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प्राक्कथन 

 

नेपालको संववधानको धारा ११९ को उपधारा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्िको वावर्िक अनमुान संघीय 
संसद समक्ष पेश गदाि अजघल्लो आर्थिक वर्िमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र खर्िको वववरण पर्न 
पेश गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । राज्यले आर्थिक सामाजिक ववकासका लार्ग गरेको लगानी, स्वीकृत 
कायिक्रम र प्राप्त उपलजधधको मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त वववरणका आधारमा एकीकृत मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण 
तयार गररएको छ । प्रस्ततु वववरण ववत्तीय स्रोत र साधनको ववतरण र सो को उपयोगमा कायम रहेको 
दक्षताको मापन गनि उपयोगी हनुे ववश्वास र्लएको छु ।  

 

आर्थिक वर्ि 2074/75 को बिेट कायािन्त्वयनका लार्ग नीर्तगत र संरर्नागत पररवतिन गररएको र्थयो । 
आर्थिक वर्ि शरुु हनु ुअगावै संसदबाट बिेट अनमुोदन गने व्यवस्था, ववर्यगत मन्त्रालय बिेट सूर्ना प्रणालीमा 
समावेश भएका कायिक्रमलाई आर्थिक वर्िको प्रारम्भमै सोझै र्नकासा ददने व्यवस्था, राविय गौरवका 
आयोिनालाई पयािप्त श्रोतको व्यवस्था, भकूम्पपर्छको पनुर्निमािणका लार्ग आवश्यक स्रोतको सरु्नजितता र 
ऊिािको सहि उपलधधता हनु ेव्यवस्थाले बिेट कायािन्त्वयन प्रभावकारी हनु ेअपके्षा गररएको र्थयो । तथावप 
मन्त्रालयहरुको कायि सम्पादन र ववत्तीय कायिकुशलतामा अपेजक्षत सधुार भने आउन सकेको छैन । आर्थिक 
समवृिको यारालाई अगार्ि बढाउदै आगामी ददनमा “समिृ नपेाल सखुी नपेालीको” नारालाई साथिक तलु्याउन 
मौिदुा बिेट ववर्नयोिन र कायािन्त्वयन क्षमतामा सधुार गने, उत्पादनमलुक क्षेरमा लगानी केन्त्रीत गने, 
रोिगारी सिृना हनुे क्षेरमा ववर्नयोिन कुशलता अर्भववृि गने एवं कायियोिना बनाई बिेट कायािन्त्वयनमा िोि 
ददन ुपने भएको छ ।  

 

यो प्रगर्त वववरणबाट मन्त्रालयहरुको भौर्तक तथा ववत्तीय अवस्था, सम्पाददत महत्त्वपूणि कायिहरु र 
मन्त्रालयगत स्रोत पररर्ालनको बारेमा संसदलाई यथाथि िानकारी हनुे ववश् वास र्लएको छु ।यद्यवप प्रस्ततु 
वववरणमा आर्थिक वर्ि 2074/75 मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलधध गराएको 
समानीकरण र सशति अनदुानको उपयोग गरी हार्सल भएको भौर्तक प्रगर्त र ववत्तीय उपलधधी समावेश 
गररएको छैन । तत ्तत ्तहबाट सम्बजन्त्धत संसद/सभामा प्रस्ततु ववर्यमा िानकारी गराउन ुपने व्यवस्थाले 
उक्त अनदुानको उपलधधी सम्बन्त्धी वववरण सावििर्नकीकरण प्रदेश र स्थानीय तहमा नै हनु े ववश् वास र्लएको 
छु । प्रस्ततु वववरण सावििर्नक खर्ि व्यवस्थापन, ववकास र्नमािण र िनतामा परु् याइन े सेवा प्रवाहमा र्ासो 
राख् ने सरोकारवाला सबैलाई उपयोगी हनुे र सम्बजन्त्धत मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई अझै बढी पारदशी र 
उत्तरदायी बनाउन सवकन े ववश् वास राख्दछु । अन्त्त्यमा, यो वववरण तयार गने कायिमा संलग्न सबैलाइ 
धन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छु । 

धन्त्यवाद ! 
 
 

िा. यवुराि खर्तविा 
अथिमन्त्री 

 



 



 

प्रगर्त वववरणको सम्बन्त्धमा 

 
 प्रस्ततु प्रगर्त वववरणमा सबै मन्त्रालयहरूको संजक्षप्त पररर्य, गत आर्थिक वर्ि २०७३/७४ 
को यथाथि खर्ि र प्रगर्त, आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा ववर्नयोिन ऐनिारा मन्त्रालयहरुलाई 
ववर्नयोजित बिेटको 2074 रै्र मसान्त्तसम्मको खर्िको वववरण तथा २०७४ फागनु 
मसान्त्तसम्म तत ् तत ् मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भएका महत्त्वपूणि कायिहरू र बिेट 
वक्तव्यमा उजल्लजखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको प्रगर्त वववरण संजक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको 
छ ।  

 

 आर्थिक ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बजन्त्धत र्नकायको र्सफाररसमा प्रदान गररएको रािस्व 
छुटको वववरण र र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७४/७५ को वैशाखसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त 
वैदेजशक सहायताको वववरण समेत समावेश गररएको छ ।  

 

 वववरणमा नेपाल सरकार (कायिववभािन) र्नयमावली, २०७२ (संशोधन सवहत) बमोजिम 
कायम रहेका 31 मन्त्रालयहरूको मन्त्रालयगत प्रगर्त समावेश गररएको छ ।  

 

 वववरणमा सम्बजन्त्धत मन्त्रालयहरुले उपलधध गराएका सूर्नाका अर्तररक्त महालेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयको खर्ि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सूर्ना प्रणालीमा आधाररत सूर्ना र तथ्याङ्क समेत 
प्रस्ततु गररएको छ ।  

 
अथि मन्त्रालय 
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संवैधार्नक र्नकाय/मन्त्रालयगत व्यय वववरण 

               (रू. हिारमा) 

अनदुान 
संख्या मन्त्रालय/र्नकाय 

आ.व. 
2073/74 को 

यथाथि खर्ि 

आ.व. 
2074/75  
को ववर्नयोजित 

बिेट 

आ.व. 
2074/75 को 
संशोर्धत अनमुान  

101 रािपर्त 249949 158404 148763 
102 उपरािपर्त 37265 43465 38283 
202 व्यवस्थावपका - संसद 1515328 1743677 1448974 
204 अदालत 4198166 5221665 4397556 
206 अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग 852359 1172708 977208 
208 महालेखा परीक्षकको कायािलय 388408 620198 532429 
210 लोक सेवा आयोग 673946 683732 611033 
212 र्नवािर्न आयोग 5760390 709113 10269146 
214 राविय मानव अर्धकार आयोग 170657 204674 186081 
216 महान्त्यायार्धवक्ताको कायािलय 1026938 941255 920645 
218 न्त्याय पररर्द् 62056 75467 62834 
220 राविय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोग   35516 80851  
222 राविय मवहला आयोग   35516   
224 राविय दर्लत आयोग   35516   
226 राविय समावशेी आयोग   35516   
228 आददवासी िनिार्त आयोग   35516   
230 मधेशी आयोग   35516   
232 थारू आयोग   35516   
234 मजुस्लम आयोग   35516   
250 प्रदेश प्रमखुहरु  80416 129568 

301 प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 53400040 149622073 98682321 

305 अथि मन्त्रालय 6129476 11995052 9511366 
306 आपूर्ति मन्त्रालय 955005 994910 945315 
307 उद्योग मन्त्रालय 3858003 8177974 6401444 
308 उिाि  मन्त्रालय 14710689 19299405 14863768 

311 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मार्मला 
मन्त्रालय 193358 217953 182122 

312 कृवर् ववकास मन्त्रालय 21755319 24261937 18183683 
313 खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय 22738843 22704073 17679778 
314 गहृ मन्त्रालय 56348037 55092490 52894116 

325 स स्कृर्त, पयिटन तथा नागररक उड्डयन 
मन्त्रालय 4887426 5093364 4141602 

326 परराि मन्त्रालय 3894079 6305997 5345802 
327 पशपुन्त्छी ववकास मन्त्रालय 7070565 6134738 4892590 



अनदुान 
संख्या मन्त्रालय/र्नकाय 

आ.व. 
2073/74 को 

यथाथि खर्ि 

आ.व. 
2074/75  
को ववर्नयोजित 

बिेट 

आ.व. 
2074/75 को 
संशोर्धत अनमुान  

329 बन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 12608516 15344394 12226481 
330 बाजणज्य मन्त्रालय 379252 1784749 1000551 
331 िनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय 4864735 7647783 5273816 
332 ववज्ञान तथा प्रववर्ध मन्त्रालय 930992 1212021 1027023 
336 भरू्मसधुार तथा व्यवस्था मन्त्रालय 5185904 6698622 5880232 

337 भौर्तक पूवािधार तथा यातायात 
मन्त्रालय 77840726 96557264 76551303 

340 मवहला, बालबार्लका तथा समाि 
कल्याण मन्त्रालय 2185122 2228430 1800071 

343 यवुा तथा खेलकूद मन्त्रालय 2963200 2242436 1887750 
345 रक्षा मन्त्रालय 43189066 45086118 41496029 
347 शहरी ववकास मन्त्रालय 15406739 30483042 24314394 
349 शाजन्त्त तथा पनुर्निमािण मन्त्रालय 9788513 1732557 1444690 
350 जशक्षा मन्त्रालय 109090060 66124416 45688204 
352 सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालय 741764 1668866 1403055 
356 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 871243 1101638 1034334 
357 र्संर्ाइ मन्त्रालय 26900410 27405840 24363504 
358 सूर्ना तथा सञ्चार मन्त्रालय 4437112 4976399 4202898 

365 संघीय मार्मला तथा स्थानीय ववकास 
मन्त्रालय 109821804 81853893 65514630 

370 स्वास्थ्य मन्त्रालय 39121924 31781099 24420679 
371 श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय 954399 1142171 883325 
391 राविय योिना आयोगको सजर्वालय 762002 1305360 1084737 
501 अथि मन्त्रालय- ववत्तीय व्यवस्था 40791393 83039014 52110174 
502 अथि मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भकु्तानी 45321590 46292435 41929944 

503 अथि मन्त्रालय- वैदेजशक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीय) 22434891 33020342 32474987 

504 अथि मन्त्रालय- वैदेजशक ऋण भकु्तानी 
(दिपक्षीय) 3531840 4087598 4007647 

601 अथि मन्त्रालय- कमिर्ारी सवुवधा तथा 
सेवार्नवतृ्त सवुवधा 37991783 60833000 50512684 

602 अथि  मन्त्रालय- ववववध 8256505 69308409 17544883 
701 प्रदेश    7143500 7561690 
801 स्थानीय तह   225054591 245560827 

 िम्मा 837247787 1278994855 1046727820 
 

 



मन्त्रालयगत प्रगित िववण,  07 ५ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 1 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 
 

१. पषृ्ठभिूम: 

सावाजिनक प्रशासनको सवोच्च िनकायको रूपमा णहन े यस कायाालयले समग्र सावाजिनक नीित तजजामाको 
संयोजन तथा नीित कायाान्त्वयनको अनजगमनसम्बन्त्धी काया गर्ाछ । िवधेयक तथा अध्यारे्श स्वीकृितको 
प्रिियालाई अगािि बढाउन े िनयम तथा आरे्श स्वीकृत गणी जाणी गणाउने काया गनजाका साथै नपेाल 
सणकाणको तत्कालीन, मध्यकालीन तथा र्ीर्ाकालीन नीित तथा ण,नीितको तजजामा  स्वीकृित तथा 
कायाान्त्वयनको अनजगमन ण मूल्याङ्कनको काया यस कायाालयले गर्ाछ। यस कायाालयले नेपाल सणकाणका 
मन्त्रालय एवं िनकायहरुबाट सम्पार्न हजन ेकायाको णेखरे्ख  िनयन्त्र,  िनणीक्ष,  समन्त्वय तथा अनजगमन ण 
मूल्याङ्कनको काया गर्ाछ। रे्शको णाजनीितक  आिथाक  सामान्त्जक  प्रशासिनक तथा शान्त्न्त्त सजव्यवस्थाको 
गितिविध बाणेमा अद्याविधक जानकाणी िलन े तथा अनजगमन गने, व्यवस्थापन सूचना प्र,ालीको िवकास  
शासकीय सजधाण तथा भ्रष्ट्राचाण िनयन्त्र,  सर्ाचाण प्रवर्द्ान, प्रशासिनक पजनसंणचना  द्विपक्षीय वा बहजपक्षीय 
सन्त्न्त्ध/सम्झौता वा सहमित कायाान्त्वयनको अनजगमन  मानवअिधकाणको संणक्ष, ण प्रवर्द्ानसम्बन्त्धी कायाहरु 
समेत गणी आएको छ ।  
 

२. र्ीर्ाकालीन सोच:  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालयलाई सजशासनको नेततृ्वर्ायी ण उत्कृष्ट िनकायको रूपमा स्थािपत 
गने । 

३. उद्दशे्य:  

 प्रशासनयन्त्रलाई िवश्वसनीय  परण,ाममजखी  उत्तणर्ायी ण सक्षम बनाउन े। 

 सावाजिनक सेवा प्रवाहलाई र्क्ष ण प्रभावकाणी बनाउने । 

 सावाजिनक नीित तथा योजना कायाान्त्वयनलाई नितजामूलक वनाउन े। 

 मानव अिधकाणको प्रवर्द्ान गने । 

 िवद्यजतीय शासनलाई बढावा द्वर्ने। 

 मन्त्रालय तथा िनकायहरुको णेखरे्ख ण िनयन्त्र, गने । 

 िवकास िनमाा, कायालाई पाणर्शी तथा जनमैरी बनाउन े। 

 शून्त्य सहनशीलता मार्ा त ्भ्रष्टाचाण िनवाण, गने । 

 सर्ाचाण पर्द्ितलाई प्रोत्साहन गने । 

४. ण,नीितहरुुः 
 भौितक पूवााधाण िवकासमा समन्त्वय एवं सजधाण गने। 

 िवद्यजतीय शासन प्र,ालीको िवकास एवं िवस्ताण गने । 

 िेस्क प्र,ालीमा आधारणत वतामान संगठन संणचनालाई थप सजदृढ गने । 

 कायासम्पार्न सूचक मार्ा त ्नितजामूलक व्यवस्थापन पर्द्ित लागू गने । 
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 गजनासो व्यवस्थापनलाई सजदृढ गने । 

 सावाजिनक सेवा प्रवाहको अनजगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकाणी बनाउने । 

 भकूम्पपिछको पजनिनामाा, कायामा सहजीकण, गने। 

 मानव अिधकाणको संणक्ष, एवं प्रवर्द्ान गने । 

 संर्ीयता कायाान्त्वयनको िवषयमा समन्त्वय एवं सहजीकण, गने । 

५. कायाक्षरे  

नेपाल सणकाण (कायािवभाजन) िनयमावली, २०७२ बमोन्त्जम यस कायाालयले सम्पार्न गनजा पने कायाहरु 
रे्हायनजसाण णहेका छन:् 

 नेपाल सणकाणको कायािवभाजन ण मन्त्रालयहरुको गठन, िवर्टन तथा सङ्गठन संणचना हेणरे्ण;  
 नेपाल सणकाणको कायासम्पार्न िनयमावली; 
 िविभन्न मन्त्रालयको कायाको णेखरे्ख, िनयन्त्र,, िनणीक्ष,, सजपरणवेक्ष,, समन्त्वय, अनजगमन तथा मूल्याङ्कन; 

 मन्त्न्त्रपरणषद्का िन,ायको कायाान्त्वयन तथा सोको अनजगमन; 

 सङ्घीयता समन्त्वय, कायाान्त्वयन ण सहजीकण,; 

 िवधेयक, अध्यारे्श, िनयम तथा आरे्शको तजजामा  स्वीकृित वा जाणी; 
 नेपाल सणकाणको अल्पकालीन तथा र्ीर्ाकालीन नीित तथा ण,नीितको तजजामा, स्वीकृित, कायाान्त्वयन, 

अनजगमन ण मूल्याङ्कन; 

 रे्शको णाजनीितक, आिथाक, सामान्त्जक, प्रशासिनक, कूटनीितक गितिविध तथा शान्त्न्त्त सजव्यवस्थाको 
अद्याविधक जानकाणी तथा अनजगमन; 

 व्यवस्थािपका-संसद्को अिधवेशन आह्वान ण अन्त्त्य;  

 केन्त्रीयस्तणमा व्यवस्थापन सूचना प्र,ालीको िवकास तथा अनजगमन; 

 शासकीय सजधाण, सजशासन तथा सङ्घीय ढााँचाको प्रशासन पजनसंणचना; 
 द्विपक्षीय वा बहजपक्षीयस्तणमा भएका सन्त्न्त्ध, सम्झौता वा सहमित कायाान्त्वयनको अनजगमन; 

 प्रधानमन्त्रीको िनरे्शन कायाान्त्वयन; 

 मानवअिधकाणको संणक्ष, ण प्रवर्द्ान; 

 सजशोभन; 

 िवपद् व्यवस्थापनको अद्याविधक जानकाणी ण िनरे्शन; 

 भ्रष्टाचाण िवरुर्द्को नीित  योजना तथा त्यसको कायाान्त्वयन; 

 प्रधानमन्त्री रै्वीप्रकोप/सहायता कोष सञ्चालन; 

 प्रधानमन्त्रीको आन्त्तरणक तथा बाह्य जनसम्पका  ण सञ्चाण; 
 प्रचिलत कानजन बमोन्त्जम प्रमा,ीकण, गनजापने िलखत; 

 नयााँ नेपाल िनमाा, कोष; 

 अर्ालतको रै्सला कायाान्त्वयनको अनजगमन; 

 णाष्ट्रपित ण उपणाष्ट्रपितको कायाालय; 

 संवैधािनक परणषद्; 

 अन्त्ततयाण र्जरुपयोग अनजसन्त्धान आयोग; 
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 लोकसेवा आयोग; 

 णािष्ट्रय मानव अिधकाण आयोग; 

 णािष्ट्रय योजना आयोग;  

 क्षेरीय प्रशासन; 

 लगानी बोिा; 
 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र; 

 सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय; 

 नेपाल ट्रष्टको कायाालय; 

 गरणबी िनवाण, कोष; 

 प्रधानमन्त्री ण मन्त्न्त्रपरणषद्सम्बन्त्धी अन्त्य कायाहरु । 
 

 

६. आिथाक वषा २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा उन्त्ल्लन्त्खत नीित तथा कायािमको 07 ४ 
र्ागजन मिहनासम्मको प्रगित िववण,: 

बजाँर्ा नं. बजेट वक्तव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोणा र्ागजन मसान्त्तसम्मको प्रगित 
४९ भकूम्पबाट क्षितग्रस्त भौितक संणचनाहरुको 

पजनिनामाा,लाई उच्च प्राथिमकतामा णान्त्खएको छ।  

भौितक संणचनाहरुको पजनिनमाा, गने िममा 
चालज आ.व को चैर १४ सम्म २ सय २० 
वटा सणकाणी भवन, ३ हजाण १ सय ५९ 
वटा िवद्यालय भवन ण िवश्विवद्यालय/ 

कलेजहरुको पजनिनामाा, सम्पन्न भएको छ । 
यसै गणी ५ सय ८६ वटा स्वास््य संस्थाहरु, 
७९ वटा सजणक्षा िनकाय तर्ा का भौितक 
संणचनाहरु ण ५ सय ८१ वटा खानेपानी 
आयोजनाहरुको पजनिनामाा, सम्पन्न भएको ।  

५० लाभग्राही सूचीमा पणेका भकूम्पबाट क्षितग्रस्त व्यन्त्क्तगत 
आवास पजनिनामाा,को अनजर्ान िवतण,लाई ितब्रता 
द्वर्इने। 

िनजी आवास पजनिनामाा,का लािग चालज 
आ.व.को चैर १४ सम्म प्रथम िकस्ता बापत 
६ लाख ८९ हजाण ९ सय १२, र्ोस्रो 
िकस्ता वापत २ लाख ८० हजाण ७ सय 
४० ण तेस्रो िकस्ता बापत ६४ हजाण ५ सय 
५४ लाभग्राहीलाई पाउन े णकम उपलब्ध 
गणाइएको । 

५२ गज,स्तणीय पजनिनमाा,का लािग आवश्यक सीपयजक्त 
जनशन्त्क्त तयाण गरणन ेकायािमहरु सञ् चालन गरणनेछ। 

संणचना िनमाा,को कायालाई प्राथिमकतामा 
णातरै् हालसम्म १ हजाण १ सय ६५ जना 
प्रािविधकहरुलाई आवास िनमाा,को लािग 
प्रन्त्शक्ष, (TOT) उपलब्ध गणाइएको। 
नेपाली सेना, प्रहणीसिहतको सहभागीतामा 
TOT तािलम सञ् चालन गरणएको । 

५३ पिहचान भइसकेका जोन्त्खमयजक्त बस्तीहरुलाई सजणन्त्क्षत जोन्त्खम यजक्त वस्तीहरुको स्थान्नान्त्तण 
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बजाँर्ा नं. बजेट वक्तव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोणा र्ागजन मसान्त्तसम्मको प्रगित 
स्थानान्त्तण, गणी एकीकृत वस्तीहरुको िनमाा, 
गरणनेछ। यस्तो वस्तीमा आधाणभतू पूवााधाणहरुको 
िनमाा, गरणनेछ। 

सम्बन्त्धमा ९ सणय ९३ वटा वस्तीहरुको 
भौगिभाक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। सो 
मध्ये ३ सय १९ वटा वस्तीहरुको लािग 
सजणक्षा उपाय अवलम्बन गनजापने रे्न्त्खएको 
छ। २ सय ४६ वटा वस्तीहरु पू,ा वा 
आंन्त्शक रुपमा असजणन्त्क्षत भएकोले अन्त्यर 
स्थानान्त्तण, गनजा पनेछ। एकीकृत वस्ती 
बसाउनका लािग ११ वटा वस्तीहरुको 
भौगिभाक अध्ययन सम्पन्न गरणएको । 

५४ कायाान्त्वयनमा णहेका णािष्ट्रय गौणवका आयोजनाहरुको 
लािग पयााप्त श्रोतको व्यवस्था गणेको छज।यी 
आयोजनाहरुको कायाान्त्वयन सणल ण सहज बनाउन 
कानूनी ण प्रिियागत व्यवस्था गरणनेछ। 

णािष्ट्रय गौणवका आयोजना (सञ् चालन ण 
व्यवस्थापन) िनरे्न्त्शका तजजामा गने काया अन्त्र् 
बढाइएको । 
 

१६७ गरणबी िनवाण, गने कायािमहरुलाई प्रभावकाणी ण 
एकीकृत रुपमा कायाान्त्वयन गणी नितजा हािसल 
गरणनेछ। 

 गरणवी िनवाण, गने कायािमहरुलाई 
प्रभावकाणी कायाान्त्वयन गने िममा ६० 
न्त्जल्लाका ३२ हजाण सामजर्ाियक 
संस्थाहरुको लािग १३ अबा भन्त्र्ा बढी 
णकमको र्जम्ती कोष स्थापना गरणएको 
छ। सामजर्ाियक पूवााधाणका ४ हजाण ३ 
सय ५० आयोजनाहरु सम्पन्न भएका 
छन।् 

 भकूम्प प्रभािवत न्त्जल्लाहरुमा कज ल १ सय 
४८ Events Mason तािलम सञ् चालन गणी 
३ हजाण ७ सय र्क्ष जनशन्त्क्त उत्पार्न 
गरणएको ।  

 गरणवी िनवाण, कोषले कायािम सञ् चालन 
गणेका न्त्जल्लाहरुको सवेक्ष, अध्ययन गर्ाा 
गरणवी वािषाक २% ले र्टेको रे्न्त्खएको । 

189 मानव अिधकाणका लािग नेपालले अन्त्तणाािष्ट्रय समजर्ाय 
समक्ष गणेका प्रितबर्द्ताहरु पूणा गरणनेछ । 
मानव अिधकाणको प्रत्याभिूतका लािग सम्बन्त्न्त्धत सणकाणी 
िनकायहरुलाई सजग गणाइनेछ । 

प्रितवर्द्ताहरु कायाान्त्वयनका लािग नीितगत ण 
संणचानगत व्यवस्था भई िमशुः कायाान्त्वयन 
गरणएको ।   

197 णािष्ट्रय आय  व्यन्त्क्तगत र्टना लगायतका त्याङ्क सजदृढ 
तजल्याउने ण स्थानीय तहसम्मको िवस्ततृ त्याङ्क प्र,ाली 
स्थापना गने व्यवस्था गरणनछे । नेपालको समग्र 
आिथाक त्याकं सङ्कलन गना आिथाक ग,नाको काया 
अगािि बढाइनछे ।  

तोिकएकै समयमा आिथाक ग,नाको काया 
सम्पन्त् न गना तयाणी भइणहेको ।  
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७.  आिथाक वषा 07 ४/ ५ र्ागजन मसान्त्तसम्म सम्पार्न भएका महत्त्वपू,ा कायाहरुुः 
 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्रबाट चालज आ.व. २०७४।७५ को र्ागजनमसान्त्तसम्म ४८३ वटा उजजणीहरु 
छानिवन गणी र्र्छ्यौट गरणएको ।  

 १८ न्त्जल्लाका १/१ वटा सामजर्ाियक िवद्यालयमा "सर्ाचाण प्रवर्द्ान सम्बन्त्धी सचेतना" कायािम 
सम्पन्न भएको  ५२४ वटा सणकाणी कायालयहरुमा नागरणक बिापर अनजगमन गरणएको ।  

 गत आ.व. ०७३।७४ मा STRENGTHENING NATIONAL RURAL TRANSPORT 

PROGRAM (SNRTP) तर्ा का ८ वटा आयोजनाको प्रािविधक पणीक्ष,को ड्राफ्ट रणपोटा प्राप्त 
भएकोमा चालज आ.व. मा सोको Final Report प्राप्त भएको । 

 कानजनले तोकेको समयसीमािभर सम्पन्त्त्त िववण, नबजझाउन े १९ हजाण ९ सय ६८ जना 
पर्ािधकाणीहरुलाई काणवाहीको लािग अन्त्ततयाण र्जरुपयोग अनजसन्त्धान आयोगमा लेखी पठाइएको ।  

क) नपेाल ट्रष्टको कायाालय 
 तीन न्त्जल्लामा सर्न सम्पन्त्त्त खोजिवनको काया सम्पन्न भएको । 

 गोक,ामा पखााल िनमाा,  णत् नमन्त्न्त्र्ण बगैँचा क्याणी िनमाा, तथा णत्नमन्त्न्त्र्ण पखााल िनमाा, एवं ममात 
काया सम्पन्न भएको । 

ख) णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, 
णािष्ट्रय पजनिनमाा, प्रािधकण,बाट हालसम्म भएको प्रगित िववण, : 

१. लाभग्राहीले पाएको िकस्ताको िववण, (२०७४।१2।14 सम्म ) 
िववण, जम्मा 

लाभग्राही
अनजर्ान 
सम्झौता

प्रथम िकस्ता 
भ जक्तानी

र्ोस्रो िकस्ता 
माग

र्ोस्रो िकस्ता 
भ जक्तानी

तेस्रो 
िकस्ता माग

तेस्रो िकस्ता 
भ जक्तानी

िनमाा, काया 
शजरु भएका 
र्ण संतया

िनमाा, सम्पन्न 
र्ण संतया

सम्झौता हजन 
बााँकी लाभग्राही

जम्मा 767,705 704,593 689,912 330,007 280,740 94,645 64,654    381,033 113,142  63,112    

2. बिनसकेका ण बन्त्रै् गणेका सणकाणी भवन , िवद्यालय भवन ण सजणक्षा िनकायका भवनहरुको संतयात्मक िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 230 6 120
253 214 27
483 220 147

ख 7553 3157 2035
ग 30 2 21

र् 544 255 86
653 331 94

1197 586 180

ङ 204 55 7
च 139 4 99
छ 31 16 15
ज 9 4 5

3. सांस्कृितक ण पजणातान्त्त्वक महत्वका सम्पर्ाहरुको संतयात्मक िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 753 100 329

4. बिनसकेका ण बन्न बााँकी भौितक पूवााधाणहरुको िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 75 0 36
ख 3212 581 795

५. जोन्त्खमयजक्त बस्ती स्थानान्त्तण,
९९३ ४. पज,ा वा आनं्त्शक रुपमा असजणन्त्क्षत भएकोले सानजापने २४६
३८८ ३७९४
३१९ ६. रु. २ लाख अनजर्ान िलई जग्गा व्यवस्थापन गणेका लाभग्राहीको संतया 388

7. एिककृत बस्ती बसाउनको लािग भौगिभाक अध्ययन गरणएको बस्ती संतया 11

१. भौगिभाक अध्ययन सम्पन्न स्थान
२. सजणन्त्क्षत स्थान (केही गनजा नपने) ५. जोन्त्खमयजक्त स्थानमा णहेका लाभग्रहीहरुको संतया
३. सजणक्षा उपाय अवलम्वन गनजापने

ग्रामी, सिकहरुको पजनिनामाा, 39
खानपेानी आयोजनाहरु 1836

सांस्कृितक ण पजणातान्त्त्वक सम्पर्ाहरु 324

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

णािष्ट्रय अनजसन्त्धान िवभागका भवनहरु 0

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

नपेाल प्रहणीका भवनहरु 36
सशस्त्र प्रहणीका भवनहरु 0

जम्मा 431
सजणक्षा िनकायतर्ा

नपेाली सेनाका भवनहरु 142

स्वास््यतर्ा
स्वास््य संस्था (पू,ा क्षित) 203 िप्रफ्याब संणचना

स्वास््य संस्था (आनं्त्शक क्षित) 228 ममात/प्रवलीकण,

िवद्यालय भवन 2361
िवश्विवद्यालय/कलेजहरु 7

सणकाणी भवन (आनं्त्शक क्षित) 12 ममात/प्रवलीकण,

जम्मा 116

पजनिनामाा, सम्बन्त्धी कायाहरुको हालसम्मको प्रगित िववण, 

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

सणकाणी भवन (पू,ा क्षित) 104
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१. लाभग्राहीले पाएको िकस्ताको िववण, (२०७४।१2।14 सम्म ) 
िववण, जम्मा 

लाभग्राही
अनजर्ान 
सम्झौता

प्रथम िकस्ता 
भ जक्तानी

र्ोस्रो िकस्ता 
माग

र्ोस्रो िकस्ता 
भ जक्तानी

तेस्रो 
िकस्ता माग

तेस्रो िकस्ता 
भ जक्तानी

िनमाा, काया 
शजरु भएका 
र्ण संतया

िनमाा, सम्पन्न 
र्ण संतया

सम्झौता हजन 
बााँकी लाभग्राही

जम्मा 767,705 704,593 689,912 330,007 280,740 94,645 64,654    381,033 113,142  63,112    

2. बिनसकेका ण बन्त्रै् गणेका सणकाणी भवन , िवद्यालय भवन ण सजणक्षा िनकायका भवनहरुको संतयात्मक िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 230 6 120
253 214 27
483 220 147

ख 7553 3157 2035
ग 30 2 21

र् 544 255 86
653 331 94

1197 586 180

ङ 204 55 7
च 139 4 99
छ 31 16 15
ज 9 4 5

3. सांस्कृितक ण पजणातान्त्त्वक महत्वका सम्पर्ाहरुको संतयात्मक िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 753 100 329

4. बिनसकेका ण बन्न बााँकी भौितक पूवााधाणहरुको िववण,
िस.नं. पजनिनामाा, 

गनजापने जम्मा
पजनिनामाा, 
सम्पन्न

पजनिनामाा, 
भैणहेका

क 75 0 36
ख 3212 581 795

५. जोन्त्खमयजक्त बस्ती स्थानान्त्तण,
९९३ ४. पज,ा वा आनं्त्शक रुपमा असजणन्त्क्षत भएकोले सानजापने २४६
३८८ ३७९४
३१९ ६. रु. २ लाख अनजर्ान िलई जग्गा व्यवस्थापन गणेका लाभग्राहीको संतया 388

7. एिककृत बस्ती बसाउनको लािग भौगिभाक अध्ययन गरणएको बस्ती संतया 11

१. भौगिभाक अध्ययन सम्पन्न स्थान
२. सजणन्त्क्षत स्थान (केही गनजा नपने) ५. जोन्त्खमयजक्त स्थानमा णहेका लाभग्रहीहरुको संतया
३. सजणक्षा उपाय अवलम्वन गनजापने

ग्रामी, सिकहरुको पजनिनामाा, 39
खानपेानी आयोजनाहरु 1836

सांस्कृितक ण पजणातान्त्त्वक सम्पर्ाहरु 324

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

णािष्ट्रय अनजसन्त्धान िवभागका भवनहरु 0

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

नपेाल प्रहणीका भवनहरु 36
सशस्त्र प्रहणीका भवनहरु 0

जम्मा 431
सजणक्षा िनकायतर्ा

नपेाली सेनाका भवनहरु 142

स्वास््यतर्ा
स्वास््य संस्था (पू,ा क्षित) 203 िप्रफ्याब संणचना

स्वास््य संस्था (आनं्त्शक क्षित) 228 ममात/प्रवलीकण,

िवद्यालय भवन 2361
िवश्विवद्यालय/कलेजहरु 7

सणकाणी भवन (आनं्त्शक क्षित) 12 ममात/प्रवलीकण,

जम्मा 116

पजनिनामाा, सम्बन्त्धी कायाहरुको हालसम्मको प्रगित िववण, 

िववण, पजनिनामाा,को प्रििया सजरु हजन 
बााँकी

कैिर्यत

सणकाणी भवन (पू,ा क्षित) 104

 
 
 

ग) लगानी बोिाको कायाालय 
 अरु, तेस्रो ण मािथल्लो क,ााली जलिवद्यजत आयोजनाका लािग जग्गा अिधकण, ण 
हस्तान्त्तण,सम्बन्त्धी कायाहरु सम्पन्त् न भएका छन ्।  

 िाङ्गगोटे िसमेन्त्ट उद्योग, होङ्शी, रणलाएन्त्स िसमेन्त्ट उद्योग ण हजन्त्जङ िसमेन्त्ट उद्योग जस्ता ठूला 
िसमेन्त्ट उद्योग स्थापना भएका छन ्। 
  

र्) गरणबी िनवाण, कोष 
 आय आजान उपपरणयोजना अन्त्तगात सामजर्ाियक संस्थाको प्रस्ताव तयाणी  सम्झौता ण पिहलो िकस्ता 
िनकासा काया भइणहेको । 

 भकूम्पबाट प्रभािवत ३६८२ सामजर्ाियक संस्थालाई RF revitalization कोष प्रर्ान गरणएको । 

 भकूम्प प्रभािवत न्त्जल्लाहरुमा कज ल १ सय ४८ events mason तािलम सञ् चालन गणी ३ हजाण ७ 
सय र्क्ष जनशन्त्क्त उत्पार्न गरणएको । 

 चालज आ.व.मा २०१६ वटा आयआजानका िमागत उपपरणयोजना ण ८९ वटा सामजर्ाियक भौितक 
पूवााधाणका उप परणयोजना सम्पन्न भएको । 

 आयआजान उपपरणयोजना अन्त्तगात स्थानीय उत्पार्न समूहहरुको क्षमता तथा सीप परणमाजान ण 
उनीहरुर्द्ाणा उत्पाद्वर्त हस्तकलाका सामग्रीको मागबमोन्त्जमको गज,स्तण सजधाण ण बजाण पहजाँचसम्बन्त्धी 
कायािम सञ्चालन, ३ सय ५० उत्पार्न समूह अन्त्तगात ७ हजाण ४ सय ८० कािलगढ प्रत्यक्ष रुपमा 
लाभान्त्न्त्वत भएको । 

 भकूम्प प्रितणोधी र्ण िनमाा,सम्बन्त्धी न्त्जल्लास्तणमा १२ न्त्जल्लाका ३ सय ९६ जनालाई 
अिभमूखीकण, तािलम प्रर्ान गरणएको । 

 

ङ) क,ााली िवकास आयोग 
 क,ााली िवकासको १० वषे योजनाको मस्यौर्ा तयाण भएको । 

 क,ाालीको स्वास््य, न्त्शक्षा ण मिहलासम्बन्त्धी योजनाको TOR तयाण भएको । 

 
 



मन्त्रालयगत प्रगित िववण,  07 ५ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 7 

च) सूचना प्रिविध िवकास आयोजना  
 आिथाक तथा पूवााधाण िवकास महाशाखा अन्त्तगात एन्त्शयाली िवकास बैंकको अनजर्ान सहयोगमा 
सूचना प्रिविधका माध्यमले िवद्यजतीय सजशासन पद्दित अवलम्वन गणी ग्रामी, क्षेरका 
समजर्ायहरुको आिथाक तथा सामान्त्जक न्त्स्थितमा सजधाण गना सूचना प्रिविध िवकास आयोजना 
सञ्चालनमा ल्याइएको । ३८ न्त्जल्लाका ग्रामी, क्षेरका समजर्ायहरुमा सूचना प्रिविधको सेवामा 
पहजाँच अिभवृिर्द् गने उदे्दश्य णाखेको यस आयोजनाको कज ल लागत ३ कणोि १० लाख 
अमेरणकी िलण णहेको । आिथाक वषा २०६५/६६ मा सजरु भएको यस आयोजनाको कज ल 
लागतमध्ये एन्त्शयाली िवकास बैंकको अनजर्ान सहयोग २ कणोि ५० लाख िलण ण नेपाल 
सणकाणको ६० लाख िलण णहेको । 

