
ब्याज कर 17,349,854 12,202,950 13,364,588 77.03 109.52 30.05 
अन्त्य कर 16,078,035 10,933,063 16,074,062 99.98 147.02 25.55 
कर राजस्ि जम्मा 838,348,033 505,029,987 456,998,196 54.51 90.49 24.30 
गैर कर जम्मा 107,210,000 52,532,901 51,595,871 48.13 98.22 12.89 
कुल राजस्ि जम्मा 945,558,033 557,562,888 508,594,067 53.79 91.22 23.04 
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 आतर्थक िषथ 2075/७6 को फागनु मवहनासम्मको राजस्ि संकलनको लक्ष्य रू. 557 अिथ 56 
करोड रहेकोमा रू. 508 अिथ 59 करोड असलुी भई लक्ष्यको तलुनामा 91.22 प्रततितले प्रगतत 
भएको । गत िषथको यही अितिको राजस्ि संकलनको तलुनामा िवृि दर 23.04 प्रततित रहेको । 

 राजस्ि प्रिासनको सिुारको लातग संर्ीय राजस्ि बोडथ गठनका लातग वििेयकको प्रारन्म्भक मस्यौदा 
तयार गरी परामिथको लातग नेपाल काननु आयोगमा पठाइएको ।  

 प्रदेि र स्र्ानीय तहमा करसम्बन्त्िी देन्खएका वििादहरूको तनरुपणको लातग सन्र्ि (राजस्ि) अर्थ 
मन्त्रालय, सन्र्ि संर्ीय मातमला तर्ा सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय र सन्र्ि राविय प्राकृततक श्रोत 
तर्ा वित्त आयोगद्वारा द्रदइएको प्रदेि तर्ा स्र्ानीय करसम्बन्त्िी अध्ययन तर्ा सझुाि प्रततिेदन 
नेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद् बाट तनणथय भई कायाथन्त्ियनका लातग सम्बन्न्त्ित तनकायहरूमा पठाइएको ।  
 

वित्तीय क्षरेिः 
 नागररक लगानी कोष ऐन, 2047 (दोस्रो संिोिन) विदे्ययक तयार, विमा ऐन 2075 को 

विदे्ययक संर्ीय संसदमा पेि गररएको । 
 भकु्तानी तर्ा फछ्यौट ऐन, 2075 स्िीकृत भएको। 
 राविय तबमा कम्पनी तलतमटेडको कमथर्ारी सेिा, ितथ वितनयमािली, 2074 र ग्रामीण स्िािलम्बन 

कोष तनदेन्िका, 2075 मा स्िीकृतत प्रदान गररएको । 
 तितोपर व्यिसायी (मरे्ण्ट बैंकर) तनयमािली (पवहलो संिोिन) स्िीकृत गररएको । 
 भकूम्प पीतडतहरूलाइथ सामूवहक जमानीमा ऋण उपलब्ि गराउनेसम्बन्त्िी कायथवितिमा संिोिन 

गररएको । 
 नेपाल राि बैंकको पुजँी िवृिका लातग आिश्यक र्प रकम रू.2 अबथ बैंकको सािारण जगडेा 

कोषको रकमबाट प्रयोग गनथ स्िीकृतत प्रदान गररएको । 
 नेपाल सरकारले साझा यातायातमा गरेको ऋण लगानीलाई िेयरमा पररणत गने तनणथय भएको । 
 संर्, प्रदेि र स्र्ानीय विभाज्य कोष सञ् र्ालन सम्िन्त्िमा महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय र नेपाल 

राि बैंकसँग समन्त्िय गरी ती कोषहरू संर्ालनमा ल्याउने मागथदिथन तयार भई विभाज्य कोष 
सञ् र्ालनमा ल्याउने कायथ 2075/04/01 बाट प्रारम्भ भएको। 

आतर्थक नीततिः 
 समविगत आतर्थक सूर्कहरू अद्याितिक गररएको ।Macroeconomic Dash Board मा अद्याितिक 

गरी अर्थ मन्त्रालयको िेभसाईट (www.mof.gov.np) मा रान्खएको । 

 कृवष उत्पादनमा भएको िवृि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पयथटकको आगमन 
संतयामा भएको िवृि, ऊजाथ आपूततथमा भएको सिुार, विप्रषेण आप्रिाहमा भएको िवृि, राजस्ि 
असूलीमा भएको िवृि र पूजँीगत खर्थमा भएको िवृि जस्ता अर्थतन्त्रका सूर्कहरू सन्त्तोषजनक 
देन्खएको ।  
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बजेट तर्ा कायथक्रमिः 
 बजेटको प्रभािकारी कायाथन्त्ियनको लातग समय सीमासवहतको कायथयोजना बनाई कायथसम्पादन गने 

व्यिस्र्ा तमलाइएको ।  
 सबै प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहहरूको वित्त व्यिस्र्ासम्बन्त्िी कानूनहरू तजुथमा भई कायाथन्त्ियनमा 

आएको । 
 नेपाल सरकारबाट समपूरक अनदुान र वििेष अनदुानसम्बन्त्िी कायथविति, २०७५ स्िीकृत भई 

अनदुान हस्तान्त्तरण गररएको ।  
 राविय प्राकृततक स्रोत तर्ा वित्त आयोगले तयार गरेको ढाँर्ा अनरुूप प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहलाई 

वित्तीय समानीकरण अनदुान उपलब्ि गराइएको ।  
 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन प्रणालीलाई अन्त्तराथविय मिुा कोषको Government Finance Statistics 

(GFS), 2014 मा आिाररत “एकीकृत आतर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्यातया, 2074” लाई 
आगामी आतर्थक िषथदेन्ख संर्ीय बजेट प्रणालीमा लागू गने गरी तयारी गररएको ।  

 GFS, 2014 अनरुुप हनुे गरी बजेट प्रणालीको सिुार गनथ मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली 
(LMBIS) सिुार सम्िन्त्िी अििारणापर स्िीकृत भइथ कायाथन्त्ियन कायथयोजना मतुाविक सिुारको 
प्रकृया अगातड बढाइ सोहीअनसुार आतर्थक िषथ 2076/77 को बजेट तजुथमा भइरहेको ।  

 गौतमििु अन्त्तराथविय विमानस्र्ल, पोखरा क्षेरीय अन्त्तराथविय विमानस्र्ल, उत्तरदन्क्षण (कोिी) 
लोकमागथ र उत्तरदन्क्षण (कालीगण्डकी कोररडोर) लोकमागथको प्रगतत उत्साहजनक देन्खएको ।  

 आतर्थक िषथ 2075/76 को बजेटको अिथिावषथक समीक्षा गररएको ।  
 नेपाल सरकार, प्रदेि र स्र्ानीय तहबीर् सरकारी वित्त व्यिस्र्ापनका विषयमा समन्त्िय गनथ अन्त्तर 

सरकारी वित्त पररषद्को बैठक भएको ।  
 

अनगुमनिः 
 अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समािान सतमततको बैठक भएको ।  

 मन्त्रालयका सन्र्ि, महािाखा प्रमखु तर्ा विभागीय प्रमखुहरूबीर् कायथसम्पादन सम्झौता गररएको। 

 सूर्नाको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2064 को दफा 5(3) बमोन्जमको सूर्ना प्रकािन गररएको। 

 सिुासन (व्यिस्र्ापन तर्ा सञ्चालन ऐन, 2064 को दफा 41(3) बमोन्जमको िावषथक प्रततिेदन र 
संवििानको िारा 53 बमोन्जमको प्रततिेदन तयार गररएको । 

 सूर्नाको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2064 को दफा 3 िमोन्जम यस मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित विषयहरूमा 
सरोकारिालाहरूले माग गरेबमोन्जम सूर्ना तर्ा जानकारी प्रदान गररएको। 

 आतर्थक िषथ 2074/75 को बजेटको दै्बमातसक समीक्षा गरी बजेट कायाथन्त्ियन 
कायथतातलकाबमोन्जम कायथ सम्पादन गने/गराउने, महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय र मन्त्रालयहरुको 
िोिभनाथ तलनपुने रकमको अतभलेख फरक फरक देन्खएकोले महालेखा तनयन्त्रक कायाथलयको 
अतभलेखसँग तभडान गरी िोिभनाथ तलन ुपने अतभलेख दरुुस्त गने, िावषथक कायथक्रम भन्त्दा बावहरका 
कायथक्रमहरूमा बजेट माग नगने र वित्तीय अनिुासन कायम गने तनणथय भएको । 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

अर्थ मन्त्रालय  25 

अन्त्तराथविय आतर्थक सहायतािः  
 24 अगि 2018 (2075 भाि 8) मा नपेाल सरकार र तबश्व बैंकतबर् Integrated Public 

Financial Management Reform (PFM) कायाथन्त्ियनको लातग अमेररकी डलर 15 तमतलयन (करीब 
रू. 1 अबथ 64 करोड) बराबरको अनदुान सहायता सम्झौता भएको । 

 10 अक्टोिर 2018 (2075 असोज 24) मा नेपाल सरकार र तबश्व बैंकतबर् First 

Programmatic Energy Sector Development Policy Credit को रुपमा अमेररकी डलर 100 
तमतलयन (करीब रू. 11 अबथ 63 करोड) बराबरको ऋण सहायता सम्झौता भएको । 

 14 नोभेम्िर 2018 (2075 काततथक 28) मा नेपाल सरकार र तबश्व बैंक समहु तबर् Second 

Bridge Improvement and Maintenance Program को लातग अमेररकी डलर 133 तमतलयन (करीब 
रू. 15 अबथ 90 करोड) बराबरको ऋण सहायता र Support to Food and Nutrition Enhancement 

Project को लातग अमेररकी डलर 22.7 तमतलयन (करीब रू. 2 अबथ 64 करोड) बराबरको 
अनदुान सहायता प्राप्त गने सम्िन्त्िी सम्झौता भएको । 

 20 नोभेम्िर 2018 (2075 मंतसर 4) मा नेपाल सरकार र एतसयाली विकास बैंक तबर् SASEC 

Highway Improvement Project को लातग अमेररकी डलर 180 तमतलयन (करीब रू. 20 अबथ 
57 करोड) बराबरको ऋण सहायता (Disaster Resilience of School Project) को लातग अमेररकी 
डलर 148.9 तमतलयन (करीब रू. 17 अबथ 2 करोड) बराबरको ऋण र अमेररकी डलर 15 
तमतलयन (करीब रू. 1 अबथ 71 करोड) बराबरको अनदुान सहायता प्राप्त गने सम्िन्त्िी सम्झौता 
भएको । 

 26 नोभेम्िर 2018 (2075 मंतसर 10) मा नेपाल सरकार र एतसयाली विकास बैंक तबर् 
Urban Water Supply and Sanitation Project को लातग अमेररकी डलर 130 तमतलयन (करीब रू. 
14 अबथ 66 करोड) बराबरको ऋण सहायता र SASEC Power System Expansion Project को 
लातग अमेररकी डलर 20 तमतलयन (करीब रू. 2 अबथ 25 करोड) बराबरको ऋण सहायता प्राप्त 
गने सम्िन्त्िी सम्झौता भएको । 
 

सरकारी कोष व्यिस्र्ापनिः 
 संर् तफथ  सबै केन्त्िीय तनकायले नेपाल सािथजतनक क्षेर लेखामान (NPSAS) मा आिाररत वित्तीय 

प्रततिेदन तयार भएको । तीनै तहका सरकारका लातग नेपाल सािथजतनक क्षेर लेखामान प्रततिेदन 
ढाँर्ा महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट स्िीकृत गराई कायाथन्त्ियन भएको । 

 तीनै तहका सरकारमा लाग ुहनु ेगरी आन्त्तररक तनयन्त्रण द्रदग्दिथन २०७५ कायाथन्त्ियन भएको । 

 २०७४ फाल्गणु १५ गते देखी विद्यतुीय भकु्तानी (Electronic Fund Transfer-EFT) सरुु गरी सतमक्षा 
अििीसम्म सिै कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयमा लागू भएको ।  

 २०७५ श्रािण १ गतेदेन्ख विद्यतुतय माध्यमबाट राजस्ि जम्मा (Electronic Bill Payment-EBP) 

प्रणाली सरुू भएको । 
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 तीनै तहका सरकारको आतर्थक िषथ २०७४।७५ को सन्ञ्चत कोष एकीकृत वित्तीय वििरण तयार 
गरी महालेखापरीक्षक समक्ष पेि गरी सािथजतनक समेत गररएको । तीनै तहको सरकारको आतर्थक 
कारोिारको लेखांकन तर्ा प्रततिेदनका लातग लेखा ढाँर्ा फाराम लागू गररएको । 

 सातै प्रदेि तर्ा सिै स्र्ानीय तहका सन्ञ्चत कोष, विभाज्य कोष तर्ा आकन्स्मक कोषको व्यिस्र्ापन 
गररएको । 

8. आतर्थक िषथ २०७4/०७5 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरूिः 
 आतर्थक िषथ २०७४/७५ मा र्ालू तफथ  रू. 696 अबथ 91 करोड, पुजँीगत खर्थ रू.270 अबथ 71 

करोड र वित्तीय व्यिस्र्ा तफथ  रू.117 अबथ 4 करोड समेत जम्मा रू.1084 अबथ 68 करोड 
अर्ाथत 84 प्रततित खर्थ भएको ।  

 भकूम्प पीतडतलाई तनजी आिास अनदुानतफथ  वितनयोन्जत रकम रू.63 अबथको अततररक्त र्प रू.34 
अबथ समेत गरी रू.97 अबथ बजेट व्यिस्र्ापन गररएको।    

 प्रदेि तहको सरकार सञ् र्ालन गनथ प्रारन्म्भक पूिाथिार तयारीको लातग रू.1 अबथ स्रोतको 
व्यिस्र्ापन गररएको र वितनयोन्जत रकम रू.7 अबथ 14 करोड 35 लाख प्रदेि कोष तर्ा लेखा 
तनयन्त्रक कायाथलयमाफथ त पूरै हस्तान्त्तरण गररएको।  

 खर्थको संरर्नागत विश्लषेण गदाथ, राविय गौरि र राविय प्रातर्मकताका तनमाथणािीन आयोजनाहरुलाई 
गतत द्रदने क्रममा पुजँीगत खर्थमा उल्लेखनीय िवृि भएको छ। बढुीगण्डकी जलविद्यतु आयोजनामा 
रू. १० अिथ, मध्यपहाडी लोकमागथमा रू. ५ अिथ ७५ करोड, हलुाकी राजमागथमा रू. ४ अिथ ९९ 
करोड, िरान-र्तरा-गाइर्ाट-तसन्त्िलुीबजार-हेटौडा मागथमा रू. ५ अिथ २५ करोड, तराईका 
व्यापाररक मागथमा रू. 1 अिथ 70 करोड, उत्तर दन्क्षण लोकमागथमा रू. १ अिथ 9 करोड, बबई 
तसँर्ाईमा रू. 1 अिथ 7 करोड, भेरी बबई डाइभसथनमा रू. ३ अिथ 96 करोड, सामदुावयक ग्रामीण 
विद्यतुीकरणमा रू. 5 अिथ 50 करोड, भैरहिा विमानस्र्लमा रू. 9 अिथ 80 करोड, वितनयोजनको 
अततररक्त र्प तनकासा भएको । यो खर्थले देिको पूिाथिार तनमाथणलाई अग्रगतत द्रदन उल्लेखनीय 
योगदान परु् याएको । 

 कायाथलय सञ् र्ालन र उपभोग खर्थ कम गदै पुजँीगत खर्थ िवृि गने अतभप्रायले मन्न्त्रपररषद्को 
तनणथयानसुार "सािथजतनक खर्थमा तमतव्यवयता र प्रभािकाररता कायम गनेसम्बन्त्िी नीततगत मागथदिथन 
२०७५" स्िीकृत गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 आतर्थक िषथ २०७४/७५ मा राजश्व सङ्कलनको कुल रू. ७३० अिथको लक्ष्य रहेकोमा रू. ७३२  
अिथ सङ्कलन भई लक्ष्यको तलुनामा १००.२७% उपलन्ब्ि हातसल  भएको । 

 विश्व बैंक समूहबाट करीब रू. 33 अबथ बराबरको Budgetary Support हनु ेगरी Development 

Policy Credit(DPC) प्रदान गनथ प्रततििता जनाएको । 

 ठूला अयोजनाहरूको कायाथन्त्ियन सहजीकरण तर्ा वित्तीय लगानी व्यिस्र्ापन गनथ पररयोजनालाई 
Full Funded भएर कायाथन्त्ियन गनथ गराउन अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय सन्म्मतलत प्रावितिक 
सतमतत गठन गरी कायथ गररएको । 
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 राविय िान्णज्य बैंक र नेपाल औिोतगक विकास तनगम एक आपसमा गाभ्ने कायथ (मजथर) भई तमतत 
२०७५ िैिाख १९ देन्ख एकीकृत कारोिार सञ्चालनमा आएको। 

 वििाल बजार कम्पनी तलतमटेडमा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको रू. 3 अिथ 96 करोड 
िरािरको 3 करोड 96 लाख वकत्ता िेयर आपूततथ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा तनयन्त्रक 
कायाथलयको नाममा कायम गररएको । 

 नेपाल सरकार र संयकु्त राज्य अमेररका बीर् उजाथ र सडक पूिाथिार तनमाथणका लातग सम्पन्न 
सम्झौता कायाथन्त्ियन गनथ तमतलतनयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नेपाल (गठन) आदेि, २०७४ जारी 
भएको । 

 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहको लातग सन्ञ् र्त कोष सञ् र्ालन कायथविति तयार भई कोष सञ् र्ालनमा 
आएको। 

 प्रदेि र स्र्ानीय तहको लातग नमूना कर तर्ा गैरकर राजस्िसम्बन्त्िी ऐन तयार गरी प्रदेि र 
स्र्ानीय तहमा पठाइएको । 

 राविय गौरिका र प्रार्तमकता प्राप्त रू.२५ करोडभन्त्दा बढी पररयोजना लागत भएका तनमाथणािीन 
पररयोजनाहरूको समग्र बजेट वितनयोजन, ठेक्कापट्टाको न्स्र्तत, खर्थको अिस्र्ा त्यसको सिल र दिुथल 
पक्षसमेतको स्र्लगत अनगुमन गररएको । 

 संर्ीय संरर्ना अनरुूप अर्थ मन्त्रालय, भन्त्सार विभाग र आन्त्तररक राजस्ि विभाग एिं अन्त्तगथतका 
कायाथलयहरुको नयाँ संगठन तर्ा व्यिस्र्ापन सिेक्षण स्िीकृत भएको।  

 सरकारका तीनै तहमा एकै प्रकारको आतर्थक संकेत तर्ा बजेट िगीकरणको खाता सूर्ी (Chart of 

Accounts) स्िीकृत भई प्रदेि र स्र्ानीय तहमा कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 सरकारका तीनै तहको आतर्थक कारोबार सञ् र्ालनलाई व्यिन्स्र्त गनथ तयार गररएको एकीकृत 
आतर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्यातया, 2074 स्िीकृत गररएको । 

 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहबाट सन्ञ् र्त कोष व्यिस्र्ापन प्रणाली (Sub-national Treasury Regulatory 

Application- SUTRA) कायाथन्त्ियन गने तनणथय भएको । 

 एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System) को Standard Operating Procedure तयार गरी 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 नेपाल पनुथतबमा कम्पनीको र्कु्ता पुजँी बवृि गरी 10 अिथ बनाउन स्िीकृतत प्रदान गररएको । 

 तनक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोषको वितभन्न कोषमा मौज्दात रहेको रकम मध्येबाट रू.3 अिथ र्पगरी 
र्कु्ता पुजँी रू.8 अबथ परु् याउन स्िीकृतत प्रदान गररएको । 

 आतर्थक िषथ २०७४/०७५ आषाढ सम्म अनदुान सहायता रु 84 अबथ 90 करोड 46 लाख र 
ऋण सहायता रु 1 खिथ 17 अबथ 9 करोड 40 लाख गरी जम्मा रु 2 खिथ 1 अबथ 99 करोड 
86 लाखको बैदेन्िक सहायता प्रततबिता प्राप्त भएको । 

 24 जलुाइ 2017 (2074 साउन 9) अर्थ मन्त्रालयमा स्र्ानीय तबकास साझेदारहरुसँग (Local 

Development Partners) बैठक आयोजना गररएको । 
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 15 अगस्ट 2017 (2074 साउन 31 गते) मा तबद्यालय क्षेर विकास कायथक्रमको लातग जापानी 
यन 300 तमतलयन (करीब रू. 28 करोड 20 लाख ) सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी नपेाल सरकार 
र जापान सरकार बीर् सम्झौता भएको । 

 10 सेप्टेम्बर 2017 (२०७४ भाि 25) मा Asian Development Bank (ADB) बाट Power 

Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project का लातग अमेररकी डलर 150 
तमतलयन Concessional OCR Loan र Japan Fund for Poverty Reduction बाट प्राप्त हनु ेअमेररकी 
डलर 2 तमतलयन अनदुान गरी जम्मा रू. अमेररकी डलर 152 तमतलयन (करीब रू. १५ अबथ 46 
करोड बरािरको) सहायता प्राप्त गनथको लातग सम्झौता भएको । 

 10 सेप्टेम्बर 2017 (२०७४ भाि 25) मा Asian Development Bank बाट Implementation of 

SASEC Customs Reforms and Modernization for Trade Facilitation program का लातग अमेररकी 
डलर 21 तमतलयन (करीब रु २ अबथ १३ करोड बरािरको) ऋण सहायता प्राप्त गनथको लातग सम्झौता 
भएको । 

 31 तडसेम्बर 2017 (2074 पौष 17 गते) मा Development Cooperation Report FY 2016-

17, A Study on Foreign Aid Mobilization in Federal Nepal र Development Finance Assessment 

for Nepal गरी 3 प्रततबेदनहरू, Development Partners Profile, Green Climate Fund(Handbook for 

Nepal) , Climate Change Financing Framework र जलिाय ु वित्तसम्बन्त्िी िब्दािली (नेपाली 
भािार्थ) नामक पनु्स्तका प्रकािन गररएको । 

 21 जनिरी 2018 (2074 मार् 7) मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीर् Enhanced Vocational 

Education and Training Project II (EVENT -II), Livestock Sector Innovation Project (LSIP) and 

Earthquake Housing Reconstruction Project (EHRP) कायाथन्त्ियनको लातग अमेररकी डलर 440 
तमतलयन (करीब रू. 45 अबथ 95 करोड) बराबरको ऋण सहायता सम्झौता भएको । 

 12 फेब्रिुरी 2018 (2074 मार् 29) मा नपेाल सरकार र एन्ियाली विकास बैंक िीर् 
Integrated Rural Development कायाथन्त्ियनको लातग अमेररकी डलर 100 तमतलयन (करीब रू. 
10 अबथ 24 करोड) ऋण सहायता सम्झौता भएको । 

 मे 10, 2018 (तदनसुार 2074 िैिाख 27) "First Programmatic Fiscal and Public Financial 

Management Development Policy Credit (DPC) को अमेररकी डलर 200 तमतलयन र रानी-
जमरा-कुलररया तसँर्ाइ कायथक्रमको अमेररकी डलर 66 तमतलयन गरी जम्मा अमेररकी डलर 266 
तमतलयन (करीब रू. 27 अबथ 65 करोड) बराबरको ऋण सहायता प्राप्त गनेसम्बन्त्िी नेपाल 
सरकार र विश्व बैंक बीर् सम्झौता भएको । 

 नेपाल सरकार, प्रदेि र स्र्ानीय तहबीर् अन्त्तर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापनका विषयमा परामिथ तर्ा 
समन्त्िय गने उदे्दश्यले अन्त्तर सरकारी वित्त पररषद्को पवहलो बैठक भएको ।  
 

9. आतर्थक िषथ 2074/75 मा वितनयोन्जत बजेट तर्ा खर्थको यर्ार्थ वििरण: 

    र्ाल ुखर्थ        (रू. हजारमा) 
ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050113 अर्थ मन्त्रालय 325567 309843 95% 

http://mof.gov.np/uploads/document/file/20171231154547.pdf
http://mof.gov.np/uploads/document/file/20171231154547.pdf
http://mof.gov.np/uploads/document/file/20171231154550.pdf
http://mof.gov.np/uploads/document/file/DFA__20171231102452.pdf
http://mof.gov.np/uploads/document/file/DFA__20171231102452.pdf
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ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050123 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 149387 118455 79% 
3050133 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 58523 51390 88% 
3050143 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 18369 15853 86% 
3050153 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 699307 567616 81% 
3050173 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 57800 41359 72% 
3050183 भन्त्सार विभाग 161733 85491 53% 
3050193 भन्त्सार कायाथलयहरू 881313 663721 75% 
3050203 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 826066 599694 73% 
3050213 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 1119869 830350 74% 
3050223 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 86878 64331 74% 
3050233 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई कायाथलयहरु 109999 90271 82% 
3050243 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायातिकरण 10976 8961 82% 
3050253 ऋण असलुी न्त्यायातिकरण 31559 30162 96% 
3050283 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 91078 60971 67% 
3050293 अन्त्तराथविय संर्, संस्र्ा सदस्यता िलु्क अनदुान विविि 1005565 170786 17% 
3051033 कृवष तबकास बैंक , विविि 17591 17591 100% 
3051043 साना वकसान विकास बैंक (वित्तीय संस्र्ा), विविि 190950 106216 56% 
3051053 लर् ुविमा सहयोग कायथक्रम (पि ु,बाली,स्िास््य ) 187515 187515 100% 
3051063 िीत र्र तनमाथण (ब्याज अनदुान) 55819 43728 78% 
3051093 सािथजतनक संस्र्ान सिुार कायथक्रम 15480 12461 80% 
3051113 यिुा स्िरोजगार कोष 138041 135469 98% 
3051143 बजेट तर्ा तनिनृ्त्तभरण सिुार आयोजना 21000 7914 38% 
3051153 आतर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 75721 44244 58% 
3051173 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना 238109 16503 7% 
3051193 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 8889 3458 39% 
3051203 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 17500 500 3% 
3051213 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 17687 7818 44% 
3051223 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 9300 0 0% 
3053203 वित्तीय पहुँर् अतभिवृि कायथक्रम 37100 497 1% 
3053213 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 230773 117677 51% 
3053223 कृषी तर्ा पिपुालन ब्याज अनदुान 500000 500000 100% 
3053233 नगर तबकास कोष 693006 401881 58% 

3053243 
नगरपातलका फोहोर व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम-
वटतडएफ 230000 182681 79% 

  जम्मा 8318470 5495407 66% 
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पुजँीगत खर्थ         (रू.हजारमा) 
ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050114 अर्थ मन्त्रालय 32454 30147 93% 
3050124 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 16469 11835 72% 
3050134 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 12091 11984 99% 
3050144 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 1348 1345 100% 
3050154 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 201673 176524 88% 
3050174 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 7564 3676 49% 
3050184 भन्त्सार विभाग 16815 3665 22% 
3050194 भन्त्सार कायाथलयहरू 239133 111003 46% 
3050204 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 43204 38650 89% 
3050214 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 279355 155598 56% 
3050224 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 10838 5516 51% 
3050234 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई कायाथलयहरू 25851 8272 32% 
3050244 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायातिकरण 779 385 49% 
3050254 ऋण असलुी न्त्यायातिकरण 903 867 96% 
3050284 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 26775 18823 70% 
3051114 यिुा स्िरोजगार कोष 2695 1684 62% 
3051154 आतर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 43977 28789 65% 
3051194 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 193 0 0% 
3051204 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 83500 924 1% 
3051214 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 3703 485 13% 
3053214 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 869165 436793 50% 
  जम्मा 1918485 1046965 55% 

 

10. आतर्थक िषथ 2075/76 मा वितनयोन्जत बजेट तर्ा 2075 रै्र मसान्त्तसम्मको खर्थको अिस्र्ािः 
र्ाल ुखर्थ         (रू. हजारमा) 

ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050113 अर्थ मन्त्रालय 315299 193030 61% 
3050123 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 142500 68428 48% 
3050133 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 45370 33360 74% 
3050143 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 18000 9409 52% 
3050153 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 614035 334753 55% 
3050173 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्ि 57500 31027 54% 
3050183 भन्त्सार विभाग 142572 73391 51% 
3050193 भन्त्सार कायाथलयहरू 814305 496228 61% 
3050203 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 505584 248934 49% 
3050213 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 1111069 605376 54% 
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ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050243 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायतिकरण 9700 6500 67% 
3050253 ऋण असलुी न्त्यायतिकरण 32974 21117 64% 

3050293 
अन्त्तराथिीय संर्, संस्र्ा सदस्यता िलु्क अनदुान 
विविि 392000 129496 33% 

3051043 
साना वकसान विकास बैंक (तबन्त्तय संस्र्ा), 
विविि 177900 86522 49% 

3051053 
लर् ुविमा सहयोग कायथक्रम (पि ु
,बाली,स्िास््य ) 187000 187000 100% 

3051063 िीत र्र तनमाथण (ब्याज अनदुान) 3300 0 0% 
3051143 बजेट तर्ा तनिनृ्त्तभरण सिुार आयोजना 15000 0 0% 

3051173 
पूजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग 
आयोजना 141500 1292 1% 

3051193 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 9300 559 6% 
3051203 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 686271 14316 2% 
3051213 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 2046000 4034 0% 
3051223 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 22198 3957 18% 
3053213 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 139280 29147 21% 

3053223 
ब्याज अनदुान (कृषी, पिपुालन तर्ा अन्त्य 
आयआजथन) 1079280 38201 4% 

  जम्मा 8707937 2616077 30% 
       

 पुजँीगत खर्थ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खर्थ प्रततित 

3050114 अर्थ मन्त्रालय 19418 9379 48% 
3050124 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 12900 1260 10% 
3050134 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 8700 786 9% 
3050144 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 4700 218 5% 
3050154 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 129750 49708 38% 
3050174 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्ि 5000 2716 54% 
3050184 भन्त्सार विभाग 5000 0 0% 
3050194 भन्त्सार कायाथलयहरू 187200 32338 17% 
3050204 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 97000 3662 4% 
3050214 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरु 240472 101642 42% 
3050244 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायातिकरण 700 0 0% 
3050254 ऋण असलुी न्त्यायातिकरण 1954 472 24% 

3051174 
पूजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग 
आयोजना 187500 7611 4% 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खर्थ प्रततित 

3051194 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 300 0 0% 
3051204 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 88030 1826 2% 
3051214 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 3055206 4528 0% 
3051224 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 36500 245 1% 
3053214 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 810700 241555 30% 
  जम्मा 4891030 457946 9% 
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उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 

कुल गार्िस्थ उत्पादनमा औद्योतगक क्षेरको योगदान बढाउनका लातग स्िदेशी तथा विदेशी पूूँजीको पररचालन 
गदै एकलतबन्त्द ुकेन्त्र सेिा केन्त्रको माध्यमबाट िैदेणशक लगानी प्रिर्द्िन गनि उपलब्ध श्रोत साधन र श्रमको 
उपयोग गरी औद्योतगक उत्पादन र उत्पादकत्िमा अतभिवृर्द् गने, लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योगर्रूको 
संरक्षण र प्रिर्द्िन गरी ठूलो मारामा रोजगारी तसजिना गरी गररबी न्त्यूनीकरण गने, नेपाली िस्त ुतथा सेिाको 
लातग लगानी मैरी िातािरण सजृना गने,आयात प्रततस्थापन र तनयाित प्रिर्द्िनको माध्यमबाट अथितन्त्रलाई 
सदुृढ गने, तलुनात्मक लाभ तथा प्रततस्पधी क्षमता भएका नेपाली िस्त ुतथा सेिार्रूको अतभिदृ्वििारा तनयाित 
प्रिर्द्िनका साथै आयात ब्यिस्थापन गरी आन्त्तररक माग पूतति गने, विद्यमान द्विपक्षीय, क्षेरीय र बर्पुक्षीय 
ब्यापार प्रणालीबाट अतधकतम लाभ तलने गरी िैदेणशक ब्यापार सम्बन्त्धी योजना तथा कायिक्रम संचालन गने 
र अत्यािश्यक िस्तरु्रू खाद्यान्न, औषतध तथा पटे्रोतलयम पदाथिको सरल र उणचत मूल्यमा सर्ज उपलब्धता 
गराउने, आपूतति ब्यबस्थापनमा सधुार ल्याई मूल्यणस्थरता कायम गने, गणुस्तररय िस्त ु तथा सेिामा सर्ज 
पर्ुूँच परु् याई उपभोक्ताको र्कवर्त संरक्षण गने र खाद्यान्न तथा अन्त्य िस्तरु्रुमा र्नुे तमसािट, ठगी, 
कालोबजारी तनयन्त्रण गनि बजार अनगुमनलाई तीब्र बनाई विद्यमान ऐन तनयमको प्रभािकारी कायािन्त्ियन गने 
गरी कायिक्रमर्रू कायािन्त्ियन गनि मन्त्रालय वक्रयाणशल ररे्को छ ।   

२. दीघिकालीन सोचिः 

 आतथिक समवृर्द्का लातग द्वदगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रततफलयकु्त औद्योतगक विकास गने, 
 आयात व्यिस्थापन, तनयाित प्रिर्द्िन र आतथिक समवृर्द्का लातग व्यापार सन्त्तलुन कायम राख् ने, 
 प्रभािकारी, सर्ज, स्िचातलत र णजम्मेिार आपूतति प्रणाली तथा उपभोक्ता र्कको संरक्षण गने ।  

३. उद्दशे्यिः 

 औद्योतगक उत्पादन िवृर्द् गरी कुल गार्िस्थय उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउने, 
 उद्योगको प्रततस्पधाित्मक क्षमता िवृर्द् गरी आयात प्रततस्थापन र तनयाित िवृर्द् गने, 
 लगानीमैरी िातािरण सजृना गरी उद्योग क्षेरमा स्िदेशी र िैदेणशक लगानी बढाउूँदै रोजगारीका 

अिसर बढाउन,े  

 खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका िस्तरु्रू तथा तलुनात्मक लाभका तनयाितजन्त्य िस्त ुतथा सेिाको 
उत्पादन िवृर्द् गने,  

 आन्त्तररक तथा अन्त्तरािविय व्यापार लागत कम गने, 
 नेपाली िस्त ुतथा सेिाको अन्त्तरािविय मूल्य शंृ्रखलामा आिर्द्ता अतभिवृर्द् गने, 
 उपभोग्य िस्त,ु अत्यािश्यक िस्त ुतथा सेिा, अत्यािश्यक औषतध तथा उपकरण, पेट्रोतलयम पदाथि 

लगायतका िस्त ुतथा सेिाको देशव्यापी रूपमा सििसलुभ आपूतति सतुनणित गने, 
 बजार प्रणालीलाई स्िच्छ, प्रततस्पधी र उपभोक्ताप्रतत णजम्मेिार बनाउन।ु 
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४. रणनीततिः 

 औद्योतगक क्षेरको विकासका लातग नीततगत, काननुी र संस्थागत सधुार गने,  

 लगानीमैरी िातािरण तयार गनि प्रवितध प्रयोग, एकिार प्रणालीको विकास र औद्योतगक पूिािधार 
विकास तनमािण गने, 

 उद्योग क्षेरलाई अन्त्य उत्पादनमूलक क्षेरको अन्त्तर सम्बन्त्धको आधारमा विकास र विस्तार गने, 
 खानी तथा खतनजजन्त्य उद्योगको लागत प्रभािी र तलुनात्मक लाभका आधारमा विकास गने, 
 प्रततस्पधी क्षमता र तलुनात्मक लाभ भएका स्िदेशी कच्चा पदाथिमा आधाररत उद्योगमा साििजतनक-

तनजी-सर्कारी साझेदारीमा लगानी पररचालन गदै आयात प्रततस्थापनमा जोड द्वदने, 
 उद्योग धन्त्दाको विकास र विस्तारका लातग क्षमता विकास, वित्तीय पर्ुूँच र प्रिर्द्िनात्मक उपायर्रू 

अिलम्बन गने, 
 खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका िस्त ुतथा तलुनात्मक लाभ र प्रततस्पधी क्षमता भएका िस्त ुतथा 

सेिार्रूको पवर्चान, विकास, विवितधकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्ि अतभिवृर्द् गरी आयात 
प्रततस्थापन तथा तनयाित प्रिर्द्िन गने, 

 व्यापारजन्त्य प्रवितध र पूिािधारको विकास र उपयोग, सूचना प्रवितधको प्रयोग एिं विस्तार, सशुासन र 
प्रभािकारी तनयमन, व्यापार सर्जीकरण र सूँस्थागत सदुृढीकरण गरी आन्त्तररक तथा अन्त्तरािविय 
व्यापार लागत कम गने, 

 व्यापार सम्बर्द् बौवर्द्क सम्पणत्तसम्बन्त्धी अतधकारको अन्त्तरािविय बजारमा संरक्षण र प्रिर्द्िन गने, 
 आतथिक कूटनीततलाई सदुृढ तलु्याउूँदै व्यापार सम्बर्द् द्विपक्षीय, क्षेरीय र बर्पुक्षीय सूँयन्त्रको 

माध्यमबाट व्यापारजन्त्य क्षमता बढाउूँदै अन्त्तरािविय मूल्य शृंखलामा आिर्द्ता र नेपाली सामानको 
बजार विस्तार गने, 

 आपूती व्यिस्था, प्रततस्पधाि प्रिर्द्िन र उपभोक्ता वर्तसंग सम्बणन्त्धत नीतत, ऐन काननुर्रूको 
प्रभािकारी कायािन्त्ियन गने,  

 आपूती व्यिस्थामा संलग्न संस्थानर्रूको संस्थागत तथा संरचनागत सदुृढीकरण गने, 
 आपूतति अनगुमन प्रणालीको विकास गरी प्रभािकारी कायािन्त्ियन गने, 
 आधारभतू आिश्यकता तथा अत्यािश्यक िस्त ु लगायतका सबै िस्त ु तथा सेिाको बजारमा 

उपलब्धता तथा गणुस्तर, मूल्य र आपूततिमा पारदशीता कायम गरी कृतरम अिरोध र अभािको 
अन्त्त्य गने। 

५. कायिक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायिविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोणजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिर्रू देर्ाय 
अनसुार ररे्का छन:् 

 औद्योतगक नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 औद्योतगक कोररडोर, औद्योतगक पाकि  िा ग्राम र तनयाित प्रशोधन केन्त्र, 

 औद्योतगक क्षेर र विशेष आतथिक क्षरेसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, प्रशोधन केन्त्र, 

  िैदेणशक लगानी तथा प्रवितध र्स्तान्त्तरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
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 उद्योग, औद्योतगक व्यिसाय र कम्पनीसम्बन्त्धी, 
 उद्योग, तथा खतनजसम्बन्त्धी पूिािधार नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन , 

 सरुक्षा संिेदनशील उद्योग दताि, सञ्चालन अनमुतत, खारेजी र तनयमन, 

 औद्योतगक प्रवितध विकास र र्स्तान्त्तरण, 

 अन्त्तरािविय औद्योतगक सघ संस्थासूँग सम्पकि  र समन्त्िय, 

 केन्त्रीय कारागार कारखाना, 
 करार, साझेदारी र एजेन्त्सीसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 रूग्ण उद्योग ताथ दामासार्ीमा परेका उद्योग िा व्यािसावयक फमि व्यिस्थापानसम्बन्त्धी नीतत, काननु 

मापदण्ड र तनयमन, 

 पेटेन्त्ट तडजाइन, टे्रडमाकि , भौगोतलक संकेत (जोग्रावफकल इणन्त्डकेशन) औद्योतगक बौवर्द्क 
सम्पततसम्बन्त्धी नीतत, काननु मापदण्ड, कायािन्त्ियन र प्रिर्द्िन एिं सोसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय सघ-संस्थासूँग 
सम्पकि  र समन्त्िय, 

 नापतौल तथा गणुस्तरसम्बन्त्धी नीतत, काननु, काननु मापदण्ड कायािन्त्ियन र तनयमन एिं सो सम्बन्त्धी 
अन्त्तरािविय तनकायसूँग सम्पकि  र समन्त्िय, 

 िस्त,ु सेिा, प्रवक्रया र प्रणालीका राविय गणुस्तर तनधािरण, प्रत्यायन (एवक्रतडटेशन) र प्रत्यायन िोडि, 
 खानी तथा खतनजसम्बन्त्धी राविय नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

  रेतडयोधमी पदाथि, पेट्रोतलयम पदाथि, प्राकृततक ग्यास र िर्मूुल्य पदाथि तथा ठूला खानी तथा खतनज 

पदाथिसम्बन्त्धी सिेक्षण, अन्त्िेषण र उत्खनन, दताि अनमुतत र तनयमन, 

 भौगतभिक अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र नक्सा, 
 खानी तथा खतनजजन्त्य िस्तरु्रूको लगत सङ्कलन तथा अतभलेखन र अनसुन्त्धान एिं उत्खननसम्बन्त्धी 

राविय प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन, 

 भकूम्पीय अध्ययन एिं अनसुन्त्धान, भकूम्प तनगरानी, भकूम्प मापन केन्त्रर्रूको सञ्चालन, 

 अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

 द्विपक्षीय र अन्त्तरािविय व्यापार तथा पारिर्न तथा सोसम्बन्त्धी द्विपक्षीय, क्षेरीय, उपक्षेरीय र बर्पुक्षीय 
िाताि, सणन्त्ध सम्झौता, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

 राविय, द्विपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापार सर्जीकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायािन्त्ियन र 
तनयमन, 

 विश्व व्यापार संगठन लगायत बर्पुक्षीय व्यापारसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय संस्थासूँगको सम्पकि , समन्त्िय, 

िाताि, सम्झौताको कायािन्त्ियन र अनगुमन, 

 साफ्टा, तबमस्टेक लगायत क्षेरीय र उपक्षेरीय व्यापार तथा स्ितन्त्र व्यापार क्षेरसम्बन्त्धी संस्थासूँगको 
सम्पकि , समन्त्ियन, िाताि, सम्झौता, कायािन्त्ियन र अनगुमन, 

  राविय, द्विपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापाररक कारोिारको व्यिस्थापन र तनयमन, 

  तनकासी प्रिर्द्िन, पैठारी व्यिस्थापन तथा तनयमन, 

  राविय, द्विपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी तथ्याङ्क, अध्ययन, अनसुन्त्धान र सिेक्षण, 

  राविय, द्विपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापार मेला तथा प्रदशिनीको सञ्चालन र सर्भातगता, 
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  व्यापारका लातग सर्योग(एड फर टे्रड) , 

  अन्त्तरािविय व्यापारका सन्त्दभिमा विदेशणस्थत तनयोगसंग समन्त्िय , 

  िाणणज्यदूत, 

  अन्त्तरप्रादेणशक व्यापारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, सर्जीकरण र तनयमन, 

  पारिर्न,अन्त्तरािविय पररिर्न व्यिस्था, बर्वुितधक (मल्टीमोडल) ढुिानीसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड 

योजना, कायािन्त्ियन र तनयमन,   

  सकु्खा बन्त्दरगार्,अन्त्तरािविय कन्त्टेनर फे्रट स्टेशन, णक्लयररङ्ग/अन्त्डरटेवकङ्ग सेिा, कागो गोदामसम्बन्त्धी 
नीतत तथा सञ्चालन,    

  अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी फमि तथा संस्थार्रूको तनयमन , 

  राविय, द्विपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी भौततक पूिािधारर्रूको विकास, विस्तार एिम ्

सञ्चालन, 

  उपभोग्य तथा अत्यािश्यक िस्त ुर सेिाको आपूतति, वितरण, मूल्य तनयन्त्रण, गणुस्तर र 
अनगुमनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

  उपभोक्ता र्क संरक्षण तथा प्रिर्द्िनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

  अत्यािश्यक िस्तरु्रूको राविय मौज्दात (बफरस्टक), साििजतनक गोदाम तथा रावियस्तरमा 
अत्यािश्यक िस्त ुतथा सेिाको सूचना सङ्कलन, विश्लषेण, प्रक्षेपण र आपूतति व्यिस्था, 

  पेट्रोतलयम पदाथिको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, गणुस्तर तनधािरण, मूल्य तनधािरण, आपूतति पूिािधार विकास 
र तनयमन, 

  आन्त्तररक बजार व्यिस्थापन तथा प्रततस्पधाि प्रिर्द्िन र तसन्त्डकेट तथा काटेतलङ तनयन्त्रणसम्बन्त्धी 
नीतत, काननु र तनयमन, 

  मन्त्रालयसम्बन्त्धी साििजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आद्वदको सञ्चालन र तनयमन, 

  नेपाल इणन्त्जतनयररङ्ग सेिा अन्त्तगितका माइतनङ्ग इणन्त्जतनयररङ्ग, केतमकल इणन्त्जतनयररङ्ग, मेटालणजिकल 

इणन्त्जनयररङ्ग, मेट्रोलजी, णजयोलजी र केमेिी समूर्को सञ्चालन । 

६. आतथिक िषि २०७5/७6 को बजेट िक्तव्यमा उणल्लणखत बुूँदार्रूको फागनु मसान्त्तसम्मको 
प्रगतत वििरणिः 

बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

१०० 

आगामी २ िषि तभर णचनी, 
औषतध, फलामे डन्त्डी, 
काठ, तसमेन्त्ट लगायतका 
आधारभतू तनमािण सामग्रीको 
कणम्तमा एक दजिन 
िस्तरु्रूमा आत्मतनभिर र्नु े
उर्द्ेश्यले त्यस्ता 

 उदयपरु तसमेन्त्ट उद्योग र रे्टौडा तसमेन्त्ट उद्योगको स्तरोन्नतत 
गरी क्षमताबवृर्द् गररएको ।

 वितभन्न तनजी क्षेरका तसमेन्त्ट उद्योगको पूिािधारतनमािणका 
लातगसडक विभागबाट (३०  आयोजना) रविद्यतु प्रातधकरणबाट 
(११ आयोजना) पूिािधारतनमािणमा काम भइररे्को । 

 खतनजर्रूको खोज तथा पवर्चान कायिको लातग धाद्वदङ्, गोरखा, 
तनर्ुूँ, णचतिन णजल्लाका ६ सय ५०ि.वक.तम. क्षेरमा भौगतभिक 
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बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

उत्पादनलाई आधारभतू 
संरक्षण द्वदइने । 

म्यावपङ् कायि सञ् चालनमा ररे्कोमा र्ालसम्म ४ सय ि.वक.तम. 
क्षेरको म्यावपङ् कायि सम्पन्न भएको । 

 खोटाङ चनुढुङ्गा- ८८ तम. तितलङ् कायि सम्पन्न भई३ सय तम. 
तितलङ कायि सञ् चालनमा ररे्को।

 साििजतनक तनकायमा स्िदेशी मालिस्तकुो उपयोगसम्बन्त्धी 
तनदेणशका, २०७५ नेपाल सरकारको उपयकु्त तनकायबाट जारी 
र्नु तनदेशन द्वदन ु पने विषय NDACको ४४ औ ं
बैठकबाटखररद ऐन, २०६३ तथा साििजतनक खररद तनयमािली, 
२०६४ मा ररे्को प्रािधान बमोणजम सबै साििजतनक 
तनकायर्रूले स्िदेशी उद्योगबाट उत्पाद्वदत िस्त ु तथा सेिाको 
उपयोगलाई प्राथतमकता द्वददैँ सूँघ प्रदेश रस्थानीय तर्बाट 
स्िदेशी िस्तकुो खररद गने र यस पक्षलाई आन्त्तररक 
लेखापरीक्षण रअणन्त्तम लेखापरीक्षणको समयमा ध्यान द्वदन े
पद्दततको विकास गने कायि साििजतनक खररद 
अनगुमनकायािलयमाफि त गने तनणिय भई कायािन्त्ियन भएको । 

१०० 

फलाम खानीको िैज्ञातनक 
परीक्षण गरी फलाम 
उत्खनन एिं प्रशोधन कायि 
अणघ बढाउन े। 

  फलाम अन्त्िेषण (वकट भञ्ज्याङ) -२५ िगि वक.तम.क्षेरको 
अन्त्िेषण कायि सम्पन्न ।

  धौिादी फलाम क्षेरबाट संकलन 
गररएकोनमनुार्रूकोMetallurgical Test को लातग चीन णस्थत 
प्रयोगशालामा पठाइएकोमाप्रथम चरणमा पठाइएका नमनुार्रूको 
नततजा ९० % कायि सम्पन्न। 

१०० 

तनजी क्षेरको सर्भातगतामा 
सम्भाव्य देणखएका खतनज र 
बर्मूुल्य धातरु्रूको 
अन्त्िेषण, उत्खनन र 
प्रशोधन गररने । 

 तनजी क्षेरबाट माग भए अनसुार चनुढुङ्गा २ उद्योगकोअन्त्िेषण, 

उत्खनन र प्रिर्द्िन कायि भइररे्को ।

 चनुढुङ्गा,सनु, तामागरी १५ खास खतनजको उद्योग प्रिर्द्िनको 
लातग खानी क्षेर यवकन, लागत यवकन, मूल्यांकनका आधार, Data 

Package को तयारी कायिसम्पन्न भई सूचना प्रकाशन र्नु े
क्रममा ररे्को।

 तनमािणमखुी खतनज अन्त्िेषण (निुाकोट तथा काभ्र)ेको५० 
ब.वक.तम.क्षेरमा अन्त्िेषणकायि सम्पन्न भएको।

१०१ 

प्रदेशर्रूको समन्त्िय र 
साििजतनक र तनजी क्षेरको 
सर्भातगता प्रत्येक प्रदेशमा 
कणम्तमा एक औद्योतगक 

 दमक औद्योतगक क्षेरमा तनजी क्षेरको 
सर्भातगतामापूिािधारसवर्तको औद्योतगक क्षेर तनमािणका लातग 
तनजी क्षेरलाई जग्गा उपलब्धगराउने गरी (नेपाल सरकार) बाट 
सैर्द्ाणन्त्तक सर्मतत भएको । साथै, दमक औद्योतगक क्षेरमा ९ 
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बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

क्षेर, एक आतथिक क्षेर र 
एक विशेष आतथिक क्षेर 
स्थापनाको सम्भाव्यता र 
पूिािधार तनमािण गने । 

सय ४२ विगार्ाकोजग्गाधनी पूजाि प्राप्त गररसकेको ४ सय ११ 
विगार्ाको मआुब्जा वितरण शरुु गररएको।

 कञ्चनपरुको दैँजी, बाूँकेको नौिस्ता मकिानपरुको 
मयरुधापरुपन्त्देर्ीको मोततपरु,णचतिनको  शणक्तखोरमा औद्योतगक

क्षेर स्थापनाका लातग विस्ततृ अध्ययन प्रततबेदन स्िीकृत 
भएको । साथै सलािर्ी,दाङ,दैलेख,तनर्ुूँ र कैलालीमा थप 
औद्योतगक क्षेर घोषणा गने प्रस्ताि मणन्त्रपररषद् मापेश भएको ।

 भैरर्िा विशेष आतथिक क्षेरमा उद्योग स्थापना तथासञ्चालनाथि 
उद्योगीर्रूलाई अनमुततपर प्रदान गररएको । तनजी क्षेरबाट 
उद्योगकोभिन तनमािण सरुु भएको । यसबाट कररि ४ अिि 
लगानी तथा ३ र्जार रोजगारी तसजिना र्नुे। 

 िारा णजल्लाको तसमरामा तनमािण र्नु े तसमरा गामेन्त्टप्रशोधन 
क्षेरको कायि रतु गततमा अणघ बवढररे्को र र्ालसम्म भिन 
तनमािण तफि ३४% र बाटो तथा जग्गातनमािण तफि  
८२%भन्त्दाबढी पूिािधार तनमािणको कायि सम्पन्न भएको । 

 पाूँचखाल विशेष आतथिक क्षेरमाप्रशासतनक भिन र जग्गा 
विकासको लातग सम्झौताभई तनमािण कायि शरुु भएको ।

१०१ 

बन्त्द र रुग्ण 
उद्योगर्रूलाई सम्भाव्यताको 
आधारमा सर्कारी र तनजी 
क्षेरको साझेदारीमा सञ्चालन 
गने व्यिस्था तमलाइन े। 

 जनकपरु चरुोट कारखानाका कमिचारीर्रूको दावयत्ि फरफारक 
गररएको । साथै, उद्योग पररसरमा ररे्का परुाना सिारी साधन 
तथा किाडी सामानर्रूको तललामी कायि सम्पन्न भएको ।  

 गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा 
कायिदल गठन भई प्रततिेदन प्राप्त भएको । प्रततिेदनको 
कायािन्त्ियनको पवर्लो चरणमा कारखानामा ररे्का कमिचारीर्रूको 
अतनिायि अिकाशका लातग मणन्त्रपररषद् बाट तनणिय भएको । 

 रे्टौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्त्धमा कायिदल गठन भई 
प्रततिेदन प्राप्त भएको र तनजी क्षेरको सर्भातगतामा सञ्चालन गने 
सम्बन्त्धमा मणन्त्रपररषद् को स्िीकृततका लातग प्रस्ताि गररएको।  

१०२ 

आगामी तीन बषितभर 
स्थानीय तर्मा तनजी क्षेर 
समेतको सर्भातगतामा 
उद्योग ग्राम स्थापना 
गररने। 

 दणक्षणकाली नगरपातलकामा Footwear Zone स्थापनाका लातग 
तनजी प्रयासबाट जग्गा व्यिस्थापनको कायि भइररे्को र्नुाले 

Footwear Zone सम्म पगु्न े पर्ुूँच मागि (बागमती कररडोरबाट 
यवुटकी िडा नं 6 र 7 सम्म) तनमािण सम्बन्त्धमा Footwear 

Zone को गरुुयोजना बनाउने काम भइररे्को ।  

१०२ आगामी आतथिक िषि प्रत्येक  सखेुतमा तनमािणाधीन उद्योगग्रामको कररब ३०% कायि सम्पन्न 
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बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

प्रदेशमा न्त्यूनतम २० 
उद्योग ग्रामको पूिािधार 
विकास गररने । 

भएको ।  

 धनकुटामा तनमािणाधीन उद्योगग्रामको कररब ९०% कायि सम्पन्न 
भएको ।  

 

१०४ 

कबोल गरेको अितधतभर 
उत्पादन शरुु गने 
उत्पादनमूलक उद्योगलाई 
कर सर्तुलयत द्वदइने । 

  

 उद्योग दतािदेणख िवर्िगमनसम्मका सेिा सवुिधार्रू एकै स्थानबाट 
उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धमा एकल विन्त्द ु सेिा केन्त्र स्थापना 
तथा सञ्चालनसम्बन्त्धी विस्ततृ खाका तयार भई जेठ १ बाट 
सञ् चालनमा ल्याउने तयारी अणन्त्तम चरणमा पगुकेो ।   

 कम्पनी रणजिारको कायािलय र उद्योग विभागमा सञ्चालनमा 
ररे्को Online प्रणालीलाई क्रमशिः पूणि Automation मा लैजान े
क्रम जारी ररे्को ।  

 कम्पनी रणजिारको कायािलयमा एक लाखसम्मको भकु्तानी 
Online बाट र्नु ेगरी Online Payment सेिा शरुु गररएको ।  

१०५ 

 

तनयाित प्रिर्द्िनको लातग 
विदेश णस्थत सबै 
कूटनीततक तनयोगर्रूमा 
र्स्तकला र आधारभतू 
तनयाितजन्त्य सामानर्रूको 
स्थायी प्रदशिनी कक्ष 
स्थापना गने 

 नेपालको तनयाित व्यापारलाई प्रिर्द्िन गनि र नेपाली िस्तरु्रूलाई 
अन्त्तरािविय बजारमा पवर्चान स्थावपत गनि साथै बजार विस्तार 
गने तसलतसलामा न्त्यूयोकि , टोवकयो, इटाली, संघाई, गोन्त्जाउमा 
व्यापार मेला, प्रदशिनीमा नेपालले सर्भातगता जनाएको । उक्त 
मेला प्रदशिनीमा वितभन्न उद्यमी व्यिसायीर्रूसूँग व्यिसायी-
व्यिसायीबीच बैठक, सरकारी तनकायका उच्च 
पदातधकारीर्रूसूँग छलफल गरी नेपालको तनयाित अतभिवृर्द् तथा 
लगानी विस्तार गनि पर्ल भएको ।  

काठमाडौँमा र्स्तकला 
तबवक्र तथा पदिशनी स्थल 
तनमािण कायिलाई अणघ 
बढाइने । 

 तरपरेुश्वरमा SAARC र्स्तकला विकास केन्त्रको भिन तनमािण 
भइररे्को।  

१०६ 

औद्योतगक उत्पादनको 
तनयाितमा ५ प्रततशतसम्म 
तनयाित अनदुान द्वदईन े। 

 तनयाित अनदुान कायिवितध मणन्त्रपररषद् बाट स्िीकृतत भई 
कायािन्त्ियन गररएको ।  

१०७ 

तनकासी विन्त्दरु्रूमा 
क्िारेन्त्टाईन सेिा विस्तार 
गनुिको साथै संस्थागत 
क्षमता अतभिवृर्द् गने ।  

तनयाित र्नु े िस्तकुो गणुस्तर परीक्षणका लातग Plant Diagnostic 

Reference प्रयोगशालाको स्थापना गने कायिका लातग तनमािण कायि 
शरुु भएको ।  
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बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

काठमाडौंमा कन्त्टेनर फे्रट 
स्टेशन तनमािण गने ।   

काठमाडौंको चोभारमा Inland Clearance Depot (ICD) तनमािण गने 
कायि मध्ये Part-A मखु्य भिन तनमािणको लातग जलुाई ५, २०१८ 
मा ठेक्का सम्झौता भएको र Part-B कायािलय भिन तथा क्िाटरका 
लातग जलुाई ११, २०१८ मा ठेक्का सम्झौता भएको । उक्त 
कायिको लातग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तमतत २०७५ माघ 
३ मा णशलान्त्यास भई कायािरम्भ भएको । 

१०८ 

 

 गणुस्तर णचन्त्र् प्राप्त 
िस्तरु्रूको गणुस्तर 
सतुनणित गनुिका साथै 
नक् कली गणुस्तर णचन्त्र् 

प्रयोग गरी गणुस्तरर्ीन 
िस्त ु विक्री वितरण रोक्न 
अनगुमन गने कायिलाई 
सशक्त गराइने। 

 गणुस्तर णचन्त्र् प्राप्त िस्तरु्रूको गणुस्तर सतुनणित गनुिका साथै 
नक् कली गणुस्तर णचन्त्र् प्रयोग गरी गणुस्तरर्ीन िस्त ु विक्री 
वितरण रोक्न अनगुमन गने कायि भइररे्को । 

 गणुस्तरर्ीन सामग्रीर्रूको आयातलाई तनरूत्सावर्त गनि सेफगाडि, 
एणन्त्टडणम्पङ तथा काउण्टरभेतलङ विधेयक पेश भएको। 

१०९ 

प्रत्येक स्थानीय तर्मा 
सर्कारी संस्थार्रू माफि त ्
सपुथ मूल्य पसल खोल्न े
व्यिस्था तमलाइने  

 सिै प्रदेशमा सर्कारी माफि त सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन भई 
लणक्षत िगिका जनताले सर्तुलयत मूल्यमा खाद्यान्न खररद गने 
अिसर प्रदान गनिका लातग तनजी क्षेर समेतको सर्भातगतामा 
उपत्यकाका ४ स्थानबाट र अन्त्य ६ प्रदेशमा १-१ स्थानिाट 
सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन भइररे्कोमा र्ालसम्म कररि 
७८१४.६६ क्िी. खाद्यान्न (चामल) विक्री भएको । 

सर्कारी पसलर्रूले खररद 
गने उपभोग्य िस्तकुो 
थोकमूल्य पसलको व्यिस्था 
गररन े। 

 छुट द्वदन ेिस्त ुर छुट मूल्य तनधािरण गनि कायिवितध तयार भई 
स्िीकृततको क्रममा ररे्को । 

११० 

आपूतति प्रणालीलाई प्रततष्पधी 
बनाउनकुो साथै सबै 
प्रकारका िस्त ुतथा सेिाको 
एकातधकार र मूल्य 
तमलेमतोको अन्त्त्य गररने । 

तरकारी क्षेरमा र्नु े मूल्य तमलेमतोका विषयमा काठमाडौंको 
कातलमाटी तरकारी बजार, मनर्रा तरकारी बजार, काठमाडौंको 
बल्ख,ु धाद्वदङको धाके, सलािर्ीको लालबन्त्दी, मर्ोत्तरीको गौशाला 
बजार, रौतर्टको चन्त्रतनगार्परु, धनषुाको ढल्केिर, तसन्त्धलुीको 
तसन्त्धलुीबजार, काभ्रपेलान्त्चोकको पाूँचखाल बजार, बनेपा र 
धलुीखेल, दोलखाको मढेु बजार गरी कुल १३ स्थानमा अनगुमन 
गररएको । साथै, उपत्यका तभर र बावर्र गरी कुल १३ सय 
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बुूँदा 
नं. 

बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त 
व्यर्ोरा 

प्रगतत 

फमि/कम्पनीर्रूको अनगुमन गररएको । 

१११ 

खाद्य संस्थानलाई राविय 
आपूतति कम्पनीको रूपमा 
परुन्संरचना गरी नेशनल 
टे्रतडङ्ग तलतमटेडको सम्पणत्त 
र दावयत्ि यसै कम्पनीमा 
गातभन।े 

नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टे्रतडङ्ग तलतमटेडलाई रूपान्त्तरण गरी 
राविय आपूतति कम्पनी गठन गनि मणन्त्रपररषद् मा प्रस्ताि पेश 
भएको ।  

कम्पनी माफि त ् राज्यले 
तोकेको समथिन मूल्यमा 
खाद्य िस्त ु खररद गने र 
त्यस्ता िस्तरु्रूको सलुभ 
आपूतति सतुनणित गने प्रिन्त्ध 
तमलाइने ।  

 धानको समथिन मूल्य तोकी पवर्लो पटक नपेाल खाद्य संस्थान 
माफि त वकसानर्रूसूँग खेतमा नै गई नेपाल सरकारबाट तनधािररत 
समथिन मूल्यमा पषु मसान्त्तसम्म 1,10,351.76 क्िीन्त्टल धान 
खररद भएको ।  

११२ 

पेट्रोतलयम पदाथिको 
भण्डारण क्षमता बढाई तीन 
मवर्नाको माग धान्न सक्न े
बनाइने । 

 पेट्रोतलयम पदाथिको न्त्यूनतम ९० द्वदनसम्मको मागलाई धान्न े
गरी भण्डारण क्षमता िवृर्द् गनि भण्डारण गरृ् तनमािण कायिको 
लातग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणका दौरानमा 
भएको Joint Statement बमोणजम कारिार्ी अगातड बढाइएको।  

नेपाल आयल तनगमको 
आपूतति लगायत संरचना र 
मूल्य तनधािरण प्रणालीको 
पनुरािलोकन गररने । 

 पेट्रोतलयम पदाथिको तनयतमत आपूततिका लातग 
मोततर्ारी रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोतलयम पाइपलाईन तनमािण कायि 
अणघ बवढररे्को ।  

 पेट्रोतलयम पदाथिको ढुिानीमा र्नु ेगरेको चरु्ािटलाई तनयन्त्रण 

गनि भारतबाट आउन ेसबै विन्त्दरु्रूमा पटे्रोतलयम ट्याङ्करर्रूको 
लवकङ्ग प्रणाली लाग ुगररएको ।  

७. चाल ु आतथिक िषि २०७5।७6 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका मर्त्त्िपूणि 
कायिर्रूिः 

वक्रयाकलाप प्रगतत 

तसमेण्टको नपेाल गणुस्तर पररमाजिन 
गने। 

३३, ४३, ५३ ग्रटेको तसमेन्त्ट सम्बन्त्धी NS नेपाल गणुस्तर 
प्रावितधक सतमततिाट तसफाररश भई गणुस्तर पररषदमा पेश 
भएको । 

वितभन्न तनयाितमूलक िस्तरु्रुको पवर्चान 
र विकासको लातग सीप विकासका 

तनयाितमूलक र्स्तकलाजन्त्य िस्तरु्रुको कन्त्चनपरु र 
धनषुामा, फेल्ट िस्तरु्रुको पोखरामा, र्ाते कागजको 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

उद्योग, िाणणज्य तथा आपतूति मन्त्रालय 42 

वक्रयाकलाप प्रगतत 

कायिक्रमर्रु सञ् चालन गरी मेशीन 
औजार र्स्तान्त्तरण गने। ९ वकतसमका 
तातलमबाट १००० जनालाई सीप 
विकास तथा मेणशन औजार र्स्तान्त्तरण। 

रामेछापमा, उनी गलैंचाको तसन्त्धलुी र सलािर्ीमा, फुटिेयर 
छाला जतु्ताका िस्तरु्रूको काठमाण्डौमा सम्झौता बमोणजम 
तसपमूलक तातलमर्रु सञ् चालनमा ररे्को । 

आयात तनयाित कायिमा सर्जीकरणको 
लातग Nepal National Single Window 

प्रणालीको विकास गने । 

 

Nepal National Single Window प्रणाली विकासको काम 
जारी ररे्को ।  

तनयाित प्रिर्द्िनको लातग कोलकत्ता - 
काठमाण्डौ कोररडोर अनगुमन तथ्यांक 
व्यिस्थापन प्रणाली विकास गने। 

तथ्यांक व्यिस्थापन प्रणाली विकास गनि भारतीय पक्षसूँग 
प्रावितधक सर्योगको लातग अनरुोध गररएको। 

नेपाल-चीन बीच भएको Transit 

Transport Agreement को प्रोटोकल 
सम्पन्न गरी चीनमाफि त पारिर्न 
सवुिधाको उपयोग गने । 

नेपाल सरकार मणन्त्रपररषदिाट तमतत २०७५।११।२६ 
मा प्रोटोकल स्िीकृत भइ सकेको । साथै चीन सरकारसूँग 
उक्त प्रोटोकलमा र्स्ताक्षर गने कायिको लातग परराि 
मन्त्रालय माफि त प्रवक्रया अगातड बढाइएको । 

नेपाल-भारत िीच विद्यमान िाणणज्य 
सणन्त्ध पनुरािलोकन गने । 

नेपाल-भारत िाणणज्य सणन्त्धको पनुरािलोकनको लातग 
सर्सणचिस्तरमा 2 बैठक (९ अगष्ट २०१८ र ७-८ 
फेब्रअुरी २०१९ ) सम्पन्न भएको । 

बंगलादेशमा नपेाली िस्तकुो अतधकतम 
बजार पर्ुूँचका लातग नपेाल - बंगलादेश 
िीच Preferencial Trade Agreement 

गने विषयमा पर्ल गने । 

नेपाल बंगलादेशिीच Preferencial Trade Agreement को 
मस्यौदामा गरृ्कायि भइररे्को । 

रसिुाको वटमरेुमा सखु्खा बन्त्दरगार् 
तनमािण प्रारम्भ गने । तातोपानीमा सखु्खा 
िन्त्दरगार् तनमािण गरी उक्त नाका 
पनु:सञ् चालनमा ल्याउने । 

रसिुाको वटमरेुमा सखु्खा बन्त्दरगार् तनमािणका लातग 
तडजाइनको कायि भइररे्को र तातोपानीमा तनमािणको कायि 
50 प्रततशत भन्त्दा बढी सम्पन्न भएको । 
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८. आतथिक िषि २०७4/७5 मा वितनयोणजत बजेट तथा खचिको यथाथि वििरण: 
उद्योगिः 

चाल ुखचि        (रू. र्जारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3070113 उद्योग मन्त्रालय 186637 145122 78% 
3070123 उद्योग विभाग 283828 48834 17% 
3070133 खानी तथा भगूभि विभाग 111263 77264 69% 
3070143 घरेल ुतथा साना उद्योग विभाग 87616 74782 85% 
3070153 केन्त्रीय कारागार कारखाना 9731 3262 34% 
3070163 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 70441 58104 82% 
3070173 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयर्रू 55348 47006 85% 
3070183 कम्पनी रणजिारको कायािलय 36082 29914 83% 
3070193 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 189965 189964 100% 
3071013 िातािरणीय के्षर सर्योग कायिक्रम-उजाि कायिक्रम समेत 18080 7619 42% 
3071023 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 13291 4373 33% 
3071033 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 8934 6549 73% 
3071043 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 6128 3099 51% 
3071053 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 54935 32897 60% 
3071063 घरेल ुतथा साना उद्योग विकास कायिक्रम (सतमतत) 124950 117794 94% 
3071073 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रणशक्षण केन्त्र 53275 29180 55% 

3071083 
औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक 
के्षर समेत) 38088 20935 55% 

3071093 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 13725 7168 52% 
3071123 लध ुउद्यम विकास कायिक्रम 1086366 536359 49% 
3071143 नेपाल व्यापार एवककृत रणनीतत (उद्योग कायिक्रम) 10184 6169 61% 
3071153 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 611594 56496 9% 
3078013 घरेल ुतथा साना उद्योग तबकास कायिक्रम (४८ णजल्ला) 458958 397034 87% 
3078023 घरेल ुतथा साना उद्योग तबकास कायिक्रम (२७ णजल्ला) 290252 215539 74% 
   जम्मा 3819671 2115463 55% 

बाणणज्यिः 
चाल ुखचि        (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  
प्रततशत 

3300113 िाणणज्य मन्त्रालय 105421 33931 32% 
3300123 िाणणज्य विभाग 42979 34269 80% 
3300133 िाणणज्य कायािलयर्रु 37934 30244 80% 
3301043 व्यापार सूचना तथा तनयाित सर्योग आयोजना-बर्पुक्षीय 151365 85553 57% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  
प्रततशत 

तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 
3301063 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 211402 125140 59% 
3301083 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिर्न आयोजना 125404 39369 31% 
  जम्मा 674505 348506 52% 

 

आपूततििः 
चाल ुखचि        (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3060113 आपूतति मन्त्रालय 74074 39593 53% 
3060123 आपूतति व्यिस्थापन तथा उपभोक्ता वर्त संरक्षण विभाग 86476 55716 64% 
3060133 खाद्यान्न ढुिानी कायिक्रम (नेपाल खाद्य संस्थान) 671431 671431 100% 
3061013 कण्ठरोग तनयन्त्रण कायिक्रम (नेपाल साल्ट टे्रतडङ्ग तलतमटेट) 164775 164775 100% 
  जम्मा 996756 931515 93% 

उद्योगिः 
पुूँजीगत खचि        (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3070114 उद्योग मन्त्रालय 58935 7030 12% 
3070124 उद्योग विभाग 97100 41409 43% 
3070134 खानी तथा भगूभि विभाग 40516 33745 83% 
3070144 घरेल ुतथा साना उद्योग विभाग 39779 14800 37% 
3070154 केन्त्रीय कारागार कारखाना 1165 259 22% 
3070164 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 21482 19237 90% 
3070174 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयर्रू 12947 7869 61% 
3070184 कम्पनी रणजिारको कायािलय 20816 14673 70% 
3070194 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 185603 185603 100% 
3071014 िातािरणीय के्षर सर्योग कायिक्रम-ऊजाि कायिक्रम समेत 798 563 71% 
3071024 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 119436 42871 36% 
3071034 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 1139 1111 98% 
3071044 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 20334 9580 47% 
3071054 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 9456 5920 63% 
3071064 घरेल ुतथा साना उद्योग विकास कायिक्रम (सतमतत) 1718 1699 99% 
3071074 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रणशक्षण केन्त्र 4968 2529 51% 

3071084 
औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक 
के्षर समेत) 2271965 1340688 59% 

3071094 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 930 930 100% 
3071124 लध ुउद्यम विकास कायिक्रम 50277 30477 61% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3071144 नेपाल व्यापार एवककृत रणनीतत (उद्योग कायिक्रम) 8988 2891 32% 
3071154 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 94294 52282 55% 
3078014 घरेल ुतथा साना उद्योग तबकास कायिक्रम (४८ णजल्ला) 278275 248139 89% 
3078024 घरेल ुतथा साना उद्योग तबकास कायिक्रम (२७ णजल्ला) 118104 60475 51% 
  जम्मा 3459025 2124780 61% 

िाणणज्यिः 
पुूँजीगत खचि        (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  
प्रततशत 

3300114 िाणणज्य मन्त्रालय 13107 5275 40% 
3300124 िाणणज्य विभाग 29350 4911 17% 
3300134 िाणणज्य कायािलयर्रू 5390 5252 97% 

3301044 
व्यापार सूचना तथा तनयाित सर्योग आयोजना-बर्पुक्षीय 
तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 1100 989 90% 

3301064 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 15307 9246 60% 
3301084 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिर्न आयोजना 1045990 310686 30% 
  जम्मा 1110244 336359 30% 

आपूततििः 
पुूँजीगत खचि        (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3060114 आपूतति मन्त्रालय 6481 1990 31% 
3060124 आपूतति व्यिस्थापन तथा उपभोक्ता वर्त संरक्षण विभाग 7873 5769 73% 
3060134 खाद्यान्न ढुिानी कायिक्रम (नेपाल खाद्य संस्थान) 46500 13500 29% 
3061014 कण्ठरोग तनयन्त्रण कायिक्रम (नेपाल साल्ट टे्रतडङ्ग तलतमटेट) 10500 10500 100% 

  जम्मा 71354 31759 45% 
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९. आतथिक िषि २०७5/७6 मा वितनयोणजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचिको 
अिस्थािः 
चाल ुखचि         (रू. र्जारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
3070113 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 263627 69662 26% 
3070123 उद्योग विभाग 827554 463843 56% 
3070133 खानी तथा भगूभि विभाग 79800 53641 67% 
3070153 केन्त्रीय कारागार कारखाना 9300 2339 25% 
3070163 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 68800 40428 59% 
3070173 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयर्रू 83300 34449 41% 
3070183 कम्पनी रणजिारको कायािलय 48300 18334 38% 
3070193 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 139800 25435 18% 
3070213 खाद्यान्न ढुिानी कायिक्रम (नेपाल खाद्य संस्थान) 576000 398887 69% 
3070223 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 65500 29603 45% 
3070233 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण कायािलयर्रू 38200 21577 56% 
3071023 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 9600 4206 44% 
3071033 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 7200 4660 65% 
3071043 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 15500 8242 53% 
3071053 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 14900 9341 63% 

3071083 
औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक के्षर 
समेत) 23000 12612 55% 

3071093 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 14050 4024 29% 

3071163 
कण्ठरोग तनयन्त्रण कायिक्रम (नेपाल साल्ट टे्रतडङ्ग 
तलतमटेट) 159500 150525 94% 

3071173 
व्यापार सूचना तथा तनयाित सर्योग आयोजना-बर्पुक्षीय 
तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 68030 29608 44% 

3071183 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 115000 60735 53% 
3071193 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिर्न आयोजना 87800 22661 26% 
  जम्मा 2714761 1464812 54% 

 

पुूँजीगत खचि        (रू. र्जारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
3070114 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 105400 103618 98% 
3070124 उद्योग विभाग 113868 32186 28% 
3070134 खानी तथा भगूभि विभाग 28700 5090 18% 
3070154 केन्त्रीय कारागार कारखाना 3400 0 0% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
3070164 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 25500 9831 39% 
3070174 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयर्रु 27400 19349 71% 
3070184 कम्पनी रणजिारको कायािलय 54836 6369 12% 
3070194 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 215000 45196 21% 
3070224 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 12300 81 1% 
3070234 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण कायािलयर्रू 2100 1295 62% 
3071024 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 101500 29018 29% 
3071034 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 6900 1393 20% 
3071044 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 16100 3575 22% 
3071054 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 700 198 28% 

3071084 
औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक के्षर 
समेत) 2529599 649984 26% 

3071094 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 450 0 0% 

3071174 
व्यापार सूचना तथा तनयाित सर्योग आयोजना-बर्पुक्षीय 
तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 7300 0 0% 

3071184 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 3800 105 3% 
3071194 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिर्न आयोजना 1403000 155303 11% 
  जम्मा 4657853 1062591 23% 
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ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूम: 
र्लस्रोतको दिगो विका ,  ंरक्षण, उपयोग र पानीको बािँडफािँड तथा र्लस्रोत, ऊर्ाा, त िँचाइ र भतूमगत 
र्लस्रोत म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान र प्रवितध विका  गना  ाविकको ऊर्ाा मन्त्रालय र त िँचाइ मन्त्रालय तथा 
 ो मातहतका तनकायहरूका  ाथै  ाविकको िातािरण मन्त्रालय अन्त्तगात रहेका िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 
र र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग  मेत  मािेश गरी ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय गठन भएको हो।  
2. िीर्ाकालीन  ोच: 

 र्लस्रोतको  मन्त्ियात्मक विका  र बहआुयातमक तथा  मन्त्यावयक उपयोगबाट आतथाक  मवृर्द् हात ल 
गना मलुकुको  म्पूणा कृवियोग्य भतूममा कृवि उत्पािकत्िमा योगिान पगु्न े गरी ििैभरर दिगो एिं 
भरपिो त िँचाइ  वुिधा परु् याउन,े 

 िैकल्पपक/निीकरणीय ऊर्ााको प्रिर्द्ान, विस्तार र िक्षता माफा त ्आधतुनक ऊर्ााको दिगो विका  गने, 
 र्ल उत्पन्न प्रकोपबाट त ल्र्ात मानिीय, भौततक तथा आतथाक हानी-नोक् ानीलाई उपयकु्त प्रवितधको 
माध्यमबाट र्ोल्िम न्त्यूनीकरण गनुाका  ाथै रोर्गारी त र्ाना गरी गररबी तनिारणमा  हयोग परु् याउने,  

 विश् ि नीय र भरपिो र्ल तथा मौ म  ेिा माफा त हिाई उड्डयन, र्लस्रोत, कृवि, पयाटन, स्िास््य 
लगायतका क्षेरको दिगो विका  एिं र्लिाय ु मानकुुतलत  मार्को तनमााणमा योगिान परु्यााउने। 

3. उद्दशे्य: 
 र्लस्रोतको बहआुयातमक तथा  मन्त्यावयक उपयोगमाफा त ्आतथाक,  ामाल्र्क र िातािरणीय क्षेरको 
विका  गने, 

 र्लाधार व्यिस्थापन तथा र्लउत्पन्न विपद् न्त्यूनीकरण एिम ्व्यिस्थापनबाट आतथाक तथा  ामाल्र्क 
क्षती न्त्यूनीकरण गने, 

 अन्त्तरिेशीय निीको दिपल्क्षय लाभ हनुे गरी व्यिस्थापनमा र्ोड दिने, 
 र्ल तथा मौ म  ेिालाई  मयानकुुल विका  र विस्तार गना आिश्यक नीतत तनमााण तथा  ंरचनागत 
 धुार गरी र्ल तथा मौ म र्न्त्य िहपु्रकोपको भरपिो पूिाानमुान तथा पूिा ूचना प्रिाहबाट नागररकको 
ल्र्उधनको  रुक्षा गने, 

 कृविमा उत्पािकत्ि अतभिवृर्द् गना टेिा परु् याउनका लातग मलुकुमा उपलब्ध र्लस्रोतको अतधकतम 
उपयोग गरी त िँचाइ क्षेरको दिगो विका  एिं विस्तार गने, 

 त िँचाइ  ंरचनाहरूको उल्चत ममात, प्रभािकारी र्ल व्यिस्थापन, आधतुनकीकरण गने तथा नयािँ त िँचाइ 
योर्नाहरूको तनमााण गरी ििैभरी भरपिो त िँचाइ  ेिा परु् याउन,े 

 त िँचाइका लातग  तह तथा भतूमगत र्लस्रोतलाई  ंयोर्नात्मक रूपमा उपयोग गने, 
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 बहउुद्देश्यीय र्लाशय एिं अन्त्तर र्लाधार र्ल स्थानान्त्तरण योर्ना लगायत त िँचाइ म्बन्त्धी प्रवितधको 
विका  तथा कायाान्त्ियन गना  क्षम हनुे गरी  ंगठनात्मक  धुार तथा र्नशल्क्तको क्षमता अतभिवृर्द् 
गने, 

 र्न ंख्या िवृर्द्, आप्रिा न, र्लिाय ुपररितान, अिैज्ञातनक भ–ूउपयोग तथा र्लर्न्त्य प्रकोपका कारण 
र्लाधार, िस्तीटार, ठूला पूिााधारहरू (रार्मागा) र अन्त्य  मिुाय ि ोिा  गने क्षेरमा परेको प्रततकुल 
प्रभािको अध्ययन गरी अनकुुलन म्बन्त्धी कायाक्रमहरू  ञ् चालन गने, 

 र्लविद्यतु विका बाट ऊर्ाा  रुक्षा हात ल गरी आतथाक  मवृर्द्मा योगिान परु् याउने, 
 स्िच्छ र िैकल्पपक ऊर्ााको प्रिर्द्ानबाट परम्परागत तथा आयाततत ऊर्ााको प्रयोगमा न्त्यूनीकरण गरी 
ऊर्ाा िक्षता माफा त ऊर्ााको  न्त्ततुलत विका मा योगिान परु् याउने र उपलब्ध ऊर्ााको िक्षतापूणा 
उपयोगिाट ऊर्ाामा पहुिँच बढाई ऊर्ाा  रुक्षामा  हयोग परु् याउने।  

4. रणनीततिः 
 र्लस्रोतको अतधकतम उपयोग गरी कृवियोग्य र्मीनमा ििैभरी भरपिो त िँचाइ  वुिधा उपलब्ध 
गराउने, 

 र्ल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरणको लातग दिगो तथा प्रभािकारी व्यिस्थापन गने, 
 र्ल तथा मौ म विज्ञान म्बन्त्धी केन्त्रहरूको  ञ्जाल विस्तार तथा आधतुनकीकरण गरी गणुस्तरीय 
त्यांकहरूको उपलब्धता माफा त मौ म तथा बाढी भविष्यिाणीको कायालाई भरपिो बनाउने, 

 र्ल तथा मौ म मापन केन्त्रहरूलाई निीनतम ् प्रवितध वहतको आधतुनक स्िचातलत केन्त्रहरूमा 
रूपान्त्तरण तथा विस्तार गने र उच्च प्रवितधयकु्त  ंयन्त्र मौ मी राडार, मातथपलो िायमुण्डलको  ूचना 
तलने  ंयन्त्र (Radiosonde), उच्च गततको कम््यटुर प्रणाली (High Computing Facility) आदिको 
प्रयोग गरी मौ म तथा र्ल प्रिाहको भरपिो तथा गणुस्तरीय पूिाानमुान गने,  

  ंर्, प्रिेश र स्थानीय तहको  मन्त्िय र  हकायामा त िँचाई प्रणालीको विका  गने तथा बाहै्र मवहना 
त िँचाइ  ेिा उपलब्ध गराउनका लातग ठूला बहउुदे्दश्यीय, अन्त्तर र्लाधार र र्लाशययकु्त 
आयोर्नालाई प्राथतमकताका  ाथ अल्र् बढाउन,े 

 गणुस्तरयकु्त, भरपिो र  लुभ िरमा विद्यतु  ेिाको विस्तार गरी  िै र्र पररिार र उत्पािनल्शल 
क्षेरमा विद्यतु  ेिाको  हर् पहुिँच  तुनल्ित गने, 

 र्लविद्यतुको विका  गरी क्षेरीय ऊर्ाा व्यापारको विस्तार र पटे्रोतलयम पिाथाको आयात क्रमशिः 
प्रततस्थापन गिै भकु्तानी  न्त्तलुनलाई अनकुुल बनाउने, 

 िातािरणमैरी आधतुनक ऊर्ााको पहुिँच िवृर्द् गरी आतथाक  ामाल्र्क विका मा योगिान परु् याउन,े 
 राविय प्रशारण प्रणालीको पहुिँच बावहरका क्षेरमा  मेत दिगो, भरपिो,  िा लुभ, वकफायती, र 
गणुस्तरीय आधतुनक ऊर्ाा उपलब्ध गराउने,  

 स्िच्छ ऊर्ााको विस्तार गरी िेशलाई ऊर्ाामा आत्मतनभारता तफा  अग्र र बनाउने,  
 ऊर्ााको िक्ष उपयोगिाट ऊर्ाामा पहुिँच बढाउन ु र ऊर्ाा िपत र्नत्त्ि (Energy Intensity) र्टाई 
उत्पािकत्ि बढाएर आतथाक िवृर्द्मा टेिा परु् याउने। 
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5. कायाक्षरे: 
नेपाल  रकार (काया विभार्न) तनयमािली, 2074 बमोल्र्म य  मन्त्रालयले  म्पािन गनुापने कायाहरू िेहाय 
अन ुार छन ्: 

 र्लस्रोत र ऊर्ााको दिगो विका ,  ंरक्षण, उपयोग र पानीको बािँडफािँड म्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड 
र तनयमन, 

 र्लस्रोत र ऊर्ाा पूिााधार  ंरचना तनमााण म्बन्त्धी एकीकृत नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 त िँचाइ म्बन्त्धी एकीकृत नीतत, काननु, मापिण्ड, 
 निी बेत न योर्ना र र्ल उपयोग म्बन्त्धी गरुुयोर्ना र तनयमन, 

 र्लस्रोत, ऊर्ाा, त िँचाइ र भतूमगत र्लस्रोत म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान र प्रवितध विका , 

 प्रमिु निीहरूको बहाि क्षेर तनधाारण र  ो क्षेरको र्मीनको  ंरक्षण, व्यिस्थापन र उपयोग म्बन्त्धी 
नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 र्लस्रोत म्बन्त्धी िस्त ुिा  ेिा उपयोगको मापिण्ड र तनयमन, 

 र्लस्रोत ऊर्ाा र त िँचाइ क्षेर िँग  म्बल्न्त्धत तनकायहरू िँगको  मन्त्िय, 

  ङर्ीय र अन्त्तर प्रिेशस्तरमा  ञ्चालन हनु े र्लस्रोत उपयोगका बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाको पवहचान, 
अध्ययन, तनमााण र तनयमन, 

  ङर्ीय र अन्त्तर प्रािेल्शक त िँचाइ र अन्त्तर प्रिेश र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण आयोर्नाको पवहचान, 
अध्ययन, तनमााण र तनयमन, 