छ) अन्त्ततयाण र्जरुपयोग अनजसन्त्धान आयोग 

 आिथाक वषा २०७३/७४ मा आयोगमा पणेका कूल १९५८० उजजणी मध्ये ७०६५ वटा उजजणी 
प्राणन्त्म्भक छानवीनबाट तामेलीमा, ३०६ वटा उजजणी िवस्ततृ अनजसन्त्धानमा ण ४४९० वटा उजजणी 
अन्त्य आवश्यक काणवाहीका लािग सम्बन्त्न्त्धत िनकायमा लेखी पठाइएको। 

 आयोगबाट िवस्ततृ अनजसन्त्धान पश्चात ्१५४ वटा मजद्दा िवशेष अर्ालतमा र्ायण गने िन,ाय भएको 
साथै २९ वटा िवभागीय काणवाही गने िन,ायहरुबाट ७१ जनालाई िवभागीय काणवाही गना 
सम्बन्त्न्त्धत िनकायमा लेखी पठाइएको, ४ वटा िन,ायहरुबाट र्जस्परणमा, सच्चयाउनका लािग 
सम्बन्त्न्त्धत िनकायमा लेखी पठाइएको ण २/२ वटा िन,ायबाट िमशुः ध्यानाकषा, ण सचेत गणाउन 
लेखी पठाइएको। 

 आ.व. ७३/७४ मा िवशेष अर्ालतबाट रै्सला भएका मजद्दा मध्ये ७३.१३% मजद्दाहरुमा आयोगलाई 
सर्लता प्राप्त भएको छ।  

८. आिथाक वषा २०७३/७४ मा सम्पार्न भएका मजतय मजतय कायाहरुुः  
क) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय    

 नेपाल सणकाण (कायासम्पार्न िनयमावली), २०६४ मा चौथो संशोधन भएको । 

 नेपाल सणकाणका मजतयसन्त्चवको अध्यक्षतामा ११ पटक सन्त्चव बैठक सम्पन्न भइ रे्हायका िन,ायहरु 
गणेको।  

o सावाजिनक सेवा प्रवाह प्रभावकाणी बनाउने। 

o सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट िविभन्त् न समयमा भएका िवशेष सम्बोधन तथा िनरे्शनको 
कायाान्त्वयन गने ।  

o पजाँजीगत खचा बढाउन प्रभावकाणी रुपमा काया सम्पार्न गने ।  
o भकूम्पका काण, क्षित भएका सणकाणी भवनहरु तथा सांस्कृितक एवं पजणातान्त्त्वक महत्त्वका 
सम्पर्ाहरुको पजनिनामाा, कायालाई ितव्रता द्वर्ने। 

 हेलो सणकाणमा प्राप्त हजन आएका ९८७३ गजनासा मध्ये ६१३४ वटा गजनासाहरु र्र्छ्यौट भएका 
(६२.१३ प्रितशत) छन ्। 

 प्ररे्श प्रमजखको िनयजन्त्क्तको लािग कायािविध तयाण गरणएको ।  
 प्ररे्शमा िविभन्न िवषयका कानून/िनरे्न्त्शका/कायािविध/ढााँचाको नमूना तयाण गणी पठाइएको । 
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 प्ररे्श ण स्थानीय तहको अन्त्तरणम संगठन तथा अस्थायी र्णवन्त्र्ी नेपाल सणकाण (मन्त्न्त्रपरणषद्) बाट 
स्वीकृत भएको ।  

 

ख) सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय 
 िवद्यजतीय खरणर् प्र,ाली सञ्चालन मागािनरे्न्त्शका  २०७३ जाणी गरणएको । 

 

ग) णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र 
 १५ वटा णािष्ट्रय गौणवका आयोजनाहरु ण अन्त्यतर्ा  १५ वटा आयोजनाहरुको प्रािविधक पणीक्ष, 
काया सम्पन्न भएको । 

 कमाचाणीहरुको क्षमता अिभविृर्द्का लािग सावाजिनक खरणर्, ण आधाणभतू छानिवन तथा अनजसन्त्धान 
गणी र्जई िवषयमा कज ल ७८ जना कमाचाणीहरुलाई तािलम प्रर्ान गरणएको । 

 णािष्ट्रय सताकता केन्त्र (कायासञ् चालन) िनयमावली, २०६५ ले गणेको व्यवस्थाबमोन्त्जम णािष्ट्रय 
सतका ता केन्त्रले गत आिथाक वषा २०७३।७४ मा सम्पन्न गणेका काया एवं उपलन्त्ब्धहरु, भ्रष्टाचाण 
िनयन्त्र, गणी सजशासन कायम गना नेपाल सणकाणलाई प्रर्ान गरणएका सजझावहरु समेत समेिटएको 
वािषाक प्रितवेर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय मार्ा त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष 
प्रस्तजत गरणएको । 

९. आिथाक वषा २०७३/७४ को िविनयोन्त्जत बजेट तथा खचाको यथाथा िववण, : 

   चालज खचा        (रू. हजाणमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301011 मन्त्न्त्रपरणषद् 186228 179348 96.31 
301013 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 211126 207712 98.38 
301015 गरणबी िनवाण, कोष 3822866 2525820 66.07 
301020 सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय 166528 47574 28.57 
301022 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 35480 32938 92.84 
301025 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र 91607 86134 94.03 
301030 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरु 100156 85828 85.69 
301031 लगानी बोिाको कायाालय 62376 38833 62.26 
301032 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, 203086 148956 73.35 
301101 सूचना ण प्रिविध िवकास आयोजना 10256 6957 67.83 
301102 क,ााली िवकास आयोग 23961 17704 73.89 
301103 सजरू्ण पन्त्श्चम िवकास आयोग 23432 18518 79.03 
301801 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, कोष 57899630 38019489 65.66 

 जम्मा 62836732 41415811 65.91 
   पजाँन्त्जगत खचा        (रू. हजाणमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301013 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 51225 36405 71.07 
301020 सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय 15390 4085 26.54 
301022 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 21886 21863 99.89 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301025 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र 74151 27298 36.81 
301030 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरु 21984 21457 97.60 
301031 लगानी बोिाको कायाालय 74925 33338 44.50 
301032 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, 16195 14197 87.66 
301101 सूचना ण प्रिविध िवकास आयोजना 831365 151254 18.19 
301102 क,ााली िवकास आयोग 825 763 92.48 
301103 सजरू्ण पन्त्श्चम िवकास आयोग 1326 1326 100.00 
301801 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, कोष 54679812 11672242 21.35 

 जम्मा 55789084 11984228 21.48 
 

१०. आिथाक वषा २०७४/७५ मा िविनयोन्त्जत बजेट तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्मको खचाको 
िववण,: 

चालज खचा     (रू. हजाणमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301011 मन्त्न्त्रपरणषद् 214,342 162,672 75.89 
301013 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 251,080 156,033 62.14 
301015 गरणबी िनवाण, कोष 1,687,665 753,966 44.68 
301020 सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय 94,453 34,530 36.56 
301022 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 49,333 28,473 57.72 
301025 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र 115,736 56,003 48.39 
301030 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरु 137,057 70,606 51.52 
301031 लगानी बोिाको कायाालय 90,508 20,158 22.27 
301032 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, 1,318,477 863,914 65.52 
301101 सूचना ण प्रिविध िवकास आयोजना 31,602 4,577 14.48 
301102 क,ााली िवकास आयोग 28,097 10,980 39.08 
301103 सजरू्ण पन्त्श्चम िवकास आयोग 27,923 10,226 36.62 
301801 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, कोष 78,162,061 51,366,834 65.72 

 जम्मा: 82,208,334 53,538,972 65.13 
    

पजाँन्त्जगत खचा     (रू. हजाणमा) 
ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301013 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरणषद्को कायाालय 57,479 19,812 34.47 
301020 सावाजिनक खरणर् अनजगमन कायाालय 89,400 9,138 10.22 
301022 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 22,125 20,996 94.90 
301025 णािष्ट्रय सतका ता केन्त्र 36,800 144 0.39 
301030 के्षरीय प्रशासन कायाालयहरु 10,100 4,806 47.58 
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ब.उ.शी.नं. आयोजना/ कायािम बजेट खचा प्रितशत 
301031 लगानी बोिाको कायाालय 10,710 745 6.96 
301032 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, 14,470 4,587 31.70 
301101 सूचना ण प्रिविध िवकास आयोजना 570,048 74,288 13.03 
301102 क,ााली िवकास आयोग 728 721 99.04 
301801 णािष्ट्रय पजनिनामाा, प्रािधकण, कोष 70,080,708 11,222,665 16.01 

 जम्मा 70,892,568 11,357,902 16.02 
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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, वित्तीय व्यिस्र्ापन, राजस्ि संकलन, समविगत आतर्थक 
स्र्ावयत्ि, आतर्थक विकास, िैदेन्िक सहायता व्यिस्र्ापन, विदेिी वितनमय तर्ा नेपाल 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. ध्येयिः 
आन्त्तररक राजस्िको आिारलाई सदुृढ गदै उपलब्ि वित्तीय स्रोतको प्रभािकारी र समनु्र्त उपयोगबाट 
समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि कायम गनथमा सहयोग परु् याउने । 
 

4. रणनीततक उद्दशे्यहरिः 
 आतर्थक व्यिस्र्ापन सिुार कायथमा योगदान द्रदने । 

 प्रार्तमक स्िास््य सेिा, प्रार्तमक न्िक्षा र ग्रामीण पूिाथिार विकास जस्ता सामान्जक–आतर्थक पूिाथिार 
र बढी मारामा गररिी तनिारणोन्त्मखु क्षेर अनकुुल हनु े गरी सािथजतनक खर्थको प्रार्तमकीकरण  

गने । 

 बढी भन्त्दा बढी राजस्ि िवृि हनु ेउपाय अिलम्बन गने । 

 प्रभािकारी र दक्ष सेिाको प्रत्याभतूतको लातग बजेट सहयोग उपलब्ि गराउने । 

 मागमा आिाररत िैदेन्िक सहयोग पररर्ालन गने र िैदेन्िक सहयोगको प्रभािकाररतामा सिुार  

गने । 

 सािथजतनक संस्र्ानहरूमा प्रभािकारी वित्तीय व्यिस्र्ापन अभ्यासहरूको प्रत्याभतूत गने र ततनीहरूले 
प्रदान गने सेिाहरूमा सिुार गने । 

 वितभन्न मन्त्रालय, विभाग र तनकायहरूको लातग भएको बजेट वितनयोजन र ततनीहरूले प्रदान गने सेिा 
प्रिाह प्रणाली बीर्मा प्रभािकारी सम्िन्त्ि स्र्ावपत गने । 

 

5. कायथक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायथ विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुथपने कायथहरू 
देहायानसुार रहेका छन िः 

 आतर्थक तर्ा राजस्ि नीतत, आतर्थक प्रिासन र तनयन्त्रणसम्बन्त्िी योजना तर्ा कायथक्रम तजुथमा, 
कायाथन्त्ियन अनगुमन र मूल्याङ्कन;  

 आतर्थक विश्लषेण; 
 आतर्थक सािनहरूको बाँडफाँड; 
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 मिुा, मौद्रिक नीतत तनिाथरण र कायाथन्त्ियन; 
 नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंवकङ्ग (नेपाल औद्योतगक विकास तनगम समेत), वित्तीय संस्र्ा तर्ा बीमा; 
 आय व्यय वििरण (बजेट); 
 राजस्ि नीतत र योजना; 
 राजस्ि प्रिासन एिं राजस्ि संकलन;राजस्ि अनसुन्त्िान; 
 सामान्त्य मूल्य नीतत; 
 सामान्जक तर्ा आतर्थक विकासको लातग अन्त्तराथवष्ट्रय सम्पकथ  र समन्त्िय; 
 आतर्थक, बैंवकङ्ग तर्ा मिुा विषयक अन्त्तराथवष्ट्रय सम्पकथ  तर्ा समन्त्िय; 
 िैदेन्िक ऋण, अनदुान तर्ा अन्त्य द्रिपक्षीय एिं बहपुक्षीय सहायता; 
 विदेिी मिुा वितनमय तर्ा तनयन्त्रण; 
 सािथजतनक ऋण तर्ा तनयन्त्रण; 
 तलब, भत्ता, दैतनक भ्रमण भत्ता, तनितृ्तीभरण, उपदान लगायत आतर्थक दावयत्ि र सेिा सवुििासम्बन्त्िी 
विषय; 

 सरकारी स्िातमत्िमा रहेका संस्र्ानहरूको तनयमन, तनयन्त्रण, समन्त्िय र तनदेिन तर्ा तलब, भत्ता, 
बोनस, लगानी र लाभांिसम्बन्त्िी नीतत तनिाथरण; 

 विश्व बैंक, अन्त्तराथवष्ट्रय मिुा कोष, एन्ियाली विकास बैंक, अन्त्तराथवष्ट्रय विकास संस्र्ा तर्ा अन्त्य 
अन्त्तराथवष्ट्रय वित्तीय संस्र्ा ; 

 सरकारी कोषको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन तर्ा प्रिासन; 
 लेखा तनयन्त्रण तर्ा व्यिस्र्ापन; 
 सािथजतनक प्रततष्ठानको तनजीकरण, अनगुमन र तनयमन; 
 सािथजतनक संस्र्ानको प्रिासन, नीतत तनमाथण र समन्त्िय; 
 राजस्ि र आतर्थक प्रिासन तातलम; 
 पुजँी बजार; 
 सािथजतनक लगानी; 
 महालेखा परीक्षकको कायाथलय;  

 कमथर्ारी सञ्चय कोष;  

 नागररक लगानी कोष; 
 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ; 
 सम्पन्त्त ििुीकरण; 
 यिुा स्िरोजगारसम्बन्त्िी;  

 अिकाि कोष; 
 नेपाल लेखापरीक्षण सेिाको सञ्चालन; 
 नगर विकास कोष; 
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6. आतर्थक िषथ 207४/7५ को बजेट िक्तव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत तर्ा कायथक्रमहरूको 207४ 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

 

बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
१७६ पूिाथिार विकासमा तनजी के्षर तर्ा विदेिी लगानी 

अतभिवृि गनथ र्ाल ु िषथमा िरु गररएको स्िदेिी तर्ा 
विदेिी बैंकहरू समेतको सहभातगतामा पूिाथिार विकास 
बैंक स्र्ापना गने कायथ आगामी िषथमा सम्पन्त् न गररनेछ। 

नेपाल सरकारले 5% लगानी गने तनणथय 
भएको । प्रर्म वकस्ता िापतको रकम 
रू.90 करोड लगानी गरेको ।  

१७७ यिुा स्िरोजगार कोष, ग्रामीण स्िािलम्बन कोष, आतर्थक 
पनुरिार कोष जस्ता समान प्रकृततका कोषहरूलाई 
एकापसमा गाभी एउटा सिक्त र प्रभािकारी संस्र्ा 
स्र्ापना गनथ अध्ययन गररनेछ। 

उक्त कायथका लातग परामिथदाता तनयकु्त 
कायाथरम्भ गररएको । 

१७८ वित्तीय के्षर विकास रणनीततलाई कायाथन्त्ियनमा 
ल्याइनेछ। सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्न े
कायथक्रमलाई सिक्त कायाथन्त्ियन गररनेछ। सूर्ना 
प्रवितिको अतिकतम प्रयोग गरी िाखा रवहत बैंवकङ, 
इन्त्टरनटे बैंवकङ तर्ा मोबाइल िालेट जस्ता निीनतम 
वित्तीय सेिा उपलब्ि गराउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। पुजँी तनमाथणमा स्िदेिी लगानी िवृि गनथ आम 
नागररकलाई बर्त गनथ प्रोत्साहन गररनेछ। वित्तीय 
साक्षरताका कायथक्रमलाई अन्र् बढाइनछे। 

समयबि रपमा कायथक्रम सञ् र्ालन 
भइरहेको । 
 

१७९ िन्त्िको समयमा विस्र्ावपत बैंक िाखाहरू पनुस्र्ाथपना 
गने कायथलाई र्प प्रार्तमकता द्रदइनेछ। प्रत्येक 
गाउँपातलका र नगरपातलकामा कम्तीमा एउटा िान्णज्य 
बैंकको िाखा स्र्ापना गनथ आिश्यक व्यिस्र्ा 
तमलाइनेछ। स्र्ानीय तहको सन्ञ् र्त कोष खाता िान्णज्य 
बैंकमा रहने र यसको विद्यतुीय सूर्ना महालेखा 
तनयन्त् रक कायाथलयमा प्राप् त हनु ेव्यिस्र्ा तमलाइनेछ। 

कुल विस्र्ावपत 3 सय 18 िाखामध्ये 
हालसम्म 1 सय 51 िटा िाखा 
पनुस्र्ापना भएको । बाकँी िाखाहर 
पनुस्र्ापना हनुे प्रकृयामा रहेको। सबै 
स्र्ातनय तनकायमा िाखा खोल्न िान्णज्य 
बैंकहरलाई तनदेिन द्रदइएको । हालसम्म 
2 सय 93 स्र्ानीय तनकायमा िान्णज्य 
बैंकको िाखा स्र्ापना भइसकेको । 

१८० कृवष, उद्योग लगायतका उत्पादनिील के्षरमा प्रिाह हनु े
पनुकथ जाथको सवुििालाई र्प प्रभािकारी बनाइनेछ। कृवष 
के्षरमा सहतुलयत दरमा प्रदान गररने कजाथको प्रवक्रयालाई 
सरल बनाई आम वकसानको पहुँर् िवृि गररनेछ। 

व्यािसावयक कृवष कजाथमा ब्याज अनदुान 
द्रदने कायथविति संिोिन गरी सरल र पहुँर् 
योग्य बनाइएको । 

१८१ बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो सेिा मलुकुभर विस्तार गनथ 
र यससम्बन्त्िी जनरे्तना अतभिवृि गनथ उत्प्ररेरत 
गररनेछ । नेपालमा सञ् र्ातलत बीमा कम्पनीहरूले विदेिी 
पनुबीमा कम्पनीहरूसँग पनुबीमा गराउँदा बसेतन ठूलो 
िनरािी विदेन्िइरहेको त्यलाई मनन गरी नेपालमा 

1 हजार 3 सय 47 िटा िाखा माफथ त 
सेिा प्रिाह भइरहेको । 
नेपालमा नै पनुथिीमा गराउन आिश्यक 
प्रकृया तनिाथरण गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याउन 
बीमा सतमततलाई तनदेिन द्रदइएको ।  
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रहेका जीिन तर्ा तनजीिन बीमा कम्पनीहरूले 
बीमालेखको उल्लेख्य वहस्सा अतनिायथ रपमा नेपाल 
पनुबीमा कम्पनीमा पनुबीमा गनुथपने व्यिस्र्ा गररनछे। 

१८२ पुजँी बजारको विकास र स्र्ावयत्िका लातग नीततगत र 
संस्र्ागत व्यिस्र्ा गररनेछ। उत्पादनमूलक 
कम्पनीहरूलाई पुजँी बजारमा प्रििे गनथ प्रोत्साहन 
गररनेछ। तितोपर कारोबारलाई पारदिी र पूणथ 
स्िर्ातलत बनाइनेछ। तितोपर तनयमनसम्बन्त्िी 
अन्त्तराथन्् िय संस्र्ाको सदस्यता प्राप् त गररनेछ। 

Associate Membership प्राप्त गरेको । 

१८३ राज्यकोषबाट हनु े तलबभत्ता लगायत सबै सरकारी 
भकु्तानी सम्बि व्यन्क्त तर्ा संस्र्ाको बैंक खातामाफथ त  
मार हनु े व्यिस्र्ा गररनेछ। अन्त्तराथन्् िय कारोबारका 
लातग इ-गेटि ेप्राप् त गरी अन्त्तराथन्् िय व्यापारको भकु्तानी 
इ-पेमेण्टको माध्यमबाट गने व्यिस्र्ा गररनेछ। इ-
पेमेण्टको माध्यमबाटै राजस्ि संकलन गनथ सवकन े
व्यिस्र्ा गररनछे। 

नेपाल सरकारबाट हनु े सिै भकु्तानी र 
राजस्ि प्रातप्त तफथ  इ-पेमेण्ट परीक्षणको 
रूपमा सरु गररएको ।  

184 अन्त्तराथन्् िय आतर्थक सहायता रान्् िय आिश्यकता र 
प्रार्तमकताका के्षरमा पररर्ालन गररनेछ। संर्ीयता 
अनकुुल हनु े गरी विकास सहायता नीतत पररमाजथन 
गररनेछ। स्र्ानीय तह र प्रदेिमा अन्त्तराथन्् िय आतर्थक 
सहायता पररर्ालन गने विति र प्रवक्रया तय गरी 
कायाथन्त्ियन गररनेछ। 

विकास सहायतालाई नेपालको संवििान तर्ा 
रावष्ट्रय प्रार्तमकता र आिश्यकताअनसुार 
पररर्ालनको लातग विकास सहायता नीतत 
मस्यौदा तजुथमा भइ सरोकारिालासँग 
छलफलको क्रममा रहेको । 
 

185 विकास प्रवक्रयामा सरकारी, तनजी, सहकारी र गैरसरकारी 
के्षरको समन्त्ियात्मक रूपमा पररर्ालन गररनेछ। 
गैरसरकारी संस्र्ाहरूको कायथसञ् र्ालन र प्रवक्रया 
पारदिी बनाउन अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ। 
अन्त्तराथन्् िय गैरसरकारी संस्र्ाहरूले सरकारले तोकेको 
के्षर र स्र्ानमा पारदिी रूपमा काम गनुथपने व्यिस्र्ामा 
कडाइ गररनेछ। सम्बन्न्त्ित स्र्ानीय तहले अन्त्तराथन्् िय 
गैरसरकारी संस्र्ाहरूको कायथक्रमको अनगुमन गने 
व्यिस्र्ा गररनेछ। यससम्बन्त्िी विद्यमान काननु 
प्रततस्र्ापन गरी नया ँकाननु ल्याइनेछ। 

गैरसरकारी संस्र्ाले पररर्ालन गने रकमको 
पारदन्िथताको लातग ती संस्र्ाले पररर्ालन 
गरेको रकम सहायता सूर्ना प्रणाली  [AID 

Management Plateform(AMP)]मा  
अतनिायथ प्रविवि गनुथपने व्यिस्र्ालाई 
प्रभािकारी िनाइएको । स्र्ानीय िासन 
सञ् र्ालन ऐनमा गैरसरकारी संस्र्ाले 
पररर्ालन गने रकम स्र्ानीय तहको बजेट 
तर्ा कायथक्रममा प्रतततबन्म्बत हनु े व्यिस्र्ा 
गररएको ।  

200 सरकारी स्िातमत्िमा रहेका सािथजतनक संस्र्ानहरूको 
कायथसम्पादनमा सिुार गदै लतगनेछ। सरकारले 
सञ् र्ालन गनथ नपने देन्खएका सािथजतनक संस्र्ानहरूलाई 
उपयकु्त प्रवक्रयाबाट व्यिस्र्ापन गररनछे ।  

-सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथको 
प्रभािकाररताका लातग प्राप्त प्रततिदेनअनसुार 
बोडथलाई सवक्रय गराउन ऐनको आिश्यकता 
र संर्ीयताका सिालमा सािथजतनक 
संस्र्ानहरको स्िरप समेतलाई मध्यनजर 
गरी वििेयक तजुथमा सतमतत गठन भएको । 
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- नेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद् को तमतत 
2074।07।07 को तनणथयानसुार 
“सािथजतनक संस्र्ान र सरकारी स्िातमत्िमा 
रहेका सतमतत, बोडथ, कम्पनी तर्ा 
संस्र्ानहरका स्िातमत्िमा िा भोग र्लनमा 
रहेको भिन तर्ा जग्गा व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी 
मापदण्ड, 2074” स्िीकृत भइ लाग ु
भएको। 

- नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को तमतत 
2074।09।23 को तनणथयानसुार कुनै 
पतन सािथजतनक संस्र्ानमा कायथरत 
कमथर्ारीलाई संस्र्ानको आतर्थक 
वितनयमािलीमा उल्लेख भएको व्यिस्र्ा 
बाहेक र्प आतर्थक सवुििा प्रदान नगनथ 
नगराउन परार्ार गररएको ।  

- नेपाल सरकार मन्न्त्रपररषद्को तमतत 
2074।10।15 को तनणथयानसुार खारेज 
भएको नेिनल िेतडङ्ग तलतमटेडको सम्पूणथ 
सम्पन्त्त नेपाल सरकारको तनयन्त्रणमा 
आएको । सारै् गोरखाकाली रबर उद्योगमा 
कायथरत कमथर्ारीलाई उद्योगको वितनयमािली 
बमोन्जम सेिा सवुििा द्रदइ अतनिायथ अिकाि 
द्रदने र कम्पनी सञ् र्ालन िा खारेजीको 
विति तसफाररस गनथ कायथ टोली गठन 
भएको । 

 
201 अर्थ मन्त् रालयमा रहेको विषयगत मन्त् रालय बजेट सूर्ना 

प्रणाली (एल एम बी आई एस) बाट प्राप् त हनुे र्ौमातसक 
विभाजन सवहतको कायथक्रमलाई नै स्िीकृत कायथक्रम र 
खर्थ गने अन्ख्तयारी मानी सम्बन्न्त्ित कोष तर्ा लेखा 
तनयन्त् रक कायाथलयहरूले कायाथन्त्ियन इकाई लाई बजेट 
तनकासा द्रदनछेन । 

वितनयोजन ऐन, 2074 मा वितनयोजन 
ऐनबमोन्जम वितनयोजन भएको रकम 
प्रर्तलत कानकुो अतिनमा रही खर्थ गने 
अन्ख्तयारी वितनयोजन ऐन प्रारम्भ भएको 
द्रदन देन्ख नै अतिकार प्राप्त अतिकारीलाई 
हनुे र प्रर्तलत काननुमा जनुसकैु कुरा 
लेन्खएको भए तापतन मन्त् रालयगत बजेट 
सूर्ना प्रणालीमा समाििे भएको कायथक्रम 
त्यस्तो कायथक्रम कायाथन्त्ियन गने प्रयोजनको 
लातग स्िीकृत कायथक्रम मातननछे भने्न 
व्यिस्र्ा 2074 को श्रािण १ गते देन्ख 
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नै कायथन्त्ियनमा आइसकेको । 

213 िोिभनाथ तनदेन्िकाबमोन्जम थ्रसेहोल्ड रकम पतुगसकेकोमा 
तरुन्त्तै र थ्रसेहोल्ड रकम नपगेुकोमा र्ौमातसक अिति 
समाप् त भएको अको र्ौमातसक अितितभर सम्बन्न्त्ित 
आयोजना व्यिस्र्ापन कायाथलयबाट सोिभनाथ माग 
गररनेछ। प्रत्येक मवहना समाप्त भएको तमततले १५ 
द्रदनतभर सोझै भकु्तानी र िस्तगुत सहायताको प्रततिदेन 
सम्बन्न्त्ित कोष तर्ा लेखा तनयन्त् रक कायाथलयमा प्रस्ततु 
गररनेछ। 

बजेट तर्ा कायथक्रम महािाखा तर्ा 
महालेखातनयन्त्रक कायाथलयसँग समन्त्िय 
गरी समयमै सोिभनाथ प्राप्त गने कायथ 
भइरहेको ।  
 

223 नीततगत तर्ा प्रणालीगत सिुार 
 संिोतित क्योटो अतभसन्त्िीअनरुप भन्त्सार कानूनहरमा 
सामवयक सिुार गरी अन्त्तराथवष्ट्रय व्यापारमा सहजीकरण 
गररनेछ। पाँर्ौं र्रणको भन्त्सार सिुार र 
आितुनकीकरण कायथयोजना तर्ा आन्त्तररक राजस्ि 
विभागको दोस्रो पञ् र्िषीय रणनीततक योजना 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइनछे। 

 
 
 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण ऐन तर्ा कायथवितिलाई यसै 
आतर्थक िषथतभर पररमाजथन गररनछे। इलेक्िोतनक 
व्यापारलाई तनयमन तर्ा सहजीकरण गनथ आिश्यक 
कायथविति तजुथमा गरी कायाथन्त्ियनमा लतगनेछ। 

 राजस्ि छुट प्रदान गने पिततलाई क्रमि: अन्त्त्य गदै 
राजस्ि छुटलाई राजस्ि खर्थ प्रणालीबाट व्यिन्स्र्त 
गदै लतगनछे। 

 
 
 नेपालसँग आतर्थक कारोबार बढी भएका देिहर र 
लगानी एिं प्रविति तनयाथत गने सम्भािना भएका 
देिहरसँग दोहोरो करमनु्क्त सम्झौता गने प्रवक्रया 
अगातड बढाइनछे। 

 
 पाँर्ौं र्रणको भन्त्सार सिुार तर्ा 
आितुनकीकरण रणनीतत तर्ा कायथयोजना, 
2017-2021 स्िीकृत भइ कायाथन्त्ियन 
भइरहेको । आन्त्तररक राजस्ि विभागको 
५ िषे प्रर्म रणनीततक योजना मूल्याकंन 
गरी दोस्रो रणनीततक योजना 
(२०१७/१८–२०२२/२३) तयारीको 
कायथ अन्न्त्तम र्रणमा रहेको । 

 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण ऐन तर्ा 
कायथविति पररमाजथनको अििारणा पर 
तयार गररएको ।  

 
 विदेिी अनदुान सहायतामा आयात हनुे 
मालिस्तमुा राजस्ि छुट प्रदान गने 
पिततलाई व्यिन्स्र्त तलु्याउन राजस्ि 
छुटको लातग अर्थ मन्त्रालयको पूिथ 
सहमतत तलनपुने व्यिस्र्ा गररएको। 

 बंगलादेिसगँ दोहोरो कर मनु्क्त 
सम्झौतामा हस्ताक्षर गने प्रवक्रया अन्न्त्तम 
र्रणमा रहेको। 

 
प्रवक्रयागत सिुार 
 करदातालाई कर दान्खला गनथ सहज बनाउन हाल 
राजस्ि संकलन गदै आएका बैंकहरको जनुसकैु 
िाखाबाट विद्यतुीय माध्यमबाट कर दान्खला गनथ 
सक्न ेप्रणाली लागू गररनेछ। 

 
 नेपाल पतन विश् ि भन्त्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र 

 
 नेपाल सरकारले प्राप्त गने राजस्ि र 
भकु्तानी गने सबै खर्थ विद्यतुीय 
प्रणालीबाट भकु्तानी द्रदन े नीततअनरुप 
परीक्षणको रपमा कायाथन्त्ियन गने 
र्रणमा रहेको ।  

 विश्व भन्त्सार संगठनिारा प्रततपाद्रदत िस्त ु
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
भएकोले सो संगठनबाट विकतसत र प्रिविथत 
मालिस्तहुरको िगीकरण तर्ा संकेतीकरण, 2017 
लाई यसै िषथदेन्ख कायाथन्त्ियनमा ल्याइन।े 

 
 
 भन्त्सार स्िर्ालन प्रणालीलाई ििेमा आिाररत बनाउँदै 
लतगनेछ। यसका लातग भन्त्सारको स्िर्ातलत सूर्ना 
प्रणाली (आन्िकुडा िल्डथ) लाई क्रमि: सबै भन्त्सार 
कायाथलयहरमा विस्तार गररनछे। 

 
 
 
 आगामी साउन 1 गतेदेन्ख पैठारीकताथ तर्ा 
तनकासीकताथले आयात तनयाथत संकेत नम्बर प्राप्त गरेर 
मार व्यािसावयक प्रयोजनका लातग तनकासी पैठारी 
गनथ पाउन ेव्यिस्र्ा गररनेछ। 

िगीकरण प्रणालीको निीनतम  संस्करण 
कायाथन्त्ियनमा ल्याई िस्त ु िगीकरणमा 
अन्त्तराथवष्ट्रय रपमा एकरपता कायम गने 
प्रयास गररएको।  

 
 भन्त्सार जारँ्पास प्रणालीलाई र्प 
स्िर्ातलत बनाउन े क्रममा रसिुा, 
तर.वि.स्र्ल, कृ्णनगर, नेपालगञ्ज, 
िनगढी, गौर भन्त्सार कायाथलय तर्ा 
भिपरु छोटी भन्त्सार कायाथलयमा Web 
मा आिाररत ASYCUDA World प्रणाली 
लागू गरी सवकएको । 

 2074 श्रािण 1 गतेदेन्ख आयात 
तनयाथत गने करदातालाई अतनिायथ रपमा 
EXIM Code तलने व्यिस्र्ा गररएको ।  

करको दायरा विस्तार 
 आयआजथन र व्यिसाय गने न्र्वकत्सक , इन्न्त्जतनयर, 
िवकल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, वितभन्त् न 
न्िक्षण संस्र्ामा प्राध्यापन गने व्यन्क्तहर लगायत 
सबैलाई स्र्ायी लेखा नम्बर प्रदान गने कायथलाई 
तनरन्त्तरता द्रदइ र्प करदातालाई करको दायरामा 
ल्याइनेछ। 

 
 यस आ.ि.को फाल्गणु मसान्त्तसम्म 
व्यन्क्तगत स्र्ायी लेखा नम्बरतफथ  48 
हजार 2 सय 98 र व्यािसावयक स्र्ायी 
लेखा नम्बरतफथ  80 हजार 2 सय 97 
समेत जम्मा र्प 1 लाख 28 हजार 5 
सय 95 करदाता करको दायरामा 
आएका ।  

करदाता न्िक्षा 
करदाता तर्ा आम नागररकका लातग सूर्नामूलक एिं 
सरे्तना अतभिवृिसम्बन्त्िी करदाता न्िक्षा 
कायथक्रमहरलाई तनरन्त्तर रपमा सञ् र्ालन गररनेछ। 
यस्तो न्िक्षा, सूर्ना र सरे्तनासम्बन्त्िी कायथहर 
आिश्यकताअनसुार तनजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता 
वहतकारी एिं पेिागत संर्संस्र्ाहर समेतको सहभातगता र 
समन्त्ियमा सञ् र्ालन गररनेछ । 

 
करदाता न्िक्षा कायथक्रमअन्त्तगथत वितभन्त् न 
आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरबाट यस 
आतर्थक िषथको फाल्गणु मसान्त्तसम्म 4 सय 
87 िटा करदाता न्िक्षा कायथक्रम सम्पन्न 
भएका । 

दक्षता एिं प्रणाली विकास 
कर प्रिासनको क्षमता विकास र प्रणाली सिुारका 
माध्यमबाट राजस्ि पररर्ालनमा अतभिवृि गदै लतगन े
छ। यसका लातग अर्थ मन्त् रालय र मातहत विभागहरू 
बीर् एकीकृत सूर्ना सञ्जाल विकास गरी सूर्ना आदान 
प्रदानको प्रभािकारी व्यिस्र्ा गररने छ। 

 
कर प्रिासनको क्षमता विकास र प्रणालीगत 
सिुार गरी राजस्ि पररर्ालनमा अतभिवृि 
गने सन्त्दभथमा आन्त्तररक राजस्ि विभाग र 
भन्त्सार विभागको त्याङ्क प्रणाली बीर् 
अन्त्तर आििता गररएको।  
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण 
 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रणका लातग संर्, प्रदेि र 
स्र्ानीय तहका राजस्ि प्रिासनका बीर्मा सूर्ना 
आदानप्रदानको व्यिस्र्ा गररनछे। 

 मालिस्तकुो आन्त्तररक ओसारपसारमा विद्यतुीय 
प्रणालीको प्रयोगिारा व्यापारको आन्त्तररक अनगुमन र 
तनगरानीलाई प्रभािकारी बनाई व्यापार विर्लनको 
तनयन्त्रण गररनेछ। र्ोरी पैठारी तनयन्त्रणका लातग 
गस्ती पररर्ालन गररनेछ।  

 भन्त्सारमा मालिस्तकुो यर्ार्थ र्ोषणा र सही िगीकरण 
गराई भन्त्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यर्ार्थ र कारोबार 
मूल्यमा आिाररत बनाइनछे। 

 न्त्यून तबजकीकरण, र्ोरी तनकासी/पैठारी र अिैि 
व्यापार रोकर्ामका लातग वििेष रणनीतत अिलम्बन 
गररनेछ। 

 
 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रणका लातग 
सूर्नाको अन्त्तरआिितासम्बन्त्िी कायथ 
भइरहेको। 

 र्ोरी पैठारी तनयन्त्रण तर्ा िैि व्यापार 
प्रिथिनका लातग राजस्ि अनसुन्त्िान 
विभागबाट तनयतमत गस्ती पररर्ालन 
भइरहेको। 

 
 सतमतत बनाई स्र्लगत अनगुमन गने 
कायथ भइरहेको र सतमततको प्रततिदेनका 
आिारमा र्प कायथिाही अगाडी बढाइने 
तत्सम्बन्त्िी कायथ भइरहेको। 

 र्हुािट तनयन्त्रण केन्त्िीय सतमततको २ 
िटा बैठक बसी सोबाट भएका तनणथयहर 
कायाथन्त्ियनको लातग तनदेिन द्रदइएको ।  

 न्त्यून तबजकीकरण भएका िस्तहुरको 
खररदसम्बन्त्िी तनदेन्िका स्िीकृत भइ 
कायाथन्त्ियनमा ल्याईएको । 

 

7. आतर्थक िषथ २०७4/७5 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरिः 
सािथजतनक व्यिस्र्ापन एिं सामान्त्य प्रिासन तफथ  

 

 कायथ योजना र कायथ सम्पादन सम्झौता समेतको कायाथन्त्ियनिारा मन्त्रालयबाट सम्पादन गररन े
कायथलाई तछटो, छररतो, पारदिी बनाउने कायथ गररएको । 

 सािथजतनक सेिालाई पररमाणमखुी बनाउन अर्थ सन्र्ि र विभागीय प्रमखुहरूकाबीर् कायथसम्पादन 
करार गररएको ।  