 र्लस्रोत, ऊर्ाा र त िँचाइ म्बन्त्धी ठूला पूिााधार आयोर्नाबाट विस्थावपतहरुको पनुिाा  र पनुस्थाापना, 
  ङर्ीय र अन्त्तरप्रिेश त िँचाइ प्रणालीको बािँध, र्लाशय, अन्त्य  ंरचना, मूल नहरको  ञ्चालन, ममात 
 म्भार, व्यिस्थापन म्बन्त्धी नीतत, मापिण्ड र कायान्त्ियन, 

 प्रिेश  ीमा निीको बाढी र निी तनयन्त्रण कायाक्रम  ञ्चालनमा  मन्त्िय र  हयोग, 
 र्लस्रोत, ऊर्ाा र त िँचाइ म्बन्त्धी त्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन अन ुन्त्धान, 
 राविय र अन्त्तरााविय विद्यतु प्र ारण लाइन तथा विस्तार, 
 राविय र अन्त्तरााविय विद्यतु व्यापार म्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड,  ल्न्त्ध- म्झौता, कायाान्त्ियन र 
तनयमन, 

 राविय महत्त्िका बहउुदे्दश्यीय र्ल आयोर्ना र अन्त्तर र्लाधार स्थानान्त्तरण, 

 विद्यतु  ेिाको मापिण्ड, गणुस्तर र मह लु म्बन्त्धी नीतत र तनयमन, 

 विद्यतु  ेिाको राविय र क्षेरीय भार प्रणाली व्यिस्थापन र  ञ्चालन, 

 निीकरणीय र िैकल्पपक ऊर्ााको उपयोग, गणुस्तर र मापिण्ड, 

 विद्यतु विका मा लागनी, 
 र्ल तथा मौ म विज्ञान  ेिा म्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड, त्याङ्क, योर्ना, कायाान्त्ियन र तनयमन, 

 मौ म तथा बाढी पूिाानमुान, 

 विपद् पूिा  ूचना प्रणालीको विका  तथा  म्प्रिेण, 

 र्लिाय ुम्बन्त्धी अध्ययन तथा अन ुन्त्धान,  ूचना आिानप्रिान, 
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 र्ल तथा मौ मी राडार, रेतडयो ोन्त्डे, चट्याङ नटेिका ,  ौया विकीरण केन्त्रहरूको व्यिस्थापन र  ूचना 
प्रिाह, 

 वहमनिी तथा वहमताल, 

 मन्त्रालय म्बन्त्धी राविय अन्त्तरााविय  ंर्  ंस्था िँग  ल्न्त्ध,  म्झौता, अतभ ल्न्त्ध,  म्पका  र  मन्त्िय, 

 मन्त्रालय म्बन्त्धी  ािार्तनक  ंस्थान, प्रातधकरण,  तमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदिको  ञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल इल्न्त्र्तनयररङ्ग  ेिा अन्त्तगात िेहायका  मूह, उप मूहको  ंचालन। 

क. इलेल्क्ट्रकल इल्न्त्र्तनयररङ्ग  मूह, 
ि. मेकातनकल इल्न्त्र्तनयररङ्ग  मूह, 
ग. मेटेररयोलर्ी  मूह, 
र्. एग ृइररगशेन इल्न्त्र्तनयररङ्ग  मूह, 
ङ. त तभल इल्न्त्र्तनयररङ्ग  मूहको इररगशेन,हाइड्रो-पािर र हाइड्रोलोर्ी उप महु। 

6.  आतथाक ििा 2075/76 को बरे्ट िक्तव्यमा उल्पलल्ित नीतत र कायाक्रमका बुिँिाहरूको 
2075 फापगनु म ान्त्त  म्मको प्रगतत वििरणिः 

बुिँिा नं. बरे्ट िक्तव्यको  ंल्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

१३६ पािँच ििातभर  बै त िँचाइ योग्य र्तमनमा 
त िँचाइ  वुिधा परु् याउने गरी तनमााणाधीन 
आयोर्नाहरू  म्पन्न गररने। 

कुल १४ लाि ७4 हर्ार हेक्टर र्तमनमा दिगो भरपिो 
त िँचाइ  तुबधा पगेुको। िािँकी िेतीयोग्य र्तमनमा त िँचाइ 
 वुिधा परु् याउन क्रमागत बह-ुउदे्दशीय ठूला तथा बृहत र 
मझौला त िँचाइ आयोर्नाहरुको बहबुिीय ठेक्का व्यिस्थापन 
भई तनमााण काया भइरहेको र केवह बहउुदे्दश्यी 
आयोर्नाहरुको विस्ततृ अध्ययन भइरहेको।  

ठूला तथा बृहत त िँचाइ आयोर्नाको प्रगतत  

महाकाली त िँचाइ आयोर्ना 
 मूल नहरमा माटोको काया भइरहेको।  

 2  ंरचना तनमााण काया  म्पन्न भएको र 4  ंरचना 
तनमााणाधीन रहेको। 

 नु री मोरंग त िँचाइ आयोर्ना 
 मूल नहरको  तभा  रोड ७ वक.तम. ग्राभेतलङ्ग काया 
भएको। 

 मूल नहरमा ११० तमटर लाइतनङ्ग काया भएको। 

 वितभन्न शािा नहरहरूको २२ वक.तम. तडत ल्पटङ्ग काया 
भएको। 

 वितभन्न शािा नहरको  तभा  रोडमा १२ वक.तम. 
ग्राभेतलङ्ग काया भएको। 

बाग्मती त िँचाइ आयोर्ना 
 वितभन्न शािाहरूमा ७०० तमटर लाइतनङ्ग गरेको। 

 ११०० तमटर तटबन्त्ध काया पूरा भएको। 
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 बगवह कनकपरु उपशािामा १ एक्िडक्ट तनमााण गरेको। 
 पूिी मूल नहरमा २.५ वक.तम. नहर  फा गरेको। 

 वितभन्न शािामा १२ वक.तम. नहर  फा गरेको। 

व्यिस्थापनमा रहेका ठूला त चाइ प्रणालीहरुको तनयतमत 
ममात  म्भार गरी त चाइ  तुबधा उपलब्ध भइरहेको। 

१३६ प्रिेश तथा स्थानीय तह िँगको लागत 
 हभातगतामा  ाना त िँचाइ, टार त िँचाइ, स्यालो 
ट्युिले लगायतका  ाना तथा मझौला 
आयोर्नाहरू  ञ् चालन गने। 

एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ विशेि कायाक्रम र भेरी बबई 
कररडोर त िँचाइ आयोर्ना केन्त्रबाट तथा अन्त्य  ाना 
त िँचाइ, टार तलफ्ट त िँचाइ, तडप तथा स्यालो ट्युिले 
लगायतका  ाना तथा मझौला आयोर्नाहरु प्रिेश तथा 
स्थानीय तहबाट  ञ् चालन भइरहेको। 

१३8 भेरी-ििई डाइभ ान, रानी र्मरा कुलरीया, 
त क्टा र बबई त िँचाइ आयोर्नाहरूको 
तनमााण कायाालाई ततव्रता दिने। 

भेरी बिई डाईभ ान बहउुद्दशे्यीय आयोर्ना    

  रुुङ्ग तनमााण काया अन्त्तगात य  आ.ि.को ८ मवहनामा 
५.९45 वक.मी. काया भएको र्म्मा 1१.६ वक.मी. 
 रुुङ तनमााण भएको। 

 डाइभ ान हेडिका  ,् पािर हाउ  तथा ए े ररर् तनमााण 
काया अन्त्तगात त तभल कायाको ठेक्काको लातग िररि 
प्रवक्रया  रुुभएको र हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकातनकल कायाको 
लागत अनमुान स्िीकृततको प्रवक्रयामा रहेको। 

बबई त िँचाइ आयोर्ना  
२.६ वक.मी. मूल नहर तनमााण भएको। 

रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना  
मूल नहर अन्त्तगात 2.5 वक. तम. नहरको माटो िने्न काया 
भइरहेको, 1.6 वक.तम. को ििैु  ाइडमा Lining काया 
 म्पन्न भएको। 

त क्टा त िँचाइ आयोर्ना  
 पूिी मूल नहर 2.6 वक.मी. तनमााण भएको।२५ वक.मी. 
 म्म रूि कटान भएको 

 त िँचाइ  ंरचना तनमााण अन्त्तगात Settling basin को 
त तभल तनमााण काया  म्पन्न भएको र ११  ंरचना 
तनमााण काया भइरहेकोमा १  म्पन्न, ३ िटामा ९0%, ३ 
िटामा ८0% र ४ िटामा 30% काया भएको।  

१३७. तमोर-ल्च ाङ्ग,  नुको ी-मररन,  नुको ी-
कमला, कालीगण्डकी-ततनाउ र पल्िम  ेती-
कैलाली-पाण्डुल त िँचाइ लगायतका निी 
पथान्त्तरण आयोर्नाको  ंभाव्यता अध्ययन 

  नुकोशी मररन डाइभ ान आयोर्नाको विस्ततृ ड्राफ्ट 
ररपोटा तयार भएको,  नुकोशी कमला र  नुकोशी मररन 
डाइभ ान आयोर्नाको तलुनात्मक अध्ययनका लातग 
 म्झौता भएको र बातािरणीय प्रभाि मूपयाङ्कनको टम् ा 
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तथा िहृत ् िाङ्ग उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 
शरुु गने  

अफ ररफरेन्त् , स्कोवपंगको डकुमेन्त्ट िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयमा पेश भएको।  

 कालीगण्डकी ततनाउ डाइभ ान आयोर्नाको विस्ततृ 
अध्ययनको वफपड ररपोटा प्राप्त भएको र वितभन्न विकपप 
मध्ये उत्तम तबकपप छनौट भई भौगतभाक अध्ययन शरुु 
भएको।  

िहृत ्िाङ्ग उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 
 माडी िाङ्ग डाइभ ानको पिुा  म्भाव्यता अध्ययन भई 
विकपपहरु  वहत पनुरािलोकन गने काया भइरहेको।  

 पोिरी त िँचाइ प्रणाली २ तनमााण भएको र ७ योर्ना को 
तनमााण काया ८०%  म्पन्न भएको।  

 तलफ्ट त िँचाइ प्रणाली ५ तनमााण भएको।  

 र्लाशययकु्त त िँचाइ प्रणाली तनमााणको ५०% काया 
 म्पन्न भएको। 

१३९. नयािँ प्रवितधमा आधाररत  ौया त िँचाइ 
कायाक्रम शरुु गने। 

 एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ विशेि कायाक्रममा मध्य 
पहाडी टार तलफ्ट त िँचाइ आयोर्नाको अध्ययन गरी 
कायाान्त्ियन अन्त्तगात तनमााण गररने योर्नाहरूको पवहचान 
भई विस्ततृ  म्भाव्यताको अध्ययन काया भइरहेको र 
pilot project को रुपमा बेलर्ारी त िँचाइ योर्ना रामेछाप 
र ररत म पाटन त िँचाइ योर्ना तनहकुो विस्ततृ 
 ंभाव्यताको अध्ययन काया परुा भइ कायाान्त्ियन प्रवक्रया 
अगातड बढेको।  

 भेरी-बबई कररडोर त िँचाइ आयोर्नाबाट आिँपिोली-
बलुबलेु  ोलार तलफ्ट काया  म्पन्न भएको, र्ाटगािँउ 
 ोलार तलफ्ट योर्ना र चौिे मस्ताडा  ोलार तलफ्ट 
योर्नाको solar panel राख्न े काया  म्पन्न भएको।वकम ु
गोठरी त िँचाइ योर्नामा लाइतनङ ८०० तम.  म्पन्न 
भएको।गोगनपानी वहमालपोिरी त िँचाइ योर्नाको तनमााण 
काया  म्पन्न भएको। 
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140. प्रिेश र स्थानीय तह िँगको  हकायामा 
 मिुाय  मेतको  हभातगतामा निी तनयन्त्रण 
कायालाई अतभयानको रूपमा अल्र् बढाइने। 
स्थानीय तहमा  रुु गररन े र्ैंविक वितधमा 
आधाररत एिम ् निप्रितानमूलक निी 
तनयन्त्रण काया गने।  

 Flood Hazard Map तयार भएको।  

 3 पवहरो के्षरको अध्ययन भइ केको तथा थप 3 के्षरको 
अध्ययन अल्न्त्तम चरणमा रहेको। 

 नयािँ प्रवितधमा आधाररत निी तथा पवहरो तनयन्त्रण 

अन्त्तगात ६ स्थानमा ल्र्यो ब्याग, पकुा पाइन, टेट्राहेड्रल र 
स्लोप स्टेतबलाईरे्शन वक्रज्मर तनमााण गना  म्भावित 
स्थलहरूको अध्ययन भइरहेको।  

१४१. ठूला निीहरूको तनयन्त्रण गिै र्नधनको 
 रुक्षा गने।  

य  अितधमा २३.४५ वक.तम. तटबन्त्ध तनमााण भएको  
र ११५ िटा Spur तनमााण भएको। 

१४२. मौ म पररितानको पूिाानमुानलाई  हर् 
बनाउन पापपा र उियपरुमा राडार उपकरण 
र्डान गरी एक हप्ता म्मको मौ म तथा 
र्लिाय ु पूिाानमुानको  ूचना कृिक, पयाटक 
लगायत  रोकारिालाले प्राप्त गना  क्न े
प्रबन्त्ध गररन।े  

 मौ मी राडार स्थापनाका लातग  िेुतको रातानाङलामा 
राडार उपकरण र्डान भएको। उियपरु र पापपामा 
एप्रोच रोड, भिन तथा विद्यतु पूिााधार तनमााण काया 
भइरहेको र उपकरण िररि तथा राडार र्डानका लातग 
िररि प्रवक्रया अल्न्त्तम चरणमा पगेुको।  

 हिाई उड्डययनका लातग पोिरा र विराटनगरमा 
स्िचातलत मौ म मापन केन्त्र स्थापना भई अन्त्य १६ 
विमानस्थलहरूमा काया भइहेको। 

 ४३ स्िचातलत र्लमापन केन्त्र स्थापना भएको। 

 ९ िटा Lightning Detection System को स्थापना काया 
 म्पन्न भई  फल परीक्षण  मेत  म्पन्न भएको। 

 उच्च िायमुण्डलीय अिलोकनका लातग रेतडयो ोण्ड 

(मौ मी बलेनु) केन्त्र स्थापना भई  ञ् चालन भएको। 
१४३ आगामी ३ ििा तभर  बै नेपालीको र्रमा 

आधतुनक ऊर्ाा र ५ ििा तभर  बै र्र 
पररिारलाई विद्यतु उपलब्ध गराउन 
र्लविद्यतु र  बै प्रकारका नविकरणीय 
ऊर्ााको विका  तथा विस्तार गने। 

 र्लविद्यतु उत्पािन, प्रशारण लाइन तथा वितरण लाइन 
विस्तार कायाहरू भइरहेको। 

१४४  म्भाव्य प्रत्येक प्रिेशमा कल्म्तमा एक 
बहउुिेश्यीय र्ल विद्यतु आयोर्ना  ञ् चालन 
हनुे गरी तमोर, कन्त्काइ, उत्तर गंगा, नौमरेु, 
 नुकोशी िोस्रो र तेस्रो, कातलगण्डकी तथा 
नलगाडको विस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन 

तमोर र्लाशययकु्त र्लविद्यतु आयोर्ना 
 आयोर्नाको विस्ततृ इल्न्त्र्तनयररङ तडर्ाइन तथा 
 भेक्षण म्बन्त्धी कायाका लातग परामशािाताको छनोट गना 
आ यपर तयार भएको। 
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 म्पन्त् न गरी तनमााण काया अल्र् िढाउने।बढुी 
गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्नाको मआुब्र्ा 
वितरण  म्पन्न गरी तनमााण प्रवक्रया अल्र् 
बढाइने। 

कन्त्काई बहउुद्दशे्यीय आयोर्ना 
 Survey को काया  म्पन्न भएको। 

  Hydrology तथा Sediment मापन भई ररपोटा प्राप्त 
भएको। 

 Reservoir Simulation म्बन्त्धी काम भइरहेको। 

उत्तर गंगा र्लाशययकु्त र्लविद्यतु आयोर्ना  

  म्भाव्यता अध्ययन काया र्ारी। 

नौमरेु बहउुद्दशे्यीय आयोर्ना 
 Main Dam को भौगतभाक अध्ययन  म्पन्न भएको।  

 नुकोशी िोस्रो र तेस्रो आयोर्ना 
 Hydrology & Sediment को अध्ययन काया भइरहेको।  

 Geophysical investigation अन्त्तगात ERT को काया र्ारी 
रहेको।  

नलगाड र्लविद्यतु आयोर्ना  

 परामशािाताबाट DPR तयार गने काया भइरहेको। 

 Draft Updated Feasibility Study Report र Design 

Criteria Report प्राप्त भएको। 

१४७ राविय ग्रीड प्रणालीमा आिर्द् गना वितभन्त् न 
प्र ारण लाइन तनमााण गररने। 

कणााली कोररडोर (फुकोट-िोिोधारा (न्त्य ु लम्की) ४०० 
केभी), 
 बेतन  बस्टेशनको छुट र्ग्गाको मआुब्र्ा ल्र्पला 
प्रशा न कायाालय,  िेुतबाट तनधाारण गने काम  म्पन्न। 

 तबस्ततृ इल्न्त्र्तनयररङ्ग र िातािरणीय अध्ययनको लातग 
परामशािाता तनयकु्त गररएको। 

 परामशािाताबाट Inception ररपोटा प्राप्त भएको। 

वकमाथाकंा अरुण-अरुण हब ४०० के.भी प्रशारण लाइन 

 तबस्ततृ इल्न्त्र्तनयररङ्ग र िातािरणीय अध्ययनको लातग 
 म्झौता  म्पन्न गररएको  

भेरी कोररडोर (र्गिपुला मैनतडा ४०० केभी) 
 मैनतडा  िेुतको र्ग्गा अतधग्रहण  म्बन्त्धी काया 
भइरहेको।  

 तरिणेी तथा नलगाड  ब स्टेशनको स्थान छनोटको 
लातग स्थलगत भ्रमण गररएको। 

 प्र ारण लाईनको  िेक्षण अनमुततपरको लातग विद्यतु 
विका  विभागमा तनििेन दिएको। 
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बुिँिा नं. बरे्ट िक्तव्यको  ंल्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

मेिा हब-चािँगे (ढुङ्ग ेारं् ु२२० के.भी प्रशारण लाइन) 
 मेिा हब  ब-स्टेशनको लातग तमक्िािोला गाउिँपातलकामा 
स्थलगत भ्रमण गरी र्ग्गा छनोट गररएको। 

 प्रारल्म्भक अतधकृत तनयकु्त गना प्रततििेन तयार गररएको। 
 प्र ारण लाईनको  िेक्षण कायाको लातग RFP र्ारी 
गररएको। 

१४९ िेशै भरी क्रमश: स्माटा तमटर प्रणाली लाग ु
गररने। वितरण प्रणालीलाई स्िचातलत एिम ्
आधतुनकीकरण गरी स्माटा ग्रीड प्रणालीको 
रूपमा विका  गररने। 

 वितरण प्रणालीलाई स्िचातलत एिम ्आधतुनकीकरण गरी 
स्माटा ग्रीड प्रणालीको विका  गना आिश्यक काया 
भइरहेको। 

 

१५० 
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 बैलाई आधतुनक तथा निीकरणीय ऊर्ाामा 
पहुिँच परु् याउन  बै  म्भाव्य स्थलहरूमा 
र्लविद्यतु,  ौया ऊर्ाा, िाय ु ऊर्ाा एबं अन्त्य 
निीकरणीय ऊर्ााको प्रवितधलाई प्रोत् ाहन 
गने।  

तराई-मधेश तथा पहाडी के्षरका  म्भाव्य 
स्थानहरूका तबपन्न २५ हर्ार र्रपररिारमा 
गोबरग्या  ्लान्त्ट र्डान तथा शहरी तथा 
ब्यब ावयक बायोग्या  ्लान्त्ट र्डान गने। 

 लर् ु तथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्ना बाट ६  य ३२ 
वक.िा. विद्यतु उत्पािन हनुकुा  ाथै ६७  धुाररएको पानी 
र्ट्ट र्डान भएको। २५ हर्ार ८  य ५ र्रेल ु  ौया 
विद्यतु प्रणाली, ११ हर्ार २  य ७०  धुाररएको 
फलामे चलुो, २ हर्ार ६  य ६४ र्राय ी बायोग्या  
्लान्त्ट, १९  ंस्थागत बायोग्या  ्लान्त्ट, ३७  ौया 
ड्रायर कुकर, २० शहरी तथा व्यि ावयक बायोग्या  
्लान्त्ट र्डान  म्पन्न भएको। लल्क्षत बगाका लातग २४ 
 ौया त िँचाइ पम्प तथा ९७  ंस्थागत  ौया विद्यतु प्रणाली 
र्डान भएको। 

7. आतथाक ििा २०७५/७६ को फागनु म ान्त्त म्ममा  म्पािन भएका महत्िपूणा कायाहरू: 
 मन्त्रालयको  ंरचनाका  ाथै विद्यतु विका  विभाग र त िँचाइ तथा र्लस्रोत विभाग एिं मातहतका 
तनकायहरूको पनुा ंरचना  म्पन्न भएको। 

 

त िँचाइ तथा निी तनयन्त्रण  
 प्रगन्ना तथा िडकापथ त िँचाइ आयोर्नाको १ वक.तम मलु नहर तथा ४ त िँचाइ  ंरचना तनमााण  म्पन्न 
भएको। 

 पूिी तराईका निी तनयन्त्रण आयोर्नाको लातग तमर रास्ट्र चीनको  हयोगमा विररङ्ग, कन्त्काइ, रतिुा, 
वकस्न ेनिीको  म्भाव्यता अध्ययन प्रततबेिन तयार भएको।बल्स्त/टार बर्ार  ंरक्षण कायाहरु अन्त्तगात 
४ र्ोल्िमयकु्त  िरमकुाममा (चैनपरु बझाङ, िनैु डोपपा, बेनी म्याग्िी-पिात, भरपरु झापा)  ंरक्षणका 
कायाहरू अल्र् बढेको। 

 धादिङ्ग, स्याङ्र्ा, पिात, िाङ, बदिाया, त न्त्र्लुी, कन्त्चनपरु र डोटी ल्र्पलामा ९ अन्त्िेिण तडप ट्युबेल 
तनमााण काया  म्पन्न भएको।  
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र्ल तथा मौ म विज्ञान  
 

 कोशी तथा पल्िम राप्ती निीमा बाढी पूिा अनमुान प्रणाली स्थापना भएको।  
 

र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका   
 

 Climate change, Impact Study, System Efficiency, River Morphological study, Ground water, Hard 

rock aquifer का क्षेरमा अन ुन्त्धानात्मक अध्ययन काया भएको। 

 भोर्परुको  नु्त्तलेमा 100 तम. मातथ Ram Pump को प्रयोग गरी विना ऊर्ाा 3 तल. प्रतत तमनेट पानी 
तलफ्ट गना  फल भएको। 

 िोलिा ल्स्थत काबे्र त िँचाइ आयोर्नाको मूल भकूम्पको कारण  केुको मा Horizontal Drilling गरेर 
प्रतत तमनेट 1500 तलटर पानी तनकापन  फल भएको। 

 लम्र्ङु्गको चेपेर्ाटमा  ोलार ऊर्ाा तथा फोहोरा त िँचाइ काया गरर 25 हेक्टर र्तमनमा त िँचाइ  वुिधा 
परु् याउन ेकाया  म्पन्न हनुे क्रममा रहेको। 

बढुीगण्डकी र्लविद्यतु आयोर्नािः 
 गोरिा र धादिङतफा  हाल म्म ११ हर्ार २७ र्ग्गा धनीलाई ३८ हर्ार १  य ९२ रोपनी र्ग्गाको 
रु २२ अिा ७८ करोड ३४ लाि मआुब्र्ा वितरण गररएको। 

 डिुान क्षेरको गोरिा ल्र्पला तफा  ३० हर्ार ७८ रोपनी र्ग्गामध्ये आरुर्ाट र आरिेत बर्ार क्षरे 
बाहेक र धादिङ ल्र्पला तफा  २८ हर्ार ७५ रोपनी मध्ये आरुर्ाट र िहरे बर्ार क्षेर बाहेकका 
क्षेरका र्ग्गाहरूको मआुब्र्ा तनधाारण  म्पन्न भएको। 

 गोरिा र धादिङ ल्र्पला तफा  िािँकी रहेको स्थानको र्लाशय िरीपरी त माङ् कन काया र  डक  भेको 
Inception Report प्राप्त भएको। 

मातथपलो तामाकोशी र्लविद्यतु आयोर्नािः 
 य  अितधको वित्तीय प्रगतत- 75.57 

 य  अितधको भौततक प्रगतत- 76.42% 

 आयोर्ना शरुुिेल्िको िचा- 89.30% 

 आयोर्ना शरुुिेल्िको भौततक प्रगतत- 98.70% 

 हाल म्म भएका मखु्य कायाहरू:- Headworks Concreting काया ९९.९० प्रततशत  म्पन्न।  

 मखु्य  रुुङ िने्न काया  म्पन्न।  

 अतडटलगायत अन्त्य  रुुङहरू िने्न काया  म्पन्न।  

 Tailrace, विद्यतुगहृ र Transformer Cavarn िन्ने तथा Concreting काया  म्पन्न। 

विद्यतु उत्पािनिः 
 तनर्ी प्रिर्द्ाकबाट अगातड बढाइएको ७.८ मेगािाट क्षमताको  पुर माई र ०.९६ मेगािाट क्षमताको 
विष्णवुप्रया  ोलार फाराम आयोर्ना गरी र्म्मा ८.७६ मेगािाट तनमााण  म्पन्त् न भई राविय ग्रीडमा 
आिर्द् भएको। 
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प्र ारण लाइन  
तनम्नान ुार प्र ारण आयोर्नाको िेहायबमोल्र्म लाइन तनमााण भएकोिः 

 काबेली कररडोर १३२ के.भी. प्र ारण लाइन  – ९५  वका ट वक.मी. लाइन तातनएको 
 मध्य मस्यााङिी-डमु्र-ेिमौली १३२ प्रशारण लाइन  – ४५  वका ट वक.मी. लाइन तातनएको 
 कुश्मा तपलो मोिी १३२ के.भी प्र ारण लाइन  – ६  वका ट वक.मी. लाइन तातनएको 
 चमेतलया स्याउले अत्तररया १३२ के.भी प्र ारण लाइन– ५१  वका ट वक.मी. लाइन तातनएको 
 लमही- र्ोराही १३२ के.भी प्र ारण लाइन आयोर्ना – १९  वका ट वकमी. लाइन तातनएको 
 डमु्र ेिमौली मस्यााङिी-काठमाडौँ प्र ारण लाइन  – २५  वका ट वक.मी लाइन तातनएको 
 िाना - कुश्मा प्र ारण लाइन    – २०  वका ट वक.मी लाइन तातनएको 
 तरशलुी ३ए-माताततथा प्र ारण लाइन  – ५९  वका ट वक.मी लाइन तातनएको 

डमु्र ेिमौली मस्यााङिी-काठमाडौँ १३२ के.भी. प्र ारण लाइन आयोर्ना  म्पन्न भइ चार्ा गररएको। 

विद्यतु वितरण र ग्राहक  ेिािः 
 २ लाि ४० हर्ार विद्यतु उपभोग गने ग्राहक थप भएको। 

 प्रततव्यल्क्त विद्यतु िपत २०० वकलोिाटर्ण्टा पगुकेो। 
 २ हर्ार ७  य २० वक.तम विद्यतु वितरण लाइन विस्तार गररएको। 

 

निीकरणीय/िैकल्पपक ऊर्ाािः 
 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र हररत र्लिाय ु कोि (ल्र्त एफ) अन्त्तगात ‘डाइरेक्ट एक् े  इल्न्त्टटी 
(तडएइ) मा  ूचीकृत भएको। 

 ६३२ वकलोिाट लर् ु तथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्ना र्डान, १११  धुाररएको पातन र्ट्ट र्डान, 
३३,४४५ र्रेल ु ौया र्डान, ७० वकलोिाट  ौया तमनीतग्रड र्डान, १४,९४५  धुाररएको फलामे चलुो 
र्डान, ३,४१४ र्राय ी िायोग्यािँ  ्लाण्ट र्डान गरी तबद्यतु  ेिा तथा स्िच्छ ऊर्ाा उपलब्ध 
भएको।  

8. आतथाक ििा २०७4/७5 मा वितनयोल्र्त बरे्ट तथा िचाको यथाथा वििरण: 
ऊर्ाािः 

चाल ुिचा        (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  प्रततशत 
3080113 ऊर्ाा मन्त्रालय 805586 698435 87% 
3080123 विद्यतु विका  विभाग 90351 69967 77% 
3080133 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 3235 1408 44% 
3081013 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 30746 24049 78% 

3081023 
निी बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  गरुुयोर्ना 
तर्ुामा आयोर्ना 2553 1820 71% 

3081033 विद्यतु विका मा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 1193 1125 94% 
3081043  प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 48974 11449 23% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  प्रततशत 
3081053 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 15464 8804 57% 
3081063 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 3014 803 27% 
3081073 र्लविद्यतु आयोर्ना म्बन्त्धी मापिण्ड 879 880 100% 
3081093 रोयपटी व्यिस्थापन तथा वितरण 648364 1942 0% 
3081123 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 27881 20062 72% 
3081133 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विका   तमतत 37358 29590 79% 

3081153 
राविय ऊर्ाा  ंकट तनिारण तथा विद्यतु विका  
िशक म्बन्त्धी कायायोर्ना 56374 9709 17% 

  र्म्मा 1771972 880043 50% 
र्लस्रोत तथा त िँचाइिः 

चाल ुिचा        (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  प्रततशत 
3570113 त िँचाइ मन्त्रालय 36377 31688 87% 
3570123 त िँचाइ विभाग 100614 95841 95% 
3570133 के्षरीय त िँचाइ तनिेशनालयहरू 63908 54207 85% 
3570143 त िँचाइ विका  तडतभर्न- ब तडतभर्न  मेत 473724 396849 84% 
3570153 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 129178 106712 83% 
3570163 याल्न्त्रक कायाालय-३ 22643 11958 53% 
3570173 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण विभाग 218314 189671 87% 
3571013 प्रणाली व्यिस्थापन तथा तातलम कायाक्रम 8605 7632 89% 
3571023 त िँचाइ  ंस्थागत विका  कायाक्रम 12058 11655 97% 
3571033 त िँचाइ तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना (त िँचाइ ) 174316 153813 88% 
3571053 त िँचाइ  म्भाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर कायाक्रम 3964 2811 71% 
3571073 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 441 427 97% 
3571083  मिुाय व्यिल्स्थत त ल्ञ् चत कृवि के्षर आयोर्ना 25072 23620 94% 
3571093 निी तनयन्त्रण 100937 87623 87% 
3571103 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 10520 10398 99% 

3571123 
भारतीय अनिुान  हयोगमा  ञ् चातलत निी तनयन्त्रण 
आयोर्नाहरु ( बागमती,कमला,िािँडो र लालबकैया  मेत) 10796 6478 60% 

3571133 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 67176 38585 57% 
3571143 भतूमगत स्यालो तथा तडप ट्युबबले त िँचाइ आयोर्ना 4962 3775 76% 
3571183 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 38208 32844 86% 

3571193 
बृहत  रकारी त ंचाई योर्नाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 11967 11115 93% 

3571203 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 21524 18200 85% 
3571213 बबई त िँचाइ आयोर्ना 19019 16730 88% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  प्रततशत 
3571223 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 19540 17715 91% 
3571233  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 30288 27665 91% 
3571243 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 7565 6841 90% 
3571253 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 22829 20127 88% 
3571263 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोर्ना 5262 5159 98% 
3571273  मझौला त िँचाइ आयोर्ना 13123 11144 85% 
3571283 िरौिी- पालङुटार त िँचाइ (निी तनयन्त्रण) आयोर्ना 767 664 87% 
3571293 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 414 414 100% 
3571303  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 455 381 84% 

3571313 
टार - बर्ार  म् रक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररडोर 
 मेत) 1270 1267 100% 

3571323 
रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत) 49491 27037 55% 

3571353 भेरी - ििई डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 18487 15098 82% 
3571363 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 41875 26923 64% 
3571373 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड) 3507 2580 74% 
3571383 भतूमगत र्ल त िँचाइ तबका  तडतभर्न 87905 64465 73% 
3571393 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 16087 7763 48% 
3571403  म्बृर्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 3994 3427 86% 
3571413  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दल्शय आयोर्ना 3106 2968 96% 
  र्म्मा 1880288 1554270 83% 

ऊर्ाािः 
पुिँर्ीगत िचा        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  
प्रततशत 

3080114 ऊर्ाा मन्त्रालय 45587 18983 42% 
3080124 विद्यतु विका  विभाग 239165 86026 36% 
3080134 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 2747 200 7% 
3081014 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 38905 21440 55% 

3081024 
निी बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  गरुुयोर्ना 
तर्ुामा आयोर्ना 103277 236 0% 

3081044  प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 151303 49209 33% 
3081054 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 8713 7492 86% 
3081064 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 766403 257526 34% 
3081074 र्लविद्यतु आयोर्ना म्बन्त्धी मापिण्ड 17670 15980 90% 
3081124 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 468133 80870 17% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  
प्रततशत 

3081134 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विका   तमतत 20136887 20038857 100% 

3081154 
राविय ऊर्ाा  ंकट तनिारण तथा विद्यतु विका  
िशक म्बन्त्धी कायायोर्ना 289930 9683 3% 

  र्म्मा 22268720 20586502 92% 
 

र्लस्रोत तथा त िँचाइिः 
पुिँर्ीगत िचा        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  
प्रततशत 

3570114 त िँचाइ मन्त्रालय 14660 9927 68% 
3570124 त िँचाइ विभाग 1147 1147 100% 
3570144 त िँचाइ विका  तडतभर्न- ब तडतभर्न  मेत 22636 21512 95% 
3570154 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 6478 5879 91% 
3570164 याल्न्त्रक कायाालय-३ 1432 1433 100% 
3571014 प्रणाली व्यिस्थापन तथा तातलम कायाक्रम 923 371 40% 
3571024 त िँचाइ  ंस्थागत विका  कायाक्रम 68287 63679 93% 
3571034 त िँचाइ तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना (त िँचाइ ) 1290807 1182993 92% 
3571054 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर कायाक्रम 72532 66254 91% 
3571074 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 33793 33185 98% 
3571084  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 1517583 1312520 86% 
3571094 निी तनयन्त्रण 10399460 10050891 97% 
3571104 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 192254 181328 94% 

3571124 

भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी तनयन्त्रण 
आयोर्नाहरु ( बागमती,कमला,िािँडो र लालबकैया 
 मेत) 863232 360002 42% 

3571134 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 41539 34112 82% 
3571144 भतूमगत स्यालो तथा तडप ट्युबबले त िँचाइ आयोर्ना 425232 378096 89% 
3571184 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 1321886 1243982 94% 

3571194 
बृहत  रकारी त ंचाई योर्नाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 814651 809967 99% 

3571204 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 527968 527968 100% 
3571214 बबई त िँचाइ आयोर्ना 803395 793908 99% 
3571224 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 460495 456344 99% 
3571234  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 595185 542365 91% 
3571244 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 242879 242641 100% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा  
प्रततशत 

3571254 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 1214330 898135 74% 
3571264 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोर्ना 691206 630069 91% 
3571274  मझौला त िँचाइ आयोर्ना 4145718 3870254 93% 
3571284 िरौिी- पालङुटार त िँचाइ (निी तनयन्त्रण) आयोर्ना 20967 18468 88% 
3571294 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 197999 194169 98% 
3571304  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 292187 280186 96% 

3571314 
टार - बर्ार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररडोर 
 मेत) 452882 450029 99% 

3571324 
रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत) 1581341 1506253 95% 

3571354 भेरी - ििई डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 4549605 4549539 100% 
3571364 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 277647 240011 86% 
3571374 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड) 599728 426851 71% 
3571384 भतूमगत र्ल त िँचाइ तबका  तडतभर्न 2279 2098 92% 
3571394 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 65987 47821 72% 
3571404  म्िरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 1541723 1427744 93% 
3571414  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दशीय आयोर्ना 14160 13399 95% 
  र्म्मा 35366213 32875530 93% 
9. आ.ि. २०७5/७6 मा वितनयोल्र्त बरे्ट तथा 2075 चैर म ान्त्त म्मको िचाको अिस्थािः 

चाल ुिचा         (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा प्रततशत 
3080113 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त ंचाई मन्त्रालय 131835 79858 61% 
3080123 विद्यतु विका  विभाग 75780 50332 66% 
3080133 विद्यतु तनयमन आयोग 3500 0 0% 
3080143 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 85800 54766 64% 
3080173 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 201709 139527 69% 
3080203 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 63457 38734 61% 
3080213 याल्न्त्रक कायाालय-३ 18440 11675 63% 
3081013 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 31250 18455 59% 

3081023 
निी बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  गरुुयोर्ना 
तर्ुामा आयोर्ना 2700 562 21% 

3081033 विद्यतु विका मा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 1400 100 7% 
3081043  प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 25000 5918 24% 
3081053 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 9820 3474 35% 
3081063 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 600 97 16% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा प्रततशत 
3081073 र्लविद्यतु आयोर्ना म्बन्त्धी मापिण्ड 900 414 46% 
3081123 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 27600 14147 51% 
3081133 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 34600 18120 52% 
3081143 नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी तलतमटेड 0 0 0 
3081153 विद्यतु विका  िशक म्बन्त्धी कायायोर्ना 19900 3433 17% 
3081163 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 76700 47463 62% 
3081173 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 1240300 177858 14% 
3081183 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रम 2255900 768934 34% 
3081203 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 278200 30114 11% 
3081243 त िँचाइ  ंस्थागत विका  कायाक्रम 12800 8364 65% 
3081253 त िँचाइ तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना (त िँचाइ ) 17900 9454 53% 
3081263 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर कायाक्रम 1700 508 30% 
3081273 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 600 186 31% 
3081283  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 20300 11203 55% 
3081293 निी तनयन्त्रण 29049 17103 59% 
3081303 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 300 97 32% 

3081313 
भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी तनयन्त्रण 
आयोर्नाहरु ( बागमती,कमला,िािँडो र लालबकैया  मेत) 12870 9231 72% 

3081323 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 31700 21431 68% 
3081353 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 14292 7806 55% 

3081363 
बृहत  रकारी त ंचाई योर्नाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 12800 6420 50% 

3081373 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 26247 16345 62% 
3081383 बबई त िँचाइ आयोर्ना 23370 15539 66% 
3081393 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 23250 15583 67% 
3081403  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 35039 24098 69% 
3081413 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 14579 6579 45% 
3081423 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 27077 17009 63% 
3081453 पालङुटार- कुण्डटुार त िँचाइ आयोर्ना 4334 2091 48% 

3081493 
रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत) 31150 20382 65% 

3081503 भेरी - ििई डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 26230 15994 61% 
3081513 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 33600 11421 34% 
3081523 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड) 7700 5078 66% 
3081543 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 18329 10596 58% 
3081553  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 9340 4021 43% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा प्रततशत 
3081563  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दल्शय आयोर्ना 7310 2608 36% 
3081573 बृहद् िाङ उपत्यका त ंचाई आयोर्ना 7410 5001 67% 
3081583 नयािँ प्रवितधमा आधाररत निी तनयन्त्रण कायाक्रम 7456 3064 41% 
3081603 एकीकृत ऊर्ाा तथा त ंचाई वििशे कायाक्रम 10693 5920 55% 
  र्म्मा 5052816 1737113 34% 

 

पुिँर्ीगत िचा        (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा प्रततशत 
3080114 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त ंचाई मन्त्रालय 17827 6608 37% 
3080124 विद्यतु विका  विभाग 204400 25171 12% 
3080134 विद्यतु तनयमन आयोग 2400 0 0% 
3080144 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 264400 3549 1% 
3080174 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 1400 803 57% 
3080204 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 10900 6314 58% 
3080214 याल्न्त्रक कायाालय-३ 4000 443 11% 
3081014 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 35300 4012 11% 

3081024 
निी बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  गरुुयोर्ना 
तर्ुामा आयोर्ना 105300 24966 24% 

3081044  प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 99900 84 0% 
3081054 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 8500 4245 50% 
3081064 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 731500 34518 5% 
3081074 र्लविद्यतु आयोर्ना म्बन्त्धी मापिण्ड 7500 4260 57% 
3081124 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 272300 97852 36% 
3081134 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 17965000 8510030 47% 
3081154 विद्यतु विका  िशक म्बन्त्धी कायायोर्ना 174600 681 0% 
3081164 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 35900 13716 38% 
3081174 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 14100 8887 63% 
3081204 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 1003800 262996 26% 
3081244 त िँचाइ  ंस्थागत विका  कायाक्रम 17500 10767 62% 
3081254 त िँचाइ तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना (त िँचाइ) 40300 8024 20% 

3081264 
त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर 
कायाक्रम 113800 5270 5% 

3081274 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 11500 6294 55% 
3081284  मिुाय व्यिल्स्थत  ल्ञ् चत कृवि के्षर आयोर्ना 213300 97050 45% 
3081294 निी तनयन्त्रण 3822794 1486365 39% 
3081304 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 75700 51356 68% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बरे्ट िचा प्रततशत 

3081314 

भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी तनयन्त्रण 
आयोर्नाहरु ( बागमती,कमला,िािँडो र लालबकैया 
 मेत) 525100 208865 40% 

3081324 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 5900 2041 35% 
3081354 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 399300 143298 36% 

3081364 
बृहत  रकारी त ंचाई योर्नाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 440400 151320 34% 

3081374 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 452600 219625 49% 
3081384 बबई त िँचाइ आयोर्ना 1029000 381069 37% 
3081394 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 495400 153001 31% 
3081404  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 479000 172437 36% 
3081414 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 192800 152298 79% 
3081424 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 1468600 600907 41% 
3081454 पालङुटार- कुण्डटुार त िँचाइ आयोर्ना 39500 563 1% 

3081484 
टार - बर्ार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर 
कोररडोर  मेत) 398000 241685 61% 

3081494 
रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत) 2419200 621934 26% 

3081504 भेरी - ििई डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 5298700 2608962 49% 
3081514 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 513500 85922 17% 
3081524 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड) 260300 382 0% 
3081544 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 43900 6812 16% 
3081554  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 274500 13361 5% 
3081564  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दल्शय आयोर्ना 63800 1590 2% 
3081574 बृहद् िाङ उपत्यका त ंचाई आयोर्ना 194500 37875 19% 
3081584 नयािँ प्रवितधमा आधाररत निी तनयन्त्रण कायाक्रम 200800 0 0% 
3081604 एकीकृत ऊर्ाा तथा त ंचाई वििशे कायाक्रम 248000 6884 3% 
  र्म्मा 40696721 16485092 41% 
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१. पषृ्ठभतूमिः  

काननुी राज्यको अिधारणाअनरुुप नेपाल काननुको तर्ुमुा, मौर्दुा काननुहरूमा समसामवयक संशोधन एिम ्
नेपाल रार्परको प्रकाशन तथा राविय एिं अन्त्तराुविय विषयमा काननुी राय लगायत न्त्याय प्रशासनसँग 
सम्बन्न्त्धत कायहुरू सम्पादन गन ुकाननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।  
२. दीर्कुालीन सोचिः 
नेपाली र्नताको इच्छा र आकाकं्षा अनकूुलको काननुी संरचना, न्त्याय अनभुतू गन ुसक्ने न्त्याय प्रबन्त्ध र देश 
विकास तथा राज्य सञ्चालनका लातग आिश्यक काननु तर्ुमुा गने।  
३. उद्दशे्यिः 

 संविधान प्रदत्त मौतलक हक र विश्वव्यापी रूपमा अिलम्बन गररएका मानि अतधकारहरूको प्रिर्द्ुन र 
संरक्षण गने, 

 काननुको प्रभािकारी कायाुन्त्ियनबाट काननुी शासनको अनभुतूत र्नतामा परु् याउने, काननुी 
सहायताको प्रभािकाररता अतभिवृर्द् गने । 

४. रणनीततिः 
 ऐन, अध्यादेश, तनयम र आदेश बनाउने सम्बन्त्धमा परामश ुददने, मस्यौदा गने, मस्यौदा र्ाँच गने, 

 नेपाल सरकारको लातग आिश्यक पने राविय तथा अन्त्तराुविय काननुी वििादको सम्बन्त्धमा आिश्यक राय 

परामश ुददने,  
 काननुको एकीकरण तथा संवहताकरण, नेपाल काननु, अन्त्तराुविय काननु, न्त्याय प्रणाली र न्त्याय प्रशासनको 

अनसुन्त्धान, पनुरािलोकन, सधुार गने, 
 न्त्याय प्रशासनसम्बन्त्धी काम गने।  

५. कायकु्षरेिः  

नेपाल सरकार (काय ु विभार्न) तनयमािली, २०७4 बमोन्र्म यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुपुने कायहुरू 
देहाय अनसुार रहेका छन ्: 

 सङ र्ीय विधेयक, अध्यादेश, तनयम, आदेश तथा नेपाल सरकारबाट र्ारी हनुे तनदेन्शका, कायवुितधको 
तर्ुमुा तथा सहमतत, 

 सङर्ीय संसदमा विधेयक प्रस्ततु, विताु, पाररत विधेयकको प्रमाणीकरण, 

 सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक, 

 सािरु्तनक तलखत प्रमाणीकरण, 

 सिोच्च अदालत, न्त्याय पररषद्, न्त्याय सेिा आयोग, उच्च अदालत, न्र्ल्ला अदालत तथा सङ र्ीय 
काननु अन्त्तगतु गदित विन्शष्टीकृत अदालत र न्त्यावयक तनकाय, 

 काननुी राय तथा परामश,ु 
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 नेपाल रार्परमा प्रकाशन हनु ेसूचनाको सम्पादन, 

 नेपाल सरकार िादी हनुे मदु्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पने मदु्दा विताु, तमलापर तथा 
प्रततरक्षा, 

 सन्न्त्ध, सम्झौता, समझदारीको अनमुोदन, हस्ताक्षर, सन्म्मलन, स्िीकृतत िा समथनु, अन्त्तराुविय र 
अन्त्तरसरकारी संस्थाको सदस्यता प्राति, अन्त्तराुविय काननुी दावयत्ि र अन्त्तराुविय सम्मेलन र िाताुमा 
अन्त्तराुविय काननुको विषयमा अपनाउनपुने दृवष्टकोणमा परामश,ु 

 अन्त्तराुविय काननुी वििाद, 

 राविय न्त्याय प्रणाली, न्त्यायप्रशासन तथा अन्त्तराुविय काननुसम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, 

 अन्त्तराुविय करार तथा अन्त्य तलखतको मस्यौदा र सोसम्बन्त्धी परामश,ु 

 पारस्पररक काननुी सहायता, 
 सरकारी आश्वासन तथा सङ्कल्प प्रस्ताि, 

 िौर्दारी तथा देिानी काननु तनमाणु, अनसुन्त्धान तथा पनुरािलोकन, 

 सङर्ीय काननुको प्रकाशन तथा वितरण, 

 प्रदेश र स्थानीय तहको लातग नमनुा काननुको मस्यौदा र समन्त्िय, 

 मानि अतधकार र मानिीय काननु, 
 न्त्यायमा पहुँच र तनिःशलु्क काननुी सहायता, वििाद समाधानका िैकन्ल्पक उपाय, मेलतमलाप, 

 काननु व्यिसायी पररषद्, 

 नोटरी पन्ललक तथा नोटरी पन्ललक पररषद्, 

 नेपाल सरकारलाई आिश्यक पने काननु तथा काननुी तलखत र सन्न्त्धको अनिुाद, 

 नेपाल पक्ष भएका सन्न्त्धको केन्त्रीय अतभलेखीकरण, 

 काननुको एकीकरण र संवहताकरण, 

 अन्त्तराुविय सन्न्त्ध तथा सम्झौताको प्रकाशन, 

 सङ र्ीय संसद कायसुञ् चालन तथा सम्पकु, 

 नेपाल काननु आयोग, राविय न्त्यावयक प्रततष्ठान, न्त्यावयक र्ाँचबझु आयोग, 

 सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोग, 

 िेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानतबन आयोग, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तराुविय संर्संस्थासँग सन्न्त्ध, सम्झौता, अतभसन्न्त्ध, सम्पकु र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािरु्तनक संस्थान, सतमतत, प्रततष्ठान आददको सञ् चालन र तनयमन, 

 नेपाल न्त्याय सेिाको न्त्याय समूह र काननु समूहको सञ्चालन । 

६. आतथकु िष ु 2075/76 को बरे्ट ििव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायकु्रमका बुदँाहरूको 
िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण  

बुदँा नं. बरे्ट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

213 

 
 

न्त्यायमा सबैको पहुँच सतुनन्ित गन ु

न्त्याय प्रणालीमा सधुार, न्त्याय 
तनरोपणमा शीघ्रता एिम ् तनिःशलु्क 

 मलुकुी देिानी र िौर्दारी संवहता लगायत ५ संवहता 
प्रारम्भ भएको उपलक्ष्यमा 2075 भार 1 गते 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समपुन्स्थततमा कायकु्रम 
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काननुी सेिालाई विस्तार गने । गररएको । सोही ददनको अिसर पारी वितभन्न सञ्चार 
माध्यम मािुत ्प्रचार प्रसार गररएको। 

 मलुकुी देिानी र िौर्दारी संवहतासम्बन्त्धी सचेतना 
अतभिवृर्द्को लातग मलुकुी देिानी र िौर्दारी 
संवहताको सरलीकृत र्ानकारी पनु्स्तका तयार गरी 
वितरण गररएको। 

 मोरङ, मकिानपरु र न्चतिन न्र्ल्लामा देिानी र 
िौर्दारी संवहतासम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रया तथा सचेतना 
अतभिवृर्द् कायकु्रम 3 िटा सञ्चालन गररएको र्समा 
र्म्मा 5 सय 19 र्नाको सहभातगता रहेको। 

 तनिःशलु्क काननुी सहायता समब्न्त्धी एकीकृत नीततको 
मस्यौदा तयार भएको। 

 धरान र न्चतिन न्र्ल्लामा तनिःशलु्क काननुी 
सहायताको प्रभािकाररतासम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रया 
कायकु्रम सञ्चालन गररएको। 

 मौतलक हकसँग सम्बन्न्त्धत देहायका 16 ऐनहरु 
प्रमाणीकरण भएकािः 

 सािरु्तनक सरुक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, 2075 

 सरुन्क्षत माततृ्ि तथा प्रर्नन स्िास््य अतधकार ऐन, 
2075 

 उपभोिा संरक्षण ऐन, 2075 

 र्नस्िास््य सेिा ऐन, 2075 

 आिासको अतधकारसम्बन्त्धी ऐन, 2075  

 खाद्य अतधकार तथा खाद्य सम्प्रभतुासम्बन्त्धी ऐन, 
2075 

 िैयन्िक गोपनीयतासम्बन्त्धी ऐन, 2075  

 भतूमसम्बन्त्धी (सातौँ संशोधन) ऐन, 2075  

 अतनिाय ुतथा तनिःशलु्क न्शक्षासम्बन्त्धी ऐन, 2075  

 रोर्गारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2075  

 र्ातीय भेदभाि तथा छुिाछुत (कसूर र सर्ाय) 
(पवहलो संशोधन) ऐन, 2075  

 सामान्र्क सरुक्षा ऐन, 2075  

 अपाङ्गता भएका व्यन्िको अतधकारसम्बन्त्धी (पवहलो 
संशोधन) ऐन, 2075  
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 िातािरण संरक्षण (पवहलो संशोधन) ऐन, 2075 

 अपराध पीतित संरक्षण ऐन, 2075 

 बालबातलकासम्बन्त्धी ऐन, 2075 

 इलाम, पाँचथर, ताप्लेर्ङु, पसाु र मोरङ न्र्ल्लामा 
न्त्यावयक अतधकारको प्रयोगको विषयका सैर्द्ान्न्त्तक 
तथा कायवुितधगत विषयमा स्थानीय न्त्यावयक 
सतमततका पदातधकारी तथा कमचुारीलाई क्षमता 
अतभिवृर्द् कायकु्रम सञ्चालन गररएको। 

२१५ शान्न्त्त प्रवक्रयाका बाकँी 
कायहुरू पूरा गररने।संक्रमणकालीन 
न्त्यायसँग सम्बन्न्त्धत सत्यतनरुपण तथा 
मेलतमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका 
व्यन्िको छानतबन आयोगलाई 
तनधाुररत समयतभर काय ु सम्पन्न गन ु
आिश्यक स्रोत-साधनको व्यिस्था 
गने। 

 उर्रुी परेका सबै न्र्ल्लामा रहेका 3 हर्ार 1 सय 
97 उर्रुीहरुमध्ये 64 न्र्ल्लाका 2 हर्ार 8 
उर्रुीहरुमा पीतित, साक्षीको कागर् गराउने लगायत 
बेपत्ता पररिारबाट एन्टटमोटुम तथा पररपरुण िारम 
भराउने काय ुसम्पन्न गररएको ।  

 उर्रुीकताु, पीतित पररिार, साक्षी, र्टनाका 
सम्बन्त्धमा र्ानकार व्यन्ि तथा अन्त्य 
सरोकारिालाहरूको सहभातगतामा 24 न्र्ल्लामा 27 

अन्त्तरवक्रया कायकु्रम सम्पन्न गररएको ।  
 बेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानतबन आयोगको 
कायकु्षेरसँग सम्बन्न्त्धत भविष्यमा द्वन्त्द्व दोहोररन 
नददने, पररपूरण तसिाररस, बयान कायवुितध, 
पररचयपर वितरण कायवुितध र कारिाही तसिाररस 
विषयमा विज्ञ विशेषज्ञहरूको राय सझुािको आधारमा 
कायवुितध तथा प्रततिेदन तयार गररएको । 

216 सबै नागररकको मानि अतधकार 
सतुनन्ित गन ु र्रर्रमा मानि 
अतधकार कायकु्रमलाई र्नस्तरमा 
कायाुन्त्ियनमा ल्याइने। 

 स्थानीय तह तथा शैन्क्षक संस्थाहरुमा मानि 
अतधकार र मानिीय काननुका सम्बन्त्धमा 9 िटा 
सचेतना अतभिवृर्द् कायकु्रम सञ्चालन गररएको 
र्सबाट 1 हर्ार 6 सय 53 र्ना लाभान्न्त्ित 
भएको। 

   झापा न्र्ल्लामा सरोकारिालाहरुको उपन्स्थततमा मानि 

अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्तराुविय महासन्न्त्धहरू, तसर्द्ान्त्त 

तथा मूल्य र मान्त्यता र विकतसत अिधारणाहरू 
सम्बन्त्धमा कायकु्रम सम्पन्न गररएको । 

 झापा न्र्ल्लामा २ सय ४ र्नाको सहभातगतामा 
लैवङ्गक वहंसा विरुर्द्को राविय काययुोर्ना अन्त्तगतु 
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बुदँा नं. बरे्ट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

काननुी सधुार सचेतना कायकु्रम सम्पन्न गररएको। 
 

७. आतथकु िष ु2074।75 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरूिः 
 देहायका नमनुा काननुका मस्यौदा गरी सबै प्रदेशमा पिाइएको 

 प्रदेशका सािरु्तनक तलखत प्रमाणीकरण कायवुितधका सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको विधेयक, 
 गाँउ सभा र नगर सभाको काननु तनमाुण प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको विधेयक, 
 प्रदेश सरकारको आतथकु कायवुितध तनयतमत तथा व्यिन्स्थत गन ुबनकेो विधेयक, 
 प्रदेश आकन्स्मक कोष सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
 मखु्य मन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रतमक तथा सवुिधा सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको विधेयक, 
 प्रदेश सभाका पदातधकारी तथा सदस्यको पाररश्रतमक तथा सवुिधा सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको 
विधेयक, 

 प्रदेश सभा सन्चिालय सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
 मखु्य न्त्यायातधििाको काम, कतवु्य र अतधकार तथा सेिा शत ुसम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो 
विधेयक, 

 प्रदेश आन्त्तररक सािरु्तनक खररद कायवुितध,  
 गाउँ सभा/नगर सभाको सञ्चालन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुिनेको विधेयक,  
 आतथकु िष ु2075/76 को सेिा र कायहुरूको लातग प्रदेश सन्ञ्चत कोषबाट केही रकम खच ु
गने र वितनयोर्न गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक,  

 न्र्ल्ला सभा तथा न्र्ल्ला समन्त्िय सतमतत सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको विधेयक, 
 प्रदेश सहकारी सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक,  
 प्रदेशको कर तथा गैरकर रार्स्ि लगाउने र उिाउने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
 प्रदेशको वित्त व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक,  
 प्रदेश सरकार अथसुम्बन्त्धी प्रस्तािलाई कायानु्त्ियन गन ुबनेको विधेयक, 
 न्त्यावयक सतमततको कायवुितधका सम्बन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनेको विधेयक, 
 प्रदेश सभाको अन्त्तररम कायवुितध तनयमािली । 

 50 वितभन्न विधेयक व्यिस्थावपका-संसदबाट पाररत भएका। 

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्तराुविय महासन्न्त्धहरू तसर्द्ान्त्त तथा मूल्य मान्त्यता र विकतसत 
अिधारणाहरू सम्बन्त्धमा सरोकारिालाहरूको क्षमता अतभिवृर्द् कायकु्रम निुाकोट र गोरखामा 
सम्पन्न गररएको । यसिाट 3 सय 20 लाभान्न्त्ित भएका । 

 मानि अतधकार र मानिीय काननुका सम्बन्त्धमा सचेतना अतभिवृर्द् कायकु्रम वितभन्न 17 न्र्ल्लाका 
6 हर्ार 1 सय 72 लाभान्न्त्ित हनुे गरी सम्पन्न । 

 काननुी सहायताको प्रभािकाररता सम्बन्त्धी सरोकारिालाहरूसंग अन्त्तरवक्रया कायकु्रम तसन्त्धपुाल्चोक, 
मसु्ताङ र ओखलढुङ्गामा सम्पन्न गररएको। यसबाट 88 र्ना लाभान्न्त्ित भएका ।  
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 लैवङ्गक वहंसा विरुर्द्को राविय काययुोर्ना अन्त्तगतु सञ्चातलत काननुी सधुार सचेतना 1 हर्ार 7 
सय 38 सहभागी भई ७ न्र्ल्लामा सम्पन्न । 

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी विश्वव्यापी आितधक पनुरािलोकन तसिाररस कायाुन्त्ियनसम्बन्त्धी 
कायकु्रममा 9सय 7 सहभागी भई ५ न्र्ल्लामा सम्पन्न भएको । 

 देिानी र िौर्दारी संवहता सम्बन्त्धी सचेतना अतभिवृर्द् कायकु्रम वितभन्न 7 न्र्ल्लामा सम्पन्न 
भएको । यसबाट 4 सय 1 र्ना लाभान्न्त्ित भएका । 

८. आतथकु िष ु2075/76 को िागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पाददत मखु्य-मखु्य कायहुरु 

 नेपालको संविधानको धारा 304 तथा संर्, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको अतधकारको 
विषयलाई समेत कायाुन्त्ियनमा सहर्ता ल्याउन मौर्दुा 3 सय 39 ऐनहरूमा पनुरािलोकन गरी 
तत्काल संशोधन गन ुआिश्यक देन्खएका 165 भन्त्दा बढी ऐनहरूमा संशोधन गने गरी 22 ऐनहरु 
प्रमाणीकरण भएको। 

 27 विषयमा सैर्द्ान्न्त्तक सहमतत, 30 विषयमा तर्ुमुा सहमतत, २७ संशोधन विधेयकमा तर्ुमुा 
सहमतत, १२ नया ँ र १६ संशोधन गनुपुने तनयममा सहमतत, ९ गिन आदेश, ९ तनदेन्शका र ३ 

कायवुितधहरुमा सहमतत ददइएको। 

 दात ृसंर् संस्थाहरूसँग ऋण तथा अनदुान सम्झौतालाई प्रभािकारी बनाउने सम्बन्त्धमा 8 विषयमा 
काननुी राय प्रदान गररएको। 

 मौतलक हकसम्बन्त्धी हातेपनु्स्तका प्रकाशन र वितरण गररएको । 

 संविधानले गरेका मूलभतू व्यिस्था र अन्त्य आधारभतू काननुी व्यिस्था समेतको विषय समािेश गरी 
काननुी न्शक्षा सचेतना पनु्स्तका पररमार्नुसवहत पनुिः प्रकाशन र वितरण गररएको । 

नपेाल काननु आयोगबाट देहायका ६ विधेयक तर्ुमुा गरी आिश्यक कारिाहीका लातग सम्बन्न्त्धत 
मन्त्रालयमा पिाइएकोिः 
 राविय प्राथतमकता प्राि केही पूिाुधार संरचना आयोर्नाको रतुतर तनमाुण तथा विकासका सम्िन्त्धमा 

व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
 नीतत अनसुन्त्धान प्रततष्ठानका सम्िन्त्धमा व्यिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
 संस्था दताु विधेयक, 
 प्रमाण ऐन ,2031 को संशोधन विधेयक, 
 कम्पनी ऐन, 2063 को संशोधन विधेयक, 
 साझेदारी ऐन, 2020 को संशोधन विधेयक । 

९. आतथकु िष ु2०७4/७5 मा वितनयोन्र्त बरे्ट तथा खचकुो यथाथ ुवििरणिः 
चाल ुखच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
3110113 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 139354 91980 66% 
3110123 नेपाल काननु आयोग 36097 24892 69% 
3110133 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 32439 30776 95% 

  र्म्मा 207890 147648 71% 
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पुरँ्ीगत खच ु       (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
3110114 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 7010 5782 82% 
3110124 नेपाल काननु आयोग 1429 900 63% 
3110134 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 1624 1624 100% 

  र्म्मा 10063 8306 83% 
 

१०. आतथकु िष ु2075/76 मा वितनयोन्र्त बरे्ट तथा २०७5 चैर मसान्त्तसम्मको खचकुो अिस्थािः 
चाल ुखच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 

3110113 
काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 442699 140426 32% 

3110123 नेपाल काननु आयोग 31911 16332 51% 
3110133 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 27400 14875 54% 
  र्म्मा 502010 171633 34% 

 
पुरँ्ीगत खच ु       (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 

3110114 
काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्त्रालय 9400 387 4% 

3110124 नेपाल काननु आयोग 1275 50 4% 
3110134 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 900 458 51% 

  र्म्मा 11575 895 8% 
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कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः 
नेपालको कृवि विकाससम्बन्त्धी काययक्रम सञ् चालनको थालनी संस्थागत रूपमा वि.सं. 19७८ मा 
चारखालमा स्थावपत कृवि अड्डाबाट शरुू भएको हो। यसपतछ कृविको समग्र विकास गने उदे्दश्यले १९९४ 
मा कृवि पररिद्को गठन भयो । वि.सं.२०३० सालमा खाद्य, कृवि तथा तसिँचाइ मन्त्रालयका रूपमा रहेको 
यस मन्त्रालय आतथयक ििय २०५५/५६ मा कृवि तथा सहकारी मन्त्रालय हुिँदै २०६९ जेष्ठ ५ मा कृवि 
विकास मन्त्रालय र आ. ि. 2074/75 देखख कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ।  

2. दीर्यकालीन सोंचिः 
तनिायहमूखी कृवि प्रणालीलाई व्यिसावयक एिं प्रततस्पधायत्मक कृवि प्रणालीमा रूपान्त्तरण गरी ददगो कृवि 
विकासको माध्यमबाट जीिनस्तरमा सधुार ल्याउने ।  

3. उद्दशे्यिः  
 कृवि उत्पादन एिं उत्पादकत्ि बढाउने,  
 व्यिसावयक तथा प्रततस्पधायत्मक कृवि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेरीय र विश्व बजारसिँग 

प्रततस्पधायत्मक बनाउन,े  
 प्राकृततक श्रोत, िातािरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्िर्द्यन एिं सदपुयोग गने।  

4. रणनीततिः 
 कृवि उत्पादनको व्यिसावयकरण, विवितधकरण, गणुस्तर प्रिर्द्यन र ग्रामीण पूिायधारहरूको विकास र 

याखन्त्रकरण मार्य त ्उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाई आय आजयन र रोजगारीका अिसर िवृर्द् गरी खाद्य 
तथा पोिण सरुक्षा सतुनखितता गने, 

 उन्नत र गणुस्तरीय बीउ विजनको सरुक्षा, वििादीका असरहरूलाई न्त्यूनीकरण, कृवि बाली, पशपुन्त्छी 
तथा मत्स्य तबमाको माध्यमबाट उत्पादन लागत कम गरी प्रततस्पधायत्मक क्षमता बढाउन,े 

 आतथयक तथा जनस्िास््यको दृविकोणले महत्त्िपूणय पशपुन्त्छी रोगहरूको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा 
उन्त्मलुन गरी स्िच्छ उत्पादनमा अतभिवृर्द् गने, 

 कृवि उत्पादनलाई अन्त्तरायविय बजारमा प्रततस्पधी बनाउन गणुस्तर, मापदण्ड तनधायरण तथा अतभिवृर्द् 
गने,  

 कम आयतन तथा उच्च मूल्यका बाली िस्त ु उत्पादन गनय प्रोत्सावहत गरी मूल्य अतभिवृर्द् हनु े
प्रशोधनमा आधाररत कृविजन्त्य उद्योगको विकासमा जोड ददने, 

 खाद्य, कृवि तथा मत्स्यजन्त्य िस्तहुरूको गणुस्तर परीक्षण, प्रशोधन, अनगुमन र तनयमनलाई स्थानीय 
स्तरका जनताको पहुिँच हनुेगरी प्रभािकारी बनाउिँदै बजारीकरणलाई प्रिर्द्यन गने, 

 कृविजन्त्य जैविक विविधताको संरक्षण सम्िर्द्यन तथा सदपुयोग गदै जलिाय ु पररितयनका असर 
न्त्यूनीकरण गनय अनसुन्त्धानमा आधाररत िातािरणमैरी कृवि प्रवितधहरूको विकास एिं विस्तार गने,  
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 कृविलाई सम्मानजनक र आकियक पेशाको रूपमा विकास गरी यिुालाई व्यिसावयक कृवितर्य  
आकियण गनय प्रोत्सावहत गदै कृवि क्षेरको विकास, अनसुन्त्धान, प्रसार र गणुस्तर परीक्षणमा संलग्न 
तनकायहरूको सहकाययमा प्रावितधक, कृिक/कृवि उद्यमी तथा सरोकारिालाहरूको क्षमता अतभिवृर्द् 
गने, 

 कृवि खशक्षा, अनसुन्त्धान र प्रसार बीचको तरपक्षीय सम्बन्त्धलाई मजबतु तलु्याई अनसुन्त्धानबाट विकास 
भएका प्रवितधहरूको विस्तारमा कृवि क्षेरमा काययरत ् सम्पूणय सरकारी तथा गैह्र–सरकारी संस्थाहरू 
बीच अन्त्तर तनकाय समन्त्िय र सहकायय कायम गदै कायायन्त्ियनलाई नततजाउन्त्मूख बनाउने। 

 आधारभतू कृवि सूचना तथा त्याङ्क संकलन एिं विश्लिेण प्रणालीलाई समयानसुार आधतुनवककरण गदै 
त्यमा आधाररत (Evidence Based) काययक्रम तजुयमा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभािकारी 
बनाउन,े 

 प्रत्येक प्रदेशहरूको वितभन्न भ–ूपररखस्थततकीय (Agro-eco Zone) क्षेरमा उन्नत प्रवितधहरूको प्रभािकारी 
अनसुरणको लातग नमूना प्रवितध गाउिँ (Model Technology Village), कृिक पाठशाला (Farmers' 

Field School) र बाह्य अनसुन्त्धानलाई थप सदुृढीकरण गने।  

5. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायय विभाजन) तनयमािली, २०7४ बमोखजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू 
देहाय अनसुार रहेका छनि्ः 
 कृवि तथा कृविजन्त्य जैविक विविधता र जैविक प्रवितध सम्बखन्त्ध नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार र खाद्य सम्प्रभतुा, खाद्यपदाथयको गणुस्तर तथा खाद्य स्िच्छतासम्बन्त्धी 
नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन,  

 कृवि तथा पशपुन्त्छीजन्त्य औितध, सकु्ष्मपोिणतत्ि र जैविक वििादीको उपयोग र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी 
नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 खाद्य क्िारेन्त्टाइन, पश ुतथा िनस्पततजन्त्य क्िारेन्त्टाइनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, काययन्त्ियन र 
तनयमन, 

 वििादीको स्तरीकरण, सूचना सङ्कलन, िगीकरण, सूचना प्रिाह र तनयमन, 

 कृविसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय व्यापार सहजीकरण, 

 कृवि त्यांक प्रणाली, अनसुन्त्धान, स्रोत संरक्षण, विकास र विस्तार, 
 कृवि तथा खाद्यसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय प्रत्यायन, प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला विकास र व्यिस्थापन, 

 रासायतनक तथा जैविक मल उत्पादन, आयात तथा प्रयोगसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, गणुस्तर 
तनधायरण, समन्त्िय र तनयमन, 

 कृवि, मत्स्य तथा पशपुन्त्छीजन्त्य महामारी तनयन्त्रण, 

 कृवि औद्योतगवककरण, मत्स्य, पशपुन्त्छी उद्योग व्यिसायको अन्त्तर प्रादेखशक विकास, प्रिर्द्यन र 
समन्त्िय, 

 बीउविजन एिं नश्लसम्बन्त्धी राविय गणुस्तर तनधायरण र तनयमन, 

 अन्त्तरदेशीय चरन तथा खकय सम्बन्त्धी नीतत, काननु र तनयमन, 
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 पशपुन्त्छीजन्त्य औितध र दानाको नीतत, काननु, मापदण्ड, गणुस्तर तनधायरण, आयात अनमुतत र तनयमन, 

 पशखुचवकत्सासम्बन्त्धी राविय नीतत, काननु, मापदण्ड र व्यिस्थापन, 

 पशखुचवकत्सकको दताय, अनमुतत, निीकरण, खारेजी र तनयमन, 

 दगु्ध र दगु्ध पदाथयबाट बनकेा िस्तहुरूको अनसुन्त्धान र विकास,  
 मास ुतथा मासजुन्त्य पदाथय र पश ुछाला तथा अन्त्य पदाथयसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन,  
 कृवि तथा पशपुन्त्छी विमासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड, 

 पशसेुिासम्बन्त्धी प्रयोगशालाको सम्िर्द्ता, 
 राविय वकसान आयोग, 

 नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद्, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरायविय संर्संस्थासंग सखन्त्ध, सम्झौता, अतभसखन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल कृवि सेिाको सञ्चालन।  

6. आतथयक ििय २०७५/७६ को बजेट िक्तव्यमा उखल्लखखत नीतत र काययक्रमका बुिँदाहरूको 2075 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुिँदा नं. बजेट िक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

६९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

कृविलाई गररबी तनिारण, िेरोजगारीको 
अन्त्त्य र खाद्य सरुक्षाको आधारको रूपमा 
विकास गने ।पािँच िियमा कृविको 
उत्पादन दोब्िर बनाउिँदै सिल अथयतन्त्र 
तनमायण गनय कृविको व्यिसावयकरण, 

याखन्त्रकरण, र मूल्य शृ्रखला विस्तारमा 
जोड ददइने । 

धानको उत्पादन गत ििय भन्त्दा 8.89% ले 
िवृर्द् भइ ५६,१०,०१० मे.टन उत्पादन भएको 
छ। सो अितधमा उत्पादकत्िमा 7.4% ले बवृर्द् 
भई 3.76 मे.टन. प्रतत हेक्टर पगुकेो । 
मकैको उत्पादन 3.48% ले िवृर्द् भई 
26,44,801 मे.टन. पगुकेो । उत्पादकत्िमा 
4.79% ले बढोत्तरी भइ 2.80 मे.टन. प्रतत 
हेक्टर पगुकेो ।तरकारी तर्य  ९.३१% ले 
उत्पादनमा िवृर्द् भई कूल ४०,९९,३५० मे.टन 
उत्पादन पगुकेो । 
साना तसिँचाइ पूिायधारहरू तनमायण तर्य  १ हजार 
६० स्यालो ट्युििेल तथा ११ डीप ट्युबिेल 
तनमायणका लागी कृवि ज्ञान केन्त्रहरू मार्य त ्
कायय भईरहेको। 4 सय 22 साना तसिँचाइ र 
35 सौयय तसंचाइका पूिायधारहरू तनमायण गरेको । 

यूररया:118493.45 तड.ए.पी.: 70674.59 
पोटास:2367.45 गरर जम्मा: 191535.49 
मे.टन रासायतनक मल वितरण भएको । 

कृवि उपज भण्डारणका लातग प्रयोग गररन े
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शीतर्रमा विद्यतु महशलुको ५० प्रततशत छुट 
ददने नीततअनरुुप नेपाल विद्यतु प्रातधकरण मार्य त ्
३८ उद्यमीको जररिाना बाहेक रु ५ करोड 
बराबरको महशलुमा अनदुान बापत रकम 
भकु्तानी गररएको।  
मकै सपुर जोन दाङ्गमा TMR उद्योग तनमायण कायय 
सम्पन्न हनुकुा साथै आल ु खचप्स उद्योग स्थापना 
र नीखज क्षेर िा सहकारी संस्था मार्य त ्सनुसरी,  
पसाय, कवपलिस्त ु र िददययामा कृवि उत्पादन 
भण्डारण र्र तनमायणको लातग काययवितध स्िीकृत 
भएको। 
बगर खेती विस्तार काययक्रम अन्त्तगयत कृवि ज्ञान 
केन्त्र कञ् चनपरु, सनुसरी तथा कवपलिस्तमुा 
काययक्रम सञ् चालन भइरहेको।  
मूल्य शंृ्रखला कोि (उत्पादन तथा मूल्य 
अतभिवृर्द् लगानी) स्थापनाका लातग १ सय २५ 
समूह, सहकारी, ररसचय र तनजी व्यिसायीहरूलाई 
अनदुान वकस्ता उपलव्ध गररएको । यसबाट २ 
हजार 3 सय 6 कृिक पररिारहरू लाभाखन्त्ित 
भएका छन ् । मागमा आधाररत उच्च मूल्य 
जाने िस्त ुउत्पादन, बजार प्रिर्द्यन र पोि हािेि 
काययक्रम सञ्चालन भएको । 
पश ुनश्ल सधुारका लातग 3,53,959 पशहुरूमा 
कृतरम गभायधान गररएको, १,६५,७७३ तलटर 
तरल नाईट्रोजन उत्पादन‚ भण्डारण तथा वितरण 
भएको, ३,८०,९६२ डोज रािँगो, सािँढे तथा 
बोकाको जमेको िीयय उत्पादन भएको, ८७० हे. 
क्षेरर्लमा वहउदे, बिे र्ािँस खेती भएको। 

70 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण 
पररयोजनालाई विस्तार गरी खचया, कर्ी, 
अलैची, सपुारी, आल,ु केरा तथा कागतीको 
उन्नत िीउ र विरुिामा अनदुान उपलव्ध 
गराउने 

६९ जोन, १४ सपुरजोन सञ्चालनका लातग 
काययक्रम स्िीकृत भएको। चाल ुआतथयक िियमा 
थप भएका नयािँ ३4 जोन/सपुरजोनहरूको 
काययक्षेर तनधायरण मध्ये 30 काययक्षेर तनधायरण 
कायय भएको । 3सय 12 ब्लक तथा 2 हजार 
7 सय 93 पकेट काययक्रम संचालनका लातग 
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प्रदेश भतूम व्यिस्था, कृवि तथा सहकारी 
मन्त्रालयमा बजेट वितनयोजन भएको।  

संर्ीय संरचनाअनसुार विद्यमान पकेट, ब्लक, जोन 
तथा सपुरजोन कायायन्त्ियन काययवितध तथा 
पररयोजना दस्तािेज पररमाजयन सतमततबाट 
प्रततिेदन प्राप्त भएको ।  

१७ पोि हभेि सेन्त्टर र ३३ किम हाइररङ्ग 
सेन्त्टर स्थापना भएको ।  

७१ उच्च मूल्यका कृवि उपजहरूको तनयायत 
िवृर्द् गने नीतत अिलम्िन गररने । कृवि 
उत्पादनको बह ु उपयोग हनुेगरी उत्पादन 
विवितधकरण र मूल्य शंृ्रखला विस्तार 
गररने । कृवि उपजहरूको अगायतनक 
उत्पादन गने काययलाई प्राथतमकता 
ददइने।  

प्रागािँररक खेती प्रिर्द्यन काययक्रमको विस्ततृतकरण 
र काययवितध तनमायण गरी कृवि ज्ञान केन्त्र मार्य त 
सञ् चालन हनुे क्रममा रहेको र भकारो सधुार 
काययक्रम 1 हजार 2 सय 25 सम्पन्न भएको।  

७२ कृवि तथा पशपंुक्षीसम्बन्त्धी प्रावितधक ज्ञान 
र तसप प्रदान गनय सबै स्थानीय तहमा 
क्रमशिः कृवि ज्ञान केन्त्र स्थापना 
गररने।बैदेखशक रोजगारीिाट र्केका 
यिुाहरूलाई अगायतनक खेती र कृवि 
व्यिसायमा आकवियत गररने। 

५१ कृवि ज्ञान केन्त्र तथा ४७ भेटेररनेरी 
अस्पताल तथा पशसेुिा विज्ञ केन्त्रहरूको 
स्थापना भएको। सहकारी मार्य त ् कृविमा यिुा 
विशेि काययक्रम संचालनका लातग काययवितध 
स्िीकृत भएको।  

७४ चरेु भािर लगायत मलुकुका अन्निाली 
कम हनुे क्षेरमा र्लरू्लको पकेट क्षेर 
तनधायरण गरी र्लरू्ल नसयरी स्थापना, 
विरुिा वितरण र प्रवितध हस्तान्त्तरण 
काययक्रम सञ्चालन गररन े ।सातै प्रदेशमा 
कखम्तमा एक एकीकृत सामदुावयक िा 
सहकारी नमूना कृवि र्ामय स्थापनाको 
लातग बजेट व्यिस्था गररएको । सातै 
प्रदेशमा कखम्तमा एक एकीकृत 
सामदुावयक िा सहकारी नमूना कृवि र्ामय 
स्थापनाको लातग बजेट व्यिस्था गरेको । 

तनजी तथा साियजतनक जग्गामा र्लरू्ल खेती 
विस्तार काययक्रम सञ्चालनको लातग 23 
प्रस्तािहरूसिँग सम्झौता भएको, तसंहदरबार पररसर 
र मन्त्री आिास क्षेरमा जम्मा २०० विरुिा 
रोपणका लातग स्थान उपलब्ध भएको र layout 
तयार भई कायय अगातड बढेको ।साथै, तनजामती 
सेिा ददिसको अिसरमा १०० र्लरू्ल विरुिा 
गोकणय सामदुावयक िनमा रोपण गररएको । 
सर्न र्लरू्ल बाली विकास काययक्रम 
काययवितध स्िीकृत भएको। तसन्त्धलुी खजल्लाको 
मररन खोला क्षेरमा एकीकृत कृवि विकासका 
लातग सम्भाव्यता अध्ययनको लातग TOR स्िीकृत 
भएको। प्रत्येक प्रदेशमा एवककृत सामूदावयक 
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नमूना आधतुनक कृवि र्ामय स्थापनाका लातग 
काययविधी स्िीकृत भएको।  

७५ कृवि उत्पादनलाई चावहने मल िीउ 
वििादद औितध उपकरण र अन्त्य 
आिश्यक सेिाहरू स्थानीय तहको कृवि 
सेिा केन्त्रमार्य त उपलब्ध गराउने । 
कृवि अनसुन्त्धान केन्त्र, कृवि सहकारी र 
कृवि क्याम्पसहरूलाई कृवि तथा पश ु
विकास केखन्त्रत अध्ययन अनसुन्त्धानमा 
प्रोत्सावहत गने । 

वितभन्न बालीका १९ जात (जसमध्ये ७ जात 
उन्त्मोचन र १२ वितभन्न बालीका दतायको लातग) 
सूखचत भएको ।उन्नत कृवि प्रवितधको विकासका 
लातग अनसुन्त्धान भइरहेको।स्थानीय बाली तथा 
पशपंुक्षीहरूको जात/नश्ल संरक्षणका लातग 
वितभन्न 30 बालीहरूको 56 स्थानीय जातहरू 
संकलन गररएको। 

 कृवि स्नातक (इन्त्टनय) 257 जना 
जोन/सपुरजोनहरूमा खटाइएको । कृवि खशक्षा, 
अनसुन्त्धान र प्रसार काययक्रम सञ्चालनको लातग 
प्रस्ताि प्राप्त भई मूल्याङ्कनको क्रममा 
रहेको।खाद्यान्न, तरकारी र र्ािँसको १९२.६९ 
मे.ट., श्रोत िीउ उत्पादन भएको। 

७६ उत्पादन जोखखम सम्िोधन गनय कृवि विमा 
विस्तार गररने ।कृवि, पशपंुक्षी, तथा 
मत्स्यपालनको विमामा लाग्न े शलु्कको 
७५ प्रततशत अनदुान को व्यिस्था 
गरेको ।  

कृवि विमामा लाग्न े शलु्कमा ७५ प्रततशत 
अनदुान अन्त्तगयत तबमा सतमततबाट माग भएको 
कुल रकम रू. 35 करोड 31 लाख 58 
हजार भकु्तानी गररएको। 

 

८३ 

 
 

खाद्य स्िच्छता र गणुस्तर प्रिर्द्यन गनय 
प्रभािकारी तनयमनको व्यिस्था गररने र 
खाद्य गणुस्तर परीक्षण उपकरणहरूको 
प्रयोगलाई सर्न बनाउने । 

खाद्य तथा दाना बजार तथा उद्योगको अनगुमन 
२ हजार १ सय ८० पटक, खाद्य तथा दाना 
नमनुा संकलन १ हजार ३ सय १ पटक, खाद्य 
तथा दाना नमनुा विश्लिेण १० हजार ४ सय 
८0, खाद्य आयात तनयायत तथा गणु प्रमाणीकरण 

३० हजार ३ सय ७४ पटक र खाद्य स्िच्छता 
अतभयान काययक्रम सञ्चालन (दधु, प्रशोतधत पानी, 
खाने तेल र होटल रेिुरेण्ट) गररएको, 
जीिनाशक वििादीका अिशेिको १५ थप 
प्यारातमटरमा एक्रीतडटेशन प्राप्त गरी हालसम्म 
२८ प्यारातमटरमा एक्रीतडटेशन प्राप्त भएको । 

 

८४ 
प्रदेशसगिँको सहकाययमा प्रत्येक प्रदेशमा 
कखम्तमा एक जैविक वििादद प्रयोगशाला 

जैविक वििादी प्रयोगशाला सम्बन्त्धी काययवितध 
स्िीकृत भएको ।  
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स्थापना गरी सञ्चालन गने । आिश्यक 
उपकरणमा अनदुान ददन े। 

 

८५  
बाली लगाउन ु पूिय नै धान, गहिँ, उख ु
लगायतका तोवकएका कृवि उपजहरूको 
समथयन मूल्य तोवकन े । मोिाईल सेिा 
मार्य त ् कृिकलाई कृवि उपजको मूल्य 
लगायतका बजार सूचना प्राप्त हनु ेप्रणाली 
व्यिस्था गरेको । 

धानिालीको लातग समथयन मूल्य तोक्न उद्योग, 

िाखणज्य तथा आपूततय मन्त्रालयमा तसर्ाररस 
गररसवकएको जसमा मोटो धानको प्रतत क्िी. २ 
हजार ३ सय ३२ रुपैया २२ पैसा र मतसनो 
धानको प्रतत क्िी. २ हजार ४ सय ६० रुपैया 
५७ पैसा तसर्ाररस भएको उखकुो न्त्यूनतम 
खररद मूल्य प्रतत क्िी. रू. 536.52 
तोवकएको।  

7. आतथयक ििय २०७५/७६ को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
 दूध उत्पादनमा गत िियको तलुनामा ९.०६% ले िवृर्द् भई २००5.7५ हजार मेवट्रक टन, मासमुा 

१८.४४% ले िवृर्द् भई ३५३.०८ हजार मेवट्रक टन, अण्डामा ६.०८% ले िवृर्द् भई १३९.७५ 
लाख गोटा र माछामा ७.४१% ले िवृर्द् भई 85.096 हजार मेवट्रक टन पगुकेो। पशपुन्त्छीजन्त्य 
उत्पादन अन्त्तगयत दूध, मास,ु अण्डा र माछाको प्रतत व्यखक्त प्रतत ििय उपलव्धता क्रमश: ७१.७ तल, 

१२.४ केजी, ५० गोटा र ३.०१ केजी िाट िढेर 78.३५ तल., १२.02 केजी, ५१.27 गोटा र 
३.१५ केजी पगुकेो।  

 मोरङ (कटहरी) मा तरकारी, र्लरू्ल थोक तथा हाट बजार तनमायण भएको । रुपन्त्देही (बटुिल) 
को कृवि थोक िजार स्तरोन्नतत गररएको । झापाको दमकमा पशपुन्त्छी हाटबजारको तनमायण सम्पन्न 
भएको र धनिुा खजल्लाको महेन्त्रनगरमा पशपुन्त्छी हाटबजार तनमायणको भएको । 

 उत्पाददत िस्तहुरूको भण्डारण क्षमता अतभिवृर्द् गरर बजार स्थावयत्िका लातग प्रधानमन्त्री कृवि 
आधतुनकीकरण पररयोजना अन्त्तगयत २ खजल्लाहरूमा र साना तथा मझौला कृिक आयस्तर आयोजना 
िाट ६ खजल्लाहरूमा गरी कुल ३५ हजार मे.ट. भण्डारण क्षमता िढ्ने गरर ८ नयािँ शीत भण्डार 
गहृ तनमायण भइरहेको र थप १ लाख १० हजार मे.ट. भण्डारण क्षमता िवृर्द्का लातग ११ शीत 
भण्डार गहृ तनमायणका लातग छनौट गररएको ।  

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजना मार्य त ् यो अितधमा ३३ कस्टम हायररंग सेन्त्टर, १७ 
पोि हाभेि सेन्त्टर ३७ माछा पोखरी तनमायण, ३ हाइटेक र ३० सेमी हाइटेक ग्रीन हाउस तनमायण, 

रविक स्टोर २ र प्रशोधन उद्योग २ तनमायण भएको।  

 ६ माटो तथा िाली संरक्षण तमनी ल्याि, ४ जैविक वििादी उत्पादन कारखाना, १३ हाइटेक र्लरू्ल 
नसयरी स्थापना गररएको । 

 माटो पररक्षण मोिाइल भ्यान ४ र २ खाद्य पररक्षण मोिाइल भ्यान खररद गरी संचालनमा 
ल्याइएको । 

 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम अन्त्तगयत खाद्यान्न, तरकारी र र्ािँसको १९२.६९ मे.ट., श्रोत िीउ उत्पादन 
भएको, गहुिँमा 'वि. एल. ४३४१, 'मसुरुोमा खजरुा मसुरुो ४, मासमा रामपरु मास र खजरुा मास १, 
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मङु्गमा प्रततज्ञा, आलमुा खमुल विकास र कािँक्रोमा भक्तपरु लोकल जातहरू उन्त्मोचन भएको। धानमा 
कालो चामल र चार हाईतिडहरू एररज़ आइतिया, श्रीराम खसु्बू ,यल. वप. एन. तब.आर र अल्ट्रा 
सपुर, लटे्टमा रामेछाप हररयो लटे्ट, कागततमा तेह्थमु स्थातनय, सनु्त्तलामा खोकु स्थानीय, स्क्िास र्सी 
मा Super Squash Ball, ततते करेलामा CG ०१ र CG ०२, तसमीमा Long Green Bean र Semi Light 

Long Bean र तने बोडीमा Great wall-२ र Great wall-३ जातहरू पञ्जीकरण भएको।  
 पशपुन्त्छीहरूमा लाग्न ेरेविज, रानीखेत, वप.वप.आर., एच.एस.एण्ड तब.क्यू., स्िाइन वर्बर, एच.एस. जस्ता 

महामारीजन्त्य संक्रामक रोगहरूको सम्भावित संक्रमणबाट कृिकहरूलाई हनुे ठूलो आतथयक क्षततबाट 
जोगाउन तथा मानि स्िास््य समेतको संरक्षण गनय उल्लेखखत रोगहरू विरुर्द् 2 करोड 68 लाख 
24 हजार 9 सय डोज उत्पादन गरी 59 लाख 90 हजार डोज खोप वितभन्न खजल्लामा आपूततय गरी 
पशपुन्त्छीमा प्रयोग गरी रोग रोकथाममा टेिा परु् याइएको। 

 वितभन्न पशपुन्त्छी रोग अन्त्िेिण प्रयोगशालाहरूबाट कूल 51 हजार 1 सय ७0 गोटा नमनुा परीक्षण 
गरी खोरेत, वप.वप.आर. रेविज, वप.वप.आर.एस, बडय फ्ल ुलगायतका रोग तनदान गररएको। 

 मकिानपरु, कास्की, काठमाडौं र लतलतपरु, मोरङ्ग तथा सनुसरी खजल्लामा देखापरेको बडय फ्ल ुरोग 
तनयन्त्रण गरी संक्रतमत पररसर तनसंक्रमण गररएको । 

 फ्लस तसजनमा दूध विदा (Milk Holiday) हनु नददन दगु्ध विकास संस्थान अन्त्तरगतको विराटनगर 
धलुो दूध कारखानामा मेखशनरी उपकरण जडान तथा क्षमता तबस्तारको कायय सम्पन्न भई दैतनक 
औित 1 लाख 30 हजार तलटर दूध प्रशोधन गरी धलुो दूध उत्पादन गररएको । 

 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम तर्य  वितभन्त् न र्ामय केन्त्रहरू मार्य त १ लाख ४५ हजार र्लरू्ल 
रुटस्टक विरुिा उत्पादन, 1 लाख 19 हजार 2 सय 30 गोटा र्लरू्ल तबरुिा उत्पादन, 5 लाख 
6 हजार 1 सय 89 गोटा र्लरू्ल तबरुिा तबक्री वितरण, ८ के.जी. िीयां आल ुउत्पादन तथा 
तबक्री वितरण र ७३५ के.जी. तरकारी िीउ उत्पादन गररएको।  

 मत्स्य विकास काययक्रम कायायन्त्ियनबाट शरु्द् नश्लको मत्स्य विज (ह्ययाखच्लङ्ग १५ लाख, वर्ड्गरतलड्ग 
१०५.२२ हजार) उत्पादन तथा वितरण, ह्याखच्लड्ग ३६४ लाख, फ्राई २०.५० लाख, वर्ड्गरतलड्ग 
३५.९९ हजार, सौन्त्दयय माछा १०.८१ हजार उत्पादन गरी कृिक उद्यमीहरूलाई वितरण गररएको।  

 खाद्यपोिण तथा प्रवितध काययक्रम तर्य  १११२ पटक बजार तनरीक्षण गरी खाद्य िस्तकुा ९६६ 
नमूना संकलन, खाद्य तथा दाना उद्योगको उत्पादन स्िच्छता सम्बन्त्धमा २१ मदु्दा दायर, ४ हजार ६ 
सय 5 खाद्य िस्तकुा नमूनाहरूको प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेरीय खाद्य क्िारेन्त्टाईन प्रयोगशालाहरूबाट 
आयात तनयायत प्रमाखणकरणको लातग खाद्य िस्तकुा 15 हजार २ सय १६ नमूना जािँच परीक्षण 
भएको, 2 सय २० जना सम्भाब्य उद्यमी/ व्यिसायीहरूलाई खाद्य प्रशोधनसम्बन्त्धी तातलम ददएको, 
खाद्य स्िच्छता, तथा गणुस्तर एिम SPS लगायत अन्त्य स्िरोजगार मलुक तातलम १६६७ सम्भाब्य 
उद्यमी तथा व्यिसायीहरूलाई प्रदान गररएको, खाद्य प्रवितध विकासका लातग वितभन्न स्तरमा ४ ट्रायल 
परीक्षण तथा अध्ययन गररएको, सञ् चातलत काययक्रमबाट उपभोक्ता िगयमा खाद्य स्िच्छता र पोिणको 
ज्ञान विस्तार भएको, ६ पटक होटल स्तररकरण लोगो वितरण गररएको। 

 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रमबाट अन्त्तरायवियस्तरमा Fall Armyworm / 

Invasive Species विियक गोष्ठी सम्पन्न, विशेिगरी मकै लगायत अन्त्य खाद्यान्न तथा तरकारी 
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िालीहरूमा व्यापक रुपमा क्षती परु् याउन े आक्रामक तसपाही कीरा (Fall Armyworm) बारे 
सचेतनाका लातग नपेाली रेतडयो नेटिकय  मार्य त देशका १०० भन्त्दा बढी एर्.एम. रेतडयोहरूबाट 
सचेतना काययक्रम प्रसारण गररएको। र्ागनु ६ गते देखख १२ गते सम्म सप्ताहव्यापी रुपमा वितभन्न 
काययक्रम सवहत “वििादी प्रयोग मकु्त सप्ताह २०७५” काभ्रकेो बनेपामा सम्पन्न, राविय स्तरमा राविय 
बाली संरक्षण सगंठन NPPO गोष्ठी सम्पन्न । 

 बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम अन्त्तगयत कृवि विकास र्ामय चन्त्रडािँगीमा 56 
मे. टन धानको बीउ उत्त्पादन भएको, 7 हे. मा मकै, 7 हे. मा गहुिँ र 10 हे. मा धान स्रोत बीउ 
उत्पादन कायय सञ्चालन भएको।तोरी 480 के.जी. र मसुरुो 1100 के.जी. स्रोत बीउ हाभेि 
गररसवकएको।कृवि विकास र्ामय, सनु्त्दरपरुमा 1 हे. मा मकै, गहुिँ 11.5 हे. मङु्ग/मास 1 हे. मा 
बीउ उत्पादन कायय सञ्चालन भएको, 62.5 मे. टन धानको बीउ उत्त्पादन भएको, 15 मे.टन गहुिँ 
बीउ तबक्री गररएको । 

 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण केन्त्र र नेपाल कृवि प्रसार सतमततको संयकु्त आयोजनामा आखश्वन ४ देखख 
7 सम्म आयोजना गररएको International Conference on Doubling the Farmers' Income of 

SAARC Countries बाट साकय  देशहरूले वकसानको आय बवृर्द् गनय अपनाएका रणनीततहरूको विश्लिेण 
भई नयािँ रणतनततको पवहचान गनय सहज भएको ।  

8. आतथयक ििय २०७४/७५ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
 राख् ट्रय कृवि अनसुन्त् धान तथा विकास कोिको अनदुान सहयोगबाट सञ्चातलत 74 आयोजनाहरू 

मार्य त ्तातलम¸ अध्ययन भ्रमण¸ उन्नत बीउ कीट¸ प्रवितध प्रदशयन लगाएतका कृवि प्रसार काययक्रमबाट 
कृिकहरू लाभाखन्त्ित भएका, कृवि/पश ु विज्ञान विियमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत 35 जना 
विद्याथीहरूले शोधकाययका लातग अनदुान प्राप्त गरेका।  

 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना अन्त्तगयत मागमा आधाररत उच्च मूल्य जान े
िस्तमुा 6,772.73 हेक्टर थप क्षेरर्ल विस्तार, उच्च मूल्य िाली उत्पादन – 54,178.29 
टन, आम्दानी िवृर्द् - समूह, सहकारीका सदस्यिः रू. 78,654 प्रतत र्रपररिार र कृवि उद्यमी, 
व्यिसायी रू. 11,65,584 प्रतत र्रपररिार, लाभाखन्त्ित मध्ये 58 प्रततशत मवहला लाभाखन्त्ित, 

1,67,275 मौरी र्ार वितरण, ४0३५ हे क्षेरर्ल तसखञ्चत, 423 पािर टेलर, 28945 प्लाविक 
के्रट, 2,117 स्प्रयेर टंकी, 3,081 हजारी, ४,713 प्लाविक हाउस तनमायण, ल्याब 7, प्रशोधन भिन 
82 िटा, 9805 मे टनको गोदाम र्र, 12,625 मे टनको १0 शीत गहृ र १21 संकलन केन्त्र 
तनमायणातधन रहेका। 

 बागिानी विकास काययक्रमबाट र्लरू्ल बगैंचा स्याहार संभार -210.5 हेक्टर , र्लरू्ल तबरुिा 
उत्पादन- 3,60,524, र्लरू्ल तबरुिा तबक्री वितरण-2,25,870, आलङ्काररक तबरुिा उत्पादन 
तथा तबक्री-56,862, र्लरू्ल रुटस्टक उत्पादन- 6,09,400, तरकारी िीउ उत्पादन -
1,634.34 के.जी., आल ुविउ उत्पादन-21.42 मे. टन, तरकारी बेनाय तबवक्र तबतरण-22,226.5 
हजार।  

 आल ुतरकारी तथा मसला विकास काययक्रम मार्य त वितभन्न तरकारी िालीको ६२० के.जी. मलु 
तथा उन्नत िीउ उत्पादन, र्मय/केन्त्रहरूबाट ७७५ के.जी. तबतभन्न तरकारीका उन्नत िीउहरू तबक्री 
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तबतरण गररएको।२२ लाख ३ हजार वितभन्न वहउदे तरकारीको विरुिा, १,५६० मे.टन वितभन्न ताजा 
तरकारी विवक्र वितरण गररएको। १३.८६ मे.टन िीउ आल ु , १८ के.जी. वट.वप.एस., १,२७२ 
के.जी. कन्त्दमलु प्रसारण सामाग्री तथा १,००४ के.जी. ताजा कन्त्दमलु उत्पादन भई तबक्री तबतरण 
भएको। नेचरुल भेन्त्टीलेटेड ग्लास हाउस २० र एतग्र नेट हाउस १० तनमायण भएको।  

 मत्स्य विकास काययक्रम कायायन्त्ियनबाट मत्स्यपालन क्षेरर्लमा 0.60 प्रततशतले िवृर्द् भएको 
(9934 हे.िाट 10,193.8 हे. पगुकेो) ।मत्स्य उत्पादनमा 7.79 प्रततशतले िवृर्द् भई 
(77,000 मे.टन िाट 83,000 मे.टन पगुकेो)  

 बाली संरक्षण काययक्रमबाट RBPR प्रयोगशाला मार्य त १,८२४ तरकारी तथा र्लरू्लका नमनुा 
परीक्षण गररएको, हाल सम्म 6,855 विरुिा स्िस्थता प्रमाणपर तथा 32,911 आयात इजाजत 
प्रमाणपर जारी भई आयात तनयायत सहखजकरणमा सहयोग पगुकेो । ट्राइकोड्रमा २०६ खक्िन्त्टल, 

एन. पी. भी. २० लीटर, च्याउको बीउ,4००० बोटल ट्राइकोग्रमा ३ लाख र आइ. जे 
इन्त्टोमोप्याथोजेतनक नेमाटोड ४,५०० हजार उत्पादन गरी कृिकहरूमाझ वितरण। 

 रानी जमरा कुलेररया तसिँचाइ आयोजना (कृवि) तर्य  गहुिँको िीज बवृर्द् १०० हेक्टरमा सञ्चालन 
भएको र त्यसबाट ३९५ मे. ट. िीउ उत्पादन भएको। तरकारीको ब्लक प्रदशयन ६ हे. मा 
सञ्चालन गररएको र जसबाट १२० मे. ट. ताजा तरकारी उत्पादन भएको।आलकुो िीउ उत्पादन 
काययक्रम १० हे. मा संचालन गररएको र त्यसबाट ७९ मे. ट. आल ुिीउ उत्पादन भएको।धानको 
िीजिवृर्द् १२० हेक्टरमा संचालन भएको ।र्लरू्लको ब्लक प्रदशयन काययक्रम ४० हेक्टरमा 
सञ्चालन भई केरा, कागती, आिँप, तलची आददको क्षेर विस्तार भएको। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजना अन्त्तगयत ३०० हेक्टर नयािँ र ९५ हेक्टर परुाना पोखरी 
ममयत तथा तनमायण सम्पन्न भएको । ३१४ प्लाविक टनेल, ४३ आधतुनक नसयरी, १६ सेमी हाइटेक 
तग्रनहाउस तनमायण, ८५ हेक्टरमा आधतुनक जैतनु बगैंचा स्थापना, १,2४5 साना तसिँचाइ आयोजना 
तनमायण, १५ सौयय तसिँचाइ आयोजना सम्पन्न, २० संकलन केन्त्र, २० कृवि उपज प्रशोधन तथा 
भण्डारण र्र तनमायण, ३ सेलार स्टोर तनमायण, ४ रविक स्टोर ममयत सधुार, २ आल ु खचप्स उद्योग 
स्थापना हनुकुा साथै ९ ढुिानी साधन खररद कायय सम्पन्न, ४५ अलैंची सकुाउने आधतुनक भट्टी 
तनमायण सम्पन्न,, ४ माटो पररक्षण मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खररद, २ कोल्डस्टोर तनमायणका लातग 
सम्झौता भई तनमायण कायय शरुुिात भएको।  

9. आतथयक ििय २०७४/७५ मा वितनयोखजत बजेट तथा खचयको यथाथय वििरणिः 
कृवि विकासिः 

चाल ुखचय        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120113 कृवि विकास मन्त्रालय 90332 83046 92% 
3120123 कृवि विभाग 72433 49907 69% 
3120133 के्षरीय कृवि तनदेशनालयहरू 84473 73112 87% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120203 कपास विकास सतमतत 19061 19022 100% 
3120213 खचया, कवर् तथा अलैंची विकास बोडय 98390 97061 99% 
3120223 राविय वकसान आयोग 47118 36011 76% 
3121013 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 107903 103501 96% 
3121023 कृवि विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 1326895 1066615 80% 
3121033 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 4803762 4730342 98% 
3121043 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 940314 577425 61% 
3121053 कृवि विकास आयोजना (जनकपरु) 25264 20850 83% 
3121063 रेशम खेती विकास काययक्रम 82790 75173 91% 
3121073 बागबानी विकास काययक्रम 288846 238231 82% 
3121083 आल,ुतरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 275517 249228 90% 
3121093 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 34345 29772 87% 
3121103 मत्स्य विकास काययक्रम 192015 179738 94% 
3121113 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 224427 175291 78% 
3121123 बाली संरक्षण काययक्रम 228115 159815 70% 
3121133 व्यिसायीक कीट विकास 58256 53234 91% 
3121143 िाली तबकास काययक्रम 83982 78298 93% 
3121153 कृवि सूचना तथा संचार केन्त्र 44393 41632 94% 
3121163 कृवि प्रसार तथा तातलम केन्त्र 126527 104834 83% 
3121173 समदुाय व्यिखस्थत तसंखचत कृवि के्षर काययक्रम(कृवि) 69832 58886 84% 
3121183 माटो परीक्षण तथा सधुार सेिा काययक्रम 72241 59912 83% 
3121193 कृवि व्यािसाय प्रिधयन तथा बजार विकास काययक्रम 115657 80674 70% 

3121203 
सहकारी खेती, साना तसचाइं तथा मल बीउ ढुिानी 
काययक्रम 150631 105827 70% 

3121223 व्यािसावयक कृवि तथा व्यापार आयोजना 1780825 877112 49% 
3121243 एकीकृत जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 96445 84304 87% 
3121363 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 1946775 1802236 93% 
3121433 चीनी तथा उख ुतबकास सतमतत 8131 6773 83% 
3121533 उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना 348147 243366 70% 

3121563 
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 31509 24572 78% 

3121573 
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 123954 94906 77% 

3121583 कृवि तथा खाद्य सरुक्षा आयोजना 1238675 1155831 93% 
3121603 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 957799 701059 73% 
3121623 नेपाल व्यापार एवककृत रणनीतत (कृवि काययक्रम) 23401 21255 91% 
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कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय  84 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3121633 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 2082596 1453161 70% 
3121643 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 232611 0 0% 
3121653 नेपाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 263409 0 0% 
3128023 कृवि प्रसार काययक्रम 1587537 1285738 81% 
3128053 र्र बगैचा काययक्रम 87664 13231 15% 
  जम्मा 20472997 16310981 80% 

पशपुन्त्छी विकासिः 
चाल ुखचय       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय  प्रततशत 
3270113 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 134879 71263 53% 
3270123 पश ुसेिा विभाग 69606 52875 76% 
3270133 के्षरीय पश ुसेिा तनदेशनालयहरू 63160 50116 79% 
3270143 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 8627 6468 75% 

3271013 
पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 
काययक्रम 633386 537683 85% 

3271023 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 176007 12244 7% 
3271033 पश ुविकास सेिा काययक्रम 553882 418689 76% 
3271043 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 81312 65300 80% 
3271053 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 49222 45918 93% 
3271063 पशपुन्त्छी बजार प्रिधयन काययक्रम 137188 89665 65% 
3271073 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहरू 227079 204837 90% 
3271083 कृवि विकास योजना अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 341068 304712 89% 

3271093 
उच्च पहाडी कृवि व्यिसाय प्रिधयन तथा खजविकोपाजयन 
सधुार आयोजना 265799 210114 79% 

3271103 राविय दगु्ध विकास बोडय 60492 52372 87% 
3271123 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 6214 3795 61% 
3271133 बङ्गुर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 1510 1215 80% 
3278013 पशसेुिा प्रसार काययक्रम 1577701 1302233 83% 
  जम्मा 4387132 3429499 78% 

कृवि विकासिः 
पुिँजीगत खचय      (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120114 कृवि विकास मन्त्रालय 5265 4040 77% 
3120124 कृवि विभाग 68764 33643 49% 
3120134 के्षरीय कृवि तनदेशनालयहरू 6581 4809 73% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120214 खचया, कवर् तथा अलैंची विकास बोडय 18530 18528 100% 
3120224 राविय वकसान आयोग 47398 45785 97% 
3121014 कृवि अनसुन्त्धान तथा विकास कोि 840 696 83% 
3121044 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 1000 961 96% 
3121054 कृवि विकास आयोजना (जनकपरु) 206095 176549 86% 
3121064 रेशम खेती विकास काययक्रम 34459 25868 75% 
3121074 बागबानी विकास काययक्रम 134049 105845 79% 
3121084 आल,ुतरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 44076 38567 88% 
3121094 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 7752 4673 60% 
3121104 मत्स्य विकास काययक्रम 33318 32816 98% 
3121114 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 97290 64929 67% 
3121124 बाली संरक्षण काययक्रम 23543 22566 96% 
3121134 व्यिसायीक कीट विकास 7708 6629 86% 
3121144 िाली तबकास काययक्रम 19321 18037 93% 
3121154 कृवि सूचना तथा संचार केन्त्र 11383 814 7% 
3121164 कृवि प्रसार तथा तातलम केन्त्र 27606 26828 97% 
3121174 समदुाय व्यिखस्थत तसंखचत कृवि के्षर काययक्रम(कृवि) 8200 0 0% 
3121184 माटो परीक्षण तथा सधुार सेिा काययक्रम 10152 8913 88% 
3121194 कृवि व्यािसाय प्रिधयन तथा बजार विकास काययक्रम 7698 6010 78% 

3121204 
सहकारी खेती, साना तसचाइं तथा मल बीउ ढुिानी 
काययक्रम 1042 142 14% 

3121224 व्यािसावयक कृवि तथा व्यापार आयोजना 683000 386670 57% 
3121244 एकीकृत जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 25645 23983 94% 
3121364 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 489631 448567 92% 
3121434 चीनी तथा उख ुतबकास सतमतत 1096 1087 99% 
3121534 उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना 3721 1391 37% 

3121564 
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 900 900 100% 

3121574 
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 104450 77819 75% 

3121584 कृवि तथा खाद्य सरुक्षा आयोजना 286439 246471 86% 
3121604 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 138675 93774 68% 
3121634 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 949494 815525 86% 
3121644 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 994 0 0% 
3121654 नेपाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 1220 0 0% 
3128024 कृवि प्रसार काययक्रम 293907 217057 74% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 

  जम्मा 3801242 2960892 78% 
पशपुन्त्छी विकासिः 

पुिँजीगत खचय     (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय  प्रततशत 
3270114 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 20720 17687 85% 
3270124 पश ुसेिा विभाग 172031 122863 71% 
3270134 के्षरीय पश ुसेिा तनदेशनालयहरू 30514 22022 72% 
3270144 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 804 803 100% 

3271014 
पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 
काययक्रम 876197 714454 82% 

3271024 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 230051 45720 20% 
3271034 पश ुविकास सेिा काययक्रम 157189 130042 83% 
3271044 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 33104 32219 97% 
3271054 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 15452 15297 99% 
3271064 पशपुन्त्छी बजार प्रिधयन काययक्रम 2268 2028 89% 
3271074 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहरू 66088 62935 95% 

3271094 
उच्च पहाडी कृवि व्यिसाय प्रिधयन तथा खजविकोपाजयन 
सधुार आयोजना 133129 93900 71% 

3271104 राविय दगु्ध विकास बोडय 1836 1483 81% 
3271124 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 1467 1140 78% 
3278014 पशसेुिा प्रसार काययक्रम 6758 6758 100% 
  जम्मा 1747608 1269351 73% 

10. आतथयक ििय २०७५/७६ मा वितनयोखजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचयको अिस्थािः 
चाल ुखचय        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120113 कृवि, भतूम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 161289 84806 53% 
3120123 कृवि विभाग 753742 141833 19% 
3120203 कपास विकास सतमतत 22100 16324 74% 
3120213 राविय खचया, कर्ी तथा अलैँची विकास बोडय 84600 50816 60% 
3120223 राविय वकसान आयोग 55200 33966 62% 
3120233 पश ुसेिा विभाग 765153 396282 52% 
3120253 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 7500 4749 63% 

3121023 कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय 
काययक्रम 1296243 1032940 80% 

3121033 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 6000200 5980106 100% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय  87 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3121043 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 425073 30803 7% 
3121073 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 221570 79247 36% 
3121083 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 288200 50195 17% 
3121093 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 25265 16028 63% 
3121103 मत्स्य विकास काययक्रम 76900 52521 68% 
3121113 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 348500 156574 45% 
3121123 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 93900 51740 55% 
3121133 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 48175 31494 65% 
3121143 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 51000 24530 48% 
3121153 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 159100 67447 42% 
3121183 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 39000 14605 37% 

3121193 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन 
काययक्रम 453135 38506 8% 

3121223 व्यािसावयक कृवि  तथा व्यापार आयोजना 18700 16306 87% 
3121243 एकीकृत जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 13700 6695 49% 
3121363 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 1986700 1244104 63% 
3121393 कृवि ज्ञान केन्त्र 0 0 #DI V/0! 
3121433 चीनी तथा उख ुतबकास सतमतत 8300 6008 72% 
3121533 उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना 85700 46435 54% 

3121563 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 153400 16701 11% 

3121573 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 71000 32907 46% 

3121603 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 394500 166124 42% 
3121633 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 2980500 746625 25% 
3121643 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 206500 0 0% 
3121653 नेपाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 88000 0 0% 

3121663 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा  क्िारेन्त्टाईन 
काययक्रम 371600 222371 60% 

3121673 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 352400 58161 17% 
3121683 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 456300 232368 51% 

3121703 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन 
काययक्रम 41200 21215 51% 

3121743 उच्च पहाडी कृवि व्यिसाय प्रिधयन तथा खजविकोपाजयन 
सधुार आयोजना 8427 2457 29% 

3121753 राविय दगु्ध विकास बोडय 45200 31556 70% 
3121763 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 2600 195 8% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय  88 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3121773 बङ्गुर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 1800 202 11% 
3121983 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 228600 1421 1% 
3121993 कृवि के्षर विकास काययक्रम 171600 10883 6% 
3128023 कृवि  प्रसार काययक्रम 1476 0 0% 
  जम्मा 19064048 11218246 59% 

 

   पुिँजीगत खचय        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3120114 कृवि, भतूम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 3129 944 30% 
3120124 कृवि विभाग 48270 7356 15% 
3120214 राविय खचया, कर्ी तथा अलैँची विकास बोडय 6400 3267 51% 
3120224 राविय वकसान आयोग 1600 1152 72% 
3120234 पश ुसेिा विभाग 55900 9439 17% 
3120254 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 500 35 7% 
3121024 कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 143000 29420 21% 
3121074 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 24344 3609 15% 
3121084 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 10300 5317 52% 
3121094 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 6200 5084 82% 
3121104 मत्स्य विकास काययक्रम 17000 10424 61% 
3121114 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 93800 40760 43% 
3121124 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 5800 4511 78% 
3121134 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 6550 3902 60% 
3121144 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 400 238 60% 
3121154 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 1800 956 53% 
3121184 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 4700 0 0% 
3121194 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन काययक्रम 230305 30694 13% 
3121224 व्यािसावयक कृवि  तथा व्यापार आयोजना 98000 97099 99% 
3121364 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 391100 126053 32% 
3121434 चीनी तथा उख ुतबकास सतमतत 300 100 33% 

3121564 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली आधतुनवककरण 
कृवि काययक्रम 

17700 500 3% 

3121574 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि व्यिस्थापन 
तथा सूचना प्रणाली) 21500 988 5% 

3121604 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 300 270 90% 
3121634 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 249900 34143 14% 
3121644 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 1400 0 0% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय प्रततशत 
3121664 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा  क्िारेन्त्टाईन काययक्रम 200700 67085 33% 
3121674 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 788300 14970 2% 
3121684 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 130500 29698 23% 
3121704 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन काययक्रम 28100 5609 20% 
3121754 राविय दगु्ध विकास बोडय 200 172 86% 
3121984 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 69600 0 0% 
3121994 कृवि के्षर विकास काययक्रम 77000 1730 2% 
  जम्मा 2734598 535525 20% 
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खानेपानी मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम : 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाले मानि जीिनमा पाने बहआुयातमक प्रभािका कारणले यस सेिालाई नेपालको 
संविधानले मौतलक हकको रूपमा व्यिस्था गरेको छ । साथै, अन्त्तरााविय रूपमा समेत दिगो विकास लक्ष्यले 
खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्त्धी स्पष्ट लक्ष्यहरू तनधाारत गरेको छ । नेपालमा व्यिस्स्थत खानेपानी प्रणालीको 
शरुूिात वि.सं. १९५१ मा िीरधाराबाट शरुु भएको हो । हालसम्म आइपगु्िा कररि ४१,००० खानेपानी 
प्रणालीहरूको तनमााण भई ८८ प्रततशत जनसंख्यालाई आधारभतूस्तरको र २० प्रततशत जनसंख्यालाई उच्च 
तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेिामा पहुुँच पतुगसकेको छ । सरसफाइ तफा  हालका िर्ाहरूमा उल्लेख्य प्रगतत 
भई ९९ प्रततशत घरधरुीहरूले आधारभतूस्तरको सरसफाइ सेिा उपयोग गरररहेका छन ्।   

२. िीघाकालीन सोचः 
सरुस्ित, सिासलुभ र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको माध्यमबाट समदृ्ध समाज तथा प्रिरु्णमकु्त 
िातािरण तनमााणमा टेिा परु् याउने ।  

३. उद्दशे्यः 
 पयााप्त, सरुस्ित र सिासलुभ पहुुँच हनुेगरी आगामी पाुँच िर्ातभर सबै नागररकलाई आधारभतूस्तरको 

खानेपानी र ४० प्रततशत नागररकलाई उच्च / मध्यमस्तरको खानेपानी सेिा उपलव्ध गराउने,  

 आगामी पाुँच िर्ातभर सबै नागररकलाई आधारभतूस्तरको सरसफाइ सेिा र २० प्रततशत नागररकलाई 
सधुाररएको सरसफाइ सेिा उपलव्ध गराउने,   

 जलिायू पररितान अनकूुल तथा विपद  व्यिस्थापनमैरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा सतुनस्ित गने।   

४. रणनीततः 
 आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाबाट िस्ित रहेका समिुायहरूको सहभातगतामा खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेिा परु् याउने,  
 तनमााणाधीन आयोजनाहरूको तनमााण सम्पन्न तथा सेिा सिालनमा समस्या भएका आयोजनाहरूको उस्चत 

ममात सम्भार, पनुस्थाापना तथा समय सापेि सेिास्तर अतभिवृद्ध गिै जाने, 
 उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेिा विस्तारको लातग मागको आधारमा सहलगानी, लागत साझेिारी, 

लागत उठ्तीको तसद्धान्त्तअनरुुप खानेपानी आयोजनाहरू सिालन गने, 
 फोहोर पानीको उत्सजान कम गने र उत्पादित फोहोरपानीको व्यिस्थापन गरी लाभ प्राप्त गने, 
 मानिजन्त्य फोहोरपानी प्रशोधन सवहत व्यिस्थापन तथा दिसाजन्त्य लेिो व्यिस्थापन गिै निी नाला, 

जलाशय, जलाधार तथा ताल तलैयाहरूको पयाािरणीय स्िच्छता तथा सौन्त्ियाता कायम गने,  
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 जलिाय ुअनकुुलन, विपद् जोस्खम न्त्यूनीकरणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूमा प्राथतमकता 
दिई दिगोपना कायम गने,   

 खानेपानीका स्रोतहरू तथा जलाधार िेरहरूको पवहचान र संरिण, भतूमगत पानीको पनुभारण तथा 
जलस्रोतको बहउुपयोग, एकीकृत उपयोग तथा पनुरुपयोगलाई प्रोत्साहन र प्रिधान गने । 

५. कायािरेः  

नेपाल सरकार (कायाविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोस्जम यस मन्त्रालयले सम्पािन गनुापने कायाहरू िेहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 खानेपानी र सरसफाइसम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापिण्ड, 

 रावियस्तरका ठूला खानेपानी आयोजना र अन्त्तर प्रिेश खानेपानी आयोजना, 
 रावियस्तरका प्रशोधनसवहतका बहृत ्ढल र अन्त्तर प्रिेश ढल प्रशोधनसवहतका आयोजनाहरूको पवहचान, 

तनमााण र तनयमन, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरााविय संस्थासुँग सस्न्त्ध, सम्झौता, सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतनक संस्थान, प्रातधकरण, प्रततष्ठान, कम्पनी आदिको सिालन र तनयमन, 

 नेपाल इस्न्त्जतनयररङ्ग सेिा, तसतभल इस्न्त्जतनयररङ्ग समूहको स्यातनटरी उपसमूहको सिालन ।  

६. आ.ि. २०७5/७6 को बजेट िक्तव्यमा उस्ल्लस्खत नीतत र कायाक्रमका बुुँिाहरूको २०७5 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः  

बुुँिा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

१२८ तीन िर्ातभर सबै नागररकलाई 
आधारभतू खानेपानी पूिााधारमा पहुुँच 
सतुनस्ित गने। 

 ८८% जनसंख्याको आधारभतु खानेपानी सेिामा पहुुँच 
पगुकेो। 

 तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनाका २० नगर 
आयोजनाहरू मध्ये १२ तनमााणको चरणमा रहेको, ४ 
नगर आयोजनाहरू - सखिुा महेन्त्रनगर (धनरु्ा), 

तमचैया (तसरहा), बतबयाचौर (सखेुत), चन्त्रौटा 
(कवपलिस्त)ु को तनमााण सम्पन्न भई सिालन तथा 
ममात चरणमा प्रिेश गरेको, ३ नगर आयोजना वटकापरु 
(कैलाली), चाराली (झापा), महेन्त्रनगर (सनुसरी) 
सिालन तथा ममात चरण सम्पन्न भई ममात तथा 
सम्भार चरणमा रहेको र १ नगर आयोजना - खलङा 
तसतलपाटी (सल्यान) ममात तथा सम्भार चरण पूरा 
गरेको।  

 क्रमागत रहेका ३९ सहलगानीमा आधाररत खानेपानी 
आयोजनाहरू मध्ये यस आ ि को हाल सम्मको 
अितधमा ६ आयोजना सम्पन्न भई १ लाख ६८ हजार 
६ सय २ जनसंख्या लाभास्न्त्ित भएको। 
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 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजनाका 
२० नुँया सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना 
कायाान्त्ियन गना १० आयोजनाको विस्ततृ सभेिण, 

DPR तयारी भइरहेको र ६ आयोजनाको ठेक्का सूचना 
प्रकाशन भएको।  

 ४४ स्जल्लामा सिातलत १७७ क्रमागत आयोजनाहरू 
तनमााण काया सचुारु भएको।  

 जलिाय ुअनकुुतलत िहृत खानेपानी आयोजना अन्त्तगात 
१० आयोजनाहरूमा तनमााण काया सचुारु रहेको ।१० 
मध्ये ३ (यासोक, पकरिास, पाल्पा-तानसेन बहृत 
पस्म्पङ) आयोजनाहरू तनमााणको अस्न्त्तम चरणमा। 

 खानेपानी गणुस्तर सधुार तथा सेिा तनयमन शाखा 
अन्त्तगात २८ खानेपानी गणुस्तर आयोजनाहरूमा तनमााण 
काया सचुारु रहेको। यस आतथाक िर्ामा २८ मध्ये 
१५ आयोजनाहरूको तनमााण काया सम्पन्न भई 
६८३९९ जनसंख्या लाभास्न्त्ित हनु।े  

१२८ खानेपानी स्रोत संरिण गरी सहरी 
िेरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन 
विशेर् जलाधार िेर तोकी संरिण 
र व्यिस्थापन गने । 

 काठमाण्डौं उपत्यकाका ४ स्थानहरू – बोडे, 
सनु्त्िरीजल, विष्णमुती र फवपाङमा खानेपानीको श्रोतको 
संरिण काया सम्पन्न गररएको ।  

१३१ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 
प्रथम चरणको कामलाई यथाशीघ्र 
सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा 
खानेपानी वितरण काया शरुु गने ।  

 

मेलम्ची खानपेानीः 
 २० वक.मी. इन्त्भटा लाइतनङ्ग र फाइनल सपोटा मध्ये 
१८.३ वक.तम सम्पन्न । समग्रमा २४.९६४ वक मी 
Invert Lining काया र २५.३५ वक. मी. Final Support 

काया सम्पन्न भएको । 

 पानी प्रशोधन केन्त्र भाग – २ को फागनु मवहनासम्ममा 
५,०७१ घ.मी. RCC भएको । २२० घ.मी PCC 

गररएको र ३७५ घ.मी.ढंुगाको काम भएको। 

 हेडिर्कसा डाइभसान टनेलको इनलेट तथा आउटफलमा 
गटे जडान गररएको । 

 १ भ्यास्न्त्टलेशन साफ्ट तिल गने काया सम्पन्न भएको।  

 हाल ठेकेिार कम्पनीको कारण िेखापरेको गततरोधले 
तनमााण काया अिरुद्ध रहेको । साथै, तनमााण काया 
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सचुारु गना पहल भइरहेको । 

आयोजना कायाान्त्ियन तनिेशानालयः 
 २.७५ वक.तम. मखु्य प्रशारण पाइप लाइन जडान 
(थोक वितरण प्रणाली) काया सम्पन्न भएको। 

 पानीपोखरी तनमााण काया ९ िटाको ९५ प्रततशत भन्त्िा 
िढी सम्पन्न भएको ।  साथै, बाुँकी १ पानीपोखरीको 
तनमााण काया शरुु भएको । 

 वितरण प्रणाली तनमााण काया (धारा जडान समेत) तफा  
९८.५३ वक.तम. सम्पन्न। 

१३१ मेलम्ची िोस्रो चरणको आयोजनाको 
प्रारम्भ गनुाका साथै खानेपानीको 
िैकस्ल्पक स्रोत व्यिस्थापन र 
एकीकरण बजेट वितनयोजन । 

 मेलम्ची िोस्रो चरणको विस्ततृ तडजाइन प्रततिेिनको 
लातग EIA भइरहेको र तडजाइन प्रततिेिनमा छलफल 
भइरहेको।  

 मखु्य प्रिेश मागा तनमााणका लातग जग्गा प्रातप्त र 
मआुब्जा वितरणको लातग सतमतत गठन गररएको । 

 मखु्य प्रिेश मागा तनमााणको लातग तनमााण व्यिसायी 
पररचालन भएको। 

१३२ तराई मधेशमा आसातनकबाट 
सरुस्ित खानेपानी कायाक्रमको लातग 
बजेट व्यिस्था । 

 तराई मधेश खानेपानी सधुार कायाक्रम प्रिेशमा 
हस्तान्त्तरण भइसकेको। संघीयस्तरबाट पतन गणुस्तर 
सधुारका कायाक्रमहरू सचुारु रहेको। 

१३३ ठूला निीहरूमा नमूना खानेपानी 
आयोजना सिालनमा गना 
सम्भाव्यता अध्ययन गररने । 

 कणााली, कोशी, नारायणी, पस्िम राप्ती ,भेरी बबइ , 
कन्त्काई समेत ८ थोक वितरण प्रणालीका 
आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको। 

 महािेिखोला जलाशययकु्त खानेपानी आयोजनाको 
विस्ततृ अध्ययन प्रततिेिन तयारी तथा अन्त्य ५ 
जलाशययकु्त खानेपानी आयोजना को सम्भाव्यता 
अध्ययन सम्पन्न भएको। 

१३४ 

 

 

आगामी तीन िर्ा तभर सबै 
नेपालीलाई आधारभतू सरसफाइको 
पहुुँच सतुनस्शचत गना आतथाक िर्ा 
२०७५/७६ लाई राविय सरसफाइ 
अतभयान बर्ाको रुपमा मनाइने ।सबै 
घरमा शौचालय तनमााण गरी 

 यस अितधमा थप २४ गाउुँपातलका, २२ नगरपातलका 
तथा ३ स्जल्ला ( रुपन्त्िेही, झापा, रौतहट र धादिङ्) 
गरी हालसम्म कुल ४३६ गाउुँपातलका, २४९ न.पा., 
६४ स्जल्ला र ३ प्रिेशहरू खलुा दिसा मकु्त िेर 
घोर्णा भएका छन। यससुँगै आधारभतूस्तरको 
सरसफाइमा ९९ प्रततशत जनसंख्याको पुँहचु पगुकेो। 
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बुुँिा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

नेपाललाई खलुा दिशामकु्त राि 
घोर्णा गररने ।खलुा दिशामकु्त 
िेरमा स्थानीय तहको सहकायामा 
पूणा सरसफाइ कायाक्रम सिालन 
गररने । 

  िातािरणीय सरसफाई कायाक्रम स्थानीय तहमा 
हस्तान्त्तरण भएको। पूणा सरसफाई कायाक्रम 
सिालनमा स्थानीय तहलाई आिश्यक सहयोग तथा 
समन्त्िय भइरहेको ।  

१३५ सहरी िेर, राजमागा आसपास र 
सािास्जनक स्थानहरूमा सवुिधा 
सम्पन्न स्माटा शौचालयहरू तनमााण 
गररने । 

 िेशका वितभन्न १५ स्थानहरूमा स्माटा शौचालय 
तनमााणको लातग स्थान छनौट भइरहेको। पानीपोखरी र 
स्ियम्भमूा २ स्माटा शौचालय तनमााणधीन।  

 

७. आतथाक िर्ा 2074/75 मा यस मन्त्रालयबाट सम्पािन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूः 
 िेशैभर सिातलत क्रमागत उच्च प्रवितधयकु्त खानेपानी आयोजनाहरूको तनमााण कायालाई तनरन्त्तरता दिई 

२3० योजना सम्पन्न गरी ३,०३,४५५ जनसंख्या लाभास्न्त्ित । 

 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ तफा  निौं समहुका २६ आयोजना तथा िशौं समहुका १४८ 
आयोजनाहरू भौततक रुपमा सम्पन्न भै ९८,७९० जनसंख्या आधारभतु खानेपानी तथा सरसफाइबाट 
लाभास्न्त्ित भएका।  

 २२ खानेपानी गणुस्तर आयोजनाहरू सम्पन्न गरी थप १,१०,९४६ जनसंख्या सरुस्ित खानेपानीबाट 
लाभास्न्त्ित भएका। 

 ४ सहलगानी खानेपानी आयोजनाहरूको तनमााण सम्पन्न भई १,०१,७१५ जनसंख्या उच्चस्तरको 
खानेपानी सेिाबाट लाभास्न्त्ित । 

 तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूमा तनमााणाधीन १९ मध्ये ४ आयोजनाहरू 
(वटकापरु, सल्यान, महेन्त्रनगर सनुसरी र चारआली खानेपानी आयोजना) सम्पन्न भइ ७८,५८६ 
जनसंख्या लाभास्न्त्ित र बाुँकी आयोजनाहरू तनमााण चरणमा रहेको।  

 तनमााण सम्पन्न भइ वितभन्न कारणले सेिा अिरुद्ध रहेका १,३२५ ओटा खानपेानी आयोजना प्रणालीको 
ममात सधुार गरी ३,२९,१५८ जनसंख्या लाभास्न्त्ित। 

८. चाल ुआतथाक िर्ा २०७5/७6 फाल्गनु मसान्त्तसम्ममा सम्पािन भएका महत्त्िपूणा कायाहरुः 
 चाल ुआतथाक िर्ाको हालसम्मको अितधमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तनमााणाधीन सरुुङको भईु 

ढलान काया (Invert Lining ) २१.३६४ वकलोतमटर भईु ढलान काया सम्पन्न भई समग्रमा २४.९६४ 
वक. मी. Invert Lining काया सम्पन्न भएकोछ भन ेयस आतथाक िर्ाको हालसम्मको अितधमा २५.३५ 
वक मी Final Support काया सम्पन्न भएकोछ।साथै, हेडिर्कसा डाइभसान टनेलको इनलेट तथा 
आउटफलमा गटे जडान गररएको, िैकस्ल्पक डाइभसान पाइप लाइन तथा अन्त्य संरचना तनमााण 
गररएको, नदि तनयन्त्रणको काया गररएको, पहुुँच मागाको तनयतमत ममात गररनकुा साथै १ भ्यास्न्त्टलेशन 
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साफ्ट तिल गने काया सम्पन्न भएकोछ। हालसम्म पानी प्रशोधन केन्त्रभाग २ को ३० प्रततशत तनमााण 
काया सम्पन्न भएको । 

 शहरी तथा अधासहरी िेरमा गणुस्तरीय खानेपानी तथा आधारभतू सरसफाइको सवुिधा प-ुयाउन े
उद्धेश्यले सिातलत तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्त्तगात क्रमागत रहेका २० 
आयोजनाहरू मध्ये यस आ ि को हालसम्मको अितधमा २ आयोजनाहरू सम्पन्न भई १४,५४४ 
जनसंख्या लाभास्न्त्ित भएका । क्रमागत रहेका ३९ सहलगानीमा आधाररत खानेपानी आयोजनाहरू 
मध्ये यस आतथाक िर्ाको हालसम्मको अितधमा ६ आयोजना सम्पन्न भई १,६८,६०२ जनसंख्या 
लाभास्न्त्ित भएका ।  

९. आतथाक िर्ा 2074/075 मा वितनयोस्जत बजेट एिं खचाको यथाथा वििरणः 
             चाल ुखचा         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खिु बजेट खचा प्रततशत 

3130113 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय 70037 43676 62% 
3130123 खानेपानी तथा ढल तनकास विभाग 81447 58476 72% 

3131013 
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोजना 15590 10740 69% 

3131023 खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 1930 1715 89% 
3131033 डीप ट्युिले आयोजना ( ममात सूधार ) 616 581 94% 
3131043 जनसाधन विकास कायाक्रम 27174 24401 90% 
3131063 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार  कायाक्रम 8843 5559 63% 

3131073 
िोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 24673 17016 69% 

3131083 
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 70478 50488 72% 

3131093 
जलिाय ुपररितान प्रभाि न्त्यूतनकरण तथा उपयकु्त 
प्रवितध प्रिधान कायाक्रम 3744 1297 35% 

3131103 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 3160 3104 98% 
3131113 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 26197 19685 75% 

3131123 
सखु्खा िेर खानेपानी आयोजना ( रामेछाप 
िहृत, पकरिास, ततमाल र यासोक ) 22639 15678 69% 

3131133 तराई-मधेश खानेपानी सधुार कायाक्रम 1624 1424 88% 
3131143 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 80506 64712 80% 
3131153 ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ कोर् 161020 95370 59% 
3131163 िातािरणीय सरसफाइ आयोजना 241343 133732 55% 
3131173 उच्च- प्रवितधयकु्त केन्त्रीय खानेपानी कायाक्रम 829314 739552 89% 
  जम्मा 1670335 1287206 77% 

             



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

खानेपानी मन्त्रालय  96 

    पुुँजीगत         (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खिु बजेट खचा प्रततशत 

3130114 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय 314060 167126 53% 
3130124 खानेपानी तथा ढल तनकास विभाग 13125 5783 44% 

3131014 
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोजना 56 55 98% 

3131024 
खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना 
कायाक्रम 388660 346279 89% 

3131034 डीप ट्युिले आयोजना ( ममात सूधार ) 209450 200573 96% 
3131044 जनसाधन विकास कायाक्रम 20347 16101 79% 
3131064 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 539950 461043 85% 

3131074 
िोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 277500 175742 63% 

3131084 
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 1756934 1601288 91% 

3131094 
जलिाय ुपररितान प्रभाि न्त्यूतनकरण तथा 
उपयकु्त प्रवितध प्रिधान कायाक्रम 137220 118823 87% 

3131104 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 453744 384310 85% 
3131114 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 1200942 1096527 91% 

3131124 
सखु्खा िेर खानेपानी आयोजना ( रामेछाप 
िहृत, पकरिास, ततमाल र यासोक ) 1103929 1081128 98% 

3131134 तराई-मधेश खानेपानी सधुार कायाक्रम 1798383 1600293 89% 
3131144 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 5671922 2419903 43% 
3131154 ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ कोर् 2035579 1760146 86% 
3131164 िातािरणीय सरसफाइ आयोजना 198112 176470 89% 
3131174 उच्च- प्रवितधयकु्त केन्त्रीय खानेपानी कायाक्रम 7350346 7050426 96% 
3138014 ग्रातमण खानेपानी आयोजना 25000 0 0% 

  जम्मा 23495259 18662016 79% 
 

१०. आतथाक िर्ा 2075/076 मा वितनयोस्जत बजेट एिं चैर मसान्त्त सम्मको खचाको यथाथा वििरण    
               चाल ुखचा        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खिु बजेट खचा प्रततशत 

3130113 खानेपानी मन्त्रालय 68908 31490 46% 
3130123 खानेपानी विभाग 82211 42912 52% 

3131013 
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोजना 13800 360 3% 

3131023 
खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना 
कायाक्रम 4200 0 0% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खिु बजेट खचा प्रततशत 

3131043 जनसाधन विकास कायाक्रम 25400 12430 49% 
3131063 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 6900 1625 24% 

3131083 
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 86100 42295 49% 

3131093 जलिाय ुअनवुकतलत िहृत खानेपानी आयोजना 24740 9881 40% 
3131103 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 6200 2609 42% 
3131113 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 16800 10436 62% 
3131143 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 88500 38373 43% 
3131153 ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ कोर् 157500 38759 25% 

3131183 
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ ( िेरगत ) 
आयोजना 26000 204 1% 

3131193 
संघीय गणुस्तर अनगुमन तथा आयोजना 
कायाान्त्ियन कायाालयहरू 141300 49047 35% 

  जम्मा 748559 280421 37% 
              पुुँजीगत खचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खिु बजेट खचा प्रततशत 

3130114 खानेपानी मन्त्रालय 10200 2228 22% 
3130124 खानेपानी विभाग 44200 0 0% 
3131014 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 100 0 0% 
3131024 खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 504600 0 0% 
3131044 जनसाधन विकास कायाक्रम 22900 8727 38% 
3131064 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 183300 8006 4% 

3131084 
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना 2807700 650724 23% 

3131094 जलिाय ुअनवुकतलत िहृत खानेपानी आयोजना 2248400 595857 27% 
3131104 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 416600 2361 1% 
3131114 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 970300 356191 37% 
3131144 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 6977400 662347 9% 
3131154 ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ कोर् 2242000 119226 5% 

3131184 
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ ( िेरगत ) 
आयोजना 846200 45498 5% 

3131194 
संघीय गणुस्तर अनगुमन तथा आयोजना 
कायाान्त्ियन कायाालयहरू 16400 3771 23% 

  जम्मा 17290300 2454936 14% 
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गहृ मन्त्रालय 
1. पषृ्ठभतूमिः 

जनताको अपेक्षाअनरुूप गहृ प्रशासन सञ्चालन गरी देशमा भरपदो शान्न्त्त सरुक्षा प्रदान गने, आमजनतामा 
शान्न्त्त र सरुक्षाको प्रत्याभतूत ददलाउने, गहृ प्रशासनको प्रभािकाररतामा अतभिवृि गने र नेपाली 
नागररकहरूको राविय पवहचानको प्रबन्त्ध गने तथा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गने 
कुरालाई तनदेशक तसिान्त्तको रूपमा तलई "राविय एकता र जनसेिाका लातग गहृ प्रशासन:विकास र 
समवृिको लातग शान्न्त्त, सरुक्षा र सशुासन" भने्न मूल उदे्दश्यअनरुूप गहृ मन्त्रालयले देशभरर नै शान्न्त्त सरुक्षा 
र अमन चयन कायम गदै आएको छ ।  

 

2. दीर्घकालीन सोचिः 
नेपालको संविधान तथा काननुद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्ितन्त्रता, वितधको शासन, मानि अतधकार लगायत 
लोकतान्त्तान्न्त्रक मूल्य र मान्त्यतालाई स्थावपत गने ।  

 

3. उद्दशे्य 

 आन्त्तररक सरुक्षा नीतत कायाघन्त्ियनमा ल्याई शान्न्त्त सरुक्षा प्रभािकारी बनाउन,े 
 दण्डवहनताको अन्त्त्य गरी जिाफदेवहता बहन गने प्रणालीलाई दृढतासाथ कायाघन्त्ियन गने, 
 नागररकता वितरण र राहदानी तसफाररस जस्ता सेिालाई थप प्रभािकारी तलु्याउने, 
 गहृ प्रशासन सधुार कायघयोजनालाई प्रभािकारी रूपमा कायाघन्त्ियन गने । 

4. रणनीतत 

 सरुक्षा तनकायको एकीकृत र समन्त्ियात्मक पररचालनद्वारा सरुक्षा, वितधको शासन तथा सशुासनको 
प्रत्याभतूत गने, 

 नागररक सरुक्षाका लातग प्रवितध र पितत केन्न्त्ित प्रणालीको स्थापना र विकास तथा पेशागत विन्शष्ठताको 
प्रिघिन गने, 

 समाजको सरुक्षा र स्थावयत्ि तथा नागररकलाई सबै प्रकारका रासबाट उन्त्मनु्ि ददलाउन,े 
 सरुक्षाको प्रत्याभतूतद्वारा सबै नेपालीबाट सामान्जक, सांस्कृततक र धातमघक सद् भािको अतभिवृि गदै 
अखण्डता, राविय एकता र सािघभौतमकताको संरक्षण र सम्ििघनमा योगदान परु् याउन,े 

 विपद्को एकीकृत र समन्त्ियात्मक व्यिस्थापन गने, 
 सक्षम प्रशासन र सदुृढ व्यिस्थापनको सतुनन्श् चतता प्रदान गने, 
 मानि अतधकारको संरक्षण र सम्ििघन गने, 
 लागू औषधको उत्पादन तबक्री वितरण एिं ओसार पसारलाई तनषेध गने कायघिाही कडाईका साथ 
सञ् चालन गने, 

 अध्यागमन प्रशासनलाई सक्षम सदुृढ र प्रवितधमैरी बनाउने । 
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5. कायघक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायघविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुघपने कायघहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 आन्त्तररक सरुक्षा तथा शान्न्त्त सवु्यिस्थासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 विन्शष्ट व्यन्ि, महत्त्िपूणघ स्थल, भिन, संरचना, कूटनीततक तनयोग र लोकमागघको सरुक्षासम्बन्त्धी सूचना 
संकलन, विश्लषेण, उपयोग, समन्त्िय र सरुक्षा प्रिन्त्ध, 

 संर् र प्रदेश प्रहरीसम्बन्त्धी काननु, सपुरीिेक्षण र समन्त्िय, 

 अपराध रोकथाम तथा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, काननु मापदण्ड र तनयमन,  

 अपराध अनसुन्त्धान र अपराध अनसुन्त्धान अतभलेख, 

 अपराध तनयन्त्रणसम्बन्त्धी अन्त्तराघविय, क्षेरीय समन्त्िय तथा सहयोग, 

 सपुदुघगीसम्बन्त्धी काननु, सन्न्त्ध,सम्झौता र कायाघन्त्ियन, 

 नागररकतासम्बन्त्धी नीतत, काननु, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 पाररिाररक मातमला (वििाह, सम्पन्ि हस्तान्त्तरण, सम्बन्त्ध विच्छेद, लोपोन्त्मखु, टुहरुा, धमघपरु, धमघपरुी 
उिरातधकार र संयिु पररिार) सम्बन्त्धी काननु, 

 उमेर, नाम र जात सच्याउनेसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन र तनयमन , 

 हातहततयार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदाथघको प्रयोगसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन, 
तनयन्त्रण र तनयमन , 

 यातना पीतडतसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन , 

 तनिारक नजरबन्त्द, कारागार तथा वहरासत व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड , 

 अतभयिु, थनुिुा र कैदी अन्त्तरप्रदेश स्थानान्त्तरणसम्बन्त्धी , 
 शरणाथी मातमलासम्बन्त्धी नीतत, काननु र व्यिस्थापन 

 सम्पन्ि प्राति, जग्गा प्राति, अतधग्रहण र मआुब्जासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 न्चट्टा तथा जिुा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन , 

 विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी राविय नीतत, काननु, मापदण्ड कायाघन्त्ियन र तनयमन , 

 राविय विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन तथा प्रादेन्शक विपद् कोषमा सहयोग र समन्त्िय , 

 सजाय, माफी, मलु्तबी र पररितघन, 

 तनिाघचन तथा जनमत संग्रह, 

 सािघजतनक विदा, उत्सि, उदी आददको व्यिस्थापन, 

 इन्त्टरपोल तथा अन्त्तराघविय प्रहरी संगठनहरूसँगको सम्पकघ  र समन्त्िय, 

 मानि अतधकार र नागररक स्ितन्त्रताको संरक्षण तथा प्रििघन, 

 अन्त्तराघविय शान्न्त्त स्थापना कायघमा सहयोग र समन्त्िय, 

 अन्त्तराघविय सीमा, सीमास्तम्भको सरुक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्त्तराघविय तसमानाको सरुक्षा, 
 सशस्त्र वििोह, आतथघक तथा साङ्गगदठत अपराध, आतङ्ककारी वक्रयाकलाप एंि अिैध संर्संस्थाहरूको 
गततवितध तनयन्त्रण र बारूदी सरुूङ्गको तनिारण, 

 सािघजतनक चासो र महत्िका सूचना सङ्कलन आदानप्रदान, विश्लषेण, उपयोग र संरक्षण, 
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 राविय पररचयपर व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 विदेशी नागररकको प्रिेश, उपन्स्थतत, गततवितध तथा प्रस्थानको व्यिस्थापन, तनयमन, तनयन्त्रण र 
अतभलेखीकरण, 

 अध्यागमन, 

 अत्यािश्यक िस्त ुिा सेिाको आपूततघ समन्त्िय, 

 उपातध, सम्मान तथा विभषूण र सशुोभन, 

 द्वन्त् द्वपीतडत तथा विस्थावपत व्यन्िहरूको राहत तथा पनुस्थाघपना, 
 आतथघक सहायता, 
 लागू औषध तनयन्त्रण, 
 धातमघक विषय, तीथघस्थान र तीथघयारी, 
 कल्याण धन र बेिाररसी धन, 

 सािघजतनक स्थानमा अिाञ्छनीय व्यिहारको रोकथाम, मादक पदाथघ, सािघजतनक अपराधको तनयन्त्रण, 

 सािघजतनक चन्त्दा सङ्कलन तनयमन र तनयन्त्रण, 

 गहृ प्रशासन (कारागार, शान्न्त्त सवु्यिस्था, लागूऔषध, प्रकोप व्यिस्थापन, सपुदुघगीलगायत) विषयक 
राविय/अन्त्तराघविय समन्त्िय र सम्पकघ , 

 तनिाघचन आयोग, 
 प्रहरी कल्याण, 

 नेपाल प्रहरी, 
 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, 

 प्रहरी वकतािखाना, 
 सािघजतनक विषयसँग सम्बन्न्त्धत वििाद, र्टनाको जाँचबझु र अनसुन्त्धान, 

 सिारी तनयन्त्रण तथा सरकारी सिारी साधनको व्यिस्थापन र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान आददको सञ्चालन र तनयमन,  

 अन्त्य मन्त्रालयको कायघ विभाजनमा नपरेका विषय । 
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6. आतथघक िषघ 2075/76 को बजेट ििव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायघक्रमका बदुाहरूको 
२०७5 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा 
नं. 

बजेट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

३८ 
 

सबै सािघजतनक स्थल र सिारी 
साधनहरूमा धमु्रपान र मददरा सेिन 
तनषेध गररने । मददरा र सूततघजन्त्य 
पदाथघको उत्पादन,आयात तथा विक्री 
वितरणलाई कायघवितध बनाई व्यबन्स्थत 
गररन े। 

 मददरा तथा मददराजन्त्य पदाथघको उत्पादन विक्रीी 
वितरणमा तनयमन तथा हातनकारक सेिन तनयन्त्रण 
कायघवितध २०७५ को मस्यौदा तजुघमा भएको ।  

 लागू औषध तनयन्त्रण कायघयोजना, २०७५ जारी 
गरी कायाघन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 लागू औषध तनयन्त्रण विशेष अपरेसन सञ्चालन गरी 
लागू औषध अपराधमा संलग्न 1836 जना 
व्यन्िहरूलाई पक्राउ गरी १८२६ मदु्दा दताघ गरी 
आिश्यक कानूनी कारबाही प्रवक्रया अन्र् 
बढाइएको । 

 

१७९ प्रदेश र स्थानीय तनकायसँगको 
सहकायघमा विपद् व्यिस्थापनको लातग 
पूिघ तयारी गररने । विपद् प्रभावितले 
अकालमा ज्यान गमुाउनपुने अिस्थाको 
अन्त्त्य गने । 

 विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरण राविय नीतत २०७५ र 
विपद् जोन्खम न्त्यूतनकरण राविय रणनीततक 
कायघयोजना(सन ् 2018-2030) कायाघन्त्ियनमा 
रहेको ।  

 प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यिस्थापन गलु्म स्थापना गने 
लक्ष्य रहेकोमा नेपाल प्रहरीतफघ  ७ िटै प्रदेशमा गरी 
विपद् व्यिस्थापन कायघदलमा ५सय १७ जनशन्ि 
खवटएको । सशस्त्र प्रहरी बल तफघ  प्रत्येक 
न्जल्लामा रहेका यूतनटमा 25/25 जनाको नफ्री 
उिार सामग्री सवहत स्टाण्डिाई खवटएको । 

 सम्भावित विपद् बाट हनुसक्न े जनधनको क्षतत 
न्त्यूनीकरणका लातग प्रकोप पीतडत उिार र 
राहतसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०64 (छैठौं संशोधन 
२०७४) बमोन्जम मतृक पररिार, आिास तथा 
खाद्यान्न, आिास विस्थापन, विशेष पररन्स्थततको राहत 
र उपचार खचघ लगायतका आतथघक सहयोग वितरण 
गररएको ।  

२१९ मलुकुमा प्रभािकारी शान्न्त्त सरुक्षा र 
अमनचैन कायम गरी जनतामा सरुक्षाको 

 तरिवषघय अपराध तनयन्त्रण कायघयोजना कायाघन्त्ियनमा 
रहेको । 
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बुदँा 
नं. 

बजेट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

अनभुतूत गराई विकास र समवृिका 
लातग अनकुुल िातािरण तनमाघण 
गररन े। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरीबलको क्षमता अतभबवृि गरी 
आधतुनक र व्यिसावयक तलु्याइने । 

 सिारीगस्ती/चेवकङ/पैदलगस्ती/वपकेवटङ/स्कवटघङ् 
कायघ तथा तनिास सरुक्षा/वप.एस.ओ. को माध्यमिाट 
प्रहरीको भौततक उपन्स्थततको दर १३.२५ 
प्रततशतले बढेको ।  

 प्रदेश नं १ र कणाघली प्रदेशमा Digital Forensic lab 

स्थापना भई सञ्चालनमा आएको । 

 114.123 के.जी. अबैध सनु, 99.503 के.जी 
अिैध चाँदी िरामद वितभन्न वकतसमका 270 थान 
साना ठूला अबैध हततयार र 329 राउन्त्ड गोली 
लगायतका िस्तहुरू बरामद गररएको ।  

 वितभन्न अपराधमा अदालतले सजाय फैसला गरी 
लामो समयदेन्ख फरार 1104 जना पक्राउ 
गररएको। 

 दश  स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको वि.ओ.पी. 
(िोडघर आउटपोष्ट) स्थापना गने लक्ष्य रहेकोमा 10  
वि.ओ.पी. स्थापना भएको । 

 नेपाल प्रहरीतफघ  हालसम्म ४ विपद् 
व्यिस्थापनसम्बन्त्धी तातलम सम्पन्न भएको। २  
तातलम सञ्चालन भइरहेको । 

 तल्लो तहका ६० जना प्रहरी कमघचारीहरूको क्षमता 
अतभिवृिका लातग French र English कक्षा सञ्चालन 
गररएको । 

२20 साईबर अपराध र मानि बेचविखनको 
तनयन्त्रण गररने । 

 केन्त्िीय साईिर ब्यूरोको दैतनक कामकाज तत्काल 
सञ्चालन गनघ प्रहरी तनयमािली २०७१ को तनयम 
१९६ बमोन्जम केन्त्िीय साईिर व्यूरो कायघ सञ्चालन 
कायाघदेश, २०७५ जारी गररएको। 

 मानि बेचविखन तनयन्त्रण गनघ व्यूरो गठन गरी 
सञ्चालनमा ल्याइएको । 
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बुदँा 
नं. 

बजेट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

२21 पाँच िषघ तभर सबै नागररकलाई राविय 
पररचयपर वितरण गररने । 

 राविय पररचय पर वितरणसम्िन्त्धी कायघवितध 
२०७५" कायाघन्त्ियनमा रहेको । 

 पाँचथर न्जल्लामा राविय पररचयपरका लातग 
हालसम्म ८०,६४४ पाँचथर िासीको वििरण दताघ 
कायघ सम्पन्न भएको र 13,262 जनालाई काडघ 
वितरण भएको । 

 तसंहदरबारतभर कायघरत 5,436 कमघचारीहरूको 
वििरण सङ्कलन भई हालसम्म 4,617 जनालाई 
पररचयपर प्रदान गररएको ।  

 सिै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय र १५ न्जल्ला मध्ये १२ 
न्जल्लामा पररचयपरसम्बन्त्धी न्जल्लास्तरीय 
अतभमखुीकरण कायघक्रम सम्पन्न  भएको। 

 

7. आतथघक िषघ 207५/7६ को फाल्गणु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरिः 
 शान्न्त्त सरुक्षा प्रयोजन बाहेकका र मापदण्डबाहेक खवटएका २७५ जना सरुक्षाकमीहरू वफताघ गरी 

सरुक्षा कायघमा लगाइएको। 

 आपरातधक वक्रयाकलापहरूको सूक्ष्म तनगरानीको लातग मलुकुको वितभन्न स्थानमा २,०८९  तसतसवटभी 
क्यामेरा जडान भएको । 

 अिैध विदेशी मिुा िरामद तफघ  भारतीय रपैयाँ 1,94,89,650।- अमेरीकी डलर 2,74,925।- 
यूरो 3,800।- पाउण्ड स्टतलघङ 1,000।- यूएई ददराम 40,0000।– र न्चतनयाँ यूआन 
38,000। िरामद गररएको तथा 34 जना व्यन्िलाई पक्राउ गररएको । 

 राजमागघमा हनु ेअिरोध हटाउन सरुक्षा कारिाहीको कायघवितध तयार गरी सिै न्जल्लामा लागू गररएको 
साथै यसअितधमा राजमागघमा यातायात सेिा सञ्चालनमा अिरोध नआएको । 

 उपत्यकातभरको ट्रावफक व्यिस्थापन र दूर्घटना न्त्यूनीकरणका लातग उपत्यका तभर तनमाघण सामाग्री 
ढुिानी गने वट्रपर र ठूला मालिाहक सिारी साधनहरूलाई समयसीमा तनधाघरण गरी रातको समयमा 
मार उपत्यका प्रिेश गनघ पाउने व्यिस्था गररएको । 

 विपद्का र्टना र्टेको १० तमनटे तभर र्टनास्थलमा पगु्न े गरी 25/25 जनाको टोली (Quick 

Response Team-QRT) तयारी अिस्थामा रान्खएको । साथै वितभन्न विपदका २ हजार १ सय ८९ 
र्टनामा १५ हजार ७ सय ७५ जना सशस्त्र प्रहरी पररचालन गररएको । 

 23  कारागारमा CCTV जडान र १४ Video Conference जडान सम्पन्न । 

 विदेशी नागररक अनगुमन तनदेन्शका, २०७५ कायाघन्त्ियनमा रहेको । 
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 अध्यागमन विभागबाट प्रदान गररने पयघटक र गैर पयघटक तभसा वितरण सेिालाई विद्यतुीय टोकन 
प्रणालीबाट प्रदान गनघ थातलएको। ई-भीसा प्रणाली लागू गने सम्बन्त्धमा गहृ कायघ भइरहेको।  

 सन ्२०१९ जनिरी १ िाट लागू हनुेगरी नेपाल र संयिु राज्य अमेरीकाबीच तभषा पारस्पाररकता 
कायम भएको । 

 अध्यागमन कायाघलय, तरभिुन अन्त्तराघविय विमानस्थलमा िायोमेवट्रक सवुिधासवहतको अध्यागमन 
प्रणालीको विकास गने कायघ शरुू गररएको । 

 सीमा क्षेरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सशस्त्र सीमा बलको संयिु गस्ती ६ सय ८२ पटक 
भएको र नेपाल भारत सीमा समन्त्ियात्मक बैठक ५५ पटक सम्पन्न भएको । 

 देशका वितभन्न भागबाट तयारी मददरा ६६,३४६ तलटर र कच्चा मददरा १२,४७,९८३ तलटर गरी 
जम्मा १३,१४,३२९ तलटर अिैध मददरा बरामद गरी नष्ट गररएको । 

 सूचना प्रवितधमैरी सेिाप्रिाहका लातग १०  न्जल्ला प्रशासन कायाघलयमा मोिाईल एप सञ्चालनमा 
रहेको। 

 प्रमखु न्जल्ला अतधकारीहरूसँग कायघसम्पादन करार सम्झौता भई कायाघन्त्ियनमा रहेको । 

 14 संर्ीय प्रहरी एकाइ कायाघलय मध्ये ७ कायम गररएको तथा समायोजनमा परेका ७ संर्ीय प्रहरी 
एकाइ कायाघलय तथा प्रहरी प्रधान कायाघलय अन्त्तगघतका वितभन्न विभागबाट गरी १ हजार ४ सय ४६ 
दरबन्त्दी प्रादेन्शक संरचना अन्त्तगघतका कायाघलयहरूमा समायोजन गररएको । 

 भरपदो सञ्चार नेटिकघ को लातग 8 प्रहरी कायाघलयहरू (सीमा प्रहरी चौकी ओलाङचङुगोला ताप्लेजङु, 
प्रहरी चौकी फोक्सेटार काभ्र,े सीमा प्रहरी चौकी लोमाङथाङ मसु्ताङ्ग, इलाका प्रहरी कायाघलय 
रन्त्मामैकोट रकुम, प्रहरी चौकी राराली जमु्ला, प्रहरी चौकी शहरतारा डोल्पा, सीमा प्रहरी चौकी धलुी 
िझाङ र प्रहरी प्रधान कायाघलय नक्साल) मा  V-SAT जडान गरी सेिा सञ्चालन गररएको । 

 विगतमा ५ क्षेरबाट चाररतरक प्रमाणपर वितरण गने गररएकोमा हाल सिै प्रदेशहरूबाट चाररतरक 
प्रमाणपर वितरण गररएको । पवहले चाररतरक प्रमाणपर वितरण कायघ दैतनक ८ र्ण्टा हनुे गरेकोमा 
हाल समयाितध िढाई दैतनक १२ र्ण्टा गररएको । 

8. आतथघक िषघ 207४/7५ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरिः 
 स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको र संर्ीय प्रतततनतधसभा तथा प्रदेश सभाको प्रथम र दोस्रो 

चरणको तनिाघचन आिश्यक सरुक्षा व्यिस्था तमलाई शान्न्त्तपूणघ िातािरणमा सम्पन्न गररएको । 

 प्रादेन्शक सरुक्षा गोष्ठी विराटनगर, जनकपरु, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा सम्पन्न गरी प्रादेन्शक सरुक्षा 
तथा तनिाघचन सरुक्षा व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाइएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा "Drug Demand Reduction and Prevention of 

Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals and Related 

Matters" सम्बन्त्धी नेपाल र भारत बीच समझदारी भएको ।  
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 अध्यागमन सधुार रणनीततक योजना, २०७४-२०७६ कायाघन्त्ियनमा आएको ।  
 अध्यागमनबाट हनुे सेिाप्रिाहको जानकारीका लातग अध्यागमन Mobile Apps प्रणाली शरुू गररएको ।  
 भौगोतलक क्षेरमा हनु े विपद्को सम्भािनाको आधारमा सरोकारिालाहरूको सहभातगतामा न्जल्ला विपद् 

पूिघ तयारी तथा प्रततकायघ योजना अद्याितधक गररएको । विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरणका लातग 
जनचेतनाका कायघक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको । 

 नेपालसंग सीमाना जोतडएका तमर रािहरू भारत र चीनसँग सीमाक्षेरमा रहेका सरुक्षा र अपराध 
लगायतका समस्याहरू समाधान गनघ वितभन्न न्जल्लाका प्रमखु न्जल्ला अतधकारीहरूको नेततृ्िमा आठ 
िटा बैठक सम्पन्न भएको ।  

 शान्न्त्तसरुक्षा, जनसेिा र सशुासनयिु िातािरण तनमाघण गरी राविय एकतासवहतको विकास र समवृिमा 
योगदान गने गरी दश सधुारका क्षेरहरू रहेको गहृ प्रशासन सधुार कायघयोजना, २०७४ कायाघन्त्ियन 
गररएको । 

 संर्ीय संरचनाअनरुूप गहृ मन्त्रालयको संगठन संरचना स्िीकृत भएको । 
9. आतथघक िषघ 2074/075 मा वितनयोन्जत बजेट तथा खचघको यथाथघ वििरणिः 

चाल ुखचघ         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140113 गहृ मन्त्रालय 500660 470918 94% 
3140133 राविय अनसुन्त्धान विभाग 1137384 987164 87% 
3140143 समरजंग कम्पनी कायाघलय 12899 12095 94% 
3140163 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 1333682 1051653 79% 
3140173 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 23451 14340 61% 
3140183 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 337244 232025 69% 
3140193 कारागार व्यिस्थापन विभाग 24245 15551 64% 
3140203 कारागार कायाघलयहरू 1368856 1287151 94% 
3140213 अध्यागमन विभाग 140066 46208 33% 
3140223 अध्यागमन कायाघलयहरू 170336 128313 75% 
3140233 जिु िारणयन्त्र कायाघलय 15596 11165 72% 
3140243 प्रहरी प्रधान कायाघलय 3331522 3225161 97% 
3140253 नेपाल प्रहरी अस्पताल 398610 392814 99% 
3140263 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 516301 518187 100% 
3140273 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरू 4842529 4684160 97% 
3140283 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 22886647 22457430 98% 
3140293 महानगरीय प्रहरी 4902378 4741903 97% 
3140303 सशस्त्र प्रहरी बल 1359942 1267152 93% 
3140313 प्रहरी वकताबखाना 18318 16184 88% 
3140323 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 44998 27391 61% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140333 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 1427521 1410029 99% 
3140343 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 455961 447910 98% 
3140353 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 176953 175831 99% 
3140363 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 10744030 10607667 99% 

3140373 
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार 
तथा औद्योतगक सरुक्षा बल 879749 865471 98% 

3141013 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 19494 16004 82% 
3141043 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 47635 34868 73% 

3141053 
तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्धान कायघयोजना 11297 10405 92% 

  जम्मा 57128304 55155150 97% 
 

  पुजँीगत खचघ       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
3140114 गहृ मन्त्रालय 109904 82361 75% 
3140134 राविय अनसुन्त्धान विभाग 152596 135252 89% 
3140144 समरजंग कम्पनी कायाघलय 187 186 99% 
3140164 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 492464 395057 80% 
3140174 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 208 208 100% 
3140184 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 89776 78123 87% 
3140194 कारागार व्यिस्थापन विभाग 408355 276872 68% 
3140204 कारागार कायाघलयहरू 172866 155051 90% 
3140214 अध्यागमन विभाग 25531 16093 63% 
3140224 अध्यागमन कायाघलयहरू 11637 10311 89% 
3140234 जिु िारणयन्त्र कायाघलय 448 448 100% 
3140244 प्रहरी प्रधान कायाघलय 963842 939973 98% 
3140254 नेपाल प्रहरी अस्पताल 130027 121965 94% 
3140264 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 3149450 103533 3% 
3140274 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरू 289921 288297 99% 
3140284 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 734448 725258 99% 
3140294 महानगरीय प्रहरी 486789 483365 99% 
3140304 सशस्त्र प्रहरी बल 387009 357103 92% 
3140314 प्रहरी वकताबखाना 1740 1531 88% 
3140324 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 39821 9810 25% 
3140334 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 28855 28851 100% 
3140344 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 29851 28244 95% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
3140354 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 47230 39024 83% 
3140364 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 323548 322379 100% 

3140374 
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 
औद्योतगक सरुक्षा बल 13586 13413 99% 

3141014 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 6958 4186 60% 
3141044 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 171534 99896 58% 

3141054 
तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्धान कायघयोजना 83284 81464 98% 

  जम्मा 8351865 4798254 57% 
 

10. आ.ि. २०७5/७6 मा वितनयोन्जत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचघको अिस्थािः 
चाल ुखचघ         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140113 गहृ मन्त्रालय 408749 269005 66% 
3140143 समरजंग कम्पनी कायाघलय 12400 8440 68% 
3140163 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 1325974 782078 59% 
3140173 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 23200 8625 37% 
3140183 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 313468 165508 53% 
3140193 कारागार व्यिस्थापन विभाग 19800 11700 59% 
3140203 कारागार कायाघलयहरू 1535105 970302 63% 
3140213 अध्यागमन विभाग 61274 35109 57% 
3140223 अध्यागमन कायाघलयहरू 190700 104073 55% 
3140233 जिु िारणयन्त्र कायाघलय 14400 8407 58% 
3140243 प्रहरी प्रधान कायाघलय 3023212 1735964 57% 
3140253 नेपाल प्रहरी अस्पताल 458870 293850 64% 
3140263 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 553391 406713 73% 
3140273 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 4621235 3306114 72% 
3140283 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 16226362 12562571 77% 
3140293 महानगरीय प्रहरी 4380362 3352076 77% 
3140303 सशस्त्र प्रहरी बल 1237498 1191970 96% 
3140313 प्रहरी वकताबखाना 20200 15327 76% 
3140323 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 171473 31359 18% 
3140333 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 0 0 0 
3140343 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 698565 508619 73% 
3140353 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 217111 149774 69% 
3140363 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 11251062 7869985 70% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140373 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 

औद्योतगक सरुक्षा बल 
1733867 1269995 73% 

3141013 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 11500 4351 38% 
3141043 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 13900 11891 86% 
3141053 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 

अनसुन्त्धान कायघयोजना 
11400 4225 37% 

3141063 राहत तथा पनुघस्थापना कायघक्रम 100000 40458 40% 
 जम्मा 48635078 35118489 72% 

पुजँीगत खचघ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140114 गहृ मन्त्रालय 47020 16605 35% 
3140144 समरजंग कम्पनी कायाघलय 300 237 79% 
3140164 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 383122 139087 36% 
3140174 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 300 170 57% 
3140184 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 77665 34635 45% 
3140194 कारागार व्यिस्थापन विभाग 341900 66985 20% 
3140204 कारागार कायाघलयहरू 186400 48085 26% 
3140214 अध्यागमन विभाग 25500 6424 25% 
3140224 अध्यागमन कायाघलयहरू 11500 4267 37% 
3140234 जिु िारणयन्त्र कायाघलय 500 0 0% 
3140244 प्रहरी प्रधान कायाघलय 1714689 245756 14% 
3140254 नेपाल प्रहरी अस्पताल 157189 70663 45% 
3140264 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 3127537 40672 1% 
3140274 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 189452 131716 70% 
3140284 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 708377 477837 67% 
3140294 महानगरीय प्रहरी 164950 52502 32% 
3140304 सशस्त्र प्रहरी बल 363605 68098 19% 
3140314 प्रहरी वकताबखाना 1300 691 53% 
3140324 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 464700 4181 1% 
3140334 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 0 0 0 
3140344 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 52623 13902 26% 
3140354 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 98133 4587 5% 
3140364 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 300629 105066 35% 

3140374 
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 
औद्योतगक सरुक्षा बल 38190 18166 48% 

3141014 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 700 296 42% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3141044 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 21500 0 0% 

3141054 
तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्धान कायघयोजना 70000 10679 15% 

   जम्मा 8547781 1561307 18% 
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परराष्ट्र मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः 
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमखु जिम्मेिारी नेपालको परराष्ट्र नीततको तिुमुा र कायाुन्त्ियन गनु ु हो । वितभन्न 
तमरराष्ट्रहरू तथा अन्त्तराुवष्ट्रय संघसंस्थाहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेरीय र बहपुक्षीय सम्बन्त्ध विस्तार गने, कूटनीततको 
माध्यमबाट नपेालको रावष्ट्रय वहत प्रिर्द्ुनको लातग पहल गने, अन्त्तरावुष्ट्रय िगत  मा नेपालको राम्रो छवि तनमाुण 
गने, आतथकु तथा विकास कूटनीतत सञ्चालन गने, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको अतधकार र वहतको संरक्षण 
गने िस्ता कायहुरू परराष्ट्र मन्त्रालयले गदै आएको छ।  
 
 

विगतमा प्राथतमकतामा नपरेका आतथकु मातमलाहरू अवहले परराष्ट्र नीततको प्रमखु विषय बन्न पगुकेा छन । 
परराष्ट्र नीततको दायरामा आतथकु कूटनीतत, िलिाय ुकूटनीतत, श्रम कूटनीतत र डायस्पोरा कूटनीततिस्ता नयाँ 
एिेण्डा र आयामहरू समािेश भएका छन । हाम्रा आधारभतू मान्त्यता र रावष्ट्रय वहतलाई कायम राख्दै तथा 
अन्त्तराुवष्ट्रय भ-ूरािनीतत तथा भ-ूअथ ु नीततलाई समेत ध्यान द्वदँदै नपेालको परराष्ट्र नीततलाई नया ँ द्वदशा द्वदन 
िरुरी भएको छ। नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्ध सञ्चालन र सपुरीिेक्षण गने गरुुत्तर दावयत्ि बहन गरेको 
नेपाल सरकारको केन्त्रीय सरकारी तनकायका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष तनदेशन, तनयन्त्रण र 
सपुरीिेक्षणमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्त्धको कायाुन्त्ियन विदेशजस्थत नेपाली कूटनीततक तनयोगहरूले गरररहेका 
छन । हाल वितभन्न मलुकुहरूमा नपेालका ३९ आिाजशय तनयोगहरू (३० रािदूतािासहरू, ३ स्थायी तनयोगहरू 
र ६ महािाजणज्यदूतािासहरू) र 71 अिैततनक महािाजणज्यदूतहरू सञ् चालनमा रहेका छन । २०७५ फागनु 
मसान्त्तसम्म नेपालको १६३ मलुकुहरूसँग कूटनीततक सम्बन्त्ध कायम भएको छ ।      

२. दीघकुालीन सोचिः 
परराष्ट्र नीततको समग्र ढाँचातभर रहेर कूटनीततको प्रभािकारी सञ्चालन गदै नपेालको रावष्ट्रय वहतको संरक्षण र 
प्रिर्द्ुन गने। 
 

३. उद्दशे्यिः 
तछमेकी तमरराष्ट्रहरू, दजक्षण एतसयाली राष्ट्रहरू, प्रमखु शजि राष्ट्रहरू र अन्त्य तमर राष्ट्रहरूसँगको तनकट र 
मैरीपूण ुसम्बन्त्धलाई थप बतलयो बनाएर संयिु राष्ट्र संघ र अन्त्य अन्त्तराुवष्ट्रय/क्षेरीय सङ्गठन तथा मञ्चहरूमा 
सविय भतूमका तनिाुह गदै विदेशमा रहेका नपेालीहरूको अतधकार र वहतको संरक्षण गने तथा अन्त्तराुवष्ट्रय 
िगत  मा नेपालको छवि उँचो बनाउने।  
 

४. कायकु्षरे 
नेपाल सरकार (कायवुिभािन) तनयमािली, २०७4 बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुपुने कायहुरू देहाय 
अनसुार रहेका छन : 

 नेपालको परराष्ट्र नीतत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायानु्त्ियन र मूल्याङ्कन, 
 विदेशी राष्ट्र तथा संयिु राष्ट्रसंघ लगायतका अन्त्तराुवष्ट्रय, क्षेरीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्त्ध, 
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 नेपालजस्थत विदेशी तनयोगहरूसँगको सम्बन्त्ध, समन्त्िय एंि विदेशमा नपेालको कूटनीततक प्रतततनतधत्ि, 
 नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सीमा-सम्बन्त्ध, 
 विदेशमा नेपालको प्रतततनतधत्ि, 
 अन्त्तरुरावष्ट्रय िगत  मा नेपालको प्रततष्ठा अतभिवृर्द्, 
 नेपाल तथा अन्त्य देशका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्यजि मातथको दाबा, 
 कन्त्सलुर प्राजटटस र कन्त्सलुर सेिा, 
 विदेशमा रहेका नेपाली नागररकको अतभलेख तथा ततनीहरूको हक, वहत, उर्द्ार र संरक्षण, 
 अतततथ सत्कार, जशष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपर, 
 अतधकारपर (विडेजन्त्सयल), 
 आतथकु तथा विकास कूटनीतत, 
 विदेशी राज्य र कूटनीततक प्रतततनतधको सवुिधा तथा उन्त्मजुि, 
 गैरआिासीय नेपाली/विदेशमा रहेका नेपाली, 
 परराष्ट्र मातमला सम्बन्त्धमा प्रदेशहरूसँग सम्पकु र समन्त्िय, 
 कूटनीततक आचारसंवहता, 
 अन्त्तराुवष्ट्रय तहमा िनस्तरीय तथा गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्त्धको विकास, 
 राहदानी, विदेशबाट द्वदइन ेतभसा, 
 कूटनीततक तहमा हनुे िाताु, सम्झौता र सजन्त्ध, 
 विषयगत मन्त्रालयबाट हनुे िाताु, सम्झौता, सजन्त्ध, समझदारीमा सहमतत, समन्त्िय र सहिीकरण, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साििुतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आद्वदको सञ्चालन र 
तनयमन, 

 नेपाल परराष्ट्र सेिाको सञ्चालन। 
 

५. आ.ि. २०७५/७६ को बिेट ििव्यमा उल्लेजखत नीतत र कायिुमका बुदँाहरूको 2075 फागनु मसान्त्त 
सम्मको प्रगततिः 

 

बुदँा नं. नीतत तथा कायिुमको व्यहोरा प्रगतत  
 
 
 
 

२१७ 

विदेशजस्थत नेपाली तनयोगहरूको 
पनुरािलोकन गरी प्रभािकारी 
नभएका तनयोगहरू खारेि 
गररन े। राहदानी सेिालाई इ-
पासपोटु प्रणालीमा स्तरोन्नतत 
गन ुआिश्यक प्रविया प्रारम्भ 
गररने । 

 विदेशजस्थत नेपाली तनयोगहरूको प्रभािकाररताको अध्ययन 
भइरहेको । 

 विद्यतुीय राहदानीसम्बन्त्धी प्रावितधक िानकारी तलन े
उद्देश्यले एक सेतमनारको आयोिना गररएको। 