 अन्ख्तयार दरुूपयोग अनसुन्त्िान आयोगबाट तनणथय भइ कायाथन्त्ियन हनु लेखीआएका तमतसल मध्ये 
रै्र मसान्त्तसम्म 8 िटा फर्छ्यौट भई १४ िटा फर्छ्यौटको र्रणमा रहेको । 
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राजस्ि व्यिस्र्ापन तफथ  
राजस्ि सङ्कलन  

आतर्थक िषथ २०७4/७5 मा राजस्ि संकलनको प्रगतत वििरण (रू. हजारमा) 
आतर्थक िषथ २074/75 फागनु मवहनासम्मको राजस्ि असलुीको न्स्र्तत 

राजस्ि िीषथक िावषथक लक्ष्य 

फागनु मवहनासम्मको िावषथक 
लक्ष्यको 
तलुनामा 

% 

फागनु 
मवहनाको 
लक्ष्यको 
तलुनामा 

% 

फागनु 
सम्मको 
लक्ष्यका 
तलुनामा 
प्रगतत % 

िवृिदर 
लक्ष्य असलुी 

भन्त्सार महसलु 137,327,186 86,516,127 84164618 61.29 99.95 97.28 15.02 

पैठारी 120,456,896 75,887,844 74029973 61.46 99.48 97.55 14.91 

तनकासी 1,297,243 817,263 79954 6.16 5.42 9.78 2.19 

पूिाथिार कर 9,651,583 6,080,497 6658200 68.99 128.39 109.5 16.5 

अन्त्य आय 

799,492 503,680 283405 35.45 46.13 56.27 13.22 

कृवष िलु्क 
5,121,972 3,226,842 3113086 60.78 89.73 96.47 15.26 

मूल्य अतभिवृि कर 215,968,794 136,798,880 126012284 58.35 96.54 92.11 23.79 

आन्त्तररक 
73,853,965 47,266,537 46466731 62.92 94.76 98.31 23.97 

पैठारी 142,114,829 89,532,342 79545553 55.97 97.47 88.85 23.69 

अन्त्तिः िलु्क 102,881,301 63,683,214 61334453 59.62 100.28 96.31 11.21 

आन्त्तररक 

56,600,278 34,526,170 34783691 61.45 119.53 100.75 24.54 

पैठारी 46,281,023 29,157,044 26550762 57.37 79.68 91.06 -2.46 

स्िास््य सेिा िलु्क 1,270,404 838,467 687194 54.09 140.46 81.96 21.52 

न्िक्षा सेिा िलु्क 991,535 664,328 547250 55.19 102.29 82.38 17.74 

आयकर 167,197,562 90,750,026 85772905 51.3 51.67 94.52 18.33 

आयकर 149,716,993 79,350,006 72517341 48.44 60.82 91.39 12.27 

बहालकर 4,919,874 2,607,533 2979173 60.55 126.3 114.25 21.5 

व्याजकर 12,560,696 8,792,487 10276391 81.81 15.27 116.88 88.84 

रन्जषे्ट्रिन 18,411,319 13,072,037 8450643 45.9 32.94 64.65 -36.02 

सिारी सािन कर 9,887,021 7,514,136 7265037 73.48 110.47 96.68 18.4 

अन्त्य 12,269,436 8,343,217 12802455 104.34 167.34 153.45 183.04 

जम्मा कर राजस्ि 
666,204,558 408,180,431 387036839 58.1 87.99 94.82 18.18 

गैर कर राजस्ि 
63,851,012 31,286,996 45705937 71.58 184.37 146.09 71.51 

कुल राजस्ि 730,055,570 439,467,427 432742776 59.28 91.06 98.47 22.19 

 आतर्थक िषथ 2074/७५ को फागनु मवहनासम्मको राजस्ि संकलनको लक्ष्य रू. 439 अिथ 46 
करोड रहेकोमा रू.432 अिथ 74 करोड असलुी भइ लक्ष्यको तलुनामा 98.47 प्रततितले प्रगतत 
भएको । गत िषथको यही अितिको राजस्ि संकलनको तलुनामा िवृि दर 22.19 प्रततित 
रहेको । 

 राजस्ि प्रिासनको सिुारको लातग संर्ीय राजस्ि बोडथ गठनका लातग वििेयकको प्रारन्म्भक मस्यौदा 
तयार गरी परामिथको लातग नेपाल कानून आयोगमा पठाइएको ।  
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 गैर कर राजस्िका दरहर पररमाजथन गनथ प्रारन्म्भक प्रततिेदन तयार भएको ।  

 सन्र्ि (राजस्ि) को संयोजकत्िमा राजस्ि परामिथ सतमततको पनुथगठन गररएको। 

 

आन्त्तररक राजस्ि विभागतफथ  
 करर्कु्ताको तनिेदन अनलाइनबाट द्रदने र प्रणालीबाटै र्कु्ता प्रमाणपर तयार गरी जारी गने व्यिस्र्ा 
तमलाइएको। 

 करदाताले आफूले पेि गरेको वििरण तर्ा भकु्तानी गरेको कर रकम समेत हेनथ सक्ने व्यिस्र्ा 
गररएको । 

 मूल्य अतभिवृि करको Audit Trail Report (ATR) करदाता स्ियंले हेनथ सक्ने व्यिस्र्ा गररएको। 

 आय वििरण पेि गने म्याद र्पको तनिेदन अनलाइनबाटै पेि गने र कर अतिकृतले प्रणालीबाटै 
उन्र्त म्याद र्प गने सवुििा र्प गररएको। 

 एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System) को SOP तयार गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 विभाग अन्त्तगथत र्प 8 िटा कायाथलयहर आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय नेपालगञ् ज, हेटौंडा, िनगढी, 
िरान, जनकपरु, लहान, दाङ्ग र ठूला करदाता कायाथलयहरमा बैंक काउण्टर स्र्ापना गररएको ।  

 बारम्बार सोतिने करसम्बन्त्िी न्जज्ञासा (FAQ-Frequently Asked Questions) लाई पररमाजथन गरी 
सािथजतनक गररएको ।  

 मूल्य अतभिवृि करको Non-filer व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी अध्ययन प्रततिेदन प्राप्त भइ कायाथन्त्ियन 
भइरहेको ।  

 ITS तफथ  System Audit सम्पन्न भएको ।  

भन्त्सार विभागतफथ  
 सेिाग्राहीलाई मालिस्तकुो िगीकरण र महसलुका बारेमा जानकारी द्रदन तयार गररएको एकीकृत 
भन्त्सार महसलु दरबन्त्दी पनु्स्तका विभागको िेभसाइटमा रान्खएको तर्ा Search Engine को 
माध्यमबाट र्ाहेको सूर्ना तलन सक्ने व्यिस्र्ा गररएको । 

 1६ (सोह्र) िटा भन्त्सार कायाथलयहरमा ब्रोकर मोड्युलको कायाथन्त्ियन गररएको।  

 १४ (र्ौि) िटा भन्त्सार कायाथलयहरमा आई. वप. क्यामरा माफथ त प्रत्यक्ष अनगुमन गनथ सक्न े
व्यिस्र्ा भएको। 

 २ (दईु) िटा भन्त्सार कायाथलयहरमा कागो र यार ु जाँर्पासका लातग अलग-अलग लेनहर 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 ४ (र्ार) स्र्ानमा सकु्खा बन्त्दरगाह स्र्ापनाको क्रममा रहेको, एक स्र्ानमा तनमाथण अन्न्त्तम र्रणमा 
र तीन स्र्ानमा एकीकृत जांर् र्ौकी स्र्ापनाको कायथ जारी रहेको। 

 जाँर्पासपतछको परीक्षणको काम भन्त्सार जाँर्पास परीक्षण कायाथलयबाट मार हनु े गरी कानूनी 
व्यिस्र्ा गररएको । 

राजस्ि अनसुन्त्िान विभागतफथ  
 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण ऐनको मस्यौदा तयार गररएको ।  
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 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रणका जोन्खम सूर्कहरको पररमाजथन गररएको । 

 मालिस्तकुो ओसारपसारको अनगुमन गरी व्यापार विर्लनको तनयन्त्रण गने सन्त्दभथमा प्रततिेदन प्राप्त 
भएको।  

संस्र्ान समन्त्ियतफथ  
 सम्मातनत सिोच्र् अदालतको आदेि बमोन्जम 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 । 

 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथको प्रभािकारीताको लातग प्राप्त प्रततिेदनअनसुार यस बोडथलाई सवक्रय 
बनाउन छुटै्ट ऐनको आिश्यकता तर्ा बोडथलाई समेट्ने गरी सिै सािथजतनक संस्र्ानहरलाई तनयमन 
गने र संर्ीयतामा सािथजतनक संस्र्ानहरको स्िरप समेतलाई मध्यनजर गदै विज्ञहरको संलग्नतामा 
वििेयक तजुथमा सतमतत गठन भइ कायथ भइरहेको । 

आतर्थक नीतत विश्लषेणतफथ   
 Macroeconomic Indicators 2074 फाल्गणु मसान्त्तसम्मको अध्याितिक गररएको । 

 4 िटा सािथजतनक संस्र्ानहरलाई कुल रू.2 अिथ 1 करोड 46 लाख 68 हजार ऋण 
लगानीसम्बन्त्िी ऋण तमसकु गररएको । 

 नेपाल सरकारबाट सािथजतनक संस्र्ानमा लगानी हनुे िैदेन्िक ऋण तफथ को ऋण तर्ा अनदुान 
रकममा साना वकसान विकास िैंङ्क तलतमटेडलाई रू.80 करोड र नेपाल विद्यतु प्रातिकरणलाई 
रू.15 अिथ रकम ( SDR 10,92,29,000 िरािर ) गरी कुल रू.15 अिथ 80 करोड रकमको 
सहायक ऋण सम्झौता गररएको। 

 र्ाल ुआ.ब.को फाल्गणु मसान्त्तसम्ममा रू.119 अबथ 79 करोड 77 लाख 75 हजार आन्त्तररक 
ऋण उठाइएको । 

 सािथजतनक तनजी साझेदारी तबिेयकको मस्यौदा तयार भएको । 

 नेपालले Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific को सदस्यता प्राप्त गरेको । 

 सम्पन्त्त ििुीकरण तनिारणको लातग हनु्ण्ड, ईलेक्िोतनक करेन्त्सी जस्ता गैरकाननुी काम कारिाही 
रोक्न सो मध्ये हनु्ण्डलाई अपराि माने्न काननु बैँवङ्कङ कसरु तर्ा सजांय वििेयकको संिोिनको 
मस्यौदा प्रस्ताि गररएको। 

 २०७४ साल साउन १ गते देन्ख कुनै व्यन्क्त, फमथ, कम्पनी िा संस्र्ाले एकपटकमा दि लाख 
रपैयाँ िा सो भन्त्दा बढी मूल्यको कुनै सेिा िा िस्त ुखररद विक्री िा अन्त्य कारोिार गदाथ वित्तीय 
संस्र्ा िा बैंवकङ्ग उपकरण माफथ त गनुथ पने गरी नगद कारोिारको सीमा लागू गररएको । 

अन्त्तराथवष्ट्रय आतर्थक सहायता समन्त्ियतफथ  
 आ.ब. २०७४/०७५ को फागनु मवहनासम्म अनदुान सहायता र 62 अबथ 54 करोड 51 लाख 
र ऋण सहायता र 88 अबथ 33 करोड 46 लाख गरी जम्मा र 1 खबथ 50 अबथ 87 करोड 
97 लाखको िैदेन्िक सहायता प्रततबिता प्राप्त भएको छ ।जसमा द्रिपक्षीय सहायता 53 अबथ 13 
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करोड ५१ लाख तर्ा बहपुक्षीय सहायता ९७ अबथ ७४ करोड ४६ लाख रहेको छ ।दोश्रो 
र्ौमातसक सम्ममा र 38 अबथ 77 करोड 93 लाख सहायता प्राप्त भएको ।   

 24 जलुाइ 2017 (2074 साउन 9) अर्थ मन्त्रालयमा स्र्ानीय विकास साझेदारहरसँग (local 

Development Partners) बैठक आयोजना गररएको । 

 15 अगस्ट 2017 (2074 साउन 31 गते) नेपाल सरकार र र्ीन सरकारबीर् लगानी तर्ा 
आतर्थक सहायता प्रििथनसम्बन्त्िी आिारभतू खाका सम्झौता (MOU) सम्पन्न भएको । 

 14 सेप्टेम्बर २०१७ (२०७४ भाि २९) अमेररकाको Millennium Challenge Corporation (MCC) 

को Compact Program अन्त्तगथत नेपालको सडक सिुार तर्ा स्तरोन्नतत र तबद्यतु क्षेरको प्रसारण 
लाइन विस्तारको लातग 500 तमतलयन अमेररकी डलर (करीब र ५१ अिथ ५० करोड बराबरको ) 

अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िमा िातसङटन तड.सी. मा नेपाल सरकार र अमेररकी सरकार बीर् 
सम्झौता सम्पन्न गररएको ।  

 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 तीनिटा प्रततिेदन प्रकािन गररएको । 

बजेट तर्ा कायथक्रमतफथ   

 सरकारका तीनै तहको आतर्थक कारोबार सञ् र्ालनलाई व्यिन्स्र्त गनथ तयार गररएको एकीकृत 
आतर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्या,2074 लाई स्िीकृतत गररएको । 

 आतर्थक िषथ 2074/75 को बजेटको अिथिावषथक समीक्षा प्रततिेदन प्रकािन गररएको। 

 संवििानअनसुार प्रदेि र स्र्ानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनदुान र सितथ अनदुानतफथ  रू. 
232 अबथ हस्तान्त्तरण गररएको। 

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

Application- SUTRA) कायाथन्त्ियन गनथ सहमतत प्रदान गररएको । 

 आतर्थक िषथ 2073/74 को बजेटको िावषथक प्रगतत मूल्याङ्कन प्रततिेदन प्रकािन गररएको। 

अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनतफथ  
 आतर्थक िषथ २0७४/७५ को फाल्गनु मसान्त्त सम्ममा सूर्ना प्रातप्तको लातग 9 िटा तनिेदन 

परेकोमा सिै सूर्ना त्याङ्क उपलब्ि गराइएको ।  

 सूर्ना िगीकरणसम्बन्त्िी मस्यौदा तयार गररएको ।  

 रावष्ट्रय गौरिका ७ िटा, P1 का ३ र P2 का ३ िटा आयोजनाहरको स्र्लगत अनगुमन 
गररएको ।  

 संर्ीय मध्यकालीन खर्थ संरर्ना (Medium Term Expenditure Framework-MTEF) सम्बन्त्िमा 
अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतका विकास कायथक्रमहरको आ.ि. २०७५/७६ देन्ख २०७७/७८ 
सम्मको खर्थ वििरण तजुथमा गरी रावष्ट्रय योजना आयोगमा पठाइएको ।  

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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 सूर्नाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ रैमातसक वििरण िेभ 
साइटमा प्रकािन गने गररएको । 

 हेलो सरकार र विगलुिाट प्राप्त २ सय ४१ गनुासो सत प्रततित फछ् र्यौट गररएको । 

महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 

 Nepal Public Sector Accounting Standard(NPSAS) अनरुप ४३ िटै केन्त्िीय तनकायको वित्तीय 
प्रततिेदन तयार गरी महालेखापरीक्षकको कायाथलयमा लेखापरीक्षणको लातग पेि गररएको । 

 हालसम्म २६ कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरबाट E-Payment) लाग ुगररएको ।  

 सिै (८१) कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरमा कम्प्यटुर प्रणालीमा आिाररत सरकारी लेखा 
प्रणाली (Computerized Government Accounting System -CGAS) सञ् र्ालनमा ल्याइएको । 

 सरकारका तीनै िटै तहमा एकै प्रकारको आतर्थक संकेत तर्ा बजेट बगीकरणको खाता सूर्ी (Chart 

of Accounts) स्िीकृत भइ प्रदेि र स्र्ानीय तहमा कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको ।  

 स्र्ानीय तहमा लेखा समूहको कमथर्ारीको व्यिस्र्ापन गररएको । 

8. आतर्थक िषथ २०७3/०७4 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरिः 
 आ.ि. 2073/74 मा राजस्ि संकलनको लक्ष्य रू.565 अिथ 89 करोड रहेकोमा रू. 609 अिथ 
17 करोड संकलन भइ लक्ष्यको तलुनामा 107.65 प्रततित प्रगतत भएको । गत आ.ि. को 
संकलनको तलुनामा 26.40 प्रततितले िवृि भएको । 

 मूल्य अतभिवृि कर तनदेन्िका, 2068 को पवहलो संिोिन, 2073 स्िीकृत भइ कायाथन्त्ियनमा 
ल्याइएको । 

 व्यापाररक िस्तहुरको आन्त्तररक ओसारपसारसम्बन्त्िी तनयमन तनदेन्िका, 2065 को पवहलो संिोिन 
स्िीकृत भइ कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 आ.ि.2073/74 मा 1,92,786 र्प करदाता करको दायरामा आई 2074 असार 
मसान्त्तसम्ममा करदाताको संख्या 16,23,231 पगुकेो । 

 अन्त्तिःिलु्क व्यिस्र्ापन प्रणाली (Excise Automation System) लाई Integrated Tax System मा 
समावहत गरी पररमाजथनसवहत व्यिन्स्र्त रपमा लागू गररएको। 

 बाह् य परामिथदाताबाट नेपालमा दोहोरो कर मनु्क्त सम्झौताबाट प्रत्यक्ष िैदेन्िक लगानीमा परेको 
प्रभाि (Study of the impact of Double Taxation Avoidance Treaties on Foreign Direct Investment 

of Nepal) बारे अध्ययन प्रततिेदन प्राप्त गररएको ।  

 मेर्ी, सकु्खा बन्त्दरगाह, िीरगन्त्ज, भैरहिा र विराटनगर र रसिुा भन्त्सार कायाथलयमा िेभमा आिाररत 
ASYCUDA World प्रणाली लागू गररएको । 

 मेर्ी, विराटनगर, िीरगन्त्ज, भैरहिा, नेपालगञ् ज र कञ् र्नपरु भन्त्सार कायाथलयहरमा Whole Baggage 

X-Ray Machine जडान गरी सञ् र्ालन गररएको ।  

 भन्त्सारसँग सम्बन्न्त्ित ९ सय ९२ िटा उजरुी/सूर्नाहर संकलन भइ ८ सय ३९ िटा फर्छ्यौट भइ 
कायाथन्त्ियन गररएको । 
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 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रणको लातग ६ सय ५३ िटा िंकास्पद कारोिारस्र्लको आकन्स्मक 
खानतलासी गरी अनसुन्त्िानको दायरामा ल्याइएकोमा ५ सय २२ िटा करदाताको अनसुन्त्िान 
सम्पन्न भएको । 

 आन्त्तररक ओसार पसार तर्ा भन्त्सार जाँर्पास भएका १ हजार ५ सय ८४ िटा मालिाहक ढुिानी 
सािनहरको रे्कजाँर् सम्पन्न भइ रू. ३३ करोड १५ लाख ५८ हजार राजस्ि संकलन भएको।  

 अनसुन्त्िानबाट र्प विक्री कायम भएको रू. २ अिथ ४० करोड ८० लाख ३१ हजार आयकर ऐन, 

२०५८ बमोन्जम आिश्यक कारिाही गनथ सम्बन्न्त्ित कर कायाथलयमा पठाइएको। 

 राजस्ि र्हुािटसँग सम्बन्न्त्ित ६ सय ६७ िटा मदु्दासँग सम्बन्न्त्ित मालिस्तकुो तललाम विक्री 
सम्पन्न भइ रू.१० करोड ७६ लाख ३ हजार राजस्ि संकलन भएको। 

 राजस्ि र्हुािटसम्बन्त्िी ६७ िटा मदु्दा सम्बन्न्त्ित न्जल्ला अदालतमा दायर गररएको। 

 उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्तावित 7 बटा सािथजतनक संस्र्ानहरमा (िीरगंज न्र्नी कारखाना तल., 
हेटौडा कपडा उद्योग तल., बटुिल िागो कारखाना, गोरखकाली रिर उद्योग तल., कृवष औजार 
कारखाना तलतमटेड, नपेाल मेटल कम्पनी तलतमटेड, नेपाल ओररण्ड म्याग्नेसाईट प्रा.तल.) नेपाल 
सरकारले र्प लगानी नगरी हालसम्म भएको भौततक तर्ा मेन्िनरी सम्पन्त्त र ऋण लगानी 
लगायतका दावयत्िहर नेपाल सरकारमा नै रहन े गरी तनजीकरण ऐन, 2050 का प्राििान तर्ा 
सञ् र्ालनका Modality लाई समेत अिलम्िन गरी उपयकु्त प्रकृया अन्र् बढाउन तनजीकरण सतमततको 
85 औ बैठकबाट नन्र णय भएको । 

 नेपाल िायसेुिा तनगमलाई हिाईजहाज खररद गदाथ कमथर्ारी सञ् र्यकोष र नागररक लगानो कोषले 
प्रदान गने 12/12 अिथ रपैया ऋण रकम सम्बन्त्िमा ितथ तोवक जमानत द्रदइएको । 

 नेपालको समविगत आतर्थक नीततको प्रारन्म्भक मस्यौदा तयार भएको । 
 14 िटा सािथजतनक संस्र्ानहरलाई कुल रू.20 अिथ 84 करोड 71 लाख 01 हजार ऋण 
लगानी गनथ ऋण तमसकु गररएको । 

 नेपाल सरकारबाट सािथजतनक संस्र्ानमा लगानी हनुे िैदेन्िक ऋण तफथ को ऋण तर्ा अनदुान 
रकममा नेपाल विद्यतु प्रातिकरणलाई 14 करोड 12 लाख 50 हजार यूरोको ऋण सम्झौता र 50 
लाख यूरोको सहायक अनदुान सम्झौता सम्पन्न गररएको । 

 राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन बमोन्जम आतर्थक िषथ 2073/74 का लातग बजेटमा ब्यिस्र्ा गररएको रू. 
88 अबथ 34 करोड आन्त्तररक ऋण उठाइएको। 

 पूजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना अन्त्तगथत Debt Operation and Management 

Software ( DOMS) खररदका लातग Montran Corporation, USA संग मार्थ 1, 2017 मा सम्झौता 
गररएकोमा हाल Software तनमाथणको कायथ भइरहेको । 

 सम्पन्त्त िवुिकरण ( मतन लाउण्डररङ् ) तनिारण तनयमािली, 2073 नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भइ 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको ।  

 यस आ.ि. मा २ सय ८४ िटा उजरुी सम्पन्त्त ििुीकरण अनसुन्त्िन विभागमा दताथ भएकोमा १ सय 
७७ िटा प्रारन्म्भक जाँर्िझुका लागी जाँर्िझु अतिकृत तोवकएको, २ िटा उजरुी अनसुन्त्िानको 
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लातग अनसुन्त्िान अतिकृत तोवकएको, ६ िटा उजरुीको अदालतमा मदु्दा दायर भएको, ६३ िटा 
उजरुी तामेलीमा रान्खएको र ४२ िटा उजरुी अन्त्य तनकायमा लेखी पठाइएको। 

 सम्पन्त्त ििुीकरण तर्ा आतङ्किादी वक्रयाकलापमा हनुे वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्िी विविि 
विषयको अध्ययन गने (दोस्रो र्रणको रावष्ट्रय जोन्खम मूल्याङ्कन NRA समेत) कायथका लातग सम्पन्त्त 
ििुीकरण अनसुन्त्िान विभाग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक सन्म्मतलत संयकु्त संयन्त्रको तनमाथण 
भइ कायथ र्ालनी भएको । 

 सरे्तनाका लातग रेतडयोबाट श्रव्य सामाग्री प्रसारण १ हजार ६ सय ४४ पटक भएको, टेतलतभजनबाट 
श्रव्य दृश्य विज्ञापन ३ सय ५ पटक भएको, छापाबाट जनरे्तना मूलक प्रर्ार प्रसार १ सय २३ 
पटक भएको, सरे्तनामूलक प्रर्ार सामाग्री १ हजार प्रतत उत्पादन र ६ सय प्रतत वितरण गररएको। 

 बैंक तर्ा वित्तीय संस्र्ासम्बन्त्िी ऐन, 2073 तर्ा तनक्षपे तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष ऐन, २०७३ 
स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा आएको । 

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८; बैंवकङ्ग कसूर तर्ा सजाय ऐन, २०६४ तर्ा कमथर्ारी सञ्चय कोष ऐन, 
२०१९ मा संिोिन भइ कायाथन्त्ियनमा आएको ।  

 तितोपर दताथ तर्ा तन्कािन तनयमािली, २०७३, तितोपर व्यिसायी (तितोपर दलाल, तितोपर 
व्यापारी तर्ा बजार तनमाथता) तनयमािली, २०६४ तर्ा के्रतडट रेवटङ्ग तनयमािली, २०६८ मा पवहलो 
संिोिन गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याउन नेपाल तितोपर बोडथलाई स्िीकृतत प्रदान गररएको । 

 नेपाल स्टक एक्सरे्ञ्ज तलतमटेडको कमथर्ारी सेिा ितथ वितनयमािली, 2073 स्िीकृतत गररएको । 

 वित्तीय क्षेर विकास रणनीतत (2073/74-2077/78) नेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद् ) बाट 
स्िीकृत भइथ कायाथन्त्ियनमा आएको । 

 व्यिसावयक कृवष तर्ा पिपुन्त्छी कजाथमा प्रदान गररने व्याज अनदुानसम्बन्त्िी कायथविति, 2073 
स्िीकृत गररएको । 

 आतर्थक पनुरूिार कोष (स्र्ापना र सञ्चालन) कायथविति, 2072 को संिोिन गररएको । 

 भकूम्प पीतडतहरूको र्र तनमाथणका लातग सामवुहक जमानीमा तनब्याथजी ऋण उपलब्ि गराउन े
कायथविति, २०७४ स्िीकृत गररएको । 

 भकूम्प पीतडतको कजाथ पनुताथतलवककरण गररएको ।  

 एन.आइथ.तड.सी. डेभलपमेन्त्ट बैंक र रावष्ट्रय िान्णज्य बैंक एक आपसमा गाभ्ने सम्बन्त्िमा नेपाल 
सरकार (मन्न्त्रपररषद् ) बाट तमतत 2073/10/14 मा सैिान्न्त्तक तनणथय भएको ।  

 िन्त्िको कारण विस्र्ावपत वितभन्न बैंकहरूका 3 सय 18 िाखाहर मध्ये 1 सय 51 िाखा 
पनु:स्र्ापना भएको । 

 विषयगत मन्त्रालय िजेट सूर्ना प्रणाली [Line Ministry Budget Information System-(LMBIS)] 

माफथ त बजेट तजुथमा गररएको । 

 बजेट कायाथन्त्ियन िषथ प्रभािकारी बनाउन कायथक्रम स्िीकृती र संिोिन मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना 
प्रणाली (LMBIS) माफथ त गने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 

 रावष्ट्रय गौरिका आयोजना र ठूला आयोजनाहरूको कायाथन्त्ियनमा तीब्रता ल्याउन स्रोतको कमी नहनु े
ब्यिस्र्ा तमलाइएको ।  
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 बजेट तजुथमा द्रदग्दिथन पररमाजथन गररएको। 

 आतर्थक िषथ २०७३/७४ मा सूर्ना प्रातप्तको लातग १८ िटा तनिेदन परेकोमा सत प्रततित त्याङ्क 
उपलब्ि गराइएको । 

9. आतर्थक िषथ 207३/7४ मा वितनयोन्जत बजेट तर्ा खर्थको यर्ार्थ वििरण: 

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

3050113 अर्थ मन्त्रालय 309807 296390 95.67 
3050123 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 119844 112345 93.74 
3050133 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 50099 45365 90.55 
3050143 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल का. 14719 14188 96.39 
3050153 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलय 619722 548882 88.57 
3050173 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 53040 39209 73.92 
3050183 भंसार विभाग 93672 84868 90.60 
3050193 भंसार कायाथलयहर 860234 761085 88.47 
3050203 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 828701 482372 58.21 
3050213 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहर 997504 864099 86.63 
3050223 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 122878 73777 60.04 
3050233 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई  115137 105191 91.36 
3050243 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायिीकरण 9575 8375 87.47 
3050253 ऋण असलुी न्त्यायतिकरण 28764 28456 98.93 
3050283 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 85615 62673 73.20 
3050293 अन्त्तराथष्ट्रीय संर्, संस्र्ा सदस्यता 359582 247518 68.83 
3051033 कृवष तबकास बैंक, विविि 15812 15812 100.00 
3051043 साना वकसान विकास बैंक  146600 76872 52.44 
3051053 लर् ुविमा सहयोग कायथक्रम  508580 168580 33.15 
3051063 िीत र्र तनमाथण (ब्याज अनदुान) 8800 3000 34.09 
3051093 सािथजतनक संस्र्ान सिुार कायथक्रम 12790 12234 95.65 
3051113 यिुा स्िरोजगार कोष 106255 91643 86.25 
3051143 बजेट तर्ा तनिनृ्त्तभरण सिुार आयोजना 27496 26389 95.97 
3051153 आतर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 120744 70043 58.01 

3051173 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग 
आयोजना 

228550 26204 11.47 

3051193 सािथन्जनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 9821 3790 38.59 
3053203 विन्त्तय पहुँर् अतभिवृि कायथक्रम 15250 2094 13.73 
3053213 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 85590 47369 55.34 
3053223 कृवष तर्ा पिपुालन ब्याज अनदुान 1000000 0 0.00 
3053233 नगर तबकास कोष 599600 138000 23.02 
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ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3053243 नगरपातलका फोहोर व्यिस्र्ापन सिुार 105000 105000 100.00 
  जम्मा 7659781 4561823 59.56 

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

3050114 अर्थ मन्त्रालय 28743 27129 94.38 
3050124 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 15100 8893 58.89 
3050134 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 8590 7697 89.60 
3050144 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल का. 1170 1170 100.00 
3050154 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहर 197217 157107 79.66 
3050174 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 28900 10729 37.12 
3050184 भंसार तबभाग (भंसार सदुृढीकरण 14000 2915 20.82 
3050194 भंसार कायाथलयहर (गस्ती टोली समेत) 131903 87223 66.13 
3050204 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 23730 13376 56.37 
3050214 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहर 271537 167437 61.66 
3050224 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 98930 93192 94.20 
3050234 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई  22300 16457 73.80 
3050244 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायिीकरण 6216 6209 99.89 
3050254 ऋण असलुी न्त्यायतिकरण 10113 10100 99.87 
3050284 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 28645 23382 81.63 
3051114 यूिा तर्ा साना व्यिसायी स्िरोजगार 

कोष 

2375 2305 97.05 

3051154 आर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 264436 191664 72.48 
3051194 सािथन्जनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 380 0 0.00 
3053214 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 1047369 740676 70.72 
  जम्मा 2201654 1567661 71.20 

 

10. आतर्थक िषथ 207४/7५ मा वितनयोन्जत बजेट तर्ा 207४ रै्र मसान्त्तसम्मको खर्थको अिस्र्ािः 
र्ाल ुखर्थ         (रू. हजारमा) 

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

3050113 अर्थ मन्त्रालय 313,295 218,815 69.84 
3050123 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 143,387 84,860 59.18 
3050133 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 58,523 39,929 68.23 
3050143 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 18,369 10,318 56.17 
3050153 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहर 699,307 361,074 51.63 
3050173 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 57,800 26,138 45.22 
3050183 भंसार तबभाग 161,733 63,069 39.00 
3050193 भंसार कायाथलयहर 864,887 468,557 54.18 
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ि.उ.न्ि.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय खदु िजेट खर्थ प्रततित 

3050203 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 888,845 459,263 51.67 
3050213 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहर 1,077,720 586,455 54.42 
3050223 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 86,878 50,496 58.12 
3050233 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई कायाथलयहर 106,899 67,016 62.69 
3050243 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायतिकरण 10,729 5,280 49.21 
3050253 ऋण असलुी न्त्यायतिकरण 31,559 21,436 67.92 
3050283 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 104,210 35,679 34.24 
3050293 अन्त्तराथष्ट्रीय संर्, संस्र्ा सदस्यता िलु्क अनदुान 

विविि 
1,005,565 113,713 11.31 

3051033 कृवष तबकास बैंक , विविि 17,591 10,491 59.64 
3051043 साना वकसान विकास बैंक (तबन्त्तय संस्र्ा), 

विविि 
190,950 81,201 42.52 

3051053 लर् ुविमा सहयोग कायथक्रम (पि ु
,बाली,स्िास््य ) 

187,515 136,970 73.04 

3051063 िीत र्र तनमाथण (ब्याज अनदुान) 12,091 1,338 11.07 
3051093 सािथजतनक संस्र्ान सिुार कायथक्रम 15,100 8,875 58.77 
3051113 यिुा स्िरोजगार कोष 87,041 52,257 60.04 
3051143 बजेट तर्ा तनिनृ्त्तभरण सिुार आयोजना 21,000 7,826 37.27 
3051153 आतर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 81,721 21,748 26.61 
3051173 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग 

आयोजना 
238,109 2,521 1.06 

3051193 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 8,889 2,703 30.41 
3051203 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 31,000 0 0.00 
3051213 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 17,687 4,634 26.20 
3051223 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 9,300 0 0.00 
3053203 वित्तीय पहुँर् अतभिवृि कायथक्रम 37,100 0 0.00 
3053213 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 247,198 107,512 43.49 
3053223 कृवष तर्ा पिपुालन ब्याज अनदुान 2,300,000 0 0.00 
3053233 नगर तबकास कोष 693,006 96,300 13.90 
3053243 नगरपातलका फोहोर व्यिस्र्ापन सिुार 

कायथक्रम-वटतडएफ 
230,000 230,000 100.00 

 जम्मा 10,055,004 3,376,474 33.58 
       पुजँीगत खर्थ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खर्थ प्रततित 

3050114 अर्थ मन्त्रालय 31,226 13,379 42..85 
3050124 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 10,969 2,477 22.58 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/कायाथलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खर्थ प्रततित 

3050134 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 12,091 4,935 40.82 
3050144 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्िीय तहतसल कायाथलय 1,348 861 63.87 
3050154 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहर 185,773 68,751 37.01 
3050174 राजस्ि प्रिासन तातलम केन्त्ि 7,564 1,814 23.98 
3050184 भंसार तबभाग 16,815 2,306 13.71 
3050194 भंसार कायाथलयहर 239,133 53,074 22.19 
3050204 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 43,204 23,272 53.87 
3050214 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहर 258,725 72,610 28.06 
3050224 राजस्ि अनसुन्त्िान विभाग 10,838 4,146 38.25 
3050234 राजस्ि अनसुन्त्िान ईकाई कायाथलयहर 33,351 6,318 18.94 
3050244 ऋण असलुी पनुरािदेन न्त्यायतिकरण 779 - 0.00 
3050254 ऋण असलुी न्त्यायतिकरण 903 867 96.01 
3050284 सम्पन्त्त िवुिकरण अनसुन्त्िान विभाग 26,775 12,926 48.28 
3051114 यिुा स्िरोजगार कोष 2,695 - 0.00 
3051154 आतर्थक प्रिासन सिुार कायथक्रम 65,377 10,928 16.72 
3051194 सािथजतनक संस्र्ान तनदेिन बोडथ 193 - 0.00 
3051204 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथक्रम 83,500 - 0.00 
3051214 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 3,703 68 1.84 
3053214 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 869,165 197,172 22.69 

 जम्मा 1,904,127 475,904 24.99 
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उद्योग मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 

देशलाई औद्योगीकरणतर्फ  उन्त्मखु गराई ददगो औद्योतगक विकास गर्फ आिश्यक र्ीतत, ऐर्, तर्यम तर्ुफमा 
गरी औद्योतगक विकासका माध्यमद्वारा रोर्गारीका अिसर तसर्फर्ा, औद्योतगक उत्पादर्, तर्याफत प्रिर्द्फर् तथा 
विदेशी मदु्रा आर्फर् गरी उच्च आतथफक िवृर्द् लष्य य  ातसल गर्फ र्ेपाल सरकारको केन्त्द्रीय तर्कायको रूपमा 
यस मन्त्रालयको स्थापर्ा भएको  ो ।  

२. दीर्फकालीर् सोचिः 

ददगो एिं ब ृत आधारसव तको औद्योतगक विकासद्वारा राविय अथफतन्त्रमा उद्योग क्षेरको योगदार्मा िवृर्द् गरी 
गररिी तर्िारणमा स योग परु् याउर् े। 

३. ध्येयिः 

 मलुकुको आतथफक विकासमा उल्लेख्य योगदार् परु् याउर्े गरी औद्योतगक क्षेरको उत्पादकत्ि अतभिवृर्द् 
गर्ुफ । 

 औद्योतगक क्षेरमा स्िदेशी लगार्ी प्रिर्द्फर् एिं िैदेशशक लगार्ी तथा प्रवितध आकवषफत गर्ुफ । 
 औद्योतगक उत्पादर्लाई उच्च गणुस्तरयकु्त एिं प्रततष्पधाफत्मक बर्ाउदै आयात प्रततस्थापर् तथा 
तर्याफत प्रिर्द्फर् गर्ुफ ।  

 सन्त्ततुलत प्रादेशशक विकासका लातग उद्योग क्षेरको योगदार् बढाउर् ु। 

४. रणर्ीततिः 

 उद्योग रूलाई आिश्यक स्रोत र साधर् मातथको प ुुँच, ऊर्ाफ र अन्त्य भौततक पूिाफधारको व्यिस्था 
तथा र्ीतत तर्माफण र कायाफन्त्ियर्मा र्ोड ददर्े ।  

 स्थार्ीय स्रोत एिं सीपको उपयोग र बर्ारसुँगको सम्बन्त्ध विस्तारमार्फ त सन्त्ततुलत प्रादेशशक 
विकासलाई बढिा ददर् ेगरी लर्,ु र्रेल,ु सार्ा, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापर्ा र सञ्चालर्लाई 
प्रभािकारी िर्ाउर् े।  

 लगार्ीमैरी िातािरण तसर्फर्ा गर्फ आिश्यक र्ीतत तथा ऐर्को पररमार्फर्, तर्ुफमा र कायाफन्त्ियर्  
गरे् । 

 गैरआिासीय र्ेपाली रूलाई र्पेालमा लगार्ी गर्फ प्रोत्साव त गरे् । 
 वपछतडएका गरीि समू मा उद्यमशीलता विकास गरी लाभमूलक रोर्गारी तसर्फर्ा गर्फ र्ोड ददर्े । 
 बौवर्द्क सम्पततको अतधकार संरक्षणसम्बन्त्धी प्रणालीगत कायफको व्यिस्थापर् गरे् ।  
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४.१ समविगत लष्य यिः  
औद्योतगक उत्पादर्, उत्पादकत्ि तथा गणुस्तर िवृर्द् गरी आयात प्रततस्थापर् एिं तर्याफत प्रिर्द्फर्द्वारा 
आत्मतर्भफर अथफतन्त्रको विकासमा उद्योग क्षेरको योगदार् बढाउर् े।  

५. कायफक्षरेिः 

र्ेपाल सरकार (कायफविभार्र्) तर्यमािली, २०७२ बमोशर्म यस मन्त्रालयको कायफ क्षेर दे ायबमोशर्म 
र ेको छ :  

 उद्योग तथा औद्योतगक विकाससम्बन्त्धी र्ीतत, योर्र्ा तथा कायफक्रमको तर्ुफमा, कायाफन्त्ियर्, अर्गुमर् 
र मूल्याङ्कर्, 

 खार्ी तथा खतर्र् पदाथफ अन्त्िेषणसम्बन्त्धी र्ीतत, योर्र्ा तथा कायाफन्त्ियर्, 
 खार्ी तथा खतर्र् विकास विषयक अध्ययर्, तातलम, अन्त्िेषण तथा सिेक्षण, 
 औद्योतगक विकास, 
 औद्योतगक क्षेर रू तथा औद्योतगक संर्–संस्था रू, 
 संयकु्त रािसंर्ीय औद्योतगक विकास संगठर् तथा अन्त्य अन्त्तराफविय औद्योतगक संगठर्, 
 िैदेशशक लगार्ी प्रिर्द्फर्, 
 औद्योतगक लगार्ी प्रिर्द्फर्, 
 र्रेल ुतथा ग्रामीण सीप र उद्योगको संरक्षण तथा प्रिर्द्फर्, 
 र्ाप, तौल र गणुस्तर तर्धाफरण तथा प्रिर्द्फर्, 
 उद्योगसम्बन्त्धी सािफर्तर्क प्रततष्ठार्, 
 उत्पादकत्ि िवृर्द् विषयक र्ीतत तथा कायफक्रम, 
 औद्योतगक प्रवितध विकास र प्रवितध  स्तान्त्तरण, 
 औद्योतगक र्र्शशक्तको विकास तथा तातलम, अन्त्िेषण तथा सिेक्षण, 
 औद्योतगक प्रिर्द्फर् र संरक्षण, 
 कम्पर्ी प्रशासर्, 
 औद्योतगक सम्पशि र प्रशासर्, 
 संगदठत संस्थाको दामासा ी प्रशासर्, 
 विशेष आतथफक क्षेर, 
 र्ेपाल इशितर्यररङ्ग सेिा अन्त्तगफतका माइतर्ङ्ग, शर्योलोर्ी, केमेिी, केतमकल, मेटालशर्फकल, मेट्रोलोर्ी 
समू को सेिा सञ्चालर् । 

६. आतथफक िषफ २०७4/७5 को र्ागरु् मसान्त्तसम्म सम्पादर् भएका म त्त्िपूणफ कायफ रिः 
बुुँदा रं्. बरे्ट िक्तव्यको संशक्षप्त व्य ोरा र्ागरु् मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

३१ स्थार्ीय त को अतधकार सूचीतभर परे् तर  ाल 
विषयगत मन्त्रलय रबाट कायाफन्त्ियर् भइर ेका 
आयोर्र्ा तथा कायफक्रममध्ये गाउुँपातलकातभरको 
र. ५० लाखसम्म, र्गरपातलकातभरको र. १ 

 आगामी आतथफक िषफ देशख मन्त्रालय र 
मात तबाट सञ् चालर्  रु् ेविकास कायफक्रम र 
संतबधार्को अर्सूुची र मशन्त्रपररषदको कायफ 
तबस्ततृतकरण बमोशर्म सरकारका ३ िटै 
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बुुँदा रं्. बरे्ट िक्तव्यको संशक्षप्त व्य ोरा र्ागरु् मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

करोडसम्म र उपम ार्गरपातलकातभरको र.२ 
कारेडसम्म बरे्ट भएका आयोर्र्ा र सम्बशन्त्धत 
विषयगत मन्त्रालय रले साउर् मसान्त्ततभर तत ्
तत ् स्थार्ीय त मा रकम सव त  स्तान्त्तरण 
गर्ुफपरे् र आिश्यक प्रावितधक स योग उपलब्ध 
गराउर्पुरे् व्यिस्था गरेको छु । 

त  र बाट सञ् चालर् गरे् गरी राविय योर्र्ा 
आयोगमा प्रस्ताि गररएको। 

 मेड्पा रणर्ीततक योर्र्ाको दोश्रो मस्यौदा 
तयार भई कायाफन्त्िायर् सतमततबाट मेड्पा 
तर्देशर् सतमततमा तसर्ाररश भएको । 

 स्थार्ीय त को लातग उद्यम विकास कोषको 
र्मरु्ा संरचर्ा र उद्यम विकासको कोषको 
र्मरु्ा कायफवितध बर्ाइ स्थार्ीय त बाट उद्यम 
र उद्यमशीलता विकास कायफक्रम कायाफन्त्िायर् 
गरे् र्मूर्ा SOP तयार गररएको । 

८३ अन्त्तराफविय लगार्ी सम्मेलर् प्रततिर्द्ता र्र्ाएका 
पररयोर्र्ा रमा लगार्ीकताफ रलाई स र्तापूिफक 
लगार्ी गरे् िातािरण तर्माफण गररर्ेछ । 
र्ेपाललाई लगार्ीको आकषफक गन्त्तव्य बर्ाउर् 
आिश्यक पूिाफधार तयार गररर्ेछ ।  

 विदेशी लगार्ी तथा प्रतबतध  स्तान्त्तरण 
सम्बशन्त्ध विधेयक संसदमा पेश भएकोमा 
संसद्को कायफकाल समाप्त भएकोले तर्शष्क्रय 
भएको  ुुँदा आगामी संसदमा पेश गररर् े।  

 लगार्ी बोडफसुँग समन्त्िय गरी आयोर्र्ा बैंक 
तर्माफण गरे् कायफ अगातड बढेको । 

 लगार्ी स र्ीकरणको लातग Nepal 

Investment Portal स्थापर्ा र सञ् चालर्का 
लातग अध्ययर् भई र ेको । 

८४ रोर्गार तसर्फर्ा गरे् तथा तर्याफतर्न्त्य उद्योग रको 
स्थापर्ालाई उत्प्ररेरत गररर्ेछ । विदेशमा लगार्ी 
प्रिर्द्फर् कायफक्रम र आयोर्र्ा गररर्ेछ । 
िैदेशशक लगार्ीका लातग आिश्यक प्रशासतर्क 
प्रवक्रया र स्पि र सरलीकृत पादै अन्त्तर तर्काय 
समन्त्िय बढाइर्छे । गैरआिासीय र्ेपाली 
समदुायलाई र्ेपालमा लगार्ीका लातग प्रोत्सा र् 
गररर्ेछ ।   

 भैर िा विशेष आतथफक के्षरको सञ् चालर्मा 
आएको । विशेष आतथफक के्षरको तर्यमािली 
तर्ुफमा भएको । 

 विद्यतु प्रातधकरणबाट सि -स्टेसर् तर्माफणका 
लातग कायफ अगातड बवढर ेको । 

८५ यिुाशशक्तले सञ् चालर् गरे् छातर्एका उद्यम रलाई 
आिश्यक प्रवितध र बर्ार प्रिर्द्फर् अर्दुार् 
ददइर्ेछ । यिुा उद्यम कायफक्रमलाई तर्रन्त्तरता 
ददइर्ेछ । लर् ु तथा र्रेल ु उद्योगलाई प्रिर्द्फर् 
गरे् कायफक्रम अन्त्तगफत सचेतर्ा, सीप विकास, 

उपयकु्त प्रवितध, स तुलयत व्यार्दरको ऋणमा 
स र् प ुुँच, बर्ार विकास र्स्ता वक्रयाकलाप र 
सञ् चालर् गररर्छे । 

 उपयकु्त प्रवितध  स्तान्त्तरण कायफक्रमका लातग 
सूचर्ा प्रकाशर् गररएको । 

 उद्यमशीलता विकास तातलम कायफक्रम 
सञ् चालर् भइर ेको । 

 मव ला उद्यमशीलता विकास कोष मार्फ त ऋण 
प्रिा का लातग सूचर्ा प्रकाशर्को तयारी भइ 
र ेको । 

 उद्योग मन्त्रालय र राविय यिुा पररषदबीच 
रोर्गारी सरृ्र्ा गरे् सम्बन्त्धमा “दश यिुा एक 
उद्यम कायफक्रम” सञ् चालर् गर्फ स मतत परमा 
 स्ताक्षर भएको । 
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बुुँदा रं्. बरे्ट िक्तव्यको संशक्षप्त व्य ोरा र्ागरु् मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

८६ प्राथतमकताका के्षरमा उद्यम सञ् चालर् गरी 
अर्भुि प्राप्त गरेका मव ला उद्यमी रको सीप र 
दक्षता विकास तथा प्रवितध प्रिर्द्फर् गररर्ेछ । 
उत्कृिताका आधारमा मव ला उद्यमी प्रोत्सा र् 
परुस्कार प्रदार् गररर्ेछ । वपछतडएका ग्रामीण 
मव ला लशक्षत उद्यामशीलतामा र्ोड ददइर्ेछ । 
लर्,ु र्रेल ु सार्ा र मझौला उद्योग रको प्रिर्द्फर् 
गर्फ स्थार्ीय स्रोत, साधर् र सीपको आधारमा 
स्थार्ीय माग अर्सुारका िस्त ु उत्पादर् गर्फ 
आिश्यक प्रवितध, व्यिस्थापर् र बर्ार प्रिर्द्फर्मा 
क्षमता विकास गररर्ेछ ।  

 मव ला उद्यमी सम्मार् कायफक्रम सञ् चालर् 
गर्फको लातग उद्यमी छर्ौट कायफ प्रवक्रया 
अगातड बढेको ।  

 भगत सिफशर्त दतलत विकास कायफक्रम 
अन्त्तगफत उद्यमशीलता विकास तातलम सञ् चालर् 
भइर ेको ।  

 

८७ गररबीको रेखामतुर् र ेका र्ागररक रको 
उद्यमशीलता विकासका लातग स्थार्ीय त को 
तसर्ाररसमा स तुलयतपूणफ ऋण प्रदार् गररर्ेछ । 

 लर् ु र्रेल ु तथा सार्ा उद्यमविकास कोष 
सञ् चालर्मा र ेको । 

८८ खतर्र् अन्त्िषेण, विकास तथा उत्पादर्मा लगार्ी 
आकवषफत गररर्छे । तसमेन्त्ट, माबफल, म्याग्र्ेसाइट, 

तामा र्लाम र्स्ता खतर्र् पदाथफमा आधाररत 
उद्योग रलाई क्षमता विस्तार गर्फ प्रोत्सा र् 
गररर्ेछ । रत्न पत्थर ढुङ्गालाई प्रशोधर् गरी 
तर्याफत गर्फ प्रोत्सा र् गररर्छे । प्राकृततक ग्याुँस 
तथा पेट्रोतलयम पदाथफ रको सम्भाव्य स्थार् रमा 
थप अध्ययर् गररर्ेछ ।  

 
 

 रत्न पत्थर स्तर िवृर्द् तातलम कायफक्रम 
सञ् चालर् भएको ।  

 

 

८९ विशेष आतथफक के्षर सञ् चालर्मा ल्याइर्ेछ । थप 
औद्योतगक के्षर र स्थापर्ा गर्फ अध्ययर् 
गररर्ेछ । तसमेन्त्ट तथा र्लाम, तामा उद्योग 
खार्ीसम्मको प ुुँच मागफ र विद्यतु प्रसारण लाईर् 
लगायत पूिाफधार विकास गररर्ेछ ।  

भैर िा तबशेष आतथफक के्षरमा १९ िटा उद्योग 
स्थापर्ाको आिदेर् मूल्याङ्कर् सर्ल भई 
उद्योग रसुँग उद्योग स्थापर्ा सम्झौता कायफ 
भएको । 380 वक.तम. भन्त्दा बढी खातर्स्थल 
प ुुँचमागफ तर्माफण भइर ेको । विद्यतु 
प्रातधकरणबाट सिस्टेशर् तर्माफणका लातग कायफ 
अगातड बवढर ेको ।  

९० र्ेपाल एकीकृत व्यापार रणर्ीतत अन्त्तगफत 
प्राथतमकीकरण गररएका िस्त ुरको उत्पादर् 
प्रिर्द्फर् गररर्ेछ । भगत सिफर्ीत दतलत विकास 
कायफक्रमलाई थप प्रभािकारीताका साथ तर्रन्त्तरता 
ददइर्ेछ । िातािरणमैरी उद्योग रलाई थप 
प्रोत्साव त गररर्ेछ ।  

 

 भगत सिफशर्त उद्यमशीलता विकास कायफक्रम  

अन्त्तगफत उद्यमशीलता विकास तातलम सञ् चालर् 
भइर ेको । 
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७. चाल ु आतथफक िषफ २०७4।७5 को र्ाल्गणु मसान्त्तसम्ममा सम्पादर् भएका म त्त्िपूणफ 
कायफ रिः 

र्ीततगत तथा कार्रु्ी सधुार 

 कम्पर्ी ऐर् , २०६३ संशोधर् गररएको । 

 खार्ी तथा खतर्र् पदाथफ तर्यमािली , २०५६ को चौथो संशोधर् गररएको । 

 विषेश आतथफक क्षेरसम्बन्त्धी तर्यमािली, २०७४ पाररत गररएको । 

 पेट्रोतलयम तर्यमािलीको पाुँचौं संसोधर् स्िीकृत भएको । 

संरचर्ागत तथा प्रवक्रयागत सधुार 

 उद्योग, िाशणज्य तथा आपूततफ मन्त्रालयको र्याुँ संगठर् संरचर्ा तयार भएको । 

 संर्ीय संरचर्ाबमोशर्म र्ेपालको संतबधार् र कायफ विस्ततृतकरण प्रततिेदर्अर्सुार संर्, प्रदेश र 
स्थार्ीय त मा शर्म्मेिारी बाुँडर्ाुँड गररएको ।  

 तर्र्ी क्षेरका समस्या रको समाधार्का लातग र्ेपाल सरकार र तर्र्ी क्षेरको साझेदारीमा मन्त्रालयमा 
र्ेपाल व्यिसाय मञ् च (Nepal Business Forum) को सशचिालय स्थापर्ा गरी कमफचारी व्यिस्था 
गररएको । 

 उद्योगी व्यिसायी तथा सरोकारिालालाई सूचर्ा प्रिा  गर्फ तबराटर्गर, िीरगंर्, पोखरा, भैर िा, 
र्ेपालगंर् तथा धर्गढीमा औद्योतगक लगार्ीकताफ सूचर्ा केन्त्द्रको स्थापर्ा गररएको । 

 उद्योग विभागमा सूचर्ा केन्त्द्रको स्थापर्ा गरी कमफचारीको ब्यिस्था गररएको तथा उद्योग विभागमा 
उद्योग दताफ, र्िीकरण लगायत सेिा पिाफ मा Online System लागू गररएको । 

 उद्योग विभाग र कम्पर्ी रशर्िारको कायाफलय बीच Online Integration द्वारा सूचर्ा आदार् प्रदार् 
 रु्े व्यिस्था तमलाइएको । 

लर्,ु र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विकास र प्रिर्द्फर् 

 साकफ   स्तकला भिर् तर्माफण प्रवक्रया ब िुषीय ठेक्का अन्त्तगफत अगातड बढाइएको । 

 लर्,ु र्रेल ु तथा सार्ा उद्यमीलाई प्रवितधमा स योग परु् याउर् प्रवितध  स्तान्त्तरण कायफवितधअर्रुप 
प्रवितध  स्तान्त्तरण कायफ प्रारम्भ भएको । 

 मव ला उद्यमशशलता विकास कोषबाट चाल ुआ. ब. मा ४६ शर्ल्लामा कर्ाफ प्रबा  गरे् गरी प्रस्ताि 
आव् ार् गररएकोमा ९८७ प्रस्ताि रको मूल्याङ्कर् कायफ भई ७६५ प्रस्ताि रलाई स्िीकृत 
गररएको । 

 र्रेल ु तथा सार्ा उद्योगको विकास र प्रिर्द्फर्मा र्ीततगत तसर्ाररस गर्फ उद्योग मन्त्रालय, अथफ 
मन्त्रालय, र्ेपाल राि बैंक,बैंकसफ एसोतसएसर् तथा तर्र्ी क्षेरका प्रतततर्तध र सशम्मतलत एक संयन्त्र 
गठर् गररएको । 

िस्त ुतथा सेिाको गणुस्तर सधुार 

 र्ेपाल गणुस्तर ५ सय ३३ (LPG सम्बन्त्धी) कायाफन्त्ियर्मा ल्याइएको ।  ालसम्म देशका ५७ िटा 
Gas Refiling र Botling Plant मध्ये ८ िटा ग्यास उद्योगले LPG सम्बशन्त्ध र्ेपाल गणुस्तर ५ सय 
३३ प्रमाणपर प्राप्त गरेको ।  
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 Taxi तमटर E-Billing System कायाफन्त्ियर् भईर ेको र  ालसम्म १०  र्ार भन्त्दा बढी Taxi मा 
र्डार् कायफ सम्पन्न गररएको । 

औद्योतगक क्षरे तथा विशेष आतथफक क्षरे स्थापर्ा तथा विस्तार 

 ७ िटै प्रदेशमा कशम्तमा एक िटा औद्योतगक क्षेरको स्थापर्ाका लातग विस्ततृ पररयोर्र्ा प्रततबेदर् 

(DPR) तयार गरे् कायफ भइर ेको । 

 र्ेपाल सरकार तत्कालीर् उद्योग मन्त्रालय, श री विकास मन्त्रालय , दशक्षणकाली र्गरपातलका र 
रू्टिेयर एसोतसयसर् र्ेपालबीच दशक्षणकाली र्गरपातलकामा रू्टिेयर र्ोर् स्थापर्ा गरे् सम्झौता 
भएको ।  

खार्ी तथा खतर्र्र्न्त्य िस्त ुरको अन्त्िेषण र विकास 

 व्यिशस्थत श रको विकासको लातग पोखरा र र्िुाकोटको विदरुमा भ-ूइशन्त्र्तर्यररंग अध्ययर् कायफ 
सम्पन्न गरी प्रततिेदर् प्राप्त भएको।  

 मकिार्परुको र्ामटारमा १० िगफ वक.तम. मा विस्ततृ वर्ल्ड अध्ययर् कायफ सम्पन्न भएको । 

 मकिार्परुको वकटभन्त्ज्यांमा र्लाम खार्ीको अन्त्िेषण कायफ सम्पन्न भएको । 

 धाददङ्गको म ादेिस्थार्मा चरू्ढुुँगा खातर्को Drilling कायफ भइर ेको । 

 र्िलपरासीको धौिादी र्लाम खातर्मा अन्त्िेषण कायफ भइर ेको । 

 गोरखामा यरेुतर्यम खार्ीको प्रारशम्भक अन्त्िेषण कायफ सम्पन्न भएको । 

 

साबफर्तर्क संस्थार् व्यिस्थापर् 

 र्ेपाल औषतध तलतमटेडबाट तसटामोल, र्ीिर्र्ल उत्पादर् कायफ शरु भएको साथै WHO, GMP को 
लातग Renovation को कायफ अशन्त्तम चरणमा पगुकेो ।  

  ेटौडा तथा उदयपरु तसमेन्त्ट उद्योग स्तरउन्नतत तथा पूणफ क्षमतामा सञ् चालर् कायफ प्रारम्भ भएको । 

 गोरखकाली रिर उद्योगको सञ् चालर्सम्बन्त्धमा अध्ययर्का लातग प्रवितध म ाशाखाका स  सशचिको 
संयार्कत्िमा एक कायफदल गठर् भइ कायफ प्रारम्भ भएको । 

अन्त्य उल्लेखतर्य उपलब्धी र 

 उद्योग विभागका कायफ र Online बाट सञ् चालर् भएको । 

 उद्यमशीलता विकासका लातग स्र्ातक त मा पाठ्यक्रम तर्माफण गर्फ पोखरा विश्वविद्यालयसुँग MOU 
भएको । 

८. आतथफक िषफ २०७3/७4 मा वितर्योशर्त बरे्ट तथा खचफको यथाथफ वििरण: 
चाल ुखचफ        (रू.  र्ारमा) 

ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ  प्रततशत 
3070113 उद्योग मन्त्रालय 91515 58939 64.40 
3070123 उद्योग विभाग 335102 335062 99.99 
3070133 खार्ी तथा भगूभफ विभाग 137109 135181 98.59 
3070143 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विभाग 303272 280597 92.52 
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ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ  प्रततशत 
3070153 केशन्त्द्रय कारागार कारखार्ा 5233 3619 69.16 
3070163 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल विभाग 61340 54265 88.47 
3070173 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल कायाफलय र 47797 45387 94.96 
3070183 कम्पर्ी रशर्िारको कायाफलय 38932 38888 99.89 
3070193 सैतर्क सामग्री उत्पादर् तर्देशार्लय 186424 186424 100.00 
3071013 िातािरणीय के्षर स योग कायफक्रम-उर्ाफ 

कायफक्रम समेत 
16604 8517 51.29 

3071023 खतर्र् अन्त्िषेण तथा विकास आयोर्र्ा 13431 6810 50.70 
3071033 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोर्र्ा 8930 7661 85.79 
3071043 भ-ूिैज्ञातर्क सभेक्षण तथा अर्सुन्त्धार् आयोर्र्ा 6565 1558 23.73 
3071053 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठार् 52601 40069 76.18 
3071063 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विकास कायफक्रम 

(सतमतत) 
231554 213172 92.06 

3071073 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग प्रशशक्षण केन्त्द्र 44871 31877 71.04 
3071083 औद्योतगक पूिाफधार विकास कायफक्रम (विशेष 

आतथफक के्षर समेत) 
21489 13222 61.53 

3071093 औद्योतगक लगार्ी प्रिर्द्फर् कायफक्रम 10473 8859 84.59 
3071123 लध ुउद्यम विकास कायफक्रम 981911 257608 26.24 
3071143 र्ेपाल व्यापार एवककृत रणर्ीतत (उद्योग 

कायफक्रम) 
9946 6483 65.18 

3071153 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोर्र् (समवृर्द्) 249440 25207 10.11 
3078013 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (४८ 

शर्ल्ला) 
286009 282222 98.68 

3078023 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (२७ 
शर्ल्ला) 

330832 311765 94.24 

  3471380 2353392 67.79 
पुुँर्ीगत खचफ        (रू.  र्ारमा) 

ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ  प्रततशत 
307011 उद्योग मन्त्रालय 31015 26652 85.93 
307012 उद्योग विभाग 84588 50503 59.70 
307013 खार्ी तथा भगूभफ विभाग 16740 15265 91.19 
307014 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विभाग 128000 7229 5.65 
307015 केशन्त्द्रय कारागार कारखार्ा 1015 599 59.01 
307016 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल विभाग 29000 26905 92.78 
307017 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल कायाफलय र 24500 14777 60.31 
307018 कम्पर्ी रशर्िारको कायाफलय 12401 12392 99.93 
307019 सैतर्क सामग्री उत्पादर् तर्देशार्लय 223421 223421 100.00 
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ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ  प्रततशत 
307101 िातािरणीय के्षर स योग कायफक्रम-उर्ाफ कायफक्रम 

समेत 
3178 2765 87.00 

307102 खतर्र् अन्त्िषेण तथा विकास आयोर्र्ा 259857 110283 42.44 
307103 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोर्र्ा 1581 1372 86.78 
307104 भ-ूिैज्ञातर्क सभेक्षण तथा अर्सुन्त्धार् आयोर्र्ा 18815 16082 85.47 
307105 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठार् 16445 10570 64.27 
307106 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विकास कायफक्रम (सतमतत) 14279 14190 99.38 
307107 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग प्रशशक्षण केन्त्द्र 2459 2354 95.73 
307108 औद्योतगक पूिाफधार विकास कायफक्रम (विशेष आतथफक 

के्षर समेत) 
1496856 657911 43.95 

307109 औद्योतगक लगार्ी प्रिर्द्फर् कायफक्रम 13 0 0.00 
307112 लध ुउद्यम विकास कायफक्रम 46145 33734 73.10 
307114 र्ेपाल व्यापार एवककृत रणर्ीतत (उद्योग कायफक्रम) 7904 3676 46.51 
307115 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोर्र् (समवृर्द्) 49936 18967 37.98 
307801 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (४८ 

शर्ल्ला) 
277706 192625 69.36 

307802 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (२७ 
शर्ल्ला) 

100000 55870 55.87 

 र्म्मा 2845854 1498142 52.64 

९. आ.ि. २०७४/७५ मा वितर्योशर्त बरे्ट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचफको अिस्थािः 

चाल ुखचफ         (रू.  र्ारमा) 
ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ प्रततशत 
3070113 उद्योग मन्त्रालय 188,247 33,689 17.90 
3070123 उद्योग विभाग 283,828 29,779 10.49 
3070133 खार्ी तथा भगूभफ विभाग 111,263 59,075 53.09 
3070143 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विभाग 87,616 67,217 76.72 
3070153 केशन्त्द्रय कारागार कारखार्ा 9,731 2,439 25.06 
3070163 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल विभाग 70,441 39,740 56.42 
3070173 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल कायाफलय र 55,348 33,031 59.68 
3070183 कम्पर्ी रशर्िारको कायाफलय 36,082 23,634 65.50 
3070193 सैतर्क सामग्री उत्पादर् तर्देशार्लय 189,965 51,002 26.85 
3071013 िातािरणीय के्षर स योग कायफक्रम-उर्ाफ 

कायफक्रम समेत 
18,080 2,497 13.81 

3071023 खतर्र् अन्त्िषेण तथा विकास आयोर्र्ा 13,291 2,662 20.03 
3071033 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोर्र्ा 8,934 4,766 53.35 
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ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ प्रततशत 
3071043 भ-ूिैज्ञातर्क सभेक्षण तथा अर्सुन्त्धार् आयोर्र्ा 6,128 629 10.26 
3071053 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठार् 54,935 23,568 42.90 
3071063 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विकास कायफक्रम 

(सतमतत) 
124,950 99,162 79.36 

3071073 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग प्रशशक्षण केन्त्द्र 52,653 18,351 34.85 
3071083 औद्योतगक पूिाफधार विकास कायफक्रम (विशेष 

आतथफक के्षर समेत) 
38,088 12,790 33.58 

3071093 औद्योतगक लगार्ी प्रिर्द्फर् कायफक्रम 13,725 3,834 27.93 
3071123 लध ुउद्यम विकास कायफक्रम 1,086,366 159,639 14.69 
3071143 र्ेपाल व्यापार एवककृत रणर्ीतत (उद्योग 

कायफक्रम) 
10,184 3,509 34.46 

3071153 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोर्र् (समवृर्द्) 611,594 30,432 4.98 
3078013 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (४८ 

शर्ल्ला) 
458,958 243,749 53.11 

3078023 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (२७ 
शर्ल्ला) 

289,264 127,654 44.13 

 र्म्मा 3,819,671 1,072,848 28.09 
 

पुुँर्ीगत खचफ        (रू.  र्ारमा) 
ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ प्रततशत 
3070114 उद्योग मन्त्रालय 58,935 2,416 4.10 
3070124 उद्योग विभाग 97,100 35,156 36.21 
3070134 खार्ी तथा भगूभफ विभाग 40,516 9,865 24.35 
3070144 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विभाग 39,779 211 0.53 
3070154 केशन्त्द्रय कारागार कारखार्ा 1,165 181 15.54 
3070164 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल विभाग 21,482 1,922 8.95 
3070174 र्ेपाल गणुस्तर तथा र्ापतौल कायाफलय र 12,947 5,114 39.50 
3070184 कम्पर्ी रशर्िारको कायाफलय 20,816 6,244 30.00 
3070194 सैतर्क सामग्री उत्पादर् तर्देशार्लय 185,603 13,151 7.09 
3071014 िातािरणीय के्षर स योग कायफक्रम-उर्ाफ 

कायफक्रम समेत 
798 562 70.43 

3071024 खतर्र् अन्त्िषेण तथा विकास आयोर्र्ा 119,436 19,657 16.46 
3071034 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोर्र्ा 1,139 547 48.02 
3071044 भ-ूिैज्ञातर्क सभेक्षण तथा अर्सुन्त्धार् आयोर्र्ा 20,334 3,899 19.17 
3071054 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठार् 9,456 1,521 16.09 
3071064 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग विकास कायफक्रम 

(सतमतत) 
1,718 481 28.00 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

उद्योग मन्त्रालय 39 

ब.उ.शी.रं्. मन्त्रालय/आयोग/तर्काय/कायाफलय खदु बरे्ट खचफ प्रततशत 
3071074 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग प्रशशक्षण केन्त्द्र 4,968 1,074 21.62 
3071084 औद्योतगक पूिाफधार विकास कायफक्रम (विशेष 

आतथफक के्षर समेत) 
3,010,767 619,630 20.58 

3071094 औद्योतगक लगार्ी प्रिर्द्फर् कायफक्रम 930 57 6.13 
3071124 लध ुउद्यम विकास कायफक्रम 50,277 4,186 8.33 
3071144 र्ेपाल व्यापार एवककृत रणर्ीतत (उद्योग 

कायफक्रम) 
8,988 1,348 15.00 

3071154 ग्रामीण उद्यम ्तथा विप्रषेण पररयोर्र् (समवृर्द्) 94,294 5,923 6.28 
3078014 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (४८ 

शर्ल्ला) 
278,275 104,916 37.70 

3078024 र्रेल ुतथा सार्ा उद्योग तबकास कायफक्रम (२७ 
शर्ल्ला) 

118,104 10,860 9.20 

 र्म्मा 4,197,827 848,921 20.22 
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िाणणज्य मन्त्रालय 

१.  पषृ्ठभतूम : 

िाणणज्य मन्त्रालय नेपालको समग्र िाणणज्य तथा व्यापारसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, 
कायायन्त्ियन, अनजगमन¸ मूल्याङ्कन र तनयमन गने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले मजख्य रुपमा सरकारी र 
साियजतनक व्यापारको सञ् चालन¸ तनकासी र पैठारीमा सहजीकरण¸िाणणज्य¸व्यापार र पारिहनसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय 
संस्थासँगको सम्पकय ¸ द्विपक्षीय तथा बहजपक्षीय व्यापारसम्बन्त्धी सणन्त्ध सम्झौता¸पारिहन, गोदाम तथा अन्त्तरायविय 
पररिहन व्यिस्था लगायत अन्त्तरायविय व्यापार कूटनीततको सञ्चालन र प्रिर्द्यनसम्बन्त्धी काययहरु गदै आएको छ । 

साविकमा उद्योग, िाणणज्य तथा आपूततय मन्त्रालय नामको एउटै मन्त्रालय अणस्तत्िमा रहेकोमा वि.सं. २०६५ 
साल भाद्र मवहनामा िाणणज्य तथा आपूततयसम्बन्त्धी विषयलाई हेनय छज टै्ट िाणणज्य तथा आपूततय मन्त्रालय गठन गने 
गरी कायय सञ् चालन हजँदै आएकोमा नपेाल सरकारको तमतत २०७२/९/२९ को तनणययले अलग मन्त्रालयको 
रुपमा मन्त्रालयको छज टै्ट संगठन संरचना, काययक्षेर र दरबन्त्दी स्िीकृत भएको छ ।  

मजलजकको िाणणज्य क्षेरलाई सबल र सजदृढ तजल्याउँदै आन्त्तररक तथा अन्त्तरायविय व्यापारको सहजीकरण¸ प्रिर्द्यन, 
र तनयमन गने जस्ता मजख्य काययमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ । यसको लातग िाणणज्य क्षेरसँग सम्बर्द् 
आिश्यक नीतत तथा काययक्रमहरूको तजजयमा गने, तजजयमा गररएका नीतत तथा काययक्रमहरूलाई वितभन्न मन्त्रालय, 
तनजी क्षेर, नेपाल सरकारका अन्त्य तनकाय तथा दाततृनकायसँग समन्त्िय गरी कायायन्त्ियन गने, सञ्चातलत 
काययक्रमहरूको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने लगायतका काययमा मन्त्रालय सवक्रय रही आएको छ । यस 
मन्त्रालय अन्त्तगयत एक िाणणज्य विभाग, नेपाल पारिहन तथा गोदाम व्यिस्था कम्पनी तलतमटेड नामको एक 
कम्पनी, व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र र नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात विकास सतमतत गरी दजई िटा 
सतमततहरु विकास सतमतत ऐनर्द्ारा सञ्चातलत छन ्। साथै¸ नेपाल भारत क्षेरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना¸ 
व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना गरी दजई आयोजनाहरु मन्त्रालय अन्त्तगयत सञ् चालनमा रहेका 
छन ।  
 

२. दीर्यकालीन सोंच: 

तनकासी प्रिर्द्यन मार्य त राविय अथयतन्त्रमा िाणणज्य क्षेरको योगदान बढाई आतथयक समवृर्द् हातसल गने । 
 

३. ध्येय : 

व्यापारलाई राविय विकास प्रयासमा मूल प्रिाहीकरण गदै सरकारी, तनजी एिं सहकारी क्षेरको समणन्त्ित प्रयासमा 
व्यापार सहजीकरण र अग्र तथा पषृ्ठ सम्बन्त्धको विकास गरी व्यापारको विस्तार र विवितधकरण गदै तनयायत िवृर्द् 
मार्य त व्यापार र्ाटा कम गने । 
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४. रणनीततहरु : 

 वितभन्न क्षेरगत नीतत, योजना तथा काययक्रमहरुसँग आिर्द् गराउँदै व्यापारलाई मूलप्रिाहीकरण  
गने । 

 लगानी र प्रवितधको उपयजक्त संयोजनबाट गजणस्तरीय उत्पादन र तनकासीमा िवृर्द् गरी कज ल ग्राहस्थ 
उत्पादनमा  व्यापारको वहस्सा बढाउने । 

 िाणणज्य नीतत २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतत, २०७३ ले पवहचान गरेका तनयायत योग्य िस्तज 
तथा सेिा केणन्त्द्रत विकास रणनीतत कायायिन्त्यन गने । 

 तनयायत योग्य िस्तज तथा सेिाको उत्पादन र विकासमा स्थानीय श्रम, सीप र प्रवितधको उपयोग गरी पषृ्ठ 
तथा अग्र सम्बन्त्ध कायम गने ।  

 मौजजदा पारिहन व्यिस्थालाई विस्तार गरी थप प्रभािकारी बनाउन े।  
 व्यापारका लातग आिश्यक भौततक तथा सूचना प्रवितधजन्त्य पूिायधारहरुको विकास गनयका लातग 

समन्त्ियात्मक रुपमा साधन र स्रोत पररचालन गने ।  
 उत्पादकहरुलाई मूल्य शंृ्रखलामा आिर्द् गनय आिश्यक भौततक पूिायधारको सजविधा उपलव्ध  

गराउने । 

 वित्तीय श्रोत साधन, आिश्यक सूचना र प्रवितधमा उत्पादक र उद्यमीको पहजँच िढाउन े।  
 

५. काययक्षरे : 
नेपाल सरकार (कायय विभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोणजम मन्त्रालयले सम्पादन गनजयपने काययहरु देहायानजसार 
रहेका छन ्:  

 िाणणज्य तथा व्यापारसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, कायायन्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन; 

 आन्त्तररक तथा अन्त्तरायविय व्यापार विषयक अध्ययन, अनजसन्त्धान र सिेक्षण; 

 तनकासी तथा पैठारीसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, कायायन्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन; 

 तनकासी प्रिर्द्यन; 

 सरकारी तथा साियजतनक व्यापारको सञ्चालन; 

 िाणणज्यसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आद्वदको सञ्चालन; 

 िाणणज्य, व्यापार र पारिहनसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय संस्थासँगको सम्पकय ; 
 विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत बहजपक्षीय व्यापारसँग सम्बणन्त्धत अन्त्तरायविय संस्थासँगको सम्पकय , समन्त्िय, 

िाताय, सम्झौता तथा प्रततबर्द्ताको कायायन्त्ियन र अनजगमन; 

 साफ्टा, विमस्टेक लगायतका क्षेरीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बणन्त्धत संस्थासँगको सम्पकय , समन्त्िय, िाताय, 
सम्झौता तथा प्रततिर्द्ताको कायायन्त्ियन र अनजगमन; 