 विद्यतुीय राहदानीको पूिाुधारको रुपमा आिश्यक Live 

Enrollment Station हरू मध्ये विशेष गरी जिल्ला/इलाका 
प्रशासन कायाुलयहरू तथा विदेशजस्थत नेपाली 
तनयोगहरूमा स्थापना गररन े Station को संख्या तथा 
यसका लातग पूिाुधार सम्बन्त्धमा अध्ययन काय ुभइरहेको 
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बुदँा नं. नीतत तथा कायिुमको व्यहोरा प्रगतत  
र यस सम्बन्त्धमा गहृ मन्त्रालयसँग समेत छलफल 
गररएको।  

 
 
 
 

२१८ 

नपेालको तमर राष्ट्रहरूसँग 
व्यापार, लगानी, पयटुन, श्रम, 
िातािरण तथा प्रवितधका क्षेरमा 
सहयोग अतभिवृर्द् गन ुआतथकु 
कूटनीततको पररचालन 
प्रभािकारी बनाइने । 

 आतथकु कूटनीततका क्षेरमा उपलब्ध अिसर तथा 
चनुौतीहरूको विश्लषेण गदै वितभन्न मलुकुहरूसँग व्यापार, 
पयटुन, लगानी, िैदेजशक रोिगारी, िलिाय ुपररितनु, प्रवितध 
हस्तान्त्तरण िस्ता क्षेरमा सहयोग अतभिवृर्द् गन ु वितभन्न 
सरकारी तनकाय, गैरसरकारी संस्था तथा तनिी क्षेर, 
विदेशजस्थत नेपाली तनयोगहरू लगायतको सहभातगतामा 
आतथकु कूटनीततको देशगत विशेष रणनीतत (Country-

Specific Strategy) तयार गररएको। 

 परराष्ट्र मन्त्रालयको िेभसाइटसँग तलङ्क गरी Brain Gain 

Center Online Portal स्थापना गररएको । यसले विदेशमा 
बस्ने नेपालीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र प्रवितध नेपाल 
तभत्र्याउन सहयोग पगु्ने।  

 िापान सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यागमन नीततअनसुार 
विदेशी कामदार स्िीकार गने व्यिस्था लागू गन ुखोिेको 
सन्त्दभमुा कूटनीततक पहल गरी नेपाललाइु कामदारको 
स्रोत मलुकुको रूपमा समािेश गराइएको। िापानी 
पक्षबाट यससम्बन्त्धी सहयोग परको मस्यौदा प्राप्त 
भइसकेको र यसमा विस्ततृ छलफलका लातग भखरैु 
नेपाल भ्रमणमा आएको एक िापानी प्रतततनतधमण्डल र 
नेपाल सरकारबीच कामदारको न्त्यूनतम पाररश्रतमक 
लगायतका विषयहरूमा सम्झौता भएको। 

 

६. आ.ि. 2075/76 को फागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरू 

 उच्चस्तरीय भ्रमणिः 
सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको भ्रमण 

 कतारका अतमर His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani को मैरीपूण ुतनमन्त्रणामा तमतत 
२०७५ काततकु १२ देजख १५ (तदनसुार २९ अटटोिर-१ नोभेम्िर २०१८) सम्म सम्माननीय 
राष्ट्रपततज्यूबाट कतारको भ्रमण भएको। भ्रमणमा कूटनीततक तथा अवफतसयल राहदानी िाहकहरूलाई 
तभसा छुट गने, कृवष तथा खाद्य सरुक्षामा सहयोग आदान प्रदान गने र सरुक्षा सहयोग आदान प्रदान गने 
लगायतका तीन सम्झौताहरू सम्पन्न भएका। 
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 संयिु राष्ट्र संघीय िलिाय ु पररितनुसम्बन्त्धी सम्मेलन (UNFCCC CoP-24) मा सहभागी हनु े
तसलतसलामा तमतत २०७५ मंतसर १५ देजख १९ (तदनसुार १-५ तडसेम्िर २०१८) सम्म सम्माननीय 
राष्ट्रपततज्यूबाट पोल्याण्डको भ्रमण सम्पन्न भएको। उि सम्मेलनमा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूले िलिाय ु
पररितनु अनकूुलन सम्बन्त्धमा नपेालले अिलम्बन गरेका नीततगत तथा कायिुमगत प्रयासहरू प्रस्ततु 
गनुकुा साथै नपेाल लगायतका अततकम विकतसत मलुकुहरूलाई यस सम्बन्त्धमा आिश्यक सहयोग गन ु
विश्व समदुायलाई आग्रह गनु ु भएको। िहाँले ४ तडसेम्िर २०१८ का द्वदन पोल्याण्डका राष्ट्रपतत 
Andrej Duda सँग द्विपक्षीय भेटिाताु गनु ुभएको। त्यसै अिसरमा राष्ट्रपततले पोल्याण्डमा रहेको नपेाली 
समदुायले आयोिना गरेको कायिुमलाई सम्बोधन गदै आफूले विदेशमा आिनु गरेको धन, ज्ञान, सीप 
र प्रवितधको नपेालमा उपयोग गन ुआह्वान समेत गनु ुभएको। 

सम्माननीय उपराष्ट्रपततज्यूको भ्रमण : 
 नेपालका सम्माननीय उपराष्ट्रपततज्यूले तमतत 2075 असोि 3 देजख 8 गतेसम्म िनिादी गणतन्त्र 
चीनको भ्रमण गनुभुई तसचिुान प्रान्त्तको छेङ्दमुा आयोिना भएको 17th Western China International 

Fair (WCIF) मा सहभागी हनु ुभएको। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण :  
 कोष्टाररकाका राष्ट्रपतत Carlos Alvarado Quesada को तनमन्त्रणामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तमतत 
२०७५ असोि १३ देजख १५ (तदनसुार २९ सेप्टेम्बर-१ अटटोबर २०१८) सम्म कोष्टाररकाको 
औपचाररक भ्रमण भएको। कोष्टाररकाको रािधानी San Jose मा अिजस्थत University for Peace 

(UPEACE) ले शाजन्त्त स्थापना प्रततको योगदानको कदरस्िरुप प्रदान गरेको मानाथ ु विद्यािाररतध 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ग्रहण भएको।  

 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तमतत २०७५ माघ ७ देजख ११ (तदनसुार २१-२५ िनिरी २०१९) मा 
स्िीट्िरल्याण्डको डाभोसमा आयोिना भएको विश्व आतथकु मञ्चको िावषकु बैठकमा सहभागी भई 
"Strategic Outlook on South Asia" र "Shaping the Future of Democracy" विषयक दईु सरलाई 
सम्बोधन गनु ुभएको। िहाँले “The End of Global Trade as We Know It?” विषयक विश्व आतथकु 
नेताहरूको अनौपचाररक भेलामा सहभागी भई यसिारे आफ्नो धारणा व्यि गनुभुएको। साथै िहालेँ 
िमनु टेतलतभिन च्यानल DW र जचतनयाँ टेतलतभिन च्यानल CGTN ले तलएको अन्त्तिाुताुमा आतथकु 
िवृर्द् र समवृर्द्को लक्ष्य हातसल गन ुनेपालले अिलम्बन गरेका ितमुान विकास प्राथतमकता र नीतत तथा 
कायिुमिारे आफ्नो धारणा राख्न ुभएको।  

माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भ्रमण : 
 माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले २०७५ साउन ८ देजख १५ (तदनसुार २४-३१ िलुाई २०१८) मा 
पोच ुगुल, िेजल्ियम र लटिेम्िग,ु २०७५ भदौ ३० देजख असोि ४ (तदनसुार १५-२० सेप्टेम्िर 
२०१८) मा अवष्ट्रया र यूरोवपयन यूतनयनको मखु्यालय तथा २०७५ मंतसर २ देजख ५ (तदनसुार १८-
२१ नोभेम्िर २०१८) मा िापानको भ्रमण गनु ुभएको। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण,2076 

 

परराष्ट्र मन्त्रालय                                                                             114 

 

 माननीय परराष्ट्र मन्त्री नेततृ्िको प्रतततनतधमण्डलबाट संयिु राज्य अमेररकाका विदेशमन्त्री श्री माइकल 
ररचाड ु पोम्पेओसँग द्विपक्षीय औपचाररक भेटिाताुका लातग तमतत २०७५ पौष १ देजख ७ (तदनसुार 
१६-२२ तडसेम्िर २०१८) मा अमेररका (िाजशङ्गटन तड. सी.) को भ्रमण गनु ुभएको ।  

 माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले २०७५ पौष २४ देजख २६ (तदनसुार ८-१० िनिरी २०१९) मा 
भारतको नयाँ द्वदल्लीमा “World Reorder: New Geometries, Fluid Partnerships, Uncertain Outcomes” 

विषयक Theme मा आधाररत भई आयोिना गररएको Raisina Dialogue मा सहभागी भई १० िनिरी 
२०१९ मा आफ्नो मन्त्तव्य राख्न ुभएको। 

 

विदेशी उच्च अतधकारीहरूको नपेाल भ्रमण : 
 भारतका प्रधानमन्त्रीबाट २०७५ भार १४ र १५ गते काठमाडौमा आयोिना भएको बहपुक्षीय 
प्रावितधक तथा आतथकु सहयोगका लातग बंगालको खाडीको प्रयास (तबमस्टेक) को चौथो जशखर 
सम्मेलनमा भाग तलन ेिममा नेपालको भ्रमण भएको। भ्रमणका िममा काठमाडौ-रटसौल विद्यतुीय 
रेलमागकुा लातग सभे सम्बन्त्धी समझदारी पर (Memorandum of Understanding regarding 

Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey of the Broad Gauge Line between Raxaul and 

Kathmandu) मा हस्ताक्षर भएको।  
 श्रीलंकाका राष्ट्रपतत Maithripala Sirisena ले २०७५ भार १६ र १७ (तदनसुार १-२ सेप्टेम्िर 
२०१८) मा नपेालको भ्रमण गनुभुएको। उि अिसरमा नपेालको परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान र 
श्रीलंकाको भन्त्डारानाइके अन्त्तराुवष्ट्रय कूटनीततक तातलम केन्त्रबीच सहयोग आदान प्रदान गने र यिुा 
विकासका लातग सहयोग आदान प्रदान गने दईु छुट्टा छुटै्ट समझदारी परहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्न 
भएको।  

 म्यानमारका राष्ट्रपतत श्रीविन तमन्त्ट तमतत २०७५ भार १२ देजख १३ सम्म नेपालको औपचाररक भ्रमण 
गनुभुएको। भ्रमणका िममा नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार, पयटुन तथा लगानीका क्षेरमा सहयोग 
आदान प्रदान गने लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्त्ध र आपसी वहतका विषयमा छलफल भएको।  

 कम्बोतडयाका प्रधानमन्त्री श्री Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ले तमतत २०७५ 
मंतसर १३ र १४ मा नेपालको औपचाररक भ्रमण गनु ु भएको । भ्रमणका िममा नेपाल र 
कम्बोतडयाबीच द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको स्थापना गने, कूटनीततक तथा अवफतसयल राहदानी 
िाहकहरूलाई तभसा छूट गने, हिाई सेिा र साँस्कृततक सहयोगको आदान प्रदानसम्बन्त्धी चार 
समझदारीपरहरूमा हस्ताक्षर भएको। 

 म्यानमारकी State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi ले तमतत २०७५ मंतसर १३ र १४ मा 
नेपालको औपचाररक भ्रमण गनु ुभएको। भ्रमणका िममा नेपाल र म्यानमारबीच व्यापार तथा लगानी 
सहयोगसम्बन्त्धी समझदारीपरमा हस्ताक्षर भएको। 

 िापानका परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनोले तमतत २०७५ पौष २५ र २६ मा नेपालको भ्रमण गनु ुभएको। 
भ्रमणका िममा नेपाल र िापानबीच सन  १९९३ मा हस्ताक्षर गररएको हिाई सेिा सम्झौता 
संशोधनका लातग परहरूको आदानप्रदान भएको। नेपाल र िापानका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्विपक्षीय 
परामश ु संयन्त्र स्थापना गने सम्बन्त्धी समझदारीपरमा हस्ताक्षर भएको। बैठकमा पूिाुधार तनमाुण, 
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कनेजटटतभटी तथा ऊिा ुक्षेर तथा आगामी माच ु२०१९ मा हनु ेलगानी सम्मेलन र नेपाल भ्रमण िष ु
२०२० सफल बनाउन िापानको सहयोग सम्बन्त्धमा छलफल भएको। भेटघाटका अिसरमा िापान 
सरकारले ल्याएको नया ँ अध्यागमन नीततअनसुार नेपाली श्रतमकहरू िापान पठाउने तबषयमा पतन 
छलफल भएको। 

 

 द्विपक्षीय कूटनीततको प्रिर्द्नु 

द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्रको स्थापना र बैठकिः  
 नेपालले ११ िनु २०१८ मा डेनमाकु, १२ िनु २०१८ मा मंगोतलया, २७ िनु २०१८ मा बेजल्ियम, 

२५ िलुाई २०१८ मा पोच ुगुल, ३० िलुाई २०१८ मा म्यानमार, २४ सेप्टेम्बर २०१८ मा टयानडा, 
२९ नोभेम्िर २०१८ मा कम्बोतडया र ९ िनिरी २०१९ मा िापानसँग द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्र 
स्थापना गने समझदारी परमा हस्ताक्षर गरेको।  

 नेपाल-इिरायल द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक १९ देजख २० माच ु २०१८ मा काठमाडौमा, 
नेपाल-रतसया द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक १७ अवप्रल २०१८ मा काठमाडौमा, नेपाल-डेनमाकु 
द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक ११ िनु २०१८ मा कोपनहेगनमा, नेपाल-जस्ििरल्याड द्विपक्षीय 
परामश ुसंयन्त्रको बैठक १४ िनु २०१८ मा िनमुा, नेपाल-यरुोवपयन यूतनयन संयिु आयोगको बैठक 
२८ िनु २०१८ मा ब्रसेल्समा, नेपाल-दजक्षण कोररया द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक २३ िलुाई 
२०१८ मा तसओलमा, नेपाल-म्यानमार द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक ३० िलुाई २०१८ मा 
काठमाडौमा, नपेाल-अषे्ट्रतलया द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक १६ अगष्ट २०१८ मा काठमाडौमा, 
नेपाल-टयानडा द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्रको बैठक ४ अटटोिर २०१८ मा ओटिामा, नेपाल-मंगोतलया 
द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको बैठक ३१ अटटोिर २०१८ मा काठमाडौमा, नेपाल-संयिु अतधराज्य 
द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्रको बैठक १५ नोभेम्बर २०१८ मा लण्डनमा, नेपाल-पोल्याण्ड द्विपक्षीय परामश ु
संयन्त्रको बैठक २० नोभेम्बर २०१८ मा काठमाडौमा र नेपाल-चीन द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको 
बैठक १३ तडसेम्बर २०१८ मा बेइजिङ्गमा सम्पन्न भएका । नेपाल फ्रान्त्स रािनीततक परामश ु
संयन्त्रको बैठक ९ िनिरी २०१९ मा काठमाडौमा र नेपाल-अमेररका रािनीततक परामश ुसंयन्त्रको 
बैठक १८ तडसेम्िर २०१८ मा िातसङ्गटनमा सम्पन्न भएका। 

कूटनीततक सम्बन्त्धिः   
 नेपाल र रुिान्त्डाबीच २० िलुाई २०१८ मा, नेपाल र माडागास्कारबीच २६ सेप्टेम्बर २०१८ मा र 
नेपाल र सरुीनामबीच ११ अटटोिर २०१८ मा कूटनीततक सम्बन्त्ध स्थापना भई कुल 163 
मलुकुसँग कुटनीततक सम्बन्त्ध स्थापना भएको ।   

संयिु राष्ट्रसंघ र बहरुावष्ट्रय कूटनीततिः 
 नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमा ुओलीले संयिु राष्ट्रसंघको ७३औ ं महासभालाई तमतत 
२०७५ साल असोि ११ (२७ सेप्टेम्िर २०१८) मा सम्बोधन गनुभुएको। प्रधानमन्त्रीले विश्व 
शाजन्त्त, अन्त्तराुवष्ट्रय शाजन्त्त सरुक्षा, मानि अतधकार र द्वदगो विकासलगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट 
धारणा राख्दै नेपालमा नया ँ संविधान िारी भइसकेपतछ संिमणकालको अन्त्त्य भएको, संविधानले 
तोकेको अितधतभरै संघीय¸  प्रान्त्तीय र स्थानीय तीनै तहको तनिाुचन सफलतापूिकु सम्पन्न भई तीनै 
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तहका सरकार गठन भएको िानकारी गराउन ु भएको। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफैँ ले नेततृ्ि 
गरेको मौतलक शाजन्त्त प्रवियालाई तावकुक तनष्कषमुा परु् याएको िनाउँदै यो शाजन्त्त प्रवियालाई विश्वका 
िन्त्र्द्रत मलुकुले एक अनकुरणीय र सफल अभ्यासका रुपमा तलनपुने धारणा विश्व समदुाय समक्ष राख्न ु
भएको। यसै िममा संयिु राष्ट्र संघका महासजचिले A4P(Action for Peace) का लातग घोषणा 
गनुभुएको संयिु राष्ट्र संघीय शाजन्त्त स्थापनाथ ु साझा प्रततिर्द्ता विषयमा नपेालले हस्ताक्षर गरी 
प्रततिद्दता िनाएको। 

 तमतत २०७५ असोि ११ गते संघीय संसदका दिैु सदनबाट पाररत विधेयकअनसुार सजम्मलनको 
माध्यमबाट “शाजन्त्त विश्वविद्यालय स्थापना गने अन्त्तराुवष्ट्रय सम्झौता (International Agreement for the 

Establishment of the University for Peace” को नेपाल पक्ष राष्ट्र बनकेो। 

 कोस्टाररकाको San Jose मा अिजस्थत शाजन्त्त विश्वविद्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा भाग 
तलई प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको शाजन्त्त प्रवियाबारे मन्त्तव्य द्वदनहुुँदै नपेालको मौतलक शाजन्त्त प्रवियाबारे 
विश्व समदुायलाई िानकारी गराउन ुभएको। 

 िेनेभामा २०७५ भदौ २५ देजख असोि १२ गतेसम्म सञ्चातलत मानि अतधकार पररषदको ३९औ ं
िैठकमा नेपालले मानि अतधकार पररषद्को सदस्यको हैतसयतमा सविय सहभातगता िनाएको। यसमा 
मानि अतधकारसँग सम्बजन्त्धत १३ िटा वितभन्न प्रस्तािहरू पाररत भएका। नेपाल सरकारको नीतत 
अनकूुल हनुेगरी नेपालले ३ िटा प्रस्ताि सह-प्रायोिन गरी पाररत गराउन योगदान गरेको। अन्त्तर 
क्षेरीय संयिु बिव्यहरू (Cross regional Joint Statements) मा नेपाल सरकारको नीतत अनकूुल 
नेपालले आिर्द्ता िनाएको। नपेालले मानि अतधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्िर्द्ुनका साथै 
विकासको अतधकार ("Right to Development") को अिधारणाका लातग विश्व समदुायले समान महत्त्ि 
द्वदनपुने विषयलाई मखुररत गरेको।  

 माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री प्रद्वदपकुमार ज्ञिालीले २०७५ असोि १ देजख ५ गतेसम्म तभयनामा भएको 
अन्त्तराुवष्ट्रय आणविक ऊिाु एिेन्त्सी (IAEA) को ६२ औ ँ िावषकु सरलाई सम्बोधन गनुभुएको। 
परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले संयिु राष्ट्र संघका तीन खम्बाहरू शाजन्त्त सरुक्षा, मानि अतधकार र विकासले समान 
महत्त्ि पाउन ु पने तथा संयिु राष्ट्र संघको तसर्द्ान्त्त, उद्देश्य तथा पञ्चशीलका मूल्य मान्त्यता, विश्व 
शाजन्त्तको पक्षमा धारणा राख्नभुएको। 

 संयिु राष्ट्रसंघीय मानि अतधकार पररषद् मा सन  २०२१ देजख २०२३ अितधका लातग पनुिःतनिाुचन, 

संयिु राष्ट्र संघीय आतथकु तथा सामाजिक पररषद्को २०२४ देजख २०२६ को लातग, नाकोवटक 
ड्रगसम्बन्त्धी संयिु राष्ट्र संघीय आयोगको २०२० देजख २०२३, अपराध तनरोध तथा फौिदारी 
न्त्यायसम्बन्त्धी आयोग को २०२१ देजख २०२३ र Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women (CEDAW) को २०२१ देजख २०२४ मा पनुिः तनिाुचनको लातग नेपालले संयिु राष्ट्र 
संघमा उम्मेद् िारी प्रस्ततु गरेको।  

 नेपाल १ िनिरी २०१९ देजख लागू हनुे गरी दईु िषकुा लातग संयिु राष्ट्र संघको Peace Building 

Commission को सदस्यमा तनिाुजचत भएको। 
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क्षरेीय कूटनीततमा सवियता 
 बहपुक्षीय प्रावितधक तथा आतथकु सहयोगका लातग बंगालको खाडीको प्रयास (तबम्स्टेक) का राष्ट्र प्रमखु 
तथा सरकार प्रमखुहरूको चौथो सम्मेलन २०७५ भार १४ र १५ गते काठमाडौमा सम्पन्न 
भएको।“Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region” Theme मा 
आधाररत सम्मेलनले तबम्स्टेक सजचिालयको प्रशासतनक तथा वित्तीय मातमलाहरूका लातग एक स्थायी 
काय ु सतमततको स्थापना गने, संगठनको दीघकुालीन उर्द्ेश्य र सहयोगका प्राथतमकताहरूको तनधाुरण 
सवहतको संगठनको बडापरको मस्यौदा गने, तबम्स्टेक संयन्त्र सञ्चालनको लातग काय ुसञ्चालन प्रविया 
(Rules of Procedure) को विकास गने, तबम्स्टेक विकास कोषको स्थापनाको संभाव्यता अध्ययन गने, 

सजचिालयको क्षमता अतभिवृर्द् गने, सहयोगका विद्यमान क्षेरहरूको समीक्षा तथा पनुसंरचना गने 
लगायतका तनणयुहरू भएको। सम्मेलनको िममा MoU on BIMSTEC Grid Interconnection मा 
हस्ताक्षर भएको। सम्मेलनमा नपेालसवहत बंगलादेशका प्रधानमन्त्री, भटुानका अन्त्तररम सरकारका 
अध्यक्ष, भारतका प्रधानमन्त्री, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री, श्रीलंकाका राष्ट्रपतत र म्यानमारका 
राष्ट्रपततहरूिारा नेततृ्ि गररएको प्रतततनतधमण्डलले भाग तलएको। 

 संयिु राष्ट्र संघको ७३ औ ंमहासभाका दौरान न्त्यूयोकुमा नेपालले आयोिना गरेको दजक्षण एजशयाली 
क्षेरीय सहयोग संगठन (साकु) मजन्त्रपररषद्को अनौपचाररक बैठकले साकुलाई थप गततशील बनाउन 
िोड द्वदएको।  

 सांघाई सहयोग संगठनको Observer Status प्राप्त गनकुो लातग ५ नोभेम्िर २०१८ मा अनरुोध पर 
पठाइएको। 

 नेपालको अध्यक्षतामा ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को उच्च अतधकारीहरूको पाँचौं र मन्त्रीस्तरीय छैठौं बैठक 
२०७५ काजत्तक २९ र ३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको। उि बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच 
िैदेजशक रोिगारलाई व्यिजस्थत बनाउने नीतत, रणनीतत र हातसल गने उपलजब्धका विषयमा छलफल 
भएको। 

आतथकु कूटनीततको पररचालन 

 नेपाल सरकारले अिलम्बन गरेको "समरृ्द् नेपाल र सखुी नेपाली"को पररकल्पना अनरुुप यस अितधमा 
आतथकु कूटनीततको माध्यमबाट नेपालको रावष्ट्रय वहत प्रिर्द्ुनको लातग विशेष िोड द्वदइएको। यस 
अन्त्तगतु सञ्चातलत कायिुमहरूमा तनयाुत प्रिर्द्ुनसम्बन्त्धी कायिुमहरू, िैदेजशक लगानीकताुहरूसँगका 
भेटघाट र अन्त्तविुया, द्विपक्षीय, क्षरेीय तथा बहपुक्षीय स्तरमा भएका बैठक तथा िाताुहरूमा नपेालको 
आतथकु वहतको संरक्षण र प्रिर्द्ुन, लगानी सम्मेलन २०१९ र नेपाल पयटुन िष ु२०२० को प्रिर्द्ुन, 

नेपाली संस्कृतत झल्काउन ेकायिुम सवहतका रावष्ट्रय द्वदिसहरूको आयोिना, विकास सहायताको प्रातप्तको 
लातग श्रोतहरूको खोिी लगायतका आिश्यक पहलहरू, विदेशमा रहेका नेपाली श्रतमकहरूको वहत 
प्रिर्द्ुन, गैर आिासीय नेपालीहरूको संलग्नतामा वितभन्न क्षेरीय बैठक तथा ज्ञान सम्मेलन लगायतका 
कायिुमहरू गररएको। आतथकु कूटनीततलाई देशगत र क्षेरगत रुपमा लजक्षत गरी पररचालन गने 
उर्द्ेश्यले देशगत रणनीतत तयार गररएको।  
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सेिा प्रिाहिः  
 राहदानी विभागबाट यस अितधमा ५०९,१५१ थान राहदानी िारी भएको।  
 राहदानीको लातग आिेदकले बझुाउन ेशलु्कलाई Revenue Management Information System (RMIS) 

अन्त्तगतु बैकले प्रविष्ट गरेको रािश्वको वििरण विभागको अतभलेखमा रूि ुगरी यस्तो वििरणको Cross 

Verification हनु ेSoftware तनमाुण गरी कायानु्त्ियनमा ल्याइएको। 

 जिल्ला तथा ईलाका प्रशासन कायाुलयिाट िारी गररने राहदानी तथा संकतलत आिेदन फारामहरू 
विभागबाट सम्बजन्त्धत जिल्लासम्म ढुिानीको व्यिस्थालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन 
मलुकुभरका १० विमानस्थलमा ढुिानीको व्यिस्था गन ुबरु्द् एयर प्रा. तल. सँग सम्झौता गररएको। 

 मलुकु संघीयतामा गएको पररप्रके्ष्यमा तसजितु नया ँपदहरूमा आसीन पदातधकारीहरूलाई कूटनीततक तथा 
विशेष राहदानी िारी गने विषयमा मजन्त्रपररषद्को तनणयु कायानु्त्ियनमा ल्याइएको। 

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट प्रदान हनुे सेिालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन आधा घण्टातभर सेिा 
प्रदान गररन ेव्यिस्था गररएको।   

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट प्रदान गररने काननुी सेिा, कागिात प्रमाणीकरण, तभसा तसफाररस, कूटनीततक 
सवुिधा तथा उन्त्मजुि सेिा र अतधकृत िारेसनामा प्रमाणीकरण लगायतका अतधकांश सेिा प्रातप्तको लातग 
Online बाट आिेदन गने र काय ुप्रगततको सम्बन्त्धमा Verify गन ुसवकने व्यिस्था गररएको। कन्त्सलुर 
सेिा विभागबाट प्रदान गररने सेिालाई अझ चसु्त, प्रभािकारी र पररष्कृत बनाउन तथा सेिाग्राहीप्रतत 
जिम्मेिार हनु सेिाग्राही सन्त्तवुष्ट सिेक्षण गररँदै आएको। 

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट ९,९५६ कन्त्सलुर तथा काननुी परामश ुसेिा, ८,९७३ तभसा तसफाररस तथा 
छूटसम्बन्त्धी सेिा र २२६,२३२ कागिात प्रमाणीकरण सम्बन्त्धी सेिाहरू उपलब्ध गराइएको।  

  

अन्त्य कायहुरू 

 नयाँ सरकारको गठन भएपश्चात  सरकारले तलएका नीतत तथा कायिुमहरू तथा कूटनीततक 
प्राथतमकताका सम्बन्त्धमा काठमाडौंजस्थत कूटनीततक तनयोगहरूका प्रमखुहरूलाई एक पटक 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, एक पटक परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट र एक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूको समपुजस्थततमा परराष्ट्र 
मन्त्रीज्यूबाट तब्रवफङ भएको।  

 विदेशजस्थत कूटनीततक तनयोगहरूलाई आफ्नै भिनको व्यिस्था गरी िसेतन भाडामा हनु ेखचकुो बचत 
गने उदे्दश्यले अमेररकाको िातसङ्गटन तड.सी. मा घर खररद गररएको, पावकस्तान र श्रीलङ्कामा भिन 
तनमाुणको लातग नटशा पास गने काय ुभएको र अषे्ट्रतलयामा िग्गा खररदको काय ुसम्पन्न भएको।  

७. आ.ि. 207४/7५ को वितनयोजित बिेट एिं खचकुो यथाथ ुवििरण 
चाल ुतफु                 (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/तनकाय खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260113 परराष्ट्र मन्त्रालय 317564 242384 76% 
3260123 नेपाली रािदूतािासहरू, स्थायी तनयोगहरू र महािाजणज्य 

दूताबासहरू 
3027883 2791933 92% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण,2076 

 

परराष्ट्र मन्त्रालय                                                                             119 

 

ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/तनकाय खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260173 सीमा नापी टोली 42383 29258 69% 
3260183 राहदानी विभाग 142558 66793 47% 
3260193 कन्त्सलुर सेिा विभाग 20974 15354 73% 
  िम्मा 3551362 3145722 89% 

पूिँीगत तफु        (रु. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/तनकाय खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260114 परराष्ट्र मन्त्रालय 420917 298682 71% 

3260124 
नेपाली रािदूतािासहरू, स्थायी तनयोगहरू र महािाजणज्य 
दूताबासहरू 2312368 1184067 51% 

3260174 सीमा नापी टोली 46994 31386 67% 
3260184 राहदानी विभाग 9182 5043 55% 
3260194 कन्त्सलुर सेिा विभाग 1799 1793 100% 

  िम्मा 2791260 1520971 54% 

८. आ.ि. २०७5/७6 मा वितनयोजित बिेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचकुो अिस्थािः 
चाल ुतफु         (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/तनकाय खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260113 परराष्ट्र मन्त्रालय 369349 223511 61% 

3260123 
नेपाली रािदूतािासहरू, स्थायी तनयोगहरू 
 र महािाजणज्य दूताबासहरू 3109955 2744357 88% 

3260173 सीमा नापी टोली 41700 18060 43% 
3260183 राहदानी विभाग 105831 45731 43% 
3260193 कन्त्सलुर सेिा विभाग 17910 11741 66% 
  िम्मा 3644745 3043400 84% 

 

पुिँीगत तफु        (रु. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/तनकाय खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260114 परराष्ट्र मन्त्रालय 238200 333822 140% 

3260124 
नेपाली रािदूतािासहरू, स्थायी तनयोगहरू र 
महािाजणज्य दूताबासहरू 717742 155142 22% 

3260174 सीमा नापी टोली 75900 40100 53% 
3260184 राहदानी विभाग 5000 383 8% 
3260194 कन्त्सलुर सेिा विभाग 1500 611 41% 

  िम्मा 1038342 530058 51% 
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१. पषृ्ठभतूमिः 
िेपालको संविधािमा व्यिस्था भएको सम्पत्तिको हक, खाद्य सरुक्षा र सम्प्रभतुाको हक, मवहलाको हक र 
भतूमवहि दतलतको हक कायाान्त्ियि गिा तथा सि ्२०३० सम्ममा हातसल गरी सक्िपुिे ददगो विकासका 
लक्ष्य प्राप्त गिा उपलब्ध तसमीत भतूम तथा भतूमस्रोतको समतु्तित व्यिस्थापि गिा आिश्यक रहेको छ । 
स्ितन्त्र एिम ्आत्मतिभार राविय अथातन्त्रको विकासका लातग सहकारी आन्त्दोलिबाट मद्दत तमल्िे भएकोले 
विगतका सकारात्मक उपलत्तब्धहरूको सम्बधाि गदै सहकारी आन्त्दोलिको विकासलाई बढिा ददि ुिाञ्छिीय 
देत्तखएको छ ।  

वपछतिएको व्यत्ति, पररिार, िगा, क्षेर र समदुायलाई विकासको मूल प्रिाहमा समावहत गराई विकासको 
प्रततफल सबैलाई न्त्यायोत्तित वितरण गरी मलुकुमा आतथाक असमािता घटाउिे प्रयास थातलएको छ।गररबी 
तििारण अन्त्तर सम्बत्तन्त्धत तबषय भएको हुुँदा राज्यका सबै तिकायहरू साथै सरकारी, सहकारी, तिजी र गैर 
सरकारी क्षेरबाट एकीकृत र समन्त्ियात्मक प्रयास हिु आिश्यक छ। 
२. दीघाकालीि सोििः 

ददगो भतूम व्यिस्थापि र गणुात्मक सहकारी माफा त ्गररबी तििारण गिे ।  

३. उद्दशे्यिः 
 राज्यको समस्त भतूमको िगीकरण गरी समतु्तित उपयोग गिे, 
 भौगोतलक सूििा पूिााधारको विकास गरी सिासलुभ बिाउिे, 
 घर जग्गाको मूल्याङ्कि एकीकृत रूपमा गिा िैज्ञातिक आधार खिा गिे, 
 जग्गा प्रशासिलाई प्रवितधयिु, सहज, पारदशी र विश्वसिीय बिाउिे, 
 सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूको आतथाक एिं सामात्तजक सशिीकरणको सशि माध्यमको 

रूपमा विकास गिे, 
 सहकारी मूल्य र तसद्धान्त्तहरूको अिशुरण गदै यस क्षेरमा सशुासि कायम गिे, 
 गररब व्यत्ति तथा पररिारको लातग रोजगारी तथा स्िरोजगारी सजृिा, राज्यका स्रोत साधिहरूमा 

पहुुँि िवृद्ध र जीििस्तरमा सधुार ल्याउिे। 

४. रणिीततिः  
• भ-ूउपयोग योजिाबमोत्तजम छुट्टयाइएको भ-ूउपयोग क्षेर िक्साको आधारमा भतूमको उपयोग सतुित्तित 

गिे, 
• भतूमवहि दतलत, सकुुम्बासी, अव्यित्तस्थत र अिौपिाररक बसोबासको समस्या हल गिे र िेपाली 

िागररक सिैलाई भतूम मातथको पहुुँिमा सतुित्तितता गिे, 
• आधतुिक प्रवितधको उपयोग गरी देशको सम्पूणा भ-ूभागलाई वकिा िापी प्रणालीमा ल्याउिे, 
• आिश्यकताअिसुार वकिा िापी िक्साको पिुिःिापी र अद्याितधक गदै जािे, 
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• जग्गा प्रशासि प्रणालीलाई एकद्वारमा ल्याउि िापी िक्सा र त्यससुँग सम्बत्तन्त्धत िाटाहरूलाई एउटै 
प्रणालीबाट सञ्चालि गिे, 

• भ-ूमापिका आधतुिक तसद्धान्त्त र प्रवितधअिसुार िाप िक्साका आधारभतू तियन्त्रण विन्त्दहुरूको 
सञ्जाल सदुृढ बिाउिे, 

• अिलाइि त्तजयोपोटाल माफा त आधारभतू भौगोतलक सूििा प्राप् त गिा सवकिे प्रणालीको विकास गररिे, 
• देशका आधार िक्सा एिं अन्त्य विषयगत िक्सा, िाटाहरू अद्याितधक गिा कम खत्तिालो र भरपदो 

प्रवितधको उपयोग गररिे, 
• िैज्ञातिक सूिकका आधारमा घर जग्गाको मूल्याङ्कि गिे प्रणाली स्थापिा गिे, 
• एकीकृत मूल्याङ्कि प्रणालीको अतििाया कायाान्त्ियि हिु ेगरी सम्बत्तन्त्धत कािूिको तिमााण गिे, 
• भतूम व्यिस्थापि सेिा क्षेरमा दक्ष जिशत्तिको विकास गिे, 
• जग्गा प्रशासि सेिालाई अिलाइि प्रणालीमा लैजािे, 
• सहकारी संघ/संस्थाबाट सञ्चालि हिुे व्यिसावयक आयोजिाहरूलाई वििीय एिम ्प्रावितधक सहयोग 

उपलब्ध गराउिे, 
• थप क्षेरहरूमा सहकारी क्षेरको भतूमका विस्तार गदै जाि,े 
• सहकारी क्षेरको प्रिद्धािका लातग संस्थागत सेिाहरू प्रभािकारी बिाउिे, 
• तलुिात्मक लाभका क्षेरहरूमा सहकारीको संलग्ितालाई प्रोत्साहि ददई आयात प्रततस्थापि र तियाात 

प्रबद्धािमा योगदाि परु् याउिे, 
• सहकारी त्तशक्षा, िेततृ्ि विकास एिम ्व्यिस्थापि तातलमलाई व्यापक तलु्याउिे, 
• सहकारी क्षेरको समतु्तित तियमिको लातग प्रणालीगत अिगुमि पररपाटी विकास गिे, 
• सहकारी संघ/संस्थाका गततवितधहरूलाई पारदशी र उिरदायी बिाउिे, 
• गररबी तििारण कायाक्रमलाई व्यित्तस्थत गिा गररबी तििारण िीतत तथा काििु तजुामा गरी लाग ुगिे, 
• सबै क्षेरगत िीतत, योजिा तथा कायाक्रमहरूको तजुामा गदाा गररबी तििारणको विषयलाई उच्ि 

प्राथतमकतामा राख्न,े 
• ददगो तबकास लक्ष्य (गररबी तििारणसम्बन्त्धी), साका  गररबी तििारण काया योजिा, विमस्टेक गररबी 

तििारण काया योजिा कायाान्त्ियिको लातग क्षेरगत िीततहरूमा समािेश गिे, 
• गररबी तििारणका लातग वितभन्न तिकायबाट सञ्चातलत कायाक्रमबीि प्रभािकारी समन्त्िय तथा 

अिगुमि गिे प्रणालीको विकास गिे, 
• गररबी तििारणमा सहयोग परु् याउिे अन्त्तरााविय/क्षेरीय सङ्घसंस्था तथा विकास साझेदारसुँग समन्त्िय 

र सम्बन्त्ध विस्तार गिे, 
• गररब पवहिािसम्बन्त्धी राविय मापि प्रणाली (National Accounting System) विकास गरी देशका 

सिै घरपररिारको सिेक्षण तथा गररब घरपररिारको पवहिाि गरी पररियपर वितरण गिे।गररि 
घरपररिारको वििरण अध्याितद्यक गिे, 

• गररब घरपररिारलाई लत्तक्षत गरी क्षमता विकास, आयआजाि, सीप विकास तातलम एिं रोजगरमूलक 
लत्तक्षत कायाक्रमहरू सञ्चालि गिे, 
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• गररब घरपररिारलाई लत्तक्षत गरी सामात्तजक सरुक्षा तथा संरक्षणका कायाक्रम तजुामा गरी कायाान्त्ियि 
गिे, 

• उत्पादिका स्रोत साधिमा गररब व्यत्ति, पररिार तथा समदुायको सहज पुँहिु हिुसक्िे गरी व्यिस्था 
गिे । 

५. कायाक्षरेिः  

िेपाल सरकार (कायाविभाजि) तियमािली, २०७4 बमोत्तजम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुापिे कायाहरू 
देहाय अिसुार रहेका छि:् 

 भतूम िीतत, भ-ूउपयोग िीतत, काििु, मापदण्ि र तियमि, 

 अन्त्तरााविय सीमाको िक्साङ्कि, अतभलेख, 

 सीमा स्तम्भहरूको तिमााण, ममात सम्भार तथा अतभलेख व्यिस्थापि, 

 भतूमको उपयोग, क्षमता र उपयिुाको िक्साङ्कि, 

 पिुिााससम्बन्त्धी िीतत, काििु, मापदण्ि र तियमि, 

 तिजी, सरकारी, गठुी, सामदुावयक तथा सािाजतिक जग्गाको राविय अतभलेख व्यिस्थापि, 

 सरकारी, सािाजतिक, गठुी, सामदुावयक तथा पती जग्गाको संरक्षण, 

 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापि, 

 राविय भ-ूसूििा प्रणाली र भौगोतलक सूििा पूिााधार, 

 भतूमहीि, दतलत, मिुकमैया, हतलया, हरिा, िरिाको पिुस्थाापिासम्बन्त्धी िीतत र मापदण्ि, 

 जग्गाको हक हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी मापदण्ि, 

 जग्गाको िाप िक्साको आधारभतू तियन्त्रण विन्त्द ुर सञ्जाल, 

 त्तजयोिेवटक र स्थल रूप िाप िक्सा, 
 प्रदेश र स्थािीय तहको सीमाको िक्साङ्कि र अतभलेख, 

 सभे लाइसेन्त्स, 

 सहकारीसम्बन्त्धी राविय िीतत, काििु र मापदण्ि, 

 सहकारी बैङ्कसम्बन्त्धी, 
 सहकारीसम्बन्त्धी राविय तथ्याङ्क व्यिस्थापि, अध्ययि, अिसुन्त्धाि र अिगुमि, 

 सहकारीसम्बन्त्धी राविय संघसंस्थासुँग सम्बन्त्ध र अन्त्तर प्रादेत्तशक समन्त्िय, 

 सहकारीमाफा त ्हिु ेबित तथा ऋण पररिालिसम्बन्त्धी मापदण्ि र तियमि, 

 गररबी तििारणसम्बन्त्धी, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरााविय संघसंस्थासुँग सत्तन्त्ध, सम्झौता, अतभसत्तन्त्ध, सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतिक संस्थाि, प्रातधकरण, प्रततष्ठाि, कम्पिी आददको सञ्चालि र तियमि, 

 िेपाल इत्तन्त्जतियररङ्ग सेिाको सभे समूहको सञ्चालि । 
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६. आतथाक िषा 2075/76 को बजेट ििव्यमा उत्तल्लत्तखत िीतत र कायाक्रमका बुुँदाहरूको २०७5 
फागिु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः  

बुुँदा िं. बजेट ििव्यको संत्तक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

86 जतमिको िैज्ञातिक िगीकरण र व्यित्तस्थत उपयोग गिा 
भ-ूउपयोग सम्बन्त्धी काििुको विधेयक संसदको यसै 
अतधिशेिमा पेश गररिे । तसत्तञ्चत तथा अन्त्य कृवष 
भतूमलाई घर घिेरीमा पररिताि गिा िपाइि े व्यिस्था 
तमलाइि े । सािाजतिक तथा गठुी जग्गाको संरक्षण 
गररिे । 

 35 स्थािीय तहमा भउूपयोग िक्शा िाटा 
हस्तान्त्तरण गररएको । 

 १८ त्तजल्लाका स्थािीय तहको भउूपयोग 
िक्शा िाटा तयार भइरहेको । 

 वकिाकाट व्यित्तस्थत गिे तिदेत्तशका जारी गरी 
कृवष योग्य भतूमको खत्तण्िकरण रोवकएको । 

 सरकारी, सािाजतिक तथा गठुी जग्गा संरक्षण 
गिा कायावितध तयारी सतमतत गठि गरी काया 
अगािी िढाइएको । 

87 आगामी दईु िषा तभरमा सम्पूणा कृवष जतमिको अतभलेख 
र जग्गा धिीपूजाा विद्यतुीय बिाउि आिश्यक िजेटको 
व्यिस्था गररएको । इजाजत प्राप्त कम्पिी माफा त ्मार 
घर जग्गा खररद विक्री गिा पाउि े काििुी व्यिस्था 
गररिे । आधतुिक प्रवितधको उपयोगबाट िापी काया 
अत्तघ बढाइिे । सीमा के्षरको िक्सांकि तथा िापी काया 
व्यित्तस्थत गररिे। 

 यस िषा २९  समेत गरी हाल सम्म ५४ 

मालपोत कायाालयमा अिलाइि सेिा विस्तार 
गररएको। 

 प्रस्तावित मालपोत ऐिको संशोधि र 
प्रस्तावित सहरी विकास ऐिमा इजाजत प्राप्त 
कम्पिी माफा त ् मार घर जग्गा खररद 
विक्रीको प्रािधाि रात्तखएको ।  

 तित्तजटल प्रवितधबाट िाप िक्सा तथा सो को 
िाटािशे तयारी काया िाल ुरहेको । 

88 आगामी आतथाक िषा तभरमा मिु कमैया र 
हतलयाहररूको पिुस्थापािको काया पूणा रुपमा सम्पन्न 
गिे। 

 मिु कमैया र मिु हतलयाहरूको 
पिुस्थापािको काया पूणा रुपमा सम्पन्न हिु े
गरी काम अगािी बढाइएको । 

89 विगतमा गररएका गररिी सिेक्षणको िततजा अिसुार 
आगामी आतथाक िषामा 26 त्तजल्लाका गररि 
घरपररिारलाई राज्य सरुक्षा पररियपर वितरण गिाको 
साथै दईु िषा तभर िाुँकी 51 त्तजल्लाहररुमा यस्तो 
सिेक्षण सम्पन्न गरी पररिय पर वितरण गररिे । 

 ५१ त्तजल्लाहरू मध्ये छातिएका त्तजल्लामा 
गररि घरपररिार पवहिािका लातग सभेक्षण 
िाल ुरहेको । 

७. आ.ि २०७४/०७५ मा वितियोत्तजत बजेट र सो बजेटबाट हातसल भएको उपलब्धीहरुिः 
 वितभन्न त्तजल्ला िापी कायाालयहरूमा रहेका 7 सय 27 सीट एमोतिया िक्सा संकलि भएको। 

 अिलाइि सेिा शरुु हिु े मालपोत कायाालयको 2143 हजार वकिा तित्तजटाइज गरी अध्याितधक 
गररएको । 

 568 हजार सीटको प्लट रत्तजष्टर/स्क्याि इमेज तयार गररएको । 

 वितभन्न िापी कायाालयमा रहेका 37 हजार वकिा वफल्ि बकु स्क्यातिङ्ग गररएको ।  
 ियाुँ तथा गाउुँ ब्लक िापीबाट तयार भएका 173 हजार वकिा िापी िक्सा तित्तजटाईज गररएको ।  
 थप 28 िटा मालपोत कायाालयमा अिलाईि सेिा संिालि गररएको । 
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 2 मालपोत कायाालय (िातलङ, दाङ्ग) को क्षततग्रस्त जग्गाधिी से्रस्ता स्थलगत रुपमा पिुस्थाापिा 
गररएको । 

 89 मिु कमैया पररिारलाई जग्गा खररद अिदुाि ददइएको ।  
 27 मिु कमैया पररिारलाई घर तिमााण अिदुाि ददइएको ।  
 1 हजार 3 सय 94 मिु कमैया पररिारलाई काठ खररद अिदुाि रकम उपलब्ध गराइएको ।   

 2 सय 25 जिा मिु कमैयाहरूलाई तसप विकास तातलम प्रदाि गररएको ।  
 4 सय 79 मिु हतलया पररिारलाई जग्गा खररद अिदुाि ददइएको ।  

 8 सय 14 मिु हतलया पररिारलाई घर तिमााण अिदुाि ददइएको ।  
 3 हजार 87 मिु हतलया पररिारलाई घर ममात अिदुाि रकम उपलब्ध गराइएको । 

 6 सय 63 हेक्टर गाुँउ ब्लक िापी काया सम्पन्न गररएको। 

 2 हजार 8 सय 1 हेक्टर पिु िापी तथा तित्तजटल िापी काया सम्पन्न गररएको। 

 10 हजार 4 सय 23 हेक्टर जग्गा दताा शे्रस्ता पजुाा वितरण गररएको । 

 7 हजार 9 सय 69 हेक्टर द्धन्त्द्धबाट क्षततग्रस्त िक्शा/शे्रस्ता पिुिःस्थापिा (अछाम, अघााखािी र 
पाल्पा) गररएको । 

 दूरसम्िेदि वितधबाट २० सीट िक्सा िाटा तयार गररएको। 

 17 सीटको स्थलरूप िक्सा वफल्ि भेररवफकेसि सम्पन्न गररएको। 

 Topographical Database लाई ियाुँ National Standard मा पररमाजाि गररएको।  
 झापा त्तजल्लाको 30 तेस्रो दजाा तियन्त्रण तबन्त्द ुसिेक्षण सम्पन्न भएको। 

 तसराहा ४५ तेस्रो दजाा तियन्त्रण विन्त्दमुा पूिाक्षण, मिमेुन्त्टेसि तथा सिेक्षण काया सम्पन्न गररएको। 

 ५८ वक.तम. विरगंज पथलैया हेटौिा सिक खण्िमा पूिेक्षण तथा मिमेुन्त्टेशि काया सम्पन्न गररएको। 

 सगरमाथा उिाई मापि काया अन्त्तगात १६९.२८ वक.मी. समतलि िापी सम्पन्न (तसरहादेखी 
सोलखुमु्ब)ु, ४९ भ-ूआकषाण विन्त्दहुरूमा मोिोमेन्त्टेशि तथा त्तज.वप.एस. सिेक्षण सम्पन्न, तसराहाको 
मिारदेत्तख ओखलढंुगाको घमुी सिक खण्िमा पिे ४९ PBM तथा Special Point हरूमा GNSS 

सिेक्षण सम्पन्न । 

 १ सय १० सहकारी संघसंस्थाको सघि अिगुमि गररएको । 

 सहकारी ऐि, 2074 जारी भएको ।  
 २८ हजार ७ सय ७५ संघसंस्था सम्बत्तन्त्धत तियामक तिकायमा हस्तान्त्तरण भएको । 

 COPOMIS माफा त सहकारी सूििा व्यित्तस्थतका लातग क्षमता विकास गररएको । 

 ७७ त्तजल्लामा ३ सय ३१ स्थािीय तहका 81 हजार 3 सय 39 लत्तक्षत पररिारहरू पवहिाि गरी 
५ हजार ९ सय 42 समूह/संस्था गठि भएका । 
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८. आतथाक िषा २०७5/७6 को फागिु मसान्त्तसम्ममा सम्पादि भएका महत्त्िपूणा कायाहरू : 

 िापी कायाालयको लातग Cadastral Application System (CAS) तयार भएको ।  

 िेपाल– भारत तसमा क्षेरमा संयिु वफल्ि कायाअन्त्तगात ४३१ ियाुँ वपलर तिमााण,१५० वपलरमा 
Minor Repair ,४ वपलरमा Major Repair तथा १६ वपलरमा White wash सम्पन्न भएको।   

 २७ हजार २ सय ३६ पररिार मिु कमैया र ७ हजार २ सय २८ पररिार मिु हतलयाको 
पिुस्थाापिा गररएको ।  

 जमीिमातथको दै्वध स्िातमत्ि अन्त्त्य गिा मन्त्रालयमा मोवहयािी समस्या समाधाि इकाई गठि 
भएको ।  

 सेिाग्राहीको सहज सूििा पहुुँिका लातग “भतूम सशुासि” मोबाइल एप तिमााण भएको ।  

 सम्पत्ति शदु्धीकरण तििारण ऐि र तियमािली अिरुुप सहकारी संघ िा संस्थाको सम्पिी शदु्धीकरण 
तििारण सम्बन्त्धी तिदेत्तशका, 2074 जारी भएको । 

 तितभजि सहकारी कायाालयको अतभलेख तथा सम्पत्ति स्थािीय, प्रदेश तहमा र विभागमा हस्तान्त्तरण 
गररएको ।  

 सहकारी तथा गररबी अिगुमि सदुृढीकरण कायाक्रम (COPOMIS) संिालि तथा तातलम ददइएको ।  

 साका  सहकारी क्षेरको विकासको लातग अिधारणा पर तयार भएको।  

 गररबी तििारण सम्बन्त्धी संभाव्यता अध्ययि प्रदेश िं. २ तथा गण्िकी, कणााली र सूदरु पत्तिम 
प्रदेशमा सम्पन्न भएको ।  

 7 सय 45 जिालाई सहकारी सम्बन्त्धी तातलम प्रदाि गररएको । 

९.  आतथाक िषा 2074/075 मा वितियोत्तजत बजेट तथा खिाको यथाथा वििरणिः 
भतूमसधुार तथा व्यिस्थािः 

िाल ुखिा            (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/ कायाक्रम खदु बजेट खिा  प्रततशत 
3360113 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 112863 66050 59% 
3360123 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापि विभाग 63810 51402 81% 
3360133 मालपोत कायाालयहरू 1285086 1013758 79% 
3360143 भतूमसधुार कायाालयहरू 159521 121045 76% 
3360153 िापी विभाग 27369 25791 94% 
3360163 िापी कायाालयहरू 1250462 983689 79% 
3360173 भ-ूसूििा तथा अतभलेख विभाग 56876 43805 77% 
3361013 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायाक्रम 129246 67939 53% 
3361023 राविय भ-ूउपयोग आयोजिा 658691 616270 94% 
3361033 भतूमसधुार कायाक्रम, मिु कमैया र हतलया पिुस्थाापि 1521122 1019957 67% 
3361053 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्र 71483 61846 87% 
3361063 वकिा िापी कायाक्रम 292512 193997 66% 
3361073 स्थलरुप िापी (भतूम स्रोत) कायाक्रम 120054 94340 79% 
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ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/ कायाक्रम खदु बजेट खिा  प्रततशत 
3361083 खगोल तथा भ-ूमापि कायाक्रम 59393 50907 86% 

  जम्मा 5808488 4410796 76% 
सहकारी तथा गररबी तििारणिः  

िाल ुखिा           (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/ कायाक्रम खदु बजेट खिा  प्रततशत 
3520113 सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 326151 171032 52% 
3520173 सहकारी विभाग 22431 19645 88% 
3520183 तितभजि सहकारी कायाालयहरू 272040 190211 70% 
3520193 राविय सहकारी विकास बोिा 297572 97572 33% 

3520203 
गरीब घर पररिार पवहिाि तथा पररिय पर वितरण समन्त्िय 
बोिाको सत्तििालय 306098 54641 18% 

3521333 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्र 40174 28137 70% 
3521343 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा 332390 158061 48% 
  जम्मा 1596856 719299 45% 

भतूमसधुार तथा व्यिस्थािः 
पूुँजीगत खिा       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायाक्रम खदु बजेट खिा  प्रततशत 
3360114 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 22803 16047 70% 
3360124 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापि विभाग 7555 6226 82% 
3360134 मालपोत कायाालयहरू 93356 87437 94% 
3360144 भतूमसधुार कायाालयहरू 2673 2009 75% 
3360154 िापी विभाग 13664 13581 99% 
3360164 िापी कायाालयहरू 69067 64267 93% 
3360174 भ-ूसूििा तथा अतभलेख विभाग 11872 5585 47% 

3361014 
मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा 
सदुृढीकरण कायाक्रम 344357 228907 66% 

3361024 राविय भ-ूउपयोग आयोजिा 1495 1461 98% 

3361034 
भतूमसधुार कायाक्रम, मिु कमैया र 
हतलया पिुस्थाापि 28121 24067 86% 

3361054 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्र 23102 10440 45% 
3361064 वकिा िापी कायाक्रम 552081 388355 70% 
3361074 स्थलरुप िापी (भतूम स्रोत) कायाक्रम 32403 15293 47% 
3361084 खगोल तथा भ-ूमापि कायाक्रम 52860 46533 88% 

  जम्मा 1255409 910208 73% 
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सहकारी तथा गररबी तििारणिः  

पुुँजीगत खिा       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायाक्रम खदु बजेट खिा  प्रततशत 
3520114 सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 3622 2528 70% 

3520204 
गरीब घर पररिार पवहिाि तथा पररिय 
पर वितरण समन्त्िय बोिाको सत्तििालय 3447 494 14% 

3521334 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्र 6072 4380 72% 
3521344 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा 58869 32632 55% 

  जम्मा 72010 40034 56% 
१०. आतथाक िषा २०७5/७6 मा वितियोत्तजत बजेट तथा 2075 िैर मसान्त्तसम्मको खिाको अिस्थािः 

िाल ुतफा          (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं मन्त्रालय/तिकाय खदु बजेट खिा प्रततशत 

3120113 
भतूमव्यिस्था सहकारी तथा गररिी तििारण 
मन्त्रालय* 

३१२३६३ ४६३५५ 14.84 

3120263 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग ६२२८० ३५३३७ 56.74 
3120273 भतूमसधुार तथा मालपोत कायाालहरु १३०२७८५ ८२५६९८ 63.38 
3120293 िापी विभाग २८५०० २२८५३ 80.19 
3120303 िापी कायाालयहरु १०६८९३८ ७६२४३६ 71.33 
3120333 सहकारी विभाग २५२०० १४५२१ 57.62 
3120353 राविय सहकारी विकास िोिा ९३४०० ५८८५० 63.01 

3120363 गररि घर पररिार पवहिाि तथा पररियपर 
वितरण ४५६६१० ९६३० 2.11 

3121803 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 
कायाक्रम ७५००० २६७७४ 35.70 

3121823 भतूमसधुार कायाक्रम, मिु कमैया र हतलया  
पिुस्थापिा ३८९०२०० ११३२४५८ 29.11 

3121833 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्र ७०७०० ४५६३९ 64.55 
3121843 वकिा िापी कायाक्रम १८३०२८ ९५७३३ 52.31 

3121853 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि 
कायाक्रम ५२७४०३ ९७०७६ 18.41 

3121863 खगोल तथा भ-ूमापि कायाक्रम ५४१०० ३९५७७ 73.16 
3121953 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्र ३८६०० २२९३४ 59.41 
3121963 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा २००४०० २०५९२ 10.28 
3122053 गररिसंग विश्वशे्वर कायाकम २५४५०० १०८३४१ 42.57 

3121023 समस्याग्रस्त सहकारी संस्था िा संघको  
ब्यिस्थापि सतमततको कायाालय १८५०१ १०२३७ 55.33 

  कूल जम्मा ८६६२५०८ ३३७५०४१ 38.96 
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पुुँजीगत तफा         (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं मन्त्रालय/तिकाय खदु बजेट खिा प्रततशत 

3120114 भतूमव्यिस्था सहकारी तथा गररिी तििारण मन्त्रालय* 6081 ३६९२ 60.71 
3120264 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग 5718 ६६५ 11.63 
3120274 भतूमसधुार तथा मालपोत कायाालहरु 72204 ४०९६७ 57.04 
3120294 िापी विभाग 5600 ५२७४ 94.18 
3120304 िापी कायाालयहरु 90766 ३११५९ 56.24 
3121804 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायाक्रम 413700 ७८७३९ 19.03 
3121834 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्र 14400 ६१६१ 56.52 
3121844 वकिा िापी कायाक्रम 422092 १२१९०५ 34.19 
3121854 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायाक्रम 54500 ७८२६ 14.36 
3121864 खगोल तथा भ-ूमापि कायाक्रम 166100 ३२९२९ 19.82 
3121954 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्र 4700 ८०० 17.02 
3121964 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा 58600 १२६९ 2.17 

3121023 
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था िा संघको  
 ब्यिस्थापि सतमततको कायाालय 1000 ९७२ 97.20 

  कूल जम्मा 1210705 ३३२३५८ 27.45 

*  कृवष विकास रणिीतत अिगुमि तथा समन्त्िय कायाक्रमको बजेट समेत समािेश भएको ।  
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भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः 
देशको आतथाक तथा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन विविध भौगोतलक क्षेर तथा आतथाक 
क्षेरहरूलाई आतथाक विकासका पूिााधार, स्थल, िल तथा रेलसंग आिद्ध गदै राविय यातायात प्रणालीको 
समजुित विकासगरी देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँहरूलाई बिारसँग आिद्ध गरी आतथाक वियाकलापहरूको 
अतभिवृद्ध गने र देशतभर सञ् िालन हनु ेपयाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न आतथाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धत विविध 
वियाकलाप र आयोिनाहरूमा टेिा परु् याउने कायामा भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रयासरत 
रहेको छ । 
2. दीर्ाकालीन सोि: 

राविय एकीकरण, आतथाक सामाजिक विकास, गररबी तनिारण र ददगो शाजन्त्तको लातग भौततक पूिााधार  
विकास गने । 
3. उद्दशे्यिः 
सडक, रेल तथा िलमागा िस्ता पूिााधारको विकास गरी राविय रणनीततक यातायात सञ्जाल मार्ा त देशका 
वितभन्न भौगोतलक तथा आतथाक क्षेरहरूलाई एक अकाासँग आिद्ध गरी मलुकुको आतथाक एिं सामाजिक 
विकास अतभिवृद्ध गनुाका साथै देशका ग्रामीण क्षेरहरूलाई स्थानीय बिारहरूसँग आिद्ध गरी पयाटन, कृवि, 
विद्यतु, उद्योग लगायत वितभन्न आतथाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धत वियाकलाप एिं आयोिनाहरूलाई टेिा 
परु् याउने । 
4. रणनीततिः 

 देशका वितभन्न भौगोतलक तथा आतथाक क्षेरहरूलाई पररपूरक हनुे गरी वितभन्न मागाहरूलाई एक 
अकोसँग आिद्ध गरी आतथाक तथा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन सडक, पलु, मूल 
बाटाहरू र िलमागाहरूको समविगत विकास, विस्तार, प्रिद्धान गरी राविय यातायात प्रणालीको 
विकास गने, 

 देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँहरूलाई बिारसँग आिद्ध गनुाका साथै पयाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न 
आतथाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धत राविय महत्त्िका र अन्त्य आतथाक क्षेरको विविध वियाकलाप एिं 
आयोिनाहरूमा टेिा परु् याई सन्त्तलुन कायम गने, 

 स्थल, िल तथा रेल्िे तनमााण र विकाससम्बन्त्धी नीतत, योिना तथा कायािम तिुामा गरी कायाान्त्ियन 
गने गराउन,े 

 सडक (र्ोडेटो बाटो बाहेक) तथा पलु (झोलङु्गे पलु बाहेक) तनमााण, ममात सम्भार एिं 
संरक्षणसम्बन्त्धी काम गने, 

 वितभन्न स्थलमागा, रेलमागा एिं िलमागाहरूको तनमााण र ईजन्त्ितनयररङ्ग कल्सल्टेन्त्सी विियक संस्थान 
तथा संगठनहरूसम्बन्त्धी काया गने,  
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 भौततक योिना क्षेरहरूका अन्त्तरााविय िा क्षेरीय संर् संस्थाहरूसँग सम्पका  र सहयोगसम्बन्त्धी काया 
गने।  

5. कायाक्षरेिः 
नेपाल सरकार (काया विभािन) तनयमािली, 207४ बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू 
देहाय अनसुार रहेका छन ्: 

 राविय यातायात विकास र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र तनयमन, 
 राविय यातायात पिुााधार सञ्चालन र अन्त्तरप्रादेजशक यातायात विकासको अन्त्तरसम्बन्त्ध, 
 िातािरण, अपांगता र लैंतगकमैरी तथा विपद िोजिम संिेदनशील यातायात प्रवितधको प्रिधान 
 राविय रेलमागा, शहरी मेट्रो रेललगायत रेल प्रणाली, रेल सरुक्षा प्रणाली सम्बन्त्धी नीतत, काननु र 

मापदण्ड, 
 राविय तथा अन्त्तरदेशीय रेल सेिा सञ्चालन, 
 रेलसेिा भाडादर तथा महसलु तनधाारणको मापदण्ड र तनयमन, 
 राविय लोकमागासम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र तनयमन , 
 राविय लोकमागा अन्त्तगातका आयोिन पवहिान, अध्ययन, तनमााण, ममातसंभार, महसलु र व्यिस्थापन, 
 राविय लोकमागामा फ्रन्त्टल एक्सेस तनयन्त्रण, शािा सडकको पहिु तबन्त्द ु र सडक सीमाक्षेरको 

व्यिस्थापन र तनयमन, 
 राविय लोकमागासम्बन्त्धी तथ्याङक संकलन, अतभलेिीकरण र सूिना प्रिाह, 
 सडक प्रतबतधको तबकाससम्बन्त्धी अध्ययन र अनसुन्त्धान, 
 सडक तथा अन्त्य िैकजल्पक यातायात प्रवितध, लगानी र अन्त्तदेशीय यारिुाहक यातायात सेिा 

सञ्चालन, 
 राविय लोकमागामा सञ्चालन हनु ेसािाितनक यातायातको रूट अनमुतत, भाडा तनधाारण र तनयमन, 
 सिारी साधनहरूको राविय मापदण्ड तनधाारण, तनयन्त्रण तथा तबस्थापन, 
 सडक सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन, 
 िलमागालगायत बैकजल्पक यातायातसम्बन्त्धी नीतत काननु र मापदण्ड, 
 राविय महत्त्िका िैकजल्पक यातायातका आयोिना पवहिान, अध्ययन र विकास, 
 आधारभतू यातायात नीतत र मापदण्ड, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरााविय संर्संस्थासँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पका  र समन्त्िय , 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साबाितनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 

तनयमन, 
 नेपाल इजन्त्ितनयररङ्ग सेिा, तसतभल इजन्त्ितनयररङ्ग समूहको हाइिे र रेलिे उपसमूहको सञ्चालन । 

6. आतथाक ििा २०७5/७6 को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजित नीतत र कायािमका बुदँाहरूको 2075 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
१६३ पूिा पजिम रािमागाको स्तरोन्नतत गना विस्ततृ अध्ययन 

प्रततिेदन सम्पन्न गरी तनमााण काया शरुु गररने। 
नारायणर्ाट-बटुिल ११५ वक. तम. िार 
लेनको रािमागाको रूपमा विस्तार गने काया 
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बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
शरुु भएको | कमला-बलान सडक िण्डको 
स्तरोन्नततको ठेक् का व्यिस्थापनको िममा 
रहेको | 

मध्यपहाडी (पषु्पलाल) लोकमागाको तनमााण काया लाई 
तनरन्त्तरता ददईने। 

मध्यपहाडी (पषु्पलाल) लोकमागाको िम्मा 
१७७६ वक. तम. सडक मध्ये ५८५ वक.मी. 
दईु लेन कालोपरे स्तरमा स्तरोन्नतत 
भइसकेकोमा िाल ु आतथाक ििामा हालसम्म 
३५ वक.तम. सडक कालोपरे, १०१ वक.तम. 
ग्राभेल सडक तनमााण तथा ६० वक.तम. नया ँ
ट्रयाक तनमााण तथा िौडा काया भएको, ११ 

पलु तनमााण सम्पन्न भएको | 
हलुाकी रािमागाको तनमााण काया लाई तनरन्त्तरता 
ददने। 

हलुाकी रािमागा अन्त्तगातको १७९२ वक. 
तम. सडक मध्ये १०० वक. मी. कालोपरे 
भइसकेको तथा िाल ुआ.ब.मा ६९ वक. मी. 
कालोपरे, १४० वक. मी. ग्रािेल काया 
सम्पन्न भएको।३ पलु तनमााण काया सम्पन्न 

भएको। 
१६५ िरेु तथा तभरी मधेशका उपत्यकाहरूलाई कृवि, 

व्यिसावयक तथा औद्योतगक करीडोरको रुपमा विकास 
गना झापाको शाजन्त्तनगरदेजि डडेलधरुाको 
रुपालसम्मको मदन भण्डारी रािमागालाई मेिी 
नगरपातलकाको पाटापरुसम्म विस्तार गररने। 

 िरेु तथा तभरी मधेशका के्षरहरू िोडने 
गरी प्रस्ताि गररएको मदन भण्डारी 
रािमागाको १२०० वक.मी. मध्ये धरान-
ितरा- गाईर्ाट- कटारी- तसन्त्धलुी बिार- 
हेटौडा सडक िण्ड ३१८ वक.तम. र 
तलु्सीपरु- परुन्त्धारा- बोटेिौर सडक िण्ड 
८५ वक.तम. स्तरोन्नतत काया िाल ुरहेको ।  

 बाहुँनडाँगी - धरान 120 वक.तम. सडकको 
इजन्त्ितनयररङ्ग तडिाइन अजन्त्तम िरणमा 
पगुेको ।  बड्डीिौर-तसमिौर सडक 94 
वक.तम. िण्डको सिे तथा तडिाइनका 
लातग परामशादाता छनौटको िममा 
रहेको ।  

 २५ वक.तम. कालोपरे ५१ वक.मी ग्राभेल 
सडक तथा २५ पलु तनमााण सम्पन्न 
भएको। 

१६६ 

वकमाथाङ्का- रानी सडकको मखु्य काया सम्पन्न गररने। कोशी कररडोरको (रानी–विराटनगर–ईटहरी–
धनकुटा–लेगिुार्ाट—िांदिारी–वकमाथांका 
सडक) ट्रयाक तनमााण गने काया सम्पन्न गरी 
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बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
कालोपरे स्तरमा स्तरोन्नतत साथै सो सडकमा 
पने बाँकी पलुहरूको तनमााण काया प्रारम्भ 
भएकोमा हालसम्म हवटया-िेपिुा िण्डको ९ 

वक.तम. ट्रयाक तनमााण तथा िाँदिारी-दोिान 
िण्डको ९ वक.तम. ग्राभेल सडक तनमााण 
काया सम्पन्न भएको। 

रसिुागढी -गल्छी -ठोरी सडकको मखु्य काया सम्पन्न 
गररने। 

गल्छी—तरशलुी —बेरािती— मैलुंग (४६ 
वक.तम.) मध्ये २५ वक.तम. ब्याक कवटंग , ६ 

वक.तम ग्राभेल तथा ३.१ वक.तम कालोपरे 
तनमााण | सम्पन्न भएको। 

तनमााणाधीन कालीगण्डकी कररडोरलाई उत्तरी नाका 
कोरालादेजि विस्तार गरी दजक्षणी नाका तरिेणीसम्म 
िोतडने। 

कालीगण्डकी करीडोरको कुल ४३५ वक.तम. 
सडकमध्ये ४० वक.तम. डबल लेनमा ग्राभेल 
तथा २ पलु तनमााण काया सम्पन्न भएको । 
िेनी िोमसोम िण्डमा ११ पलुहरू तनमााण 

भइरहेको , राम्दी मालढंुगा िण्डमा ८ नयाँ 
पलु तनमााणको सम्झौता भएको। राम्दी 
गैंडाकोट सडक िण्डमा ट्रयाक तनमााण 
भइरहेको, १ पलु सम्पन्न तथा ३१ पलु 

तनमााणतधन रहेको ।  
१६७ सेती रािमागा (वटकापरु- लौडे- िैनपरु- ताक्लाकोट) 

तथा कणााली रािमागालाई डोल्पा, मगु ु र हमु्ला हुँदै 
उत्तरी सीमासम्म िोड्ने गरी गमगढी-नाग्मा, 
तसतमकोट-वहल्सा र दनैु-मररमलापास िण्डको तनमााण 
एिं स्तरोन्नतत गररने। 
 

कणााली कररडोरको वहल्सा-तसतमकोट िण्डको 
६ वक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न  भएको।  
भेरी करीडोरको मररम – ततन्त्िे - धो िण्ड 
र िािरकोट - दनैु डोल्पा सडक स्तरोन्नतत 
कायाको लातग बहबुिीय ठेक्का व्यिस्थापनका 
लातग कारिाही सरुू भएको।  
सेती लोकमागाको उत्तरी िण्ड र दजक्षणी 
िण्डको तनमााण काया भइरहेकोमा ११ 

वक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न । (ब्लाजस्टंग 
द्वारा ट्रयाक तनमााण काया भइरहेको) र २.५ 
वक तम सडक कालोपरे काया सम्पन्न 
भएको। 

१६९ पथृ्िी रािमागाको नौविसे- नागढंुगा िण्डमा सरुुङ्गमागा 
तनमााण काया आरम्भ गररने। टोिा -छहरे- 
गिेुभञ्ज्याङ्ग, तसद्धाथा रािमागाको बटुिल-पाल्पा 
सडकको तसद्धबाबा िण्ड, अरतनको रािमागाको 

टोिा - छहरे - गिेुभञ्ज्याङ्ग, तसद्धाथा रािमागाको 
बटुिल - पाल्पा सडकको तसद्धबाबा िण्ड, 
अरतनको रािमागाको कोटेश्वर -िडीबटुी िण्ड, 
वि.पी. रािमागाको िकुोट-जियािारी, विपीनगर-
िवुटया-ददपायल िण्ड र गणेशमान तसंह मागाको 
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कोटेश्वर- िडीबटुी िण्ड, वि.पी. रािमागाको िकुोट-
जियािारी, विपीनगर-िवुटया-ददपायल िण्ड र 
गणेशमान तसंह मागाको थानकोट-जित्लाङ्ग िण्डमा 
सभेक्षण गरी सरुुङ्गमागा तनमााण प्रारम्भ गररने। 

थानकोट-जित्लाङ्ग िण्डमा सभेक्षण भइरहेको| 
पथृ्िी रािमागाको नौविसे- नागढंुगा िण्डमा 
सरुुङ्गमागा तनमााण कायाका तनजम्त मआुब्िा 
वितरण काया भइरहेको तथा Technical 

Proposal स्िीकृततको िरणमा रहेको | 
सयुाविनायक- धतुलिेल सडक िण्डमा पने 
साँगामा सरुुगं सवहत िारलेनको सडक 
तनमााणका तनजम्त JICA बाट डी.वप.आर. 
तनमााण काया भइरहेको | 

१७१ पयाटकीय सम्भाव्य स्थलहरू आसपास तनमााण हनेु 
रािमागाका पलुहरू कलात्मक बनाउन तथा रणनीततक 
सडक पलु तनमााण सम्पन्न गरी सडक यातायात सिुारु 
गररने। प्रदेश तथा स्थातनय तहको कायाके्षर तभर 
परेका तनमााणातधन पलुहरू तनमााण सम्पन्न गरेर प्रदेश 
र स्थातनय तहलाई हस्तान्त्तरण गररने ।  

आधतुनक विशेि प्रकृततका पलुहरूको तबस्ततृ 
अध्ययन काया को लातग तबज्ञ छनौट हनेु 

प्रवियामा रहेको | 
 

तनमााणातधन पलुहरूमध्ये ८७ पलु तनमााण 
सम्पन्न भएको ।  

१७३ मेिी-महाकाली विद्यतुीय रेलमागाको काकडतभट्टा- 
िददािास, िटुिल-गड्डािौकी र मेिी-महाकाली- 
काठमाडौं तलंकमागाको सम्भाव्यता अध्ययन र 
तडवपआर तयार गररने । आगामी आतथाक ििामा 
िीरगंि - काठमाडौं र िददािास - तसमरा रेलमागा र 
रसिुागढी-काठमाडौं-पोिरा-लजुम्बनी रेलमागा तनमााणको 
तडवपआर तयार गरी तनमााण काया प्रारम्भ गररने ।  

 बददाबास-लालिन्त्दी २५.6 वक.तम. िण्डमा 
ट्रयाक बेड तनमााण सम्पन्न । 

 बददाबास-काकडतभट्टा रेलमागा DPR 
सम्पन्न। 

 बटुिल- गड्डािौकी रेलमागाको DPR काया 
८७ % सम्पन्न भएको। 

१९१ साबाितनक यातायातलाई प्रततस्पधी र व्यिजस्थत 
बनाइने । सिारी साधन दताा, निीकरण र सिारी 
िालक प्रमाणपर प्रदेशबाट ददने व्यिस्था तमलाइने ।  

यातायात व्यिस्था कायाालयहरू 2075 
मंतसर २० गतेको तनणायानसुार पूणा रुपमा 
प्रदेशका भौततक पबुााधार तबकास मन्त्रालय 
मातहत हस्तातंरण भइसकेको ।  

192 यातायात ब्यबस्थाको सदुृवढकरण गनाका लातग Data 
center स्थापना, सिारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरको 
प्रयोग एिं स्माटा काडा तयार गने लगायतका 
कायािम संिालन गररने ।  

  

सडक दरु्ाटनासम्बन्त्धी तथ्याङ्क अद्याितधक 
गरी दरु्ाटनाको कारण पवहल्याउदै सो को 
न्त्यूनीकरणका लातग Road Accident 

Information Management System (RA - 

IMS) Software तनमााण भई काठमाण्डौ 
उपत्यका र काठमाण्डौ-बीरगंि करीडोरमा 
लाग ुगररएको । 
स्माटा काडा वितरणको काम सरुु भएपतछ 
आतथाक बिा २०७४/७५ सम्ममा 
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2,९५,१७५ स्माटा काडा तबतरण भएकोमा 
िाल ु आतथाक ििाको आठ मवहनामा 
५,५७,२८९ गरर कुल ८,५५,४७३ स्माटा 
काडा वितरण भइसकेको ।  

7. आतथाक ििा २०७5/७6 को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरू: 
 मेिी- महाकाली विद्यतुीय रेलमागाको तसमरा- तम्सरीया िण्ड राविय तनकुञ्ज क्षेरबाट िाने हुँदा सोको 

विकल्पको रूपमा तनिगढ हेटौडा भरतपरु िण्डको विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदन तयार गनाको लातग 
परामशादाता छनौटको लातग सूिीकृत परामशादाताहरूको प्रस्ताि मूल्याङ्कन अजन्त्तम िरणमा पगुकेो । 

 काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल अन्त्तगात सातदोबाटो रत्नपाका - नारायणगोपाल िोक िण्ड (१२वक.तम.) 
को विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदन तथा िोकना- सातदोबाटो र नारायणगोपाल िोक- बढुानीलकण्ठ 
िण्ड(१० वक.तम.)को सम्भाव्यता अध्ययन गनाको लातग इच्छुक परामशादाताहरूलाई सूिीकृत गनाको 
लातग Expression of Interest Document मूल्याङ्कन भइरहेको ।  

 केरुङ्ग- काठमाण्डौ रेलमागाको पूिा सम्भाव्यता अध्ययन काया िीन सरकारको सहयोगमा सम्पन्न भई 
प्राप्त प्रततिेदन अनसुार विस्ततृ अध्ययन कायाको प्रविया अगातड बढेको ।  

 िीरगञ्ज- काठमाण्डौ रेलमागाको भारत सरकारको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन काया अजन्त्तम 
िरणमा पगुकेो । 

 पूिा- पजिम रेलमागाको बददाबास- तनिगढ िण्डको बददाबास- लालबन्त्दी क्षेरमापने ऐलानी िग्गाको 
हकमा तमतत २०७५/१०/२१को मजन्त्रपररिदको तनणाय बमोजिम मआुव्िा रकम बांडने काया सरुु 
भएको । 

 बददाबास- तनिगढ िण्डको लालबन्त्दी -बाग्मती क्षेरमा थप १८ वक.तम. (९० हे.) रेलमागाको लातग 
मआुव्िा तनधाारण भई मआुव्िा वितरण भइरहेको । 

 बददाबास- तनिगढ िण्डको रौतहट जिल्लामा पने िग्गा अतधग्रहणको लातग सािाितनक सूिना 
प्रकाजशत भई प्रविया सरुु भएको । 

 वििलुपरुा -बददाबास १७ वक.तम. रेलमागामा िग्गा अतधग्रहणको लातग मआुव्िा रकम तनधाारण काया 
अजन्त्तम िरणमा रहेको । 

 विराटनगर -िोगबनीको कटहरी स्टेसन क्षेरमा िग्गा मआुब्िा वििाद रहेकोमा सिोच्ि अदालतबाट 
सो सम्बन्त्धी रै्सला आइसकेको र सोही अनसुार मआुब्िा रकम बाँडने काम भइरहेको । 

 बददाबास- तनिगढ (७० वक.तम.) रेलमागा तनमााण काया भइरहेको ।  

 सबै रणनीततक र प्रादेजशक केन्त्र िोड्ने सडकहरू न्त्यूनतम दईु लेन र कालोपरे स्तरमा तनमााण तथा 
स्तरोन्नतत शरुु गररएको ।   
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8. आतथाक ििा २०७४/०७५ मा वितनयोजित बिेट तथा ििाको यथाथा वििरणिः 
िाल ुििा        (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3370113 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 82825 66307 80% 
3370123 सडक विभाग 115249 81520 71% 
3370133 के्षरीय सडक कायाालयहरू 45260 27938 62% 
3370143 तडतभिन सडक कायाालयहरू 533897 450840 84% 
3370153 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू(याजन्त्रक कायाालयहरू समेत) 383628 300549 78% 
3370163 मेकातनकल तातलम 21577 18643 86% 
3370173 प्रयोगशाला 12129 10723 88% 
3370223 रेलि ेविभाग 11464 8395 73% 
3370263 यातायात व्यिस्था विभाग 36433 29214 80% 
3370273 अंिल यातायात व्यिस्था कायाालयहरू 439230 420144 96% 
3371013 सगरमाथा रािमागा(गाईर्ाट-ददके्तल िण्ड) 5219 5118 98% 

3371023 
वि.पी. रािमागा(बनेपा-तसन्त्धलुी-बददाबास) पवहरो रोकथाम 
समेत 13368 7162 54% 

3371053 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-वटङकर) 6947 5369 77% 
3371063 काजन्त्त रािपथ 8424 7017 83% 
3371103 गणेशमान तसंह मागा- (थानकोट-जित्लाङ ) 4979 4226 85% 
3371203 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 7581 5426 72% 
3371253 धरान-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धलुीबिार-हेटौंडा 18051 15568 86% 
3371293 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 7714 4755 62% 
3371333 सडक सधुार आयोिना 51254 32305 63% 
3371363 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 8026 6818 85% 
3371373 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउ-थिाङ-रुकुमकोट) 9444 7440 79% 
3371383 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 42050 36805 88% 
3371413 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 7374 2330 32% 
3371423 सडक के्षर विकास आयोिना 9283 5838 63% 
3371453 उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र कोशी) 33192 23644 71% 
3371493 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 16113 14872 92% 
3371653 सडक बोडा 4500000 4500000 100% 
3371983 सेती रािमागा(वटकापरु  -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 14696 9355 64% 
3372243 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 36665 34966 95% 
3373033 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिना 135438 110591 82% 
3373043 उपके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिना 2139 1863 87% 
3373073 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 13501 9265 69% 
3373123 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 26387 22990 87% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3373143 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 310 0 0% 
3373203 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 33985 23777 70% 
3373233 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठान सडक 8163 7603 93% 
3373263 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 17690 10182 58% 
3373273 ििपथ विस्तार आयोिना 5337 4405 83% 
3373293 अन्त्य उत्तर दजक्षण सडकहरू 13042 7660 59% 

3373303 
नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात आयोिना: 
मजुग्लङ नारायणगढ िण्ड सडक 7836 5202 66% 

3373313 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 3344 1519 45% 
3373343 िवुटया- ददपायल 6605 3375 51% 
3373523 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 281692 214858 76% 
3373573 रािमागा स्तरोन्नती (रणनीततक सडक विकास आयोिना) 6096 780 13% 
3373583 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 3892 1394 36% 
3373613 सासेक सडक सधुार आयोिना 34838 24589 71% 
  िम्मा 7082367 6593340 93% 

    पुिँीगत ििा       (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3370114 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 5176 4966 96% 
3370124 सडक विभाग 478019 424138 89% 
3370144 तडतभिन सडक कायाालयहरू 60000 52923 88% 

3370154 
हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू(याजन्त्रक कायाालयहरू 
समेत) 33202 32964 99% 

3370174 प्रयोगशाला 42265 37923 90% 
3370224 रेलि ेविभाग 10000 1357 14% 
3370274 अंिल यातायात व्यिस्था कायाालयहरू 0 0 0 
3371014 सगरमाथा रािमागा(गाईर्ाट-ददके्तल िण्ड) 500243 500243 100% 

3371024 
वि.पी. रािमागा(बनेपा-तसन्त्धलुी-बददाबास) पवहरो 
रोकथाम समेत 95000 74584 79% 

3371054 
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 199895 190502 95% 

3371064 काजन्त्त रािपथ 437545 437171 100% 
3371104 गणेशमान तसंह मागा- (थानकोट-जित्लाङ ) 150000 148210 99% 
3371114 बाग्लङु-बेनी 84873 81122 96% 
3371174 गंगटे-समनु्त्रटार-गल्रु्भन्त््याङ सडक 6500 18443 284% 
3371204 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 370485 363834 98% 
3371224 व्यास मागा - बदु्धतसंह मागा 205000 204082 100% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3371244 दमक-जिसापानी 60100 60074 100% 
3371254 धरान-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धलुीबिार-हेटौंडा 7878626 7755116 98% 
3371264 तल्लो डुङ्गेश्वर-सातिम्िा-दलु्ल-ुवपपलकोट-दैलेि 63499 65742 104% 
3371274 देिस्थल-कैनडांडा-िौरिहारी-डोल्पा 47500 35653 75% 
3371284 गमुी-पावटहाल्ना िौर(सिेुत) 246353 246353 100% 
3371294 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 1536870 1537606 100% 
3371304 टनकपरु तलंक सडक 110000 87352 79% 
3371334 सडक सधुार आयोिना 2552026 1815207 71% 
3371344 तमददा-क्याक्मी-तभमाद 170800 163416 96% 
3371354 पतुलीिेत-काकीनेटा-कुश्मा 80497 73899 92% 
3371364 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 168710 167928 100% 
3371374 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउ-थिाङ-रुकुमकोट) 429150 426870 99% 
3371384 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 7938873 7931067 100% 
3371394 नाग्मा गमगढी 58420 58319 100% 
3371404 भेरी कररडोर (िािरकोट- दनैु- मररम- ततन्त्िे धो) 342875 342875 100% 
3371414 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 8067521 7625842 95% 
3371424 सडक के्षर विकास आयोिना 1959644 1613653 82% 
3371444 वर्क्कल श्री अन्त्त ुडांडा सडक 89392 76868 86% 

3371454 
उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 
कोशी) 2998378 2986242 100% 

3371464 बेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाके भन्त््याङ 215000 214233 100% 
3371494 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 2849515 2819729 99% 
3371544 बेशीशहर- िामे -मनाङ 65000 60887 94% 
3371574 स्थातनय सडक पलु तनमााण 10682257 10169744 95% 

3371594 
रणनैततक सडक पलुहरूको विस्ततृ संभाव्यता 
अध्ययन 586484 585689 100% 

3371884 काठमाडौ बावहरी ििपथ 0 0 0 
3371974 महाकाली पलु तनमााण आयोिना 996500 975581 98% 
3371984 सेती रािमागा(वटकापरु  -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 250000 243441 97% 
3371994 िेपाङ मागा (ठोरी -भण्डारा -लोथर-मलेि)ु 50000 41379 83% 
3372244 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 7097505 7058502 99% 
3373034 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिना 354790 192593 54% 
3373044 उपके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिना 12217 0 0% 

3373054 
दजक्षणकाली-छैमले-तसस्नेरी-कुलेिानी सडक 
आयोिना 39455 34908 88% 

3373074 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 3803546 3777059 99% 
3373124 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 5634543 5454703 97% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3373144 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 15000 775 5% 

3373204 
रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा 
संरक्षण 3000677 2309361 77% 

3373234 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठान सडक 274721 248733 91% 
3373254 तसतापाईला–धाके सडक आयोिना 223390 199483 89% 
3373264 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 1497144 1295684 87% 
3373274 ििपथ विस्तार आयोिना 472399 472077 100% 
3373294 अन्त्य उत्तर दजक्षण सडकहरू 640090 589697 92% 

3373304 
नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोिना: मजुग्लङ नारायणगढ िण्ड सडक 1883143 1756562 93% 

3373314 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 165509 105479 64% 
3373324 पाटन पंिेश्वर 235000 234999 100% 
3373334 तलुसीपरु -परुनधारा-बोटेिौर 239337 229454 96% 
3373344 िवुटया- ददपायल 150000 131894 88% 
3373354 संभावित रणनीततक सडकहरू 4441477 4189434 94% 
3373524 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 829612 237634 29% 
3373544 तमतथला के्षर सडक सधुार 495000 290474 59% 
3373554 सम्भावित प्रादेजशक सडकहरू 10208589 9532459 93% 
3373564 रणनीततक सडक पनुस्थाापना तथा सधुार 1374622 1206801 88% 

3373574 
रािमागा स्तरोन्नती (रणनीततक सडक विकास 
आयोिना) 51600 33376 65% 

3373584 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 1284461 889591 69% 
3373594 तनिाािन के्षर सडक 2291875 2058288 90% 
3373604 कुमदु बोध मागा (नेपालग   ञ्ज ििपथ) बाँके 505 0 0% 
3373614 सासेक सडक सधुार आयोिना 783219 336436 43% 
3373624 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 66900 51385 77% 

3373634 
स्िणा सगरमाथा िहृत ििपथ (ओिलढंुगा- 
सोल ुसल्लेरी- िोटाङ ददके्तल-ओिलढंुगा) 93500 88181 94% 

3373644 

मदन भण्डारी मागा (बसन्त्तपरु-गरु्ापोिरी- 
 सभापोिरी- ढंुगेसाँर् ुदोभान संििुासभा/ 
ताप्लेिङु) 198000 149034 75% 

3373654 

बृहत लजुम्बनी ििपथ (लजुम्िनी-भैरहिा- 
तरिणेी-दमु्कीिास-गैँडाकोट-राम्दी-ररडी- 
तम्र्ास-सन्त्धीिका -गोरुतसंगे-तौतलहिा-लजुम्िनी) 216500 169196 78% 

3373664 
दजक्षणी सीमा नाका- जिल्ला सदरमकुाम - पूिा 
पजिम िोड्न ेसडकहरू 1999001 1870539 94% 

3373684 साँर्टुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 64160 64077 100% 
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  िम्मा 103309680 96012095 93% 

 

9. आतथाक ििा 2075/76 मा वितनयोजित बिेट तथा 2075 िैर मसान्त्तसम्मको ििाको अिस्थािः 
िाल ुििा        (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3370113 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 89204 47353 53% 
3370123 सडक विभाग 139182 72409 52% 
3370143 तडतभिन सडक कायाालयहरू 542900 321883 59% 
3370153 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 359690 209240 58% 
3370163 मेकातनकल तातलम 21500 12193 57% 
3370173 प्रयोगशाला 13200 8678 66% 
3370223 रेलि ेविभाग 14430 6951 48% 
3370263 यातायात व्यिस्था विभाग 30000 24375 81% 
3371013 सगरमाथा रािमागा(गाईर्ाट-ददके्तल िण्ड) 8200 4071 50% 

3371023 
िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-तसन्त्धलुी- 
बददािास सडक आयोिना) 11900 5358 45% 

3371053 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-वटङकर) 8700 4108 47% 
3371063 काजन्त्त रािपथ 8700 6585 76% 
3371203 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 7600 3961 52% 
3371243 दमक-जिसापानी सडक 0 0 0 

3371253 
मदन भण्डारी रािमागा (झापाको शाजन्त्तनगर देजि पजिम 
डडेल्धरुाको रुपालसम्म) 33045 20403 62% 

3371293 गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक आयोिना 8200 4391 54% 
3371333 सडक सधुार आयोिना 61400 27294 44% 
3371363 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 8000 5114 64% 

3371373 
शवहद मागा (र्ोराही- निुागाउँ- ततला- र्तीगाउ- थिाङ- 
मतुसकोट-मैकोट) 9500 5422 57% 

3371383 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 47200 30757 65% 

3371393 
रुपैतडया-नेपालगंि-सिेुत-दैलेि बिार-महािलेुक-गाल्िे 
भात्तडी, रतडा-नाग्म-गमगढी-नाक्िेलाग्ना सडक 6400 0 0% 

3371423 सडक के्षर विकास आयोिना 11470 4201 37% 
3371453 उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र कोशी) 44224 19199 43% 
3371493 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 17900 12003 67% 
3371653 सडक बोडा 5500000 4822364 88% 
3371983 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 13900 5702 41% 
3372243 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 47500 30037 63% 
3373063 िल मागा 5300 818 15% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3373073 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 13400 6484 48% 
3373123 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 29200 18596 64% 
3373143 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 300 0 0% 
3373203 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 37100 20182 54% 
3373263 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 12000 2862 24% 
3373273 ििपथ विस्तार आयोिना 5900 4143 70% 

3373303 
नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात आयोिना: 
मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 6700 3344 50% 

3373313 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 4700 921 20% 
3373523 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 487500 29459 6% 
3373563 रणनीततक सडक पनुस्थाापना तथा सधुार 11584 0 0% 
3373573 रािमागा स्तरोन्नती (रणनीततक सडक विकास आयोिना) 6300 350 6% 
3373583 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 8443 3025 36% 
3373613 सासेक सडक सधुार आयोिना 34600 20669 60% 
  िम्मा 7726972 5824905 75% 

पुिँीगत ििा       (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3370114 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 4800 357 7% 
3370124 सडक विभाग 208017 72434 35% 
3370144 तडतभिन सडक कायाालयहरू 20000 14543 73% 
3370154 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 23810 15184 64% 
3370174 प्रयोगशाला 28400 17725 62% 
3370224 रेलि ेविभाग 50000 4114 8% 
3371014 सगरमाथा रािमागा(गाईर्ाट-ददके्तल िण्ड) 491600 372297 76% 

3371024 
िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-
तसन्त्धलुी- बददािास सडक आयोिना) 174400 26824 15% 

3371054 
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 301700 138842 46% 

3371064 काजन्त्त रािपथ 599100 387602 65% 
3371174 गंगटे-समनु्त्रटार-गल्रु्भन्त््याङ सडक 63000 34316 54% 
3371204 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 222900 103288 46% 
3371244 दमक-जिसापानी सडक 125000 59073 47% 

3371254 
मदन भण्डारी रािमागा (झापाको शाजन्त्तनगर देजि 
पजिम डडेल्धरुाको रुपालसम्म) 8401300 3419451 41% 

3371294 
गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक 
आयोिना 1549000 950484 61% 

3371304 टनकपरु तलंक सडक 90000 39039 43% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3371334 सडक सधुार आयोिना 5016109 129392 3% 
3371364 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 162000 98063 61% 

3371374 
शवहद मागा (र्ोराही- निुागाउँ- ततला- र्ततागाउ- 
थिाङ- मतुसकोट-मैकोट) 450900 214595 48% 

3371384 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 12543000 7335228 58% 

3371394 

रुपैतडया-नेपालगंि-सिेुत-दैलेि बिार-महािलेुक-
गाल्िे भात्तडी, रतडा-नाग्म-गमगढी-नाक्िेलाग्ना 
सडक 120000 32404 27% 

3371404 भेरी कररडोर (िािरकोट-दनैु-मररम-ततन्त्िे धो) 245000 29667 12% 
3371414 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 7397800 3835213 52% 
3371424 सडक के्षर विकास आयोिना 3206800 570779 18% 

3371454 
उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 
कोशी) 2809100 1753673 62% 

3371464 बेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाके भन्त््याङ सडक 230000 169761 74% 
3371494 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 2705800 1543996 57% 
3371544 बेशीशहर- िामे -मनाङ सडक 90000 15430 17% 
3371574 स्थातनय सडक पलु तनमााण 11494600 5730731 50% 

3371594 
रणनैततक सडक पलुहरूको विस्ततृ संभाव्यता 
अध्ययन 387500 113020 29% 

3371884 काठमाडौ बावहरी ििपथ 736 0 0% 
3371974 महाकाली पलु तनमााण आयोिना 895500 455629 51% 
3371984 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 406400 113159 28% 
3371994 िेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेि)ु 120000 49322 41% 
3372244 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 9002700 5060735 56% 
3373044 उपके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिना 1000 0 0% 
3373064 िल मागा 10800 300 3% 
3373074 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 4486900 1577996 35% 
3373124 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 3841000 2946830 77% 
3373144 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 1000 886 89% 

3373204 
रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा 
संरक्षण 3510500 1131201 32% 

3373264 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 1706800 753905 44% 
3373274 ििपथ विस्तार आयोिना 1454800 240584 17% 

3373304 
नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोिना: मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 601500 336431 56% 

3373314 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 161700 27554 17% 
3373524 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 950900 921 0% 
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3373564 रणनीततक सडक पनुस्थाापना तथा सधुार 6795419 735690 11% 

3373574 
रािमागा स्तरोन्नतत (रणनीततक सडक विकास 
आयोिना) 905953 33562 4% 

3373584 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 8802100 2425798 28% 
3373614 सासेक सडक सधुार आयोिना 7185400 510921 7% 
3373624 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 82500 10904 13% 

3373634 
स्िणा सगरमाथा िहृत ििपथ (ओिलढंुगा-सोल ु
सल्लेरी- िोटाङ ददके्तल-ओिलढंुगा) 120000 39446 33% 

3373664 तराई मधेस सडक पिुााधार विशेि कायािम 4824800 1504846 31% 
3373684 साँर्टुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 250000 38681 15% 
3373694 सासेक रािमागा सधुार आयोिना 3780000 0 0% 
3373704 दोश्रो पलु सधुार तथा संभार आयोिना 105000 0 0% 
  िम्मा 119215044 45222826 38% 
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मविला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 

१. पषृ्ठभतूमिः 

जनसंख्याको दृवििाट मित्िपूणण विस्सा ओगटेको मविला िगणको सशक्तिकरण, लैविक मूलप्रिािीकरण तथा 
अपािता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्धी लैंतगक समानताको अिधारणालाई राज्यले आत्मसात 
गरै्द २०५२ सालमा मविला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको रुपमा यस मन्त्रालयको स्थापना भएको 
िो ।२०५7 सालमा बालबातलकािरूको विषयलाई समेत समािेश गरी यस मन्त्रालयलाई मविला, 
बालबातलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको रुपमा विस्तार गरीयो ।संघीयता कायाणन्त्ियनसँगै 
मन्त्रालयको नाम पररितणन गरी िाल मविला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको रुपमा कायण 
गरै्द आएको छ । 

२. र्दीघणकालीन सोच: 

आफ्नो मौतलक अतधकारको उपभोग गनण वितभन्न कारणले पतछ परेका मविला, बालबातलका, अपािता 
भएका व्यक्तििरू, ज्येष्ठ नागररक एिं लैंतगक अल्पसंख्यकिरूको अतधकार स्थावपत गने ।  

३. उद्दशे्यिः 
अिसरबाट िक्तित भएका र पछाति परेका मविला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक र अपािता भएका 
व्यक्तििरू समेतलाई सशक्तिकरण गरै्द राविय विकासको मूलप्रिािमा ल्याउने । 

४. रणनीततिः 
 मविलािरूको आतथणक तथा सामाक्तजक सशक्तिकरण गने, 
 बालबातलकािरूको संरक्षण, बालअतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्णन जस्ता कायणक्रमिरू सञ् चालन  

गने, 
 अपािता भएका व्यक्तििरूको राज्य प्रर्दत्त सेिा सवुिधामा पिुँच िवृर्द् गरी आतथणक तथा सामाक्तजक 

सशक्तिण एिं संरक्षण गने, 
 ज्येष्ठ नागररकिरूको राज्य प्रर्दत्त सेिा सवुिधामा पिुँच िवृर्द् गरी आतथणक तथा सामाक्तजक 

सशक्तिकरण एिं संरक्षण गने, 
 आिश्यकतानसुार नीतत तनमाणण, काननुमा सधुार तथा कायणयोजनाका माध्यमिाट लक्ष्य प्राप्त गने । 

५. कायणक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायणविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोक्तजम यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गनुणपने कायणिरू 
रे्दिाय अनसुार रिेका छन:् 

 मविला िक एिं सशिीकरणसम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापर्दण्ि; 

 अन्त्तररे्दशीय धमणपरु, धमणपरुी; 
 मविला विंसा, मानब बेचविखन तथा ओसारपसार तनयन्त्रण; 
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 ज्येष्ठ नागररक, बालबातलका र अपािता भएका व्यक्तिसम्बन्त्धी; 
 मविला सशिीकरण तथा लैंतगक समानताका विषयमा अध्ययन, अनसुन्त्धान; 

 लैंतगक विंसासम्बन्त्धी तनरोधात्मक र पनुस्थाणपनासम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापर्दण्ि; 

 बालबातलका, बालकल्याण, उर्द्ार, पनुस्थाणपना र िरृ्द्ाश्रमसम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापर्दण्ि; 

 गैरसरकारी संस्थासम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापर्दण्ि, तनयमन र अनगुमन; 

 राविय मविला आयोग; 

 समाजकल्याण पररषद्; 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तराणविय संघसंस्थासंग सक्तन्त्ध, सम्झौता, अतभसक्तन्त्ध, सम्पकण  र समन्त्िय; 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािणजतनक संस्थान, प्रातधकरण सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदर्दको सिालन र 
तनयमन;  

६. आतथणक िषण 2075/76 को बजेट ििव्यमा उक्तल्लक्तखत बुरँ्दािरूको २०७5 फागनु 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुरँ्दा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा प्रगतत 

%( बाल वििाि, र्दाइजो प्रथा, ततलक, रे्दउकी, 
बोक्सी, छाउपिी लगायत सबै प्रकारका कुरीतत, 
अन्त्धविश्वास र मविला विंसाको विरुर्द्मा सचेतना 
अतभिवृर्द् गने । 

लैविक विंसा, बालवििाि जस्ता 
कुप्रथाको विरुर्द्मा स्थानीय समरु्दायमा 
अतभयान तथा कायणक्रमिरू सिालन 
भइरिेको ।  

ग्रामीण तथा र्दगुणम क्षेरका जोक्तखममा परेका 
गभणिती तथा सतु्केरी मविलािरूको आपतकालीन 
उर्द्ार गनण ििाई उर्द्ार प्रबन्त्ध गने । 

र्दगुणम क्षेरमा ज्यान जोक्तखममा परेका 
गभणिती तथा सुत््केरी मविलािरूका लातग 
तत्काल ििाई उर्द्ारद्वारा थप उपचारका 
लातग सवुिधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार 
गनणका लातग गिृ र रक्षा मन्त्रालयसँग 
समन्त्िय गरी िालसम्म 13 जनाको 
उर्द्ार गररएको । 

60 अपािता भएका व्यक्तििरूको मनोबल, मयाणर्दा, 
सीप र क्षमता बढाउन पनुस्थाणपनाका 
कायणक्रमिरू सिालन गने । 

वितभन्न सामाक्तजक संघसंस्थािाट सिातलत 
पनुस्थाणपना केन्त्रलाई मन्त्रालयले 
अनरु्दान उपलव्ध गराई कायणक्रम 
सिालन भइरिेको । 

बेिाररसे, जोक्तखमपूणण र अव्यिक्तस्थत रुपमा 
सिकमा जीिन तबताइरिेका असिाय 
बालबातलका एिम ् अन्त्य नागरीकिरूको समेत 
उर्द्ार, व्यिस्थापन र पनुस्थाणपना गने । 

 

 

जोक्तखमपूणण अिस्थामा रिेका १९६६ 
(बालक ९१४ र बातलका १०५२) 
जना बालबातलकाको आपतकालीन उद्दार 
गरी संरक्षण व्यिस्थापन सेिा प्रर्दान 
गररएको । 

61 अटीजम भएका मानतसक रोगी, टुिरुा 
बालबातलका, असिाय, िरृ्द् अपािता भएका 

संस्थािरूलाई अनरु्दान उपलव्ध गराउने 
सम्िन्त्धमा कायणर्दल गठन भइ 
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बुरँ्दा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा प्रगतत 

व्यक्तििरूको सरुक्षा र िेरचाि गने संस्थािरूलाई 
तनक्तित कायणवितधका आधारमा अनरु्दान दर्दने ।  

कायणवितधको मस्यौर्दा तनमाणण अक्तन्त्तम 
चरणमा पगुकेो ।  

७. आतथणक िषण २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका मित्त्िपूणण कायणिरुिः 
 मानि बेचतबखनबाट पीतित, प्रभावितिरूका लातग स्थावपत राविय पनुणस्थापना कोषमा रु.१ करोि 

थप भई रकम िवृर्द् भएको (कोषमा जम्मा रकम रु २ करोि ९२ लाख ८१ िजार ६ सय सोह्र 

रिेको)। यस कोषबाट िालसम्म २ सय ३१ जनालाई उर्द्ार गररएको । 

 मानि बेचविखनका पीतित, प्रभावितिरूका लातग १० पनुणस्थापना केन्त्र सिालनमा रिेको । 

 भारतको मक्तणपरु िुँरै्द अिैध मागण प्रयोग गरी इराक लगायतका मलुकुिरूमा लैजान लागकेा १ 
सय ७९ जनालाई उद्दार गरी सम्बक्तन्त्धत पररिारलाई क्तजम्मा लगाइएको । 

 अन्त्तराणविय मविला दर्दिस (माचण ८) वितभन्न सरोकारिाला तनकाय, संघसंस्थािरूसँग र् याली 
कायणक्रम, सन्त्रे्दशमुुलक सूचना प्रसारणसवित सम्माननीय रािपततज्यूको समपुक्तस्थततमा 
भव्यताकासाथ सम्पन्न गरी सचेतना अतभिवृर्द् गररएको ।  

 रािपतत मविला उत्थान जीविकोपाजणन सधुार कायणक्रम सिालन कायणवितध, २०७५ स्िीकृत 
भएको । साथै जीविकोपाजणन कायणक्रम सिालनका लातग 64 संस्था छनौट भई 1 िजार 9 सय 
20 जना मविलािरूले विउँ पुजँी सवितको तातलम प्राप्त गरररिेको ।  

 रावियस्तरमा Male Leader Network पररचालन र समन्त्ियको लातग Male Leader Network 
पररचालनसम्बन्त्धी कायणवितध, २०७५ स्िीकृत भएको । 

 अपािता भएका बालबातलका र मविलािरूको पनुणस्थापनाको लातग अनरु्दानसम्बन्त्धी कायणवितध तयार 
भएको । 

 प्ररे्दश स्तरमा विंसा प्रभावित मविलािरूको लातग र्दीघणकालीन पनुणस्थापना केन्त्र सिालनको लातग 
सिै प्ररे्दशको सामाक्तजक विकास मन्त्रालयमा १÷१ करोि बजेट पठाइएको 

 विश्व अल्जाइमसण दर्दिस, अन्त्तराणविय ज्येष्ठ नागररक दर्दिस सम्पन्न गरी विश्वमा बढ्रै्द गएको 
अल्जाइमसण रोग तथा ज्येष्ठ नागरीकिरूको सिालमा जनचेतना िवृर्द् भएको । 

 ज्येष्ठ नागररक नीतत तथा १० िषे कायणयोजना सम्बन्त्धमा छलफल तथा अन्त्तरवक्रया पिात 
मस्यौर्दा तयार भएको । 

 िेसिारा ज्येष्ठ नागररकिरूलाई िरृ्द्ाश्रमिरूमा पनुणस्थापना गररएको, िाल पशपुतत िरृ्द्ाश्रममा १ 
सय ५८ जना ज्येष्ठ नागररकिरूले आश्रय तलइरिेका ।  

 पशपुतत िरृ्द्ाश्रम स्थानान्त्तरणका लातग १० रोपनी जग्गा प्रातप्तका लातग पशपुतत क्षेर विकास 
कोषलाई अनरुोध गररएको । 

 प्ररे्दश सरकारको समन्त्ियमा प्ररे्दश नं १ र 5 का ज्येष्ठ नागररकको क्षेरमा काम गने संघ 
संस्थािरूलाई ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्धी अन्त्तराणविय सक्तन्त्ध, सम्झौता, नीतत, ऐन, तनयम सम्बन्त्धमा 
प्ररे्दश स्तरीय अन्त्तरवक्रया गोष्ठी सम्पन्न गरेको । 

 १ सय ४६ जना कुष्ठरोगीिरूको पनुणस्थापना गररएको ।  
 अपािता आिाज सचेतनामलुक रेतियो कायणक्रम सिालन गररएको । 
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 अपािता पररचयपरको नमनुा कायणवितध स्िीकृत भइ स्थानीय तिमा पठाइएको । 

 काननुी वििार्दमा परेका बालबातलकािरूलाई ८ बाल सधुार गिृिरूमा राखी आचारणमा सधुार 
ल्याउने कायणक्रमिरू सिालन गररएको । िाल ८ बालसधुार गिृिरूमा कररब ४०० जना 
बालबातलकािरू रिेका ।  

 तनजामती कमणचारीका ३ मविनारे्दक्तख ३ िषण सम्मका क्तशशिुरूको कायाणलय समयमा िेरचाि गने 
प्रयोजनका लातग संचातलत दर्दिा क्तशश ुस्यािार केन्त्र सिालनमा तनरन्त्तरता । िाल उि केन्त्रमा 
८६ जना क्तशशिुरू रिेका ।  

 बेिाररसे, जोक्तखममा परेका, अनाथ बालबातलकािरूको आिासीय संरक्षण र िेरचाि गने प्रयोजनका 
लातग नेपाल बाल संगठन सँग सिकायण गररएको । सो संगठनमा िाल ४०० जना क्तशशिुरू 

संरक्षणमा रिेका ।  

 बालबातलकासम्बन्त्धी ऐन, २०७५ स्िीकृत भई बालबातलकासम्बन्त्धी तनयमािली तजुणमाको लातग 
सतमतत गठन भइ कायण भईरिेको । 

 केन्त्रीय आपतकालीन बालउर्द्ार कोषमा रकम थप गरी बाल उर्द्ार कायणमा पररचालन 
गररएको।  

 Gender Focal Person को TOR तयार भई छपाइ गरी वितरण गररएको । 

 CSW/CEDAW lists of issues को नेपालीमा अनिुार्द गरी प्रकाशनमा रिेको । 

 लैविक विंसा अन्त्त्यका लागी परुुष सिभातगताको TOR छपाई तथा वितरण गररएको . 
 विंसा पीतित मविला तथा वकशोरीिरूलाई सरुक्तक्षत रुपमा पनुणस्थापना गनण रावियस्तरको मंगला 

सािाना र्दीघणकालीन पनुणस्थापना केन्त्रको सिालनमा तनरन्त्तरता ।िाल केन्त्रमा २१ जनाले सेिा 
तलइरिेका । 

 परुुष सिभातगता रणनीतत, २०७५, लैंतगक विंसाको ितणमान अिस्था कारण तथा समाधानका 
उपायिरू, लैंतगक विंसा विरुर्द् कानूनी प्रािधान, लैंतगक विंसा विरुर्द् कानूनी सचेतना पकु्तस्तका, 
लैंतगक विंसा विरुर्द्को मूल नारा, छपाई गरी लैंतगक विंसा तबरुर्द्मा प्रचार प्रसार गररएको । 

 लैंतगक विंसा तबरुर्द्को १६ दर्दने अतभयान सातै प्ररे्दशमा लैंतगक विंसा अन्त्त्यको लातग 
सरोकारिाला तनकायको क्तजम्मेिारी र भतूमका तबषयक २ दर्दन ेअन्त्तरवक्रया कायणक्रम सम्पन्न प्ररे्दश 
सभाका संसर्द, क्तजल्ला समन्त्िय सतमततका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपातलकाका मेयर तथा 
उपमेयर, गाउँपातलकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एिं अन्त्य सरोकारिालािरूको उपक्तस्थततमा 
सम्पन्न गरी प्रततिेर्दनिरूलाई एकीकृत गने कायण भएको । 

 सबै प्ररे्दशका सामाक्तजक विकास मन्त्री, सक्तचि तथा सम्बक्तन्त्धत मिाशाखा प्रमखुिरूसँग अन्त्तरवक्रया 
गरी ११ बुँर्दा घोषणापर जारी गररएको ।  

 यौतनक तथा लैंतगक अल्पसंख्यक सम्बन्त्धमा सचेतना अतभिवृर्द् गोष्ठीिरू सिालन गररएको . 
 बालबातलका खोजतलास समन्त्िय केन्त्रको तनिःशलु्क टेतलफोन नं. १०४ को सेिा सिालन, 

व्यिस्थापन अन्त्तगणत िराएका ११२४ (बालक 33६ र बातलका 7५८) जना बालबातलका मध्ये 
फेला परेका ४०१ (बालक १५२ र बातलका २४९) जना बालबातलका र बेिारीसे फेला परेका 
१५० (बालक ९9 र बातलका ५१) जना बालबातलका गरी ५५१ (बालक २५१ र बातलका 
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३००) जना बालबातलकाको उर्द्ार, तथा खोजतलास गरी पररिारमा पनुतमणलन र बेबाररसे फेला 
परेका ८० जना (बालक ५५ र बातलका २५) लाई बाल गिृमा पनुस्थाणपन गररएको ।  

 क्तजल्लामा सिालनमा रिेको बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ बाट जोक्तखमपूणण अिस्थामा रिेका 
१०६८ (बालक ५२० र बातलका ५४८) जना बालबातलकाको आपत्कालीन उद्दार गरी राित, 
मनोविमशण र पाररिाररक पनुतमणलन तथा पनुस्थाणपना गररएको ।  

 विशेष िेरचाि र संरक्षणको आिश्यकता भई ओम अपािता बालबातलका स्यािार केन्त्र र द्वन्त्द्व 
पीतित तथा अपाि समाज नेपाल बाल गिृको संरक्षण र स्यािारमा रिेका ५६ जना 
बालबालतलका (बालक २८ र बातलका २८)को िेरचाि, स्यािार, पालन पोषण र संरक्षणका लातग 
कायण सम्पार्दन सम्झौता गरी आतथणक सियोग प्रर्दान गररएको । 

 ९४६ जना सिक बालबातलकाको उर्द्ार, संरक्षण व्यिस्थापन गररएको । 

 प्ररे्दश, क्तजल्ला तथा स्थानीय तिमा सिातलत कायणक्रम, बाल गिृिरू र बालअतधकार िननका 
घटनािरूको अनगुमन तथा तनरीक्षण ३ पटक भएको । 

 राविय सिारमाध्यमबाट बालबातलकासम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तराणविय कानूनी प्रािधान र 
बालअतधकारसम्बन्त्धी सूचना, सन्त्रे्दश प्रचार प्रसार, प्रकाशन तथा प्रसारण गररएको । 

 बाल िेल्पलाइणनसम्बन्त्धी जानकारीमूलक रेतियो क्तजिल केन्त्रमा ३८५ रेतियो स्टेशन र र्दइुटा 
टेतलतभजनबाट ६ िजार ६५७ पटक राविय भाषामा, क्तजल्लाका २३ एफ्. एम. बाट १० िजार 
६२४ पटक स्थानीय भाषामा प्रसारण गररएको ।  

 सबै प्ररे्दशबाट १८ स्थानीय तिका प्रमखु, उपप्रमखु लगायतका 808 जना पर्दातधकारी तथा 
सम्पकण  व्यक्तिलाई बालअतधकारको दृविकोणबाट स्थानीय तिको योजना तजुणमा वितध बारे 
अतभमूखीकरण एिम ्क्षमता अतभिवृर्द् गररएको ।  

 विपद् व्यिस्थापनका तसलतसलामा मविलामैरीस्थल सिालन तनरे्दक्तशकाको मस्यौर्दा र मविला 
मैरीस्थल सिालन गने सिजकताणकालातग तातलम तनरे्दक्तशका तयारी गररएको ।  

 146 जना कुष्ठरोगीिरूको खोकना क्तस्थत पनुणस्थापना केन्त्र माफण त पनुणस्थापनामा तनरन्त्तरता 
दर्दइएको।  

 Commision on the Status of Women (CSW) को न्त्यूयोकण मा सम्पन्न ६३ औ ंबैठकमा सम्माननीय 
रािपतत, माननीय मन्त्री लगायतको टोलीले सिभातगता जनाएको । 

 विशेष िेरचाि र संरक्षणको आिश्यकता भएका ५६ जना बालबातलकािरूको िेरचाि, स्यािार, 
पालनपोषण र संरक्षण सेिा प्रर्दान गररएको । 

 प्रत्येक प्ररे्दशका 10/10 गरी 70 उद्यमी मविलािरूलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय 
पिुँचसम्बन्त्धी तातलम प्रर्दान गररएको ।  

 मविलाद्वारा उत्पादर्दत सामग्रीिरूको िजारीकरणको लातग केन्त्रीय तथा प्ररे्दश स्तरमा 15/15 
स्टल सवितको प्रर्दशणनी सम्पन्न गररएको ।   
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८. आतथणक िषण २०७4÷७5 मा वितनयोक्तजत िजेट तथा खचणको यथाथण वििरणिः 
चाल ुखचण        (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम खरु्द बजेट खचण प्रततशत 
3400113 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 56892 50251 88% 
3400133 समाज कल्याण पररषद् 20000 20000 100% 
3400143 समाज कल्याण केन्त्रिरू 46659 32970 71% 
3400163 राविय मविला आयोग 98532 54525 55% 
3401013 मविला विकास कायणक्रम 57877 42661 74% 
3401023 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 101070 65771 65% 

3401053 
समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम 
समेत) 255675 202101 79% 

3401073 बाल कल्याण कायणक्रम 66223 44489 67% 
3401083 बाल कल्याण सतमतत 79601 62270 78% 

3401123 
लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स स्थािरूको 
एकीकृत विकास कायणक्रम 282369 6390 2% 

3401133 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 109320 74695 68% 

3408023 
मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम 
समेत) 875830 662173 76% 

  जम्मा 2050048 1318296 64% 
     पुजँीगत खचण        (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम खरु्द बजेट खचण प्रततशत 
3400114 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 6676 2522 38% 
3400134 समाज कल्याण पररषद् 0 0 0% 
3400144 समाज कल्याण केन्त्रिरू 3300 3184 96% 
3400164 राविय मविला आयोग 6879 5502 80% 
3401014 मविला विकास कायणक्रम 11565 430 4% 
3401024 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 2807 1440 51% 
3401054 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम समेत) 4644 4411 95% 
3401074 बाल कल्याण कायणक्रम 16065 3688 23% 

3401124 
लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स स्थािरूको 
एकीकृत विकास कायणक्रम 1000 0 0% 

3401134 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 1000 0 0% 
3408024 मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम समेत) 155212 99474 64% 
  जम्मा 209148 120651 58% 
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९. आतथणक िषण २०७5/७6 मा वितनयोक्तजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचणको अिस्थािः 
चाल ुखचण            (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम खरु्द बजेट खचण  
प्रततशत 

3400113 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 63505 47941 75% 
3400133 समाज कल्याण पररषद् 2500 1667 67% 
3400143 समाज कल्याण केन्त्रिरू 25460 11847 47% 
3401013 मविला विकास कायणक्रम 28400 14141 50% 
3401023 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 41748 24771 59% 
3401053 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम समेत) 60500 29868 49% 
3401073 बाल कल्याण कायणक्रम 39738 21961 55% 
3401083 बाल कल्याण सतमतत 92800 31432 34% 

3401123 
लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स स्थािरूको एकीकृत 
विकास कायणक्रम 37341 25614 69% 

3401133 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 268751 14971 6% 
  जम्मा 660743 224213 34% 

 

पुजँीगत खचण           (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम खरु्द बजेट खचण  प्रततशत 
3400114 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 1600 426 27% 
3400144 समाज कल्याण केन्त्रिरू 800 200 25% 
3401014 मविला विकास कायणक्रम 300 0 0% 
3401024 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 200 199 100% 
3401074 बाल कल्याण कायणक्रम 10700 500 5% 
3401084 बाल कल्याण सतमतत 18500 0 0% 
3401134 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 500 0 0% 

  जम्मा 32600 1325 4% 
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यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठमूतम: 

राविय विकासमा यिुा सहभातगता अतभिवृि गदै राजनीततक, आतथिक, सामाजजक, साांस्कृततक अतिकारहरूको 
पूणि उपयोगको िातािरण तयार गरी यिुाको सशजिकरण र विकासका लातग जशक्षा, स्िास््य, रोजगारी 
लगायतका क्षेरमा विशेष अिसर प्रदान गनि र व्यजिको शारीररक तन्त्दरुुस्तीका साथसाथै सामाजजक, मानतसक 
र सांिेगात्मक पक्षको सन्त्ततुलत विकासका लातग खेलकुदसम्बन्त्िी कायि गनि यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 
स्थापना भएको हो । यिुालाई रोजगार तथा स्िरोजगारको अिसर तसजिना गरी रािको आतथिक समवृिमा 
सहभागी गराउने र खेलकुदको माध्यमबाट अन्त्तरािविय जगतमा रािको गौरि बढाउन ेकायिमा यस मन्त्रालय 
प्रयासरत छ। 

२. दीर्िकालीन सोच: 

यिुाहरूको आिारभतू अतिकारको प्रत्याभतूत गदै उनीहरूलाई नेततृ्िदायी भतूमकामा स्थावपत गराई राि 
तनमािणमा प्रमखु साझेदार बनाउन ेतथा खेलकुद र स्काउवटङ्गको माध्यमबाट रािको प्रततष्ठा बढाउँदै मलुकुमा 
स्िस्थ, अनशुातसत, स्िािलम्बी र मयािददत नागररक तयार गने ।  

३. उद्दशे्य: 

 यिुाहरूलाई पररचालन तथा क्षमता अतभिवृि गरी मलुकुको सिािङ्गीण विकास गनि नेततृ्िदायी 
भतूमकामा स्थावपत गराई राि तनमािणमा प्रमखु साझेदार बनाउन,े 

 ‘सबैका लातग खेलकुद’ को अििारणाअनरुूप खेलकुद क्षेरलाई अनशुातसत, मयािददत एिां सवु्यिजस्थत 
बनाउँदै राविय विकासको एक महत्त्िपूणि पक्षको रूपमा स्थावपत गने, 

 खेल पूिाििारको विकासका साथै खेल प्रजशक्षण एिां प्रततयोतगता सञ्चालन र प्रोत्साहन कायिलाई समय 
सापेक्ष बनाई अन्त्तरािविय खेलकुद प्रततयोतगतामा सफलता हातसल गनि खेलाडीहरूलाई सक्षम  

तलु्याउन,े 
 स्काउवटङ्गको माध्यमबाट बालबातलका तथा यिुालाई शारीररक, मानतसक, बौविक विकासका साथै 

अनशुातसत र स्िािलम्िी बनाई देश विकास कायिमा सहभागी गराउने, 
 

4. रणनीततिः 
 १६–२५ िषि उमेर समूहका यिुाहरूलाई जशक्षा, क्षमता अतभिवृि माफि त उद्यमशीलता प्रिििन गने । 

 २६–४० िषि उमेर समूहका यिुाहरूलाई रोजगारी, स्िरोजगारी तथा उद्यमशीलता िवृि लजक्षत 
तातलम तथा प्रजशक्षणका कायिक्रमहरू सञ्चालन गने,   

 दवु्यिसन एिम ्कूलत जस्ता असामाजजक वक्रयाकलापबाट यिुाहरूलाई मिु गनि सम्बजन्त्ित क्षेरगत 
तनकायहरू र गैर–सरकारी सांस्थाहरूसँगको सहकायि तथा समन्त्ियमा विशेष कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररन,े  

 विकास कायिक्रम र विपद् व्यिस्थापनमा यिुा शजिलाई पररचालन गने,  
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 आन्त्तररक र अन्त्तरािविय यिुा अनभुि आदान–प्रदान कायिक्रमलाई तनरन्त्तरता ददने,  

 सबैका लातग खेलकुदको अििारणाअनरुूप खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गने, 
 अन्त्तरािवियस्तरमा खेलकुदका कायिक्रम तथा प्रततयोतगताहरूमा सहभातगतालाई प्रोत्साहन गने, 
 पयिटकीय, पिितीय, परम्परागत तथा साहतसक खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गने, 
 विद्यमान भौततक पूिाििारको सांरक्षण, सम्िििन तथा विकास गदै थप भौततक पूिाििारको तनमािण गने,ज 

 स्काउवटङ कायिक्रमलाई व्यापक रूपमा विस्तार गनि अतिकातिक सहभातगतामा िवृि गरी स्ियांसेिा र 
स्काउवटङलाई विस्तार तथा व्यिजस्थत गने । 

5. कायिक्षरे 

नेपाल सरकार (कायिविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 यिुा, खेलकुद र स्काउटसम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन, 

 रावियस्तरका खेलकुद सांर्सांस्थाको तनयमन र समन्त्िय, 

 राविय, प्रादेजशक र अन्त्तरािवियस्तरमा खेलकुद विकास र प्रिििन, 

 राविय, प्रादेजशक र अन्त्तरािविय खेलकुद प्रततयोतगता आयोजना र सहभातगता, 
 यिुा जागरण तथा विकास, 

 राविय खेलकुद पररषद्, 

 यिुा स्िरोजगार कोष, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी राविय अन्त्तरािविय सांर्सांस्थासँग सजन्त्ि, अतभसजन्त्ि, सम्पकि  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी साििजतनक सांस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन। 

6. आतथिक िषि २०७5/०७6 को बजेट ििव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायिक्रमका बुदँाहरूको 
२०७5 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नां. बजेट ििव्यको सांजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

57 बालबातलका तथा यिुाहरूको शारीररक 
तथा मानतसक विकासका लातग 
खेलकुदलार्ि जोड ददर्न े । स्थानीय 
तहको सहकायिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा 
सम्भाव्यताको आिारमा रङ्गशाला, 
खेलमैदान, यिुा क्लब तथा विचरण पाकि  
क्रतमक रूपमा स्थापना गने, सबै 
प्रदेशहरुमा न्त्यूनतम १ प्रदेशस्तरीय 
रङ्गशाला तनमािण गने । 

सांर् अन्त्तगितका तनमािणातिन खेलकुद पूिाििारहरु 

 काठमाण्डौको मूलपानी लगायत अन्त्य ८ 
स्थानमा वक्रकेट मैदान तनमािणको कायि 
आगामी २ िषितभर खेल्न योग्य हनुे गरी 
तनमािण कायि चाल ुरहेको । 

 ईटहरी रङ्गशाला तनमािणको लातग तडजार्न 
छनौट सम्पन्न भई व्याडतमन्त्टन, तेक्िान्त्दो र 
उसकुो हल, बास्केटबल कोटि, भतलबल कोटि र 
जेष्ठ नागररक भिनको तनमािण कायि ८५ 
प्रततशत सम्पन्न भएको ।  
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बुदँा नां. बजेट ििव्यको सांजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

प्रदेशस्तरीय रङ्गशाला तनमािण 

 प्रदेश नम्बर २ को रामजानकी रङ्गशालाको 
कम्पाउण्ड िाल तनमािणका लातग ठेक्का 
सम्झौता भई तनमािण कायि शरुु भएको ।  

 सदुरुपजिम प्रदेशको िनगढी रङ्गशालामा १ 
व्लक प्यारावपट तनमािण कायि चाल ुरहेको ।  

 प्रदेश नां. १ को र्टहरी, गण्डकी प्रदेशको 
पोखरा र प्रदेश नां. ५ को बेलझणु्डीमा रहेको 
रङ्गशालालाई आितुनक सवुििासम्पन्न बनाउन े
गरी तनमािण कायि चाल ुरहेको ।  

स्थानीयस्तरमा खेलमैदान  

 देशका वितभन्न ९० स्थानमा खेलमैदान तनमािण 
कायि चाल ुरहेको । 

 वितभन्न १९ स्थानमा कभडिहल तनमािण कायि 
चाल ुरहेको ।  

खेलाडीको क्षमता विकास 

 सबै जजल्लाहरूमा गरी १५ हजार खेलाडीलाई 
तनयतमतत खेलकुद प्रजशक्षणको व्यिस्था र 1 
सय राविय खेलाडीलाई िैदेजशक प्रजशक्षणको 
व्यिस्था भएको । 

यिुा क्लब गठन 

55 स्थानीय तहका 7 सय 81 िडामा यिुा 
क्लबको गठन भएको । 

५८ अन्त्तरािविय जगतमा खेलकुद माफि त ्
नेपालको पवहचान स्थापना गनि १८औ 
एजशयाली खेलकुद र १३औ दजक्षण 
एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगताको तयारी 
एिम ् पूिाििार तनमािण र आठौं राविय 
खेलकुद प्रततयोतगता सम्पन्न गने । 

१८औां एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगता 
 र्न्त्डोनेतसयामा आयोजना भएको १८ औां 
एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगतामा नपेाल 
सहभागी भई प्याराग्लार्तडङ्ग खेलमा रजत 
पदक प्राप्त गरेको ।  

१३ औां दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगता 
आयोजनाका लातग आिश्यक खेलकुद पूिाििार 
तनमािण 

 सातदोबाटोमा तेक्िान्त्दो र करातेँ एकेडेमी 
भिन, पोखरामा बहउुदे्दश्यीय कभडिहलको 
भिन र पोखरामा आचिरी खेल स्थल पोखरामा 
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बुदँा नां. बजेट ििव्यको सांजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

ह्याण्डबल खेलस्थलको तनमािण सम्पन्न ।  

 सातदोबाटोको पौडी पोखरी र सवुटङ्ग रेञ्जको 
पनुिः तनमािण कायि सम्पन्न ।  

तनमािण कायि चाल ुरहेका 
 दशरथ रांगशाला जनरल प्यारावपटमा 
रेक्रोवफट गरी छाना हाल्ने सम्पन्न भई ८ 
िटै ब्लकको प्यारावपट रांगरोगनको कायि 
भर्रहेको। उत्तरतफि को १ ब्लकमा छाना 
राख्नको लातग रस जडान भएको । तभआईपी 
प्यारावपटको ४५ वपलरहरूको रेरोवफटको 
कायि चाल ुरहेको । हालसम्म उि रगशाला 
तनमािणको ९०% कायि सम्पन्न भएको। 

 लैनचौरमा टेबलुटेतनस हलको ममित कायि 
भर्रहेको ।  

१३औां दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगता 
आयोजना 

सन ् २०१९ को तडसेम्बरमा प्रततयोतगता 
आयोजना गने तमतत तनिािरण भई तयारी कायि 
थालनी भर्रहेको ।  

 ८औां राविय खेलकुद प्रततयोतगता आयोजनाका 
लातग आिश्यक पूिाििार तनमािण कायि सम्पन्न 
हनुे अजन्त्तम चरणमा रहेको ।  

 जजल्लास्तरीय खेलाडी छनौट प्रततयोतगता 
सम्पन्न भई प्रदेशस्तरीय खेलाडी छनौट 
प्रततयोतगता भर्रहेको । राविय प्रततयोतगता 
आयोजनाको तयारी कायि भर्रहेको। 

7. आतथिक िषि २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरुिः 
काननुी तथा सांगठनात्मक सिुारतफि िः 

 खेलकुदको विकास सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनि िनकेो वििेयक सांर्ीय सांसदमा पेश भएको । 

 राविय यिुा पररषद ऐन, २०७२ लाई सांशोिन गनि िनकेो वििेयक सांर्ीय सांसदमा पेश गनि 
मजन्त्रपररषद् मा पेश भएको । 

 

 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  154 

देहायका तनदेजशका तथा कायिवितिहरू सांशोिन भएकािः 
 राविय खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन तनदेजशका, २०७५  

 स्थानीय तहमा खेलकुद पूिाििार तनमािणसम्बन्त्िी कायिविति, २०७५  

 स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरूलाई खेलकुदसम्बन्त्िी शोि कायिमा सहयोग र प्रोत्साहन 
सम्बन्त्िी कायिविति, २०७५  

 यिुा परकाररता परुस्कार कायिविति, २०७५ 

 राविय खेलकुद प्रततभा सम्मान कायिविति २०६८, को (तेस्रो सांशोिन) २०७५  

 राविय यिुा प्रततभा सम्मान कायिविति, २०७२ को (दोस्रो सांशोिन) २०७५  

 रािपतत रतनङ्ग तसल्ड प्रततयोतगता सञ्चालन तनदेजशका २०७० को (तेस्रो सांशोिन) २०७५ 

 यिुा अनभुि आदानप्रदान कायिक्रम व्यिस्थापन कायिविति, २०७२ को (दोस्रो सांशोिन) 2075 

 यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोजगार कोष, तातलम तनदेजशका, २०७५ 

राविय यिुा पररचालन कायिक्रम 

 १० प्रततभािान यिुालाई अन्त्तरािविय यिुा ददिसको ददन जनही रू. १ लाख नगद परुस्कारसवहत 
राविय यिुा प्रततभा सम्मान प्रदान गररएको ।  

 सन ्२०१९ को फेब्रअुरी ६ देजख १३ सम्म ४८ सदस्यीय नेपाली यिुा प्रतततनतिमण्डलबाट यिुा अनभुि 
आदानप्रदान कायिक्रम अन्त्तगित भारतको भ्रमण सम्पन्न भएको । 

 यिुाका सिालमा वक्रयाशील परकारहरू मध्ये ४ िटा वििामा कायिरत परकारहरूलाई रू. ५० 
हजार नगद परुस्कारसवहत सम्मान गररएको । 

राविय यिुा पररषदिः 
 यिुा उत्प्ररेणा, यिुा उद्यमजशलता र रोजगारी लगायतका विषयमा फागनु मवहनासम्म ८ सय ३२ यिुालाई 

परामशि सेिा प्रदान गररएको ।   

 जोजखममा रहेका १०० सडक यिुालाई पनुस्थािपना केन्त्रमा राखी उनीहरूको लातग व्यिस्थापन खचि 
(औषति उपचार, बास तथा खाना) िापत चाल ुआ. ब. को फागनुसम्म रु. १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ 
सहयोग उपलब्ि गरार्एको छ। मानि सेिा आश्रममा रही सेिा प्राप्त गरररहेका (१६-४०) िषिका २ सय 
५८ यिुाको लातग प्रततयिुा प्रततमवहना कुल लागतको ३० % ले हनु आउने रकम मानि सेिा आश्रमसांग 

सम्झौता भए बमोजजम रु. १९ लाख ३५ हजार रकम उपलब्ि गरार्एको । 

नपेाल स्काउट 
 ६८ जजल्लामा नेपाल स्काउटको सांगठन विस्तार भएको । ६५ मवहला र ७७ परुुष स्काउटलाई 

विपद व्यिस्थापन तातलम प्रदान गररएको । वितभन्न मेला, पिि र सामाजजक तथा साँस्कृततक 
कायिमा ११,३४४ स्काउट स्ियांसेिक पररचालन गररएको । 

 ४७ जजल्लाका स्िदेशी स्काउट र ६ देशका विदेशी स्काउटहरू गरी ५ हजार ५ सय ६५ 
स्काउटको सहभातगतामा तमतत २०७५ जेठ मवहनामा निुाकोटको ककनीमा तेस्रो राविय ज्याम्बोरी 
कायिक्रम सम्पन्न भएको ।  
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यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोजगार कोष 

 मलुकुको आतथिक समवृिमा यिुाको सहभातगता बढाउन १ सय २९ सहकारी सांस्थाहरूसँग कजाि 
लगानी सम्झौता भई रु.९३,८३,२१,०००/- कजाि लगानी भएको । उि कजाि लगानीबाट  ६ 
हजार ५ सय ६२ यिुा स्िरोजगार भएका । यस अितिमा ऋण असलुी दर ८९ प्रततशत रहेको । 

 यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोजगार कोष माफि त स्िरोजगार भएका ६,५६२ व्यिसायीहरूको 
अनलार्न बीमा भएको र २ हजार २ सय २७ व्यिसायीहरूलाई रु.२,३२,५९,९३५/५३ व्याज 
अनदुान प्रदान गररएको ।  

खेलकुद विकास तफि  
खेलकुद पूिाििार तनमािण तथा स्तरोन्नतत 

 झापा, िरान, र्टहरी, जचतिन, गलु्मी, िनगढी र पोखरामा रङ्गशाला तनमािण कायि सचुारु रहेको । 

 १३ औां दजक्षण एतसयाली खेलकुद प्रततयोतगता आयोजनाका लातग सातदोबाटो खेलकुद पररसरमा 
तेक्िान्त्दो कभडिहल, कराते कभडिहल, पोखरामा बह-ुउद्देश्यीय कभडिहल र आचिरी खेलको भेन ुतनमािण 
कायि सम्पन्न भएको । 

 प्रदेश नां. ५ को नेपालगञ्ज लगायतका जजल्लामा आयोजना हनु े ८ औां राविय खेलकुद 
प्रततयोतगताका लातग नेपालगञ्जमा रङ्गशाला, पौडी पोखरी, सवुटङ्ग हल, भारत्तोलन एकेडेमी, भतलबल 
एकेडेमी र जडुो कभडिहल तनमािण कायि सम्पन्न हनु ेचरणमा रहेको । दाङ्ग बेलणु्डीमा रङ्गशाला र 
तलुसीपरुमा कभडिहल, कवपलिस्तमुा कुस्ती कोटि, रुपन्त्देहीको एन्त्फा टेक्नीकल सेन्त्टरमा प्यारावपट, 
बददियामा कबड्डी कभडिहल र खोखो कभडिहल तनमािण कायि सम्पन्न हनुे चरणमा रहेको । 

 उच्च िरातलीय खेलकुद प्रजशक्षण केन्त्र (High Altitude Sports Training Center) स्थापनाको लातग 
लकु्ला, जमु्ला, खप्तड, र्ान्त्रकु र बाग्लङुमा सम्भाव्यता अध्ययन कायि थालनी भएको । मनाङ्गमा 
उच्च िरातलीय खेलकुद प्रजशक्षण केन्त्र स्थापनाका लातग तनमािण कायि चाल ुरहेको ।    

खेलाडी प्रजशक्षण तथा प्रततयोतगता 
 आठौं राविय खेलकुद प्रततयोतगताका लातग खेलाडीहरूको जजल्ला छनौट प्रततयोतगता सम्पन्न भई 

प्रदेशस्तरीय खेलाडी छनौट प्रततयोतगता भर्रहेको । प्रदेश नां. ५ को नेपालगन्त्ज र आसपासका 
स्थानहरूमा ३५ खेलका राविय प्रततयोतगता सञ्चालन गने गरी आठौं राविय खेलकुद प्रततयोतगता 
आयोजनाको तयारी परुा भएको । 

 स्िच्छ खेलाडी उत्पादन गने लक्ष्यका साथ २५० खेलकमीहरूलाई खेलकुदमा प्रततिजन्त्ित औषति 
सेिन विरुि सचेतना कायिक्रम र १५० जतुनयर खेलाडीलाई खेलप्रतत आकषिण बढाउन अन्त्तरािविय 
पदक विजेता खेलाडीसँग अन्त्तवक्रि या कायिक्रम सम्पन्न भएको। 

 सन ् २०१८ को अगष्ट १८ देजख सेप्टेम्िर २ सम्म र्ण्डोनेतसयामा सञ्चालन भएको १८ औां 
एतसयन गमेमा नेपालबाट २९ खेलमा १८५ खेलाडी (मवहला ५६ र परुुष १२९) सहभागी 
भएका।  
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 विराटनगरमा मवहला दजक्षण एजशयाली फुटबल च्याजम्पयनसीप, काठमाण्डौंमा अन्त्तरािविय 
व्याडतमण्टन च्याजम्पयनसीप र स्याङ्गजामा प्याराग्लार्तडङ्गको विश्व च्याजम्पयनसीप प्रततयोतगता 
आयोजना भएको । 

खेलाडी प्रोत्साहन 

 र्न्त्डोनेजशयामा आयोजना भएको १८ औां एतसयाली खेलकुद प्रततयोतगतामा नेपालले २० िषिपतछ 
एतसयाली खेलमा रजत पदक प्राप्त गरेको । प्याराग्लार्तडङ्गको क्रस कन्त्री वििामा रजत पदक 
प्राप्त गरे पिात पदक तातलकामा नेपालले दजक्षण एतसयाली देशहरूमध्ये दोश्रो स्थान हातसल 
गरेको। पदक विजेता ५ जना खेलाडीलार्ि जनही रु. ५ लाख, प्याराग्लार्तडङ्ग सांर्लार्ि रु. ५ 
लाख, प्रमखु प्रजशक्षकलार्ि रु. ३ लाख र सहायक प्रजशक्षकलार्ि रु. १ लाख ५० हजारका दरले 
३४ लाख ५० हजार परुस्कार प्रदान गररएको । 

 थार्ल्याण्डमा आयोजना भएको विश्व शारीररक सगुठन च्याजम्पयनतसपमा नेपालका बडी विल्डर 
महेश्वर महजिनले स्िणि पदक हातसल गरेका छन ्। उनलाई नेपाल सरकारले रु. ५ लाख नगद 
परुस्कार ददने तनणिय गरेको । 

 दजक्षण एतसयाली मवहला फुटबल च्याजम्पयनतसपमा नेपालले रजत पदक प्राप्त गरेको । 

 नेपाल र सांयिु अरब र्तमरेट्सबीच भएको ३ िटा एक ददिसीय र ३ िटा वट-२० वक्रकेट 
शृ्रांखलामा नेपाल दिैु शृ्रांखलामा विजयी भएको छ । सांयिु अरब र्तमरेट्ससँग भएको एक ददिसीय 
र वट-२० वक्रकेट शृ्रांखलामा विजयी हनु े १६ खेलाडीहरूलाई नपेाल सरकारले जनही रु. ५ 
लाखका दरले नगद परुस्कार ददने तनणिय गरेको । 

 नेपाल र पावकस्तानबीच पावकस्तानमा भएको टी-२० शृ्रांखलामा नपेाली नेरहीन मवहला वक्रकेट 
टोली विजयी भएको ।  

 खेलकुदको क्षेरमा योगदान ददन े १० प्रततभािान ् खेलकुदकमीहरूलाई जनही रु. १ लाख 
नगदसवहत राविय खेलकुद प्रततभा सम्मान प्रदान गररएको ।  

8. आ.ि. २०७4/७5 मा वितनयोजजत बजेट तथा खचिको यथाथि वििरण : 

चाल ुखचि        (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिक्रम खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3430113 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 40863 32570 80% 
3430123 राविय खेलकुद पररषद् 1828721 1644654 90% 
3430133 राविय यिुा पररषद् 334502 281691 84% 
3431013 राविय यिुा पररचलन कायिक्रम 43718 13177 30% 
3431023 खेलकुद विकास कायिक्रम 205262 169672 83% 
  जम्मा 2453066 2141764 87% 
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  पुजँीगत खचि        (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिक्रम खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3430114 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 13293 13232 100% 
3430134 राविय यिुा पररषद् 1597 1377 86% 
  जम्मा 14890 14609 98% 
९. आतथिक िषि २०७5/७6 मा वितनयोजजत बजेट तथा २०७5 चैर मसान्त्तसम्मको खचिको अिस्था: 

चाल ुखचि        (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिक्रम खदु बजेट खचि  प्रततशत 

3430113 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 35258 24167 69% 
3430123 राविय खेलकुद पररषद् 1271300 1045951 82% 
3430133 राविय यिुा पररषद् 110315 49277 45% 
3431013 राविय यिुा पररचलन कायिक्रम 21900 4038 18% 
3431023 खेलकुद विकास कायिक्रम 73250 47336 65% 
3431053 यिुा स्िरोजगार कोष 180800 65880 36% 

  जम्मा 1692823 1236649 73% 
    पुजँीगत खचि        (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिक्रम खदु बजेट खचि  प्रततशत 
3430114 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 2800 516 18% 
3430124 राविय खेलकुद पररषद् 2237200 1189895 53% 
3430134 राविय यिुा पररषद् 300 188 63% 
3431054 यिुा स्िरोजगार कोष 1900 878 46% 

  जम्मा 2242200 1191477 53% 
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रक्षा मन्त्रालय 
1. पषृ्ठभतूमिः 

नेपालको स्ितन्त्रता, सािवभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता र स्िाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौतलक हक तथा 
मानि अतधकारको संरक्षण र सम्िर्द्वन, राज्यका तनदेशक तसर्द्ान्त्तहरूको अनसुरण तथा राज्यका 
नीततहरूको क्रमशिः कायावन्त्ियन गदै नेपाललाई समरृ्द् तथा समनु्नत बनाउने राज्यको दावयत्ि हनुेछ भनी 
नेपालको संविधानमा उल्लेख गररएको छ । रक्षा मन्त्रालय सन ्१९५० मा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरको 
नेततृ्िमा स्थापना भएको देखखन्त्छ । यसको स्थापनाकालको मखु्य खिम्मेिारीका रुपमा राष्ट्र सम्प्रभतुा, बाह्य 
अखस्थरता र बाह्य हमलाहरूको प्रततरक्षा गदै देशको सािवभौतमकता, रावष्ट्रय स्ितन्त्रता र देशको क्षमता 
सतुनखित गरी रावष्ट्रय सरुक्षा कायम गने रहेको देखखन्त्छ । स्थापनाकालदेखख नै रक्षा मन्त्रालय अन्त्तगवत 
गौरिशाली इततहास भएको नेपाली सेना रहेको छ ।  

2. दीर्वकालीन सोच: 

 सबै वकतसमका आन्त्तररक तथा बाह्य सरुक्षा चनुौतीहरूबाट मकु्त¸ स्ितन्त्र¸ अखण्ड¸ आत्मतनभवर र समरृ्द् 
नेपाल तथा सरुखक्षत र सखुी नपेाली ।  

3. उर्द्शे्य: 

 सदुृढ र सबल आन्त्तररक तथा बाह्य सरुक्षा प्रणाली अिलम्बन गरी मलुकुलाई सरुखक्षत राख्न ु तथा 
समनु्नत बनाउन,े 

 नेपाली िनता¸नेपालको सीमा¸ भतूम¸ िल¸ अथवतन्त्र¸ प्राकृततक-सांस्कृततक सम्पदा र पयाविरणको 
प्रभािकारी सरुक्षा गने, 

 नेपाली सेना तथा रक्षा मन्त्रालयका तनिामती कमवचारीहरूको क्षमता अतभिवृर्द् गरी दक्ष¸ आधतुनक र 
व्यािसावयक तलु्याउन,े 

 विकास तनमावण तथा विपद् व्यिस्थापनमा नेपाली सेनाको भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउने, 
 मलुकुमा शाखन्त्त¸ खस्थरता कायम गदै मानि अतधकारको संरक्षणमा योगदान परुय्ाउन,े 
 आधारभतू रावष्ट्रय मूल्य मान्त्यताहरूको संरक्षण र रावष्ट्रय एकता तथा सामाखिक सद्भािलाई अतभिवृर्द् गदै 

नागररक सैतनक सम्बन्त्धलाई सदुृढ तलु्याउने, 
 सैतनक कूटनीततलाई प्रभािकारी बनाउँदै अन्त्तराववष्ट्रय शाखन्त्त स्थापनामा मलुकुको योगदानलाई अतभिवृर्द् 

गने । 

4. रणनीततिः 
 समयानकूुल रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत¸ प्रततरक्षा नीतत र सैतनक रणनीततको तनमावण गरी कायावन्त्ियनमा ल्याउने, 
 ददगो शाखन्त्त र स्थावयत्िका लातग आिश्यक सैतनक संरचनाको विकास र सदुृढीकरण गने, 
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 मलुकुका तीनिटै तहका तथा सारा नेपाली सेनाबीच उखचत संयन्त्र तनमावण र समन्त्िय सदुृढ गरी 
मलुकुमा विश्वसनीय र भरपदो सरुक्षा प्रणालीको विकास गने, 

 नेपाली सेनालाई मलुकुको अन्त्तराववष्ट्रय तसमानाको सरुक्षा¸ नदी¸ खानी¸ िनिङ्गल र प्रकृतत संरक्षण 
कायवमा सहभागी गराउने तथा ठूला एिं रणनैततक महत्िका विकास आयोिनाहरूको सम्भाव्यता 
अध्ययन गदाव राज्यको सरुक्षामा पने प्रभािबारे Security Impact Assessment (SIA) गनुवपने व्यिस्था 
गने, 

 महत्त्िपूणव रावष्ट्रय संरचना र स्मारकहरू तथा अतत विखशष्ट व्यखक्तहरूको सरुक्षामा नेपाली सेनाको 
भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउन,े 

 नेपाली सेनालाई समयानकूुल दक्ष¸ आधतुनक¸ व्यािसावयक तथा साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने एिं रक्षा 
मन्त्रालयका तनिामती कमवचारीहरूको क्षमता अतभिवृर्द् गने, 

 नेपाली सेनामा िखृत्त विकासका निीन पक्षहरूलाई समािेश गरी क्षमतािान ् र उच्च मनोबलयकु्त 
िनशखक्त तनमावण गने, 

 नेपाली सेनाको रणनैततक महत्िका विकास तनमावण कायवहरू सम्पादन गने तथा विपद् व्यिस्थापन 
क्षमता अतभिवृर्द् गने, 

 नेपाली सेनासम्बन्त्धी कानूनमा समसामवयक सधुार गरी मानि अतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्वनमा योगदान 
परुय्ाउन,े 

 आधारभतू रावष्ट्रय मूल्य मान्त्यताहरूको िगनेाव तथा राष्ट्र र रावष्ट्रय वहतप्रतत समवपवत िनशखक्तको तनमावण 
गदै नागररक-सैतनक सम्बन्त्धलाई सौहार्द्वपूणव तलु्याउने, 

 रावष्ट्रय स्िाथव र वहत विपरीतका वक्रयाकलापहरूलाई तनयन्त्रण र तनरुत्सावहत गने, 
 नेपाली सेना र अन्त्य सरुक्षा तनकायबीच समन्त्िय र सहकायव विस्तार गदै विश्व शाखन्त्त स्थापनामा 

नेपालको भतूमका िवृर्द् गने। 

5. कायवक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायवविभािन) तनयमािली, २०७4 बमोखिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुवपने कायवहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 राख् िय सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्त्ियन र तनयमन 

 राख् िय तथा रणनीततक सरुक्षासम्बन्त्धी सूचना सङ्कलन, विश् लेषण, सञ् चार प्रणाली एिं सञ् िाल स्थापना, 
सञ् चालन र व्यिस्थापन, 

 राख् िय सरुक्षा पररषद् र सरुक्षा क्षरे सधुार, 
 अन्त्तरावख् िय तसमानाको सरुक्षा समन्त्िय, 
 सीमाक्षेरसम्बन्त्धी सूचना सङ्कलन, विश् लेषण तथा उपयोग, 
 नेपाली सेना गठन तथा पररचालनसम्बन्त्धी नीतत, रणनीतत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्त्ियन, 

तनयन्त्रण र तनयमन, 
 सैतनक ब्यारेक तथा कायावलय व्यिस्थापन, 
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 सैतनक अतधकृत तथा ििानको अनशुासन, सेिाका शतव, सैतनक तातलम तथा सवुिधा, 
 सैतनक प्रतत् ठापन (इन्त्स्टलेसन) र सञ् चार तथा यातायात, 
 हातहततयार, खरखिाना तथा वि्फोटक पदाथव र असिाि उत्पादन र प्रयोग, सो सम्बन्त्धी नीतत, कानून, 

मापदण्ड, कायावन्त्ियन, तनयन्त्रण तथा तसलखाना, 
 सैतनक भण्डार, 
 सैतनक हातहततयार तथा सामग्री खररद र उत्पादन, 
 नेपाली सैतनक विमान सेिा, 
 सैतनक गपु् तचर विभाग, 
 सैतनक तनमावणशाला, 
 बारुदी सरुुङ तन् प्रभािीकरणसम्बन्त्धी नीतत, कायावन्त्ियन र समन्त्िय, 
 राख् िय सेिादलको सङ्गठन, तातलम र प्रशासन, 
 विकास कायव र विपद् उर्द्ार कायवमा सहयोग, 
 सैतनक अस्पताल, सैतनक कल्याण र सैतनक कल्याणकारी योिना, 
 राख् िय तनकुञ् ि,िन्त्यिन्त्त ुआरक्ष र महत्त्िपूणव राख् िय सम्पदा तथा स्मारकको सरुक्षा, 
 अन्त्तराववष्ट्रय शाखन्त्त प्रिर्द्वनमा सहयोग,  

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी रावष्ट्रय अन्त्तराववष्ट्रय संर् संस्थासँग सखन्त्ध, सम्झौता, अतभसखन्त्ध, सम्पकव  र समन्त्िय । 
  

6. आतथवक िषव 2075।76 को बिेट बक्तब्यमा उखल्लखखत नीतत र कायवक्रमका बुदँाहरूको 
२०७5 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
१६३ पाँच िषव तभर काठमाडौं-तनिगढ 

र्द्तुमागवको सम्पूणव तनमावण कायव सम्पन्न 
गररने। 

 रावष्ट्रय गौरिको काठमाडौं-तराई/मधेश र्द्तुमागव 
सडक आयोिना अन्त्तगवत िग्गा अतधग्रहणको कायव 
९६% र रुख कटान कायव ९७% सम्पन्न  भएको । 

 तोवकएको मापदण्डअनसुार सडक तनमावणको ५४ 
वक.तम.खण्डतभर कवटङ्ग¸वफतलङ्गको कायव ७५% 
सम्पन्न भएको, साना स्िक्चर तनमावण कायव २५% 

पूरा भएको ।  

 ठूला पलुहरू International competitive bidding- 

ICB Contract माफव त तनमावण गने योिनाअनसुार ६ 
िटा International Company हरू Pre-qualified 

भएको र साना तथा मझौला पलुहरू स्िदेशी 
तनमावण व्यिसायीहरूबाट सम्पन्न गराउन तनमावणको 
लातग Bidding Documents तयार गने कायव सम्पन्न 
भएको । 
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बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
 सम्झौताबमोखिम २०७५ मार् मवहनामा 
अन्त्तराववष्ट्रय परामशवदाताबाट र्द्तुमागवको विस्ततृ 
पररयोिना प्रततिेदन (Detail Project Report: DPR) 

पेश भएकोमा सो प्रततिेदन नेपाल सरकार¸ 
मखन्त्रपररषद्को स्िीकृततको लातग पशे गररएको ।  

१६६ तनमावणाधीन कालीगण्डकी कोररडरलाई 
उत्तरी नाका कोरलादेखख विस्तार गरी 
दखक्षण नाका तरिेणीसम्म िोतडने ।  

कालीगण्डकी कररडोर सडक (नेपाली सेनालाई 
खिम्मेिारी प्राप्त कुल ८० वक.तम. लम्बाइ) को १८ 
वक.तम. सडक खण्ड १० तमटर चौडा गने कायव 
सम्पन्न भएको । 

१६७ कणावली रािमागवलाई डोल्पा, मगु ु र 
हमु्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म िोड्न ेगरी 
गमगढी-नाग्मा, तसतमकोट-वहल्सा र दनैु - 

मररमलापास खण्डको तनमावण तथा 
स्तरोन्नतत  गने । 

 िािरकोट-डोल्पा-दनैु सडक (कुल ११७.७ वक. 
तम. लम्बाइ) को नेपाली सेनालाई खिम्मा ददइएको 
िािरकोटको पासागाडदेखख डोल्पाको 
तरपरुाकोट/सपुानीसम्मको १०३.४ वक.तम. सडक 
खण्डको ियाक खोल्ने कायव सम्पन्न भई तमतत 
२०७५।०८।०४ मा सो सडकको समदु्घाटन 
भएको ।  

 कणावली कररडोर सडक (कुल १४५ वक.तम. 
लम्बाइ) को थप ६ वक.तम. सडकको ियाक खोल्न े
कायव सम्पन्न भई हालसम्म ९८ वक.तम ियाक 
खोल्ने कायव भएको । 

१७८ 
पनुतनवमावणका अन्त्य आयोिनाहरू 
तोवकएको समयमै सम्पन्न गनव तनमावण 
कायवलाई थप तीब्रता ददइने। 

 नेपाली सेनाको भर्द्कालीखस्थत नितनतमवत सैतनक 
मखु्यालय (िंगी अड्डा) को तनमावण कायव ८८% 

सम्पन्न भएको । सो भिनको बाकँी तनमावण कायव 
चाल ुआतथवक िषवतभरै सम्पन्न गरी नेपाली सेनालाई 
हस्तान्त्तरण गने कायवक्रम रहेको । 

 सैतनक प्रहरी गण-भर्द्काली, गणेशदल गण-
तोपखाना, लक्ष्मी तनिास-महारािगञ्ज, िीरेन्त्र्द् 
अस्पताल-छाउनीको तनमावण कायव ५०% सम्पन्न 
भएको 

१७९ 

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको 
सहकायवमा विपद् व्यिस्थापनको लातग 
पूिव तयारी गररने। 

 

 विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी वितभन्न आधारभतू तथा 
उच्च तातलम/प्रखशक्षण सम्पन्न गररएको ।  

 नेपाली सेनाको विपद् व्यिस्थापन क्षमता अतभिवृर्द् 
अन्त्तगवत लाइट हेतलकप्टर २ िटा र तमतडयम 
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बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
हेतलकप्टर १ िटाको साथै वितभन्न उपकरणहरू 
खररद कायव सम्पन्न भएको । 

२१९ 

 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बल, नपेालको क्षमता अतभिवृर्द् 
गरी आधतुनक र व्यािसावयक 
तलु्याइनेछ । नेपाली सेनाको 
बङ्करदेखख ब्यारेक कायवक्रमलाई 
तनरन्त्तरता ददइने । 

“बंकरदेखख ब्यारेकसम्म कायवक्रम” अन्त्तगवत नेपाली 
सेनाका वितभन्न तनकायहरूको लातग १ सय ६९ िटा 
भौततक पूिावधार तनमावण गने कायव ५०% सम्पन्न 
भएको । 

 

 

7. आतथवक िषव २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूणव कायवहरुिः 
िंगी अड्डा 

 खशिपरुी कमाण्ड कलेिमा तनिामती तथा सरुक्षा तनकायका उच्च अतधकृतहरूको लातग सरुक्षासम्बन्त्धी 
विषयमा १० ददन ेआिासीय तातलम सञ्चालन भएको । 

 सैतनक विविध सेिा तनयमािली, २०७४, सैतनक हिाई सेिा तनयमािली, २०७४ र सैतनक प्राड सेिा 
तनयमािली, २०७४ स्िीकृत भई कायावन्त्ियनमा आएको । 

रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद्को सखचिालय 

 नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (३) बमोखिम रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद्को िावषवक प्रततिेदन 
तयार गरी तमतत २०७५।०८।२८ गते सम्माननीय राष्ट्रपततज्यू समक्ष पेश गररएको ।  

 तमतत २०७५।११।२७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमखु आततथ्यमा रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद्को 
१८ औँ िावषवकोत्सि सम्पन्न भएको ।  

रक्षा मन्त्रालय 

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७३ लाई पनुरािलोकन गरी नया ँ रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७५ को मस्यौदा 
तयार गररएको । नयाँ रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७५ को मस्यौदा नपेाल सरकार, मखन्त्रपररषद्बाट तमतत 
२०७५।१२।०४ गते स्िीकृत भएको । 

 सैतनक ऐनका कततपय व्यिस्था संशोधन गने प्रयोिनका लातग केही नेपाल ऐन संशोधन गने विधेयकमा 
समािेश गनुवपने मस्यौदा तयार गरी पेश गररएकोमा संर्ीय संसद्बाट सो विधेयक पाररत भई तमतत 
२०७५।११।१९ गतेको नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाखशत भएको ।    

 सैतनक सेिा (दोस्रो संशोधन) तनयमािली, २०७५ नेपाल सरकार¸ मखन्त्रपररषद् बाट २०७५/१२/०४ 
गते स्िीकृत भएको । 

 सैतनक प्रावितधक सेिा तनयमािली, २०७५ को मस्यौदा मखन्त्रपररषद्मा पेश गररएको ।  

 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् ऐनको विधेयक संर्ीय संसद्मा प्रस्ततु गररएको ।  
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 शाखन्त्त सेनामा भाग तलन िान ेसकल दिावका सैतनकहरूको छनौट प्रवक्रयालाई थप तन्पक्ष, िस्ततुनष्ठ र 
पारदशी बनाउन तमतत २०७५।०८।०२ मा नयाँ “शाखन्त्त सेना छनौट कायववितध, २०७५” स्िीकृत 
भएको ।  

 नेपाली सेनाका अतधकृत क्याडेटहरूको अध्यापन कायवलाई समयसापेक्ष, गणुस्तरीय एिं प्रभािकारी 
बनाई शैखक्षक स्तर अतभिवृर्द् गनव र सोसँग सम्बखन्त्धत डीन तथा अन्त्य खशक्षकहरूको तनयखुक्त, सेिा 
सवुिधा तथा अन्त्य विविध विषयहरूलाई व्यिखस्थत गनव "नेपाली सैतनक प्रतत् ठान शैखक्षक अध्यापन 
कायववितध, 2075" तमतत 2075/08/09 गते स्िीकृत भएको। 

 तमरराष्ट्र चीन सरकारले नेपाली सेनाको क्षमता अतभिवृर्द्का लातग उपलब्ध गराउने १५ करोड ययुान 
(कररब २ अबव ६० करोड नेपाली रुपैँया) बराबरको सैन्त्य सहायता आदान-प्रदान सम्बन्त्धी सम्झौता 
सन ्२०१८ को अक्टोबरमा सम्पन्न भएको । 

 Nepal-India Bilateral Consultative Group on Security Issues (NI-BCGSI) को तेह्रौँ बैठक २७-२८ 
मंतसर, २०७५ मा काठमाडौंमा आयोिना भई उक्त बैठकमा नेपाल र भारत दईु देशका सरुक्षा 
सरोकारका विषयहरूका साथै नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच वितभन्न क्षेरमा सहयोग आदान-प्रदान गने 
विषयमा विस्ततृ छलफल भई वितभन्न तनणवय तथा समझदारी  भएको।  

नपेाली सेनािः 
 सरुक्षासम्बन्त्धी विषयमा उच्च अध्ययन, अनसुन्त्धानलाई प्रिर्द्वन गनव National Defence University 

(NDU) स्थापना गने सम्बन्त्धमा सम्भाव्यता अध्ययन टोलीबाट अध्ययन विश्लषेण भई प्रारखम्भक 
अिधारणा प्रस्ततु भएको । 

 सबै प्रदेशहरूमा १-१ िटा सैतनक अस्पताल तनमावण गरी सैतनक तथा गैरसैतनक सबैलाई सहि र सलुभ 
रूपमा स्िास्थ्योपचार सेिा उपलब्ध गराउने क्रममा प्रदेश नं. ५ को नपेालगन्त्िमा सैतनक अस्पताल 
सञ्चालनमा ल्याइएको । प्रदेश नं.१ को इटहरीमा सैतनक अस्पतालको तनमावण कायव अखन्त्तम चरणमा 
पगुकेो र प्रदेश नं. ४ को पोखरामा पूिावधार तनमावण कायव भइरहेको ।  

 बेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक (कुल ११८ वक.तम. लम्बाइ) को हािाडाँडा ० वक.तम.देखख लाके 
भञ्ज्याङतफव  ४.९ वक.तम.सम्म ियाक खोल्न ेकायव सम्पन्न भएको । हालसम्म २१.9 वक.तम. ियाक 
खोतलएको ।  

 राष्ट्रपतत चरेु-तराई/मधेश संरक्षण योिना अन्त्तगवत तसराहा, रुपन्त्देही, बददवया र कैलाली खिल्लामा गरी ४ 
िटा तालहरूको संरक्षण तथा संिर्द्वन कायव पूरा भई सम्बखन्त्धत तनकायलाई हस्तान्त्तरण  गररएको । 

 रावष्ट्रय महत्त्िका ऐततहातसक गढी/वकल्ला/स्मारकहरूको संरक्षण सम्िर्द्वनका लातग वितभन्न कायवक्रमहरू 
प्रारम्भ गररएको । 

 हिाई क्षमता अतभिवृर्द्को लातग Medium VVIP हेतलकप् टरको खररद सम्झौता भई २०% अग्रीम भकु्तानी 
ददइएको, Medium Aircraft (Fixed Wing) को Basic System Installation समाप् त भएको र िेनर िहाि 
प्राप् त भएको । 
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8. आतथवक िषव २०७4/७5 मा वितनयोखित बिेट तथा खचवको यथाथव वििरण: 
चाल ुखचव         (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय बिेट यथाथव खचव प्रततशत 

3450113 रक्षा मन्त्रालय 69274 42642 62% 
3450123 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 40930 37533 92% 
3450133 िंगी अड्डा 37394385 37023079 99% 
3450143 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 503181 495121 98% 
3450153 िीरेन्त्र्द् अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 695422 695421 100% 
3450163 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि 76740 76734 100% 
3450183 रावष्ट्रय सेिा दल 256380 246918 96% 
3450193 अतत विखशष्ट व्यखक्तहरूको सरुक्षा 11212 11216 100% 

  िम्मा 39047524 38628664 99% 
    पुिँीगत खचव         (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय बिेट अनमुातनत खचव प्रततशत 

3450114 रक्षा मन्त्रालय 103572 98592 95% 
3450124 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 2403 2403 100% 
3450134 िंगी अड्डा 9351318 9129089 98% 
3450144 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 65100 65100 100% 
3450164 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि 13200 13200 100% 
3450184 रावष्ट्रय सेिा दल 264187 264187 100% 

  िम्मा 9799780 9572571 98% 
9. आतथवक िषव २०७५/७6 मा वितनयोखित बिेट तथा २०७5 चैर मसान्त्तसम्मको खचवको अिस्था: 
      चालू खचव                   (रु. हिारमा)  

ब .उ.शी.नं.  कायवक्रमको नाम खदु रकम यथाथव खचव प्रततशत 
3450113 रक्षा मन्त्रालय 71646 39508 55% 
3450123 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 40700 26606 65% 
3450133 िंगी अड्डा 36541570 27003811 74% 
3450143 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 510600 359506 70% 
3450153 िीरेन्त्र्द् अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 703700 525044 75% 
3450163 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि 79400 67721 85% 
3450183 रावष्ट्रय सेिा दल 299952 278551 93% 
3450193 अतत विखशष्ट व्यखक्तहरूको सरुक्षा 13000 8276 64% 
  िम्मा 38260568 28309023 74% 
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पुिँीगत खचव                          (रु. हिारमा) 
ब .उ.शी.नं.  कायवक्रमको नाम खदु रकम यथाथव खचव प्रततशत 
3450114 रक्षा मन्त्रालय 123200 26958 22% 
3450124 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 2100 1432 68% 
3450134 िंगी अड्डा 11233095 4293925 38% 
3450144 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 79000 56115 71% 
3450154 िीरेन्त्र्द् अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 50000 18876 38% 
3450164 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि 8000 6422 80% 
3450184 रावष्ट्रय सेिा दल 170200 58313 34% 

  िम्मा 11665595 4462041 38% 
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िन तथा िातािरण मन्त्रालय 
 

१.  पषृ्ठभतूम: 
नेपालको दिगो विकासमा िन तथा िातािरण क्षेरको महत्िपूणण योगिान रवह आएको छ। िन तथा जैविक 
विविधतािाट िेशमा रोजगारीको तसजणना, आयिवृि, स्थानीय समिुायको आधारभतू आिश्यकता जस्तै काठ, 

िाउरा, गैरकाष्ठ िन पैिािारहरूको आपूततणका साथै कृवि, पशपुालन, पयणटन र तसिँचाइमा समेत उल्लेखनीय 
भतूमका रहेको छ। जनसहभातगतामूलक िन व्यिस्थापनका माध्यमबाट आतथणक, सामाजजक तथा स्थानीय 
नेततृ्ि विकासमा पतन प्रत्यक्ष योगिान रहेको छ । प्रििुण तनयन्त्रण, हररयाली प्रििणन जलिाय ुपररितणनको 
न्त्यूतनकरण र समानकुुलन जस्ता विियहरू समेत िन तथा िातािरण मन्त्रालयको कायणक्षेरमा रही आएको 
छ । 
 

२. िीर्णकालीन सोच: 

व्यिजस्थत िन क्षेर, स्िच्छ िातािरण र जलिाय ुसमानकुुतलत समाज तनमाणणिाट नेपालको आतथणक, सामाजजक 
र साांस्कृततक समवृिमा योगिान गने । 
 

३. उद्दशे्य: 

 िन क्षेरको उत्पािकत्ि, उत्पािन र िातािरणीय सेिामा अतभिवृि गने,  

 िन पैिािारमा आत्मतनभणर भई मूल्य अतभिवृि सवहत तनयाणत प्रििणन गने,  

 सांरजक्षत क्षेर, तसमसार क्षेर तथा िन व्यिस्थापन पद्दततहरूबाट पयणटन प्रििणनमा उल्लेख्य योगिान 
परु् याउन,े 

 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त ुतथा जैविक विविधताको सांरक्षण, पनुस्थाणपन र दिगो उपयोग गने, 
 िन क्षेरको सांरक्षण र सो को बहआुयातमक उपयोग गने, 
 फलफूल लगायतका कृवि िनको विकास र सांरक्षण गरी िन क्षेरलाई आतथणक उपाजणनको माध्यमको 

रुपमा विकास गने, 
 हालको िन क्षेरलाई र्ट्न नदिई वितभन्न प्रकारबाट क्षतत भएका िनको पनुःस्थापना गने, 
 जलाधार क्षेरहरूको एकीकृत व्यिस्थापनबाट जल र भतूमको सांरक्षण गने, 
 काबणन उत्सजणन न्त्यूतनकरण गने नपेालको समग्र लक्ष्यमा िन क्षेरबाट योगिान परु् याउन,े 
 िन क्षेरको शासकीय सधुार गिै प्राप्त लाभको न्त्यायोजचत वितरण गने, 
 िन क्षेरको अध्ययन, अनसुन्त्धान, शैजक्षक गणुस्तर तथा क्षमता अतभिवृि गने, 
 प्रििुण तनयन्त्रण गने, 
 जलिाय ुपररितणन न्त्यूतनकरण गरी अनकुुलनका अिसरहरू िवृि गने । 
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४. कायणक्षरे: 

नेपाल सरकार (कायणविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पािन गनुणपने कायणहरू िेहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 राविय िनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 राविय िनको सिेक्षण, िगीकरण, नाप नक्सा र सीमाङ्कन, 

 तनजी िन, सािणजतनक िन, सरकारी िन, धातमणक िन, सामिुावयक िन, साझेिारी िन, कबतुलयती िन, 

चक्ला िनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 िन्त्यजन्त्त ुर चराचरुुङ्गीसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 राविय तनकुञ्ज, िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष तथा तसकार आरक्ष र सीमसार क्षेरसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड, 

योजना तथा कायाणन्त्ियन, 

 हात्तीसार, 

 प्राणीउद्यान (जचतडयाखाना)सम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 मध्यिती क्षेर तथा सांरक्षण क्षेर व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत र मापिण्ड, 

 जैविक विविधता, प्राकृततक िातािरण सांरक्षण, सिपुयोग र स्रोतको व्यिस्थापन, 

 िन्त्यजन्त्त,ु जैविक विविधता र िन पैिािार ओसारपसार एिां अपराध तनयन्त्रण सम्िन्त्धी नीतत, काननु, 

मापिण्ड, कायाणन्त्ियन र तनयमन, 

 िन क्षेर अततक्रमण र िन क्षेरको भ-ूउपयोगको पररितणन, 

 िनस्पतत उद्यान र िनस्पतत पवहचान तथा अतभलेखीकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 हिेररयम व्यिस्थापन, 

 िनस्पततहरूको रसायतनक गणुहरूको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गणुस्तर, 

 आनिुाांजशक स्रोत, िलुणभ तथा लोपोन्त्मखु प्रजातत र आयाततत प्रजातत, 

 िातािरण, जलिाय ुपररितणन, जलिाय ुपररितणन अनकूुलन, न्त्यूतनकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 काबणन सेिा र काबणन सजितत, 

 अन्त्तर प्रािेजशक जङ्गल, वहमाल, िन, सांरक्षण क्षेर, जैविक विविधता तथा भ-ूजलाधार क्षेरको सांरक्षण, 

सम्बिणन र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 अन्त्तरिेशीय िन तथा िन्त्यजन्त्तसुम्बन्त्धी वििय, 

 िन, िनस्पतत, िातािरण तथा जलिाय ुपररितणनसम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान, 

 प्राकृततक निी नाला, ताल तलैया, पोखरी, सीमसार एिां जलाधार क्षरेको िातािरणीय सांरक्षण एिां 
स्िच्छता कायमसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 िाय ुर िायमुण्डलको गणुस्तर, मापिण्ड, अनगुमन र लेखाजोखा, 
 हररत अथणतन्त्रसम्बन्त्धी नीतत र मापिण्ड, 

 विवकरण, जल, ठोस, तापीय, नाभकीय, विद्यतुीय, चमु्बकीय, रसायन, ध्ितनलगायतका प्रिूिण तनयन्त्रण, 

 हररतगहृ ग्यासको मापिण्ड र तनयमन, 

 रावियस्तरमा िातािरणीय सूचना प्रणाली, 
 िातािरणीय प्रभाि अध्ययनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 
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 रािपतत चरेु तराइण मधेश सांरक्षण विकास सतमतत, राविय प्रकृतत सांरक्षण कोि, 

 सशस्त्र िन रक्षक, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तराणविय सांर्सांस्थासिँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पकण  र समन्त्िय 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािणजतनक सांस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदिको सिालन र 
तनयमन, 

 नेपाल िन सेिाको सिालन । 
 

५. आतथणक ििण 2075/७6 को बजेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायणक्रमका बुिँिाहरूको 
2075 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 