 द्विपक्षीय तथा बहजपक्षीय व्यापारसम्बन्त्धी सणन्त्ध सम्झौता; 
 पारिहन, गोदाम तथा अन्त्तरायविय पररिहन व्यिस्था; 
 िस्तजको बहजवितधक (Multimode) ढजिानी; 
 अन्त्तरायविय व्यापार कूटनीततको सञ्चालन र प्रिर्द्यन; 
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 व्यापार क्षेरसँग सम्बणन्त्धत सजख्खा बन्त्दरगाह, कन्त्टेनर फे्रट स्टेशन, गोदाम तनमायण लगायतका पूिायधारको 
स्थापना र व्यिस्थापन । 

६. आतथयक िषय २०७4।७5 को बजेट िक्तव्यमा उणल्लणखत नीतत तथा काययक्रमको २०७४ र्ागजन 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 
बजदा नं. बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त व्यहोरा र्ागजन मसान्त्त सम्मको प्रगतत 

90 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 
अन्त्तगयत प्राथतमकीकरण गररएका 
िस्तजहरूको उत्पादन प्रिर्द्यन गररनेछ। 

नेपालबाट तनयायत हजने िस्तजहरु मध्ये णचया¸ कवर्¸ हाते कागज र 
अलैंचीको तनयायत रणनीतत तयार भइ कायायन्त्ियनसम्बन्त्धी 
काययक्रम तजजयमा भएको । णचया, कवर्, अदजिा र अलैची जस्ता 
तनयायतजन्त्य िस्तजको उत्पादन अतभिवृर्द् गनय व्यापार तथा 
तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र मार्य त प्रिर्द्यनात्मक काययक्रमहरु (अलैची 
सजकाउन ेड्रायर वितरण, अदजिाको विउ वितरण आद्वद) सञ्चालन 
गररएको । 

91 िाणणज्य नीतत, २०७२ र नेपाल 
एकीकृत व्यापार रणनीतत, २०७३ को 
प्रभािकारी कायायन्त्ियनबाट तजलनात्मक 
लाभ र प्रततस्पधायत्मक क्षमता भएका 
तनकासीजन्त्य िस्तजहरूको विकास र 
तनयायत प्रिर्द्यन गदै िस्तज तथा सेिाको 
बजार विवितधकरण र विस्तारमा जोड 
द्वदइनेछ। 

 

नेपालबाट तनयायत हजन े णचया¸ कवर्¸ हाते कागज र अलैंचीको 
तनयायत रणनीतत तयार भइ कायायन्त्ियन कायययोजना तयार 
भएको । तनयायतजन्त्य िस्तजको विकास र विवितधकरण गनय 
वितभन्न सरोकारिाला तनकायहरुसँग समन्त्िय गरी उत्पादन, 

उत्पादकत्ि, िस्तजको विकास, तनयायत अतभिवृर्द्, तनकायगत 
समन्त्िय र काययहरु गनय अनजरोध गररएको साथै बजेटलाई 
तनयायतसगँ आिर्द् गनय तनयायतसँग सम्िर्द् बजेट प्रणालीको 
Coding गनय अथय मन्त्रालय र राविय योजना आयोगलाई अनजरोध 
गररएको । 

92 पणश्मना, कर्ी, णचया, अदजिा, अलैंची, मह, 

जडीबजटी लगायतका उच्च मूल्य, कम 
आयतन र उच्च तनयायत योग्य 
िस्तजहरूको उत्पादन, विकास तथा 
क्षमता अतभिदृ्वर्द्का काययक्रमहरू 
सञ् चालन गररनछे।  

पणश्मना, कर्ी, णचया, अदजिा, अलैंची, मह, जडीबजटी लगायतका 
उच्च मूल्य, कम आयतन र उच्च तनयायत योग्य िस्तजहरूको 
उत्पादन, विकास तथा क्षमता अतभिदृ्वर्द्का काययक्रमहरू सञ्चालन 
गने क्रममा कर्ी, हाते कागज, अलैची र णचयाको ५ िषे 
रणनीतत तयार गररएको ।  

93 तमरराष्ट र चीन सरकारको पहलमा शजरु 
गररएको बेल्ट एण्ड रोड इतनतसएवटभमा 
सहभातगताबाट नेपालले अतधकतम लाभ 
तलनसक् न े गरी काययक्रमहरू तयार 
गररनेछ।  

िले्ट एण्ड रोड इतनतसएवटभको सहभातगतामा चीन र भारत 
जोड्ने यातायात सञ्जाल, व्यापाररक मागय र सम्भाव्य नया ँ
आतथयक केन्त्द्र स्थापना गनय अध्ययन गरी थप व्यापाररक मागयको 
सञ्जाल र नया ँ आतथयक के्षरको पवहचान गनय विज्ञबाट 
अध्ययन/अनजसन्त्धान गराउने कायय अणन्त्तम चरणमा रहेको । 

94 हाल तनकासीमा द्वदइंदै आइएको तनकासी 
प्रोत्साहन अनजदानको प्रभािकाररता हेरी 
पजनरािलोकन गररनेछ। तनकासीजन्त्य 
िस्तजहरूको गजणस्तर प्रमाणीकरण गनय 
सजविधासम्पन्त् न प्रयोगशाला तनमायण 
गररनेछ। 

तनयायत हजन े िस्तजको गजणस्तर परीक्षणका लातग Plant 

Diagnostic Reference प्रयोगशालाहरुको स्थापना गनय विस्ततृ 
तडजाइन तथा सिेसम्बन्त्धी प्रततिदेनहरु तयार भएको । 
तनकासीमा द्वदन े प्रोत्साहन सजविधासम्बन्त्धीको प्रवक्रया सम्बन्त्धमा 
विज्ञबाट सजझाि तलन ेकायय भइरहेको। 
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बजदा नं. बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त व्यहोरा र्ागजन मसान्त्त सम्मको प्रगतत 

95 िीरगञ् ज एकीकृत सजरक्षा चौकी आगामी 
आतथयक िषयको शजरुदेणख नै सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ। विराटनगर, भैरहिा र 
नेपालगञ् जमा तनमायणाधीन एकीकृत जाचँ 
चौकीहरूको तनमायण काययलाई तीब्रता 
द्वदइनेछ। 

िीरगञ्जमा रहेको एकीकृत जाचँ चौकी तनमायण सम्पन्त् न भएको । 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको अिसरमा एकीकृत 
जाँच चौकी (Integrated Check Post)हरु तनमायण गने सम्बन्त्धमा 
विराटनगरणस्थत जाचँ चौकीको तनमायण प्रवक्रया शजरु गने¸ िीरगंज 
णस्थत जाँच चौकीको तडसेम्बर २०१७ तभर तनमायण गरी 
भारतीय पक्षले नेपाललाई हस्तान्त्तरण गरे पश्चात सो सञ्चालनमा 
ल्याउने र भैरहिा र नेपालगञ्जमा तनमायण गररन ेजाँच चौकीको 
इणन्त्जतनयररङ्ग तडजाइन सम्पन्न गने गरी कायायदेश द्वदइएको ।  

७. आतथयक िषय २०७4/७5 को र्ागजन मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरुः 
चालज आतथयक िषय २०७4/७5 को र्ागजन मसान्त्तसम्म यस मन्त्रालय र अन्त्तगयत तनकायहरुबाट सम्पादन 
भएका महत्त्िपूणय उपलणव्धहरुः  
 कोलकात्तामा लामो समयदेणख नेपाली कन्त्टेनर कागो र बल्क कागो (कृवषमल र णचनी) अणड्कएको  

विकराल Pendency समस्यालाई नेपाली र भारतीय पक्षहरुलाई पररचालन गरी उक्त समस्याको 
कूटनीततक तिरबाट हल गरेको । 

 दोधारा-चाँदनीमा सजक्खा बन्त्दरगाह सवहत नेपाल-भारतबीच छज टै्ट राजमागय, महाकाली नदीमातथ पजल, भन्त्सार 
विन्त्दज तयार गने सम्बन्त्धमा प्रावितधक विषय तय गनय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा भएको 
संयजक्त िक्तव्य अनजरुप Joint Inspection Team गठन गररएको ।  

 कोलकातादेणख जोगबनीसम्म कन्त्टेनर कागो रेलमागयबाट ल्याउने सम्िन्त्धमा भारतीय पक्षलाई सहमतत 
गराइएको ।  

 भारत सरकारले सन ्२०१७ जजलाई १ देणख लागू गरेको Goods and Services Tax (GST) बाट नेपाली 
ब्यापारी उद्यमीहरुलाई परेको मकाय समाधान गने सम्बन्त्धमा भारतीय पक्षसँग तनरन्त्तर िाताय गरी तेस्रो 
मजलजकबाट आयाततत कागो मातथ लागकेो GST तमनाहा गररएको । त्यसैगरी भारतबाट आयात गररने सेिा 
खासगरी परामशय सेिा, ममयत सेिा, रोयल्टी लगायतका सेिामा लाग्दै आएको GST लाई तमनाहा 
गराइएको । भारतमा GST लागू गररए पश्चात भारततर्य  तनयायत हजने अदजिामातथ GST का कारणले लाग्दै 
आएको अिरोधलाई भारतीय पक्षसँग िाताय गरी सो अिरोधलाई हटाइएको ।  

 ब्यापार सहजीकरण र पूिायधार विकाससम्बन्त्धी Nepal - India Regional Trade and Transport Project 

(NIRTTP) आयोजना अन्त्तगयत विश्व बैकको ऋण सहायतामा व्यापार पूिायधार सजधार गने उद्देश्यले 
नारायणगढ- मजणग्लङ्ग सडक खण्ड (३३ वकलोतमटर) लाई ४ लेन बनाउने र १८ बटा नया ँ पूलहरु 
तनमायण गने कायय जारी रहेको ।  

 नेपालबाट तनयायत हजने िस्तजहरु मध्ये सन ्2017 मा प्रारम्भ गरी सन ्2021सम्म सम्पन्न गने गरी 
International Trade Centre (ICT), Geneva को प्रावितधक सहयोगमा णचया¸ कवर्¸ हाते कागज र अलैंचीको 
तनयायत रणनीतत तयार गररएको र व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र मार्य त ततनीहरुको कायायन्त्ियन 
प्रारम्भ भएको । 
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 नेपाल र चीन बीच पारिहन सजविधाको उपयोगको लातग पारिहन, ढजिानी सम्झौता सम्पन्न भइ यसको 
कायायन्त्ियनको लातग आिश्यक पने प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी परराि मन्त्रालय मार्य त णचनीया ँ
पक्षलाई उपलब्ध गराइएको ।  

 नेपाल र चीनिीच स्ितन्त्र व्यापार सम्झौता Free Trade Agreement (FTA) को सम्भाव्यता अध्ययन गनय 
सन ्२०१६ मा उच्च स्तरमा सहमतत भए बमोणजम उक्त FTA को सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारणम्भक 
मस्यौदा तयार गररएको । 

 अन्त्तरायविय बजारमा नेपाली कवर्को बजार पहजँच िवृर्द् गनय निे¸ तसंगाप जर¸ न्त्यूणजल्याण्ड¸ अस्रेतलया र 
अमेररकामा नेपाली कवर्को रेडमाकय  दताय गने कायय सम्पन्न गररएको ।  

 अन्त्तरायविय बजारमा नेपाली अलैंचीको बजार प्रिर्द्यन गनयको लातग भारत, पावकस्तान र संयजक्त अरि 
इतमरेट्समा नेपाली अलैंचीको सामजवहक व्यापार णचन्त्ह (Collective Trade Mark) दताय गररएको ।  

 अलैंची¸ अदजिा¸ पणश्मना र कृवषजन्त्य िस्तजहरुको उत्पादन विकास र प्रिर्द्यनका लातग प्रवितध हस्तान्त्तरण¸ 

भण्डारण सजविधा, प्रशोधन केन्त्द्र स्थापनामा आतथयक सहयोग¸ प्रावितधक तातलम जस्ता काययक्रम अन्त्तगयत 
वितभन्न णजल्लामा अलैची सजकाउन े आधजतनक ड्रायर 70 थान, अदजिा भण्डारण गने 80 िटा सोलार 
तनमायण गनय वितभन्न 8 िटा णजल्लाहरुमा सहयोग गररएको। 

 काठमाडौंको चोभारमा Container Freight Station (CFS) र अन्त्तरायविय प्रदशयनीस्थल तनमायणको लातग 
काठमाडौंको चोभार णस्थत साविक वहमाल तसमेन्त्ट उद्योगको जतमन नेपाल सरकार, मणन्त्रपररषद् बाट 
उपलव्ध गराउने काम सम्पन्न भएको । 

 E-Commerce विश्व बजारमा तीब्र रुपमा िवृर्द् भइरहेको छ । यस सन्त्दभयमा नेपालको अन्त्तरायविय 
व्यापारमा E-commerce को प्रयोगसम्बन्त्धी विषयमा सम्बणन्त्धत सरकारी तथा व्यािसावयक 
सरोकारिालाहरुको संलग्नतामा एक कायययोजना तयार गररएको । यसबाट E-Commerce लाई नेपालमा 
मूतय रुप द्वदन Payment Gateway, Delivery Mechanism, उपभोक्ता हक वहत संरक्षण लगायतका 
क्षमताजन्त्य काययहरु अणर् बढ्नेछन ्। 
 

नीतत रणनीततसम्बन्त्धी 
 िस्तजको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्त्धमा व्यिस्थापन तथा तनयमन गनय बनकेो विधेयक¸२०७४ व्यिस्थावपका-

संसदबाट स्िीकृत भइ कायायन्त्ियनमा आएको ।  

 नेपालको संविधान, 2072 मा व्यिस्था भए बमोणजम दतलत, सीमान्त्तकृत तथा आतथयक रुपले विपन्न 
िगय, मवहला िगयलाई उद्यम व्यिसाय स्थापना तथा सञ्चालनमा सहजतलयत प्रदान गरी उत्प्ररेरत गनय 
अतधकृत पजजँी रू. १ करोडसम्मको प्राईभेट र्मय दताय गदाय रू.100।- मार दताय शजल्क लाग्न े
व्यिस्थाका लातग प्राईभेट र्मय रणजिेशन तनयमािली, 2034 लाई एर्ारौं संशोधन गररएको ।  

 नेपालबाट तनयायत हजन े िस्तजहरु मध्ये णचया¸ कवर्¸ हाते कागज र अलैंचीको तनयायत रणनीतत र तनयायत 
सम्भाव्य िस्तजहरुको Non Tariff Measures-NTMs प्रततिेदन तयार गरी कायायन्त्ियन प्रवक्रया अगातड 
बढाइएको । 

 महत्त्िपूणय व्यािसावयक व्यणक्त छनौट, सम्मान तथा सजविधासम्बन्त्धी काययवितध, 2074 नेपाल सरकार 
मणन्त्रपररषद् बाट स्िीकृत भइ कायायन्त्ियनमा आएको । 
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 व्यापार र्ाटा न्त्यूनीकरण गनयको लातग यससम्बन्त्धी कायययोजना ¸२०७४ को मस्यौदा तयार 
गररएको ।यसको प्रभािकारी कायायन्त्ियनबाट आगामी िषयहरुमा व्यापार र्ाटालाई न्त्यूनीकरण गनय मद्दत 
पजग्ने विश्वास रहेको । 

 तनयायतमा द्वदइन े नगद अनजदान (Cash Incentives) लाई समयानजकज ल पररमाजयन गने सम्बन्त्धमा मस्यौदा 
तजजयमा गररएको । 

क्षरेीय तथा बहजपक्षीय व्यापारसम्बन्त्धी 
 प्रत्येक दजई िषयमा आयोजना हजने विश्व व्यापार संगठनको तनयम तजजयमा गने सिोच्च तनणाययक तनकाय 

(Highest Governing Body) मणन्त्रस्तरीय सम्मेलनमा माननीय िाणणज्य मन्त्रीको नेततृ्िमा नेपालले 10 
देणख 13 तडसेम्बर २०१७ मा Buenos Aires, Argentina मा सहभातगता गरेको ।उक्त अिसरमा विश्व 
व्यापारका विद्यमान नीतत, तनयम र अवहले उत्पन्न निीन मजद्दाहरु (Issus) मा नेपालको धारणा स्पष्टसँग 
विश्वसामज राणखएको ।  

 

व्यापारजन्त्य पूिायधारहरुको तनमायणसम्बन्त्धी 
 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको 2017 अगष्ट मवहनामा भएको भारत भ्रमणको अिसरमा एकीकृत जाचँ 

चौकीहरु तनमायणका सम्बन्त्धमा विराटनगरणस्थत एकीकृत जाँच चौकीको तनमायण गने¸ िीरगन्त्ज णस्थत जाँच 
चौकीको तडसेम्बर २०१७ तभर कायय सञ्चालन गने र भैरहिा र नेपालगञ्जमा तनमायण गररने जाँच चौकीको 
इणन्त्जतनयररङ तडजाइन सम्पन्न गने सम्बन्त्धमा सहमतत भएको ।सो अनजरुप तबराटनगरणस्थत ICP हाल 
तनमायणातधन अिस्थामा रहेको, िीरगञ्जणस्थत ICP सम्पन्न भइ तनकट भविष्टयमा हस्तान्त्तरण हजने अिस्थामा 
रहेको छ ।त्यसैगरी, भैरहिा र नेपालगञ्जको ICP र Designसम्बन्त्धी कायय भइरहेको ।  

 रसजिाको वटमजरेमा तनमायणाधीन सजख्खा बन्त्दरगाहको लातग आिश्यक जग्गाको अतधग्रहण तथा मजआव्जा 
वितरण भइ Detail Design तयार गने कायय भइरहेको । यसैबीच, चीन सरकारको सहयोगमा तनमायण हजने 
उक्त सजख्खा बन्त्दरगाहको Preliminary Drawing Design मा 15 जनिरी 2018 (तद् नजसार 01 मार् 
2074) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको ।  

 काठमाडौंको चोभारमा Container Freight Station र अन्त्तरायविय प्रदशयनी स्थल तनमायणको लातग साविकमा 
वहमाल तसमेन्त्ट उद्योगले चचेको जम्मा 1500 (एक हजार पाँच सय) रोपनी जग्गा नपेाल सरकार 
िाणणज्य मन्त्रालयको नाममा कायम भइ Container Freight Station र अन्त्तरायविय प्रदशयनी स्थल 
तनमायणको लातग Engineering Design कायय हाल भइरहेको ।  

 आगामी द्वदनहरुमा व्यापार मार्य त राविय अथयतन्त्रमा महत्त्िपूणय योगदान गनय सिै प्रदेशहरुलाई 
सबलीकरण गनय सबै प्रदेशहरुमा 1/1 िटा अन्त्तरायविय स्तरको Trade Expo Center तनमायण गने तनणयय 
गररएको । यसको कायायन्त्ियनका लातग प्रदेश नं. 1 को धरान, प्रदेश नं. 2 को िीरगञ् ज, प्रदेश नं. 3 
को चोभार (काठमाडौं), प्रदेश नं. 4 को दमौली, प्रदेश नं. 5 को दाङ्ग, प्रदेश नं. 6 को नेपालगञ्ज र 
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प्रदेश नं. 7 को कञ्चनपजरमा त्यस्तो अन्त्तरायविय व्यापार मेला तथा प्रदशयनी स्थल तनमायण गने विषय 
मणन्त्रपररषद् बाट स्िीकृत गररएको ।  

द्विपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहजीकरणसम्बन्त्धी 
 नेपाल र चीन बीच पारिहन सजविधाको उपयोगको लातग पारिहन, ढजिानी सम्झौता सम्पन्न भइ यसको 

कायायन्त्ियनको लातग आिश्यक पने प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरी परराि मन्त्रालय मार्य त चीतनया 
पक्षलाई उपलब्ध गराइएको ।  

 काठमाडौंको चोभारमा Container Freight Station तनमाणयका लातग यही माचय १४, २०१८ मा अन्त्तरायविय 

िोलपर आव्हान भएको । 

 भैरहिाको सजख्खा बन्त्दरगाहको Pavement तनमायण कायय सम्पन्न भएको । िीरगंज सजख्खा बन्त्दरगाहमा 
रहेको गोदामर्र विस्तार काययको ८३ प्रततशत काम सम्पन्न भएको । साथै, रेल्िे रयाकलाई व्यिणस्थत गनय 
अध्ययन कायय शजरु भएको । 

 नेपाल भारत क्षेरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना अन्त्तगयत कामाण्डौको चोभरमा आधजतनक सजविधा 
सवहतको सजख्खा िन्त्दरगाहको तनमाणय गने, मौजजदा सजख्खा बन्त्दरगाहहरूको स्तरोन्नतत गने, SPS Laboratory 
को तनमायण गने, National Single Window System को विकास लगायतका व्यापार पूिायधारहरूको तनमायण 
तथा सजधारका काययक्रमहरु अणर् बढाइएको । 

 व्यापार सहजीकरण गनय आिश्यक पने सूचना तथा अद्याितधक अतभलेखका लातग भन्त्सार विभागसंगको 
समन्त्ियमा Import Export –IE Code बनाई काययन्त्ियनमा ल्याइएको । 

 भारतको कोलकाता बन्त्दरगाहबाट नेपालको प्रमजख भन्त्सार नाकाहरुसम्म आितजाित हजने कन्त्टेनरमा 
Electronic Cargo Tracking System-ECTS को काययवितध र Modality, (Protocol) तयार गरी नेपाल 
सरकार मणन्त्रपररषदबाट स्िीकृत भएको । यसबाट नेपाली कागोको राणन्त्जटको अिस्था बारे जानकारी 
हजने, कागो भन्त्सार विन्त्दजमा आइपजग्ने समयको अनजमान हजने र पारिहन प्रणाली बढी भरपदो र प्रवितध 
मैरी हजन ेजस्ता लाभहरु हजन्त्छन ्।  

िस्तज विकास तथा तनयायत प्रिर्द्यनसम्बन्त्धी 
 अन्त्तरायविय बजारमा नेपाली कवर्को बजार पहजँच िवृर्द् गनय निे¸ तसंगाप जर¸ न्त्यूणजल्याण्ड¸ अस्रेतलया र 

अमेररकामा नेपाली कवर्को रेडमाकय  दताय गने कायय सम्पन्न गररएको ।यसबाट उक्त रािहरुमा नपेाली 
कवर्लाई बजारीकरण गनय सहज भएको ।  

 अन्त्तरायविय बजारमा नेपाली अलैंचीको बजार प्रिर्द्यन गनयको लातग भारत, पावकस्तान र संयजक्त अरि 
इतमरेट्समा नेपाली अलैंचीको सामजवहक व्यापार णचन्त्ह (Collective Trade Mark) दताय गररएको । 

 चीन¸ भारत¸ अस्रेतलया तथा जमयनी लगायतका देशहरुमा सञ् चालन भएका वितभन्न अन्त्तरायविय व्यापार 
मेलाहरुमा नपेाली उद्यमी तथा व्यिसायीहरुलाई सहभागी गराउनजको साथै नेपालमा पतन यस्तै व्यापार 
मेलाहरुको आयोजना गररएको । 

िाणणज्य प्रशासनसम्बन्त्धी  

 िाणणज्य विभाग र अन्त्तगयतका ५ िाणणज्य कायायलयहरु तथा १५ िटा र्रेलज तथा साना उद्योग 
कायायलयहरूमा Online Firm Management Information System( FMIS) को कायायन्त्ियन गररसकेको। 
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 िाणणज्य विभाग, ५ िटा िाणणज्य कायायलयहरु र ४५ िटा र्रेलज तथा साना उद्योग कायायलय तथा 
सतमततका कायायलयहरुको FMIS प्रविष्टी भएका ४ लाख ७५ हजार ७ सय २५ र्मयहरु मध्ये करीि १ 
लाख ५० हजार र्मयहरुको सम्बणन्त्धत कागजातहरु Digitized गररएको ।  

 िाणणज्य विभाग र अन्त्तगयतका तनकायहरुिाट चालज आ.ि.को र्ाल्गजण मसान्त्त सम्ममा प्राइभेट तर्य  र्मय 
दताय ४२ हजार ९ सय ६२¸ र्मय नविकरण २५ हजार १ सय १६¸ र्मय संसोधन २० हजार १ सय 
३२ र र्मय खारेजी ३ हजार ८ सय २२ गररएका छन भन ेसाझेदारी र्मय तर्य  र्मय दताय ८ सय १७¸ 
र्मय निीकरण ५ सय ४०¸ र्मय संसोधन १ सय ९१ र ८४ खारेजी गररएका छन ्।  

 चालज आतथयक िषयमा व्यिसावयक र्मय दतायको आधारमा कररि ८७ हजार ५ सय ५८ जनाको रोजगारी 
सजृना भएको अनजमान छ । 

सूचना प्रणालीमा आधाररत व्यापार प्रणालीको विकाससम्बन्त्धी 
 २७ सेप्टेम्बर २०१६ मा व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्रले Nepal Trade Information Portal 

(NTIP) नामको नेपालको अनलाइन पोटयल सञ्चालनमा ल्याएको । सो पोटयलको सञ्चालनबाट नेपालको 
आयात तनयायतसँग सम्बणन्त्धत सम्पूणय सूचना तथा जानकारीहरु एकै ठाउँबाट उपलब्ध हजन े व्यिस्था 
गररएको । 

८. आतथयक िषय 2073/74 मा वितनयोणजत बजेट तथा खचयको यथाथय वििरणः 
  चालज खचय            (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय  प्रततशत 
330011 िाणणज्य मन्त्रालय 35600 34694 97.46 
330012 िाणणज्य विभाग 35489 35227 99.26 
330013 िाणणज्य कायायलयहरु 27475 27275 99.27 
330104 व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना-बहजपक्षीय तथा 

के्षरीय व्यापार सजदृढीकरण 
67938 47437 69.82 

330106 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र 88797 65848 74.16 
330108 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 168463 45473 26.99 

 जम्मा 423762 255954 60.40 

     पजणँजगत खचय           (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय  प्रततशत 
330011 िाणणज्य मन्त्रालय 15357 14381 93.64 
330012 िाणणज्य विभाग 5200 5193 99.87 
330013 िाणणज्य कायायलयहरु 2302 2302 100.00 
330104 व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना-बहजपक्षीय तथा 

के्षरीय व्यापार सजदृढीकरण 
550 368 66.91 

330106 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र 1699 1699 100.00 
330108 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 894895 99355 11.10 

 जम्मा 920003 123298 13.40 
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९.  आतथयक िषय २०७4/७5 मा वितनयोणजत बजेट तथा 2074 चैर मसान्त्तसम्मको खचयको अिस्थाः  

  चालज खचय           (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय  प्रततशत 
330011 िाणणज्य मन्त्रालय 105,421 24,656 23.39 
330012 िाणणज्य विभाग 43,329 20,876 48.18 
330013 िाणणज्य कायायलयहरु 37,934 22,594 59.56 
330104 व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना-बहजपक्षीय 

तथा के्षरीय व्यापार सजदृढीकरण 
151,365 42,387 28.00 

330106 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र 211,402 69,331 32.80 
330108 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 125,404 26,180 20.88 

 जम्मा 674,855 206,024 30.53 
 

     पजजँीगत खचय                         (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय  प्रततशत 
3300114 िाणणज्य मन्त्रालय 13,107 227 1.73 
3300124 िाणणज्य विभाग 29,000 2,301 7.93 
3300134 िाणणज्य  कायायलयहरु 5,390 2,249 41.73 
3301044 व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना-

बहजपक्षीय तथा के्षरीय व्यापार सजदृढीकरण 
1,100 - 0.00 

3301064 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्त्द्र 15,307 7,548 49.31 
3301084 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 1,045,990 78,871 7.54 

 जम्मा 1,109,894 91,196 8.22 
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आपूतति मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः 
राविय वितको प्रिर्द्िन गर गन गरि िु तथ तसा ाकिाको ु िु स र प्रततु प्र्ाक मक वितरण प्रणाल को माध्यमबाट 
गथणु तरयथक्त उपभोग्य िु तथ तसा ाकिाको ािज र ाििाथलभ आपूतति ाथतन गरश्चितता ावित उपभोक्ताको िक र 
वितको ांरक्षण गरै्द आपूतति व्यिु सा दर्दगोरूपमा प्रभािकार  र भरपर्दो बन गराउन गरथ या मन्त्रालयको मथख्य कायि 
रिकको छ।मन्त्रालय अन्त्तगित आपूतति व्यिु सापन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षण विभाग, न गरकपाल खाद्य ांु सान गर, 

न गरकशन गरल ट्रक तिङ तलतमटकि, ााल्ट ट्रक तिङ कपोरकशन गर तलतमटकि र न गरकपाल आयल तन गरगम ाञ्चातलत छन गर ्।  

 

2. र्द र्िकाल न गर ाोच: 

राविय वितको प्रिर्द्िन गर गन गरि िु तथ तसा ाकिाको ु िु स र प्रततु प्र्ाक मक वितरण प्रणाल को माध्यमबाट 
गथणु तरयथक्त उपभोग्य िु तथ तसा ाकिाको ािज र ाििाथलभ आपूतति ाथतन गरश्चितताावित उपभोक्ताको िक र 
वितको ांरक्षण गरै्द आपूतति व्यिु सापन गरलाई दर्दगो र भरपर्दो बन गराउन गरक । 

 

3. ध्यकय M 

उपभोक्ताको िक वित ांरक्षण गरै्द गथणु तरयथक्त उपभोग्य िु तथ तसा ाकिाको आपूतति एिं वितरण व्यिु सा 
ाथदृढ गने गर । 

 

4. उद्दकश्यिः 
 उपभोक्ताको वित ांरक्षण गरै्द र्दि तन गरक उपभोग्य िु तथ तसा ाकिा तन गरयतमत र ािजरूपमा आपूतति िथन गरक 

व्यिु सा तमलाउन गरथ । 

 कृततम अभाि, कालोबजार  र अु िाभाविक मूल्य िवृर्द्लाई तन गरयन्त्रण गने गर तसा विपर्दको ामयमा ामकत 
उपभोग्य िु तथको आपूतति िथन गरक व्यिु सा ाथतन गरश्चित गन गरथि । 

 आपूतति व्यिु सालाई र्द गो, भरपर्दो र गथणु तर य बन गराउन गरथ । 

 

5. रणन गरीततिः 
 िु तथ तसा ाकिाको ािज एिं तमतव्ययी आपूततिको लातग ारकार , तन गरजी, ाामथर्दावयक र ािकार  

ांु सािरूबीच प्रभािकार  ामन्त्िय गने गर । 

 लोककल्याणकार  राज्यको अि्ारणाअन गरथरूप न गरीततगत तसा ांरचन गरागत ाथ् ार गर  आ्ारभतू 
उपभोग्य िु तथ र ाकिाको कम लागतमा आपूतति व्यिु सापन गर गने गर । 

 र्दि तन गरक उपभोग्य िु तथ तसा ाकिालाई ाथलभ बन गराउन गर तन गरयतमत रूपमा बजार अन गरथगमन गर गर  
कानू गरन गरअन गरथाार बजार तन गरयमन गर गने गर । 

 विपद्को ामयमा पतन गर िु तथ तसा ाकिाको आपूतति ािज बन गराउन गर ांु सागत क्षमता विकाा तसा 
भण्िारण क्षमता िवृर्द् गने गर । 
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5.1 कायिन गरीततिः 
 खाद्यान्न, पकट्रोतलयम पर्दासि, औषत्लगायतका आ्ारभतू आिश्यकताका िु तथिरूको उक पार्दन गर,भण्िारण 

र वितरण क्षमता अतभिवृर्द् गर  आपूतति व्यिु सा ािज एिम ्ाथलभ तथल्याइन गरकछ ।  

 ु सान गरीय ु तरमा खाद्यान्न उक पार्दन गर िवृर्द् तसा खाद्य आन गरीबान गरीमा पररितिन गर ल्याउन गर आिार पररितिन गर 
कायिक्रम कायािन्त्ियन गर गररन गरकछ ।  

 प्रवक्रयागत ारल करण र ांु सागत ाथ् ारमार्ि त व्यापारको कारोबार लागत र्टाउन गर विशकष जोि 
दर्दइन गरकछ ।  

 प्रततु प्ाि प्रिर्द्िन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षणाम्बन्त््ी कान गरथन गरी व्यिु साको प्रभािकार  कायािन्त्ियन गर 
एिम ्अन गरथगमन गर गर  आन्त्तररक व्यापार र आपूतति व्यिु सालाई ािज र प्रभािकार  तथल्याइन गरकछ ।  

 क्षकरगत पविचान गरका विशकष उक पार्दन गरिरूलाई बजार पिथुँच पथर् याउन गरका लातग ािजीकरण 
गररन गरकछ ।  

 कणािल  लगायत र्दथगिम क्षकरिरूमा खाद्यान्त्न्नमा आक मतन गरभिर बन गराउन गरको लातग एकीकृत कायिक्रम 
ाञ्चालन गर गररन गरकछ ।  

 ािज आयातमार्ि त िु तथ र ाकिाको आपूतति व्यिु सा गन गरि व्यापार विवि्ीकरणमा जोिदर्दइन गरकछ ।  

 आपूतति व्यिु सापन गराुँग ाम्बश्चन्त््त तन गरकायिरूलाई कक न्त्रर्दकश्चख ु सान गरीय तिाम्म ाबल,प्रभािकार  र 
उत्तरर्दायी बन गराइन गरकछ ।  

 न्त्यून गर आय िगिको वित ांरक्षण गन गरिका लातग ााििजतन गरक आपूतति प्रणाल लाई ाथलभ, पारर्दशी र र्दि तन गरक 
उपभोग्य िु तथ तसा ाकिा तन गरयतमत र ािज रूपमा आपूतति िथन गरक व्यिु सा ाथतन गरश्चित गन गरिआपूतति न गरीतत, 

२०६९ मा पररमाजिन गर गर  कायािन्त्ियन गरमा ल्याइन गरकछ ।  

 उपभोक्ता जागरण तसा ाशश्चक्तकरण कायिक्रमलाई प्रभािकार  रूपमा ाञ्चालन गर गररन गरकछ ।  

 बजार अन गरथगमन गर ार्न गर एिम ्तन गरयतमत बन गराउुँर्दि ाूचन गरा प्रवित्को प्रयोग बढाई कालोबजार  तन गरयन्त्रणका 
लातग आिश्यक कान गरथन गरी, ांु सागत तसा प्रवक्रयागत ाथ् ार गररन गरकछ ।  

 खाद्यान्न, औष्ी र पकट्रोतलयम पर्दासिको ाङ्कटकाल न गर मौज्र्दात कायम गररन गरथका ाासि यु तािु तथिरूको 
भण्िारण क्षमता बढाउुँर्दि लतगन गरकछ ।  

 पकट्रोतलयम पर्दासिको आपूतति र वितरण व्यिु सालाई विवि्ीकरण गन गरि आिश्यक कान गरथन गरी र ांु सागत 
प्राि्ान गरिरूको विकाा गररन गरकछ ।  

6. कायिक्षकरिः  

न गरकपाल ारकार (कायिविभाजन गर) तन गरयमािल , 2072 बमोश्चजम या मन्त्रालयलक ाम्पार्दन गर गन गरथिपने गर कायििरू 
र्दकिायान गरथाार रिकका छन गर ्: 

 आपूततिाम्बन्त््ी न गरीतत, योजन गरा तसा कायिक्रमको तजथिमा, कायािन्त्ियन गर, अन गरथगमन गर र मूल्याङ्कन गर, 

 आपूतति विषयक अध्ययन गर, अन गरथान्त््ान गर र ािेक्षण,  

 अक यािश्यक िु तथको आपूतति तसा तन गरयमन गर,तन गरकााी प्रिर्द्िन गर 

 आपूततिाम्बन्त््ी ााििजतन गरक ांु सान गर, ातमतत, प्रततष्ठान गर, कम्पन गरी आदर्दको ाञ्चालन गर, 
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 खाद्य तसा अन्त्य उपभोग्य र अक यािश्यक िु तथाम्बन्त््ी न गरीतत, योजन गरा तसा कायिक्रमको तजथिमा, 
कायािन्त्ियन गर, अन गरथगमन गर र मूल्याङ्कन गर, 

 पकट्रोतलयम पर्दासिको पिठार , प्रशो्न गर, भण्िारण, आपूतति र तन गरयमन गर, 

 उपभोक्ताको िक, वित र अत्कारको ांरक्षण,  

 ताश्चण्िकक ट र काटेतलङ्गको तन गरयन्त्रण, 

 आन्त्तररक बजार व्यिु सापन गर तसा प्रततु प्ाि प्रिर्द्िन गर। 

७. आतसिक िषि २०७४/७५ को बजकट िक्तव्यमा उश्चल्लश्चखत न गरीतत तसा कायिक्रमिरुको 207४ 
र्ागथन गर माान्त्ताम्मको प्रगतत वििरणिः 

बथुँर्दा नं गर. बजकट िक्तव्यको ांश्चक्षप्त व्यिोरा र्ागथन गर माान्त्ताम्मको प्रगतत  
९६ बजारमा गथणु तरयथक्त िु तथ तसा ाकिाको ारल र 

ाथलभ आपूतति प्रणाल  ु सावपत गर  याको 
प्रभािकार  अन गरथगमन गर गररन गरकछ । उपभोक्ताको 
िक र अत्कारको ांरक्षण गरै्द उपभोक्ता 
ाशश्चक्तकरण तसा जागरण अतभयान गर 
कायिक्रमलाई मथलथकभर विु तार गररन गरकछ । 

 उपक यकाका 16 िटा न गरगरपातलकािरुमा 
उपभोक्ता जागरणाम्बन्त््ी प्रश्चशक्षण तसा 
अन्त्तरवक्रया कायिक्रमिरु ाञ् चालन गर ाम्पन्न 
भएको। उपक यका तभर, बाविर र विशकष अन गरथगमन गर 
गर  मार् मविन गरााम्ममा 3 िजार 5 ाय 60 