बुिँिा नां. बजेट िक्तव्यको सांजक्षप्त व्यहोरा  प्रगतत 

90 िन व्यिस्थापनलाई िैज्ञातनक बनाउिँिै 
यस क्षेरको उपयोग र सांरक्षण िबैुलाई 
प्राथतमकता दिइने । िनको सांरक्षण र 
उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको 
पररपरुक भतूमका स्थावपत गररने । 
बािँझो, पततण, निी वकनार र खस्केको 
जतमनमा िकृ्षारोपण र िन विस्तार गररने 
। 

 सांर्ीय सांरचना अनसुारको सांगठन/ सांरचना/ 
िरिन्त्िी स्िीकृत भएको । 

 ३८ सामिुावयक िनको िैज्ञातनक िन 
व्यिस्थापन कायणयोजना तयार भएको । 

 सामिुावयक िन कायणयोजना नविकरण 
भइरहेको । 

 २०५ हेक्टर क्षेरफल िकृ्षारोपण गररएको । 

91 स्थानीय िातािरण अनकूुलका उच्च 
मूल्यका िन पैिािारहरूको विस्तार, 
मूल्य अतभिवृि र बजारीकरणलाई 
प्रोत्सावहत गररने । जैविक विविधताको 
सांरक्षण गररने । िातािरण सांरक्षण र 
व्यिस्थापन, भ-ूक्षय तनयन्त्रण र निी 
महुान तथा वकनारा सांरक्षण गररने । 

 ५० िटा सामिुावयक िन उपभोक्ता समूह गठन 
भएको।  

 ११४ हेक्टर िन क्षेर अततक्रमण हटाइएको । 

 लालीगरुािँस र रेड पाण्डा प्रजाततको सांरक्षण 
योजना स्िीकृत भएको र सजत्तसाल, चािँप, ओखर, 

Pheasant, गौर, भाल,ु हात्ती, नीलगाई, कस्तरुी मगृ 
र अनाण प्रजाततको सांरक्षण योजना  िनाउने कायण  
भइरहेको । 

 र्तडयाल, कछुिा, तगद्द सांरक्षणको कायण  जचतिन, 
बदिणया राविय तनकुञ्ज र  कोशीटप्प ु िन्त्यजन्त्त ु
आरक्षमा तनरन्त्तर भइरहेको । 

  ८ स्थानमा २९ प्रजाततका िनस्पतत सांरक्षण 
गनण विउ/विरुिा सांकलन तथा रोपण कायण 
भएको ।  

 ८ प्रजाततका िनस्पततहरूको स्िस्थानीय सांरक्षण 
कायण भएको। 

 9002 िटा हिेररयमका नमनुाको 
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तडजीटाइजेशन कायण सम्पन्न भएको । 

 िनस्पतत प्रमाजणकरणका लातग थप ३ िटा 
प्यारातमटरमा आई एस ओ १७०२५:२००५ 
मान्त्यता प्राप्त भएको । 

 ५ वक तम नदि तथा खोला वकनारा जस्थररकरण 
भएको । 

९२ 
 

गल्छी‚ पवहरो तथा खहरे तनयन्त्रण र 
कृवि िन प्रणालीको प्रििणन तथा विस्तार 
गररने । 

 ४१ स्थानमा गल्छी तथा पवहरो  तनयन्त्रण 
भएको । 

 ४१ स्थानमा तभरालो जग्गामा िहिुिीय िाली 
विस्तार भएको । 

 कणाणली प्रिेशमा ११ िटा प्याकेजमा र प्रिेश ३ 
मा ७ हेक्टर क्षेरमा कृवि िन विस्तार 
गररएको । 

पहाडी भभूाग र चरेु क्षेरमा ििाणको पानी 
सांरक्षणगरी जैविक विविधता प्रििणन गनण 
स्थानीय तहको सहकायणमा पोखरी 
तनमाणण गररने। 

 ५ िटा ताल तलैयाको सांरक्षण कायण भईरहेको । 

 २० िटा रेन िाटर रन अफ ह्र्िेजस्टांग ड्याम 
तनमाणणाधीन रहेको ।  

९३ 
 

सरकारी, तनजी, सहकारी र समिुायको 
साझेिारीमा जतडिटुी लगायत िन 
पैिािारमा आधाररत उद्योग स्थापना 
गररने । 

िनजन्त्य कच्चा पिाथणमा आधाररत 
तनयाणतजन्त्य उद्योगहरूको स्थापना गनण र 
उपकरण खररिमा अनिुानको व्यिस्था 
गररएको ।  

 ९०० िटा िनमा आधाररत लर् ु तथा साना 
उद्योग स्थापना भएको । 

९४ 
 

जतडिटुी लगायत िन पैिािारको 
सांकलन र प्रशोधन सहकारी माफण त गने 
ब्यिस्था तमलाइने ।  

 कणाणली प्रिेशमा जतडिवुटको दिगो सांकलन र 
खेती विस्तारको लातग पकेट क्षेर तोवकएको । 

 १७.४९  लाख गोटा हिणल केयर उत्पािन 
भएको। 

 सागरनाथ िन विकास पररयोजनामा उडी प्यालेट 
(Woody Pallet) उद्योग स्थापनाको  लातग  

कारखाना राख्नको लातग जग्गा खररि भई 
मेजशनरी औजार खररि गने क्रममा रहेको । 

सम्भाव्य िन क्षेरमा प्राकृततक  भक्तपरु र तनहुिँमा प्राणी उद्यान तनमाणण कायणहरू 
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जचतडयाखाना र पयणटकीय मागण तनमाणण 
गररने । 

भइरहेको । 

 प्रिेश नां. २, प्रिेश ५ र सिुरपजिम प्रिेशमा 
प्राणी उद्यान स्थापनाको लातग सम्भाव्यता 
अध्ययन भइरहेको। 

९५ 
 

सीमािती क्षेरको िन िरुूपयोग 
तनयन्त्रण गररने । 

 िन िन्त्यजन्त्त ु र िनस्पततको चोरी जशकार 
तनयन्त्रणका लातग १३६ पटक स्िीप अपरेशन 
तथा  जजल्ला स्तरीय िन्त्यजन्त्त ुअपराध तनयन्त्रण 
ब्यरुो बैठक २४ पटक सम्पन्न भएको । 

नेपाल वटम्बर कपोरेशनको ितणमान पुिँजी 
सांरचनामा िवृि गरी यसलाई िनबाट 
उत्पादित काठको तसजतनङ्ग गनण र 
उद्योग तथा तनमाणण क्षेरको माग धान्न 
सक्ने सांस्थाको रूपमा सदुृढ गररने 

 ि वटम्िर कपोरेशन अफ नपेाल तलतमटेड र िन 
पैिािार विकास सतमतत एक आपसमा गाभी 
प्रिेशको भतूमका समेत रहन े गरी नेपाल िन 
तनगम गठन गनण प्रिन्त्धपर र तनयमािली  तयार 
गररएको । 

 56742.43 क्यू वफट जचरान काठ  उत्पािन 
भएको ।1192.33 क्यू वफट जचरान काठको  
तसजतनङ भएको।28341.87 क्यू वफट जचरान 
काठ भकुम्प वपतडतलाई उपलव्ध गराइएको। 

९7 स्िच्छ‚ हराभरा र प्रििुण मकु्त नेपाल 
अतभयान सिालन 

 काठमाडौं, पोखरा, भरतपरु र लतलतपरु 
महानगरपातलका, नेपालगांज उपमहानगरपातलका, 
कमलामाई नगरपातलका र अन्नपूणण 
गाउिँपातलकासिँग शहरी हररत उद्यान विकासका 
लातग समझिारी परमा हस्ताक्षर भई कायण अजर् 
बढेको । 

 काठमाडौं, लतलतपरु, िािँके लगायतका 
जजल्लाहरूमा निी वकनारमा र सडक वकनारमा 
िकृ्षारोपण गररएको । 

98 
 

काठमाडौं उपत्यकाको िातािरणीय 
स्िच्छता कायम गनण ध्िनी, धलुो‚ िाय ु
प्रििुण तनयन्त्रण र फोहोर व्यिस्थापन 
गनण सहयोग गररने ।  

 िातािरणीय प्रििुण रोकथाम तनयन्त्रणको लातग 
१९३ स्थानमा स्थलगत अनगुमन गरी ९३ िटा 
फोहोर पानीको नमूना सांकलन गरी  ७० िटा 
नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण सम्पन्न भएको । 

मखु्य मखु्य शहरहरूमा िाय ु गणुस्तर 
मापन केन्त्रहरू विस्तार गनण तथा 
िातािरण परीक्षण र अनगुमन कायणलाई 
प्रभािकारी बनाउने । 

 झापा, धनकुटा र सखेुत मा िाय ुगणुस्तर मापन 
केन्त्र स्थापना गनण सेिा खररि कायण अगातड 
िढेको । 
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६. आतथणक ििण २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पन्न भएका अन्त्य कायणहरुः  
िातािरणीय मूल्याकां न 

तस. नां. वििरण सांख्या 
१ EIA  स्िीकृत भएका आयोजना २५ 

२ SEIA स्िीकृत भएका आयोजना २ 

३ SD/ToR स्िीकृत भएका आयोजना ५७ 

४ कािाणहीमा  भएका तनकाय/आयोजना 8 

४.१ EIA नगरी आयोजना कायाणन्त्ियन गरेको ४ 

4.2 मापिण्ड परुा नगरेको ४ 

जग्गा अन्त्य प्रयोजनका लातग प्रिान 

३४ िटा आयोजनालाई ७३.४२५ हेक्टर अस्थाई र २९१.२७ स्थायी रुपले िन क्षेरको जग्गा प्रिान 
गररएको । 

 

आयोजनाहरू 

जग्गा प्रिान 

सांख्या अस्थाई (हेक्टर) स्थाई  (हेक्टर) 

तसमेन्त्ट/खतनज उत्खनन ् ५ ०.००० १७१.२७० 

जलविधतु आयोजना १० ८.९६१ ४१.९११ 

प्रशारण लाईन ८ ६०.७८१ १३.०९५ 

सडक ४ ०.००० ३३.४२८ 

पयाणपयाणटन २ ०.००० ८.९५० 

तसिँचाइ २ २.१६० ५.४२० 

अस्पताल १ १.५२३ ०.००० 

अन्त्य २ ०.००० १७.२०१ 

जम्मा ३४ ७३.४२५ २९१.२७५ 

७. आतथणक ििण २०७४/७५ मा सम्पन्न भएका महत्िपूणण कायणहरूः 
 विरुिा उत्पािन : 1,92,49,000  गोटा 
 िकृ्षारोपण गररएको क्षेरफल : 2,026.95 हेक्टर 

 काठ िाउरा उत्पािन  : 54,08,000 काठ उत्पािन  र  १२,५२८ चट्टा िाउरा उत्पािन   

 ९२० हेक्टर अततक्रमण हटाईएको । 

 ४८४ िटा समिुायमा आधाररत िन व्यिस्थापनका लातग समूह गठन तथा िन हस्तान्त्तरण । 
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८. आतथणक ििण २०७4/७5 मा वितनयोजजत बजेट तथा खचणको यथाथण वििरण: 
चाल ुखचण         (रु. हजारमा) 

ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/तनकाय बजेट यथाथण खचण प्रततशत 

3290113 िन तथा भ-ूसांरक्षण मन्त्रालय 137341 101683 74% 
3290123 िन विभाग 102375 66146 65% 
3290133 के्षरीय िन कायाणलयहरू 131154 105701 81% 
3290143 जजल्ला िन कायाणलयहरू (िन सरुक्षा सैतनक समेत) 3121117 2294067 74% 
3290153 िनस्पतत विभाग 144169 106176 74% 
3290163 भ-ूसांरक्षण विभाग 31934 26432 83% 
3290173 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षण विभाग 448969 405244 90% 
3290183 राविय तनकुन्त्ज (सरुक्षा टोली) 3287414 3155697 96% 
3290193 हाजत्तसारहरू 155901 119353 77% 
3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 48176 36474 76% 
3291013 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 16160 13739 85% 

3291023 
जतडबटुी विकास कायणक्रम (कणाणली जडीबटुी प्रशोधन 
समेत) 136678 62254 46% 

3291043 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 63001 54579 87% 
3291063 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायणक्रम 132056 103647 78% 
3291093 िकृ्ष सधुार  िकृ्षारोपण तथा तनजी िन कायणक्रम 243669 184317 76% 
3291143 िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष आयोजना 137890 93260 68% 
3291153 राविय तनकुन्त्ज आयोजना 639422 502744 79% 
3291233 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितणन कायणक्रम 157662 85507 54% 
3291243 रािपतत चरेु - तराई मधेश सांरक्षण विकास सतमतत 174788 123465 71% 

3291273 
िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग प्रिधणन 
आयोजना 34966 30094 86% 

3291543 
पिणतीय जलाधारहरूको जलिाय ुपररितणन समानकूुलन 
आयोजना 188114 147917 79% 

3291553 नेपाल व्यापार एवककृत रणनीतत  (िन कायणक्रम ) 13706 11303 82% 
3291563 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  आयोजना 73008 46117 63% 

3291573 
िन्त्यजन्त्त ुअपराध तनयन्त्रणका लातग िजक्षण एजशया 
काननु कायाणन्त्ियन सञ्जालको शसजक्तकरण आयोजना 39602 33823 85% 

3298043 जजल्ला भ-ूसांरक्षण कायणक्रम 292482 240490 82% 

3298053 
सामिुावयक विकास तथा िन / जलाधर सांरक्षण 
आयोजना 18224 17577 96% 

3298063 िनस्पतत सांरक्षण तथा उद्यान विकास आयोजना 30536 29486 97% 
3298083 सामिुावयक तथा कितुलयती िन विकास कायणक्रम 270326 241385 89% 
3298093 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरण कायणक्रम 23010 19692 86% 
  जम्मा 10293850 8458369 82% 
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पूिँजीगत खचण         (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नां. मन्त्रालय/तनकाय बजेट यथाथण खचण प्रततशत 

3290114 िन तथा भ-ूसांरक्षण मन्त्रालय 15527 12457 80% 
3290124 िन विभाग 5545 2652 48% 
3290134 के्षरीय िन कायाणलयहरू 19226 13214 69% 
3290144 जजल्ला िन कायाणलयहरू (िन सरुक्षा सैतनक समेत) 16852 10621 63% 
3290154 िनस्पतत विभाग 8907 6225 70% 
3290164 भ-ूसांरक्षण विभाग 16549 9231 56% 
3290174 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षण विभाग 178382 50558 28% 
3290184 राविय तनकुन्त्ज (सरुक्षा टोली) 251613 251608 100% 
3290194 हाजत्तसारहरू 1254 1142 91% 
3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 930 792 85% 
3291014 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 2474 2253 91% 

3291024 
जतडबटुी विकास कायणक्रम (कणाणली जडीबटुी प्रशोधन 
समेत) 145289 112233 77% 

3291044 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 1561 1505 96% 
3291064 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायणक्रम 545384 385563 71% 
3291094 िकृ्ष सधुार  िकृ्षारोपण तथा तनजी िन कायणक्रम 36841 33689 91% 
3291144 िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष आयोजना 62736 58212 93% 
3291154 राविय तनकुन्त्ज आयोजना 339825 252289 74% 
3291234 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितणन कायणक्रम 1000 822 82% 
3291244 रािपतत चरेु - तराई मधेश सांरक्षण विकास सतमतत 1735485 1500382 86% 

3291274 
िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग प्रिधणन 
आयोजना 90256 41997 47% 

3291544 
पिणतीय जलाधारहरूको जलिाय ुपररितणन समानकूुलन 
आयोजना 747001 473863 63% 

3291554 नेपाल व्यापार एवककृत रणनीतत  (िन कायणक्रम ) 77855 58040 75% 
3291564 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  आयोजना 446272 273622 61% 

3291574 
िन्त्यजन्त्त ुअपराध तनयन्त्रणका लातग िजक्षण एजशया 
काननु कायाणन्त्ियन सञ्जालको शसजक्तकरण आयोजना 800 794 99% 

3298044 जजल्ला भ-ूसांरक्षण कायणक्रम 31832 25187 79% 

3298054 
सामिुावयक विकास तथा िन / जलाधर सांरक्षण 
आयोजना 153452 122786 80% 

3298064 िनस्पतत सांरक्षण तथा उद्यान विकास आयोजना 54901 42743 78% 
3298084 सामिुावयक तथा कितुलयती िन विकास कायणक्रम 95151 78617 83% 
3298094 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरण कायणक्रम 5543 5104 92% 
  जम्मा 5088443 3828201 75% 
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९. आतथणक ििण २०७५/७6 मा वितनयोजजत बजेट तथा २०७5 चैर मसान्त्तसम्मको खचणको अिस्था: 
      चालू खचण                   (रु. हजारमा)  

ब .उ.शी.नां.  कायणक्रमको नाम खिु रकम यथाथण खचण प्रततशत 
3290113 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 509245 87201 17% 
3290123 िन तथा भ-ूसांरक्षण विभाग 298592 66966 22% 

3290143 
तडतभजन िन कायाणलयहरू (िन सरुक्षा सैतनक 
समेत) 442863 28228 6% 

3290153 िनस्पतत विभाग 185300 76726 41% 
3290173 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षण विभाग 273900 140815 51% 
3290183 राविय तनकुन्त्ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 3209400 2260715 70% 
3290193 हाजत्तसारहरू 131800 83707 64% 
3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 47800 31335 66% 
3290213 िातािरण विभाग 258600 41916 16% 
3291013 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 22900 6346 28% 
3291023 जतडबटुी विकास कायणक्रम 21000 10178 48% 
3291043 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 16190 7276 45% 
3291063 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायणक्रम 44700 2430 5% 
3291153 राविय तनकुन्त्ज तथा आरक्ष आयोजना 881900 586568 67% 
3291233 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितणन कायणक्रम 330600 4919 1% 

3291243 
रािपतत चरेु - तराई मधेश सांरक्षण विकास 
सतमतत 1559325 355908 23% 

3291273 
िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग 
प्रिधणन आयोजना 6700 4097 61% 

3291543 
पिणतीय जलाधारहरूको जलिाय ुपररितणन 
समानकूुलन आयोजना 181370 75420 42% 

3291563 
पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  
आयोजना 85500 31955 37% 

3291583 नेपाल जलिाय ुपररितणन सहयोग कायणक्रम 151800 0 0% 
3298043 जलाधार सांरक्षण तथा ब्यिस्थापन कायणक्रम 21200 3402 16% 
3298063 िनस्पतत सांरक्षण तथा उद्यान विकास आयोजना 23400 15399 66% 

3298093 
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरण 
कायणक्रम 13000 6217 48% 

  जम्मा 8717085 3927724 45% 
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पुिँजीगत खचण                          (रु. हजारमा) 
ब .उ.शी.नां.  कायणक्रमको नाम खिु रकम यथाथण खचण प्रततशत 
3290114 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 3900 0 0% 
3290124 िन तथा भ-ूसांरक्षण विभाग 119600 4512 4% 

3290144 
तडतभजन िन कायाणलयहरू (िन सरुक्षा सैतनक 
समेत) 3200 115 4% 

3290154 िनस्पतत विभाग 600 341 57% 
3290174 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षण विभाग 155800 18224 12% 
3290184 राविय तनकुन्त्ज सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 112700 37554 33% 
3290194 हाजत्तसारहरू 1200 525 44% 
3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 1000 420 42% 
3290214 िातािरण विभाग 52900 1146 2% 
3291014 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 6500 844 13% 
3291024 जतडबटुी विकास कायणक्रम 49700 14903 30% 
3291044 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 1300 385 30% 
3291064 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायणक्रम 22200 2135 10% 
3291154 राविय तनकुन्त्ज तथा आरक्ष आयोजना 537100 123399 23% 
3291234 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितणन कायणक्रम 7100 0 0% 

3291244 
रािपतत चरेु - तराई मधेश सांरक्षण विकास 
सतमतत 140375 7917 6% 

3291274 
िन्त्यजन्त्त ुसांरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग 
प्रिधणन आयोजना 45300 15613 34% 

3291544 
पिणतीय जलाधारहरूको जलिाय ुपररितणन 
समानकूुलन आयोजना 725930 33335 5% 

3291564 
पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  
आयोजना 753200 135001 18% 

3298044 जलाधार सांरक्षण तथा ब्यिस्थापन कायणक्रम 20400 1503 7% 

3298064 
िनस्पतत सांरक्षण तथा उद्यान विकास 
आयोजना 32800 14195 43% 

3298094 
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरण 
कायणक्रम 5500 3095 56% 

  जम्मा 2798305 415162 15% 
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शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 
वि.सं. २००७ सालको नेपालको राजनैततक पररिततनपति शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । राष्ट्रको 
शिक्षा सम्िन्त्िी सम्पूणत नीतत तनिातरण, योजना तनमातण, कायतक्रम कायातन्त्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी 
मलुकुभरको शिक्षा क्षेरको व्यिस्थापन र सेिा प्रदान गने यस मन्त्रालयको दावयत्ि र शजम्मेिारी रहेको 
ि । वि.सं. २०७४।१२।१ को मशन्त्रपररषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 
समेत गातभएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालयको गठन गररएको हो । 
 

२. दीर्तकालीन सोच: 
रावष्ट्रय तथा अन्त्तरातवष्ट्रय स्तरको जनिशि बजारको मागलाई सम्बोिन गनत सक्न े दक्ष एिं उत्पादनिील 
जनिशि विकासका लातग सबै तहमा गणुस्तरीय शिक्षाको समतामूलक पहुुँच सतुनशित गने । ददगो र 
फरावकलो आतथतक िवृि माफत त रोजगारी तसजतना र गररबी तनिारणका लातग विज्ञान र प्रवितिलाई 
आिारस्तम्भको रूपमा स्थावपत गने । 

३. उद्दशे्य: 
 गररि तथा वपितिएका क्षेरका तनरक्षर प्रौढहरूलाई लशक्षत गरी कायतमूलक साक्षरता कायतक्रम सञ् चालन 

गने, 
 पूित प्राथतमक शिक्षाको विकास र विस्तार गने, 
 तनिलु्क आिारभतू शिक्षाको प्रत्याभतूत गने, 
 रोजगारमूखी, दक्षतामा आिाररत व्यािसावयक शिक्षा र तातलमको विस्तार र विकास गने, 
 ज्ञानमा आिाररत समाज सजृनाको लातग उच्च शिक्षाको विस्तार र विकास गने, 
 सकारात्मक सामाशजक पररिततनका लातग शिक्षाको नीतत तथा कायतक्रम विस्तार गने, 
 िैज्ञातनक अनसुन्त्िानको प्रिितन, िैज्ञातनक संस्थाहरूको क्षमता विकास र जोशखमहरूको न्त्यूनीकरण 

गदै विज्ञान प्रवितिको ददगो विकासका लातग उपयिु नीततगत तथा संस्थागत व्यिस्था गने, 
 सबै तह र विषयको शिक्षामा समान पहुुँच विस्तार गने, 
 सबै तहको शिक्षालाई गणुस्तरीय, जीिनोपयोगी, सीपमूलक, रोजगारमखुी एिं समसामवयक बनाउने, 
 िैशक्षक पिततलाई तसजतनात्मक, व्यिहाररक, समािेिी र समतामूलक बनाउुँदै लैजान,े 
 समग्र शिक्षा प्रणालीको दक्षता, प्रभािकाररता र जिाफदेहीता अतभिवृि गने, 
 विज्ञान र प्रवितिको विकास, विस्तार र यसमा संलग्न संस्थाहरूको क्षमता विकास गने । 

४. रणनीतत: 
 प्रारशम्भक बाल विकासलाई समन्त्ियात्मक रूपमा विस्तार गने, 
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 तन:िलु्क र अतनिायत आिारभतू शिक्षा र माध्यतमक तह (९-१२) को एकीकृत शिक्षा पिततको 
प्रभािकारी कायातन्त्ियन गने, 

 प्रावितिक र व्यािसावयक शिक्षाका क्षेरमा लगानी तथा अिसरमा विस्तार गने, 
 उच्च शिक्षालाई अनसुन्त्िानमूलक बनाउुँदै तनयमनका पूिातिार विकास र अिसरहरूको विवितिकरण  

गने, 
 साक्षरतालाई उत्पादकत्िसुँग आिि गरी अतभयानको रूपमा सञ्चालन गने, 
 विपन्न, तसमान्त्तकृत समदुाय र अपाङ्गता भएका व्यशिहरूलाई शिक्षामा पहुुँच सतुनशित गनत लशक्षत 

कायतक्रमहरू सञ्चालन गने, 
 सबै तहको शिक्षाको गणुस्तरमा सिुार ल्याउने, 
 शिक्षामा लगानीको प्रततफल सतुनशित गदै जिाफदेही पद्दततको विकास गने, 
 ददगो र फरावकलो आतथतक िवृिमा विज्ञान र प्रवितिको उपयिु नीतत, योजना र कायतक्रमको तजुतमा 

गने, 
 िैज्ञातनक आविष्कार, अनसुन्त्िान र विकासलाई प्रभािकारी बनाई िैज्ञातनक जनिशिलाई देि तभरै 

पररचालन गने, 
 िैज्ञातनक तथा प्रावितिकहरूको क्षमता विकास गने । 

 

५. कायतक्षरे: 
नेपाल सरकार (कायतविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोशजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुतपने कायतहरू देहाय 
अनसुार रहेका िन:् 

 शिक्षासम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ि र तनयमन, 

 केन्त्रीय विश्व विद्यालयसम्िन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ि, 

 विदेिी विश्व विद्यालयसंगको सम्िन्त्िन, समकक्षता तनिातरण, प्रत्यायन (Accreditation) समन्त्िय तथा 
तनयमन, 

 केन्त्रीय पसु्तकालयसम्बन्त्िी नीतत, काननु र व्यिस्थापन, 

 मानि संसािन, आिश्यकता प्रक्षेपण, रावष्ट्रय िैशक्षक योजना एिं मानि स्रोत विकास योजना, 
 विद्यालय तहको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम, नमनुा पाठ्यपसु्तक र तनयमन, 

 प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको रावष्ट्रय नीतत, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता तनिातरण, सीप 
परीक्षणको मापदण्ि, 

 विद्यालय शिक्षकको सेिाितत, योग्यता एिं समकक्षताको नीतत र मापदण्ि, 

 शिक्षक तातलमसम्बन्त्िी नीतत, मापदण्ि र स्तरीकरण, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता तनिातरण, सीप 
परीक्षणको मापदण्ि तथा तातलम केन्त्रसंगको समन्त्िय, 

 विद्यालय तहको परीक्षाको रावष्ट्रय मापदण्ि तनिातरण, माध्यतमक तहको परीक्षा व्यिस्थापन तथा 
समकक्षता तनिातरण, 

 कूटनैततक तनयोगबाट स्िीकृतत तलई सम्बन्त्िन तलई सञ्चालन हनुे िैशक्षक संस्थाहरूको स्िीकृतत, 
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 विदेिी िैशक्षक संस्थाबाट सम्िन्त्िन तलई सञ्चालन हनु े िैशक्षक संस्थाको स्िीकृतत प्रत्यायन तथा 
तनयमन, 

 प्रदेि तथा स्थानीय तहको िैशक्षक विषयमा तनयमन, 

 विश्व विद्यालय अनदुान आयोग, केन्त्रीय विश्व विद्यालय, खलुा विश्वविद्यालय र केन्त्रीय स्तरका िैशक्षक 
प्रततष्ठान, 

 िारितृत र विद्वतितृतसम्बन्त्िी नीतत र मापदण्ि,  

 िैशक्षक अध्ययन, अनसुन्त्िानको स्िीकृततसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ि, 

 रावष्ट्रय प्राशज्ञक अनसुन्त्िान र िैशक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन, 

 िैशक्षक गणुस्तर मानक तनिातरण, मापन र तनयमन, 

 रावष्ट्रय परीक्षा बोित, प्रावितिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तातलम पररषद्, 

 विज्ञान प्रविति सम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ि, 

 िैज्ञातनक, अन्त्तररक्ष विज्ञान र खगोल विज्ञानसम्बन्त्िी अध्ययन र अनसुन्त्िान, 

 विज्ञान र प्रवितिको खोज, अनसुन्त्िान, आविष्कार, प्रिितन र विकास, 

 विज्ञान प्रविति विषयक तथ्यांक संकलन, प्रिोिन र सिेक्षणको मापदण्ि, 

 पारमाशणक प्रविति, रेतियोिमी पदाथतहरूको गणुस्तर र उपयोगसम्बन्त्िी तथ्यांक प्रणालीको स्थापना¸ 
व्यिस्थापन र तनयमन, 

 जैविक तथा पारमाशणक प्रवितिको उपयोग तथा प्रिितन, तनयन्त्रण र तनयमन, 

 ओजोन अध्ययन, सौयत विकीरण मापन तथा सूचना प्रिाह, 

 िैज्ञातनक उपकरण क्यातलबे्रिन तथा प्रमाणीकरण, 

 रासायतनक पदाथतको उपयोग तथा प्रिितन, तनयन्त्रण र तनयमन, 

 पारमाशणक पदाथत,िेिाररसे श्रोतहरूको खोज तथा पनुलातभ र व्यिस्थापन, 

 आणविक उजातसम्िन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ि, कायातन्त्ियन र तनयमन, 

 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान, रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रततष्ठान, प्लानेटोररयम,िेदिाला र विज्ञान 
संग्रहालय, 

 मन्त्रालयसम्िन्त्िी रावष्ट्रय अन्त्तरातवष्ट्रय संर्संस्थासुँग सशन्त्ि, सम्झौता, अतभसशन्त्ि, सम्पकत  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालय सम्िन्त्िी साितजतनक संस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन, 

 नेपाल शिक्षा सेिाको सञ्चालन (आवकत योलोशज समूह बाहेक) । 

६. आतथतक िषत २०७५/७६ को बजेट ििव्यमा उशल्लशखत नीतत र कायतक्रमका बुुँदाहरूको 
207५ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 

बुुँदा नं. बजेट ििव्यको संशक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
41 
 

सबै बालबातलकालाई शिक्षामा पहुुँच सतुनशित 
गनत विद्यालय भनात अतभयानलार्त अशर् बढाई 
आगामी िषत नै विद्यालय जान े उमेरका सबै 
बालिातलकालाई विद्यालय भनात गरार्ने । 

2075 बैिाखमा विद्यालय बावहर रहेका २ 
लाख ५४ हजार बालबातलकाहरूलाई 
विद्यालयमा नयाुँ भनात गररएको । 
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बुुँदा नं. बजेट ििव्यको संशक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

माध्यतमक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमिः 
तनःिलु्क र अतनिायत गररने । 

अतनिायत तथा तनिलु्क शिक्षासम्बन्त्िी  ऐन, 
२०७५ कायातन्त्ियनमा रहेको । तनःिलु्क 
पाठ्यपसु्तक तथा वितभन्न िारितृतको व्यिस्था 
गररएको । 

प्रदेि र स्थानीय तहको सहकायतमा आगामी 
दईु िषततभरमा "साक्षर नपेाल" र्ोषणा गररने । 

सनुसरी, भोजपरु, तेह्रथमु, उदयपरु, बैतिी, 
ििेल्िरुा साक्षर शजल्ला र्ोषणा भई 50 
शजल्ला पगुकेो । 

42 
विद्यालय ल्याऔ,ं वटकाऔ ं र तसकाऔ ंअतभयान 
सञ्चालन गररने । 

भनात अतभयान माफत त भनात भएका 
विद्याथीहरूको तनरन्त्तरताका लातग िारितृत, 
ददिाखाजा, तसकाई सामग्री व्यिस्था 
गररएको । 

मानि विकास सचुकाङ्कमा पति परेका स्थानीय 
तहमा रहेका सामदुावयक विद्यालयका कक्षा ५ 

सम्म अध्ययनरत सबै विद्याथीहरूलाई स्थानीय 
उत्पादनमा आिाररत पौविक ददिा खाजा 
उपलब्ि गरार्ने । 

नयाुँ १२ शजल्लाका ७ लाख ९९ हजार ५ 
सय २३ विद्याथीको लातग खाजाको व्यिस्था 
गररएको र सोको िजेट स्थानीय तहमा वित्तीय 
हस्तान्त्तरण माफत त पठार्एको । 

43 

विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैरी बनार्ने। 

 विद्यालय भिन तनमातण तिजार्न अपाङ्गमैरी 
तथा बालमैरी बनार्एको ।  

 विद्यालयका विद्याथीका लातग आिासीय तथा 
गैर आिासीय िारितृत व्यिस्था गररएको।       

 सरुशक्षत विद्यालय तनमातण तथा विकास 
प्रवक्रया अशर् िढार्एको ।  

भौगोतलक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका 
प्रावितिक तथा व्यिसावयक विषयका 
विद्याथीहरूको लातग आिासीय शिक्षाको 
व्यिस्था गररने । 

वहमाली आिासीय िारिशृत्त कायतक्रम, र्शुम्त 
विद्यालय कायतक्रम सञ्चालन गररएको । 

नेपाली सांकेततक भाषाको विकास तथा 
अनसुन्त्िान‚ दोभासे तातलम र यसको 
व्यिसावयकता विकासलाई प्रोत्सावहत गररने । 

वििेष शिक्षा प्रदान गने शिक्षकहरूलाई वितभन्न 
प्रकारका तातलमहरू प्रदान गररएको । 
 

44 मदरसा‚ गरुुकुल र गमु्बा शिक्षालाई आितुनक 
शिक्षाको मलुिारमा आबि गररने । 

परम्परागत िातमतक प्रकृततका विद्यालयहरूमा 
स्थानीय तह माफत त िजेट तनकासा गररएको । 

दतलत तथा लोपोन्त्मखु समदुायका 
बालबातलकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा 
तनःिलु्क हनुे व्यिस्था तमलार्न े। 

४ जना विद्याथीहरूलाई र्शन्त्जतनयररङ्ग र 
मेतिकल विषयमा िारबशृत्त उपलब्ि 
गरार्एको ।  
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बुुँदा नं. बजेट ििव्यको संशक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
45 

सबै स्थानीय तहमा क्रमिः प्रावितिक शिक्षालय 
तथा विद्यालय परु यार्ने । 

 

प्रावितिक तथा व्यािसावयक तातलम पररषद् 
माफत त ्थप १०१ स्थानीय तहमा सामदुावयक 
विद्यालयमा प्रावितिक शिक्षा कायतक्रम विस्तार 
भएको ।  

50 

खलुा विश्वविद्यालय तथा िैकशल्पक शिक्षा 
प्रणाली विस्तार गररने । 

खलु्ला विश्वविद्यालय स्थापना भई वितभन्न 
िैशक्षक कायतक्रम सञ्चालन भएको र सो 
कायतक्रम व्यिस्थापन गनतका लातग वितभन्न 
ठाुँउमा िैकशल्पक शिक्षा केन्त्र सञ्चालनमा 
रहेको । 

५२ 

सामदुावयक विद्यालयहरूमा पूिातिारको 
विकास। 

सामदुावयक विद्यालयहरूमा २ हजार ७ सय 
५० नयाुँ कक्षाकोठा तनमातणका लातग स्थानीय 
तहमा बजेट तनकासा भएको ।  

विद्याथीहरूमा राशष् ियता, देिप्रमेको भािना र 
समाजप्रततको दावयत्ि बोि गराउन विद्यालय 

पाठ्यक्रममा सिुार गररने । 

राशष् ियता र देिप्रमेको भािना विकास गने, 
उच्च नैततक चररर तनमातण गने र कततव्य बोि 
गराउने उदे्दश्य समािेि भएको विद्यालय 
शिक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५ 
स्िीकृत भएको ।  
रावष्ट्रय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन 
पररषद् बाट विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम 
संरचना स्िीकृत भई कक्षा ११ र १२ को 
चार अतनिायत विषयको पाठ्यक्रम विकास 
भएको र कक्षा ११ र १२ का ऐशच्िक 
विषयहरूको पाठ्यक्रमहरू विकासको क्रममा 
रहेको । 

५३ 
विश् िविद्यालयहरूको स्थापना र सञ् चालनमा 
एकरूपता ल्याउन विश् िविद्यालय िाता ऐन 
ल्याउन े। 

विश्वविद्यालय िाता ऐनका लातग सतमतत  
गठन भई कायत भर्रहेको ।  

५४ 

विज्ञान तथा प्रविति विषयमा अन्त्तरातशष् िय 
स्तरको उत्कृष् ट िैशक्षक केन्त्रको रूपमा 
विकास गने गरी मदन भण्िारी विज्ञान तथा 
प्रविति प्रततष् ठान स्थापना गररने । 

मदन भण्िारी विज्ञान तथा प्रविति विश्वविद्यालय 
गठन आदेि स्िीकृत भएको ।  

55 
पारमाणविक पदाथतसम्बन्त्िी काननु तजुतमा 
गररने। 

पारमाणविक वििेयक, २०७५ संर्ीय संसदमा 
पेि भएको ।  
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७. आतथतक िषत २०७4/७5 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणत कायतहरूः  
 “ हामी सबैको र्च्िा, अतनिायत तन:िलु्क आिारभतू शिक्षा ” भने्न आदित िाक्यकासाथै “ एक बच्चाको भनात 

मेरो सामाशजक दावयत्ि, पहुुँचमा सतुनशितता र तसकार्मा स्थावयत्ि ” सवहत िैशक्षक सर २०७५ को 
विद्याथी भनात तथा स्िागत कायतक्रम अतभयानको रूपमा सञ्चालन गरी विद्यालय बावहर रहेका कूल 
३,१३,२५८ जना बालबातलकाहरू मध्ये २,५४,००० बालबातलकाहरू विद्यालयमा भनात भएका । 
त्यसैगरी १२६ स्थानीय तहहरूले आिारभतू तह विद्यालय उमेर समूह (५-१२ िषत ) का 
बालबातलकाहरू विद्यालय बावहर नरहेको र्ोषणा गरेका । 

 वपितिएका क्षेरमा बसोिास गने दतलत, आददिासी जनजातत, अपाङ्गता भएका व्यशि, मिेसी, मवहला 
एिं आतथतक रूपले विपन्न तनरक्षरहरू र निसाक्षरहरूलाई लशक्षत गरी तनरन्त्तर शिक्षाका कायतक्रम 
सञ्चालन गररएको ।  

 १ सय ९७ नमूना विद्यालय िनौट गररएको, ४ कोठे फतनतचरसवहतको क्रमागत २ सय ७६ ब्लक, 
२ कोठे फतनतचरसवहतको ३ हजार ३ सय ६ कोठा, विद्यालय ममतत सम्भार ४ सय ४४ , िौचालय 
तनमातण WASH सवुििासवहत ५ सय ६० , िारा िौचालय तनमातण १२ , विद्यालय भकूम्पीय सरुक्षा 
कायतक्रम ३७ को तनमातण सम्पन्न भएका ।  

 आिारभतू र माध्यतमक तहतफत को वितभन्न िारिशृत्त गैर आिासीय र आिासीय (दतलत, अपाङ्ग, 
िारा िारिशृत्त, मकु् त कम्लरी, द्वन्त्द्ववपतित, वहमाली, फीिर, लोपोन्त्मखु तथा अतत तसमान्त्तकृत 
िारिशृत्त) प्रदान गररएको ।  

 विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पितत कायातन्त्ियन कायतविति, २०७२ स्िीकृत भर् कक्षा ११ र १२ 
मा अध्ययनका लातग भनातको आिारहरू समेत तोवक कायातन्त्ियनमा रहेको । कक्षा ११ को समेत 
नततजामा अक्षराङ्क पिततको सरुुिात भएको । 

 रावष्ट्रय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन पररषदबाट तमतत २०७५ जेठ १८ गते कक्षा ११ र १२ 
मा जीिनोपयोगी शिक्षाको व्यिस्था सवहतको विद्यालय शिक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप स्िीकृत 
भएको । 

 तोवकएको अिति अथातत ् िैशक्षकसर २०७५ को विद्याथी भनातसुँगै सबै साितजतनक विद्यालयका 
विद्याथीहरू ( ५६,३५,५४५ जना ) ले पूरा सेटमा तन:िलु्क पाठ्यपसु्तक प्राप्त गरेका ।साितजतनक 
विद्यालयका कक्षा १—५ सम्मका सबै विद्याथीहरूलाई रवङ्गन पाठ्यपसु्तकको व्यिस्था भएको । 

८. आतथतक िषत 207५/7६ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पाददत मखु्य-मखु्य कायतहरुः 

 शचवकत्सा शिक्षा सिुारको लातग रावष्ट्रय शचवकत्सा शिक्षा ऐन, 2075 स्िीकृत भई कायातन्त्ियनमा 
रहेको ।  

 शिक्षासम्बन्त्िी मौतलक हकको कायातन्त्ियनको लातग अतनिायत तथा तन:िलु्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण 
भई कायातन्त्ियनमा आएको। 

 नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ३२ गते गदठत उच्चस्तरीय रावष्ट्रय शिक्षा आयोगबाट समग्र 
शिक्षाको विकासको नीततगत सिुार सवहतको प्रततिेदन तयार भएको ।  

 हररत विद्यालय कायतक्रम कायातन्त्ियन तनदेशिका, २०७५ स्िीकृत भई कायातन्त्ियनमा रहेको । 
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 नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्त्दी पनुविततरण सझुाि 
कायतदलद्वारा प्रततिेदन पेि भई सो अनसुार कायतयोजना तनमातण भएको । 

 शिक्षक सेिा आयोगले अध्यापन अनमुततपरको लातग पवहलो पटक विषयगत अििारणाअनसुार 
पाठ्यक्रम विकास गरेको । विषयगत अध्यापन अनमुततपरको परीक्षाका लातग आिारभतू तह कक्षा 
१-५ को २ विषय, कक्षा ६-८ को ६ विषय तथा माध्यतमक तह कक्षा ९-१२ को १६ विषय गरी 
जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनमुततपरको लातग पाठ्यक्रम तनमातण तथा पररमाजतन गररएको ।  

 सबै स्थानीय तहमा प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको पहुुँच विस्तार गनत प्रावितिक 
विद्यालय र शिक्षालयका लातग आिश्यक पने प्रशिक्षक उत्पादन गनत उच्च शिक्षा प्रदायक िैशक्षक 
संस्थाहरूसुँग लागत साझेदारी कायतक्रम सञ्चालनका लातग लागत साझेदारीमा दक्ष प्रावितिक विकास 
कायतक्रम कायातन्त्ियन कायतविति,२०७५ कायातन्त्ियनमा ल्यार्एको । यसबाट चाल ु िैशक्षक सरमा 
कृवष तफत  ५०, भेटेरेनरी तफत  ३०,तसतभल र्शन्त्जतनयररङ तफत  ४८,कम्प्यटुर र्शन्त्जतनयररङ तफत  
१५०,अटोमोिार्ल र्शन्त्जतनयररङ तफत  २४ र मेकातनकल र्शन्त्जतनयररङ तफत  २४ गरी जम्मा ३२६ 
जना विद्याथीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गने अिसरमा िवृि भएको । 

 २०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानि संसािन प्रक्षेपण तथा मानि संिािन विकास 
योजना तनमातण तनदेिक सतमतत र कायतदल गठन भई कायत सञ्चालन भर्रहेको । 

 शिक्षक सेिा आयोगद्वारा प्राथतमक, तनम्न माध्यतमक तथा माध्यतमक तहका १२,७३९ स्थायी 
शिक्षक पदका लातग आन्त्तररक तथा बाह्य परीक्षा सञ्चालन भई स्थायी शिक्षक तनयशुिका लातग 
तसफाररस गने कायत सम्पन्न भएको । 

 विश्वविद्यालय अनदुान आयोगबाट यस अितिमा थप १३ गरी हालसम्म ३० िैशक्षक संस्थालाई 
गणुस्तर सतुनशितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्रदान गररएको । हालसम्म गणुस्तर सतुनशितता तथा 
प्रत्यायन प्रवक्रयामा देिभरका ६८ उच्च िैशक्षक संस्थाहरू सहभागी भएका ।३१७ क्याम्पसले 
आसयपर बझुाएका र तत संस्थाहरूको प्रमाणीकरण गने कायतहरू भर्रहेको ।  

 चाल ु आतथतक िषतमा एमतबतबएस तफत  तरभिुन विश्वविद्यालय अन्त्तगतत ६४ जना र काठमािौ 
विश्वविद्यालय अन्त्तरगत १०६ जना गरी जम्मा १७० जना विद्याथीहरूले िारिशृत्तमा िनौट भई 
अध्ययनको अिसर प्राप्त गरेका । त्यसैगरी तबतिएस तफत  ४६, तबएमटी तफत  ५, तबएस्सी नतसतङ्ग तफत  
११, तबएनएस तफत  २२, तबफामेसी तफत  १५, तबवपएच तफत  १३ र िनविज्ञान तफत  ५ गरी कुल 
२८७ जना विद्याथीहरू िारिशृत्तमा िनौट भई उच्च शिक्षा अध्ययन गरररहेका । 

 सबै स्थानीय तहमा प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको पहुुँच विस्तार गने सरकारको 
प्रततििता अनसुार चाल ु िैशक्षक सरमा प्रावितिक शिक्षा तथा तातलम क्षेरमा विस्तारका लातग थप 
बजेट वितनयोजन सवहत २११ सामदुावयक विद्यालयमा प्रावितिक शिक्षा कायतक्रम विस्तार गररएको । 
यस िषत १०१ स्थानीय तहमा साितजतनक विद्यालयमा प्रावितिक शिक्षा कायतक्रम थप गरी हालसम्म 
४५७ स्थानीय तहमा प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तातलमको अिसर पगुकेो ।  

 तनमातणािीन १४ बहपु्रावितिक शिक्षालयमा वितभन्न विषयमा कायतक्रम सञ्चालन गनुतका साथै यस अशर् 
सञ्चालनमा रहेका १८ शिक्षालयमा तिप्लोमा र प्रावितिक एसएलसी तहमा वितभन्न विषयमा कायतक्रम 
थप गररएको । 
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 रावष्ट्रय पसु्तकालयको लातग जग्गा व्यिस्थापन गने तनणतय मशन्त्रपररषद्बाट भई तनमातण कायत अगाति 
बढाउन ेतनणतय गररएको । 

 िैज्ञातनक खोज तथा अनसुन्त्िानमा संलग्न निप्रततभाहरूलाई प्रोत्साहन गने उदे्दश्यले सञ्चालन भएको 
प्रततष्पिातत्मक िैज्ञातनक अनसुन्त्िान िशृत्त कायतक्रम अन्त्तगतत २० जना प्रततभािान व्यशि तथा 
संस्थालाई अनसुन्त्िान िशृत्त उपलब्ि गरार्एको । 

 संर्ीय संसदको वििेयक सतमततका सभापतत तथा माननीय सदस्यहरू, राजनीततक दलका सचेतकहरू, 
वितभन्त्र मन्त्रालयका प्रतततनतिहरू,अन्त्तरातवष्ट्रय आणविक ऊजात एजेन्त्सी (IAEA)का विज्ञहरू लगायत 
सरोकारिाला तनकायका प्रतततनतिहरूको उपशस्थततमा तमतत २०७५/०८/२४ देशख २६ गते सम्म 
काठमािौमा "IAEA Outreach Workshop for Nepal : Safe, Secure and Peaceful Applications of 

Nuclear Science and Technology to Help Reach National Development Goals" विषयक कायतिाला 
सम्पन्न भएको ।  

 पारमाणविक विज्ञान तथा प्रवितिसम्बन्त्िी अनसुन्त्िान विकास र तातलमका लातग सम्पन्न क्षेरीय 
सहयोग सम्झौता, २०१७ (Regional Cooperative Agreement for Research Development and 

Training Related to Nuclear Science and Technology, 2017- RCA-2017) संर्ीय संसदबाट 
अनमुोदन भएको । 

 विज्ञान, प्रविति तथा निप्रिततन नीतत २०७५ को प्रारशम्भक मस्यौदाको प्रारुप तयार भएको । 

 नेपाल विज्ञान तथा प्रवितिप्रज्ञा प्रततष्ठानका नेपाली िैज्ञातनकसवहतको टोलीले जापानमा NEPAST'1 

नामक नानो स्याटलार्टको अनसुन्त्िान विकास कायत भर्रहेको । 

 

९. आतथतक िषत २०७4/७५ मा वितनयोशजत िजेट तथा खचतको यथाथत वििरण: 
शिक्षाः  

चाल ुखचत         (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500113 शिक्षा मन्त्रालय 955736 472252 49% 
3500123 शिक्षा विभाग 114330 89801 79% 
3500133 के्षरीय शिक्षा तनदेिनालयहरू 82682 63239 76% 
3500143 शजल्ला शिक्षा कायातलयहरू 1033393 682985 66% 
3500153 परीक्षा तनयन्त्रण कायातलय 521686 450470 86% 
3500163 सबैका लातग शिक्षा- आिारभतू तह 749358 0 0% 
3500173 माध्यातमक तह 341489 0 0% 
3500183 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 53650 43562 81% 
3500193 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 10017815 10017815 100% 
3500203 शिक्षक सेिा आयोग 195056 85235 44% 
3500213 अनौपचाररक शिक्षा केन्त्र 396143 340500 86% 
3500223 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 33577 29674 88% 
3500233 वििेष शिक्षा पररषद् 138180 123410 89% 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500243 िैशक्षक जनिशि विकास केन्त्द 143687 110674 77% 
3500253 पसु्तकालयहरू-३ (तिल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 24346 23612 97% 
3500263 शिक्षक सेिा तनितृ्त सवुििा 12899000 11453279 89% 

3501063 
द्वन्त्द्वपीतित पररिार शिक्षा कायतक्रम (िवहद प्रततष्ठान 
माफत त संचालन हनु)े 162168 162168 100% 

3501083 उच्च माध्यतमक शिक्षा 39966 39966 100% 

3501093 
प्रावितिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तातलम पररषद् (वििेष 
कायतक्रम समेत) 2797263 2536753 91% 

3501113 मनमोहन स्मतृत पोलीटेशक्नक 48465 48465 100% 

3501133 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक विद्यालय 
पौविक आहार) 614313 354205 58% 

3501153 यूनेस्कोका तनतमत्त नेपाल रावष्ट्रय आयोग 22451 22451 100% 
3501183 सबैका लातग शिक्षा- शिि ुविकास कायतक्रम 145430 44465 31% 
3501333 अनगुमन तथा मूल्यांकन कायतक्रम 18835 8734 46% 
3501353 व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि योजना 475471 292968 62% 
3501363 सीप विकास पररयोजना 621153 579801 93% 
3501383 पढाई सीप प्रिद्वतन कायतक्रम 138570 105309 76% 
3501393 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 997400 0 0% 
3501403 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 584207 381802 65% 
3501413 मेतिकल कलेज पूिातिार तनमातण विकास सतमतत 988712 988712 100% 

3501423 
नेपाल रावष्ट्रय र्शन्त्जतनयररङ्ग तथा प्रविति प्रततष्ठान पूिातिार 
तनमातण विकास सतमतत 11631 11632 100% 

3508063 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- शजल्ला स्तर 20994864 16200014 77% 
  जम्मा 56361027 45763953 81% 

विज्ञान प्रवितिः 
चाल ुखचत         (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3320123 विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 48567 34401 71% 
3320133 सचुना प्रविति विभाग 45915 37269 81% 
3320143 रावष्ट्रय वितिविज्ञान प्रयोगिाला 27963 25093 90% 
3321063 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायातलय 13170 11598 88% 
3321073 रावष्ट्रय सूचना प्रविति केन्त्र 107993 74377 69% 
3321083 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 187048 160689 86% 

3321093 
वि.वप. कोर्राला मेमोररयल प्लानटेेररयम तथा अब्जरभेटरी र 
विज्ञान संग्रहालय विकास सतमतत 15017 12739 85% 

  जम्मा 445673 356166 80% 
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शिक्षा  
 पुुँजीगत खचत         (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500114 शिक्षा मन्त्रालय 38809 36089 93% 
3500124 शिक्षा विभाग 1358 881 65% 
3500134 के्षरीय शिक्षा तनदेिनालयहरू 4570 2383 52% 
3500144 शजल्ला शिक्षा कायातलयहरू 12903 7439 58% 
3500154 परीक्षा तनयन्त्रण कायातलय 737 640 87% 
3500184 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 922 922 100% 
3500204 शिक्षक सेिा आयोग 940 938 100% 
3500214 अनौपचाररक शिक्षा केन्त्र 816 807 99% 
3500224 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 7540 6624 88% 
3500244 िैशक्षक जनिशि विकास केन्त्द 1446 1416 98% 
3500254 पसु्तकालयहरू-३ (तिल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 21759 3415 16% 

3501134 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौविक आहार) 1499 1485 99% 

3501354 व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि योजना 5580 644 12% 
3501364 सीप विकास पररयोजना 600 185 31% 
3501404 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 38010 35248 93% 
3508064 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- शजल्ला स्तर 223527 144703 65% 
  जम्मा 361016 243819 68% 

विज्ञान तथा प्रवितिः  
 पुुँजीगत खचत         (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3320124 विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 15926 10224 64% 
3320134 सचुना प्रविति विभाग 77574 61990 80% 
3320144 रावष्ट्रय वितिविज्ञान प्रयोगिाला 21869 21847 100% 
3321064 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायातलय 11510 10177 88% 
3321074 रावष्ट्रय सूचना प्रविति केन्त्र 621989 586316 94% 
3321084 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 77785 69124 89% 

3321094 
वि.वप. कोर्राला मेमोररयल प्लानटेेररयम तथा 
अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास सतमतत 28600 26665 93% 

  जम्मा 855253 786343 92% 
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१०. आ.ि. 207५/76 मा वितनयोशजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचतको अिस्थाः 
चाल ुखचत        (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500113 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 1168489 218186 19% 
3500123 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 204063 85101 42% 
3500133 के्षरीय शिक्षा तनदेिनालयहरू 7423 7423 100% 
3500143 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय र्काई 387118 218660 56% 
3500183 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 64081 29079 45% 
3500193 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 13247700 8962331 68% 
3500203 शिक्षक सेिा आयोग 200800 125690 63% 
3500223 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 25700 17714 69% 
3500253 पसु्तकालयहरू-३ (तिल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 26300 17919 68% 
3500263 शिक्षक सेिा तनितृ्त सवुििा 17750000 8992266 51% 
3501083 रावष्ट्रय परीक्षा बोित 271100 167760 62% 

3501093 
प्रावितिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तातलम 
पररषद् (वििेष कायतक्रम समेत) 1685100 755743 45% 

3501133 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौविक आहार) 39300 14800 38% 

3501153 यूनेस्कोका तनतमत्त नेपाल रावष्ट्रय आयोग 14900 10316 69% 
3501183 सबैका लातग शिक्षा- शिि ुविकास कायतक्रम 23000 0 0% 

3501353 
व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि 
योजना- दोस्रो 1407300 284378 20% 

3501363 सीप विकास पररयोजना 520723 429964 83% 
3501383 पढाई सीप प्रिद्वतन कायतक्रम 50200 346 1% 
3501393 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 1108600 758465 68% 
3501403 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 5340600 570259 11% 
3501433 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 200500 97630 49% 
3501453 िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्र 15300 10157 66% 
3501463 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 78000 0 0% 
  जम्मा 43836297 21774187 50% 

 

पुुँजीगत खचत       (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500114 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 59320 15162 26% 
3500124 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 500 22 4% 
3500144 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय र्काई 81200 14521 18% 
3500204 शिक्षक सेिा आयोग 2000 301 15% 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500224 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 3900 596 15% 
3500254 पसु्तकालयहरू-३ (तिल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 8201 3638 44% 

3501134 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौविक आहार) 700 497 71% 

3501404 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 15000 494 3% 
3501434 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 120700 57733 48% 
3501464 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 62000 0 0% 

  जम्मा 353521 92964 26% 
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श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

 
१. पषृ्ठभतूमिः  
श्रम, रोजगार र सामाजजक सरुक्षाको क्षेरमा राविय नीतत, योजना र काययक्रमहरूको तजुयमा र कायायन्त्ियन 
गरी आन्त्तररक श्रम व्यिस्थापनको माध्यमबाट सकारात्मक औद्योतगक श्रम सम्बन्त्धको स्थापना, आन्त्तररक 
रोजगारीका अिसरको विस्तार, आन्त्तररक रोजगारी प्रबर्द्यन र सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गनुयका साथै 
िैदेजिक रोजगारीलाई सरुजक्षत, मयायददत र व्यिजस्थत बनाई िैदेजिक रोजगारीबाट आजजयत सीप, ज्ञान, प्रवितध 
र पुुँजीको उपयोगबाट राविय उत्पादन बढाउनका साथै आन्त्तररक रोजगारी प्रबर्द्यन गनय सघाउन ु श्रम, 
रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयको जजम्मेिारी रहेको छ। मयायददत श्रमको व्यिस्थापन, 
व्यिसायजन्त्य स्िास््य र सरुक्षाको प्रिर्द्यन, बालश्रम तनिारण, रोजगारीको अिसरको तसजयना, व्यिसावयक 
तथा सीप विकास तातलम, सामाजजक सरुक्षाको योजनामा आिर्द्ता बढाउने उदे्दश्य हातसल गनय मन्त्रालयले 
कायय गदै आएको छ। 

मन्त्रालयको स्थापना हनु ुअजघ श्रमका मरु्द्ा हेनय उद्योग मन्त्रालय अन्त्तगयत वि.सं.२०२८ मा श्रम विभाग 
स्थापना भएको तथयो । श्रम विभाग स्थापनाको दिकपतछ वि.सं. २०३८ मा श्रम तथा समाजकल्याण 
मन्त्रालयको स्थापना भई यसै अन्त्तगयत श्रम विभाग रहन गयो । वि.सं. २०५२ मा नेपाल सरकारको कायय 
विभाजन तनयमािली पररितयन भएपश्चात समाज कल्याणको क्षेर अलग गरी श्रम मन्त्रालय मार कायम 
भएकोमा वि.सं. २०५७ मा यातायात व्यिस्थापनको क्षेर समेत समािेि भएपतछ श्रम तथा यातायात 
व्यिस्था मन्त्रालय कायम भएको यस मन्त्रालय वि.सं. २०६९ मा मन्त्रालयको काययक्षेर पनु: हेरफेर भई 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बन्न पगु्यो। पतछल्लो पटक वि.सं. २०७४ चैर ३ गते मन्त्रालयको काययक्षेर 
पनु: विस्तार भएसुँगै यस मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयमा रुपान्त्तररत भएको छ। 

 

२. दीघयकालीन सोच:  

मयायददत श्रम,उत्पादनिील रोजगारी र सबैका लातग सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गने ।  
 

३. उद्दशे्यिः  
 स्िदेिमा मयायददत रोजगारका अिसरहरू सजृना गरी बेरोजगारीको समस्या न्त्यूनीकरण गने, 
 नेपालको संविधानले प्रत्याभतू गरेको रोजगारीको हकलाई कायायन्त्ियन गनय प्रधानमन्त्री रोजगार 

काययक्रम कायायन्त्ियन गने, 
 िैदेजिक रोजगारलाई सरुजक्षत, मयायददत र व्यिजस्थत बनाउन,े 
 एकीकृत सामाजजक सरुक्षा नीतत अिलम्बन गरी आम नागररकलाई अतनिायय र सियव्यापी सामाजजक 

सरुक्षाको दायरामा समेट्ने, 
 असल श्रम सम्बन्त्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि अतभिवृर्द् गने, 
 सबै प्रकारका श्रम िोषण र बालश्रमको अन्त्त्य गने । 
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४. रणनीततिः  
 राविय रोजगार नीततको तजुयमा, श्रमको हक एिं रोजगारीको हकसम्बन्त्धी काननु तनमायण गने, 
 िैदेजिक रोजगारीलाई सरुजक्षत, मयायददत, भरपदो र प्रततफलयकु्त बनाउने, 
 श्रतमकको हक अतधकारको संरक्षण तथा लगानी मैरी िातािरणको सजृना गरी असल श्रम सम्बन्त्ध स्थापना 

गने ,  
 सीप तथा व्यािसावयक तातलमका अिसरहरूको विकास एिं विस्तार गदै राविय तथा अन्त्तरायविय क्षेरमा 

प्रततस्पधी श्रमिजक्तको उत्पादन गने, 
 सबै स्थानबाट सबै वकतसमको बालश्रम उन्त्मूलन गने ,  
 सामाजजक सरुक्षा कोषको प्रभािकारी पररचालन गने ,  
 मवहलाको रोजगारीलाई सरुजक्षत, भरपदो र व्यिजस्थत गरी िैदेजिक रोजगारीमा जाुँदा उत्पन्न हनु ेजोजिम 

न्त्यूनीकरण गने । 

५. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 श्रम तथा रोजगारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन; 

 िैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 श्रतमक तथा कामदारको सामाजजक सरुक्षा र सामाजजक सरुक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, 
मापदण्ड र तनयमन, 

 औद्योतगक वििाद समाधान, 

 रोजगारसम्बन्त्धी त्याङ्क, अध्ययन र अनसुन्त्धान,  

 श्रम तथा व्यिसायजन्त्य स्िास््य सरुक्षा तनरीक्षण र श्रम-सम्बन्त्धसम्बन्त्धी आयोग, 

 रोजगारउन्त्मिु सीपमूलक एिं व्यािसावयक तातलम नीतत, 

 टे्रड यतुनयनसम्बन्त्धी एकीकृत काननु र तनयमन, 

 बालश्रम तनिारणसम्बन्त्धी नीतत र काननु, 

 व्यिसायजन्त्य स्िास््य तथा सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 विदेिीहरूका लातग श्रम स्िीकृतत, 

 श्रम सहचारी , 
 िेरोजगारसम्बन्त्धी एकीकृत त्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन र अनसुन्त्धान,  

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरायविय संघ संस्थासुँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन । 
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६. आतथयक िषय २०७5/७6 को बजेट व्यक्तव्यमा उजल्लजित नीतत र काययक्रमका बुुँदाहरूको 
2075 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

22 मलुकु तभर थप रोजगारी तसजयना गरी क्रमििः 
नेपालीलाई िैदेजिक रोजगारीमा जान नपने 
अिस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 
िरुु गने । व्यिसावयक कृवष, तसुँचाइ, 

िानेपानी, नदी तनयन्त्रण, िन, पययटन, यातायात 
पूिायधार र तीनै तहका सरकारहरूका 
साियजतनक तनमायणका अन्त्य क्षरेलाई यस 
काययक्रममा आिर्द् गररने ।  

रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2075 
कायायन्त्ियनमा आएको । प्रधानमन्त् री रोजगार 
काययक्रम संचालनको लातग सबै स्थानीय तहमा 
रोजगार संयोजकको पदपूततयका लातग छनौट 
कायय सम्पन्न गरी 7 सय 4 स्थानीय तहका 
लातग िटाई सवकएको ।  

23 श्रम बजारमा माग अनरुूपको सीपयकु्त 
जनिजक्त आपूततय गनय छोटो अितधका तनिःिलु्क 
तातलम सञ्चालन गने व्यिस्था तमलाइने । 

भैसेपाटी, िटुिल र ईटहरी व्यिसावयक तथा 
सीप विकास तातलम प्रततष्ठानहरूको स्थापना 
भएको । तातलमको लातग ७ विषयगत क्षेर 
पवहचान भएको । 

24 समान कामको लातग समान ज्यालाको नीतत 
लागू गररने ।  

न्त्यूनतम ज्याला पूनरािलोकन गररने ।  

समान कामका लातग समान ज्यालाको नीतत 
कायायन्त्ियन भइरहेको । 

न्त्यूनतम ज्याला पनुरािलोकन गरी तमतत 
२०७५ श्रािण १ गते देिी लागू गररएको ।  

 

व्यिसायजन्त्य स्िास््य सरुक्षा सतुनजश्चत गनय 
श्रम तनरीक्षणलाई प्रभािकारी ढंगले 
कायायन्त्ियन गररने ।  

 

३ सय ४५ औद्योतगक व्यिसावयक 
प्रततष्ठानहरूको श्रम तनरीक्षण गररएको । 

 
27 स्िदेिमा रोजगारीका पयायप्त अिसर तथा 

छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन 
रणनीततको रूपमा िैदेजिक रोजगारीको 
अिसरको उपयोग गररने ।  

िैदेजिक रोजगारीमा जानहेरूका लातग सीप 
प्रदान गनय हालसम्म 29 तातलम केन्त्रहरू 
सूजचकृत गररएको । 

 

अन्त्तर-सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्त्यूनतम 
सीप तसकेर मार िैदजिक रोजगारीमा जान 
पाउने व्यिस्था गररने ।  

प्रत्येक प्रदेिमा िैदेजिक रोजगार सेिा 
कायायलय स्थापना गरी श्रम स्िीकृतत सेिालाई 
सहज तलु्याइने । 

सबै प्रदेिमा श्रम तथा रोजगार कायायलय 
स्थापना गरी िैदेजिक रोजगार सेिा सञ्चालनमा 
आएको।  

 

64  सबै नागररक राज्यबाट संरजक्षत भएको  एवककृत सामाजजक सरुक्षा नीतत तजुयमा 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

अनभुतूत हनुे गरी छररएर रहेका विद्यमान 
सामाजजक सरुक्षाका काययक्रमहरू एकीकृत 
तिरले सञ्चालन गदै यसको दायरा फरावकलो 
बनाउन एकीकृत सामाजजक सरुक्षा नीतत 
तजुयमा गरी कायायन्त्ियन गररने । 

गनेसम्बन्त्धी अिधारणा र परामियदाताको सेिा 
तलन काययवििरण तयार गररएको । 

 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजना 
२०७५।८।६ गते स्िीकृत भई 
कायायन्त्ियनमा आएको । 

 २०७५।८।६ गते बाट रोजगारदाताको 
सूचीकरणसम्बन्त्धी कायय प्रारम्भ भएको । 

 २०७५।८।११ गते सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सामाजजक सरुक्षासम्बन्त्धी 
औपचाररक िरुुिात भएको । तमतत 
२०७५।११।२९ गते सम्म २१७६ 
रोजगारदाता सूचीकरण प्रवक्रयामा सामेल 
भएका ।  

67 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐनको 
तनयमािली तजुयमा गरी लाग ुगररने । 

योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा 
तनयमािली, 2075 तजुयमा भएको । 

68 असंगदित क्षेरका वकसान, श्रतमक तथा 
स्िरोजगारीमा रहेका व्यजक्तहरूलाई समेत 
क्रमििः सामाजजक सरुक्षाको दायरमा समावहत 
गररने । सामाजजक सरुक्षाको दायरामा रहेका 
कुनै पतन व्यजक्तले दोहोरो सवुिधा नपाउन े
व्यिस्था गररने । 

असंगदित क्षेरलाई सामाजजक सरुक्षाको 
दायरामा ल्याउन अध्ययन गरी नीतत तजुयमा 
गनेसम्बन्त्धी अिधारणा र परामियदाताको सेिा 
तलन कायय वििरण तयार गररएको । 

 

७. आतथयक िषय २०७5/७6 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
 सामाजजक सरुक्षा योजना संचालन काययवितध, २०७५ स्िीकृत भएको । 
 रोजगारदाता र श्रतमकको सूचीकरणसम्बन्त्धी काययवितध २०७५ स्िीकृत भएको । 
 नेपाल सरकारले मंतसर ११ लाई सामाजजक सरुक्षा ददिस घोषणा गरेको । 
 रावियस्तरको कल्याणकारी कोषबाट सामाजजक सरुक्षा कोषलाई प्राप्त रु.२० अबय ३८ लाि १४ 

हजार रकम "क" िगयका बाजणज्य बैंकहरूमा (मदु्दती िातामा) लगानी गरेको । 
 नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रतमकसवहतको प्रदेिस्तरीय तरपक्षीय अन्त्तवक्रय या काययक्रम प्रदेि नं 

३ को हेटौंडा र कािमाडौ प्रदेि नं १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेिको पोिरा र प्रदेि नं ५ को 
बटुिल र नपेालगंजमा रोजगारदाता संगिन र टे्रडयतुनयनका बीचमा अन्त्तवक्रय या काययक्रम सम्पन्न । 

 श्रम तनयमािली, २०७५ स्िीकृत भएको । 
 श्रतमकहरूले पाउने पाररश्रतमक र अन्त्य वित्तीय सवुिधा अतनिायय रूपमा बैंक िाता माफय त भकु्तानी 

गनुय गराउनपुने व्यिस्था लागू गररएको । 
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 बालश्रम तनिारण राविय गरुुयोजना स्िीकृत भई लाग ुभएको ।  
 मन्त्रालयको समन्त्ियमा ईटा व्यिसायी महासंघ द्वारा ईट्टाभट्टामा बालश्रमको तनिारणको अन्त्त्यको 

घोषणा भएको। 
 ६१ स्थानमा बालश्रम तनरीक्षणको कायय गररएको । 
 १३९ प्रततष्ठानहरूमा श्रम अतडट भएको । 
 बैदेजिक रोजगार इजाजत धरौटी बढाइएको । 
 विदेि जस्थत नेपाली दतुािासहरूबाटै पनु श्रम स्िीकृतत उपलब्ध गराउने व्यिस्था गररएको । 

मागपर नेपाली दतुािासहरूबाटै प्रमाणीकरण गने व्यिस्था गररएको। 
 अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्त्सलुर सेिा विभाग, कूटनीततक तनयोगहरू, िैदेजिक रोजगार 

विभाग, बैंक र तबमा कम्पनीका सभयरहरूलाई अन्त्तरआिर्द् (Link) गरी एकीकृत िैदेजिक रोजगार 
सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (FEIMS) कायायन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 िैदेजिक रोजगारीसम्बन्त्धी आधारभतू सूचनाहरू सम्प्रषेण हनुे गरी "िैदेजिक रोजगारी" नामक 
मोिाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 िैदेजिक रोजगार अतभमिुीकरण पाठ्यक्रम पररमाजयन गररएको । 
 िून्त्य लागत/रोजगारदाताले िचय व्यहोने तसर्द्ान्त्त अनरुूप नेपाल सरकार र मलेजिया सरकारबीच 

दद्वपक्षीय श्रम सम्झौता (MoU) भएको। 
 नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच दद्वपक्षीय श्रम सम्झौता (MoC) सम्पन्न भएको।  
 ओमन, संयकु्त अरब इतमरेट्स र कतार सरकारसुँग श्रम सम्झौताको लातग तलजित प्रस्ताि सवहत 

िाताय भएको ।  
 मररसस र सेसेल्स सरकार सरकारसुँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताि गररएको । 
 एजियाका िैदेजिक रोजगारीमा कामदार पिाउन े१२ देिहरूको साझा मञ्च, "कोलम्बो प्रोसेस" का 

उच्च सरकारी अतधकारी स्तरीय पाुँचौ िैिक र मन्त्रीस्तरीय छैटौँ परामिय िैिक कािमाडौंमा सम्पन्न 
भएको। 

 िैदेजिक रोजगारीको जिलजिलामा अंगभग िा विरामी भएका कामदारहरूलाई आतथयक सहायता प्रदान 
गनय वििेषज्ञ सतमततको िैिक तनयतमत गराई आतथयक सहायता ददने कायय सचुारु गररएको। 

 ५०४ मतृक कामदारका पररिार र १७५ अंगभंग तथा तबरामी कामदारलाई आतथयक सहायता 
उपलब्ध गराइएको ।  

 नेपाली दतुािास- तसओल, क्िालालम्परु, दोहा, जेद्दा, आिधुािी, मस्कट र नपेाली महाबाजणज्य 
दतुािास जेद्दा गरी ६ कूटनीततक तनयोगमा १/१ जना जनसम्पकय  सहायक (स्थानीय कमयचारी) राख्न े
व्यिस्था तमलाइएको । 

 मन्त्रालयमा गनुासो सनुिुाइका लातग कल सेन्त्टर स्थापना गररएको । 
 रोजगारीको हकसम्बन्त्धी तनयमािली, २०७५ स्िीकृत भएको। 
 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन तनदेजिका, २०७५ स्िीकृत भएको । 
 विषयगत मन्त्रालयसुँग समन्त्िय गरी प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्ियनमा ल्याइएको ।  
 सबै स्थानीय तहहरूमा "रोजगार सेिा केन्त्र" स्थापना गररएको। 
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 िेरोजगारहरूको त्याङ्क संकलन र सूचीकरण तथा रोजगारीका अिसरहरूको त्याङ्क संकलन र 
अतभलेिाङ्कन स्िचातलत प्रणालीबाट गने व्यिस्था गनय रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) 
को विकास गरी त्यांक संकलन कायय भइरहेको । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमका सम्बन्त्धमा रावियस्तरमा संसदीय सतमतत, प्रदेि समाजजक विकास 
मन्त्रीहरू, विज्ञ, विषयगत मन्त्रालय, यिुाहरूको संगिन तथा रोजगारीका क्षेरमा काम गने 
सरोकारिालाहरूसुँग २५ पटक अन्त्तवक्रय या तथा छलफल काययक्रम आयोजना गररएको । 

 स्थानीय तहमा िेरोजगार दताय काययको २०७५ चैर १ गते बाट थालनी भएको । 
 सिै प्रदेिमा स्थानीय तहका प्रमिु प्रिासवकय अतधकृत र रोजगार संयोजकलाई लजक्षत गरी 

अतभमिुीकरण तातलम सञ्चालन भइरहेको। 
 आन्त्तररक रोजगार प्रिर्द्यनको लातग होटल, रेषु्टरेन्त्ट, धाुँगो तथा गामेन्त्ट, अटोमोिाइल, जेम्स एण्ड 

स्टोन, छाला जतु्ता तथा छालाजन्त्य अन्त्य उत्पादनका क्षेरमा नयाुँ रोजगारी सजृना गने गरी 
सम्बजन्त्धत उद्योगी व्यिसायीसुँग सम्झौता गने गरी तयारी गररएको। 

 मन्त्रालयको कायय क्षेर तभर पने नीततगत, संस्थागत र प्रवक्रयागत सधुारका लातग तनम्न अनसुार 
क्षेरगत/विषयगत अध्ययन गरी सझुाि सवहतको प्रततिेदन तलइएकोिः 

 िैदेजिक रोजगार सधुार सझुाि काययदलको प्रततिेदन २०७५, 
 िैदेजिक रोजगारका लातग सम्भाव्य नयाुँ गन्त्तव्य मलुकुहरूको पवहचानसम्बन्त्धी अध्ययन 

प्रततिेदन २०७५, 
 औपचाररक माध्यमबाट विप्रषेण तभत्र्याउने र उत्पादनमूलक क्षेरमा उपयोग गने 

गराउनेसम्बन्त्धी अध्ययन प्रततिेदन २०७५,  
 जचया क्षेर अध्ययन उच्चस्तरीय काययदलको प्रततिेदन २०७५, 
 िैदेजिक रोजगारमा रहेका व्यजक्तहरूको लातग सञ्चय कोष तथा योजनासम्बन्त्धी अध्ययन 

प्रततिेदन 2075, 

८. आतथयक िषय 2074।75 मा वितनयोजजत बजेट तथा िचयको यथाथय वििरणिः 
        चाल ुिचय          (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3710113 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 67226 51233 76% 
3710123 श्रम विभाग 29483 21576 73% 
3710133 श्रम कायायलयहरू 47023 34644 74% 
3710163 रोजगार सूचना केन्त्रहरू 20645 19572 95% 
3710173 िैदेजिक रोजगार विभाग 130738 115307 88% 
3710183 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 13378 11703 87% 
3710193 िैदेजिक रोजगार प्रिधयन बोडय 11570 9950 86% 
3711013 बालश्रम तनिारण तथा बालश्रम सधुार आयोजना 7388 4726 64% 
3711033 व्यिसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्िास््यसम्बन्त्धी आयोजना 13187 10802 82% 
3711043 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 319042 259144 81% 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3711053 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 273102 245902 90% 
3711073 सामाजजक सरुक्षा कोष 25730 19722 77% 

  जम्मा 958512 804281 84% 
पुुँजीगत िचय         (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3710114 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 16331 11057 68% 
3710124 श्रम विभाग 726 681 94% 
3710134 श्रम कायायलयहरू 116890 89971 77% 
3710164 रोजगार सूचना केन्त्रहरू 524 519 99% 
3710174 िैदेजिक रोजगार विभाग 35336 23556 67% 
3710184 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 4463 4462 100% 
3711034 व्यिसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्िास््यसम्बन्त्धी आयोजना 1293 1182 91% 
3711044 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 25824 19405 75% 
3711054 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 14360 6735 47% 
3711074 सामाजजक सरुक्षा कोष 6090 4982 82% 

  जम्मा 221837 162550 73% 
 

९. आतथयक िषय 2075/76 मा वितनयोजजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको िचयको अिस्थािः 
         चाल ुिचय       (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3710113 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 190800 42323 22% 
3710123 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 101284 51167 51% 
3710173 िैदेजिक रोजगार विभाग 124438 57963 47% 
3710183 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 12760 7271 57% 
3710193 िैदेजिक रोजगार प्रिधयन बोडय 10700 7359 69% 
3711043 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 109595 19025 17% 
3711053 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 150300 59 0% 
3711073 सामाजजक सरुक्षा कोष 38292 25133 66% 
3711083 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 3096325 53208 2% 
  जम्मा 3834494 263508 7% 

पुुँजीगत िचय       (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3710114 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 180520 1336 1% 
3710124 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 42022 6795 16% 
3710174 िैदेजिक रोजगार विभाग 4720 3206 68% 
3710184 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 200 0 0% 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3711044 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 5300 168 3% 
3711054 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 7500 0 0% 
3711074 सामाजजक सरुक्षा कोष 1000 0 0% 
3711084 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 3675 0 0% 

  जम्मा 244937 11505 5% 

 

   

 

 

  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  196 

 

संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम :  

नेपालको पययटन क्षेरले विदेशी मदु्रा आर्यन, रोर्गारी तसर्यना, आतथयक कृयाकलाप अतभिवृि र समग्र आतथयक 
विकास र समनु्नततमा टेिा परु् याउँदै आएको छ। देशमा रहेका सम्पूणय मूतय र अमूतय साँस्कृततक 
सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास गरी ततनको आतथयक उपयोग गने तथा पययटनलाई मलुकुको आतथयक 
आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रततफल र्नर्ीिनको तल्लो तहसम्म 
परु् याउन संस्कृतत र पययटन क्षेरको विवितधकरण, विस्तार र प्रिियन गररन ुआिश्यक छ। पययटन क्षेरको 
विकास र विस्तार सवहत आन्त्तररक र बाह्य हिाई यातायात विकास गरी थप सरुक्षक्षत, स्तरीय र भरपदो 
बनाउन यो मन्त्रालय प्रयासरत रहेको छ ।  

२. दीर्यकालीन सोच: 

मलुकुको समवृिको एक अग्रणी संिाहक पययटन क्षेर रहन े।  

३. उद्दशे्य: 
 नेपाललाई गणुस्तरीय पयायपययटन अनकुुल र सरुक्षक्षत बनाई आकर्यक तथा प्रमखु पययटकीय गन्त्तव्य 

(Regional Hub) को रूपमा स्थावपत गने ।  

 पययटकीय गन्त्तव्यस्थल तथा उपर्मा विवितधकरण गरी पययटन सँस्कृततको विकास गने ।  

 पययटकीय क्षेरबाट प्राप्त लाभ र्नस्तरमा परु् याउन े।  

४. रणनीतत: 
 पययटनलाई सबै मौसममा चलायमान बनाउन प्रवितध तथा गततवितधको विकास गने । 

 तछमेकी मलुकुहरू तथा प्रमखु पययटन बर्ारमा व्यापक प्रचारप्रसार र प्रिियन गरी गणुस्तरीय पययटक 
िवृि गने । 

 पययटकीय गततवितधहरूलाई सरुक्षक्षत, ददगो र गणुस्तरीय बनाउने । 

 पययटनको सम्भािना बोकेका क्षशक्षा, स्िास््य, खेलकूद र्स्ता क्षरेहरू समेटेर एवककृत पययटन 
विकासमा र्ोड ददन े। 

 स्िदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्सावहत गदै साियर्तनक-तनर्ी-सहकारी साझेदारीको अिधारणा अनरुूप 
पययटन पूिायधारहरूको विकास, बर्ारीकरण र प्रियिन गने ।  

 तीनै तहका सरकार बीच समन्त्िय कायम गरी पययटकीय गन्त्तव्यस्थलको एकीकृत विकास तथा 
विस्तार गने । 

 पययटकीय उपर्को मूल्य शृ्रङ्खलामा आिि गरी र्नस्तरसम्म लाभ परु् याउने ।  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  197 

५. काययक्षरे : 

नेपाल सरकार (काययविभार्न) तनयमािली, २०७4 बमोक्षर्म यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 संस्कृतत, लतलतकला, धमय, सभ्यता र सम्पदासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड,  

 परुाताक्षत्िक महत्त्िका स्थान र प्राचीन स्मारकसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 राविय संग्रहालय, अतभलेखालय, 

 अन्त्तरायविय एिं रावियस्तरका ऐततहातसक, परुाताक्षत्िक, धातमयक एिं साँस्कृततक महत्त्िका स्थल एिं 
विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्धान, 

उत्खनन,् पनुतनयमायण र प्रचारप्रसार, 

 प्राकृततक, धातमयक, साँस्कृततक, परुाताक्षत्िक, साहतसक पययटनसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ड र तनयमन, 

 केन्त्द्रीयस्तरका प्रज्ञाप्रततष्ठानसम्बन्त्धी नीतत तथा काननु, 

 विदेशी तमररािहरूसँग भएका सक्षन्त्ध सम्झौताका राविय महत्त्िका दस्तािेर् संरक्षण, 

 पययटनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 क्यातसनोसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 पियतारोहण, ट्राभल, टे्रवकङ्गसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड र तनयमन, 

 पययटन शलु्क तनधायरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड र तनयमन, 

 भार्ा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान, नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान तथा नेपाल संगीत तथा 
नाट्यकला प्रततष्ठान, 

 पशपुतत क्षेर विकास कोर्, लकु्षम्बनी विकास कोर्, बहृत्तर र्नकपरु क्षरे विकास पररर्द्, 

 वितभन्न धमय, र्ातर्ाती, सम्प्रदाय, भार्ाभावर्काको सावहत्य, संगीत, तलपी, कला, संस्कृतत र चलक्षचरको 
संरक्षण तथा विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 तनकासी गररने परुाताक्षत्िक िस्तहुरूको र्ाँच र अनमुतत, 

 िाययुान तनमायण तथा तडर्ाइन, सञ्चालन र ममयत सम्भार, विमानस्थल तनमायण तथा सञ्चालन, एयर 
नेतभगसेन सेिा तथा उड्डयन तातलम संस्था आददको इर्ार्त र तनयमन , 

 हिाइ भाडा, विमानस्थल शलु्क, एयर नेतभगशेन सेिा शलु्क र तनयमन, 

 िायसेुिा काययसञ्चालन अनमुतत, इर्ार्त र उडान अनमुतत, 

 नागररक उड्डयनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन , 

 नागररक उड्डयन व्यिसाय तथा पेशाविद्हरुको अनमुतत, स्तर तनधायरण र तनयमन, 

 हिाइ सरुक्षासम्बन्त्धी अन्त्तरायविय सँगठनबाट प्रततपाददत स्तर, मापदण्ड, मागयदशयन र कायायन्त्ियन , 

 एयरनेतभगसेन र एयर ट्रावफक सेिा, 
 हिाईक्षेरको व्यिस्थापन, 

 उड्डयन सेिाको लातग मौसमसम्बन्त्धी सूचना सेिा, 
 उड्डयन खोर् तथा उिार काययमा सहयोग तथा समन्त्िय, 

 अन्त्तरायविय, क्षेरीय र आन्त्तररक विमानस्थल तनमायण, सञ्चालन र व्यिस्थापन, 

 िाययुान दरु्यटना र्ाँचसम्बन्त्धी, 
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 अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइतडंग, हृयाङ्गग्लाइतडंग र्स्ता हिाई खेल/साहतसक उड्डयन/ मनोरन्त्र्नात्मक 
उड्डयन वियाकलापसम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड , 

 प्रतततलपी अतधकारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायायन्त्ियन र तनयमन, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय संर् संस्थासँग सक्षन्त्ध, सम्झौता, अतभसक्षन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय , 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियर्तनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन, 

 नेपाल क्षशक्षा सेिाअन्त्तगयत आवकय योलर्ी समूहको सञ्चालन, 

 नेपाल इक्षन्त्र्तनयररङ्ग सेिा अन्त्तगयत देहायका समूहको सञ्चालन, 

(क) तसतभल इक्षन्त्र्तनयररङ्ग समूहअन्त्तगयत एअरपोटय उपसमूह 

(ख) एरोनवटकल इक्षन्त्र्तनयररङ्ग समूह, 

(ग) क्षशतभल एतभएसन अपरेसन एण्ड इक्षन्त्र्तनयररङ्ग समूह ।  

६. आतथयक िर्य २०७5।७6 को बरे्ट िक्तव्यमा उक्षल्लक्षखत नीतत र काययिमका बुदँाहरूको 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नं. बरे्ट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
113 आगामी दईु िर्यमा २० लाख पययटक 

तभराउने गरी तभक्षर्ट नेपाल २०२० 
अतभयान सञ्चालन गररने। 

पययटन पूिायधारः 
 दोलखा र रामेछापको तसमानामा पने सैलङु्गमा 
भ्यटुािरको तनमायण भएको ।  

 हेलम्ि ु क्षेरमा १०, लाङटाङ क्षेरमा २०, 
मकाल ु िरुण क्षेरमा ८, दोलखा लखनपरुमा 
१०, रुकुममा गरुरल्ला टे्रल र यासाय टे्रल 
१०/१० वक.तम. पदयारामागय तनमायण 
भएको।   

 रारा (ताल्चा) मा पययटकीय सूचना केन्त्द्रको 
तनमायण भएको। 

Visit Nepal Year  2020: 

 सक्षचिालयको स्थापना, मूल आयोर्क सतमतत 
र काययिम कायायन्त्ियन उप-सतमतत गठन, 
राविय काययिम संयोर्कको तनयकु्षक्त, लोगो 
स्िीकृत, नेपाल भ्रमण िर्य 2020 काययिम 
सञ्चालन काययवितध 2075 स्िीकृत । साथै 
राविय तथा अन्त्तरायविय रूपमा लन्त्डन, बतलयन, 
ददल्ली लगायतका मखु्य स्रोत बर्ारमा 
प्रबियनका विविध काययिमहरू सम्पन्न। 

114 मलुकुभरका कक्षम्तमा १०० नयाँ पययटकीय 
गन्त्तव्यस्थलको पवहचान गरी विकास तथा 

 नयाँ गन्त्तव्यहरूको पवहचान, विकास र प्रिियन 
गनय प्रत्येक क्षर्ल्लाबाट कम्तीमा १  रहनेगरी 
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बुदँा नं. बरे्ट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
प्रिियन गररने।  
 

१०० नयाँ पययटन गन्त्तव्यको छनौट गरी 
कायायन्त्ियनमा आएको।  

 हरेक प्रदेशमा १/१ नमनुा पययटन गन्त्तव्य 
छनौट गरी ३ िर्यमा सम्पन्न हनुे गरी पूिायधार 
विकासका कायय अक्षर् बढाइएको।  

115 केही मौसममा सीतमत पययटनलाई बाहै्र 
मास चलायमान बनाइने। भारत र चीन 
लक्षक्षत पययटक प्रिियन काययिमलाई 
विशेर् रूपमा अक्षर् बढाईने। 

 पययटनलाई बाहै्रमास चलायमान बनाउन 
भारतको Mumbai, Delhi, Chennai, 

Bangaluru, Kolkata, Bodgaya लगायत ११ 
स्थानमा र चीनको Lhasa, Shanghai, Beijing, 

Chengdu, Hongkong लगायत ६ स्थानहरूमा 
Sales Missions तथा Travel Mart 
काययिमहरू सम्पन्न भएका ।  

116 नेपाललाई माइस टुररर्म केन्त्द्रको रूपमा 
विकास गनय आिश्यक पूिायधार विकास 
गररने।  

 International Conference and Cultural 
Exchange, International Youth Conclave, 
Nepal International Film Festival, YALA 

International Film Festival तथा The Man 

from Kathmandu: Nepalese Hollywood 

Movie प्रदयशन लगायतका २२ काययिमहरू 
सम्पन्न भएका।   

117 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन 
प्रततष्ठानलाई मातनत विश्वविद्यालयको 
रूपमा विकास गनय आिश्यक पूियधार 
विकास गररने।  

पययटन क्षेरको सूचना, र्ानकारी र वित्तीय 
पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा 
आिि गररने। 

अन्त्तरायविय बर्ारमा नेपालको पययटनको 
प्रचार प्रसार र बर्ारीकरण गनय 
विदेशक्षस्थत तनयोगहरूलाई पररचालन 
गररने।  

वहमाली आरोही र पदयारी पययटकको 
सरुक्षा र आकक्षस्मक उिारको भरपदो 
व्यिस्था तमलाइने। 

 पययटनमा विश्वस्तरका र्नशक्षक्त उत्पादन, सीप 
विकास तथा अतभिवृि गने उदे्दश्य सवहत 
नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन 
प्रततष्ठानलाई मातनत विश्वविद्यालयको रूपमा 
विकास गनय विधेयकको मस्यौदा 
मक्षन्त्रपररर्द् मा पेश भएको । 

 Tourism Satellite Account को Stock 

Analysis प्रततिेदन तयार भएको।   

 स्थलमागयिाट नेपाल आउन े भारतीय 
पययटकहरूसँग सम्बक्षन्त्धत त्याङ्ग संकलनको 
लातग केन्त्द्रीय त्याङ्क विभागसँग समन्त्िय गरी 
कायय भइरहेको ।  

 आन्त्तररक र बाह्य पययटकको खचय सम्बन्त्धी 
अध्ययनको लातग नपेाल राि बैक र केन्त्द्रीय 
त्याङ्क विभागसँग समन्त्िय भइरहेको। 

 चीन र भारतक्षस्थत नेपाली दतुािाससँगको 
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बुदँा नं. बरे्ट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
समन्त्ियमा माकेवटङ्ग विशेर्ज्ञ तनयकु्त गनय TOR 

तयार गररएको। 

 पययटक खोर्, उिार, उपचार तथा 
अनगुमनसम्बन्त्धी काययवितध, २०७५ र्ारी भई 
कायायन्त्ियनमा रहेको तथा पययटन विभाग, 

नागररक उड्डयन प्रातधकरण समेतबाट तनयतमत 
रूपमा अनगुमन हनुे व्यिस्था तमलाइएको। 

119 हिाइ उड्डयन क्षेरमा उच्च प्रवितध प्रयोग 
र अन्त्तरायविय विमानस्थलको तनमायण 
काययमा तीव्रता ददने। 

तनर्गढ अन्त्तरायविय विमानस्थल शरुु गने, 
तरभिुन अन्त्तरायविय विमानस्थलको विस्तार 
गने, पोखरा क्षेरीय अन्त्तरायविय 
विमानस्थलको तनमायण सम्पन्त् न गरी 
सञ् चालन गररने ।  

 तरभिुन अन्त्तरायविय विमानस्थलको आगमन 
कक्षबाट नया ँ पावकिं ङस्थलमा पगु्ने विद्यतुीय 
भर् याङ र तलफ्ट तनमायण कायय अक्षन्त्तम चरणमा 
पगुकेो। 

 बलेिा, रार्विरार् र साँफेिगर विमानस्थलमा 
Aerodrome Flight Information System 

(AFIS) सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 ताल्चा, तसतमकोट, र्मु्ला, र्फुाल तथा तेक्षिङ्ग 
वहलारी विमानस्थलमा CCTV र्डान गररएको। 

 चन्त्द्रगढी, विराटनगर र तसमरा विमानस्थलमा 
व्यिस्थापन तथा सरुक्षा तनकाय बीच समन्त्िय 
र सञ्चारको लातग Land Mobile Radio प्रणाली 
सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 भोर्परु, डोल्पा, पोखरा तथा तेक्षिङ्ग वहलारी 
विमानस्थलमा मौसम सूचना प्रणाली 
सञ्चालनमा ल्याइएको।  

 चन्त्द्रगढी, तमु्लीङटार, भरतपरु, र्नकपरु, 
धनगढी, तसमीकोट, र्मु्ला, रारा, र्ोमसोम 
विमानस्थलहरूमा उद्वार तथा अक्षग्न 
तनिारणको उपकरण र्डान कायय अक्षन्त्तम 
चरणमा रहेको।  

 गौतमबिु अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायण 
काययको भौततक प्रगतत ६७ प्रततशत भएको। 
सन ् २०१९ र्नुमा परीक्षण उडान तथा 
सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउन े गरी काम 
अगातड बढेको। 

 पोखरा अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायण कायय 
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बुदँा नं. बरे्ट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
तोवकएको समयभन्त्दा अगातड सन ् २०२0 
सम्ममा सम्पन्न गने गरी कायय अक्षर् बढेको।  

 तनर्गढ अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायणको 
लातग िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (EIA) 

प्रततिेदन स्िीकृत भएको। विमानस्थललाई 
आिश्यक 110 विगाहा मध्ये 65 तबगाहा 
र्ग्गा अतधग्रहणको कायय सम्पन्न भएको।  

120 विराटनगर, र्नकपूर, नपेालगञ् र् र 
धनगढी विमानस्थललाई क्षेरीय 
विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्त् नतत गरी 
तछमेकी मलुकुहरूसम्म उडान शरुू 
गररने। दाङमा िैकक्षल्पक विमानस्थल 
तनमायणको कायय अगातड बढाइने।  

 

 विराटनगर, नेपालगि र र्नकपरु 
विमानस्थलको धािनमागय, ट्याक्सी िे, एप्रोन 
ओभरले कायय सम्पन्न भएको।  

 विराटनगर विमानस्थलमा ७ िटा ATR 72 
विमान पावकय ङ गनय सवकने गरी एप्रोन 
विस्तारको कायय शरुु भएको।   

 नेपालगि विमानस्थलमा ६ िटा ATR 72 
विमान पावकय ङ क्षमताको एप्रोन विस्तारको 
कायय शरुु भएको।  

 धनगढी विमानस्थलको फेक्षन्त्सङको कायय 
सम्पन्न भएको। धािनमागय, ट्याक्सी िे र 
एप्रोन विस्तारको कायय शरुु भएको। 

 दाङमा बैकक्षल्पक विमानस्थल तनमायणको लातग 
पूिय सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।  

121 काभ्रपेलाञ्चोकमा िैकक्षल्पक आन्त्तररक 
विमानस्थल तनमायणको सम्भाव्यता अध्ययन 
गरी तनमायण कायय अक्षर् बढाइने।  

 पूिय सम्भाव्यता अध्ययन भएको। EIA को 
कायय गनयको लातग िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयमा सहमततका लातग पठाइएको।  

122 विपद् प्रभावित पययटक तथा अन्त्य 
व्यक्षक्तलाई आपतकातलन उिार गनय 
हेतलप्याड नपगुकेा सबै स्थानीय तहमा 
हेतलप्याड तनमायण गररने। 

 सम्बक्षन्त्धत स्थानीय तहले नै हेतलप्याड बनाउन े
र सोको अतभलेख तथा तनगरानी प्रातधकरणले 
गने गरी “र्तमनको सतहमा हेतलप्याड तनमायण 
तथा सञ्चालनसम्बन्त्धी काययवितध, 2075” 
स्िीकृत भएको।  

126 पशपुतत क्षेर र लकु्षम्बनी क्षेरको तनमायण 
सम्पन्न गनय, र्नकपरुको र्ानकी मक्षन्त्दर 
संरक्षण गनय र तलच्छविकातलन 
लतलतकलाका विश्व विख्यात नमनुा 
कैलाशकुट भिनको अध्ययन तथा 

पशपुतत क्षरे विकास कोर्ः 
 िनकालीमा फेक्षन्त्सङ्ग कायय, िनगणेश ढंुगधेारा, 
िेदविद्याश्रम छाराबास भिन, गहेु्यश्वरी मक्षन्त्दर 
प्रांगणको धमयशालाको ममयत सम्भार तथा 
र्ीणोद्वार कायय सम्पन्न भएको। 
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बुदँा नं. बरे्ट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
उत्खनन ्गने ।  

 
 दशयनमागयमा प्रस्तरफलक छाप्न े कायय 90 
प्रततशत सम्पन्न, ईट्टापाखामा प्रस्तरफलक छाप्न े
कायय 75 प्रततशत सम्पन्न भएको ।  

लकु्षम्बनी विकास कोर्ः 
 लकु्षम्बनी गरुुयोर्ना अनसुारका सूचना प्रवितध 
व्यिस्थापन, पाकय ङ्ग, कोलोन्त्याड, पोखरीहरू तथा 
रामग्राम तथा ततलौराकोटमा पैदल मागय 
तनमायण लगायत तनमायण कायय अक्षन्त्तम चरणमा 
रहेको। 

 5000 र्ना अट्न े अन्त्तरायविय सभाहल 
तनमायणाधीन रहेको । 

र्ानकी मक्षन्त्दरः 
 र्ानकी मक्षन्त्दर संरक्षणका लातग बहिुवर्यय 
खररद योर्ना स्िीकृतत भई कायायन्त्ियनमा 
आएको।  

127 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त संरचनाको 
पनुःतनमायणलाई ततब्रता ददइने। रानीपोखरी, 
धरहरा, काष्ठमण्डप लगायतका 
सम्पदाहरूको पनुःतनमायण आगामी तीन 
िर्यतभर सम्पन्न गररने। 

 स्ियम्भनूाथ क्षेरको अनन्त्तपरु र प्रतापपरु 
मक्षन्त्दर, बौिनाथ स्तपुा, हनमुानढोकाक्षस्थत गद्दी 
बैठक, पाटनको कृष्ण मक्षन्त्दर लगायत 
हालसम्म भकूम्पबाट क्षततग्रस्त 227 
सम्पदाहरूको पनुःतनमायण सम्पन्न भएको। 

 नेपाल सरकारको तनणययानसुार धरहरा र 
रानीपोखरीको पनुःतनमायण राविय पनुःतनमायण 
प्रातधकरण र काष्ठमण्डपको पनुःतनमायण 
काठमाडौं नगरपातलकाबाट भइरहेको ।   

७. आतथयक िर्य 2074/75 मा वितनयोर्न भएको बरे्ट खचयबाट हातसल भएको मखु्य उपलक्षधधहरूः 
 पययटनः 
 

 २५६२ औ बिु र्यन्त्ती एिं लकु्षम्बनी ददिसको अिसरमा अन्त्तरायविय बौि सम्मेलन सम्पन्न भएको। 

 हरेक प्रदेशको १/१ नमूना पययटन गन्त्तव्यस्थलको विकासको लातग (इलामको सन्त्दकपरु, 
र्नकपरुको धनरु्ाधाम, मकिानपरुको इन्त्द्रसरोिर, कास्कीको पन्त्चासे, कवपलिस्तकुो तनग्लीहिा, 
मगुकुो रारा र कैलालीको भादागाउँ) विस्ततृ आयोर्ना प्रततिेदन तयार भएको । साथै, मकु्षक्तनाथ 
मक्षन्त्दरक्षेरको विस्ततृ आयोर्ना प्रततिेदन तयार भएको ।  

 नेपाल पययटन बोडयको िेबसाइटलाई क्षचतनयाँ भार्ामा समेत तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । 
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 नागररक उड्डयनः 
 तरभिुन अन्त्तरायविय विमानस्थलमा हालको Air Traffic Congestion को समस्या न्त्यूनीकरण गनय तमतत 

२०७५।०२।०७ देक्षख तबहान ६ बरे्देक्षख अको ददन तबहान ३ बरे्सम्म विमानस्थललाई दैतनक 
२१ र्ण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 तनर्गढ अन्त्तरायविय विमानस्थलको िातािरणीय प्रभाि मूल्याँकन (EIA) प्रततिेदन स्िीकृत भएको। 
विमानस्थल तनमायणको सहर्ीकरणको लातग माननीय संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रीको 
संयोर्कत्िमा उच्चस्तरीय सहर्ीकरण सतमतत गठन भएको । 

 नेपाल िायसेुिा तनगमले 2 िाइड बडी (A330-200) विमान खररद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 धनगढी विमानस्थलमा (Instrument Flight Rules (IFR) लाग ु गरी रारीकालीन उडान अितरण र 
चन्त्द्रगढी विमानस्थलमा तभक्षर्तबतलटी कम भएको अिस्थामा समेत उडान अितरण गनय सक्ने गरी 
स्तरोन्नतत गररएको।  

 संस्कृततः 
 १८५ साँस्कृततक तथा परुाताक्षत्िक सम्पदाहरूको पनुःतनमायण कायय सम्पन्न गररएको।  
 बहराइनमा आयोक्षर्त सम्मेलनमा नेपालका विश्व सम्पदा सूचीमा सकु्षचकृत साँस्कृततक तथा 

परुाताक्षत्िक सम्पदाहरूलाई संभावित खतराको सूचीबाट हटाइएको। 

८. आ.ि. 207५/7६ को फागनु मवहना सम्मको वितनयोर्न बरे्ट खचयबाट हातसल भएको मखु्य 
उपलक्षधधहरूः 

   नागररक उड्डयनः 
 तरभिुन अन्त्तरायविय विमानस्थलको धािनमागय विस्तार तथा स्तरोन्नतत गने काययको ४० प्रततशत 

भौततक प्रगतत भएको। 

 धनगढी र चन्त्द्रगढी गरी २ विमानस्थलहरूमा रारीकातलन उडान शरुू भएको।  
पययटनः 
 नेपालमा आउने पययटक संख्यामा २५ प्रततशत ििृी भई सन ्२०१८ मा १२ लाख पगुकेो। 

 पियतारोहण र पदयारा बीमामा हनुे गरेको अतनयतमतता अन्त्त्य गरी अन्त्तरायविय रूपमा साख कायम 
गनय छानविन गरी दोर्ीमातथ कारिाहीको लातग तसफाररश गररएको।  

 नेपाल होटल तथा पययटन व्यिस्थापन प्रक्षशक्षण, नेपाल पययटन बोडय (NATHM) र Nepal 

Mountainerring Association गरी ३ संस्थाले करीब ६ हर्ार र्नालाई वितभन्न विर्यमा तातलम 
प्रदान गररएको। 

 

संस्कृततः 
 कवपलिस्तकु्षस्थत ततलौराकोट संग्रहालय र मोरंङको मदन भण्डारी संग्रहालय तनमायण कायय सम्पन्न 

भएको। 

 काठमाडौंको चन्त्द्रातगरी नगरपातलका, दहचोकमा ऐततहातसक व्यक्षक्तत्ि काल ु पाँडेको पूणय कदको 
सातलक तनमायण कायय सम्पन्न भएको । 

 काठमाडौं चोभारमा ऐततहातसक पौराक्षणक पार मिुश्रीको मूततय तनमायण कायय सम्पन्न भएको।  
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 महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देिकोटाको आिासलाई संग्रहालयको रूपमा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायय 
प्रारम्भ भएको।  

 सन ्१९५१ मा स्थापना भएको र विश्वका ९५ देश एिं पययटन बोडय सदस्य रहेको प्यातसवफक 
एक्षशया ट्राभल एशोतसयसन (पाटा) को सदस्यता तलएको तेक्षत्तस िर्यमा पवहलो पटक नेपाल 
डेक्षस्टनेशन/गभमेन्त्ट कतमवटको अध्यक्षमा तनिायक्षचत भएको। 

 World Craft Council द्वारा लतलतपरु शहरलाई World Craft City को रूपमा र्ोर्णा गरेको। 

 क्षचतिन र बददययाले अन्त्तरायविय ददगो पययटन गन्त्तव्यको रूपमा अिाडय पाएको। 

 काठमाडौंलाई विश्व प्रतसि ट्राभल तमतडया Guide Book बाट सन ्२०१९ मा र्मु्नै पने प्रमखु १० 
शहरमा र विश्व प्रतसि ट्राभल िेिसाईट Lonely Planet बाट र्मु्नै पने प्रमखु ५ शहरको सूचीमा 
समािेश गरेको।  

 China Adventure Tourism Forum (CATF) Organization Committee, CATF Consultative 

Committee र Online Voting को आधारमा काठमाडौं Polar Tourism Destination, 2018 चयन 
भएको।  

 हिाई यातायातमा यार ुविमा दावयत्िलाई एकीकरण गनेसम्बन्त्धी महासक्षन्त्ध (Montreal Convention, 

1999) अनमुोदन भई लागू भएको। अन्त्तरायविय उडानमा नेपाली यारहुरूको क्षततपूततय विमाङ्क सातबक 
२० लाखबाट िवृि भई अन्त्तरायविय यार ुसरह करीब रू. १ करोड ६० लाख कायम भएको। 

 अन्त्तरायविय नागररक उड्डयन सँगठन (ICAO) को ग्लोबल एतभयसन सेफ्टी प्लान िमोक्षर्म नपेाल 
एतभयसन सेफ्टी प्लान (२०१८-2022) कायायन्त्ियनमा आएको।  

 नेपाल-र्ापान दईुपक्षीय हिाई सेिा सम्झौता पनुरािलोकन भएको। प्रतत हप्ता २ उडान िवृि गरी 
१४ उडान गनय सक्न ेव्यिस्था भएको। 

 विगतमा नेपाललाई अन्त्तरायविय नागररक उड्डयन सँगठन (ICAO) ले हिाइ सरुक्षा सूची (Air Safety 

List) मा राखेकोमा सो सूचीबाट नपेाललाई हटाएकोले हिाइ सरुक्षा स्तर िवृि भएको।   

 दईु अन्त्तरायविय िायूसेिा कम्पनीहरू: थाइल्याण्डको Thai Lion Air र ओमानको Salam Air बाट 
िमश: बैंकक-काठमाडौं-बैंकक र मस्कट-काठमाडौं-मस्कट उडान शरुू भएको। 

 राविय अतभलेखालयमा संकतलत ११,५५० ग्रन्त्थका ६ लाख ५५ हर्ार इमेर्को Cataloging, 

Tagging तथा सफ्टिेयरमा अपलोड गरी सरुक्षक्षत गने कायय सम्पन्न भएको।    
 नेपाल-भारत पययटन प्रिियन सम्बन्त्धी संयकु्त काययसमूहको बैठकमा दिैु देशले संयकु्त रूपमा रामायण 

सवकय ट, बवुिष्ट सवकय ट र साहतसक पययटन प्रियिन तथा बर्ारीकरण गने सहमतत भएको। 

 नेपाल सरकार र कम्िोतडया सरकारबीच सांस्कृततक सहयोग आदानप्रदानसम्बन्त्धी समझदारी (MOU) 
भएको। 

९. आतथयक िर्य २०७4/७5 को वितनयोक्षर्त बरे्ट एिं खचयको यथाथय वििरणः 
चाल ुखचय         (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250113 स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 219222 72684 33% 
3250123 पययटन कायायलयहरू 30648 20990 68% 
3250133 पूरात्ति विभाग 45021 36705 82% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250143 राविय अतभलेखालय 20364 15434 76% 
3250153 राविय संग्राहालय (छाउनी) 29556 21933 74% 
3250163 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 11861 10134 85% 
3250173 के्षरीय संग्रालयहरू 21562 15944 74% 
3250183 संग्रालयहरू (र्ातीय संग्रहालय समेत) 18185 14032 77% 
3250193 ऐततहातसक दरबारहरू 79363 56540 71% 
3250203 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 11152 8883 80% 
3250213 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षर्िारको कायायलय 10691 9607 90% 
3250223 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 94552 84313 89% 

3250233 
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायायलय 
(भक्तपरु) 7441 5682 76% 

3250243 पययटन विभाग 141873 114893 81% 
3250253 भार्ा आयोग 93457 66421 71% 
3251023 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 59393 59393 100% 
3251043 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोर्ना 14550 5970 41% 
3251063 पययटन पूिायधार विकास आयोर्ना 230086 130876 57% 
3251083 दक्षक्षण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोर्ना 447046 15413 3% 
3251113 पूराताक्षत्िक संरक्षण 6186 5298 86% 
3251123 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोर्ना 4479 3498 78% 
3251133 संस्कृतत प्रिियन काययिम 698258 619301 89% 
3251143 बृहतर र्नकपरु के्षर विकास पररर्द् 50000 50000 100% 
3251153 पशपुतत के्षर विकास कोर् 444175 229021 52% 
3251163 लकु्षम्बनी विकास कोर् 719400 719400 100% 
3251173 सांस्कृततक संस्थान 9700 9700 100% 
3251183 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 125898 125898 100% 
3251193 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 50031 50031 100% 
3251203 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 60117 60117 100% 
3251213 ईच्छुक सांस्कृततक प्रततष्ठान 3912 3912 100% 
3251223 यातायात(हिाई) आयोर्ना तयारी सवुिधा 152802 0 0% 

  र्म्मा 3910981 2642023 68% 

पुरँ्ीगत खचय         (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250114 स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 7652 5524 72% 
3250124 पययटन कायायलयहरू 8974 6685 74% 
3250134 पूरात्ति विभाग 234668 212866 91% 
3250144 राविय अतभलेखालय 29450 28435 97% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250154 राविय संग्राहालय (छाउनी) 12949 10140 78% 
3250164 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 1870 1858 99% 
3250174 के्षरीय संग्रालयहरू 31461 26526 84% 
3250184 संग्रालयहरू (र्ातीय संग्रहालय समेत) 58064 33619 58% 
3250194 ऐततहातसक दरबारहरू 26648 17845 67% 
3250204 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 3223 3216 100% 
3250214 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षर्िारको कायायलय 461 461 100% 
3250224 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 15284 6674 44% 

3250234 
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायायलय 
(भक्तपरु) 460 460 100% 

3250244 पययटन विभाग 5816 3473 60% 
3250254 भार्ा आयोग 6249 6213 99% 
3251044 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोर्ना 229 227 99% 
3251064 पययटन पूिायधार विकास आयोर्ना 440109 316585 72% 
3251084 दक्षक्षण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोर्ना 11168 7275 65% 
3251114 पूराताक्षत्िक संरक्षण 313143 185923 59% 
3251124 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोर्ना 15203 9859 65% 

  र्म्मा 1223081 883864 72% 

१०. आतथयक िर्य २०७5/७6 को वितनयोक्षर्त बरे्ट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचयको अिस्थाः 
चाल ुखचय         (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250113 स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 291095 89891 31% 
3250133 पूरात्ति विभाग 109280 65042 60% 
3250143 राविय अतभलेखालय 19400 10388 54% 
3250153 राविय संग्राहालय (छाउनी) 25900 17231 67% 
3250203 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 11600 5137 44% 
3250213 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षर्िारको कायायलय 10500 7478 71% 
3250223 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 86800 65442 75% 
3250243 पययटन विभाग 141100 82659 59% 
3250253 भार्ा आयोग 66000 24650 37% 
3251023 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 23600 17150 73% 
3251043 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोर्ना 7700 1861 24% 
3251063 पययटन पूिायधार विकास आयोर्ना 128700 62131 48% 
3251083 दक्षक्षण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोर्ना 396200 15469 4% 
3251113 पूराताक्षत्िक संरक्षण 2800 296 11% 
3251123 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोर्ना 1100 198 18% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  207 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3251133 संस्कृतत प्रिियन काययिम 364800 41366 11% 
3251153 पशपुतत के्षर विकास कोर् 348700 89583 26% 
3251163 लकु्षम्बनी विकास कोर् 877100 577100 66% 
3251173 सांस्कृततक संस्थान 8100 6251 77% 
3251183 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 120000 81250 68% 
3251193 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 40800 26021 64% 
3251203 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 60100 18207 30% 
3251223 यातायात(हिाई) आयोर्ना तयारी सवुिधा 50000 0 0% 
3251233 बौि दशयन प्रिियन तथा गमु्बा विकास सतमतत 54322 36391 67% 
  र्म्मा 3245697 1341192 41% 

पूर्ीगत खचय         (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बरे्ट खचय प्रततशत 
3250114 स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 18400 1443 8% 
3250134 पूरात्ति विभाग 104130 589 1% 
3250144 राविय अतभलेखालय 29000 4105 14% 
3250154 राविय संग्राहालय (छाउनी) 13200 4383 33% 
3250204 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 3200 2048 64% 
3250214 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षर्िारको कायायलय 300 297 99% 
3250224 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 10200 537 5% 
3250244 पययटन विभाग 6200 1062 17% 
3250254 भार्ा आयोग 1500 560 37% 
3251044 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोर्ना 700 0 0% 
3251064 पययटन पूिायधार विकास आयोर्ना 741700 92943 13% 
3251084 दक्षक्षण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोर्ना 9800 4026 41% 
3251114 पूराताक्षत्िक संरक्षण 286600 70453 25% 
3251124 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोर्ना 15900 729 5% 
3251134 संस्कृतत प्रिियन काययिम 500 0 0% 

  र्म्मा 1241330 183175 15% 
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सङ् घीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 
 

 

1. पषृ्ठभतूमिः  
सङ् घीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय सङ् घीय शासन प्रणाली व्यिस्थापन, सङ् घीय तनजामती सेिा 
तथा कममचारीहरूको व्यिस्थापन, स्थानीय पूिामधार विकाससम्बन्त्धी नीतत तनमामण र कायामन्त्ियनमा सहजीकरण 
गने तनकाय हो । नपेालको सविधानले संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको मूल संरचना संघ, 

प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे तथा राज्य शन्त्िको प्रयोग पतन संविधान र काननुको अतधनमा 
रही तीनै तहको सरकारले गने व्यिस्था गरे बमोन्त्जम साविकका सबै स्थानीय तनकायहरू ६ 
महानगरपातलका, ११ उपमहानगरपातलका, २ सय ७६ नगरपातलका, ४ सय ६० गाउँपातलका एिं ६ हजार 
७ सय ४३ िडाहरूमा तथा सम्पूणम न्त्जविसहरू पतन ७७ न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततमा रुपान्त्तररत भई पररिततमत 
रूपमा सेिा प्रिाह तथा विकास तनमामणका काम सचुारु रूपमा भइरहेका छन ्।  

2. दीघमकालीन सोच 

संघीय शासन प्रणालीमा आधाररत सहभातगतामूलक, समािेशी, उत्तरदायी स्थानीय शासन मार्म त जनताको 
जीिनस्तरमा सधुार गने। 

3. उद्दशे्यिः 
संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत सदुृढीकरण गरी स्थानीय शासन र सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन 
सहयोग परु् याउने । 

4. रणनीततिः 
 स्थानीय तहमा स्िशासन तथा सहभातगतामूलक पद्धततका माध्यमद्वारा जनतालाई आधारभतू सेिा 

सवुिधा उपलब्ध गराउने 
 संस्थागत सदुृढीकरणको माध्यमद्वारा सािमजतनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी, 

जनउत्तरदायी र सहभातगतामूलक बनाई सािमजतनक सेिा प्रिाह र तबकास प्रवियालाई प्रभािकारी 
बनाउन,े 

 संघीय संरचना, समािेशी लोकतन्त्र र तनक्षेपणको अिधारणा अनरुूप स्थानीय सरकारको केन्त्र तथा 
प्रादेन्त्शक सरकारसँगको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सदुृढ बनाउन,े 

 स्थानीय तहको संगठनात्मक सदुृढीकरण र क्षमता विकास गरी जनताका माग र आिश्यकतालाई 
न्त्यायोन्त्चत प्राथतमकीकरणका आधारमा सम्बोधन गनम स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गने, 

 ददगो आतथमक-सामान्त्जक विकास र िातािरण अनकूुल तथा गणुस्तरीय स्थानीय पूिामधार विकास तथा 
सेिा प्रिाह मार्म त रोजगारी तसजमना गदै गररबी न्त्यूनीकरण गने, 
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 लैंतगक, समतामूखी र समािेशी विकासको अिधारणा अिलम्िन गदै उपेन्त्क्षत र उत्पीतडत िगम, क्षेर र 
समदुायको आतथमक, सामान्त्जक एिं सांस्कृततक अतधकार र अिसर तथा सामान्त्जक सरुक्षामा न्त्यायोन्त्चत 
पहुँच सतुनन्त्ित गने, 

 स्थानीय सशुासन र सेिाप्रिाहमा स्थानीय समदुाय, नागररक समाज, एिं गैर-सरकारी तथा तनजी 
क्षेरलाई न्त्जम्मेिार बनाउने । 

5. कायमक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायमविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्त्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुमपने कायमहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पकम  र समन्त्िय, 
 स्थानीय तहको संख्या, तसमाना, िडा र केन्त्र तनधामरणसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ड, कायामन्त्ियन र 

सहजीकरण, 
 विशेष, संरन्त्क्षत र स्िायत्त क्षेरको तसमाङ्कन र संरचनासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड , 

 राविय दतलत आयोग, राविय समािेशी आयोग, आददिासी जनजातत आयोग, मधेशी आयोग, थारु 
आयोग र मनु्त्स्लम आयोग , 

 स्थानीय पूिामधार विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, प्रवितध विकास र अनसुन्त्धान , 

 रज्जमुागम (केिलकार) सञ्चालन तथा व्यिस्थापनसम्बन्त्धी कायम 
 पन्त् जकरण र सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता वितरणको अतभलेन्त्खकरण , 

 र्ोहरमैला व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ड, समन्त्िय र सहजीकरण , 

 स्थानीय तहका पदातधकारी र कममचारीको िैदेन्त्शक भ्रमणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड , 

 संघीय तनजामती तथा अन्त्य संघीय सरकारी सेिाका तनिनृ्त्त्तभरण लगायत अिकाशजन्त्य 
सवुिधासम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ड र व्यिस्थापन , 

 संघीय कममचारी तनकायसम्बन्त्धी कायम , 
 सािमजतनक सेिा प्रिाहसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड , 

 संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षणसम्बन्त्धी नीतत, कायामन्त्ियन र समन्त्िय , 

 प्रशासतनक सधुारसम्बन्त्धी नीतत, योजना, समायोजन र समन्त्िय , 

 संघीय तनजामती सेिा र अन्त्य सरकारी सेिा स चालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड तथा सेिा, 
समूह र उपसमूहको व्यिस्थापन , 

 संघीय तनजामती सेिा र अन्त्य सरकारी सेिाहरूको व्यिस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन र अन्त्तरप्रदेश कममचारी समन्त्िय एिं व्यिस्थापन , 

 कममचारी कल्याणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड , 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहन ेपदहरूको दरिन्त्दी तसजमनासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड , 

 बढुिा सतमततको सन्त्चिालय , 

 संघीय तनजामती तथा अन्त्य संघीय सरकारी सेिाका पदातधकारीको सेिा, सतम र सवुिधा , 
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कममचारीहरूको न्त्यनुतम शैन्त्क्षक योग्यतासम्बन्त्धी नीतत, काननु र 

मापदण्ड , 
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 स्थानीय तहको सािमजतनक पदातधकारीको सवुिधासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड , 

 संघीय तनजामती तथा अन्त्य संघीय सरकारी सेिाका तातलमसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, अध्ययन, 
अनसुन्त्धान र विकास , 

 सािमजतनक पदातधकारीहरूको क्षमता विकाससम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड , 

 प्रशासकीय अतभलेख तथा तथ्याङ्क , 

 तनजामती अस्पताल र नपेाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान , 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरामविय संघसंस्थासँग सन्त्न्त्ध, सम्झौता, अतभसन्त्न्त्ध, सम्पकम  र समन्त्िय , 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािमजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदीको सञ्चालन र 
तनयमन, रािसेिक कममचारी सम्बद्ध संघ-संस्था , 

 मन्त्रालयको विषयक्षेरसँग सम्बन्त्न्त्धत सेिा । 

6. आतथमक िषम २०७5/७6 को बजेट ििव्यमा उल्लेन्त्खत नीतत र कायमिमका बुदँाहरूको 
2075 र्ागनु मसान्त्त सम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा.नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

१८० स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी 
कायमिम सञ्चालन गररने । 

स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम सिै 
न्त्जल्लाका सिै  तनिामचन क्षेरका स्थानीय तहहरूबाट 
सञ्चालन हनु ेगरी आयोजना/कायमिम स्िीकृत भई 
कायामन्त्ियनमा रहेको । 

१८० 

एउटा तनिामचन क्षेरमा तीन िषम तभर 
सम्पन्न हनुे गरी सडक, खानपेानी, तसँचाइ र 
नदी तनयन्त्रणसम्बन्त्धी बढीमा पाँच 
आयोजना सञ्चालन गररने । 

 स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम 
तनयमािली, २०७५ अनसुार संभि भएसम्म एक 
आतथमक िषममा सम्पन्न हनु े सडक, खानपेानी, 
तसँचाइ र नदी तनयन्त्रण, लघ ुजलविद्यतु, स्िास्थ्य 
चौकी, परुातान्त्त्िक र पयमटकीय स्थलको 
संरक्षणसम्बन्त्धी बढीमा २० आयोजना छनौट 
गनम सवकने । 

 आयोजना छनौट गदाम कन्त्म्तमा रू. ५० लाख 
वितनयोजन गरी २ आयोजना छनौट गनुमपने तथा 
रू.१० लाख भन्त्दा कम रकमको आयोजना 
छनौट गनम नपाइन े गरी व्यिस्था भए िमोन्त्जम 
आयोजना तथा कायमिमहरू छनौट भई सञ्चालन 
भइरहेका । कररि तीन सय िटा रू. ५० लाख 
भन्त्दा मातथका योजना कायामन्त्ियनमा रहेका । 

१८१ 
न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको खातामा हाल 
तनस्कृय रहेका वितभन्न कोषहरूलाई उपयोग 
गने । 

न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको खातामा हाल तनस्कृय 
रहेका वितभन्न कोषहरूलाई उपयोग गनम न्त्जल्ला 
समन्त्िय सतमततको मौज्दात कोष सञ्चालन 
तनदेन्त्शका २०७५ कायामन्त्ियनमा ल्याइएको । 
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बुदँा.नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

१८२ तराई मधेश समवृद्ध कायमिम लाग ुगने ।  तराई-मधेश समवृद्ध कायमिम सञ्चालन कायमवितध, 
२०७५ स्िीकृत गरी ३ सय ९९ आयोजना 
छनौट भई तनमामण भइरहेका । 

१८३ सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलङु्गे पूल तनमामण 
सम्पन्न गने । 

 चाल ुआतथमक िषममा ६ सय तनमामण सम्पन्न गने 
गरी कायम भइरहेको ।  

 ७ सय नयाँ झोलङु्गे पूलहरूको DPR तयार 
भएको । १ सय ९ िमागत झोलङु्गे पलु तनमामण 

सम्पन्न भएको । 

२२५ 

 

कममचारीहरूको सरुिा, परुस्कार, सजाय, िनृ्त्त्त 
विकास र क्षमता अतभिवृद्धको अिसरलाई 
कायमसम्पादनमा आधाररत बनाइने । 
तनरन्त्तर रूपमा बढ्दै गएको 
तनिनृ्त्त्तभरणको दावयत्ि कम गनम सबै राि 
सेिकको अिकाश र तनिनृ्त्त्तभरणको लातग 
उमेरको तनधामरण, सेिाको शतम तथा सवुिधा 
समेतको अध्ययन गरी सझुाि ददन एक 
उच्चस्तरीय कायमदल गठन गररने । 

संघीय तनजामती सेिा विधेयक संघीय संसदमा 
पेश भएको ।  

२२६ सम्पूणम राि सेिक कममचारीको तलब 
सवुिधा पनुरािलोकन गनम अध्ययन गरी 
सझुाि ददन एक उच्चस्तरीय तलब 
आयोग गठन गररने । 

कायमदल गठन भई वियान्त्शल रहेको । 

 

7. आतथमक िषम 2074/75 मा सम्पादन भएका महत्िपूणम कायमहरूिः 
 सिै स्थानीय तहहरूको website तनमामण तथा स्तरोन्नतत गररएको । स्थानीय तहसम्बन्त्धी वितभन्न 

जानकारीमूलक मोबाईल एप्स “Local Governance App ” तयारी तथा Interactive GIS नक्शा तयार 
गरी Website मा रान्त्खएको । 

 सबै स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयबाट गररने पराचार, पररपर तथा अन्त्य जानकारीहरू िेबसाईट 
मार्म त गरी paperless कायमप्रणालीलाई प्रिद्धमन गररएको । 

 स्थानीय तहको क्षमता विकासको लातग तातलम प्याकेज र तनदेन्त्शका तयार गरी सबै स्थानीय तहका 
पदातधकारी तथा कममचारीलाई न्त्जल्ला समन्त्िय सतमतत मार्म त तातलम प्रदान गररएको । 

 दगुमम क्षेर विकास सतमतत, स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोग ,राविय मनु्त्स्लम आयोग विघटन गररएको । 

 नेपालको संविधान भाग २७ मा व्यिस्था भएका थप संिैधातनक आयोगहरू राविय दतलत आयोग, 

राविय समािेशी आयोग, आददिासी जनजातत आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मनु्त्स्लम 
आयोगको संगठन संरचना मन्त्न्त्रपररषद् िाट स्िीकृत भएको । 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

सङ् घीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय  212 

सामान्त्जक सरुक्षा तथा व्यन्त्िगत घटना दतामिः 
 सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यिन्त्स्थत बनाउन विद्यतुीय प्रणालीबाट सामान्त्जक सरुक्षा 

भत्ता भिुानी रणनीतत, २०७४ स्िीकृत भएको । 

 अनलाईन सचुना प्रणालीबाट व्यन्त्िगत घटना दताम गने स्थानीय तहका िडाहरूको संख्या १ हजार 
४ सय २३ यतुनटबाट बढाई १ हजार ६ सय १८ पगुकेो ।  

 

प्रशासन सधुार र जनशन्त्ि विकासिः 
 उपत्यका नन्त्जकको स्थानमा आिासीय प्रन्त्शक्षणको लातग भौततक पूिामधार तनमामण गनम काभ्रकेो 

नमोबदु्ध नगरपातलकान्त्स्थत ७ सय ५८ रोपनी जतमन पवहचान भएको र उि जतमन प्रातप्तको लातग 
नगरपातलकासंग समन्त्िय भइरहेको । 

 तनजामती कममचारीलाई जनप्रशासन तर्म  स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनको लातग छारिनृ्त्त्त उपलव्ध 
गराउने कायमवितध, २०७४ स्िीकृत भएको । 

 नेपाल सरकारको नाममा राविय योजना आयोग र अन्त्य सरकारी तनकायमा प्राप्त अध्ययन, तातलम िा 
अध्ययन भ्रमणसम्बन्त्धी अिसर सबै सेिालाई समानपुाततक रूपले बाँडर्ाँड गनम तनजामती सेिा ऐन, 

बमोन्त्जम गदठत सतमततको १९ िटा बैठक सम्पन्न भई प्राप्त ९ सय ९९ अिसर ३४ तनकायहरूलाई 
वितरण गररएको । 

सशुासनिः 
 अन्त्ख्तयार दरुूपयोग अनसुन्त्धान आयोग र यस मन्त्रालयको संयिु आयोजनामा स्थानीय तहका 

प्रमखु, उप-प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको लातग "भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र सशुासन प्रिद्धमनमा 
स्थानीय तहको भतूमका" विषयक एक ददिसीय गोष्ठी सिै प्रदेशमा सञ्चालन गररएको । 

विविधिः 
 प्रत्येक प्रदेशको एक एक नगरपातलकाहरूको लातग एकीकृत र्ोहोरमैला केन्त्रको विस्ततृ तडजाइन 

तयार भएको । 

 रामपरु र व्यास नगरपातलकाहरूको र्ोहोरमैला व्यिस्थापन स्थलको िातािरणीय अध्ययन कायम 
सम्पन्न भएको । 

 तसन्त्धलुी, काभ्रपेलाञ्चोक र सनुसरी न्त्जल्लाका सबै स्थानीय तहको राजश्व सधुार कायमयोजना तजुममा 
भएको । 

 सडकपलु, सडक, ल्यान्त्डवर्ल साईट लगायत वितभन्न विषयका ३२ प्रारन्त्म्भक िातािरणीय परीक्षण 
प्रततिेदनहरू स्िीकृत भएको । 

 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततलाई स्थानीय तहको नदीजन्त्य पदाथम (ढुङ्गा, तगटी, िालिुा) प्रारन्त्म्भक 
िातािरणीय परीक्षण स्िीकृत गने अतधकार प्रत्यायोजन गररएको । 
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8. आतथमक िषम 2०७5/७6 को  र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणम कायमहरूिः 
भौततक पूिामधारिः 

कायम  प्रगतत 
कच्ची ग्रामीण सडक तनमामण वक.तम. २०८.३७ 
ग्राभेल सडक तनमामण वक.तम. ५१.५४ 
सडक मममत सम्भार (तनयतमत र आितधक) वक.तम. ५५१८ 
सडक पलु तनमामण िटा २ 
झोलङु्गे पलु तनमामण िटा १०९ 
रोजगारी तसजमना श्रमददन ३,४०,२६० 
संघीयता कायामन्त्ियनिः 
स्थानीय तहको लातग आिश्यक देहायका दस्तािेज तयार गरी पठाइएको: 
 उत्थानशील स्थानीय समदुायका लातग रणनीतत, २०७५  

 तइुन दघुमटनाबाट प्रभावित व्यन्त्िहरूको उद्धार तथा सहायता कोष सञ्चालन तनयमािली, २०७५ 

 नदी तथा अन्त्य सािमजतनक क्षेरको सरसर्ाइसम्बन्त्धी कायमवितध, २०७५ 

 रज्जमुागम (केिलकार) तनमामण सञ्चालन तथा व्यिस्थापन तनदेन्त्शका र मापदण्ड, २०७५  

 गाउँपातलका/नगरपातलकाको सािमजतनक खररद तनयमािली, २०७५ (नमूना)। 

कममचारी व्यिस्थापन तथा संगठन विकासिः 
 कममचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भएको । 

 संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सम्पन्न भई संघमा कुल ४८,606 र सिै प्रदेशमा कुल २२,२९७ 
र स्थानीय तहमा 77,719 गरी कुल 1,48,622 कममचारी दरबन्त्दी कायम भएको । 

 कममचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोन्त्जम १,००,०३१ जना कममचारीहरूको समायोजनको कायम 
सम्पन्त् न भएको । 

प्रशासन सधुारिः 
 सेिा तनितृ्त विन्त्शष्ट शे्रणीका रािसेिक कममचारीहरूको सेिा उपयोग गने सम्बन्त्धी तनदेन्त्शका, २०७५ 

स्िीकृत भएको ।  

 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठानबाट लामो अितधको तनयतमत प्रन्त्शक्षणतर्म  ३२ कायमिम मार्म त 
लामो अितधका २१ कायमिम सम्पन्न भई ५ सय ६७ जना प्रन्त्शक्षाथीहरूलाई प्रन्त्शक्षण ददने 
कायमिम सम्पन्न भएको ।  

 नेपाल राविय शासकीय सिेक्षण, २०७४/७५ को ४३ न्त्जल्लाका उत्तरदाताहरूबाट तथ्यांक संकलन 
गरी सिेक्षण प्रततिेदन तयार भएको ।  

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कममचारीहरूको सक्षमता पवहचान (Competency Mapping) कायम 
सम्पन्न गरी Competency Framework तनधामरण गररएको ।  
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स्थानीय तहको क्षमता विकासिः 
 योजना तथा बजेवटङ, सम्पन्त्त्त कर, न्त्यावयक सतमततको कायमसञ्चालन, खररद तथा सािमजतनक वित्त 

व्यिस्थापन गरी वितभन्न ५ विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ पदातधकारी र 
कममचारीहरूलाई तातलम उपलव्ध गराइएको । 

 स्थानीय तहको क्षमता विकासको लातग तातलम प्याकेज र तनदेन्त्शका तयार गररएको । 

पूिामधार विकास तथा रोजगारी शृ्रजनािः 
 सािमजतनक तईुनलाई विस्थापन गने अतभयान अन्त्तगमत सम्भाव्य देन्त्खएका १३२ मध्ये ११८ तईुन 

विस्थापन भइसकेको । बाकँी १४ तईुनहरू मध्ये ९ यसै आतथमक िषम तभर विस्थापन गने गरी कायम 
अगातड बढीरहेको ।  

 ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजनाका कूल ११ पररयोजना प्याकेजमध्ये १० को सम्झौता सम्पन्न 
भई तनमामण कायम भइरहेको । 

 तराई मधेशका २७६ गाउँपातलका तथा नगरपातलकामा सञ्चातलत तराई मधेश समवृद्ध कायमिम 
अन्त्तगमत सामान्त्जक आतथमक विकाससम्बन्त्धी ४०० आयोजनाहरू छनौट भई कायामन्त्ियन भईरहेको । 

योजना/अनगुमनिः 
• स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका विकास तनमामण तथा सेिा प्रिाहका कायमहरूलाई थप प्रभािकारी 

िनाउन मन्त्रालयका सहसन्त्चिको संयोजकत्िमा सिै प्रदेशका लातग विश्लषेण तथा सहजीकरण टोली 
गठन गरी स्थानीय तहमै गई स्थानीय तहको कायमसम्पादनमा सहजीकरण गने कायम भइरहेको । 
हालसम्म १५ न्त्जल्लाका १० नगरपातलका र ७ गाउँपातलका मा सहजीकरण गररएको । 

विविधिः 
 सिै स्थानीय तह, सिै न्त्जल्ला समन्त्िय सतमतत र सबै केन्त्रीय तनकायहरूको हेलो सरकार सञ्चालन 

गनमको लातग पोटमल तथा यजुर आईतड तनमामण सम्पन्न भएको । 

 सिै स्थानीय तहका प्रशासतनक भिन आगामी ३ िषम तभर तनमामण गररसक्ने लक्ष्यका साथ भिन 
तनमामण कायमवितध तयार भएको । 

 तनजामती अस्पतालबाट ईमरजेन्त्सी, फ्यातमली मेतडतसन, जनरल मेतडसन (सामान्त्य न्त्चवकत्सा) प्रसतुत 
तथा स्त्री रोग, हाडजोनी, छालारोग, बालरोग, दन्त्तरोग, हेमाटोलोजी, कातडमयोलोजी, डेकेयर (केमोथेरापी) 
र न्त्यूरोलोजी, नाक, कान, घाटँी, एनेस्थेतसया, रेतडयोलोजी (एक्सरे, अल्रासाउण्ड, फ्लोरोस्कोपी, सी.टी. 
स्क्यान तथा कम्प्यूटराइज्ड रेतडयोग्रार्ी), डाइग्नोवष्टक अन्त्तगमत अत्याधतुनक प्याथोलोजी सेिा, 
मनोरोग, वर्न्त्जयोथेरापी, पररिार तनयोजन सेिा, क्यान्त्सर रोग तनदान सेिा, खोपसेिा र आखँारोग सेिा 
र्ामेसी र High Dependency unit, मेतडकल आई.तस.य.ु एम.आर आई, म्यामोग्रार्ी, फ्ल्यरुोस्कोपी, 
तडन्त्जटल रेतडयोग्रार्ी सेिा पूणमरूपमा सञ्चालन भएका।यसै आतथमक िषमबाट अस्पतालमा न्त्क्लतनकल 
जेनेवटक्स सेिा सरुु भएको। अस्पतालले नेपालमा नै पवहलो पटक अत्याधतुनक 256 slice क्षमता 
भएको तसवटस्क्यान मेतसन खररद गरर सञ्चालनमा ल्याईएको । 
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9. आतथमक िषम 2074।75 मा वितनयोन्त्जत बजेट तथा खचमको यथाथम वििरणिः 
        चाल ुखचम         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
संघीय मातमला तथा स्थानीय विकासिः 

3650113 संघीय मातमला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 138505 127456 92% 
3650133 राविय दतलत आयोग 19365 17464 90% 
3650153 जेष्ठ नागररक दीघम सेिा सम्मान र सामान्त्जक सरुक्षा 

कायमिम 
40000000 37453392 94% 

3650163 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सडक विभाग 47637 43801 92% 
3650203 राविय मनु्त्स्लम आयोग 10661 3420 32% 
3650213 केन्त्रीय पंन्त्जकरण तबभाग 1044351 74197 7% 
3651013 बौद्ध दशमन प्रिद्धमन तथा गमु्बा विकास सतमतत 36512 34481 94% 
3651043 स्थानीय तनकाय वित्तीय आयोग 9779 7012 72% 
3651053 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 48845 41065 84% 

3651063 
उपेन्त्क्षत,उत्पीडीत र दतलतिगम उत्थान विकास 
सतमतत 13910 13090 94% 

3651083 वपछतडएको समदुाय उत्थान विकास सतमतत 26617 22295 84% 
3651443 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 87500 77433 88% 
3651503 बादी समदुाय उत्थान विकास सतमतत 18546 15634 84% 
3651543 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 10416 6380 61% 
3651553 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 4925 4741 96% 
3658013 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको कायामलयहरू 2195815 1841402 84% 
3658053 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 250463 231320 92% 
3658063 ग्रामीण पनुतनमामण तथा पनुस्थामपन कायमिम 87971 54080 61% 
3658073 ग्रामीण सामदुावयक पूिामधार विकास कायमिम 56555 51092 90% 
3658083 स्थानीय यातायात पूिामधार के्षरगत कायमिम 17493 12227 70% 
3658093 झोलुंगे पलु के्षरगत कायमिम 19791 16955 86% 
3658103 ग्रामीण पहुंच कायमिम 23549 6436 27% 

3658153 
विकेन्त्रीत ग्रामीण पूिामधार तथा न्त्जविकोपाजमन सधुार 
कायमिम 0 0 0 

3658163 दगुमम एिं विशेष के्षर विकास कायमिम 64439 55926 87% 
3658193 स्थानीय शासन तथा सामदुावयक विकास कायमिम 1611978 1135586 70% 

3658213 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 183742 154035 84% 

3658223 कणामली रोजगार कायमिम 29562 19760 67% 

3658313 
स्थानीय स्तरका सडकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 2085 1844 88% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
3658333 सामदुावयक तसँचाइ आयोजाना 86119 70959 82% 

3658403 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 8557 2904 34% 

3658413 उन्नती-समािशेी आतथमक विकास कायमिम नेपाल 15472 3385 22% 
3658423 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 153249 123198 80% 
3658443 साना तसंचाई कायमिम 20252 16055 79% 
3658453 गररिसँग विश्वशे्वर कायमिम 242235 222073 92% 
3658473 बहकेु्षरीय पोषण कायमिम 442476 385085 87% 
3658503 तनिामचन के्षर विकास कायमिम 565228 4126 1% 
3658523 सीमा के्षर विकास कायमिम 205906 165128 80% 
  जम्मा 47800506 42515437 89% 
सामान्त्य प्रशासनिः    
3560113 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 329236 210669 64% 
3560123 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 216077 216077 100% 
3560133 अततररि समूह 128210 119024 93% 
3560143 तनजामती वकताबखाना 45586 42897 94% 
3560153 कममचारी प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 81167 63660 78% 
3561013 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 342564 313963 92% 
  जम्मा 1142840 966290 85% 

 

        पूजँीगत खचम        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 

संघीय मातमला तथा स्थानीय विकासिः 
3650114 संघीय मातमला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 28609 4287 15% 
3650134 राविय दतलत आयोग 439 439 100% 
3650164 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सडक विभाग 7696 2959 38% 
3650204 राविय मनु्त्स्लम आयोग 445 0 0% 
3650214 केन्त्रीय पंन्त्जकरण तबभाग 1016882 23919 2% 
3651014 बौद्ध दशमन प्रिद्धमन तथा गमु्बा विकास सतमतत 12253 12249 100% 
3651054 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 26769 26486 99% 
3651084 वपछतडएको समदुाय उत्थान विकास सतमतत 159 13 8% 
3651444 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 46060 44934 98% 
3651504 बादी समदुाय उत्थान विकास सतमतत 3630 3629 100% 
3651514 साना विकास आयोजना 1000 0 0% 
3651544 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 19467 14734 76% 
3651554 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 1980 346 17% 
3658014 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको कायामलयहरू 0 0 0 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
3658054 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 555439 523323 94% 
3658064 ग्रामीण पनुतनमामण तथा पनुस्थामपन कायमिम 4180200 1740339 42% 
3658074 ग्रामीण सामदुावयक पूिामधार विकास कायमिम 285400 282114 99% 
3658084 स्थानीय यातायात पूिामधार के्षरगत कायमिम 1345736 830246 62% 
3658094 झोलुंगे पलु के्षरगत कायमिम 3485259 2643188 76% 
3658104 ग्रामीण पहुंच कायमिम 1191140 616169 52% 

3658154 
विकेन्त्रीत ग्रामीण पूिामधार तथा न्त्जविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 0 0 0 

3658164 दगुमम एिं विशेष के्षर विकास कायमिम 154802 124511 80% 
3658194 स्थानीय शासन तथा सामदुावयक विकास कायमिम 778700 430524 55% 

3658214 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 378985 357464 94% 

3658224 कणामली रोजगार कायमिम 799212 512468 64% 

3658314 
स्थानीय स्तरका सडकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 3258710 2152016 66% 

3658334 सामदुावयक तसँचाइ आयोजाना 480533 360665 75% 

3658404 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 172000 118249 69% 

3658414 उन्नती-समािशेी आतथमक विकास कायमिम नेपाल 1924703 25865 1% 
3658424 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 6446751 4157704 64% 
3658444 साना तसंचाई कायमिम 1200000 499517 42% 
3658454 गररिसँग विश्वशे्वर कायमिम 515 515 100% 
3658474 बहकेु्षरीय पोषण कायमिम 7500 0 0% 
3658524 सीमा के्षर विकास कायमिम 966652 920537 95% 
  जम्मा 28777626 16429409 57% 
सामान्त्य प्रशासनिः    
3560114 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 51083 12179 24% 
3560144 तनजामती वकताबखाना 19969 17894 90% 
  जम्मा 71052 30073 42% 

10. आतथमक िषम2075/76 मा वितनयोन्त्जत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचमको अिस्थािः 
चाल ुखचम         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. आयोजना/कायमिमहरूको नाम खदु बजेट खचम खचम% 
3650113 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 451710 157795 35% 

3650153 
जेष्ठ नागररक दीघम सेिा सम्मान र सामान्त्जक 
सरुक्षा कायमिम 40944593 25407739 62% 

3650163 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सडक 27400 17939 65% 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/कायमिमहरूको नाम खदु बजेट खचम खचम% 
विभाग 

3650213 केन्त्रीय पंन्त्जकरण तबभाग 1531400 47197 3% 
3650233 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 210000 113500 54% 
3650243 अततररि समूह 80100 78736 98% 
3650253 तनजामती वकताबखाना 45230 30195 67% 
3650263 कममचारी प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 70000 31609 45% 
3651053 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 46300 26879 58% 
3651443 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 75000 23645 32% 
3651543 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 2225 2226 100% 
3651553 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 28050 4598 16% 
3651573 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 266500 266500 100% 

3651583 
प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास 
कायमिम 430580 57665 13% 

3651603 स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम 6610303 2641280 40% 
3658013 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको कायामलयहरू 1073661 635934 59% 
3658053 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 11800 6207 53% 
3658063 ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना 111913 43054 38% 
3658093 झोलुंगे पलु के्षरगत कायमिम 20900 15359 73% 
3658103 ग्रामीण पहुंच कायमिम 48900 3359 7% 

3658213 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 6600 4383 66% 

3658313 
स्थानीय स्तरका सडकपलु तथा सामदुावयक 
पहुंच सधुार पररयोजना 2300 1556 68% 

3658403 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा 
जीविकोपाजमन सधुार कायमिम 7800 1212 16% 

3658423 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 39100 21106 54% 
3658443 साना तसंचाई कायमिम 14500 1501 10% 
3658453 गररिसँग विश्वशे्वर कायमिम 0 442 0 
3658473 बहकेु्षरीय पोषण कायमिम 533600 172929 32% 
3658523 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 26957 12302 46% 
  जम्मा 52717422 29826847 57% 

पुजँीगत खचम       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/कायमिमहरूको नाम खदु बजेट खचम खचम% 
3650114 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 41600 1866 4% 
3650164 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सडक विभाग 79050 13691 17% 
3650214 केन्त्रीय पंन्त्जकरण तबभाग 477100 3468 1% 
3650234 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 0 0 0 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/कायमिमहरूको नाम खदु बजेट खचम खचम% 
3650254 तनजामती वकताबखाना 11800 6271 53% 
3651054 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 10200 3207 31% 
3651444 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 6000 408 7% 
3651544 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 0 0 0 
3651554 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 500 0 0% 
3658054 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 2400 200 8% 
3658064 ग्रामीण सडक सञ्जाल सधुार आयोजना 4481564 1533896 34% 
3658094 झोलुंगे पलु के्षरगत कायमिम 3093100 1085312 35% 

3658214 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 200 94 47% 

3658314 
स्थानीय स्तरका सडकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 1026950 144471 14% 

3658404 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 5500 0 0% 

3658424 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 381900 14726 4% 
3658444 साना तसंचाई कायमिम 92500 0 0% 
3658524 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 2003643 317058 16% 

  जम्मा 11714007 3124668 27% 
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सञ् चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूम 
सूचना तथा सञ् चार क्षेरको विकास तथा विस्तारका लातग २०२८ साल साउन १ गते सञ् चार मन्त्रालयको 
स्थापना भएको हो । यस अघिसम्म सूचना तथा सञ् चार क्षेरका विषयहरू हेने घिम्मेिारी तनमााण, यातायात 
तथा सञ् चार मन्त्रालयलाई सघुम्पएको तथयो। प्रशासन सिुार आयोग, २०४८ को प्रततिेदनले सझुाि गरे 
अनसुार तत्कालीन सञ् चार मन्त्रालयलाई २०४९ सालदेघि सूचना तथा सञ् चार मन्त्रालय नामाकरण 
गररएकोमा नेपाल सरकारको २०७४।११।११ को तनणायबाट यस मन्त्रालयको नाम सञ्चार तथा सूचना 
प्रविति मन्त्रालय कायम भएको छ। नेपालको संवििानले व्यिस्था गरेका पूणा प्रसे स्ितन्त्रता, िाक र 
प्रकाशन स्ितन्त्रता, सूचनाको हक, सञ् चारको हकको प्रत्याभतुत गना मन्त्रालयको भतूमका महत्त्िपूणा रहेको 
छ । यस मन्त्रालय अन्त्तगात आमसञ् चार, दूरसञ् चार, सूचना प्रविति, हलुाक सेिा, सरुक्षण मदु्रण तथा 
चलघचर क्षेर रहेका छन।्  
 

२. दीिाकालीन सोचः 
निीनतम सञ्चार तथा सूचना प्रवितियकु्त राष्ट्र तनमााण गने । 
३. उद्दशे्यः 

 सबै नागररकमा सञ्चार तथा सूचना प्रवितिको सहि पहुुँच तथा उपयोग विस्तार गने,  
 सञ्चार र सूचना प्रवितिको सेिालाई सिासलुभ, भरपदो र गणुस्तरीय बनाउने, 
 सञ्चार र सूचना प्रवितिमा आिाररत उद्योगको विकास गरी रोिगारी िवृि गने ।  

४. रणनीतत 
 सूचनामा सबै नागररकको पहुुँच तथा उपयोग सतुनघित गने, 
 पूणा प्रसे स्ितन्त्रताको सतुनितता गदै आमसञ्चारमा सबै नागररकको पहुुँच विस्तार गने, 
 दूरसञ्चार एिं ब्रोडव्याण्ड सेिाको पहुुँच देशभर परु् याउने, 
 तडघिटाईिेसन मार्ा त सामाघिक, आतथाक र शासकीय व्यिस्थामा सिुार गने, 
 हलुाक सेिालाई संस्थागत पूनसंरचना मार्ा त ्स्िायत्त, प्रततस्पतिा र व्यिसावयक बनाउने, 
 चलघचर क्षेरको पूिाािार विकास गरी उद्योगको रुपमा विकास तथा प्रिािन गने, 
 सरुक्षण मदु्रणको व्यिस्था गने, 
 विज्ञापन बिार व्यिघस्थत बनाउन े। 

५. कायाक्षरे 
नेपाल सरकार (कायाविभािन) तनयमािली, २०७4 बमोघिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 सञ् चार तथा सूचना, दूरसञ् चार, सूचना तथा सञ्चार प्रवितिसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र 
तनयमन, 
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 दूरसञ्चार र प्रसारण विक्िेन्त्सी बाुँडर्ाुँड, शलु्क तनिाारण र नक्साङ्कन, प्रयोगको अनमुतत, निीकरण र 
तनयमन, 

 सूचना र सञ् चार प्रवितिसम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान, प्रिद्वन र तनयमन, 

 माइक्रोिेभ प्रणालीको विस्तार, ब्यान्त्डविथको अन्त्तराावष्ट्रय कनेघक्टतभटी र रेतडयोयन्त्र प्रयोग, 

 रेतडयो, टेतलतभिन, छापा सञ्चार र समाचार संस्थासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 रावष्ट्रयस्तरका रेतडयो, टेतलतभिन, प्रसारण संस्था र बहवुितरण प्रसारण प्रणालीको अनमुतत, निीकरण र 
तनयमन, 

 विदेशी टेतलतभिन च्यानलको डाउनतलङ्क, 

 अनलाइन तमतडयासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 श्रमिीिी परकारको न्त्यूनतम पाररश्रतमकसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 सािाितनक प्रसारण, छापा र प्रसारण संस्थासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 स्िदेशी तथा नेपालबाट प्रसारण गररने विदेशी छापा प्रकाशनसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 रावष्ट्रय विज्ञापन नीतत, र मापदण्ड , 

 हलुाकसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, सञ् चालन र तनयमन, 

 हलुाक वटकट प्रकाशन, भण्डारण तथा अतभलेि व्यिस्थापन, 

 िनादेश सेिा, हलुाक बैंक, अन्त्तराावष्ट्रय डाुँक लेिा व्यिस्थापन, 

 चलघचर र तसनेमा हलसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 सरुक्षण मदु्रण, 

 नेपाल रािपरको मदु्रण, वितरण तथा अतभलेि, 

 परपतरकासम्बन्त्िी आचारसंवहता, 
 भ-ूउपग्रहको उपयोग , 

 सूचना प्रवितिको प्रििान, रावष्ट्रय सूचना प्रविति केन्त्द्र र सूचना प्रविति पाका , 
 साइबर सरुक्षा, 
 रावष्ट्रय सूचना आयोग, 

 प्रसे काउघन्त्सल, केन्त्द्रीय प्रसे रघिस्रार, नेपाल दरुसञ्चार प्रातिकरण र चलघचर विकास बोडा, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्िी रावष्ट्रय अन्त्तराावष्ट्रय संिसंस्थासुँग सघन्त्ि, सम्झौता, अतभसघन्त्ि, सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी सािाितनक संस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन, 

 मन्त्रालयको विषयक्षेरसुँग सम्बघन्त्ित सेिा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन । 
६. आ.ि. २०७५/७६ को बिेट िक्तव्यमा उल्लेघित नीतत र कायाक्रमका बुुँदाहरूको 2075 

र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 
बुुँदा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
185 नेपाल टेतलतभिन र रेतडयो नेपाललाई एकीकृत गरी 

सािाितनक प्रसारण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गने। 

सािाितनक सेिा प्रसारणसम्बन्त्िी वििेयक 
तिुामा सहमततका लातग काननु, न्त्याय, 

तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमा 
पठाइएको।  
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बुुँदा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
186 परकार दिुाटना बीमा र परकार ितृत कोषलाई 

परकारहरूको ददगो वहत र कल्याणमा पररचालन 
गने। 

पवहलो चरणमा १ सय ४४ िना 
परकारहरूको बीमा भएको । 

परकार िघृत्तकोष स्थापना गने काया 
सम्पन्न भएको।  

187 मदु्रण विभाग र सरुक्षण मदु्रण विकास सतमततलाई 
सरुक्षण मदु्रण कम्पनीमा रूपान्त्तरण गरी उच्च 
सरुक्षायकु्त र गणुस्तरीय रूपमा छपाई काया गने। 

सरुक्षण मदु्रण विकास सतमतत अन्त्तगात 
रहेको सरुक्षण मदु्रण कम्पनीबाट नै 
उच्च सरुक्षायकु्त र गणुस्तरीय रूपमा 
छपाई काया गने गरी सरुक्षण 
मदु्रणसम्बन्त्िी वििेयकको मस्यौदा 
गररएको।  

188 सरकारी, तनिी र विदेशी साझेदारीमा चलघचर नगरी 
तनमााण गने कायालाई प्रोत्सावहत गररने। 

चलघचर नगरी तनमााणको गरुु योिना 
तयार भएको।  

सन्त्देशमूलक चलघचरलाई प्रदशानीमा लाग्ने करमा 
सहतुलयत ददइने । 

मौतलक, ऐततहातसक, यथाथापरक, 
सन्त्देशमूलक विषयिस्तमुा आिाररत 
चलघचरहरू छनौट गनाका लातग 
कायाविति तथा मापदण्ड तयार भएको। 
यसै क्रममा मापदण्डमा परेका नेपाली 
कथानक चलघचर अघग्नदहन र 
पञ्चायतलाई २-२ लाि रकम समेत 
प्रदान गररएको।  

चलघचर व्यिसायमा लाग्ने मूल्य अतभिवृि कर, 

चलघचर विकास शलु्क लगायतका रािस्ि 
संकलनलाई व्यिघस्थत गना इलेक्रोतनक 
वटकेवटङ्गसवहत चलघचर वितरण र प्रदशान गना 
िक्स अवर्स प्रणाली लाग ुगररने । 

काठमाडौँ उपत्यका तभरका सबै चलघचर 
िरहरूमा तमतत २०७५ साउन १ 
गतेबाट बक्स अवर्स प्रणाली 
कायाान्त्ियनमा आएको र उपत्यका 
बावहरका चलघचरिरहरूमा बक्स अवर्स 
प्रणाली कायाान्त्ियन गना आिश्यक तयारी 
पूरा भएको। 

189 ग्रामीण दूरसञ् चार कोषमा रहेको रकम उपयोग 
गरी सबै स्थानीय तहसम्म अघटटकल र्ाइिर 
तबछ्याउन े।  

प्रदेश नंबर १,२,३ मा अघटटकल 
र्ाइिर विछ्याउन परामशादाता छनौट 
भई काया शरुुिातको चरणमा रहेको।  

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ को 
लातग सभे काया सम्पन्न गरी Duct को 
स्िीकृतत प्रदान गररएको।  

कणााली प्रदेश र सदूुरपघिम प्रदेशको 
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बुुँदा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
लातग नेपालगञ्ज गलुररया िण्डमा काया 
सरुु गरी ६.५ वक.तम.मा काया सम्पन्न 
गररसकेको ।  

190 हलुाक सेिाबाट प्रदान गररने सेिालाई प्रततस्पिी, 
व्यिसावयक र विश् िसनीय बनाइने । 

७0 घिल्लामा Postal Internal Tracking 

System सञ्चालन आएको। 

15 नयाुँ डाुँक रेिा स्िीकृत गररएको। 
200 हलुाक बचत बैंकलाई िारेि गरी सघञ्चत रकम 

िाघणज्य बैंकहरूमा िातासवहत हस्तान्त्तरण गने 
व्यिस्था तमलाइने। 

हलुाक सेिालाई सिल र सक्षम बनाउन 
तथा हलुाक बचत बैंकसम्बन्त्िी 
व्यिस्थाको लातग हलुाक सेिासम्बन्त्िी 
वििेयकको मस्यौदा तिुामाको क्रममा 
रहेको ।   

 

७. आतथाक िषा 2075/076 को 2075 र्ागनु मसान्त्तसम्मको मखु्य प्रगतत वििरणः 
 विज्ञापन तनयमन गने सम्बन्त्िमा व्यिस्था गना बनकेो वििेयक संिीय संसदमा पेश भएको ।  
 सूचना प्रविति सम्बन्त्िमा व्यिस्था गना बनेको वििेयक संिीय संसदमा पेश भएको । 
 आम सञ्चारका सम्बन्त्िमा व्यिस्था गना बनकेो वििेयकको मस्यौदा तयार भएको । 
 सरुक्षण मदु्रणसम्बन्त्िी वििेयकको मस्यौदा तयार भएको ।  
 दूर सञ्चार (आठौ संशोिन) तनयमािली, 2075 स्िीकृत भएको।  
 सन्त्देशमलुक चलघचरहरूलाई ददइने सहतुलयत तथा सवुििासम्बन्त्िी कायाविति, 2075 स्िीकृत 

भएको। 
 सूचना तथा सञ्चार प्रविति नीतत लगायतका सूचना प्रवितिसुँग सम्बघन्त्ित नीतत कायाान्त्ियनको लातग 

कायायोिनाको Digital Nepal Framework मस्यौदा तयार भएको। 
 Government Enterprise Architecture (GEA) लाई कायाान्त्ियन गनाका लातग परामशादातासुँग 

सम्झौता भई कायाान्त्ियनको अिस्थामा रहेको । 
 स्थानीय तहका नागररकलाई प्रदान गररने सेिा लगायत सूचना एिं िानकारी ददने एउटै Template 

मा तनतमात मोिाइल एप तनमााण गरी हालसम्म 3 सय 63 स्थानीय तहमा लागू भइसकेको। 
 स्थानीय तनकायका ८ हिार ६ सय ९७ िडा कायाालय, सामदुावयक तबद्यालय र स्िास््य संस्था 

मध्ये ४ हिार ५ सय ३३ स्थान (कररब ५०%) मा इन्त्टरनेट सेिा िडान भइसकेको। 
 सूचना तथा प्रसारण विभाग, रावष्ट्रय समाचार सतमतत, नेपाल टेतलतभिन, रेतडयो नेपाल, गोरिापर 

संस्थानमा रहेका सूचना एिं त्याङ्कको Digital Archive बनाउने काया भइरहेको। 
 टेतलतभिन प्रसारण तडघिटल प्रणालीमा रूपान्त्तरण भइसकेको। 
 स्थानीय तह र प्रादेघशक सरकारबाट परपतरका, रेतडयो तथा टेतलतभिन दताा र इिाित ददन े

व्यिस्थासवहतको आमसञ् चार वििेयकको मस्यौदा तयार भएको । 
 लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणको कायाादेश िारी भएको । 
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 काभ्रपेलाञ्चोक घिल्लाको िनेपामा रहेको IT Park को भौततक संरचना समेत सरुक्षण मदु्रणको लातग 
उपलब्ि गराइएको। 

 नेपाल टेतलकम मार्ा त दूरसञ्चारको निीनतम ्प्रविति अन्त्तगातको र्ोर िी सेिा देशभर विस्तार गने 
काया 12 मवहना तभर सम्पन्न गनेगरी सम्झौता भई काम शरुु भएको । 

 मध्य पहाडी लोकमागालाई आिार बनाई रावष्ट्रय रािमागा तथा घिल्ला सदरमकुामका सडकहरूलाई 
िोड्ने गरी तनमााण गररने सूचना महामागाको पाुँचथर - िाददङ सडक िण्डको 2179 वक.मी. 
अघटटकल र्ाइबर तबछ्याउने काया दईुिषा तभर सम्पन्न गनेगरी काम शरुु भएको ।  

 तडघिटल साक्षरता अतभयान अन्त्तगात प्रत्येक प्रदेशमा 1/1 सामदुावयक विद्यालयलाई सूचना प्रविति 
मैरी (Smart School) बनाउन े काया र Digital Divide कम गना देशभरका कररि 7 सय 92 
सामदुावयक विद्यालयमा कम्टयटुर ल्याब स्थापना गने काया अघन्त्तम चरणमा पगुकेो । 

८. आतथाक िषा 2074/75 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूः 
 लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भकु्तानी गने कायाविति, २०७४ स्िीकृत 

भएको । 
 प्रसे प्रतततनति प्रमाणपरका लातग अनलाइनबाट आिेदन तलनको लातग कायाविति स्िीकृत भएको । 
 हलुाक र सूचना प्रवितिलाई तमलाएर हलुाक सेिालाई आितुनक र व्यिघस्थत बनाउन सामदुावयक 

सूचना केन्त्द्रसम्बन्त्िी कायाविति तिुामा भएको ।   
 मदु्रण विभागबाट २००८ सालदेघि प्रकाघशत रािपरहरू स्क्यातनङ्ग गरी विद्यतुीय अतभलेिमा 

राघिएको । हाल प्रकाघशत रािपरहरू प्रकाशन भएको २४ िण्टातभर नै सेिाग्रावहले हेनासक्न े
सवुििा प्रदान गनुाको साथै Nepal Gazette नामक मोिाइल एपबाट समेत हेना सवकन े व्यिस्था 
तमलाइएको । 

९. आतथाक िषा 2074/075 को वितनयोघित बिेट तथा िचाको यथाथा वििरणः 
           चाल ुिचा         (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580113 सूचना तथा सन्त्चार मन्त्रालय 492062 472647 96% 
3580123 मदु्रण विभाग 80287 67851 85% 
3580133 सूचना विभाग 205290 181708 89% 
3580143 संचार केन्त्द्रहरु 12632 11299 89% 
3580153 रावष्ट्रय सूचना आयोग 52046 47803 92% 
3580163 रावष्ट्रय समाचार सतमतत 124650 124650 100% 
3580173 प्रसे काउघन्त्सल 53125 53125 100% 
3580183 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 6007 5255 87% 
3580193 हलुाक सेिा विभाग 126174 124867 99% 
3580203 घिल्ला हलुाक कायाालयहरु 2535569 2486278 98% 
3580213 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 13404 10957 82% 
3580223 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 13129 11052 84% 
3580233 नेपाल वर्लाटेतलक ब्यूरो 7284 5799 80% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580243 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार 31273 27990 90% 
3580253 के्षरीय हलुाक तनदेशनालयहरु 222866 215180 97% 
3580263 गोश्वारा हलुाक 175134 135078 77% 
3581023 रेतडयो प्रसार सेिा विकास सतमतत 280000 280000 100% 
   िम्मा 4430932 4261539 96% 

          पुुँिीगत िचा        (रू.हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580114 सूचना तथा सन्त्चार मन्त्रालय 47248 22361 47% 
3580124 मदु्रण विभाग 150304 28061 19% 
3580134 सूचना विभाग 5385 5003 93% 
3580144 संचार केन्त्द्रहरु 2919 2717 93% 
3580154 रावष्ट्रय सूचना आयोग 5202 2485 48% 
3580184 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 351 331 94% 
3580194 हलुाक सेिा विभाग 38589 17679 46% 
3580204 घिल्ला हलुाक कायाालयहरु 214177 146401 68% 
3580214 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 748 729 97% 
3580224 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 4408 3486 79% 
3580234 नेपाल वर्लाटेतलक ब्यूरो 1169 641 55% 
3580244 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार 953 953 100% 
3580254 के्षरीय हलुाक तनदेशनालयहरु 23170 19283 83% 
3580264 गोश्वारा हलुाक 23559 10932 46% 
  िम्मा 518182 261062 50% 

 

१०. आतथाक िषा २०७5/०७6 मा वितनयोघित बिेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको िचाको अिस्थाः 
चाल ुिचा                                                  (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580113  सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 406313 295254 73% 
3580123 मदु्रण विभाग 70500 45683 65% 
3580133 सूचना तथा प्रशारण विभाग 96374 47990 50% 
3580143 संचार केन्त्द्रहरु 29662 23284 78% 
3580153 रावष्ट्रय सूचना आयोग 50350 26486 53% 
3580163 रावष्ट्रय समाचार सतमतत 113000 113000 100% 
3580173 प्रसे काउघन्त्सल 46900 36603 78% 
3580183 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 5800 3841 66% 
3580193 हलुाक सेिा विभाग 121885 61791 51% 
3580203 घिल्ला हलुाक कायाालयहरु 2536630 1774334 70% 
3580213 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 13800 7980 58% 
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3580223 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 12867 8410 65% 
3580233 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 42569 6466 15% 
3580253 हलुाक तनदेशनालयहरु 228133 150300 66% 
3580263 गोश्वारा हलुाक 177417 112767 64% 
3580273 सचुना प्रविति विभाग 53500 18045 34% 
3581023 रेतडयो प्रसार सेिा विकास सतमतत 210000 210000 100% 
3581053 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 12400 7200 58% 
3581063 रावष्ट्रय सूचना प्रविति केन्त्द्र 85000 47154 55% 
  िम्मा 4313100 2996588 69% 

पुुँिीगत िचा                                                  (रू.हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580114  सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 648716 100955 16% 
3580124 मदु्रण विभाग 98900 65626 66% 
3580134 सूचना तथा प्रशारण विभाग 3800 1972 52% 
3580144 संचार केन्त्द्रहरु 600 0 0% 
3580184 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 300 200 67% 
3580194 हलुाक सेिा विभाग 12600 8143 65% 
3580204 घिल्ला हलुाक कायाालयहरु 47800 24294 51% 
3580214 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 200 190 95% 
3580224 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 2000 1946 97% 
3580234 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 4900 4800 98% 
3580254 हलुाक तनदेशनालयहरु 12000 6518 54% 
3580264 गोश्वारा हलुाक 4000 1555 39% 
3580274 सचुना प्रविति विभाग 86900 16586 19% 
3581054 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 8000 1259 16% 
3581064 रावष्ट्रय सूचना प्रविति केन्त्द्र 389434 80856 21% 
  िम्मा 1320150 314900 24% 
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शहरी विकास मन्त्रालय 
 

 

१. पषृ्ठभतूमिः 
 

शहर तथा शहर उन्त्मखु िस्तीहरूको योजनािद्ध शहरी पूिााधार विकास, आिास व्यिस्था, सरकारी भिन 
तनमााणसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमहरूको तजुामा, कायाान्त्ियन, अनगुमन र मलु्याङ्कन गना तथा 
तत्सम्बन्त्धी विकासका वक्रयाकलापहरूमा ततब्रता ल्याउन एक छुटै्ट नेततृ्िदायी तनकायको आिश्यकता 
महशसु भई २०६९ जेष्ठ ५ गते यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। रणनैततक सडक बाहेकका शहरी 
सडकको तनमााण तथा सम्भारको जजम्मा पतन यस मन्त्रालयले पाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका तीन 
महाशाखाहरूले मन्त्रालय अन्त्तगातका नीततगत काया गनुाका साथै मन्त्रालय अन्त्तगातका तनकायहरूबाट 
भइरहेका तनमााण काया तथा सेिा प्रिाह कायाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गदाछ ।  

२. दीर्ाकालीन सोच : 

 पूिााधार तथा सेिा सवुिधायकु्त, व्यिजस्थत, सफा र सनु्त्दर सहर तथा बस्तीहरू तनमााण गने, 

 सरुजित, वकफायती, िातािरणमैरी भिन र िास्तकुला तनमााण गने ।  
 

३. उद्दशे्य: 

 व्यिजस्थत, सफा, सवुिधायकु्त, पूिााधार सेिा सवहतको सनु्त्दर सहर तथा बस्तीहरूको विकास गने,  

 सबै आय िगाका लातग सरुजित र वकफायती आिास व्यिस्था गने, 
 सरुजित, सवुिधायकु्त र आकर्ाक भिनहरू तनमााण, स्तरोन्नती तथा सधुार गने ।  

 

४. रणनीततिः 
 शहरीकरणलाई व्यिस्थापन गना स्िीकृत भ-ूउपयोग नीततमा आधाररत एकीकृत पूिााधार विकास 

कायाक्रम सञ्चालन गने, 
 आिास विकासमा सािाजतनक-नीजज साझेदारीको माध्यम द्वारा नीजज िेरलाई प्रोत्साहन गदै आिश्यक 

स्रोत पवहचान तथा पररचालनमा सहजीकरण गने, 
 भौगोतलक रूपमा विकट, सेिा सवुिधा परु् याउन कठठन, अपायक तथा विपदको उच्च जोजखमयकु्त 

स्थानमा रहेका र्रपररिारहरूलाई एकीकृत िस्ती विकास गरी स्थानान्त्तरण गने तथा नजजकको 
एकीकृत िस्तीमा स्थानान्त्तरण हनु प्रोत्साहन गने । 

 िातािरणीय दृविले स्िच्छ, वित्तीय दृविले सम्भाव्य र प्रावितधक दृविले उपयकु्त भिन तनमााण 
प्रवितधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने, 

 काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरणलाई व्यिजस्थत गना जग्गा विकास, नयााँ िस्ती विकास, शहरी पनु: 

स्थापन कायाक्रम, खलु्लािेर व्यिस्थापन र सफा शहरको अिधारणालाई कायाान्त्ियन गदै लैजाने ।  
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५.  कायािरेिः 
नेपाल सरकार (काया विभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू 
देहाय अनसुार रहेका छन:् 

 शहरी विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, 

 बस्ती विकास, शहरी विकास र आिास विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 राविय भिन संवहतासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, 

 संर्ीय सजचिालयको भिन तनमााण, ममात तथा व्यिस्थापन, 

 राविय शहरी पूिााधार विकास, संर्ीय सरकारी आिास, भिन तनमााण तथा ममात सम्भार, 

 विजशि शहरी संरचना, 
 रावियस्तरका संयकु्त र बहतुल्ले आिाससम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लजित आिास व्यिस्थापन नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 नगर विकास कोर्, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तराविय संस्थासाँग सन्त्धी सम्झौता सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतनक संस्थान, प्रातधकरण प्रततष्ठान, कम्पनी आठदको सञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल इजन्त्जतनयररङ्ग सेिा, तसतभल इजन्त्जतनयररङ्ग समूहको विजल्डङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूहको 
सञ्चालन । 

६. आतथाक िर्ा २०७5/७6 को बजेट िक्तव्यमा उल्लेजखत नीतत र कायाक्रमका बुाँदाहरूको 
2075 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा प्रगतत 
154 गररबीको रेखामतुन रहेका र्रपररिारहरूले 

सरुजित आिासको तनमााण आफैले गना 
चाहेमा प्रतत पररिार जस्तापाता, सहतुलयत 
दरको काठ लगायतका सामाग्री खररदको 
लातग रु. ५० हजार अनदुान ठदने । 
भतूमवहन तथा प्रकोपका कारण र्रबारविवहन 
भएका पररिार समेतलाई यस कायाक्रममा 
समािेश गरी सरुजित एिम ् व्यिजस्थत 
बसोिासको विकास गररने ।  

"सरुजित नागररक आिास कायावितध २०७५" 

स्िीकृत भएको तथा तनदेशक सतमततको 
बैठकबाट जजल्लागत रूपमा अनदुान प्रदान 
गररने पररिार संख्या तोकी अनदुान वितरणको 
लातग कायावितध अनसुार काया अगातड बढेको । 

155 पराल िा खरको छाना भएका र्र 
पररिारलाई जस्तापाताको छानामतुन ल्याउने 
गरी सरुजित नागररक आिास कायावितध 
तजुामा गने । प्रदेश र स्थातनय तहको 
सहकायामा एक पटकका लातग सकुुम्बासीको 
आिास समस्याको समाधान खोजजन े।  

"सरुरित नागररक आिास कायावितध २०७५" 

स्िीकृत भएको ।  

156 भौगोतलक रूपमा विकट तथा विपद को उच्च “जोजखमयकु्त िस्ती स्थानान्त्तरण तथा एकीकृत 
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बुाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा प्रगतत 
जोजखमयकु्त स्थानमा िसोिास गरेका र्र 
पररिारलाई स्थानीय तहको सहयोग र 
सहकायामा नजजकको एकीकृत िस्तीमा 
स्थानान्त्तरण हनु प्रोत्सावहत गररने। 

िस्ती विकाससम्बन्त्धी कायावितध २०७५" 

स्िीकृत भएको ।  

157 

संर्ीय संसद भिन तनमााण । 

संर्ीय संसद भिनको गरुू योजना स्िीकृत 
भएको । विस्ततृ तडजाइन समेत स्िीकृत भई 
लागत अनमुान तयार भएको/खररद प्रकृया 
अजर् बढेको । 

प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका 
केन्त्रहरूको एकीकृत पूिााधार विकास 
गरुुयोजना तयार गने । 

 १८५ नगरपातलकाको एकीकृत शहरी 
विकास गरुूयोजना (१२ प्याकेज) प्याकेजको 
प्रारजम्भक प्रततबेदन तथा प्याकेज 
१,४,6,७,८,10 र 12 को Field Report 

प्राप्त भएको | 

 विश्व बैंक समूहको सहयोगमा सञ्चातलत 
शहरी शासकीय िमता र पूिााधार सधुार 
आयोजना अन्त्तगात २१ नगरपातलकाहरूको 
सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

 एजशयाली पूिााधार लगानी बैंक(AIIB) को 
सहयोगमा शहरी पूिााधार लगानी आयोजना 
(UIIP) अन्त्तगात अध्ययन भइरहेका ७ 
नगरपातलकाहरूको (कलैया, जजतपरु–तसमरा, 
हेटौंडा, सनुिल, बदार्ाट, कृष्णनगर र 
जशिराज) inception report प्राप्त भएको।  