पटक बजार अन गरथगमन गर भएकोमा र्ागथन गर मविन गरामा 
सप 1 ाय 62 पटक बजार अन गरथगमन गर भइ 
जम्मा 3 िजार 7 ाय 22 पटक बजार 
अन गरथगमन गर गर  आिश्यक कारिाि  गररएको। 

९७ पकट्रोतलयम पर्दासिको आपूततिमा ािजता ल्याउन गर 
रक्ाौल-अम्लकखगञ्ज पाइपलाइन गर तन गरमािण कायिलाई 
तन गररन्त्तरता दर्दइन गरकछ । पकट्रोतलयम पर्दासिको 
आपूतति तन गरयतमत र ािज बन गराउन गर ाात िटि 
प्रर्दकशमा कम्तीमा ९० दर्दन गर र एल.पी.ग्याुँाको 
कम्तीमा ४५ दर्दन गरको माग ्ान्न ाक्न गरक 
भण्िारणगिृ तन गरमािण कायि शथरू  
गररन गरकछ ।  

 मोततिार  - रक्ाौल-अमलकखगंज पकट्रोतलयम 
पाइपलाइन गर तन गरमािणको श्चशलान्त्याा भएको। 

 पकट्रोतलयम पर्दासि तसा एल.वप.ग्याुँाको ाबि 
प्रर्दकशिरुमा कश्चम्तमा ९० दर्दन गरको माग ्ान्न 
ाक्न गरक गर  भण्िारण गिृिरु तन गरमािण गन गरि 
अि्ारणा पर तयार भई श्चचतिन गर, ालािि  , 
रुपन्त्र्दकि  र झापामा जमीन गर खररर्द गने गर कायि 
ाम्पन्न भएको। 

९८ कणािल  लगायत र्दकशका र्दथगिम क्षकरमा खाद्यान्न 
आपूतति तन गरयतमत गन गरि दर्दइएको ढथिान गरीमा अन गरथर्दान गर 
र र्दथगिम क्षकरिरूमा आयोतिन गरयथक्त नू गरन गर ढथिान गरी 
कायिक्रमलाई कायमि राखकको । 

 तोवकएका २३ र्दथगिम श्चजल्लामा चालू आ.ब.को 
मार् मविन गरा ाम्ममा 8283 मक.ट खाद्यान्न ढथिान गरी 
भएकोमा र्ागथन गर मविन गरामा सप 2085 मक.टन गर 
ढथिान गरी भइ जम्मा 10368 मक.टन गर खाद्यान्न 
ढथिान गरी ाम्पन्न भएको।  

 तोवकएका र्दथगिमका 17 श्चजल्लािरूमा चालू 
आ.ब. को मार् मविन गरा ाम्ममा 33030.5 

क्िी. नू गरन गर ढथिान गरी भएकोमा र्ागथन गर मविन गरामा सप 
15969.85 क्िी. ढथिान गरी गर  जम्मा 
49000.35 क्िी. न गरथन गर ढथिान गरी ाम्पन्न भएको । 
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८. आतसिक िषि 207४/7५ को र्ागथन गर माान्त्ताम्ममा ाम्पार्दन गर भएका मित्त्िपूणि कायििरुिः 
 उपक यकाका 16 िटा न गरगरपातलकािरुमा उपभोक्ता जागरण ाम्बन्त््ी प्रश्चशक्षण तसा अन्त्तरवक्रया 

कायिक्रमिरु ांचालन गर ाम्पन्न भएको। 

 उपक यका तभर, बाविर र विशकष अन गरथगमन गर गर  जम्मा 3722 पटक बजार अन गरथगमन गर गर  आिश्यक 
कारिाि  गररएको। 

 मोततिार  - रक्ाौल-अमलकखगंज पकट्रोतलयम पाइपलाइन गर तन गरमािणको तालान्त्याा भई कायि अगाति 
बढकको। 

 तोवकएका २३ र्दथगिम श्चजल्लािरुमा जम्मा 10368 मक.टन गर खाद्यान्न ढथिान गरी ाम्पन्न भएको।  

 तोवकएका र्दथगिमका 17 श्चजल्लािरूमा जम्मा 49000.35 क्िी. न गरथन गर ढथिान गरी ाम्पन्न भएको । 

९. आतसिक िषि 207३/7४ मा वितन गरयोश्चजत बजकट तसा खचिको यसासि वििरण: 

चालथ खचि        (रू. िजारमा) 

ि.उ.श्चश.नं गर. मन्त्रालय/तन गरकाय खथर्द बजकट खचि प्रततशत 
3060113 आपथतति मन्त्रालय 145136 111156 76.58 
306012३ आपथतति व्यिु सापन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षण 68473 36091 52.70 
306013३ न गरकपाल खाद्य ांु सान गर (खद्यान्न ढथिान गरी कायिक्रम) 525010 516253 98.33 
306101३ ााल्ट ट्रक तिङ्ग कपोरकशन गर  174999 138956 93.88 
 जम्मा 913618 802456 87.83 

 

पथुँजीगत खचि       (रू. िजारमा) 

ि.उ.श्चश.नं गर. मन्त्रालय/तन गरकाय खथर्द बजकट खचि प्रततशत 

306011४ आपथतति मन्त्रालय 19455 18914 97.21 

306012४ आपथतति व्यिु सापन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षण 14010 13144 93.81 

306013४ न गरकपाल खाद्य ांु सान गर(खद्यान्न ढथिान गरी कायिक्रम) 30000 30000 100 
306101४ ााल्ट ट्रक तिङ्ग कपोरकशन गर  00 00 00 

 जम्मा 63465 62058 97.78 
 

10. आतसिक िषि 207४/7५ मा वितन गरयोश्चजत बजकट तसा २०७४ चिर माान्त्त ाम्मको खचिको अिु सािः 
चालथ खचि        (रू.िजारमा) 

ब.उ.शी.नं गर. मन्त्रालय/आयोग/तन गरकाय/कायिक्रम खथर्द बजकट खचि  प्रततशत 
306011 आपूतति मन्त्रालय 74,074 28,676 38.71 
306012 आपूतति व्यिु सापन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षण विभाग 86,476 32,779 37.91 
306013 खाद्यान्न ढथिान गरी कायिक्रम (न गरकपाल खाद्य ांु सान गर) 598,731 395,855 66.12 
306101 कण्ठरोग तन गरयन्त्रण कायिक्रम (न गरकपाल ााल्ट ट्रक तिङ्ग 

तलतमटकि) 
164,775 164,775 100.00 

 जम्मा 924,056 622,085 67.32 
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पथुँजीगत खचि        (रू.िजारमा) 

ब.उ.शी.नं गर. मन्त्रालय/आयोग/तन गरकाय/कायिक्रम खथर्द बजकट खचि  प्रततशत 
306011 आपूतति मन्त्रालय 6,481 1,249 19.27 
306012 आपूतति व्यिु सापन गर तसा उपभोक्ता वित ांरक्षण विभाग 7,873 2,797 35.53 
306013 खाद्यान्न ढथिान गरी कायिक्रम (न गरकपाल खाद्य ांु सान गर) 46,500 - 0.00 
306101 कण्ठरोग तन गरयन्त्रण कायिक्रम (न गरकपाल ााल्ट ट्रक तिङ्ग 

तलतमटकट) 
10,500 10,500 100.00 

 जम्मा 71,354 14,546 20.39 
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 ऊर्ाा मन्त्रालय 
१.  पषृ्ठभतूमिः 
 

नेपालमा र्लविद्यतु नै ऊर्ााको महत्त्िपूणा एिं भरपर्दो स्रोत हो । ऊर्ाा राविय विकासको  मेरूर्दण्ड र 
आधतुनक र्ीिन शैलीको अपररहाया आिश्यकता भएकाले नेपालले पतिल्ला आितधक योर्नाहरूमा र्लविद्यतु 
विकासलाई उच्च प्राथतमकता दर्दरै्द आएको ि । र्लविद्यतु विकासमा पुुँर्ीसघन (Capital Intensive) प्रवितधको 
प्रयोग हनुे हनुाले यस क्षेरमा सरकारी, तनर्ी र सामरु्दावयक लगानी आकर्ाण गने प्रयास भइरहेको ि। साथै, 
िैरे्दशशक लगानी तभत्र्याउन पतन प्रयत्न भइरहेका िन।् खास गरेर विद्यतु ऐन, २०४९ तथा र्लविद्यतुसम्बन्त्धी 
अन्त्य नीततहरू र आितधक योर्ना समेतबाट र्लविद्यतुको उत्पार्दन तथा वितरणमा तनर्ी क्षेर र समरु्दाय 
समेतलाई संलग्न गराउन वितभन्न प्रिर्द्ानात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक व्यिस्थाहरू गररएका िन ्।  
 

२. र्दीघाकालीन सोच: 

रे्दशको सिााङ्गीणा विकासको लातग पयााप्त विद्यतु आपूतता गरी नेपाली र्नताको र्ीिनस्तरमा सधुार ल्याउने र सबै 
र्नतालाई भरपर्दो रूपमा गणुस्तरीय, दर्दगो तथा सिासलुभ विद्यतु सेिा उपलब्ध गराई र्लविद्यतुलाई तनयाात 
योग्य िस्तकुा रूपमा स्थावपत गनुा ऊर्ाा मन्त्रालयको दृविकोण रहेको ि । 

 

३. उद्दशे्य:  
 

भरपर्दो र गणुस्तरीय र्लविद्यतु सेिाको विस्तार गरी सबै र्नता र क्षरेको सहर् पहुुँच सतुनश त गनुा । 

४. रणनीतत:  

 र्लविद्यतुमा लगानी बढाई विद्यतु उत्पार्दनमा िवृर्द् गने ।  
 विद्यतुको प्रसारण व्यिस्थालाई थप सदुृढ तथा विस्तार गने ।  
 वितरण प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाई विद्यतुको पहुुँच सिासलुभ बनाउने ।  
 विद्यतु उत्पार्दन सतमश्रणको माध्यमबाट ऊर्ाा सरुक्षाको प्रत्याभतूत गने ।  

4.1 लक्ष्यिः 
र्लविद्यतुलाई आतथाक वियाकलापसुँग आबर्द् गरी विकास कायामा टेिा प्ु याउन े। 

५. काया क्षरेिः 
नेपाल सरकार (काया विभार्न) तनयमािली, 2072 बमोशर्म यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गनुापने कायाहरु 
रे्दहायानसुार िन ्

 ऊर्ाा उत्पार्दन, व्यिस्थापन, उपयोग, सरुक्षा, प्रिर्द्ान र विकाससम्बन्त्धी नीतत, योर्ना तथा कायािमको 
तर्ुामा; कायाान्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 

 ऊर्ााको उपयोगसम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, सिेक्षण तथा कायाान्त्ियन; 
 ऊर्ाासम्बन्त्धी बहउुदे्दश्यीय योर्नाको समन्त्िय, तनमााण, सञ्चालन तथा प्रिर्द्ान; 
 ऊर्ाासम्बन्त्धी र्नशशिको विकास; 
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 निीकरणीय ऊर्ााको विकास; 
 ऊर्ाा विकास तथा विद्यतु ् विकाससम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, आयोर्नाको सम्भाव्यता अध्ययन, 
तनमााण, सञ्चालन, सम्भार र विकास; 

 ऊर्ाासम्बन्त्धी कम्पनी तथा संस्थाको समन्त्िय र प्रशासन; 
 ऊर्ाा विकासमा तनर्ी क्षेरको लगानी प्रिर्द्ान (लगानी बोडाको कायाक्षेर बाहेक); 
 ऊर्ााको उपयोगसम्बन्त्धी राविय, क्षेरीय तथा अन्त्तरााविय सम्पका ; 
 ऊर्ााको उपयोगसम्बन्त्धी दिपक्षीय िा बहपुक्षीय संयन्त्रको संयोर्न, िाताा तथा सशन्त्ध सम्झौता; 
 र्लस्रोतसम्बन्त्धी दिपक्षीय िाताा, बहपुक्षीय सशन्त्ध सम्झौता; 
 विद्यतुको तनयमन, रोयल्टी तथा महसलुर्दरको तनधाारण र कायाान्त्ियन; 
 नेपाल विद्यतु ्प्रातधकरण तथा ऊर्ाा क्षेरसुँग सम्बशन्त्धत तनकायसुँग समन्त्िय; 
 अन्त्य मन्त्रालयको कायाक्षेरमा नपरेको र्ल तथा त्यसको उपयोग र ऊर्ाासम्बन्त्धी काया; 
 नेपाल इशन्त्र्तनयररङ सेिाअन्त्तगात रे्दहायका समूह, उपसमूहको सञ्चालन- 

(क) इलेशरिकल इशन्त्र्तनयररङ समूह; 
(ख) मेकातनकल इशन्त्र्तनयररङ समूह; 
(ग) तसतभल इशन्त्र्तनयररङ समूहको हाइड्रोपािर उपसमूह ।  
 

६. आतथाक िर्ा 2074/75 को बरे्ट ििब्यमा उशल्लशखत नीतत तथा कायािमहरुको 2074 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुुँर्दा नं. बरे्ट ििव्यको संशक्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  

55 मातथल्लो तामाकोशी र्लविद्यतु आयोर्ना 
आगामी आतथाक िर्ामा सम्पन्न हनुेि । 
यसबाट थप 456 मेगािाट विद्यतु राविय 
प्रसारण लाइनमा र्ोतडनेि ।  

आयोर्नाको Headworks Concreting काया 96.6 
प्रततशत सम्पन्त् न भएको।अतडट लगायत अन्त्य सरुुङहरु 
खन्त् ने काया 87.5 प्रततशत सम्पन्त् न भएको। मखु्य सरुुङ्ग 
बे्रक थ्र ुभएको र तनमााण काया सचुारु रहेको । 

बढुीगण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना इशन्त्र्तनवयरङ, 
खररर्द, तनमााण र लगानी मोडेलमा अगातड 
बढाउने गरी प्रविया अगातड बढाइन ेि ।यस 
आयोर्नाको मआुब्र्ा वितरण र सञ् चालन 
खचाका लातग रु १० अबा 17 करोड 
वितनयोर्न गरेको। 

हालसम्म धादर्दङतफा  1 हर्ार 1 सय र्ग्गाधनी र 
गोरखा तफा  2 हर्ार 3 सय र्ग्गा धनीबाट तनिरे्दन 
संकलन भइ 64 करोड भिुानी भएको।  
पनुिाास तथा पनुस्थाापनाको लातग प्रारशम्भक रुपमा स्थल 
पवहचान र तथ्याङ्क सङ्कलनको काया भएको । 
EPCF को नीतत / कायावितध तयार गना कतमटी गठन 
भएको । 

106 ऊर्ाा के्षरको विकासका लातग हाल 
सञ् चालनमा रहेका कायािमहरुलाई तनरन्त्तरता 
दर्दएको हनु े। 

वितभन्त् न उत्पार्दन, प्रसारण, र वितरण आयोर्नाहरुको 
तनमााण भइरहेको ।  

"उज्यालो नेपाल अतभयान" अन्त्तगात "नेपालको 
पानी र्नताको लगानी" कायािम माफा त ७ 
िर्ामा 17 हर्ार मेगािाट विद्यतु उत्पार्दन 
गररने । 

नेपाल सरकार, नेपाल र भारतबाट दिपक्षीय रुपमा अशघ 
बढेको आयोर्ना, नेपाल विद्यतु प्रातधकरण र यसका 
सहायक कम्पनीबाट अशघ बढाइएका आयोर्नाहरु, तथा 
विद्यतु उत्पार्दन कम्पनी र तनर्ी के्षरबाट अशघ 
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बढाइएका आयोर्नाहरु विकास तनमााणको वितभन्त् न 
चरणमा रहेका ।  

संघ, प्ररे्दश र स्थानीय सरकारको लगानी, 
विरे्दशमा श्रम गरररहेका यिुाहरु एिं 
र्नआन्त्र्दोलनका योर्द्ा र घाइतेहरुका साथै 
आम नेपालीको लगानी, सािार्तनक संस्थाहरुको 
पुुँर्ी तथा िैरे्दशशक लगानीको माध्यमबाट 
विद्यतु के्षरमा रािलाई आत्मतनभार बनाइने । 

 विद्यतु उत्पार्दन कम्पनी तलतमटेडलाई ३०७ मे.िा. 
क्षमताको र्गर्दलु्ला र्लविद्यतु आयोर्नाको अध्ययन 
काया अगातड बढाइएको ।  

 ६८८ मे िा क्षमताको बेतन कणााली र्लविद्यतु 
आयोर्नाहरुको सिेक्षण अनमुततपर र्ारी भई 
अध्ययन काया अगातड बढाइएको।  

आिासीय प्रयोर्न तथा उद्योग के्षरको माग पूरा 
गना, खाना पकाउन े ग्यास विस्थापन गना एिं 
विद्यतुीय यातायातको विकास गना आिश्यक 
विद्यतुशशि उत्पार्दन र वितरण गरी पेिोतलयम 
पर्दाथाको परतनभारता न्त्यून गरै्द लतगन े। 

लोड सेतडङ्गको अिस्थामा उल्लेखनीय सधुार भएको 
कारणले पेिोतलयम पर्दाथाको उपयोग कम गने तफा  केही 
सकारात्मक असर रे्दशखएको । 

107 तनर्ामती कमाचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, 
सशस्त्र प्रहरी बल, शशक्षक लगायतका रािसेिक 
कमाचारीहरुको लगानीमा कम्तीमा ५०० मेगा 
िाट क्षमताको र्लविद्यतु आयोर्ना तनमााण 
काया अगातड बढाइन े। 

विद्यतु उत्पार्दन कम्पनी तलतमटेडलाई ४२६ मे.िा. 
क्षमताको फुकोट कणााली र्लविद्यतु आयोर्नाको 
सिेक्षण अनमुततपर र्ारी भइ अध्ययन काया अगातड 
बढाइएको।  

108 तनमााणाधीन अिस्थामा रहेका सबै विद्यतु 
उत्पार्दन, प्रसारण एंि वितरण आयोर्नाहरुलाई 
समयमा नै सम्पन्न गना पयााप्त स्रोत पररचालन 
गररने। 

तनमााणाधीन अिस्थामा रहेका आयोर्नाहरुलाई 
उपलब्धताको आधारमा अतधकतम स्रोत पररचालन 
गररएको । 

तनमााणातधन चमेतलया र्लविद्यतु आयोर्ना र 
कुलेखानी तेश्रो र्लविद्यतु आयोर्ना अगामी 
आतथाक िर्ामा सम्पन्त् न गररन े।  

३० मेगािाट क्षमताको चमेतलया र्लविद्यतु आयोर्नाको 
तनमााण काया सम्पन्त् न भइ राविय ग्रीड प्रणालीमा 
र्ोतडसकेको। 
कुलेखानी र्लविद्यतु आयोर्नाको २०७४।०७५ को 
आठ मवहनाको समग्र 96 प्रगतत प्रततशत रहेको तसतभल 
ठेकेर्दारसुँग केही वििादर्दत विर्यहरुमा टुङ्गो लगाउन 
बाुँकी रहेको।  

र्लविद्यतु उत्पार्दनमा स्िरे्दशी तनर्ी लगानी 
आकवर्ात गना वपवकङ् तथा र्लाशययिु 
आयोर्नाहरुका लातग नयाुँ विद्यतु खररर्द र्दर 
लाग ुगररने। 

गत आतथाक िर्ामा नयाुँ खररर्द र्दर तय भइ नेपाल विद्यतु 
प्रातधकरणबाट कायाान्त्ियन भइरहेको ।  

109 नलतसंगाड, भेरी -१,र्गर्दलु्ला, उत्तरगंगा, नौमरेु, 
सनुकोशी-2 र ३, रू्दधकोशी, तमोर लगायतका 
र्लाशययिु तथा वपवकङ् पररयोर्नाहरुलाई 
एकसाथ अगातड बढाइने । 

यी आयोर्नाहरुको अध्ययन काया अशघल्ला आ. ि. 
हरुबाटै शरुु भएको। यी आयोर्नाहरु मध्ये नलतसंगाड 
र र्गर्दलु्ला विद्यतु उत्पार्दन कम्पनीबाट, उत्तरगंगा, 
नौमरेु, रू्दधकोशी, तमोर नेपाल विद्यतु प्रातधकरण र यसका 
सहायक कम्पनीबाट तथा सनुकोशी-2 र ३ विद्यतु 
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विकास विभागबाट अध्ययन काया भइरहेको । 
उच्च विद्यतु मागको समयमा विद्यतु प्रणालीमा 
आपूतताको व्यिस्था गना पम्प स्टोरेर् प्रकृततका 
र्लविद्यतु आयोर्नाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन 
र विकास गररने । 

यसकालातग उपयिु आयोर्ना िनौटको काया 
भइरहेको ।  

110 सािार्तनक- तनर्ी साझेर्दारमा प्रसारण लाइन 
तनमााण गनाको लातग तनर्ी के्षरलाई आकवर्ात 
गना आिश्यक कायावितध तयार गरी 
कायाान्त्ियनमा ल्याइन े।  

राविय प्रसारण ग्रीड कम्पनीबाट केही उच्च भोल्टेर् 
स्तरका प्रसारण लाईनहरुको अध्ययन काया शरुु 
भएको ।  

 
ढल्केबर-मरु्फ्फरपरु अन्त्तररे्दशशय प्रसारण 
लाइनको पूणा क्षमतामा उपयेग गना ढल्केिर 
सबस्टेशनको क्षमता 400 केभी बनाउन पयााप्त 
स्रोतको व्यिस्था गरेन े। 

 भारतको अनरु्दान सहयोगमा १३२ के. तभ. क्षमताका 
कटैया-कुशाहा तथा परिानीपरु-ररसौल अन्त्तररे्दशीय 
विद्यतु प्रसारण लाइनहरुको तनमााण काया सम्पन्त् न भइ 
थप १०० मेगािाट विद्यतु भारतबाट आयात हनु शरुु 
भएको।  

 ४०0 केभी सबश्टेशन तनमााणको लातग नेपाल विद्यतु 
प्रातधकरणबाट बोलपर अव्हान भइ प्रावितधक बोलपर 
मूल्याङ्कन भइरहेको।  

िटुिल रे्दखी गोरखपरु सम्म 400 केभी 
क्षमताको अन्त्तरे्दशीय प्रसारण लाइन तनमााण 
काया आगामी आतथाक िर्ामा शरुू गररन े।  

अमेररकी सरकारबाट तमलेतनयम च्यालेञ्ज कपोरेशन 
(MCC) माफा त प्रसारण लाईनको अध्ययन तथा तनमााणको 
लातग प्राप्त हनु ेअनरु्दानसम्बन्त्धी सम्झौता नेपाल सरकार 
मशन्त्रपररर्द्बाट स्िीकृत भएको । 

तनमााणाधीन हेटौडा-ढल्केबर-र्दहुिी प्रसारण 
लाइनलाई ४00 केभी क्षमतामा स्तोरन्त् नतत 
गरी अगामी र्दईु िर्ातभर तनमााण काया सम्पन्त् न  
गररने। 

हेटौडा – इनरुिा ४ सय के.भी .यस प्रसारण लाइनको 
कूल ७ सय ९२ टािरहरु मध्ये ५ सय 22(66%) 

टािरहरुको Foundation तनमााण काया र ४ सय 35 
(५5%) टािरहरुको Erection काया सम्पन्त् न भएको । 
ढल्केिर सिस्टेशनमा 2 थान 1 सय 60 एमभीए 
(MVA)िान्त्सफमार Pre-commissioning काया सम्पन्त् न 
भएको। 

111 विद्यतु चहुािट न्त्यूनीकरण तथा तनयन्त्रण 
कायालाई अतभयानका रुपमा सञ् चालन गररन े। 

विद्यतु चहुािट न्त्यूनीकरण तथा तनयन्त्रण तफा  भए गरेका 
प्रयासहरुबाट विद्यतु चहुािटमा कररब २.88 प्रततशतले 
कमी आई हाल 23.12 % रहेको 

विद्यतु चहुािट तथा विद्यतुबाट हनु ेर्दघुाटनालाई 
कम गना काठमाडौ उपत्यकाका केही सहरी 
के्षरमा भतूमगत वितरण लाइनको तनमााण काया 
प्रारम्भ गररने ।  

सोही प्रयोर्नका लातग बोलपर आह्वान गने काया अशन्त्तम 
अशन्त्तम चरणमा पगेुको । 

विद्यतु वितरण प्रणालीलाई सदुृढ तलु्याउन 
स्माटा तमटर र ग्रीड प्रणाली लाग ुगने कायालाई 
तनरन्त्तरता दर्दइने। 

 ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ (TOD) तमटरको टेशस्टङ्ग 
काया अशन्त्तम चरणमा रहेको। 

 ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ सफ्टियेर बनाइसवकएको र 
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चाडै नै वफल्डमा समेत कायाान्त्ियनमा गररने।  

 प्रस्तािको मूल्याङ्कनको काया सम्पन्त् न भइ आतथाक 
प्रस्ताि खोल्ने िममा रहेको।  

 प्रस्तािको मूल्याङ्कनको काया सम्पन्त् न भइ आतथाक 
प्रस्ताि खोल्ने िममा रहेको। 

काठमाडौ उपत्यकाको विद्यतु वितरण 
लाइनहरुको सदुृढीकरण गरी प्रावितधक चहुािट 
न्त्यून गररने । 

एशशयाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चातलत काठमाडौ 
उपत्यका विद्यतु वितरण प्रणाली सदुृढीकरण आयोर्ना 
अन्त्तगातका कायाहरु बरे्ट वितनयोर्नको आधारमा सत 
प्रततशत सम्पन्त् न भएको तर माग भने र्दईु गणुा बढेको। 

112 नेपालको कुल र्लविद्यतु उत्पार्दन क्षमता 
यवकन गना र्ल तथा ऊर्ाा आयोगबाट 
भइरहेको अध्ययन काया सम्पन्न गररनेि । 
ऊर्ाा के्षर तफा का कायािमहरुका लातग रु 
६२ अबा ४७ करोड िुट्याएको । 

Interim Report II तयार भइ Draft Final Report तयार 
गने काया सूचारु रहेको । 

 

७. आतथाक िर्ा 2074/75 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणा कायाहरुिः 
 विद्यतुको माग र आपूततातबचको उच्चतम व्यिस्थापन एिं वितभन्त् न प्रशारण तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता 
अतभिवृर्द् गरी मलुकुभर (बेलकुाको उच्च मागको समयमा औद्योतगक ग्राहकको हकमा अतधकतम ३ 
घण्टाको अितधबाहेक) लोडसेतडङ्ग अन्त्त्य गररएको । 

 तनर्ी प्रिर्द्ाकबाट अगातड बढाइएको 4 मेगािाट क्षमताको पिुा खोला, 6.1 मेगािाट क्षमताको अपर 
माइ सी, 4 मेगािाट क्षमताको सादर्दा खोला, 2.83 मेगािाट क्षमताको चाके खोला, 4 मेगािाट 
क्षमताको सभा खोला, 13.6 मेगािाट क्षमताको थापा खोला र 5 मेगािाट क्षमताको फािा खोला 
गरी र्म्मा 39.53 मेगािाट तनमााण सम्पन्त् न भइ राविय ग्रीडमा आिर्द् भएका।  

 आतथाक िर्ा २०७४/७५ को चैर मवहनासम्ममा नपेाल विद्यतु प्रातधकरण तथा तनर्ी क्षेरका र्लविद्यतु 
कम्पनीहरुलाई थप ५ हर्ार २ सय २२ मेगािाट र्तडत क्षमता बराबरको १ सय १५ िटा ठूला र 
साना र्लविद्यतु आयोर्नाहरुको विद्यतु उत्पार्दनको सिेक्षण अनमुततपर र्ारी गररएका िन ्। साना 
ठूला गरी र्म्मा ९९२ मेगािाटको २७ िटा विद्यतु उत्पार्दन अनमुतत पर र्ारी गररएको ि । साथै 
प्रसारण लातग ४७ िटा सिेक्षणको अनमुततपर र्ारी गररएको ि । यस अितधमा सोलारसम्बन्त्धी १० 
िटा ,७२ मेगािाट सभे अनमुतत पर प्रर्दान गररएको ि । 

 विद्यतु विकासमा तनर्ी क्षेरको प्रिर्द्ान अन्त्तगात तनरे्दशशका तयारी अन्त्तगात GIS मा आधाररत अनमुतत 
पर व्यिस्थापन प्रणाली, विद्यतु सिेक्षण, उत्पार्दन, प्रसारण र वितरण र्ानकारी स्िीकृतत दर्दन ेअनमुतत 
प्रर्दान गने र र्लविद्यतुत आयोर्नाहरुको अध्ययन अन्त्तगात विस्ततृ इशन्त्र्तनयररङ तडर्ाइन (१ िटा 
,१५ मेगािाट ), सम्भाव्यता तथा िातािरणीय अध्ययन काया अन्त्तगात (३४ िटा, ४५८० 
मेगािाट),पूिा ,सम्भाव्यता अध्ययन (३ िटा ,३०० ,मेगािाट) िातािरणीय अध्ययन ३िटा पवहचान 
अध्ययन १ िटा अध्ययन अद्याितधक ४ िटा र अन्त्य अध्ययन काया अन्त्तगात ४ िटा आयोर्नाहरु 
रहेको ि । त्यसैगरी आयोर्ना विकासको लातग , ४ िटा र्लविद्यतु आयोर्नाहरुको विस्ततृ 
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इशन्त्र्तनयररङ तडर्ाइन , १४ साना र्लविद्यतु आयोर्नाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा िातािरणीय 
अध्ययन,१० िटा मझौला तथा ठूला र्लविद्यतु आयोर्नाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा िातािरणीय 
अध्ययन १ िटा र्लाशययिु आयोर्नाको भगूोतलक तथा Topographical Survey एिं िातािरणीय 
अध्ययन काया,१ िटा बहदेु्दशीय आयोर्नाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एिं िातािरणीय अध्ययन काया 
भइरहेको ि । त्यस्तैगरी विभागिारा ५० िटा आयोर्नाहरुको Screening Ranking गरी आगामी 
िर्ाहरुमा ती आयोर्नाहरुको अध्ययन काया गने योर्ना रहेको ि। साथै, विद्यतु क्षेरलाई सबल 
बनाउन कररब ५ िटा गाईडलाईन म्यानलुहरु समेत बनाउने काया भइरहेको ि । 

 विद्यतु विकासिारा विस्ततृ इशन्त्र्तनयररङ तडर्ाईनमा ROR र्लविद्यतु आयोर्ना अन्त्तगात (४ 
िटा ,७८.९८ मेगािाट) सम्भाव्यता तथा िातािरणीय अध्ययन अन्त्तगता ROR र्लविद्यतु आयोर्ना 
(२९ िटा, २९३१.८४ मेगािाट) र Reservoir र्लविद्यतु आयोर्ना (५ िटा,१५८१ मेगािाट),पूिा 
सम्भाव्यता अध्ययन अन्त्तगात Reservoir र्लविद्यतु आयोर्ना (२ िटा,२०० मेगािाट),चाल ुआ.ि मा 
६५करोड ५९ लाख ९५ हर्ार रुपयाुँ रोयल्टी वितरण गररएको । 

 भारतको अनरु्दान सहयोगमा १३२ के.तभ. क्षमताका कटैया-कुशाहा तथा परिानीपरु-ररसौल 
अन्त्तररे्दशीय विद्यतु प्रसारण लाइनहरुको तनमााण काया सम्पन्त् न भइ थप १०० मेगािाट विद्यतु भारतबाट 
आयात हनु शरुु भएको। 

 ग्राहकको सवुिधासमेतका लातग रे्दशका प्रमखु शहरहरुमा Online Payment System लाग ुगररएको । 
तनकट समयमै विद्यतु महशलु संकलन कायालाई सरल, सहर् र प्रभािकारी बनाउन स्माटा तमटर प्रवितध 
लागू गने प्रकृया अगातड बढाइएको । 

 कानूनी सधुारको व्यिस्था अन्त्तगात विद्यतु तनयमन आयोग ऐनको व्यिस्थावपका संसर्दबाट पाररत भइ 
तमतत 2074/5/19 मा सम्माननीय रािपततज्यूिाट प्रमाशणकरण भएको ।  

 नेपाल-भारत बीच Power Exchange Committee, (PEC) को बैठक बसी विद्यतु आर्दान प्रर्दानसम्बन्त्धी 
सम्झौता भएको। 

 िैकशल्पक ऊर्ाालाई प्रोत्साहन गना Roof Top Solar सुँग Net Metering गने व्यिस्था कायाान्त्ियनमा 
ल्याइएको । साथै ग्रीड सोलारको विद्यतु खरीर्द र्दर तनधाारण गररएको । 

 कोहलपरु-महेन्त्रनगर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन तनमााण सम्पन्त् न भएको र वितभन्त् न क्षमताका 
सिस्टेशनहरु (करीब ४७८ MVA) को स्तरोन्त् नतत गरी विद्यतु आपूतता व्यिस्थालाई प्रभािकारी 
बनाइएको । 

 बटुिल-तिञ् च-ुअत्तररयासम्म ४०० के.भी. र्दोस्रो सवका ट प्रशारण लाइनको विस्ततृ अध्ययन गना 
परामशार्दाता तनयिु गरी काया प्रारम्भ गररएको । 

 विद्यतु उपभोिालाई परेको समस्या मन्त्रालयमा र्ानकारी गराई तत्काल समाधान गने उदे्दश्यले 
मन्त्रालयमा विद्यतु हटलाइन डेरसको स्थापना गररएको । 

 सप्तकोशी उच्च बाुँध तथा सनुकोशी कमला डाइभसान आयोर्नाको संयिु आयोर्ना कायाालयको 
प्रत्येक िर्ा प्रगतत पनुरािलोकन हनुे गरी 30 मवहना म्यार्द थप गररएको। 

 पञ् चेश्वर िहउुद्देश्यीय आयोर्नाको DPR लाई प्रावितधक राय सझुािहरुका आधारमा अिश्यक पररमार्ान 
गरी अशन्त्तम रुप दर्दन ेउदे्दश्यले नपेाल तफा को प्रावितधक विशेर्ज्ञको टोली (Team of Experts) गठन 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2075 

ऊर्ाा मन्त्रालय 60 

भइ उि टोलीले भारतीय Team of Experts का टोलीसङ्ग र्दईु चरणको िाताा (पवहलो िैठक तमतत 
2074/05/05 रे्दशख 2074/05/07 गते सम्म र र्दोस्रो िैठक तमतत 2074/05/20 रे्दखी 
2074/05/21 सम्म) प्रावितधक विर्यहरुमा िलफल गरीएको । 

 विद्यतु उत्पार्दन कम्पनीले आयोर्ना विकासको लातग वकमाथांका अरुण, र्गर्दलु्ला हाईड्रोपािर, फुकोट 
कणााली विद्यतु उत्पार्दन लगायतको आयोर्नाहरुको विद्यतु विकास विभागबाट सिेक्षण अनमुतत पर 
प्राप्त गरी फुकोट कणााली र िेतन कणाालीको विस्ततृ इशन्त्र्तनररङ्ग अध्ययनको लातग नेपाल विद्यतु 
प्रातधकरण इशन्त्र्तनयररङ्ग कम्पनी तलतमटेडसङ्ग सम्झौता भई काया प्रारम्भ भएको ि भन े फुकोट 
कणाालीको हकमा िातािरणीय अध्ययनको लातग समेत सोही कम्पनीसङ्ग सम्झौता भइ काया प्ररम्भ 
भएको । 

 विद्यतु उत्पार्दन कम्पनी अन्त्तगात भेरी 1 र्लाशययिु र्लविद्यतु आयोर्ना (617 मेगािाट) नेपाल 
सरकार, ऊर्ाा मन्त्रालय (सशचिस्तर) तमतत 2074।03।22 को तनणायानसुार आयोर्नाको विद्यतु 
उत्पार्दन सिेक्षण अनमुततपर प्राप्त भइसकेको र आयोर्नाको अध्ययनको लातग लागत अनमुान तयार 
गने काया भइरहेको। 

 नलतसङगाड र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत खारेर् भए पश् चात नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी 
तलतमटेड स्थापना भई कारोिार स्िीकृत भएको र नलतसङगाड र्लविद्यतु आयोर्नाको बरे्ट नलगाड 
हाइड्रोपािर कम्पनी तलतमटेडमा स्थानान्त्तरण भएको। 

 राविय गौरिका आयोर्नाहरुमध्ये मातथल्लो तामाकोशी र्लविद्यतु आयोर्नाको मखु्य तसतभल काया 
अन्त्तगात तमतत 2074।08।03 गते 8.5 वक. मी. लामो सरुुङ्ग खन्त् ने काया सम्पन्त् न (Tunnel 

Breakthrough) भएको। 
 Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project कायाान्त्ियनको लातग नेपाल 
सरकार र एशशयाली विकास बैंकबीच १५२ तमतलयन यू.एस.डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा २५ भार 
२०७४ मा तर्दनसुार १० सेप्टेम्िर २०१७ मा हस्ताक्षर सम्पन्त् न भएको। 

 राविय प्रसारण तग्रड कम्पनी तलतमटेड अन्त्तगात कमाारे्दि-र्दोर्दोधारा ४०० के.भी. सवका ट िान्त्सतमसन 
लाईनको विस्ततृ अध्ययन, सभे र तडर्ाइन गनाको लातग परामशा र्दाताहरुबाट आशयपर माग 
गररएको ।र्दोर्दोधारा सिस्टेशनको लातग २१ तबघा १६ कठ्ठा 19 धरु र्ग्गाको मआुब्र्ा वितरणको 
प्रकृयामा रहेको ।कातलकोट शर्ल्ला, खाडाचि नगरपातलका िडा नं. 11, रेङ्गीलमा सिस्टेशन 
तनमााणको लातग र्ग्गा अतधग्रहणको तनशम्त कातलकोट शर्.प्र.का. माफा त सूचना र्ारी गरी हाल मआुब्र्ा 
तनधाारणको प्रवियाका रहेको ।सखेुत शर्ल्ला, चौकुने गाुँउपातलका, िडा न. 4 मा सि-स्टेशन 
तनमााणको लातग शर्ल्ला प्रशासन कायाालय, सखेुत माफा त र्ग्गा अतधग्रहणको सूचना र्ारी गररएको । 

 पशश् चम सेती-र्दोर्दोधारा 400 के.भी. डबल सवका ट िान्त्सतमसन लाइनको सिेक्षण अनमुततपर राविय 
प्रसारण तग्रड कम्पनी तलतमटेडका नाममा र्ारी भएको ।प्रथम चरणको रुट तनधाारण गना ड्रोन उपकरण 
सवहतको प्रारशम्भक सभे गनाको लातग परामशार्दाताहरुको िनौट गररएको। 

 टाुँडेखानी -कुश्मा 220 के.भी. डबल सवका ट िान्त्सतमसन लाइनको सिेक्षण अनमुततपर राविय प्रसारण 
तग्रड कम्पनी तलतमटेडका नाममा र्ारी भएको ।टाुँडेखानी सिस्टेशन तनमााणको लातग मंगला 
गाउुँपातलका, खरपानी क्षेरमा प्रारशम्भक र्ग्गा अतधग्रहण अतधकृत तनयिु गरी अतधग्रहणको प्रविया 
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अगातड बढाइएको ।डबल सवका ट िान्त्सतमसन लाइनको प्रथम चरणको रुट तनधाारण गना GPS 
उपकरण सवहतको प्रारशम्भक सभे गररएको । 

 ग्रीड कनेरटेड सौया ऊर्ाा विकाससम्बन्त्धी कायावितध, 2074 तयार गरी लाग ुभएको। 
 बढुी गण्डकी र्ल विद्यतु आयोर्नाको गोखाा र धादर्दङ्ग शर्ल्लाहरुमा अतधग्रहण गररएको र्ग्गाको 
मआुव्र्ा वितरण गनाका लातग शर्ल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखामा रु ५ अबा र धादर्दङ्गमा रू. ५ अबा 
समेत गरर र्म्मा रू. 10 अबा पठाईएको ि। यस आ.ि. २०७४/७५ को र्दोश्रो चौमातसक अितधमा 
मआुव्र्ा वितरणको लातग 3 हर्ार 4 सय र्नाको 7 हर्ार 1 सय वकत्ता तनिेर्दन संकलन भइ 
भिुानीको िममा रहेको।हालसम्म धादर्दङतफा  1 हर्ार 1 सय र्ग्गाधनी र गोरखा तफा  2 हर्ार ३ 
सय र्ग्गा धनीबाट तनिेर्दन संकलन भई 64 करोड भिुानी भएको।  

 िैकशल्पक ऊर्ाा विकाससम्बन्त्धी कायावितध स्िीकृत भई कायाान्त्ियनमा आएको । 
 विद्यतु तनयमन आयोगको तनयमािलीको मस्यौर्दा तयार भई अथा मन्त्रालयको राय सझुाि तलने काया 
सम्पन्न भइ, कानून, न्त्याय तथा संसर्दीय मतमला मन्त्रालयमा तर्ुामा सहमततको लातग पठाइएको । 

 स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 को पररच्िेर्द 3 र्दफा 11 को उपर्दफा 2 को खण्ड (ध) को 
बुंर्दा नं. 3 को कायाान्त्ियनको सहर्ीकरणका लातग स्थानीय तनकायबाट 1 मेगािाट (1000 
वकलोिाट) भन्त्र्दा कम क्षमताका आयोर्नाको सिेक्षण, उत्पार्दन, प्रसारण एिं वितरणको अनमुततपर 
र्ारी सम्बन्त्धमा आिश्यक पने तनरे्दशशकाको मस्यौर्दा तयार गरी संघीय मातमला तथा स्थानीय विकास 
मन्त्रालयमा पठाइएको । 

 216 मेगािाट क्षमताको अपर तरशलुी १ र्ल विद्यतु आयोर्नाका प्रिधाक र नेपाल विद्यतु प्रातधकरण 
विच विद्यतु खरीर्द सम्झौता सम्पन्त् न भएको। 

 120 मेगािाट क्षमताको रसिुा भोटेकोशी र्ल विद्यतु आयोर्नाका प्रिर्द्ाक र नपेाल विद्यतु प्रातधकरण 
विच विद्यतु खरीर्द सम्झौता सम्पन्त् न भएको। 

 अपर अरुण र्लविद्यतु आयोर्नाको विस्ततृ आयोर्ना प्रततिेर्दन (DPR) तयारीको लातग परामशार्दात ृ
तनकायसुँग सम्झौता सम्पन्त् न भएको। 

 विद्यतु विकास विभागबाट र्म्मा 634 मेगािाट बराबरको 13 िटा सिेक्षण अनमुततपर र्ारी भएको 
र उत्पार्दन अनमुतत तफा  र्म्मा ४०९ मेगािाट बरािरको १० िटा अनमुततपर र्ारी भएको। 

 चीन सरकारको अनरु्दान सहयोगमा तसंहर्दरबार पररसरको सरकारी भिनहरुमा कररि १ मेगािाट क्षमता 
बराबरको सौया विद्यतु प्रणाली र्डान काया सम्पन्त् न भई सञ् चालन भइरहेको। 

 नेपाल विद्यतु प्रातधकरणिाट तनमााणाधीन 30 मेगािाट क्षमताको चमेतलया र्लविद्यतु आयोर्नाको 
तनमााण काया सम्पन्न भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तमतत 2074/10/27 गते उद् घाटन सम्पन्त् न 
भएको । 
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८. आतथाक िर्ा 2073/074 मा वितनयोशर्त बरे्ट तथा खचाको यथाथा वििरणिः 
चाल ुखचा                  (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308011 ऊर्ाा मन्त्रालय 250642 244249 97.45 
308012 विद्यतु विकास विभाग 72256 65352 90.45 
308013 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 3084 2338 75.81 
308101 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 27232 22233 81.64 
308102 नदर्द बेतसन योर्ना तथा र्लविद्यतु विकास गरुुयोर्ना 

तर्ुामा आयोर्ना 
2870 1068 37.21 

308103 विद्यतु विकासमा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 2612 2540 97.24 
308104 सप्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 13035 7752 59.47 
308105 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 16975 10651 62.75 
308106 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 1329 1254 94.36 
308107 र्लविद्यतु आयोर्ना सम्बन्त्धी मापर्दण्ड 905 863 95.36 
308109 रोयल्टी व्यिस्थापन तथा वितरण 599153 555975 92.79 
308112 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 25240 16436 65.12 
308113 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 33140 27171 81.99 
308114 नलतसंगाड र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 22707 19034 83.82 
308115 राविय ऊर्ाा संकट तनिारण तथा विद्यतु विकास 

र्दशकसम्बन्त्धी कायायोर्ना 
56500 3080 5.45 

 र्म्मा 1127680 979996 86.90 
पुुँर्ीगत खचा                (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308011 ऊर्ाा मन्त्रालय 25410 4199 16.52 
308012 विद्यतु विकास विभाग 163364 59622 36.50 
308013 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 2702 194 7.18 
308101 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 31755 9959 31.36 
308102 नदर्द बेतसन योर्ना तथा र्लविद्यतु विकास गरुुयोर्ना 

तर्ुामा आयोर्ना 
95800 0 0.00 

308103 विद्यतु विकासमा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 7975 6673 83.67 
308104 सप्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 138208 19007 13.75 
308105 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 12307 482 3.92 
308106 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 740236 228825 30.91 
308107 र्लविद्यतु आयोर्ना सम्बन्त्धी मापर्दण्ड 24272 11605 47.81 
308109 रोयल्टी व्यिस्थापन तथा वितरण 800 799 99.88 
308112 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 352974 138321 39.19 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308113 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 5302196 5039117 95.04 
308114 नलतसंगाड र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 566390 375220 66.25 
308115 राविय ऊर्ाा संकट तनिारण तथा विद्यतु विकास 

र्दशकसम्बन्त्धी कायायोर्ना 
628400 9380 1.49 

 र्म्मा 8092789 5903403 72.95 
 

९. आतथाक िर्ा २०७4/७5 मा वितनयोशर्त बरे्ट तथा चैर मसान्त्तसम्मको खचाको अिस्थािः 
चाल ुखचा                  (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308011 ऊर्ाा मन्त्रालय 805,585 152,981 18.99 
308012 विद्यतु विकास विभाग 90,351 53,412 59.12 
308013 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 3,235 1,311 40.53 
308101 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 30,746 17,748 57.72 
308102 नदर्द बेतसन योर्ना तथा र्लविद्यतु विकास गरुुयोर्ना 

तर्ुामा आयोर्ना 
2,553 1,049 41.09 

308103 विद्यतु विकासमा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 1,193 801 67.14 
308104 सप्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 48,974 5,455 11.14 
308105 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 15,464 6,512 42.11 
308106 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 3,014 493 16.36 
308107 र्लविद्यतु आयोर्ना सम्बन्त्धी मापर्दण्ड 879 549 62.46 
308109 रोयल्टी व्यिस्थापन तथा वितरण 648,364 295 0.05 
308112 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 27,881 15,644 56.11 
308113 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 37,358 15,303 40.96 
308114 नलतसंगाड र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 0 0 - 
308115 राविय ऊर्ाा संकट तनिारण तथा विद्यतु विकास 

र्दशकसम्बन्त्धी कायायोर्ना 
56,374 1,354 2.40 

 र्म्मा 1,771,971 272,907 15.40 
पुुँर्ीगत खचा                (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308011 ऊर्ाा मन्त्रालय 45,587 2,352 5.16 
308012 विद्यतु विकास विभाग 239,165 42,273 17.68 
308013 विद्यतु महशलु तनधाारण आयोग 2,747 200 7.28 
308101 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 38,905 10,544 27.10 
308102 नदर्द बेतसन योर्ना तथा र्लविद्यतु विकास 

गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना 
103,277 - 0.00 

308104 सप्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 151,303 540 0.36 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2075 

ऊर्ाा मन्त्रालय 64 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम खरु्द बरे्ट खचा  प्रततशत 
308105 पंचेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 8,713 487 5.59 
308106 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 831,403 107,770 12.96 
308107 र्लविद्यतु आयोर्ना सम्बन्त्धी मापर्दण्ड 17,670 2,495 14.12 
308112 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 468,133 31,816 6.80 
308113 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत 10,136,887 10,009,621 98.74 
308114 नलतसं गाड र्लविद्यतु आयोर्ना विकास सतमतत - - - 
308115 राविय ऊर्ाा संकट तनिारण तथा विद्यतु विकास 

र्दशकसम्बन्त्धी कायायोर्ना 
289,930 9,388 3.24 

 र्म्मा 12,333,720 10,217,486 82.84 
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त िँचाइ मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 
विकट भ-ूबनािट तथा जतमनको अिस्थथततका कारणले नेपालको कुल क्षेरफल १,४७,१८,१०० हेक्टरमध्ये 
२६,४१,००० हेक्टर कृवियोग्य जतमन रहेको छ । कृवियोग्य जतमन मध्ये कररब १७,६६,००० हेक्टर 
जतमनमामार त िँचाइ  वुिधा पगुकेो अनमुान छ । जल पथान्त्तरण तथा जलाशययकु्त बहउुदे्दश्यीय 
आयोजनाहरूको कायाान्त्ियन अपके्षाकृत गततमा हनु न क्दा उक्त क्षेरफलको कररब ४० प्रततशत जतमनमा मार 
बार् है मवहना त िँचाइ  वुिधा उपलब्ध गराउन  वकएको अनमुान गररएको छ । नेपालको तराई, मधे , तभरी 
मधे , पहाति तथा उपत्यकाको भतूमगत जलश्रोतको स्थथतत  म्भाव्यता र पररमाणको अध्ययन गनुाका  ाथै 
 खु्खाग्रथत र िैकस्पपक श्रोत नभएका क्षेरहरूमा थयालो तथा तिप ट्युबिेलको माध्यमिाट त िँचाई उपलब्ध 
गराउने उदे्दश्य रास्खएको छ । 
 

२. दीर्ाकालीन  ोच: 
मलुकुको  म्पूणा कृवियोग्य भतूममा कृवि उत्पादकत्िमा योगदान पगु्ने गरी ििैभरर ददगो एिं भरपदो त िँचाइ 
 वुिधा परु् याउन,े जल उत्पन्न प्रकोपबाट त स्जात मानिीय, भौततक तथा आतथाक हानी-नोक् ानीलाई उपयकु्त 
प्रवितधको माध्यमबाट जोस्खम न्त्यूनीकरण गनुाका  ाथै रोजगारी त जाना गरी गररबी तनिारणमा  हयोग 
परु् याउन े। 
 

३. ध्येय: 
 कृविमा उत्पादकत्ि अतभिवृि गना टेिा परु् याउनका लातग मलुकुमा उपलब्ध जलस्रोतको अतधकतम 
उपयोग गरी त िँचाइ क्षेरको ददगो विका  एिं विथतार गने । 

 त िँचाइ  ंरचनाहरूको उस्चत ममात, प्रभािकारी जल व्यिथथापन, आधतुनकीकरण गने तथा नयािँ त िँचाइ 
योजनाहरूको तनमााण गरी ििैभरी भरपदो त िँचाइ  ेिा परु् याउन े। 

 त िँचाइका लातग  तह तथा भतूमगत जलस्रोतलाई  ंयोजनात्मक रुपमा उपयोग गने । 
  म्भाव्यताका आधारमा मलुकुका  बै क्षेरमा त िँचाइको  ंततुलत र  ामञ् जथययकु्त विका  गने । 
 बहउुद्देश्यीय जलाशय एिं अन्त्तर जलाधार जल थथानान्त्तरण योजना लगायत त िँचाइ म्बन्त्धी प्रवितधको 
विका  तथा कायाान्त्ियन गना  क्षम हनुे गरी  ंगठनात्मक  धुार तथा जनशस्क्तको क्षमता अतभिवृि 
गने । 

 जल उत्पन्न प्रकोपबाट त स्जात भौततक तथा आतथाक हानी नोक् ानीलाई तटबन्त्ध, थपर, चेकड्याम, 
िायोइस्न्त्जतनयररङ्ग तथा अन्त्य उपयकु्त प्रवितधको माध्यमबाट जन हभातगतामूलक पितत अपनाई न्त्यूनीकरण 
गदै जान े। 

 जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरणका लातग तनमााण भएका  ंरचनाहरूको आिश्यकतान ुार ममात  म्भार तथा 
पनुथथाापना गने । 
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 जन ंख्या िवृि, आप्रिा न, जलिाय ु पररितान, अिैज्ञातनक भ–ूउपयोग तथा जलजन्त्य प्रकोपका कारण 
जलाधार, िथतीटार, ठूला पूिााधारहरू (राजमागा) र अन्त्य  मदुाय ि ोिा  गने क्षेरमा परेको प्रततकूल 
प्रभािको अध्ययन गरी अनकुुलन म्बन्त्धी कायाक्रमहरू  ञ् चालन गने । 

 विकेन्त्रीकरणको अिधारणाअनरुुप आपतकालीन नदी तथा पवहरो तनयन्त्रण कायाक्रम र व्यिथथापनमा 
उपयकु्त प्रवितधको अिलम्िन गरी त्य मा थथानीय तनकायको  ंलग्नता िवृि गने। 

 नदी तथा पवहरो तनयन्त्रण व्यिथथापनमा प्रभािकारीता अतभिवृि गना  ंथथागत  दुृढीकरण तथा 
जनशस्क्तको विका  र पररचालन गने । 

४. रणनीततक उद्दशे्यहरूूः 
 तत्काल प्रततफल ददन े तथा रोजगार त जाना गने  ाना तथा मझौला  तह र भतूमगत त िँचाइ 
आयोजनाहरूको प्राथतमकतापूिाक कायाान्त्ियन गने । 

 बहउुद्देश्यीय जलाशययकु्त एिं जलाधार जलथथानान्त्तरण जलस्रोत आयोजना अन्त्तगात  ञ्चालन हनु े
त िँचाइका कायाक्रममाफा त ििैभरर त िँचाइ  वुिधा परु् याउने । 

 त िँचाइ  ंरचनाहरूको विका  एिं  ञ्चालन गदाा िातािरणमैरी, जलिाय ुपररितान अनकूुतलत,  हभातगता 
मूलक हनुे रोजगारी अतभिवृि गने गरी अध्ययन, अन ुन्त्धान, तिजाइन एिं कायाान्त्ियन गने। 

 त िँचाइ विका  कायाक्रम  ञ्चालन गदाा अन्त्य  म्बस्न्त्धत तनकाय िँग  मन्त्िय गरी थथानीय तहमा रहेका 
िातािरणमैरी तालतलैया, पोखरी, त म ार तथा मूलहरूको  ंरक्षण,  म्िर्द्ान हनुे गरी  ञ्चालन गने। 

 बाढी, पवहरो जथता जल उत्पन्न प्रकोपहरूको चनुौतीलाई  म्बोधन गना तनयन्त्रणका कायाक्रमहरू 
 ञ् चालन गनुाका  ाथै नदीको जलाधार क्षेरको एकीकृत  ंरक्षणको कायाक्रम  ञ् चालन गनाको लातग 
राविय तथा थथानीयथतरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्ियन गररनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण कायाहरू प्राथतमकताको आधारमा गरुु योजनाअनरुुप अपपकालीन, 
मध्यकालीन र दीर्ाकालीन कायाक्रमहरू तजुामा गरी  म्बन्त्धीत प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता  मूह  मेतको 
 हभातगतामा  ञ् चालन गररनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यिथथापन म्बन्त्धी आिश्यक पने पूिा  ूचना प्रणाली र चेतािनी प्रणाली व्यिथथापन 
कायामा जोि ददइनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित क्षेरलाई जोस्खमको आधारमा अतत जोस्खमपूणा क्षेर, जोस्खमपूणा क्षेर, 
 ामान्त्य जोस्खमपूणा क्षेर र जोस्खम रवहत क्षेरमा िगीकरण गरी  ोहीअन ुार प्राथतमकताको आधारमा क्षरे 
तनधाारण गररनेछ । िगीकरण गररएको क्षेरमा  ोहीअनरुुप िथती विका  तथा आतथाक वक्रयाकलापका 
कायाहरू गना प्रोत् ावहत गररनेछ । 

 जोस्खम रवहत बगर तथा उका  जग्गा प्रयोगका लातग तनजी क्षेरले चाहेमा  ो को उपयोग गनुा पूिा नेपाल 
 रकारको अनमुतत अतनिाया रुपमा तलनपुने व्यिथथा गररनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण तथा व्यिथथापनमा तनजी क्षेर,  हकारी तथा  मदुायमा आधाररत प्रकोप 
प्रभावित उपभोक्ता  मूहलाई  मेत  हभागी गराइनेछ । 

 तछमेकी मलुकु भइ बग्न े ीमा नदीहरूमा हनु ेििुान तथा कटानको  मथयालाई दिैु मलुकुको आप ी 
 मन्त्िय तथा  मझदारीका आधारमा  माधान गररनेछ । 
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 जल उत्पन्न प्रकोप िँग  म्बस्न्त्धत अन्त्तराविय  स्न्त्ध  म्झौता तथा मापदण्िको पालना गना विद्यमान काननुी 
एिं  ंथथागत व्यिथथामा  धुार गररनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण कायाको प्रभािकाररताका लातग नयािँ तथा उपयकु्त प्रवितधको पवहचान, विका  
तथा विथतारमा जोि ददइनेछ । 

 प्रदेश र थथानीय तनका िँग  मन्त्िय र  हकाया गरी ती तनकायलाई जोस्खम न्त्यूनीकरणमा पररचालन 
गराइनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यिथथापन क्षरेमा अन ुन्त्धान तथा विका को कायालाई प्राथतमकताका  ाथ अगाति 
बढाइनेछ । 

 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण तथा व्यिथथापनमा स्रोत,  ाधनको दोहोरोपना तथा व्यय हनु नददने नीतत 
अबलम्बन गररनेछ । 

 य  नीततमा उपलेस्खत उद्देश्य हात ल गना आिश्यकतान ुार काननुी र  ंथथागत  धुार गररनेछ । 
 

५. कायाक्षरे: 
नेपाल  रकार (काया विभाजन) तनयमािली, 2072 बमोस्जम य  मन्त्रालयले  म्पादन गनुापने कायाहरुूः 
 त िँचाइ क्षेरको विका ,  ंरक्षण, व्यिथथापन, तनयन्त्रण र उपयोग एिं विका  म्बन्त्धी नीतत, योजना तथा 
कायाक्रमको तजुामा, कायाान्त्ियन, अनगुमन र मूपयांकन; 

 त िँचाइ र य को उपयोग म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान,  िेक्षण तथा कायाान्त्ियन; 
 त िँचाइ म्बन्त्धी बहमुखुी योजनाको तनमााण,  ञ्चालन,  म्भार र प्रििान; 
 बाढी र नदी तनयन्त्रण; 
 त िँचाइ विका  म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान, आयोजनाको  म्भाव्यता अध्ययन, तनमााण  ञ्चालन,  म्भार र 
विका ; 

 त िँचाइ विका मा तनजी क्षेरको प्रििान; 
 जलस्रोत म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान,  िेक्षण तथा कायाान्त्ियन; 
 त िँचाइ आयोजनाहरूको तनमााण,  ंरक्षण र त िँचाइ  वुिधाको  मसु्चत प्रयोग (फामा त िँचाइ र  ाना 
त िँचाइ म्बन्त्धी कायााक्रमहरू  मेत); 

 भतूमगत जलस्रोत; 
 त िँचाइ र त्य को उपयोग  म्बन्त्धमा राविय तथा अन्त्तरााविय  ंर्  ंथथा िँग  म्पका ; 
 त िँचाइ र त्य को उपयोग म्बन्त्धी दर्द्पक्षीय िा बहपुक्षीय िाताा,  स्न्त्ध  म्झौता; 
 त िँचाइ िँग  म्बस्न्त्धत तनकाय िँग  मन्त्िय; 
 पानीपोत; 
 जलउपत्पन्न प्रकोप व्यिथथापन तथा तनयन्त्रण; 
 जल उत्पन्न प्रकोप म्बन्त्धी विियको अध्ययन, अन ुन्त्धान तथा कायाान्त्ियन; 
 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण म्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमको तजुामा कायाान्त्ियन, अनगुमन र 
मूपयाङ्कन; 

 जल उत्पन्न प्रकोप म्बन्त्धी विियमा अन्त्तरााविय प्रतततनतधत्ि; 
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 नेपाल इस्न्त्जतनयररंङ  ेिा अन्त्तगात देहायका  मूह, उप मूहको  ञ्चालन; 
(क) त तभल इस्न्त्जतनयररंङ  मूहको इररगशेन र हाइड्रोलोजी उप मूह; 
(ख) मेटेररयोलोजी  मूह; 
(ग) एग्री इररगशेन इस्न्त्जतनयररंङ  मूह; 

६. आतथाक ििा २०७४/७५ को बजेट िक्तव्यमा उस्पलस्खत नीतत तथा कायाक्रमहरुको २०७४ फागनु 
म ान्त्त म्मको प्रगतत वििरण: 
बुिँदा नं. बजेट िक्तव्यको  ंस्क्षप्त व्यहोरा फागनु म ान्त्त म्मको प्रगतत 

56 रानी जमरा कुलररया त ंचाइ 
आयोजनाको पवहलो चरण आगातम 
आतथाक ििामा  म्पन्न भइ दोस्रो 
चरणको प्रारस्म्भक काया शरुु गरीनछे। 
भेरी ििइ िाइभ ान बहदेु्दस्श्यय 
आयोजनाको  रुुङ खने्न काया स्शघ्र शरुु 
गरीनेछ। त क्टा त ंचाइ आयोजनाको 
पस्िमलफा को तनमााण कायालाइ ततब्रता 
ददइनेछ। 

भेरी बबइा िाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोजनाबाट तमतत 
2075/1/23  म्म 4060 तमटर टनेल िोरीङ्ग काया  म्पन्न 
भएको छ। रानी जमरा कुलररया त चाई आयोजनाको प्रथम चरण 
काया  म्पन्न हनु े तफा  काया भैरहेको र दोस्रो चरणको लातग 
विश्वबैंक र अथामन्त्रालय विच 200 तमतलयन िलरको  म्झौता 
भएको छ। 

 

७१ ठूला र तनमााणाधीन त िँचाइ 
आयोजनाहरुको तनमााण कायालाई तीब्रता 
ददइनेछ।नदीमातथका  खु्खा टारहरुको 
त िँचाइका लातग नदीमातथको गह्रा 
हराभरा त िँचाइ योजना विथतार गररनेछ। 
 ाना त िँचाइका कायाक्रमहरु कृिकको 
मागअन ुार कायाान्त्ियन गररनेछ। 
कृविका  पुरजोन, जोन, पकेट र 
ब्लकहरुमा उपयकु्त प्रवितधबाट त िँचाइ 
 वुिधा परु् याइनछे। 

ठूला र तनमााणाधीन त िँचाइ आयोजनाहरुको तनमााण कायालाई 
तीब्रताका ाथ अगाति बढाइएको।  

७२  ञ् चालन रहेका  नु री-मोरङ, 
बागमती, कमला लगायतका त िँचाइ 
आयोजनाहरुलाई उच्च क्षमतामा 
चलाउने गरी ममात गररनछे।िहृत 
त िँचाइ आयोजनाहरुको पनुथथाापना 
कायालाई तनरन्त्तरता ददएको छु। मिृ 
तराई मधे  त िँचाइ आयोजना र मझौला 
त िँचाइ कायाक्रमलाई तनरन्त्तरता ददएको 
छु।  

 नु री मोरंग त िँचाइ आयोजना 
१) ८ िटा थपर तनमााण 

२) १०% हेििक् ा इन्त्टेक  ञ् चालन तथा ममात  म्भार 
बाग्मती त िँचाइ आयोजना 

१) १.१ हेक्टर जग्गा खररद भएको। 

२) १.१ वक.तम. त स्ञ् चत के्षर बचाउ तथा  ंरक्षण काया 
३) ५५% के्षततग्रथत  ंरचना स्जणोर्द्र काया। 

४) ९ वक.तम. नहर De-Silting काया। 

 

कमला लगायतका त िँचाइ आयोजनाहरु य  बिाको आ.ि.मा 
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आएको बाढीबाट आंस्शक रुपमा क्षतीग्रथत भएकोले बजेटको 
अभािमा उच्च क्षमतामा  ञ् चालन गना कदठन देस्खन्त्छ। 

2) य  ििाको वितनयोस्जत बजेटबाट कायाक्रमअनरुुप आयोजना 
 ञ् चालनमा विशेि प्राथातमकता ददई ममात काया अगाति बढी 
रहेको। 

3) बृहत त िँचाइ आयोजनाहरुमा वितनयोस्जत बजेटबाट अतत 
आिश्यक  ंरचनाहरुको तनमााण काया गना लागत अनमुान 
थिीकृतत, टेण्िर प्रवक्रया तयार भइरहेको। 

७. आतथाक ििा २०७४/७५ को फागनु म ान्त्त म्ममा  म्पादन भएका महत्िपूणा कायाहरू: 
 आतथाक ििाको फापगनु म ान्त्त म्म ३६ हजार २  य २० हेक्टर त स्ञ् चत क्षेर (लष्यकयको ६५ 
प्रततशत) प्रगतत हात ल भएको ।  

 भ-ूकम्पबाट क्षततग्रथत त िँचाइ प्रणालीहरुको ममात  म्भार तथा पनुतनमााणका लातग १४ िटा 
स्जपलाहरुको २  य ७७ िटा त िँचाइ प्रणालीमा वितनयोस्जत बजेटको ७३ प्रततशत प्रगतत हात ल 
भएको ।  

 रानी जमरा कुलररया त िँचाइ आयोजना तफा  0.47 वक.तम. मूल नहर तनमााण , 1.1 िटा मूल नहर 
 ंरचना , 0.48 वक.तम. वफिर नहर तनमााण, 1.3 िटा वफिर नहर  ंरचना तनमााण, 1.1 िटा नयािँ 
शाखा नहर  ंरचना तनमााण भएको ।  

 भेरी बबइ त िँचाइ आयोजना तफा  0.1 वक.तम एक् े  रोि ग्राभल काया, 1.54 वक.तम.  रुुङ्ग तनमााण 
काया (त चाई प्रणालीको तनमााण) भएको ।  

 त क्टा त िँचाइ आयोजना तफा  4.12 हेक्टर जग्गा खररद भएको मूल नहरमा थटक्चर तनमााण 2.8 
वक.मी., मूल नहर लाइतनङ्ग काया 0.6 वक.तम. , नहरको माटो काया 0.5 वक.तम. भएको र 6.4 
वक.तम. त स्ञ् चत क्षेर बचाउ तथा  ंरक्षण काया  म्पन्त् न भएको ।  

 बबई त िँचाइ आयोजनातफा  1.63 वक.तम. ग्रातमण तथा  तभा   िक, 3.51 वक.तम. मलु नहर, 0.7 
वक.तम. नहर ररमोितलङ्ग काया  म्पन्त् न भएको, बाढीबाट क्षततग्रथत 0.43 वक.तम. त िँस्चत क्षेर तथा 
 ंरचना तटबन्त्ध पनुतनमााण काया  म्पन्त् न भएको ।  

 वितभन्न स्जपलामा गरर २०६ िटा थयालो ट्यूबिेल ६५ िटा तिप ट्यबूिेल तनमााण  म्पन्न भएको। 

 नदी तनयन्त्रण कायाक्रम तफा  ३३.०८ वक.मी. तटबन्त्ध तनमााण हनुकुो  ाथै वितभन्न ५० िटा पवहरो 
तनयन्त्रण  म्बन्त्धी काया भइरहेको । 

 जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरण  हयोग कायाक्रम तफा  ३० िटा जलाधार क्षेरमा तनमााण काया भैरहेको 
र ३ िटा  म्पन्न हनुकुो ाथै ४ िटा पूिााधार  ंरक्षण काया भएको र १ िटा  म्पन्न। 

 भारतीय अनदुान  हयोगमा  ंचतलत नदी तनयन्त्रण योजनाहरु तफा  ०.२५ वक.मी. तटबन्त्ध तनमााण 
भएको । 

 बथती टार बजार  ंरक्षण कायाहरु तफा  ०.४५ वक.मी.तटबन्त्ध तनमााण भएको । 
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८. आतथाक ििा 207३/7४ मा वितनयोस्जत बजेट तथा खचाको यथाथा वििरणूः 
चाल ुखचा       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357011 त िँचाइ मन्त्रालय 30924 30845 99.74 
357012 त िँचाइ विभाग 102430 87759 85.68 
357013 क्षेरीय त िँचाइ तनदेशनालयहरु 54913 54913 100.00 
357014 त िँचाइ विका  तितभजन- ब तितभजन  मेत 380891 380891 100.00 
357015 त िँचाइ व्यिथथापन तितभजन - ८ 76716 76716 100.00 
357016 यास्न्त्रक कायाालय-३ 15304 11315 73.93 
357017 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण विभाग 191671 174186 90.88 
357101 प्रणाली व्यिथथापन तथा तातलम कायाक्रम 8102 8102 100.00 
357102 त िँचाइ  ंथथागत विका  कायाक्रम 11729 11714 99.87 
357103 त िँचाइ तथा जलस्रोत व्यिथथापन आयोजना (त िँचाइ ) 145556 121069 83.18 
357105 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुथतर कायाक्रम 3923 2776 70.76 
357107 यास्न्त्रक व्यिथथापन कायाक्रम 382 351 91.88 
357108  मदुाय व्यिस्थथत त स्ञ् चत कृवि क्षेर आयोजना 21264 18922 88.99 
357109 नदी तनयन्त्रण 71120 70144 98.63 
357110 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोजना 11859 11306 95.34 
357112 भारतीय अनदुान  हयोगमा  ंचातलत नदी तनयन्त्रण आयोजनाहरु ( 

बागमती,कमला,खािँिो र लालबकैया  मेत) 
8852 8551 96.60 

357113 भतूमगत जलस्रोत विका   तमतत 49680 39726 79.96 
357114 भतूमगत थयालो तथा तिप टु्यबबेल त िँचाइ आयोजना 5049 4098 81.16 
357117  खेुत उपत्यका त िँचाइ आयोजना 331 329 99.40 
357118 ममात  म्भार आयोजनाहरु 32689 29749 91.01 
357119 बहृत  रकारी त िँचाइ योजनाको पनुथथाापना तथा व्यिथथापन 

हथतान्त्तरण 
10616 10123 95.36 

357120 बागमती त िँचाइ आयोजना 19136 18747 97.97 
357121 बबई त िँचाइ आयोजना 14474 14474 100.00 
357122 महाकाली त िँचाइ आयोजना (कन्त्चनपरु) 17508 16070 91.79 
357123  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोजना (तेस्रो) 28786 28786 100.00 
357124 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोजना, दाङ 6935 6935 100.00 
357125 त क्टा त िँचाइ आयोजना 17976 17525 97.49 
357126 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोजना 3935 3912 99.42 
357127  मझौला त िँचाइ आयोजना 6875 6620 96.29 
357128 दरौदी- पालङुटार त िँचाइ (नदी तनयन्त्रण) आयोजना 750 750 100.00 
357129 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 386 385 99.74 
357130  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 394 370 93.91 
357131 टार - बजार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररिोर  मेत) 862 859 99.65 
357132 रानी जमरा कुलररया त िँचाइ आयोजना ( प्रणाली आधतुनकीकरण 

 मेत) 
33042 33042 100.00 

357135 भेरी - ििई िाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोजना 12421 12421 100.00 
357136 जल ाधन योजना तयारी  वुिधा आयोजना 39262 34028 86.67 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357137 त िँचाइ पनुथथाापना आयोजना (कुिेत फण्ि) 3286 2285 69.54 
357138 भतूमगत जल त िँचाइ तबका  तितभजन 70267 54402 77.42 
357139 जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 11560 6097 52.74 
357140  म्बिृ तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 3424 2491 72.75 
357141  नुकोशी मररन िाईभ ान बहउुदे्दस्शय आयोजना 2218 1460 65.83 

 जम्मा 1527498 1415244 92.65 
पुिँजीगत खचा        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357011 त िँचाइ मन्त्रालय 14474 11670 80.63 
357012 त िँचाइ विभाग 946 943 99.68 
357014 त िँचाइ विका  तितभजन- ब तितभजन  मेत 20547 19065 92.79 
357015 त िँचाइ व्यिथथापन तितभजन - ८ 5580 5570 99.82 
357101 प्रणाली व्यिथथापन तथा तातलम कायाक्रम 993 832 83.79 
357102 त िँचाइ  ंथथागत विका  कायाक्रम 69101 65298 94.50 
357103 त िँचाइ तथा जलस्रोत व्यिथथापन आयोजना (त िँचाइ ) 1419210 1188415 83.74 
357105 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुथतर कायाक्रम 74190 69659 93.89 
357107 यास्न्त्रक व्यिथथापन कायाक्रम 23638 23616 99.91 
357108  मदुाय व्यिस्थथत त स्ञ् चत कृवि क्षेर आयोजना 1091608 846554 77.55 
357109 नदी तनयन्त्रण 6424580 6257255 97.40 
357110 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोजना 314800 292353 92.87 
357112 भारतीय अनदुान  हयोगमा  ंचातलत नदी तनयन्त्रण आयोजनाहरु ( 

बागमती,कमला,खािँिो र लालबकैया  मेत) 
709120 708029 99.85 

357113 भतूमगत जलस्रोत विका   तमतत 45000 28991 64.42 
357114 भतूमगत थयालो तथा तिप टु्यबबेल त िँचाइ आयोजना 687809 630338 91.64 
357117  खेुत उपत्यका त िँचाइ आयोजना 0 0 0 
357118 ममात  म्भार आयोजनाहरु 1312195 1100107 83.84 
357119 बहृत  रकारी त िँचाइ योजनाको पनुथथाापना तथा व्यिथथापन 

हथतान्त्तरण 
760884 754392 99.15 

357120 बागमती त िँचाइ आयोजना 613433 505402 82.39 
357121 बबई त िँचाइ आयोजना 1038189 1022601 98.50 
357122 महाकाली त िँचाइ आयोजना (कन्त्चनपरु) 442813 436457 98.56 
357123  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोजना (तेस्रो) 788623 710472 90.09 
357124 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोजना, दाङ 332806 332224 99.83 
357125 त क्टा त िँचाइ आयोजना 1561317 1212886 77.68 
357126 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोजना 585031 466894 79.81 
357127  मझौला त िँचाइ आयोजना 3553366 3325215 93.58 
357128 दरौदी- पालङुटार त िँचाइ (नदी तनयन्त्रण) आयोजना 40029 32323 80.75 
357129 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 176810 150723 85.25 
357130  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 281342 261727 93.03 
357131 टार - बजार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररिोर  मेत) 344500 315394 91.55 
357132 रानी जमरा कुलररया त िँचाइ आयोजना ( प्रणाली आधतुनकीकरण 2478902 2317908 93.51 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
 मेत) 

357135 भेरी - ििई िाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोजना 542369 506554 93.40 
357136 जल ाधन योजना तयारी  वुिधा आयोजना 161643 92146 57.01 
357137 त िँचाइ पनुथथाापना आयोजना (कुिेत फण्ि) 206083 70303 34.11 
357138 भतूमगत जल त िँचाइ तबका  तितभजन 1963 1940 98.83 
357139 जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 32220 28164 87.41 
357140  म्बिृ तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 1940961 1691441 87.14 
357141  नुकोशी मररन िाईभ ान बहउुदे्दस्शय आयोजना 20518 1322 6.44 