158 सम्भाव्यताका आधारमा शहरहरूलाई मेगा 
तसटी, हररत शहर र स्माटा तसटीको रूपमा 
विकास गने | 

 विराटनगर-धरानलाई मेगा तसटीको रूपमा 
विकास गना अजन्त्तम प्रततिेदन प्राप्त भई 
स्िीकृत भएको ।  

 पोखरा - दमौली र बटुिल - भैरहिालाई 

मेगा तसटीको रूपमा विकास गना अजन्त्तम 
प्रततिेदन प्राप्त भएको ।  

 ३ स्थानलाई (लजुम्बनी, तनजगढ र पालङु्गटार) 
स्माटा तसटीका रूपमा विकास गना Field 

report प्राप्त भएको, Smart City Indicator प्राप्त 
भएको । 

 १० स्थानलाई (धनकुटा, तमचैंया, चन्त्रपरु, 
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बुाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा प्रगतत 
काभ्र े उपत्यका, भरतपरु, िातलङ्ग, तलुसीपरु, 

दलु्ल,ु अमरगढी, र टीकापरु) स्माटा तसटीका 
रूपमा विकास गना सबै स्थानको inception 

report प्राप्त भएको र धनकुटा, तमचैंया, 
चन्त्रपरु, काभ्र े उपत्यका, िातलङ्ग, दलु्ल,ु 

अमरगढी, तलुसीपरु र टीकापरुको स्माटा 
तसवटको अध्ययनको वफल्ड ररपोटा प्राप्त 
भएको । 

 ३ (विराटनगर-इटहरी-धरान, बटुिल-भैरहिा-
लजुम्बनी-कवपलिस्त ु र िीरगञ्ज-तसमरा-
पथलैया) शहरी आतथाक कोररडोर (Urban 

Economic Corridor) को अध्ययन भएको | 

159 

सर्न शहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात 
तराई-मधेश लगायतका २१ जजल्ला 
सदरमकुाम शहरहरूको पूिााधार विकास र 

सौन्त्दयीकरण गने ।  

सर्न शहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात २० 
न.पा. हरूमा कुल १११ वक.तम. सडक, २१२ 
वक.तम. नाला, ३ बसपाका (इनरुिा, तसद्दाथानगर 
र धनगढी) को तनमााण काया सम्पन्न भएको 
तथा ४ िसपाका (कवपलिस्त,ु राजविराज, 
गलुररया र मलङ्गिा) को तनमााण काया अजन्त्तम 
चरणमा रहेको । 

160 बटुिलमा तनमााणाधीन अन्त्तरााविय सम्मेलन 
केन्त्र र अन्त्तरााविय प्रदशनी केन्त्रको 
तनमााण गररने ।  

बटुिलमा तनमााणाधीन अन्त्तराावियस्तरको 
सम्मेलन केन्त्रको प्रथम चरणको Structure को 
काया सम्पन्न भई वफतनतसंगको काया भइरहेको र 
दोश्रो चरणको EIA प्रततिेदन स्िीकृत भएको |  

160 

साझा यातायात सहकारी संस्थाको लतलतपरु 
जस्थत जमीनमा सािाजातनक-तनजी-सहकारी 
सहभातगतामा अन्त्तरााविय सम्मेलन केन्त्र 
तनमााण गने | 

नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द् को तमतत 
२०७५/६/२८ को तनणायानसुार नेपाल 
नागररक उड्डयन प्रातधकरणको सानो ठठमी 
जस्थत जग्गामा ५००० िमताको अन्त्तरााविय 
सम्मेलन केन्त्र तनमााण अन्त्तगात Design 

Competition बाट प्रथम भएको Concept 

Design छनौट भई विस्ततृ Design कायाको 
लातग परामशादाता छनौट भएको | 

161 
काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा 
रहेका िागमती, रुरमती, इच्छुमती, इन्त्रमती, 
मनोहरा, हनमुन्त्ते र नख्ख ुखोला लगायतका 

 बागमती, विष्णमुती र धोबीखोला लगायतका 
नदी वकनारमा ६.० वक.तम ढल , ४.५ 
वक.तम नदी तनयन्त्रण/तटबन्त्ध तनमााण काया 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

शहरी विकास मन्त्रालय 231 
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नदीहरू ढल तथा फोहरमकु्त बनाइने । सम्पन्न भएको ।

 बागमती सरसफाई महाअतभयान तनरन्त्तर 
भइरहेको।  

 

७. आतथाक िर्ा २०७4/७5 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
 सर्न शहरी कायाक्रम अन्त्तगात छातनएका २१ नगरपातलकाहरूमा कररब ७० वक.तम. सडक, कररब 

४० वक.तम. ढल/नाला, ७ बसपाका को कररब २० प्रततशत, ४ हाटबजारको कररब २० प्रततशत र ३ 
पाका को कररब २५ प्रततशत तनमााण काया सम्पन्न भएको । 

 काठमाडौं उपत्यकामा स्याटेलाइट तसटीको रूपमा नयााँ सहर विकास गने सन्त्दभामा काठमाडौंमा १ 
लाख रोपनीको 1, काठमाडौं, लतलतपरु र भक्तपरुमा 10 हजार रोपनीको 1/1 सम्झौता भइा 
वफल्ड ररपोट प्राप्त भएको । विराटनगर, पोखरा र तसद्धाथानगर मेगातसवटको अध्ययन कायाको 
परामशादाताबाट  प्रारजम्भक मस्यौदा  तयार भएको । एक शहर एक पवहचान अन्त्तगात अध्ययन 
भएका १८ शहर मध्ये ६ को अध्ययन सम्पन्न र १२ को प्रारजम्भक मस्यौदा प्राप्त भएको । 

 तराई मधेश र हलुाकी राजमागामा अिजस्थत १५ बटा िस्तीलाई नयााँ शहरको रूपमा विकास गना 
परामशादाताहरूबाट एकीकृत शहरी विकास योजनाको Inception Report तयार भएको ।  

 जनता आिास कायाक्रम अन्त्तगात गत आतथाक िर्ाको क्रमागत २१,४२२ आिास इकाई मध्ये 
७,१३४ आिास इकाई तनमााण सम्पन्न, अरू तनमााणको वितभन्न चरणमा रहेको।   

८. आतथाक िर्ा २०७5/७6 को 2075 फागनु मसान्त्त सम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा 
कायाहरूिः 
 पलु्चोक जस्थत हाल मन्त्री आिास रहेको स्थानमा राजकीय अतततथ गहृ र सैंि ु भैसेपाटीमा मन्त्री 

आिास र प्रदेश प्रमखु तथा मखु्यमन्त्री तनिास/सम्पका  कायाालय तनमााणको लातग गरुुयोजना तयार 
भएको .। 

 रािपतत कायाालय तनमााण कायाको लातग गरुुयोजना सम्पन्न भई Concept Design प्राप्त भई विस्ततृ 
तडजाइन काया भएको । 

 काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यिस्थापनको लातग निुाकोटको िन्त्चरेडााँडामा फोहोरमैला 
प्रशोधन केन्त्र र दमक भ्यू टािरको तनमााणको लातग खररद प्रकृया अगातड बढेको । 

९. आतथाक िर्ा २०७4/७5 मा वितनयोजजत बजेट एिं खचाको यथाथा वििरणिः 
चाल ुखचा               (रू. हजारमा) 

ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3470113 शहरी विकास मन्त्रालय 129644 71992 56% 
3470193 शहरी विकास तथा भिन तनमााण तबभाग 94658 69196 73% 
3470203 शहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन कायाालयहरू 296527 201955 68% 
3470213 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 140945 127694 91% 
3470223 काडमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 81550 50083 61% 
3471723 बागमती िेर भौततक पूिााधार विकास आयोजना 61010 50313 82% 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3471803 आिास व्यिस्था कायाक्रम 155573 120831 78% 
3471823 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी विकास) 615 378 61% 
3471833 विशेर् भौततक तथा पूिााधार िेर विकास आयोजना 7553 3968 53% 
3471863 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 114558 67787 59% 
3471873 शहरी तथा िातािरणीय सधुार आयोजना 1820529 1320353 73% 
3471893 तसहंदरबार पनुतनमााण सतमतत 21389 16101 75% 
3471903 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 66415 33912 51% 
3471913 विराटनगर चक्रपथ आयोजना 1945 376 19% 

3471923 
नमनुा एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम (तराई मधेश-
पहाड-वहमाल) 3655 1547 42% 

3471973 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 236 234 99% 
3473083 धोविखोला कोररडोर सधुार आयोजना 4210 3850 91% 

3473093 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी विकास 
आयोजना 2285 1549 68% 

3473163 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 9589 3880 40% 
3473203 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 1104724 937400 85% 

3473213 
विपद व्यिस्थापन तथा प्राकृततक प्रकोप पनुस्थापना 
कायाक्रम 5000 0 0% 

3473553 
बागमती विष्णमुती (कोररडोर) संरिण आयोजना- 
संयकु्त राि संर् पाका  विकास सतमतत 11589 9083 78% 

3473573 बागमती सधुार आयोजना 84960 48339 57% 
3473583 नयााँ सहर आयोजना 76071 45974 60% 
3473603 गररबी लजित शहरी पनुउात्थान कायाक्रम 70299 47722 68% 
3473613 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 3918275 3763630 96% 

  जम्मा 8283804 6998147 84% 

पुाँजीगत खचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3470114 शहरी विकास मन्त्रालय 20177 9360 46% 

3470204 
शहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन 
कायाालयहरू 709940 636944 90% 

3470214 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 225557 183931 82% 
3470224 काडमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 1709166 1669348 98% 
3471724 बागमती िेर भौततक पूिााधार विकास आयोजना 1521045 1437923 95% 
3471804 आिास व्यिस्था कायाक्रम 3210000 2915854 91% 
3471824 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी विकास) 268928 195885 73% 
3471864 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 9247391 8823333 95% 
3471874 शहरी तथा िातािरणीय सधुार आयोजना 36920 14425 39% 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3471894 तसहंदरबार पनुतनमााण सतमतत 158390 141387 89% 
3471904 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 1269519 1104393 87% 
3471914 विराटनगर चक्रपथ आयोजना 46744 29652 63% 

3471924 
नमनुा एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम (तराई मधेश-
पहाड-वहमाल) 475000 408742 86% 

3471974 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 55064 49325 90% 
3473084 धोविखोला कोररडोर सधुार आयोजना 669958 609826 91% 

3473094 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी विकास 
आयोजना 85290 31898 37% 

3473164 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 45000 28757 64% 
3473204 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 50000 29594 59% 

3473554 
बागमती विष्णमुती (कोररडोर) संरिण आयोजना- 
संयकु्त राि संर् पाका  विकास सतमतत 48051 42021 87% 

3473574 बागमती सधुार आयोजना 970452 726615 75% 
3473584 नयााँ सहर आयोजना 1684150 1500939 89% 
3473604 गररबी लजित शहरी पनुउात्थान कायाक्रम 87851 55294 63% 
3473614 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 481486 183438 38% 
  जम्मा 23076079 20828884 90% 

१०. आ.ि. 2075/76 मा वितनयोजजत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचाको अिस्थािः  

चाल ुखचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3470113 शहरी विकास मन्त्रालय 61859 38718 63% 
3470193 शहरी विकास तथा भिन तनमााण तबभाग 91800 60820 66% 
3470213 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 130100 76506 59% 
3470223 काडमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 72100 38047 53% 
3471803 आिास व्यिस्था कायाक्रम 1000000 0 0% 

3471823 
एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी 
विकास) 500 0 0% 

3471853 नगर विकास कोर् 693300 78000 11% 
3471863 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 60600 22498 37% 
3471873 शहरी तथा िातािरणीय सधुार आयोजना 956500 804521 84% 
3471903 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 47400 17183 36% 
3471973 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 200 0 0% 
3473083 धोविखोला कोररडोर सधुार आयोजना 4200 2287 54% 

3473093 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी 
विकास आयोजना 3200 943 29% 

3473163 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 12000 5122 43% 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3473203 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 867400 728162 84% 
3473573 बागमती सधुार आयोजना 132800 52718 40% 
3473583 नयााँ सहर आयोजना 80805 21900 27% 
3473603 गररबी लजित शहरी पनुउात्थान कायाक्रम 62000 11396 18% 
3473613 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 4107116 2049565 50% 

3473623 
संर्ीय शहरी विकास आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरू 65000 44656 69% 

3473633 शहरी पूिााधार लगानी आयोजना 27300 1926 7% 
  जम्मा 8476180 4054968 48% 

 

पुाँजीगत खचा               (रू. हजारमा)  

ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
3470114 शहरी विकास मन्त्रालय 4900 1140 23% 
3470214 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 456225 109044 24% 
3470224 काडमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 1514500 162167 11% 
3471804 आिास व्यिस्था कायाक्रम 260000 8214 3% 

3471824 
एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी 
विकास) 388400 2280 1% 

3471864 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 10990100 5339131 49% 
3471874 शहरी तथा िातािरणीय सधुार आयोजना 187000 5888 3% 
3471904 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 2097300 862049 41% 
3471974 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 19800 162 1% 
3473084 धोविखोला कोररडोर सधुार आयोजना 362500 112539 31% 

3473094 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी 
विकास आयोजना 34600 3505 10% 

3473164 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 180000 10687 6% 
3473204 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 10900 8163 75% 
3473574 बागमती सधुार आयोजना 2141189 649290 30% 
3473584 नयााँ सहर आयोजना 1910918 335329 18% 
3473604 गररबी लजित शहरी पनुउात्थान कायाक्रम 39900 10274 26% 
3473614 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 532000 10913 2% 

3473624 
संर्ीय शहरी विकास आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरू 5000 1939 39% 

3473634 शहरी पूिााधार लगानी आयोजना 114400 16101 14% 
  जम्मा 21249632 7648815 36% 

 
 

   



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

स्िास््य तथा जनसंखया मन्त्रालय  235 

 
 
 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः  
नेपालको संविधानले स्िास््यलाई मौतलक हकको रूपमा अविकार गरै्द प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभतू 
स्िास््य सेिा तनिःशलु्क प्राप्त गने मौतलक हकको प्रत्याभतूत गरेको छ। साथै स्िास््य सेिामा सबैको समान 
पहुुँचको व्यिस्था गने, कसैलाई पतन आकस्स्मक स्िास््य सेिाबाट िस्ित नगररने, प्रत्येक व्यस्िलाई आफ्नो 
स्िास््य उपचारको सम्बन्त्धमा जानकारी पाउने हकको व्यिस्था गरेको छ। साथै नागररकलाई स्िस्थ बनाउन 
राज्यले स्िास््य क्षेरमा लगानी बवृि गरै्द गणुस्तरीय तथा सिवसलुभ स्िास््य सेिामा समान पुँहचु बढाउुँरै्द 
सिैको स्िस्थ जीिन प्रत्याभतु गरी दर्दगो तबकास सतुनस्ित गनुव पने र्दावयत्ि रहेको छ।  

नेपालमा वि.स. १९९० रे्दस्ख औपचाररक रूपमा स्िास््य सेिा विभागको स्थापना भइ स्िास््य क्षेरमा नयाुँ 
विषयहरूको प्रिेशलाई एकीकृत गरी सिालनका लातग वि.सं. २०११ सालमा स्िास््य मन्त्रालयको स्थापना 
भएको हो ।  

२. र्दीर्वकालीन सोच: 
सबै नेपाली नागररकहरू शारीररक, मानतसक, सामास्जक र भािनात्मक रूपमा स्िस्थ रही उत्पार्दनशील र 
गणुस्तरीय जीिन यापन गनव सक्षम हनुे । 
३. उद्दशे्यिः 

 उपलब्ध साधन–श्रोतको अतधकतम प्रयोग गरी स्िास््य सेिा प्रर्दायक, सेिाग्राही र सरोकारिालाबीच 
रणनीततक रूपमा सहकायव गरी नागररकहरू स्िस्थ रहन पाउने मौतलक अतधकार सतुनस्ित गने, 

 सबै तहमा बहकु्षेरीय समन्त्िय तथा साझेर्दारी मार्व त ्गणुस्तरीय स्िास््य सेिा सिवसलुभ रूपमा उपलब्ध 
गराउने,  

 स्िास््य सेिामा नागरीकको पहुुँच तथा उपभोग सतुनस्ित गने, 
 स्िास््यप्रतत नागररकलाई स्जम्मेिार बनाउरै्द स्िस््य जीिनशैली प्रिधवन गने, 
 जनसङ््या, विकास र िातािरण बीच तार्दाम्यता कायम गरी जनसङ््यालाई समग्र विकासको अतभन्न 

अिको रूपमा व्यिस्थापन गनुव, 
 आन्त्तररक बसाइुँसराइको व्यिस्थापन गरै्द सहरीकरणलाई व्यिस्स्थत गने । 

४. रणनीतत: 
 नागररकको मौतलक अतधकारको रूपमा रहेको आधारभतू स्िास््य सेिा तनशलु्क उपलब्ध गराउने, 
 प्रत्येक नागररकले सहज रूपमा गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्राप्त गनव सक्ने गरी आिश्यक औषतध, 

उपकरण, प्रवितध र र्दक्ष स्िास््यकमी सवहतको प्रभािकारी एिम ्जिार्रे्दहीपूणव स्िास््य सेिा प्रणालीको 
स्थापना गने,  

 स्िास््य सेिा प्रिाहमा जनसहभातगता प्रििवन गने । यस क्षेरमा तनजी तथा सहकारी क्षेरको संलग्नता 
िवृि र व्यिस्स्थत गरै्द अपनत्ि प्रििवन गने, 
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 जनसङ््यालाई समग्र विकासको अतभन्न अिका रूपमा तलुँरै्द सरोकारिाला तनकायहरूबीचको समन्त्ियमा 
जनसङ््या व्यिस्थापनका कायवक्रमहरू सिालन गने।  

५. कायवक्षरे: 
नेपाल सरकार (कायवविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोस्जम यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गनुवपने कायवहरू रे्दहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 स्िास््य तथा पोषणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 रावियस्तरमा प्रििवनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनात्मक र तनिारणात्मकसम्बन्त्धी नीतत, 

काननु र मापर्दण्ड, 
 स्िास््यसम्बन्त्धी प्रास्िक, व्यिसावयक र पेसागत संर्, संस्थासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 राविय तथा केन्त्रीय अस्पताल, स्िास््य प्रततष्ठानहरूको स्थापना, सिालन र तनयमन, 
 नतसवङहोम लगायतका स्िास््य संस्था स्थापना तथा सिालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन 
 अस्पताल तथा स्िास््य संस्थाको प्रत्यायन, 
 तबस्शष्ट सेिा प्रर्दायक अस्पतालसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 औषतध, स्िास््य सामाग्री तथा स्िास््य प्रवितधको उत्पार्दन र विकास, सिय, विक्री वितरण, अस्न्त्तम 

विसजवनसम्बन्त्धी गणुस्तर मापर्दण्ड र तनयमन, 
 आयिेुदर्दक यनुानी, आम्ची, होतमयोप्यातथक, प्राकृततक स्चवकत्सा लगायतका परम्परागत स्िास््य उपचार 

सेिासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 सने र नसने रोग रोकथाम तथा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत तथा मापर्दण्ड, 
 अन्त्तरावविय स्िास््य तनयमन, 
 स्िास््य विमा तथा सामास्जक स्िास््य सरुक्षा, 
 स्िास््य तथा जनसं्या क्षेरको मानिश्रोत विकास र व्यिस्थापन, 
 स्िास््य सेिा तथा िस्तकुो शलु्कसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 औषतध तनगरानी र तनयमन, 
 औषतध खररर्द तथा आपूततवसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 अतत आिश्यक स्िास््य सामाग्री (खोप र पररिार तनयोजन साधन) आपूततव र व्यिस्थापन, 
 स्िास््य वििानसम्बन्त्धी अध्ययन र अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी मापर्दण्ड, 
 जडीबटुी, जान्त्ति र खतनज (हिवल, एतनमल र तमनरल) को औषतधय अनसुन्त्धान, 
 स्िास््य सूचना प्रणाली व्यिस्थापन र स्िास््य लेखा पितत, 
 राविय एिं अन्त्तराविय चासोका जनस्िास््य समस्याको तनगरानी, 
 आधारभतू स्िास््य सेिा र क्षेरको मापर्दण्ड, 
 वितभन्न तहमा आिश्यक पने स्िास््य सेिा राविय प्रोटोकल, 
 राविय ररर्रेन्त्स प्रयोगशाला र परीक्षण केन्त्रको स्थापना, सिालन र तनयमन, 
 स्िास््य पयवटन प्रबिवनसम्बन्त्धी समन्त्िय, 
 जनस्िास््यसम्बन्त्धी आपतकालीन अिस्था, स्िास््य क्षेरमा विपर्द र महामारी व्यिस्थापन, 
 आपतकालीन अिस्थाका लातग औषतध तथा औषतधजन्त्य सामाग्रीको मौज्र्दात (बर्रस्टक) व्यिस्थापन, 
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 आकस्स्मक स्िास््य सेिा प्रिाह तथा ररर्रल पिततको विकास, 
 जनसं्या, बसाइसराइ, पररिार तनयोजन, मातसृ्शश ु कल्याण, प्रजनन स्िास््यसम्बन्त्धी रावियनीतत, 

काननु, मापर्दण्ड, 
 रावियस्तरमा जनसं्यासम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान एिं प्रक्षपेण सूचना प्रणाली, 
 बसाइसराइ सिेक्षण तथा स्स्थतत तबश्लषेण, 
 स्िास््यजन्त्य सरसर्ाइ तथा स्िच्छतासम्बन्त्धी नीतत र मापर्दण्ड, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरावविय संर्संस्थासुँग सस्न्त्ध, सम्झौता, अतभसस्न्त्ध, सम्पकव  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािवजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदर्दको सिालन र 

तनयमन , 
 मन्त्रालयको विषयक्षेरसुँग सम्बस्न्त्धत सेिा, समूह र उपसमूह सिालन । 

६. आतथवक िषव २०७5/७6 को बजेट ििव्यमा उल्लेस्खत नीतत र कायवक्रमका बुुँर्दाहरूको 
2075 र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुुँर्दा नं. बजेट ििव्यको संस्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

३० 
आधारभतू स्िास््यमा सबै नागररकको 
पहुुँच सतुनस्श् चत गनव स्िास््य विमाको 
कायवक्रम मलुकुभर विस्तार गने। 

स्िास््य विमा तनयमािली स्िीकृत भइ कायावन्त्ियन 
भएको र र्ाल्गणु मवहनासम्म ४२ स्जल्लाका 
४११ स्थानीय तहमा स्िास््य विमा कायवक्रम 
लागू भएको । 

३० 
आमा र बच्चाको पोषण सतुनिीत गनव 
गभाविस्था रे्दस्खनै प्रसतुत सरुक्षा सेिा 
परु् याइने।  

गभविती जाुँच सेिा तलन े र स्िास््य संस्थामा 
सतु्केरी हनुेको लातग प्रर्दान गररन े यातायात खचव 
रकम र्दोब्िर गररएको र  
साविकको कायववितधअनसुार थप स्िास््य 
संस्थाहरूसुँग सम्झौता नभएका हालसम्म ६४ 
स्िास््य संस्थामा यो कायवक्रम लागू भएको । 

३१ 
सरकारले तनिःशलु्क उपलब्ध गराउने 
औषतध सिै स्िास््य संस्थामा तनरन्त्तर 
उपलव्ध हनु ेब्यिस्था गररने । 

तनशलु्क औषतधको सूची तथा मापर्दण्ड तयार भइव 
प्ररे्दश र स्थानीय तहमा पररपर भएको । 

३२ 
 

िीर अस्पतालको गरुुयोजनाअनसुारको 
तनमावण कायव प्रारम्भ गररने।  

शहरी विकास तथा भिन तनमावण विभागले DPR 

Estimation तयार गने काम भइरहेको ।  
उच्च प्रवितधयिु रोग तनर्दान केन्त्रको 
रूपमा आधतुनक स्िास््य प्रयोगशाला र 
मगृौला उपचार केन्त्र काठमाडौंमा स्थापना 
गररने ।  

स्थान छनौटको लातग कायवर्दल गठन भएको । 

थारु समरु्दायमा रे्दस्खएको तसकलसेल 
एतनतमयाको अनसुन्त्धान र पवहचान गरी 

महाकाली, सेती, वटकापरु, भेरी, राप्ती, तलु्सीपरु, 
लमही, बदर्दवया, कवपलबस्त,ु लसु्म्बनी र परासी गरी 
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उपचारको लातग सेिा विस्तार गररने । ११ अस्पतालहरूमा तसकलसेल एतनतमयाको 

उपचारको ब्यिस्था गररएको र नेपाल स्िास््य 
अनसुन्त्धान पररषर्दबाट तसकलसेल एतनतमया 
सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धानको क्रममा 20 हजार 
जनाको रि नमूना सङ्कलन गरी ३ अनसुन्त्धान 
सम्पन्न भएको । 

३३ 
 

आधारभतू औषतधहरूमा आत्मतनभवर हनु 
औषतध उत्पार्दनको क्षमता विस्तार गनव 
प्रोत्सावहत गररने । 

आधारभतू औषतधहरूमा आत्मतनभवरताका लातग 
औषतध उत्पार्दनको क्षमता विस्तार गनव समन्त्िय 
गने सम्बन्त्धमा औषतध उत्पार्दक संर्, लगानीकताव, 
आयातकताव, तनयावतकताव, औषतध ब्यबस्था विभाग, 
स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय लगायत 
सरोकारिालाहरूसुँग २ पटक समन्त्िय बैठक 
भएको र औषतधको कुल खररर्द मध्ये राविय 
उत्पार्दनका औषतध ५० प्रततशत भन्त्र्दा बढी 
रहेको। 

 सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक 
स्चवकत्सकको सेिा सतुनस्ित गररने । 

स्चवकत्सक पररचालन कायववितध बनाई स्िास््य 
तथा जनसं्या मन्त्रालयले लाग ु गनव र यसका 
लातग बजेट तनकासा दर्दन ेविषयमा म.प.मा प्रस्ताि 
पेश गररएको । 

३४ 
 
 

एक सय शैया भन्त्र्दा बढी क्षमताका 
अस्पतालहरूमा विस्ताररत स्िास््य सेिा 
सञ् चालन अतनिायव गररने । 

गत आतथवक िषव सम्म ८ अस्पतालहरूबाट सेिा 
सिालन भइरहेकोमा थप ४ अस्पतालहरू बीर 
अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल र 
राप्ती अस्पतालमा सेिा तबस्तार भई १२ 
अस्पतालमा सेिा सिालन भएको । 

मेतडकल कलेजहरूको सहकायवमा र्दगुवम 
क्षेरमा विशेषि सवहतको र्मु्ती अस्पताल 
सेिा सञ् चालन गररने । 

सैतनक अस्पतालसुँगको सहकायवमा राजविराजमा 
तमतत २०७५।११।१ रे्दस्ख १० गतेसम्म 
शल्यकृया सवहतको तबशेषि र्मु्ती स्शविर सिालन 
भएको ।  

३५ 
 

सात िटै प्ररे्दशमा सरकारी स्तरमा एक 
एक स्चवकत्साशास्त्र अध्ययन प्रततष्ठान 
रहनेगरी थप संस्था खोल्ने प्रवक्रया अस्र् 
बढाइने ।  

प्ररे्दश नं. २ को गजेन्त्रनारायण तसंह अस्पताल, 
राजविराजलाई नेपाल सरकार मस्न्त्रपररषर्दको 
तनणवयबाट रामराजा प्रसार्द तसंह स्िास््य वििान 
प्रततष्ठान स्थापना गररएको । 

स्िास््य वििान प्रततष्ठानहरूलाई व्यिस्स्थत 
र प्रभािकारी रूपमा सिालन गनव स्िास््य 

स्िास््य तबिान प्रततष्ठानसम्बन्त्धी एकीकृत 
विधेयकको मस्यौर्दा तयार भएको । 
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वििान प्रततष्ठानसम्बन्त्धी एकीकृत ऐन 
ल्याइने ।  

३८ 
 

 सबै सािवजतनक स्थल र सिारी 
साधनहरूमा धमु्रपान र मदर्दरा सेिन तनषेध 
गररने र मदर्दरा र सूततवजन्त्य पर्दाथवको 
उत्पार्दन, आयात तथा विक्री वितरणलाई 
कायववितध बनाई व्यिस्स्थत गररने ।  

 सूततवजन्त्य पर्दाथव ऐन, तनणवयको आधारमा ७७ 
स्जल्लाका सहायक प्रमखु स्जल्ला अतधकारीलाई 
तनरीक्षक तोकी अनगुमन भइवरहेको । 

 सिै स्थानीय तहका प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतलाइव तनरीक्षक तोवकएको । 
सेिाग्राहीलाई सूततवजन्त्य पर्दावथको सेिन बन्त्र्द 
गनवको लातग परामशव सेिा प्रर्दान गनव स्िास््य 
कमीलाई सिै प्ररे्दश र मातहतका स्िास््य 
संस्थाहरूबाट स्िास््यकमीलाई प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण 
तातलम दर्दइएको । 

३९ 
महामारी रोग तनयन्त्रण र तनिारण 
कायवलाइव रतु टोली पररचालन गने 
व्यिस्था तमलाउने। 

नयाुँ संरचनाअनसुार रतु टोली पररचालनसम्बन्त्धी 
कायववितध अद्याितधक गनवका लातग पवहलो मस्यौर्दा 
तयार गररएको र विश्वविद्यालय तथा स्शक्षण 
अस्पतालसुँग समन्त्िय भएको । २५ िटा हि 
अस्पतालहरूमा समेत रतु टोली तयार गररएको । 

 

 

७. चाल ुआ.ि. २०७5।७6 को र्ाल्गनु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणव कायवहरूिः 
स्िास््य सेिािः 
 सरकारी, तनजी र सामरु्दावयक स्िास््य संस्थाबाट कुल १ करोड ५ लाख पटक िवहरंग सेिा प्रिाह, ४ 

लाख ८३ हजार तबरामीहरू अस्पातलमा भनाव र ८ लाख ७५ हजारलाई आकस्स्मक सेिा प्रर्दान 
गररएको। 

 काठमाडौं उपत्यकाका ३ र तराईका १२ स्जल्ला गरी १५ स्जल्लामा पोतलयो थोपा खिुाउन ेकायव 
सम्पन्न भएको ।  

 स्िास््य सेिाको महत्त्िपूणव अिको रूपमा रहेको सरुस्क्षत माततृ्िको लातग पररिार तनयोजनका अस्थायी 
साधन प्रयोगकतावको सं्या 1१ लाख ६9 हजार 5 सय 92 पगुकेो । 

 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्रको स्थापना भएरे्दस्ख जम्मा ५ सय ८६ तबरामीलाई मगृौला र ४ तबरामीको 
कलेजो प्रत्यारोपण गररएको ।  

सरूिा रोग तथा महामारी प्रकोप व्यिस्थापनिः 
 औलंोका संकास्पर्द ८८ हजार ५ सय २० विरामीहरूको रि नमूना परीक्षण गर्दाव ६ सय १७ लाइव 

औलो भएको पाइएको । 

 हात्तीपाईले रोग तनिारणको लातग १५ स्जल्लामा कायवक्रम सिालन भइव करीि ५८ लाख व्यस्िलाई 
औषतध खिुाइएको । 
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 क्षयरोगका ८ हजार ५ सय ६८ तबरामीको उपचार भइरहेको । 

 राविय प्रषेण प्रयोगशालामा तलस्क्िड कल्चर ल्याि र एल पी ए सेिा विस्तार भएको।  

 क्षयरोगको नेशनल प्रीभ्यालेन्त्स सभे ८५ क्लस्टरमा कायव सम्पन्न भई मध्याबतध मूल्यांकन सम्पन्न भएको । 

 ३० स्थानबाट एच.आइ.भी. संक्रतमतलाई CD4 सेिा उपलब्ध गराइएको र ७५ िटा ART केन्त्रबाट 
१६ हजार ४ सय २८ जनालाई ART उपचार सेिा दर्दइएको ।  

सामास्जक स्िास््य सरुक्षािः 
 गंगालाल हृर्दय रोग केन्त्रबाट १,०४,४७४ मटुुका तबरामीहरूलाई बवहरंग मार्व त ् स्िास््य सेिा 

उपलब्ध गराइएको, १,१८८ तबरामीहरूको वितभन्न खाले मटुुको शल्यवक्रया गररएको, ५,९२१ 
तबरामीहरूको क्याथल्याब मार्व त ्उपचार गररएको, १२५७ तबरामीको एन्त्जीयोप्लाष्टी गररएको र १५३९ 
तबरामीको क्याथल्याब मार्व त ्अन्त्य उपचार गररएको। सामास्जक सेिा अन्त्तरगत १५ िषव भन्त्र्दा मतुनका 
६०१ तबरामीहरूको वितभन्न खाले मटुुको शल्यवक्रया गररएको, ७५ िषव भन्त्र्दा मातथका ४५६ 
तबरामीहरूको वितभन्न खाले मटुुको उपचार गररएको ४४४ िाथज्िरो तबरामीहरूको तनिःशलु्क भल्भ तथा 
शल्यवक्रयाको उपचार गररएको।  

प्रयोगशाला सेिािः 
 ४७ स्िास््य चौकीमा नयाुँ प्रयोगशाला सेिा सिालन भएको ।  

 ५८ स्जल्लामा परुाना मेस्शन विस्थावपत गरी नयाुँ िायोकेमेवि एनालाईजरबाट सेिा विस्तार भएको ।  

 विराटनगरमा क्षेरीयस्तरको प्रयोगशाला सेिा सरुु भएको ।  

 वितभन्न रोगको परीक्षण तथा तनर्दानात्मक विस्शष्टीकृत सेिा प्रर्दान गनवको लातग राविय जनस्िास््य 
प्रयोगशाला तथा सो अन्त्तगवत ७ स्जल्लामा रि सिार सेिा विस्तार कायव सम्पन्न भएको । 

आयिेुदर्दक स्िास््य सेिाःिः  

 ८० स्थानमा तनिःशलु्क आयिेुर्द स्शविर सिालन भएको ।  

 सिै प्ररे्दशमा नागररक आरोग्य कायवक्रम मार्व त ् जीिनशैली स्शविर व्यिस्थापन तथा स्तनपान 
गराइरहेका मवहलालाई समेत तनिःशलु्क आयिेुदर्दक स्िास््य सेिा प्रर्दान गररएको ।  

 

जनशस्ि विकास तथा सेिा विस्तारिः 
 ९५ स्टार् नसवलाई र्दक्ष प्रसूतत सेिा तातलम, १0 लाई एनेस्थेवटक अतसस्टेन्त्ट तातलम र 60 

स्चवकत्सकहरूलाई मेतडको तलगलसम्बन्त्धी तातलम प्रर्दान गररएको ।  

 ३५ जनालाई हाइअस्ल्टच्यूड तसक्नेस प्रस्शक्षक तातलम र ६७८ लाई TABUCS तातलम प्रर्दान 
गररएको।  

 स्थानीय तहका प्रत्येक िडामा स्िास््य संस्था रहने नीतत अनरुूप कुल ४,२३१ िडाबाट तोवकएका 
आधारभतू स्िास््य सेिा प्रबाह गररएको साथै स्िास््य संस्था नभएका १,२०० िडाहरूमा आधारभतू 
स्िास््य सेिा केन्त्रहरूको तनमावण कायव प्रारम्भ भएको । 

 प्रत्येक प्ररे्दशमा विस्शवष्टकृत स्िास््य सेिा सतुनस्ित गने नीतत अनरुूप कोशी अिल अस्पताल तबराटनगर, 

नारायणी उपक्षेरीय अस्पताल, तबरगंज, भरतपरु अस्पताल, स्चतिन, भेरी अिल अस्पताल नेपालगंज र 
डडेल्धरुा उपक्षेरीय अस्पताल डडेल्धरुा गरी ५ अस्पताललाई संर् मातहत रहने गरी केन्त्रीय 
अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गररएको । 
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८. आतथवक िषव २०७4/७5 को वितनयोस्जत बजेट एिं खचवको यथाथव वििरणिः 
चाल ुखचव       (रु. हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3700113 स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय 94994 88692 93% 
3700123 स्िास््य सेिा विभाग 165255 159363 96% 
3700133 के्षरीय स्िास््य तनरे्दशानालयहरू 117178 103329 88% 

3700143 
प्राथतमक स्िास््य सेिा (जनस्िास््य कायावलय, 
स्िास्थय केन्त्र, चौकी तथा उपचौकीहरू) 1079897 880444 82% 

3700213 
स्िास््य तातलम केन्त्र (के्षरीय र उपके्षरीय 
समेत) 58989 55962 95% 

3700223 के्षरीय तथा अञ् चल अस्पताल 1350250 1313688 97% 
3700233 अस्पतालहरू 0 15732 0 
3700243 औषतध व्यिस्था विभाग 92505 75885 82% 
3700253 आयिेुर्द विभाग 17912 15817 88% 
3700263 आयिेुर्द स्चवकत्सालयहरू / औषधालयहरू 67548 52784 78% 

3700303 
पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 
औषधालय 14377 12727 89% 

3701023 
स्चवकत्सा वििान राविय प्रततष्ठान ( िीर 
अस्पताल समेत) 1278358 1277500 100% 

3701033 कास्न्त्त बाल अस्पताल 222087 222087 100% 
3701043 सरुिा रोग अस्पताल 137900 113163 82% 
3701053 प्रसतुत गहृ- थापाथली 296896 296896 100% 
3701063 नेपाल आुँखा अस्पताल 32500 31897 98% 
3701073 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 360000 315000 88% 

3701083 
मनमोहन कातडवयोथेरातसक भस्कुलर तथा 
ट्रान्त्स्प्लान्त्ट केन्त्र, महाराजगंज 255000 255000 100% 

3701093 शवहर्द गंगालाल ह्रर्दय केन्त्र 610691 577026 94% 
3701103 बी.पी कोईराला स्िास््य वििान प्रततष्ठान 678492 678492 100% 

3701113 
रामिकृ्ष यार्दि स्मतृत केन्त्र (जनकपरु अञ् चल 
अस्पताल) 2000 2000 100% 

3701123 
 तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्त्सर केन्त्र्द समेत) 320000 320000 100% 

3701133 क्षयरोग तनयन्त्रण 654932 282589 43% 
3701143 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 870198 618746 71% 

3701153 
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 
कायवक्रम 390836 333963 85% 

3701163 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 1387276 919810 66% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3701193 
इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 
तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 723238 550647 76% 

3701203 
अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायवक्रम 53569 32327 60% 

3701213 औषतध र उपकरण आपूततव 168470 120295 71% 

3701223 
अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली 2376630 2341114 99% 

3701233 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 234086 127595 55% 
3701243 राविय तातलम कायवक्रम 187933 170125 91% 

3701253 
वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा तातलम 
केन्त्र 18530 15236 82% 

3701263 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 194953 192114 99% 
3701273 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायवक्रमहरू 380000 367731 97% 
3701293 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 45775 40052 87% 
3701303 तसहंर्दरबार िैद्यखाना 33420 33420 100% 
3701313 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 26000 23900 92% 
3701323 नेपाल नरे ज्योतत संर् 68300 68300 100% 
3701333 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 106800 106690 100% 
3701343 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 1951058 1640321 84% 
3701363 प्राथतमक स्िास््य पनुजावगरण कायवक्रम 824630 669540 81% 

3701383 
ग्रामीण सामरु्दावयक जनस्िास््य,आधारभतू 
स्िास््य तथा नमूना स्िस्थ गाुँउ कायवक्रम 155982 152619 98% 

3701393 कणावली स्िास््य वििान प्रततष्ठान 584080 583621 100% 
3701403 पाटन स्िास््य वििान प्रततष्ठान 78000 78000 100% 
3701413 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 253000 219672 87% 

3701433 
सामास्जक स्िास््य सरुक्षा (स्िास््य िीमा) 
कायवक्रम 1427348 1359350 95% 

3701443 एवककृत स्िास््य पूिावधार विकास पररयोजना 58070 7655 13% 
3708023 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 25186 22519 89% 
3708033 राविय तातलम कायवक्रम 27750 19627 71% 
3708043 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायवक्रम 3133572 2497005 80% 
3708063 क्षयरोग तनयन्त्रण 164885 135397 82% 
3708093 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 112660 94150 84% 

 जम्मा 23969996 20687614 86% 
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पुुँजीगत खचव       (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3700244 औषतध व्यिस्था विभाग 27116 25260 93% 
3700264 आयिेुर्द स्चवकत्सालयहरू / औषधालयहरू 10000 10000 100% 

3700304 
पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 
औषधालय 4580 4450 97% 

3701134 क्षयरोग तनयन्त्रण 244865 207382 85% 
3701144 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 50000 49230 98% 

3701154 
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 
कायवक्रम 17827 2130 12% 

3701164 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 116856 84674 72% 

3701194 
इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 
तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 7030 4913 70% 

3701204 
अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायवक्रम 7335 4084 56% 

3701214 औषतध र उपकरण आपूततव 323530 248747 77% 

3701224 
अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली 11216 9538 85% 

3701234 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 1230 872 71% 
3701244 राविय तातलम कायवक्रम 16366 15534 95% 
3701264 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 85801 81744 95% 
3701294 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 20509 12679 62% 
3701344 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 15285 9246 60% 
3701364 प्राथतमक स्िास््य पनुजावगरण कायवक्रम 61200 23117 38% 
3701444 एवककृत स्िास््य पूिावधार विकास पररयोजना 0 0 0 
3708044 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायवक्रम 6083288 5678192 93% 
3708064 क्षयरोग तनयन्त्रण 5376 5142 96% 
3708094 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 248769 205754 83% 

  जम्मा 7358179 6682688 91% 
 

९. आतथवक िषव २०७5/७6 मा वितनयोस्जत बजेट तथा 2075 चैर मसान्त्तसम्मको खचवको अिस्थािः 
चाल ुखचव        (रु. हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3700113 स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय 105616 69889 66% 
3700123 स्िास््य सेिा विभाग 139000 96557 69% 
3700143 प्राथतमक स्िास््य सेिा 356417 255268 72% 
3700153 केस्न्त्रय अस्पताल तथा प्रततष्ठान 226400 176188 78% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय  244 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3700213 राविय स्िास््य तातलम केन्त्र 55902 13147 24% 
3700243 औषतध व्यिस्था विभाग 95100 45056 47% 
3700253 आयिेुर्द तथा िैकस्ल्पक स्चवकत्सा विभाग 16900 10037 59% 

3700303 
पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 
औषधालय 13600 10172 75% 

3701023 
स्चवकत्सा वििान राविय प्रततष्ठान ( िीर 
अस्पताल समेत) 1473000 1263000 86% 

3701033 कास्न्त्त बाल अस्पताल 192000 192000 100% 
3701043 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 114000 80965 71% 
3701053 परोपकार प्रसतुत अस्पताल 296000 296000 100% 
3701063 नेपाल आखाुँ अस्पताल 28500 16766 59% 
3701073 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 316000 316000 100% 

3701083 
मनमोहन कातडवयोथेरातसक भस्कुलर तथा 
ट्रान्त्स्प्लान्त्ट केन्त्र, महाराजगंज 374000 179500 48% 

3701093 शवहर्द गंगालाल ह्रर्दय केन्त्र 571000 571000 100% 
3701103 बी.पी कोईराला स्िास््य वििान प्रततष्ठान 587000 395404 67% 

3701123 
 तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्त्सर केन्त्र्द समेत) 261000 181000 69% 

3701133 क्षयरोग तनयन्त्रण 549700 158389 29% 
3701143 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 524100 88453 17% 

3701153 
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 
कायवक्रम 479800 57943 12% 

3701163 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 1989400 237805 12% 

3701193 
इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 
तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 418600 131024 31% 

3701203 
अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायवक्रम 27000 7789 29% 

3701213 औषतध र उपकरण आपूततव 143500 41081 29% 

3701223 
अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली 1313400 1033090 79% 

3701233 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 113600 32890 29% 
3701243 राविय तातलम कायवक्रम 101600 61413 60% 

3701253 
वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा तातलम 
केन्त्र 21900 11343 52% 

3701263 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 163300 111904 69% 
3701273 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायवक्रमहरू 400000 280494 70% 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3701283 आयिेुर्द स्चवकत्सालय, नररे्दिी 58300 40596 70% 
3701293 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 27900 3101 11% 
3701303 तसहंर्दरबार िैद्यखाना 29400 15432 52% 
3701313 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 22000 11500 52% 
3701323 नेपाल नरे ज्योतत संर् 58000 35400 61% 
3701333 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 95000 95000 100% 
3701343 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 2104073 889582 42% 
3701363 प्राथतमक स्िास््य पनुजावगरण कायवक्रम 486100 345845 71% 
3701393 कणावली स्िास््य वििान प्रततष्ठान 451300 298094 66% 
3701403 पाटन स्िास््य वििान प्रततष्ठान 50000 0 0% 
3701413 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 160500 103171 64% 

3701433 
सामास्जक स्िास््य सरुक्षा (स्िास््य िीमा) 
कायवक्रम 6000000 1997300 33% 

3708093 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 0 0 0 
  जम्मा 21009908 10256588 49% 

 

पुुँजीगत खचव        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3700244 औषतध व्यिस्था विभाग 72500 1015 1% 

3700304 
पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 
औषधालय 2000 0 0% 

3701134 क्षयरोग तनयन्त्रण 145500 57230 39% 
3701144 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 26800 0 0% 

3701154 
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 
कायवक्रम 5200 0 0% 

3701164 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 166500 0 0% 

3701194 
इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 
तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 2600 150 6% 

3701204 
अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायवक्रम 1300 499 38% 

3701214 औषतध र उपकरण आपूततव 171100 13453 8% 

3701224 
अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली 5600 1213 22% 

3701234 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 500 50 10% 
3701244 राविय तातलम कायवक्रम 2100 1851 88% 
3701264 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 34800 5026 14% 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2076 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय  246 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना बजेट खरु्द खचव प्रततशत 

3701294 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 6000 0 0% 
3701344 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 505300 4038 1% 
3701364 प्राथतमक स्िास््य पनुजावगरण कायवक्रम 25500 4204 16% 
3701444 एवककृत स्िास््य पूिावधार विकास कायवक्रम 7032800 2645982 38% 
3708094 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 365000 81926 22% 

  जम्मा 8571100 2816637 33% 
 
 

   



 
 

 

 

 

 

अनसूुचीहरु 
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अनसूुची 1 
Project Aid Commitment 

Projectwise Report Upto Falgun 
FY 2018/19 (2075/076)  

                

S.N. 
Date of 

Agreement 
Donor Name of the Project 

Type of 

 
Assistan

ce 

Amount (in millions) 

Sector In Foreign 
Currency 

In NRs. 

1 

24 August, 
2018      

 ( Bhadra 8, 
2075) 

World Bank 

Integrated Public 
Financial 

Management (PFM) 
Reform Project. 

Grant US$ 15 1640.00 Governance 

2 

5 September, 

2018 
 ( Bhadra 20, 

2075) 

Switzerland 
Safer Migration (SaMi) 

Project. 
Grant CHF 18.20 2000.00 Social 

3 
10 Oct,2018   

Ashoj 24 2075 

World 

Bank(IDA) 

First Programmatic 
Energy Sector 

Development Policy 
Credit 

Loan US$ 100 11630.00 Energy 

4 
10 Oct,2018   

Ashoj 24 2075 

World 

Bank(IDA) 

Fourth Financial Sector 

Stability Development 
Policy Credit 

Loan US$ 100 11630.00 Financial 

5 
26 Sept, 2018       

  ( Ashoj 10, 

2075)  

Korea 
(KOICA) 

Enhancing the Quality 

of Technical and 
Vocational Education 

and Training (TVET) 

Grant US$ 5 550.00 Education 

6 
5 October, 2018 

(Ashoj 19 

2075) 

Japan 
School Sector 

Development Program 

(SSDP) 

Grant Yen 300 308.00 Education 

  
25 October, 

2018  (kartik 
8, 2075) 

Japan 

Rehabilitation of 

Sindhuli Road 

Affected by 
Earthquake 

Grant Yen 1047 1085.00 Earthquake 

8 

14 November, 

2018 ( Kartik 

28, 2075) 

World Bank 

Group 

Second Bridge 

Improvement and 
Maintenance Program 

Loan US$ 133 15903.00 Roads network 

Support to Food and 
Natrition 

Enhancement Project 

Grant US$ 22.7 2646.00 Agriculture 

9 
20 November, 

2018 ( 

Mangsir 4,  

Japan 
Food Assistance 

Program 
Grant Yen 350 3549.00 Food 

10 
20 November 

2018 

(Mangsir-4) 

Asian 
Developme

nt Bank 

SASEC Highway 
Improvement Project 

Loan US$ 180 20579.00 Roads network 

Disaster Resilience of 

School Project 

Loan US$ 148.9 17023.00 Earthquake 

Grant US$ 15 1715.00 Earthquake 

11 

26 November 

2018 
(Mangsir-10) 

Asian 

Developme
nt Bank 

Urban Water Supply 
and Sanitation 

(Sector) Project 

Loan US$ 130 14664.00 
Water Supply 

 and 

Sanitaion 

SASEC Power System 

Expansion Project 
Loan US$ 20 2256.00 Energy 

 
    

Total 107178.00 percentage 

 
"उपर्ुकु्त वििरण 2075 फागनु मसान्तसम्मको हो । " 

 

Grant 13493.00 12.59 

 
  

  
 

Loan 93685.00 87.41 

 
    

Total 107178.00 100.00 
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अनसूुची २ 
आ.ि. 2074।75 को चैत्र देखी असार मसान्तसम्म आर्थकु ऐन, 2074 को दफा १९ बमोजिम ददइएको  

रािस्ि छुटको वििरण 

र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् शीर्कुगत छुटको 
व्र्होरा 

र्नणरु् र्मर्त 

1 सत्यनारायण माध्यममक 

मिद्यालय मोरङ्ग 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 36+1S ED 

LP709/42BS3 

INR 1390000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/12/2074 

2 बाराही माध्यममक 

मिद्यालय,फराकचौर 

िनह ुं 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 36+1S ED 

LP709/42BS3 

INR 1300000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

13/12/2074 

3 रामरिय खेलकुद पररषद युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

 Electric cutting 

machine लगायिका 69 

प्रकारका सामाग्रीहरु 

CNY 4238310 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

13/12/2074 

4 मरभिुन 

मिश्वमिद्यालय,जलिथा 

मौसम मिज्ञान केमन्त्िय 

मिभाग 

मिक्षा मन्त्रालय Auto Weather Station 

लगायिका सामाग्रीहरु  

CNY 4113129 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

15/12/2074 

5 महाकमि देिकोटा 

माध्यममक मिद्यालय 

,सुनिल,निलपरासी 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 40+1S  

LP909/49WB BS3 

TMML 

497MFIP(ABS) 

INR 1400000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

19/12/2074 

6 सुखानी समहद स्ममृि 

प्रमिष्ठान, झापा 

िन िथा भ-ूसुंरक्षण 

मन्त्रालय 

सखुानी समहद स्ममृि प्रमिष्ठान 

झापामा स्थामपि कछुिा उद्दार 

केन्त्िको सुंचालन िथा 

मिकासका लामग जमणन 

सुंस्थाले मनिलु्क रुपमा प्रदान 

गरेका Silicagel/anti-

humidity protection for 

camera, 

steromicroscopes 

लगायिका २६ प्रकारका 

सामानहरु 

NPR 1 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

19/12/2074 

7 China Railway 

14th Bureau 

Group Co.Ltd.( As 

a contractor of 

Implementation 

Agreement for the 

Repair and 

Reinforcement 

Project of the 

Existing China-

aided Projects in 

Nepal) 

िन िथा भ-ूसुंरक्षण 

मन्त्रालय 

रेलको सम्भाव्यिा अध्ययन 

सम्बन्त्धी सामाग्रीहरु (मममि 

२०७४/११/२१ ) 

CNY 1220680 भन्त्सार महसुल, मुल्य 

अमभिमृि कर 

लगायिका सबै कर छुट 

21/12/2074 

8 रामरिय प्रकृमि सुंरक्षण 

कोष, खमुलटार, 

लमलिपरु 

िन िथा भ-ूसुंरक्षण 

मन्त्रालय 

Trax Cruiser 

Ambulance, 4WD,TD 

2650 FTI VP 37 BSIII 

engine, With Power 

Steering, Without AC, 

7.5 R 16 Tyres, H.S. 

Code:-87033392 

INR 1259926 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

20/12/2074 

9 श्री कोहलपरु 

माध्यममक 

मिद्यालय,कोहलपरु,बााँ

के 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 36+1S ED 

LP709/42BS3 

INR 1460000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

20/12/2074 

10 श्री खैरेनी माध्यममक 

मिद्यालय,िुक्लागण्ड

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 36+1S ED 

LP709/42BS3 

INR 1370000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

22/12/2074 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् शीर्कुगत छुटको 
व्र्होरा 

र्नणरु् र्मर्त 

की न.पा. ६,िनह ाँ भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

11 नेपाल अन्त्िराणमरिय 

कृरणभािनामिृ सुंघ, 

बुढामनलकण्ठ, 

काठमाडौं। 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

राधाकृरण, यिोदाकृरण, 

कामलय नाग, अष्ट सखी, 

गरुड,जय, मिजय, गरुड 

स्िम्भ समेिका थान १७ 

ममूिणहरु 

NPR 760000 मनयमानसुार लाग्ने 

सम्पणूण कर/महसूल 

आमथणक ऐन, २०७४ को 

दफा १९ बमोमजम छुट 

28/12/2074 

12 साजीलाल माध्यममक 

मिद्यालय, सुन्त्दरहरैंचा, 

मोरङ्ग 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 36+1S ED 

LP709/42 BS3 

INR 1460000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

02/01/2075 

13 मदन भण्डारी स्पोटणस ्

एकेडेमी, काठमाडौं 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

१. फुटबल १०० थान, २. 

भमलबल १०० थान, ३. 

बास्केटबल १०० थान समिे 

जम्मा ३०० थान 

NPR 1 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

07/01/2075 

14 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रामि 

मनदेिनालय, जङ्गी 

अड्डान 

रक्षा मन्त्रालय Ambulance Qty 4 Units 

& Jeep 4⨯4 with 

Military Radio Qty – 

10 Units 

USD 911800 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

11/01/2075 

15 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रामि 

मनदेिनालय, जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Armored Personnel 

Carriers (APC) Qty - 

Various 

USD 8488320 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

11/01/2075 

16 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रामि 

मनदेिनालय, जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Truck Utility Cargo 

(Under 1.5 Ton),  Qty - 

26 Units 

USD 1645800 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

11/01/2075 

17 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रामि 

मनदेिनालय, जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Water Treatment Plant, 

Qty 5 Sets 

USD 223600 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

11/01/2075 

18 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रामि 

मनदेिनालय, जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Truck Maintenance 

Medium Qty – 1 Unit, 

Truck Water Qty – 2 

Units, Truck Recovery 

(Up to 5 tons) Qty -1 

Units 

USD 453400 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

11/01/2075 

19 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय truck 

refregerator(under 20') 

QTY 1 UNIT 

USD 85000 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

20 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Ambulance(4*4) QTY 

2 UNITS AND 

JEEP94*4) QTY 6 

UNITS 

USD 520420 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

21 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय TRUCKS QTY-

VARIOUS 

USD 2444500 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

22 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय Truck Maintenance 

medium,Qty 1unit 

USD 124800 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

23 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय TRUCK 

SEWAGE,QTY 4 

UNITS 

USD 441200 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

24 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

रक्षा मन्त्रालय truck utility 

cargo(under2.5ton to 

5tons)qty 10 units 

USD 733500 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् शीर्कुगत छुटको 
व्र्होरा 

र्नणरु् र्मर्त 

अड्डा 

25 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय truck utility cargo 

(under1.5ton)qty 17 

units 

USD 1076100 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

23/01/2075 

26 श्री दमकडा माध्यममक 

मिद्यालय,िानसेन न.पा. 

9,पाल्पा 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 40+1S ED 

LP712/42 BS3  

INR 1420000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

23/01/2075 

27 जन माध्यममक 

मिद्यालय, मबरेन्त्िनगर, 

सुखेि 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 40+1S ED 

LP712/42 BS3 

INR 1420000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

23/01/2075 

28 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय truck utility cargo 

(under1.5ton)qty26 

units 

USD 1645800 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/01/2075 

29 नेपाली सेना सैमनक 

सामग्री प्रािी 

मनदेिनालय,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय truck 

refregerator(under 

20ft), QTY 4UNITS 

USD 436800 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/01/2075 

30 श्री मरभिुन माध्यममक 

मिद्यालय,िमडगाड 

गा.पा. 2,िाग्लङ्ुग 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 40+1S ED 

LP712/42 BS3 

INR 1420000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

03/02/2075 

31 श्री रत्नराज्य लक्ष्मी 

माध्यममक मिद्यालय 

,गैंडाकोट,निलपरासी 

मिक्षा मन्त्रालय 36S_1JKM_NAC_SK

OOLBUS_ON 

LP712/42BS3 

INR 1375000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

03/02/2075 

32 िकुलहर रत्ननगर 

अस्पिाल,मचििन 

स्िास््य मन्त्रालय Dressing trolley-tables 

समेि मिमभन्त्न सामाग्रीहरु 

USD 30000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/02/2075 

33 रामरिय खेलकुद पररषद 

(श्री चाईना रेलिे १४ 

औुं व्यरूो ग्रपु कम्पनी 

मलममडेट) 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

Long handle wall disc 

grinding machine 

लगायिका मिमभन्त्न ४६ 

प्रकारका Machinery and 

Equipment, Materials 

& Electrical 

Equipments 

CNY 7479560 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

04/02/2075 

34 रामरिय खेलकुद पररषद 

(नेपाल भमलबल सुंघ) 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

Commercial Invoice 

No 311484 मा उमल्लमखि 

Powergame Bright 

Blue लगायिका भमलिल 

खेलसाँग सम्बमन्त्धि सामग्रीहरु 

USD 23935.6 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/02/2075 

35  मचमकत्सा मिज्ञान 

रामरिय प्रमिष्ठान ,मिर 

अस्पिाल ,काठमाडौ 

स्िास््य मन्त्रालय Fibroscan USD 254000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/02/2075 

36 रामरिय अपाङ्ग कोष ममहला, 

बालबामलका िथा 

समाज कल्याण 

मन्त्रालय 

 अपाङ्गगिा भएका 

व्यमिहरुको लामग प्रयोग 

गररने कृमिम अुंग बनाउन 

आिश्यक कच्चा पदाथण एिम ्

मालिस्िहुरु 

INR 601710 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

10/02/2075 

37 श्री मिरेन्त्ि माध्यममक 

मिद्यालय,कालीगण्डकी 

गा.पा. ५,स्याङ्गजा 

मिक्षा मन्त्रालय TATA STARBUS 

SKOOL 50+1_3x2_  

LP909/49 BS3 

INR 1512000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

10/02/2075 

38 नेपाल आयल मनगम 

मलममटेड 

िामणज्य मन्त्रालय हिाई इन्त्धन INR 1 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

10/02/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् शीर्कुगत छुटको 
व्र्होरा 

र्नणरु् र्मर्त 

मू.अ.कर परैु छुट 

39 श्री रामरिय  माध्यममक 

मिद्यालय,इटहरी 

उपमहानगरपामलका-

१,सुनसरी 

मिक्षा मन्त्रालय 36s_1JKM_NAC_SKO

OLBUS_ON 

LP712/42BS3 

INR 1375000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/02/2075 

40 स्िास््य सेिा मिभाग स्िास््य मन्त्रालय TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 

INR 11100000 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

21/02/2075 

41 नेपाल प्रहरी उच्च 

माद्यममक आिासीय 

मिद्यालय, सााँगा, 

काभ्रपेलान्त्चोक 

गहृ मन्त्रालय 26

+1S_1JKM_SLB_NAC

_SKOOL LP407EX/34 

BS3 

INR 1140000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

21/02/2075 

42 कामलका माध्यममक 

मिद्यालय,भिपरु,नगर

कोट 

मिक्षा मन्त्रालय SCHOOL UNIFORM 

लगायि सुंलग्न INVOICE 

माउल्लेमखि सामानहरु 

UAD 2500 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

24/02/2075 

43 नेपाल चीन महमालयन 

मैरी समाज नेपाल 

स्िास््य मन्त्रालय TATA SUMO SE 

AMBULANCE+4*4SE

ATING CAPACITY 

3+1STRETCHER(8SE

ATER) 

INR 2775000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसलु िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

27/02/2075 

44 नेपाली सेना (श्री 

प्रधानसेनापमिको 

कायाणलय, जुंगी 

अड्डा) 

रक्षा मन्त्रालय Antique Pistol (Dummy 

Without firing 

mechanism) 

URO 1 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

04/03/2075 

45 पुंच दिनाम जनूा 

अखडा नेपाल 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

समाज कल्याण 

मन्त्रालय 

अपाङ्गगिा भएका 

ब्यमिहरुको लामग प्रयोग ह ने 

कृमिम अङ्गका सहायक 

सामग्रीहरु 

INR 500000 प्रचमलि काननु बमोमजम 

भिुानी गनुणपने कर, 

महसुल परैु ममनाहा  

05/03/2075 

46 मरचन्त्ि बह मुखी 

क्याम्पस  

मिक्षा मन्त्रालय Aftershock Observation 

instruments 30 थान Sata 

Recorder Sismometers) 

JPY 26063460 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/03/2075 

47 मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिा 

(HDCS) द्वारा 

सञ्चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

DHM Germany बाट 

उपहारस्िरुप प्रािस्िास््य 

सामग्री  

URO 5224.1 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/03/2075 

48 बाल अपाङ्ग टेिा 

सुंस्था 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Seatshells for Children 

With CP, Pair of 

Special Shoes, Sleeping 

bags, Height adjustable 

Chairs 

URO 714 अपाङ्गिा भएका 

व्यमिहरुले प्रयोग गनण 

सहयोग स्िरुप प्राि 

िपमिलमा उमल्लमखि 

सामग्रीहरुको पैठारी गदाण 

लाग्ने कर महसुल सबै 

छुट 

06/03/2075 

49 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

Rubber Granules USD 3675   िपिीलमा उल्लेमखि 

रबरको दाना पैठारी गदाण 

लाग्ने सबै कर, महसूल 

छुट 

10/03/2075 

50 प्रारम्भ नामक 

गैरसरकारी सुंस्था 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

समाज कल्याण 

मन्त्रालय 

प्यामकङ्ग मलष्टमा उल्लेख 

भएबमोमजमका FIRST 

AID KITS स्िास््य 

सामग्रीहरु 

USD 50000   िपिीलमा उमल्लमखि 

मालिस्िु पैठारी गदाण 

लाग्ने सबै कर, महसूल 

छुट 

08/03/2075 

51 मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

सुंिि ्2018/05/25 र 

2018/05/19 को परसाथ 

सुंलग्न गररएको Proforma 

Bill हरु 

URO 11999.86 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

15/03/2075 

52 पचुौडी नगरपामलकाको 

कायाणलय, बैिडी 

सामान्त्य प्रिासन 

मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

15/03/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् शीर्कुगत छुटको 
व्र्होरा 

र्नणरु् र्मर्त 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

53 िीर मेमोररयल 

अस्पिाल, बनेपा 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

 Oxygen Generator INR 2437500 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

18/03/2075 

54 िीर मेमोररयल 

अस्पिाल, बनेपा 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

Helping Babies Breath 

Training Program को 

लामग आिश्यक स्िास््य 

सामग्रीहरु 

USD 3956 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

18/03/2075 

55 पोखरा मिश् िमिद्यालय, 

मिज्ञान िथा प्रमिमध 

सुंकाय 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

३ थान Accelerometers 

(Seismometers) 

USD 1500 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

22/03/2075 

56 आठमबसकोट 

नगरपामलकाको 

कायाणलय, रुकुम 

(पमिम) 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

25/03/2075 

57 मलख ुिामाकोिी 

गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, रामेछाप 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान २ 

INR 1110000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

27/03/2075 

58 खजरुा 

गाउाँपामलका,बााँके 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4(19

48cc) 

INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

29/03/2075 

59 गैडहिा गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, रुपन्त्देही 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

29/03/2075 

60 बदणघाट नगरपामलका, 

पमश् चम निलपरासी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/03/2075 

61 पोखरा मिश् िमिद्यालय, 

मिज्ञान िथा प्रमिमध 

सुंकाय 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

 Seismograph - for 

research 

NPR 2250000 भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

28/03/2075 

62 मनलकण्ठ 

नगरपामलका, धामदङ्ग 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 

555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

31/03/2075 

63 आमचोक 

गाउपामलका, भोजपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 

555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

32/03/2075 

आर्थकु िर् ु2075।76 को फागनु मसान्तसम्मको आर्थकु ऐन, 2075 को दफा 18 बमोजिम ददइएको  
रािस्ि छुटको वििरण 

र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

1 

मखजीदेम्बा 

गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, 

ओखलढुङ्गा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

01/04/2075 

2 
मछपहरमाई 

गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, पसाण 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

01/04/2075 

3 गुरााँस गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 
09/04/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

प्रिासन मन्त्रालय थान १ मार भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

4 
कालीमाटी 

गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, सल्यान 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

09/04/2075 

5 रैनादेिी छहरा 

गाउपामलका,पाल्पा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4(19

48cc) 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/04/2075 

6 छरेस्िरी गाउाँपालीका, 

सल्यान 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4X4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

16/04/2075 

7 
कृरणपरु 

नगरपामलकाको 

कायाणलय, कन्त्चनपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

17/04/2075 

8 थाके्र गाउाँपामलका, 

धामदङ्ग 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE+ 4x4 

SEATING CAPACITY 

3 + 1 STRECHER(8 

SEATE) 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

16/04/2075 

9 
कामलका 

गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, रसुिा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

16/04/2075 

10 िामन्त्ि सेिा गहृ, 

काठ्माडौं। 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

metronidazole injestion 

500 mg/100 ml समेि 

औषमधहरु 

URO 33865.95 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

16/04/2075 

11 गुरााँस गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

17/04/2075 

12 

सुदरु पमिम मोहन्त्याल 

कृमष िथा पिुपालन 

व्यबसाय प्रा.मल., 

पहलमानपरु, कैलाली 

भमूम व्यिस्था, कृमष 

िथा सहकारी 

मन्त्रालय 

supply of puf panels, 

for cold storage  
INR 9785000 

आमथणक ऐन,२०७५ को 

अनसुूमच-१ को दफा १५ 

को उपदफा(२) को खण्ड 

(झ) बमोमजम १(एक) 

प्रमििि भन्त्सार महसुल 

मलई बााँकी भन्त्सार 

महसुल िथा सम्पणूण कर 

महसुल छुट ) 

16/04/2075 

13 लालझाडी 

गाउुंपामलका,कञ्चनपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा स्थानीय 

मिकास मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/04/2075 

14 नेपाल आयल मनगम 

मलममटेड 

उद्योग, िामणज्य 

िथा आपमूिण 

मन्त्रालय 

हिाई इन्त्धन(ATF) INR 1 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

27/04/2075 

15 नेपाल आयल मनगम 

मलममटेड 

उद्योग, िामणज्य 

िथा आपमूिण 

मन्त्रालय 

हिाई इन्त्धन(ATF) INR 1 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

27/04/2075 

16 नेपाल जडुो सुंघ 
युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
खेल पोिाकहरु USD 3322.05 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/04/2075 

17 नेपाल गल्फ सुंघ 
युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
गल्फ सटे ३० थान GBP 3198 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 
27/04/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

18 रौिामाई 

गाउपामलका,उदयपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा स्थानीय 

मिकास मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

29/04/2075 

19 देििाल गाउाँपामलका, 

बारा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4X4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/04/2075 

20 अजयमेरु 

गाउपामलका,रुपन्त्देही 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 
INR 277500 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

31/04/2075 

21 िामन्त्िनगर 

गाउाँपामलका, दाङ 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

27/04/2075 

22 काठमान्त्डौ 

मिश्वमिद्यालय 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

SERVER 

COMPUTERS 

ANDNETWORK 

SWITCHES 

USD 2120 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

01/05/2075 

23 
सुनिषी नगरपामलका 

मोरङ 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

01/05/2075 

24 िेमङमा दाडोमा लामा 

प्रमिष्ठान 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE4*4 

1948cc 

INR 2775000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/05/2075 

25 काठमाडौं 

महानगरपामलका 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/05/2075 

26 गजरुी गाउाँपामलका 

धामदङ 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/05/2075 

27 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

SCORE BOARD 

TIMERS 
USD 2310 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/05/2075 

28 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

OFFICIAL 

STANDARD FUTSAL 

GOAL POSTS 

USD 1500 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/05/2075 

29 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
FUTSAL BALL USD 17700 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/05/2075 

30 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

FOUL DISPLAY 

SETS 
USD 1620 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/05/2075 

31 
अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

AIR FUTSAL 

INFLATABLE GOAL 

POST (WITH 

TRAINING&COACHI

NG EQUIPMENT) 

USD 750 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/05/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

32 बदणघाट नगरपामलका, 

पमश् चम निलपरासी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4  
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/05/2075 

33 बदणघाट नगरपामलका, 

पमश् चम निलपरासी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4  
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/05/2075 

34 बदणघाट नगरपामलका, 

पमश् चम निलपरासी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4  
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/05/2075 

35 परोहा नगरपामलका 

रौिहट 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/05/2075 

36 नेपाल नागररक 

उड् डयन प्रामधकरण 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

हिाइ उड् डयन सरुक्षा 

समाग्रीहरु 
JPY 1.01E+09 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

14/05/2075 

37 मेलौली नगरपामलका, 

बैिडी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

25/05/2075 

38 मेल्लेख गाउाँपामलका, 

अछाम 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

24/05/2075 

39 बागचौर नगरपामलका, 

सल्यान 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahindra Bolero 

Ambulance 4WD 
INR 556300 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

27/05/2075 

40 डुुंगेश् िर गाउाँपामलकाको 

कायाणलय, दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा स्थानीय 

मिकास मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4X4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

29/05/2075 

41 नरैनापरु गाउाँपामलका, 

बााँके 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान १ 

INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

01/06/2075 

42 
िुल्सीपरु 

उपमहानगरपामलका, 

दाङ 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 

थान ३ (िीन) मार 

INR 1665000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

11/06/2075 

43 

नेपाली सेना, नीमि िथा 

योजना 

मनदेिनालय,बलामधकृ

ि मिभाग,जङ्गी 

अड्डा 

रक्षा मन्त्रालय 

जङ्गी अड्डा बाट प्रमामणि 

truck2.5 tons-15 थान, 

Truck 7.5 -5 थान, 

Medium Ambulance 

2.5 ton- 5 थान 

INR 1 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

26/06/2075 

44 Steadfast Nepal 

Pvt. Ltd. 

भौमिक पिूाणधार 

िथा यािायाि 

मन्त्रालय 

Aggreebind AGB-WT, 

Black 5000 Ltrs 
USD 24000 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

29/06/2075 

45 मनजामिी कमणचारी 

अस्पिाल 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

Filgrastim 

300mcg/0.5ml 
USD 467180 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

06/07/2075 

46 
मिगु गाउुंपामलका 

दोलखा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TOYOTA 

LANDCRUSER 

AMBULANCE 

JPY 7400000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/07/2075 

47 मचमकत्सा मिज्ञान स्िास््य िथा Traveller Special Care INR 1402246 १ (एक) प्रमििि भन्त्सार 06/07/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

रामरिय प्रमिष्ठान ,मिर 

अस्पिाल ,काठमाडौ 

जनसुंख्या मन्त्रालय Ambulance महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

48 धुमलखेल अस्पिाल 
स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 
Laser Machine URO 5000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/07/2075 

49 धुमलखेल अस्पिाल 
स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

C-Arm Machine With 

Accessories 
URO 10000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/07/2075 

50 धुमलखेल अस्पिाल 
स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 
,Medical Equipments URO 2840 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/07/2075 

51 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

कोररयन फुटबल सुंघबाट 

सहयोगस्िरुप प्राि फुटिल 

बटु ८९७ जोर 

SKW 40797791 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/07/2075 

52 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ  

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

TWO (2) UNITS 

TOYOTA HIACE 

AMBULANCE 

JPY 10359400 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

13/07/2075 

53 
Handicap 

International 

Federation 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

समाज कल्याण 

मन्त्रालय 

Wheelchairs & 

Accessories 
USD 30515.7 पणूण रुपमा राजस्ि छुट 

मदन े
16/07/2075 

54 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय Water Filter USD 28000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

55 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय 
Surgical Operating 

Table 
USD 17000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

56 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय Salt USD 15 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

57 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय 

Microprocess 

Membrane Touch 

Controller 

USD 1475 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

58 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय High Pressure Cleaner USD 980 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

59 

मानि मिकास िथा 

सामुदामयक सेिाद्वारा 

सञ् चामलि चौरजहारी 

अस्पिाल, रुकुम 

स्िास््य मन्त्रालय Distilled Water Bottle USD 47 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/07/2075 

60 खानी िथा भगुभण 

मिभाग  
उद्योग मन्त्रालय 

20' Dry Dernier 

Voyage - Progeco 
URO 76186 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

30/07/2075 

61 अमखल नेपाल फुटबल 

सुंघ 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 

Outdoor Full Color 

LED Display 
USD 27773.82 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

30/07/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

62 बकुलहर रत्ननगर 

अस्पिाल, मचििन 
स्िास््य मन्त्रालय 

Medical Furniture for 

Charity 
USD 30000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/08/2075 

63 मसरहा बहीरा सुंघ 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Micro Scope URO 2640 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/08/2075 

64 श्री कृरण प्रणामी 

प्रमिष्ठान नपेाल 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

IRR Granite Slabs INR 872280 भन्त्सार महसुल परैु भाग 

छुट 
04/08/2075 

65 नेपाल जडुो सुंघ 
युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
Judo Mats USD 8640 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/08/2075 

66 रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि  
स्िास््य मन्त्रालय Antiretroviral Medicine USD 45378 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/08/2075 

67 
मुंगलादेिी जनजागमृि 

आधारभिू मिद्यालय, 

मसन्त्धुपाल्चोक 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

Prefab and 

Construction Materials 
URO 43510.85 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

06/08/2075 

68 
रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि  
स्िास््य मन्त्रालय Harm Reduction USD 40684.03 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/08/2075 

69 रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि  
स्िास््य मन्त्रालय HIV Test USD 143591.1 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/08/2075 

70 रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि  
स्िास््य मन्त्रालय Antiretroviral Medicine USD 45378.37 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

06/08/2075 

71 
मरभिुन मिश्वमिद्यालय, 

जैमिक प्रमिमध केन्त्िीय 

मिभाग 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  
Centrifuge USD 3274 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

07/08/2075 

72 
भमुम व्यिस्था, सहकारी 

िथा गररिी मनिारण 

मन्त्रालय  

भमूम व्यिस्था, कृमष 

िथा सहकारी 

मन्त्रालय 

Software anf equipment USD 85057.5 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

09/08/2075 

73 कृमष अनसुन्त्धान पररषद ् 
कृमष मिकास 

मन्त्रालय 

Equipment and 

Machinery  
CNY 429433 

पैठारी गदाण भिुानी 

गनुणपने सिै करक्क/ 

महसुल छुट । 

13/08/2075 

74 मरिेणी गाउाँपालीका, 

सल्यान । 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

एम्बलेुन्त्स INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

13/08/2075 

75 स्िास््य िथा जनसुंख्या 

मन्त्रालय 
स्िास््य मन्त्रालय औषमध िथा टेमष्टङ्ग मकट्स USD 162854.2 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

13/08/2075 

76 जल िथा मौसम मिज्ञान 

मिभाग 

ऊजाण, जल स्रोि 

िथा मसुंचाई 

मन्त्रालय 

junction box URO 4500 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

16/08/2075 

77 जल िथा मौसम मिज्ञान 

मिभाग 

ऊजाण, जल स्रोि 

िथा मसुंचाई 

मन्त्रालय 

Weighing rain guage 

with stand 
URO 1600 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

16/08/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

78 जल िथा मौसम मिज्ञान 

मिभाग 

ऊजाण, जल स्रोि 

िथा मसुंचाई 

मन्त्रालय 

Visibilityand present 

weather sensor 
URO 5000 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

16/08/2075 

79 जल िथा मौसम मिज्ञान 

मिभाग 

ऊजाण, जल स्रोि 

िथा मसुंचाई 

मन्त्रालय 

Mounting accessories 

for battery enclosures 
URO 1000 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

16/08/2075 

80 जल िथा मौसम मिज्ञान 

मिभाग 

ऊजाण, जल स्रोि 

िथा मसुंचाई 

मन्त्रालय 

Megnetic contacts for 

enclosures 
URO 208 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

16/08/2075 

81 
Helping Hand For  

Relief  And 

Development 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Medicial Supplies and 

equipment 
USD 146110.1 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

18/08/2075 

82 बुिभमुी नगरपामलका, 

कमपलिस्ि ु

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

18/08/2075 

83 फिुिा मिजयपरु 

नगरपामलका 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

19/08/2075 

84 धुमलखेल अस्पिाल  
स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 
Endoscopy सामाग्री URO 18971.3 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

19/08/2075 

85 िमहदनगर 

नगरपामलका, धनषुा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

18/08/2075 

86 जोरायल गाउाँपामलका, 

डोटी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

23/08/2075 

87 बडीकेदार 

गाउाँपामलका, डोटी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

23/08/2075 

88 ग्रामथान गाउाँपालीका, 

मोरङ्ग 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

THE KILLING OF 

MOSQUITOES FOG 

MACHINEERIES  

USD 300000 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

24/08/2075 

89 
बेथानचोक 

गाउाँपामलका, 

काभ्रपेलाञ्चोक 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

24/08/2075 

90 भगििीमाई 

गाउाँपालीका, दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

25/08/2075 

91 पररििणन गाउाँपामलका, 

रोल्पा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

25/08/2075 

92 
मरभिुन मिश्वमिद्यालय, 

िन मिज्ञान अधययन 

सुंस्थान  

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

Tenergy Nimh 

Rechargable AA-

Single,UPS Worldwide 

Expedited 

USD 3646 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

26/08/2075 

93 
मरभिुन मिश्वमिद्यालय, 

िन मिज्ञान अधययन 

सुंस्थान  

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

2017 Browning Dark 

Ops HD Pro 

(Camera),Masterlock 

GBP 24999.99 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

26/08/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

8mm Python Cable 

Lock and Browning 

Security Box  

94 रामरिय क्षयराेेग केन्त्ि स्िास््य मन्त्रालय 
औषमध िथा स्िास््य 

सामाग्रीहरु 
USD 800889.4 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

28/08/2075 

95 रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि, टेकु 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 
Lab Commodities USD 163886.1 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/09/2075 

96 गुजरा नगरपामलका, 

रौिहट 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

04/09/2075 

97 One Heart 

Worldwide, USA 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

We care solar suitcase 

Maternal Kits 
USD 116600 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/09/2075 

98 One Heart 

Worldwide, USA 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Service/Spare Parts USD 4090 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/09/2075 

99 One Heart 

Worldwide, USA 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Installation tools USD 625 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/09/2075 

100 
One Heart 

Worldwide, USA 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

2 LED Lamps and 

Satellite Box w/35'cord 
USD 26200 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/09/2075 

101 अजुणनचौपारी 

गाउाँपामलका, स्याङ्जा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

05/09/2075 

102 पचरौिा नगरपामलका, 

बारा  

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

12/09/2075 

103 नेपाल टेमलमभजन, 

मसुंहदरबार  

सञ्चार िथा सचूना 

प्रमिमध मन्त्रालय 

Television 

Broadcasting 

Equipments 

USD 1620538 
१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

16/09/2075 

104 ग्रामथान गाउाँपालीका, 

मोरङ्ग 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Batteryof Mosqiitoes 

Killing Machine  
SKW 539450 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

17/09/2075 

105 िेषकान्त्ि फाउन्त्डेिन, 

धामदङ्ग 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

Machinery and Other 

Relief Materials  
URO 26681 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

22/09/2075 

106 मुमसकोट नगरपामलका, 

रुकुम (पमिम) 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

22/09/2075 

107 मरयुगा नगरपामलका 

उदयपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Tata Sumo Ambulance 

(सि बाहन) 4*4 (1948 

CC) 

INR 555000 
१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

22/09/2075 

108 नेपाली सेना 

मूख्यालय,काठमाण्डौ 
रक्षा मन्त्रालय पिूण मनममणि भिन CNY 448000 

भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

22/09/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

109 महाबु गाउाँपामलका, 

दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

01/10/2075 

110 मजल्ला समन्त्िय 

समममि, रसिुा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

मिमभन्त्न उपभोग्य सामान िथा 

अन्त्य सामाग्रीहरु (Donated 

Materials) 

CNY 4114918 
भन्त्सार महसुल 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

03/10/2075 

111 मििालय गाउाँपामलका, 

जाजरकोट 

सङ्घीय माममला 

िथा स्थानीय 

मिकास मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

13/10/2075 

112 म्याङलङ्ुग 

नगरपामलका, िेह्रथमु 

सङ्घीय माममला 

िथा स्थानीय 

मिकास मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

13/10/2075 

113 भैरबी गाउाँपामलका, 

दैलेख 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

15/10/2075 

114 

Children at Risk 

Network 

Nepal(Carnet 

Nepal) 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

समाज कल्याण 

मन्त्रालय 

खेलौना िथा िैमक्षक 

सामग्रीहरु  
USD 15360 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

22/10/2075 

115 बदणगोररया 

गाउाँपामलका, कैलाली 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

18/10/2075 

116 
काठमाडौ 

मिश्वमिद्यालय, 

धुमलखेल काभे्र 

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  

NVIDIA Titan V 

GP500-E00,Retail 

Skug 

USD 1499.56 
भन्त्सार महसुल, 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

22/10/2075 

117 छायाँनाथ रारा 

नगरपामलका, मगु ु

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

24/10/2075 

118 मिरण ुगाउाँपामलका, 

सलाणही 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

23/10/2075 

119 रुपान्त्िरण नेपाल, 

दैलेख 

ममहला, 

बालबामलका िथा 

जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालय 

School Bag JPY 7496000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

25/10/2075 

120 

 उल्सान मेिोपोमलटान 

अमफस अफ एजकेुिन, 

कोररयाबाट 

सहयोगस्िरुप  

सामुदामयक 

मिद्यालयको रुपमा 

सञ्चामलि श्री निीन 

माध्यममक मिद्यालय, 

गैह्रापाटन पोखरा  

मिक्षा, मिज्ञान िथा 

प्रमिमध मन्त्रालय  
Laptop USD 12000 

भन्त्सार महसुल, 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

25/10/2075 

121 धुमलखेल अस्पिाल 

,धुमलखेल 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

Multipurpose table & 

X-ray table 
URO 9383.4 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

29/10/2075 

122 नेपाल फेमन्त्सङ्ग सुंघ, 

मडल्लीबजार 

युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
खेल सामाग्रीहरु URO 808 

भन्त्सार महसुल, 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

05/11/2075 

123 कोिी गाउाँपामलका, 

सुनसरी 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

05/11/2075 

124 नेपाल नेरज्योिी सुंघ 
स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

Ophthalmic 

Equipments 
URO 47332.25 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

13/11/2075 
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र्स.नं. 
छुट प्रदान 
गररकएको 

संस्थाको नाम 

र्सफाररस गने 
र्नकार् 

मालिस्तकुो  
वििरण 

मूद्रा वििक मूल्र् 
शीर्कुगत छुटको 

व्र्होरा 
र्नणरु् र्मर्त 

125 नागररक उडयन 

प्रामधकरण 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

Ford Everest 

Ambulance(Emergency 

Response Vehicle) 

USD 53445 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/11/2075 

126 नागररक उडयन 

प्रामधकरण 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

Ford Everest 

Ambulance(Emergency 

Response Vehicle) 

USD 53445 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/11/2075 

127 नागररक उडयन 

प्रामधकरण 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

Ford Everest 

Ambulance(Emergency 

Response Vehicle) 

USD 53445 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/11/2075 

128 नागररक उडयन 

प्रामधकरण 

सुंस्कृमि, पयणटन िथा 

नागररक उड्डयन 

मन्त्रालय 

Ford Everest 

Ambulance(Emergency 

Response Vehicle) 

USD 53445 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/11/2075 

129 
रामरिय एड्स िथा यौन 

रोग मनयन्त्रण केन्त्ि, 

टेकु, काठमाडौं 

स्िास््य िथा 

जनसुंख्या मन्त्रालय 

ARV िथा Lab 

Commodities 
USD 100883.8 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

14/11/2075 

130 भागेश्वर गाउाँपामलका, 

डडेल्धुरा 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

13/11/2075 

131 नेपाल िेक्िान्त्दो सुंघ 
युिा िथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
खेल सामाग्रीहरु USD 8000 

भन्त्सार महसुल, 

अन्त्ि:िुल्क िथा 

मू.अ.कर परैु छुट 

21/11/2075 

132 रामेछाप नगरपामलका, 

रामेछाप 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

19/11/2075 

133 

मध्यपरु युथ 

एिोमसयिन, 

मध्यपरुमथमी 

नगरपामलका, १५, 

गठ्ठाघर, भिपरु 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

चस्मा, मव्हल चेयर िथा 

कृमरम हाि खटु्टा लगायिका 

सामाग्रीहरु । 

INR 521000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बााँमक 

भन्त्सार महसुल िथा 

सम्पणूण कर महसुल छुट 

21/11/2075 

134 यिोधरा गाउाँपामलका, 

कमपलबस्ि ु

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

19/11/2075 

135 मसि कुमाख 

गाउाँपामलका, सल्यान 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

Mahendra Bolero 

Ambulance 4wd 
INR 558130 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

19/11/2075 

136 िनृ्त्दािन नगरपामलका, 

रौिहट 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 1110000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

27/11/2075 

137 गल्छी गाउाँपामलका, 

धामदङ्ग 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

30/11/2075 

138 मजराभिानी 

गाउाँपामलका, पसाण 

सङ्घीय माममला 

िथा सामान्त्य 

प्रिासन मन्त्रालय 

TATA SUMO SE 

AMBULANCE 4*4 
INR 555000 

१ (एक) प्रमििि भन्त्सार 

महसुल मलइ बाकी ाँ 

भन्त्सार महसुल परैु छुट  

29/11/2075 
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