 जम्मा 28117593 25485183 90.64 

९. आतथाक ििा २०७४/७५ मा वितनयोस्जत बजेट तथा २०७४ चैर म ान्त्त म्मको खचाको अिथथाूः 
  चाल ुखचा        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357011 त िँचाइ मन्त्रालय 47,682 23,209 48.67 
357012 त िँचाइ विभाग 125,119 71,693 57.30 
357013 क्षेरीय त िँचाइ तनदेशनालयहरु 60,711 42,855 70.59 
357014 त िँचाइ विका  तितभजन- ब तितभजन  मेत 458,730 293,345 63.95 
357015 त िँचाइ व्यिथथापन तितभजन - ८ 96,706 60,173 62.22 
357016 यास्न्त्रक कायाालय-३ 22,425 8,190 36.52 
357017 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण विभाग 216,759 133,699 61.68 
357101 प्रणाली व्यिथथापन तथा तातलम कायाक्रम 8,605 5,930 68.91 
357102 त िँचाइ  ंथथागत विका  कायाक्रम 11,247 8,279 73.61 
357103 त िँचाइ तथा जलस्रोत व्यिथथापन आयोजना (त िँचाइ ) 174,316 82,157 47.13 
357105 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुथतर कायाक्रम 3,964 696 17.56 
357107 यास्न्त्रक व्यिथथापन कायाक्रम 441 514 116.55 
357108  मदुाय व्यिस्थथत त स्ञ् चत कृवि क्षेर आयोजना 25,072 14,378 57.35 
357109 नदी तनयन्त्रण 99,936 59,637 59.68 
357110 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोजना 10,520 7,547 71.74 
357112 भारतीय अनदुान  हयोगमा  ंचातलत नदी तनयन्त्रण आयोजनाहरु 

( बागमती,कमला,खािँिो र लालबकैया  मेत) 
10,796 4,382 40.59 

357113 भतूमगत जलस्रोत विका   तमतत 66,631 29,171 43.78 
357114 भतूमगत थयालो तथा तिप टु्यबबेल त िँचाइ आयोजना 4,962 2,435 49.07 
357118 ममात  म्भार आयोजनाहरु 37,362 18,194 48.70 
357119 बहृत  रकारी त िँचाइ योजनाको पनुथथाापना तथा व्यिथथापन 

हथतान्त्तरण 
11,967 7,005 58.54 

357120 बागमती त िँचाइ आयोजना 21,524 13,130 61.00 
357121 बबई त िँचाइ आयोजना 18,809 12,827 68.20 
357122 महाकाली त िँचाइ आयोजना (कन्त्चनपरु) 19,330 12,691 65.65 
357123  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोजना (तेस्रो) 28,846 19,160 66.42 
357124 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोजना, दाङ 7,565 5,122 67.71 
357125 त क्टा त िँचाइ आयोजना 23,519 14,968 63.64 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357126 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोजना 4,072 3,098 76.08 
357127  मझौला त िँचाइ आयोजना 12,957 6,194 47.80 
357128 दरौदी- पालङुटार त िँचाइ (नदी तनयन्त्रण) आयोजना 767 267 34.81 
357129 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 414 189 45.65 
357130  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 455 271 59.56 
357131 टार - बजार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररिोर  मेत) 1,270 613 48.27 
357132 रानी जमरा कुलररया त िँचाइ आयोजना ( प्रणाली आधतुनकीकरण 

 मेत) 
49,491 21,704 43.85 

357135 भेरी - ििई िाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोजना 18,487 10,936 59.16 
357136 जल ाधन योजना तयारी  वुिधा आयोजना 41,875 16,341 39.02 
357137 त िँचाइ पनुथथाापना आयोजना (कुिेत फण्ि) 3,427 1,444 42.14 
357138 भतूमगत जल त िँचाइ तबका  तितभजन 86,247 47,966 55.61 
357139 जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 15,966 5,959 37.32 
357140  म्बिृ तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 3,994 2,301 57.61 
357141  नुकोशी मररन िाईभ ान बहउुदे्दस्शय आयोजना 2,205 978 44.35 

 जम्मा 1,855,171 1,069,648 57.66 
पुिँजीगत खचा       (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357011 त िँचाइ मन्त्रालय 14,660 695 4.74 
357012 त िँचाइ विभाग 1,147 1,147 100.00 
357014 त िँचाइ विका  तितभजन- ब तितभजन  मेत 22,636 11,185 49.41 
357015 त िँचाइ व्यिथथापन तितभजन - ८ 6,478 2,823 43.58 
357016 यास्न्त्रक कायाालय-३ 1,432 1,220 85.20 
357101 प्रणाली व्यिथथापन तथा तातलम कायाक्रम 923 136 14.73 
357102 त िँचाइ  ंथथागत विका  कायाक्रम 68,287 5,816 8.52 
357103 त िँचाइ तथा जलस्रोत व्यिथथापन आयोजना (त िँचाइ ) 1,290,807 500,588 38.78 
357105 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुथतर कायाक्रम 83,332 18,592 22.31 
357107 यास्न्त्रक व्यिथथापन कायाक्रम 33,793 20,945 61.98 
357108  मदुाय व्यिस्थथत त स्ञ् चत कृवि क्षेर आयोजना 1,515,152 601,525 39.70 
357109 नदी तनयन्त्रण 7,716,356 3,947,178 51.15 
357110 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोजना 192,254 50,747 26.40 
357112 भारतीय अनदुान  हयोगमा  ंचातलत नदी तनयन्त्रण 

आयोजनाहरु ( बागमती,कमला,खािँिो र लालबकैया 
 मेत) 

683,232 32,503 4.76 

357113 भतूमगत जलस्रोत विका   तमतत 41,539 11,892 28.63 
357114 भतूमगत थयालो तथा तिप टु्यबबेल त िँचाइ आयोजना 422,732 106,802 25.26 
357118 ममात  म्भार आयोजनाहरु 1,312,936 249,767 19.02 
357119 बहृत  रकारी त िँचाइ योजनाको पनुथथाापना तथा 

व्यिथथापन हथतान्त्तरण 
615,869 355,000 57.64 

357120 बागमती त िँचाइ आयोजना 467,968 342,557 73.20 
357121 बबई त िँचाइ आयोजना 737,546 374,559 50.78 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम खदु बजेट खचा  प्रततशत 
357122 महाकाली त िँचाइ आयोजना (कन्त्चनपरु) 460,495 406,649 88.31 
357123  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोजना (तेस्रो) 597,616 297,771 49.83 
357124 प्रगन्ना तथा बड्कापथ त िँचाइ आयोजना, दाङ 232,879 81,795 35.12 
357125 त क्टा त िँचाइ आयोजना 1,563,640 740,369 47.35 
357126 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइ आयोजना 623,760 119,837 19.21 
357127  मझौला त िँचाइ आयोजना 3,819,870 1,558,392 40.80 
357128 दरौदी- पालङुटार त िँचाइ (नदी तनयन्त्रण) आयोजना 40,667 7,733 19.02 
357129 कणााली अंचल त िँचाइ विका  कायाक्रम 126,445 67,121 53.08 
357130  ेती महाकाली त िँचाइ विका  कायाक्रम 241,965 118,928 49.15 
357131 टार - बजार  ंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रािती बगर कोररिोर 

 मेत) 
412,882 295,837 71.65 

357132 रानी जमरा कुलररया त िँचाइ आयोजना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत) 

1,921,341 920,115 47.89 

357135 भेरी - ििई िाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोजना 3,369,605 1,821,222 54.05 
357136 जल ाधन योजना तयारी  वुिधा आयोजना 277,647 44,052 15.87 
357137 त िँचाइ पनुथथाापना आयोजना (कुिेत फण्ि) 791,609 167,181 21.12 
357138 भतूमगत जल त िँचाइ तबका  तितभजन 2,279 1,267 55.59 
357139 जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 65,987 11,067 16.77 
357140  म्बिृ तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 1,512,771 395,853 26.17 
357141  नुकोशी मररन िाईभ ान बहउुदे्दस्शय आयोजना 31,882 9,477 29.73 

 जम्मा 31,322,419 13,700,343 43.74 
 

   



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय  75 
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१. पषृ्ठभतूमिः  

कानूनी राज्यको अिधारणाअनरुुप नेपाल कानूनको तर्ुमुा, मौर्दुा कानूनहरूमा समसामवयक संशोधन एिं 
नेपाल रार्परको प्रकाशन तथा राविय एिं अन्त्तराुविय विषयमा कानूनी राय लगायत न्त्याय प्रशासनसँग 
सम्बन्न्त्धत कायहुरू सम्पादन गन ुकानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।  
२. दीर्कुालीन सोचिः 
नेपाली र्नताको इच्छा र आकांक्षा अनकूुलको कानूनी संरचना, न्त्याय अनभुतू गन ुसक्न ेन्त्याय प्रबन्त्ध र देश 
विकास तथा राज्य सञ् चालनका लातग आिश्यक कानून तर्ुमुा गने।  
३. ध्येयिः 

 संविधान प्रदत्त मौतलक हक र विश् िव्ययापी रूपमा अिलम्बन गिरएका मानि अतधकारहरूको प्रि्ुन 
र संरक्षण गने। 

 कानूनको प्रभािकारी कायाुन्त्ियनबाट कानूनी शासनको अनभुतूत र्नतामा परु् याउनेने, कानूनी 
सहायताको प्रभािकािरता अतभिवृ् गने ।  

४. रणनीततहरुिः 
4.1 समविगत लष्यिः 

 ऐन, अध्यादेश, तनयम र आदेश बनाउनेने सम्बन्त्धमा परामश ुददने, मस्यौदा गने, मस्यौदा र्ाँच गने, 

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

परामश ुददने,  
 कानूनको एकीकरण तथा संवहताकरण, नेपाल कानून, अन्त्तराुविय कानून, न्त्याय प्रणाली र न्त्याय प्रशासनको 

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

4.2 कायनुीततगत लष्यिः 
 न्त्यायमा आम र्नताको समान पहुँच अतभिवृ् गरी कानूनको शासन सदुृढ गने,  
 कानून तनमाुणमा सरोकारिालाहरूको सहभातगता सतुनन्श् चत हनु ेव्ययिस्था गने,  
 सिसुलुभ, तछटो, छिरतो न्त्याय सम्पादन गरी त्यसको प्रभािकारी कायाुन्त्ियन गने,  
 मानि अतधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्ि्ुनका लातग राज्यका तनकायहरूलाई पिरचालन गने,  
 मानि अतधकारको विषयलाई सबै क्षेरगत विषय, विकास नीतत, योर्ना र कायकु्रमहरूमा समािेश  

गने ।  
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4.3 रणनीततक उनेद्दशे्य  

 कानूनको शासनलाई प्रि्नु गन ु आिश्यक कानूनको पवहचान तथा सधुार गने तथा मानि 
अतधकारको मूल्य मान्त्यताअनसुारको कानूनको विकास हनु ेअिसरको सरृ्ना गने, 

 न्त्याय सेिामा कायरुत र्नशन्िलाई कानूनको व्ययिहािरक प्रयोग तथा समसामवयक विषयमा 
आिश्यक तालीमको व्ययिस्था गने,  

 न्त्यायको विकेन्त्रीकरण गने, कानूनी सहायतामा अतभिवृ् गने तथा मेलतमलाप लगायत वििाद 
समाधानका िैकन्ल्पक उनेपायहरूको प्रयोगमा अतभिवृ् गने, 

 ऐन तथा तनयम संग्रहको अद्याितधक प्रकाशन तथा वितरण गने, गराउनेने, 
 कानून कायानु्त्ियनलाई र्ोड ददन न्र्ल्लास्तरमा मानि अतधकार लगायतका महत्त्िपूण ु कानूनी 

व्ययिस्थाहरूको सम्बन्त्धमा सचेतना कायकु्रमक सञ्चालन गने, गराउनेने । 

५. कायकु्षरेिः  

नेपाल सरकार (कायवुिभार्न) तनयमािली, २०७२ बमोन्र्म यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुपुने कायहुरु 
देहायानसुार रहेका छन ्: 

 ऐन, अध्यादेश, तनयम र आदेशको तर्ुमुा; 
 नेपाल कानून, अन्त्तराुविय कानून, न्त्याय प्रणाली र न्त्याय प्रशासनको अनसुन्त्धान, पनुरािलोकन र 

सधुार; 
 नेपाल रार्परमा प्रकाशन हनु ेसूचनाहरूको सम्पादन; 
 कानूनी राय तथा परामश;ु 
 अन्त्तराुविय करार तथा अन्त्य तलखतको मस्यौदा र सोसम्बन्त्धी परामश;ु 
 सरकारी मदु्दा विताु, तमलापर र नपेाल सरकारलाई सरोकार पने मदु्दाको प्रततरक्षा; 
 देहायका विषयमा प्रदान गिरने कानूनी राय- 

(क) दिपक्षीय िा बहपुक्षीय सन्न्त्ध सम्झौताको अनमुोदन, हस्ताक्षर, सन्म्मलन िा स्िीकृतत िा 
समथनु; 

(ख) अन्त्तराुविय िा अन्त्तरसरकारी संस्थाको सदस्यता प्राति; 
(ग) अन्त्तराुविय कानूनी दावयत्ि; 
(र्) अन्त्तराुविय सम्मेलन र िाताुमा अन्त्तराुविय कानूनको विषयमा अपनाउनेनपुने दृविकोण; 

 नोटरी पन्ललक तथा नोटरी पन्ललक पिरषद्; 
 अन्त्तराुविय कानूनी वििाद; 
 अन्त्तराुविय कानूनसम्बन्त्धी संस्था र सम्मेलन; 
 नेपाल सरकारलाई आिश्यक पने कानून तथा कानूनी तलखत र सन्न्त्धको अनिुाद; 
 नेपाल पक्ष भएका सन्न्त्धको केन्त्रीय अतभलेखीकरण; 
 कानूनको एकीकरण तथा संवहताकरण; 
 सन्न्त्ध, सम्झौताहरूको प्रकाशन; 
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 सिोच्च अदालत र अन्त्तगतुका अदालतसम्बन्त्धी काम, न्त्याय प्रशासन, मदु्दा र अदालती लगत तथा 
सरकारी मदु्दाको अतभलेख; 

 विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा यस्तै प्रकृततका अन्त्य अदालत तथा 
न्त्यायाधीकरण; 

 तनिःशलु्क कानूनी सहायता; 
 कानून वकताबको व्ययिस्था तथा प्रकाशन; 
 वििाद समाधानका िैकन्ल्पक उनेपाय; 
 कानून तथा न्त्यायसँग सम्बतधत राविय तथा अन्त्तराुविय संर्, संस्थासँग सम्पकु सहयोग र समन्त्िय; 
 व्ययिस्थावपका–संसदसम्बन्त्धी नीतत, योर्ना र कायकु्रमको तर्ुमुा तथा कायाुन्त्ियन; 
 व्ययिस्थावपका–संसद, व्ययिस्थावपका–संसद सन्चिालय तथा सोसम्बन्त्धी सेिाका कमचुारीको सेिा 

सञ्चालन; 
 व्ययिस्थावपका–संसदको िैदेन्शक सम्पकु र समन्त्िय; 
 अन्त्तर-व्ययिस्थावपका संर् (आई.पी.यू.); 
 सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक; 
 सरकारी आश्वासन तथा सङ्कल्पको कायाुन्त्ियन; 
 संविधानसभा अदालत; 
 महान्त्यायातधििाको कायाुलय; 
 न्त्याय पिरषद; 
 न्त्याय सेिा आयोग; 
 रार्स्ि न्त्यायाधीकरण; 
 न्त्यावयक र्ाँचबझु आयोग; 
 नेपाल कानून आयोग; 
 नेपाल कानून व्ययिसायी पिरषद; 
 राविय न्त्यावयक प्रततष्ठान; 
 नेपाल न्त्याय सेिाको सेिा सञ्चालन । 

६. चाल ुआतथकु िष ु२०७४/७५ िागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरुिः 
क. कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 
 नेपालको संविधानको कायाुन्त्ियन गन ु११० िटा विषयमा संर्ीय कानून, २२ िटा विषयमा प्रदेश 

कानून र ६ िटा विषयमा स्थानीय कानून बनाउनेन ुपने विषय पवहचान गिरएको र पवहचान भएका 
विषयहरुलाई प्राथतमकताक्रम तनधारुण गरी सो बमोन्र्म अगातड बढाई कानून तनमाुणको प्रवक्रयालाई 
तनरन्त्तरता ददइएको छ।यस क्रममा 32 िटा वितभन्न विधेयक व्ययिस्थावपका-संसदबाट पािरत भएका 
छन।् वितभन्न 39 िटा विधेयक व्ययिस्थावपका-संसदमा पेश गिरएको छ। यस मन्त्रालयबाट तर्ुमुा 
गनुपुने विषयका विधेयकहरुको अिधारणापर तयार गरी नेपाल सरकार, मन्न्त्रपिरषदबाट सै्ान्न्त्तक 
सहमतत प्राि भइ प्रारन्म्भक मस्यौदा तयार भएको छ। नयाँ विधेयक तर्ुमुा सम्बन्त्धमा वितभन्न 
मन्त्रालयलाई 21 िटा विषयमा यस मन्त्रालयबाट सै्ान्न्त्तक सहमतत ददइएको । 
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 संर्ीयता कायाुन्त्ियन सम्बन्त्धमा न्त्याय प्रशासनसँग सम्बन्न्त्धत महत्त्िपूण ुऐनहरु पािरत भइ पनुरािेदन 
अदालतहरु उनेच्च अदालतमा रुपान्त्तरण भइ न्त्यायपातलकाको संरचना पिरितनु भएको । 

 मलुकुी देिानी संवहता, मलुकुी देिानी कायवुितध संवहता, मलुकुी अपराध संवहता, मलुकुी िौर्दारी 
कायवुितध संवहता र िौर्दारी कसूर सर्ाय तनधाुरण तथा कायानु्त्ियन विधेयकहरु तमतत 2075 भार 
1 देन्ख लागू हनु ेगरी प्रमान्णकरण भएको छ । 

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्तराुविय महासन्त्धीहरु तस्ान्त्त तथा मूल्य मान्त्यता र नविनतम अिधारणा 
विषयमा न्त्यायाधीश, वितभन्त् न सरकारी तनकायका प्रमखु, कमचुारी, नेपाल बार एसोन्शएसनका 
प्रतततनतध, गैर सरकारी तनकायका प्रतततनतध र सञ् चारकमीसँग गिरएको तनम्न कायकु्रमहरु सम्पन्त् न 
गिरएका छन ्। 

सम्पन्त् न कायकु्रम कायकु्रम सचातलत न्र्ल्ला लाभान्न्त्ित/सहभागी 
संख्या 

मानि अतधकार र मानिीय कानूनका सम्बन्त्धमा 
सचेतना कायकु्रम 

अर्ाुखाँची, गलु्मी, कवपलिस्त,ु 
तेह्रथमु, संखिुासभा, धनकुटा, 
सलाुही, पसा,ु तसन्त्धपुाल्चोक, 
दोलखा, रामेछाप, सनुसरी, 
सिरी, तसराहा, बददुया, धनषुा, 
महोत्तरी,काभ्रपेलाञ्चोक र 
कञ्चनपरु  

6172 

लैविक वहंसा विरु्को राविय काययुोर्ना 
अन्त्तगतु कानूनी सधुार, सचेतना कायकु्रम 

सिरी, रौतहट, कैलाली, 
मोरङ र तसराहा 

1245 

र्ातीय भेदभाि तथा छुिाछुत विरु्को कानूनी 
अतभयान 

कास्की, सनुसरी, तसराहा र 
कैलाली 

1609 

कास्की, तनहुँ, मोरि र 
कैलाली 

1134 

न्र्ल्ला तहमा परकारहरुसँग संविधानका 
अन्त्तरिस्त,ु संविधान कायाुन्त्ियनमा तनमाणु 
भइरहेका कानूनहरुको वििरण र सञ् चार 
माध्यमको भतूमकासम्बन्त्धी अन्त्तरवक्रया  

अर्ाुखाँची, मोरङ र कैलाली  173 

कास्की 166 

वििाद समाधानका िैकन्ल्पक उनेपायसम्बन्त्धी 
अन्त्तरवक्रया 

गोरखा 121 

मानि अतधकारसम्बन्त्धी विश्वव्ययापी आितधक 
पनुरािलोकन तसिारीस कायाुन्त्ियनसम्बन्त्धी 
कायकु्रम 

तेह्रथमु, लमर्िु र रोल्पा 307 

भ्रिाचार विरु्को संयिु रािसंर्ीय महासन्न्त्ध 
अन्त्तगतुको काययुोर्ना कायाुन्त्ियनसम्बन्त्धी 

सलाुही, पसाु, सिरी, कैलाली 
र स्याङ्र्ा 

907 
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सम्पन्त् न कायकु्रम कायकु्रम सचातलत न्र्ल्ला लाभान्न्त्ित/सहभागी 
संख्या 

अन्त्तरवक्रया कायकु्रमहरु  
 
शान्न्त्त कोष अन्त्तगतु सञ् चातलत " Enhancing 

Access to Justice for CAP(Conflict Affected 

People) " कायकु्रम अन्त्तगतु legal awareness 

Campaigns in High School and Villages 

targeting to CAP including women, girls and 

marginalized सञ्चालन गिरएको 

 तसन्त्धपुाल्चोक, रामेछाप, 
धाददङ, गोरखा, लमर्िु, 
तनहुँ, स्याङ्र्ा, कास्की, 
भोर्परु, खोटाङ, रोल्पा, दाङ 
र प्यूठान  

4025 

र्मु्ती कानूनी सहायता न्क्लतनक सञ्चालन भोर्परु 85 
संक्रमणकालीन न्त्याय, कानून र आयोर्ना 
समापनसम्बन्त्धी विषयहरुमा अन्त्तरवक्रया कायकु्रम 
सञ्चालन 

104 

िन्त्ि पीतडत व्ययन्िहरुको अिस्थासम्बन्त्धी 
अन्त्तरवक्रया कायकु्रम सञ्चालन 

87 

कानूनी सहायता प्रदायकहरुलाई क्षमता अतभिवृ् 
तातलम  

६४ 

 

 कानूनी सहायता कायकु्रमको प्रभािकािरता अतभिवृ् गन ुकानूनी सहायताको प्रभािकािरता सम्बन्त्धमा 
अदालत, सरकारी िवकल कायाुलय, कानून व्ययिसायी, गैर सरकारी तनकाय, सञ् चारकमी र कानूनी 
सहायतासँग सम्बन्न्त्धत अन्त्य सरोकारिालाहरुसँग अन्त्तरकृया गरी कानूनी सहायलाई ग्रामीणस्तरसम्म 
परु् याइएको ।  

 कानूनी सहायतासम्बन्त्धी वक्रयाकलापहरुलाई एकिार प्रणालीबाट सञ् चालन गनकुो लातग एकीकृत 
कानूनी सहायता नीततको प्रारन्म्भक मस्यौदा तयार भएको ।  

 र्ातीय भेदभाि तथा छुिाछुत विरु्को नीततगत, कानूनी र संस्थागत व्ययिस्थासम्बन्त्धी हाते पनु्स्तका 
प्रकाशन र वितरण गिरएको । 

 तनिःशलु्क कानूनी सहायतासम्बन्त्धी सन्त्दभ ुसामग्री प्रकाशन र वितरण गिरएको । 
 संविधानले गरेका मूलभतू व्ययिस्था र अन्त्य आधारभतू कानूनी व्ययिस्था समेतको विषय समािेश गरी 

कानूनी न्शक्षा सचेतना पनु्स्तका पिरमार्नुसवहत पनुिः प्रकाशन र वितरण गिरएको । 
 International Covenant on Civil and Political Rights को Optional Protocol अन्त्तगतुको मानि 

अतधकार सतमततमा नपेाल सरकार विरु् दायर भएका Individual Complaints मा सो सतमततका 
अतभमत (Views) लाई नेपाली भाषामा अनिुाद गने न्र्म्मेिारी नेपाल सरकार मन्न्त्रपिरषद्ले 
मन्त्रालयलाई ददएकोमा 2 िटा अतभमतको अनिुादको काय ुसम्पन्त् न गिरएको ।  
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ख. नपेाल कानून आयोग 

देहायका ६ िटा विधेयक तर्ुमुा गरी आिश्यक कारिाहीका लातग सम्बन्न्त्धत मन्त्रालयमा पठाइएको छिः 
क. झठु्ठा अतभव्ययन्ि तनिारणका सम्बन्त्धमा व्ययिस्था गन ुबनकेो विधेयक, 
ख. संन्क्षि कायवुितध ऐनलाई संशोधन गन ुबनेको विधेयक, 
ग. उनेपभोिा संरक्षणसम्बन्त्धी विधेयक, 
र्. प्रततस्पधाु प्रि्ुन तथा बर्ार व्ययिस्थापनसम्बन्त्धी ऐनलाई संशोधन गन ुविधेयक, 
ङ. खाद्य अतधकारसम्बन्त्धी विधेयक, 
च. कारागारसम्बन्त्धी प्रचतलत ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गन ुबनकेो विधेयक, 

ग. न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 
आ.ि. 2073/74 मा देहायका तातलमहरु सञ्चालन गिरएको छिः 
क. नेपाल न्त्याय सेिाका रार्परावङ्कत ततृीय शे्रणीका अतधकृतहरुको पाँच हिे सेिाकातलन तातलम 
ख. नेपाल न्त्याय सेिाका तथा अधनु्त्यावयक तनकायका रार्पर अनंवकत कमचुारीहरुको पाँच हिे 

सेिाकालीन तातलम (केन्त्रमा र केन्त्र बावहर) 
ग. सािरु्तनक खिरदसम्बन्त्धी एक हिे तातलम 
र्. नेपाल न्त्याय सेिाका रार्परावङ्कत ततृीय शे्रणीका अतधकृतहरुको तीन मवहन ेसेिा प्रिेश तातलम 

७. आ.ि. 207४/7५ को िरे्ट ििव्ययमा उनेन्ल्लन्खत नीतत तथा कायकु्रमको दोस्रो चौमातसक 
अितधसम्मको प्रगतत वििरण  

बुदँा नं. बरे्ट ििव्ययको संन्क्षि व्ययहोरा िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगततको  

२३ संविधानले व्ययिस्था गरेका मौतलक हकहरू 
कायाुन्त्ियनका लातग कानूनी तथा नीततगत 
व्ययिस्था गिरनेछ। 

विषय पवहचान, अध्ययन तथा मस्यौदा तयारीका 
लातग प्रारन्म्भक काय ु सम्पादन गिरएको छ। 

गोपतनयताको हकसम्बन्त्धी मस्यौदा तयार गन ुनेपाल 
कानून आयोगमा पठाइएको छ। 

 खाद्यसम्बन्त्धी हकको विधेयक तर्ुमुाको लातग 
सै्ान्न्त्तक सहमतत ददइएको छ। 

 न्शक्षाको अतधकारसम्बन्त्धी विधेयकको लातग 
सै्ान्न्त्तक सहमतत ददइएको छ। 

 मौतलक हकसँग सम्बन्न्त्धत विषयगत 
मन्त्रालयलाई न्र्म्मेिारी तोवकएको छ। 

 मलुकुी देिानी (संवहता) ऐन, 2074, मलुकुी 
देिानी कायवुितध (संवहता) ऐन, 2074, मलुकुी 
अपराध (संवहता) ऐन, 2074, मलुकुी िौर्दारी 
कायवुितध (संवहता) ऐन, 2074, र िौर्दारी 
कसूर सर्ाय तनधाुरण तथा कायाुन्त्ियन ऐन, 
2074 व्ययिस्थावपका संसदबाट पािरत भइ 
प्रमाणीकरण भइसकेको र उनेि ऐनहरु 2075 
साल भार 1 देन्ख लागू हनुे। 
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बुदँा नं. बरे्ट ििव्ययको संन्क्षि व्ययहोरा िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगततको  

189 मानि अतधकारका लातग नेपालले अन्त्तराुविय 
समदुायसमक्ष गरेका प्रतति्ताहरु पूरा 
गिरनेछ।मानि अतधकारको प्रत्याभतूतका लातग 
सम्बन्न्त्धत सरकारी तनकायहरुलाई सर्ग 
गराइनेछ। 

निुाकोट न्र्ल्लामा 97 र्नाको सहभातगतामा 
मानि अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्तराुविय महासन्न्त्ध, मूल्य 
मान्त्यता तथा Emerging issues का बारेमा सरकारी 
अतधकारीहरु तथा सरोकारिालाहरुको क्षमता 
अतभिवृ् कायकु्रम सञ्चालन गिरएको छ। रसिुा र 
कवपलिस्त ु न्र्ल्लामा 4 सय 12 र्नाको 
सहभातगतामा मानि अतधकारसम्बन्त्धी विश्वव्ययापी 
आितधक पनुरािलोकन तसिािरस 
कायाुन्त्ियनसम्बन्त्धी २ िटा अन्त्तरवक्रया कायकु्रम 
सञ्चालन गिरएको छ। 

कवपलिस्त,ु न्चतिन, मकिानपरु, धाददि, गोरखा, 
निलपरासी र निुाकोट न्र्ल्लाहरुमा मानि अतधकार 
र मानिीय कानूनका सम्बन्त्धमा स्थानीय तह तथा 
शैन्क्षक संस्थाहरुमा 14 िटा सचेतना अतभिवृ् 
कायकु्रम सञ्चालन गिरएको र्सबाट 2 हर्ार 3 
सय 97 र्ना लाभान्न्त्ित भएका छन।् 

203 आयोर्ना/कायकु्रमको विस्ततृ वक्रयाकलाप, 

सम्पन्त् न गनुपुने अितध र लागत, उनेपलन्लध सूचक 
र न्र्म्मेिार कमचुारीसवहतको आयोर्ना 
कायाुन्त्ियन काययुोर्ना भदौ १५ गतेतभर तयार 
गरी आयोर्नास्थलमा र सम्बन्न्त्धत मन्त् रालयको 
िबेसाइट मािुत ् सािरु्तनक गिरनेछ। 

आयोर्ना/कायकु्रमको चौमातसक विभार्नसवहतको 
िावषकु खिरद योर्ना तयार गरी साउनेन 

मसान्त्ततभर स्िीकृत गिरसक् नपुनेछ। 

विस्ततृ वक्रयाकलाप तथा कायकु्रम सञ्चालन 
तातलका Calendar of Operation तयार भइ 
कायाुन्त्ियनका लातग स्िीकृत भएकोमा सो बमोन्र्म 
कायकु्रम सञ्चालन भइरहेको छ। 

206 आयोर्नामा खवटन े कमचुारीलाई आयोर्नाको 
प्रावितधक पक्ष, कायाुन्त्ियन वितध, अपेन्क्षत प्रततिल 
र उनेपलन्लध, अन्त्तर तनकाय समन्त्िय लगायतका 
विषयहरूमा अतभमखुीकरण तातलम प्रदान 
गिरनेछ। 

अतभमखुीकरण तातलम सम्पन्न भएको 

 

८. आतथकु िष ु2०७३/७४ मा वितनयोन्र्त बरे्ट तथा खचकुो यथाथ ुवििरणिः 
चाल ुखच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उने.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
311011 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 164260 140622 85.60 
311012 नेपाल कानून आयोग 30290 24140 79.70 
311013 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 19128 19119 99.95 

 र्म्मा 213678 183881 86.05 
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पुरँ्ीगत खच ु       (रू. हर्ारमा) 
ब.उने.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
311011 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 7909 7199 91.02 
311012 नेपाल कानून आयोग 1335 830 62.17 
311013 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 1447 1447 100.00 

 र्म्मा 10691 9476 88.64 
 

९. आतथकु िष ु207४/7५ मा वितनयोन्र्त बरे्ट तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्मको खचकुो अिस्थािः 
चाल ुखच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उने.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
311011 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 142,629 46,549 32.64 
311012 नेपाल कानून आयोग 36,097 17,067 47.28 
311013 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 32,439 22,191 68.41 

 र्म्मा 211,165 85,807 40.64 
पुरँ्ीगत खच ु       (रू. हर्ारमा) 

ब.उने.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
311011 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 3,735 1,131 30.28 
311012 नेपाल कानून आयोग 1,429 522 36.53 
311013 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 1,624 1,596 98.28 

 र्म्मा 6,788 3,249 47.86 
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कृणिगण,कासगमन्त्रालयगत प 

 

1. पषृ्ठभिूमिः 
नेपालयगत कोग कृणिग ण,काससम्बन्त्धीगकापयक्रमगसञ्गचालयगत नकोगथालयगत नीग संस्था्रगरूपमाग ण,क्रमगसम्,रग्१९७८गमाग
चा2खालयगत माग स्थाणपरग कृणिग अड्डाबाटग शरुूग भएकोग हो। पसपििग कृणिकोग समग्रग ण,कासग ्नेग उदे्दश्पलेयगत ग
ण,.सं.१९९४गमागकृणिगपर2िद्कोग्ठनगभपो।ग ण,.सं.२०३०गसालयगत मागखाद्य, कृणिगरथाग िसिँचाइगमन्त्रालयगत पकाग
रुपमाग 2हेकोग पसग मन्त्रालयगत पकोग नामग आिथयकग ,िय २०५५/५६ग देखखग कृणिग रथाग सहका2ीग मन्त्रालयगत पग हुिँदैग
२०६९गजेष्ठग५गमागकृणिगण,कासगमन्त्रालयगत पकोगरुपमागकापमग2हेकोगिग।ग 

2. दीर्यकालयगत ीनगसोच: 

िन,ायहमूखीग कृणिग ति 0ालयगत ीलयगत ाईग व्प,साणपकग ए,ंग ति िरस्पधायत्मकग कृणिग ति 0ालयगत ीमाग रूपान्त्र20ग ्2ीग दद्ोग कृणिग
ण,कासकोगमाध्पमबाटगजी,नस्र2मागसधुा2गल्पाउनगुपसगमन्त्रालयगत पकोगदीर्यकालयगत ीनगदृणिको0ग2हेकोगि।ग 

3. लयगत क्ष्पिःग 
देशकोगआ,श्पकराग2गसम्भाव्पराअनरुूपगकृणिगण,काससम्बन्त्धीगनीिरगरजुयमागए,ंगकापायन्त्,पनग्नेगमूलयगत गउद्देश्पग
बोकेकोगपसगमन्त्रालयगत पकोगलयगत क्ष्पग व्प,साणपकगए,ंग ति िरस्पधायत्मकगकृणिगति 0ालयगत ीबाटगउच्चगए,ंग दद्ोगआिथयकग
,णृिगहािँिसलयगत ग्2ीगखाद्यगस2ुक्षागरथाग्र2बीगिन,ा20मागपो्दानगपरु्गपाउनगु2हेकोगि।ग 

4. ध्पेपिः 
 कृणिगउत्पादनगए,ंगउत्पादकत्,गबढाउने।ग 
 व्प,साणपकगरथागति िरस्पधायत्मकगकृणिगति 0ालयगत ीकागआधा2हरुकोगण,कासग्2ीगक्षेरीपग2गण,श्वगबजा2सिँ्ग
ति िरस्पधायत्मकगबनाउने।ग 

 ति ाकृिरकगश्रोर, ,ारा,20ग2गजैण,कगण,ण,धराकोगसं2क्ष0, सम्,र्द्यनगए,ंगसदपुपो्ग्ने।ग 
5. 20नीिरिः 

 कृणिजन्त्पगउत्पादनकोगव्प,साणपक20, ण,ण,िधक20, ्0ुस्र2गति ,र्द्यनग2गग्रामी0गपू,ायधा2हरुकोगण,कासग
2गपाखन्त्रक20गमार्य रग्उत्पादनग2गउत्पादकत्,गबढाईगआपगआजयनग2ग2ोज्ा2ीकागअ,स2ग,णृर्द्ग्2ीग
खाद्यगरथागपोि0गस2ुक्षागसिुनखिरराग्ने। 

 उन्नरग2ग्0ुस्र2ीपगबीउगण,जनकोगस2ुक्षा, ण,िादीकागअस2हरुलयगत ाईगन्त्पूनीक20, कृणिगबालयगत ीगरथागमत्स्पग
बीमाकोगमाध्पमबाटगउत्पादनगलयगत ा्रगकमग्2ीगति िरस्पधायत्मकगक्षमरागबढाउने। 

 कृणिजन्त्पग उत्पादनलयगत ाईग अन्त्र2ायणिपग बजा2माग ति िरस्पधीग बनाउनग ्0ुस्र2ग मापदण्डग िनधाय20ग रथाग
अिभ,णृर्द्ग्ने।ग 

 कमगआपरनग रथाग उच्चग मूल्पकाग बालयगत ीग ,स्रगु उत्पादनग ्नयग ति ोत्साणहरग ्2ीग मूल्पग अिभ,णृर्द्ग हनुगे
ति शोधनमागआधार2रगकृणिजन्त्पगउद्यो्कोगण,कासमागजोडगददनेग। 

 खाद्य, कृणि रथागमत्स्पजन्त्पग,स्रहुरुकोग्0ुस्र2गप2ीक्ष0, ति शोधन, अनु् मनग2ग िनपमनलयगत ाईगस्थानीपग
स्र2कागजनराकोगपहुिँचगहनुे्2ीगति भा,का2ीगबनाउिँदैगबजा2ीक20लयगत ाईगति ,र्द्यनग्ने। 
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 कृणिजन्त्पग जैण,कग ण,ण,धराकोग सं2क्ष0ग सम्,र्द्यनग रथाग सदपुपो्ग ्दैग जलयगत ,ापगु पर2,रयनकाग अस2ग
न्त्पूनीक20ग्नयगअनसुन्त्धानमागआधार2रग,ारा,20गमैरीगकृणिगति ण,िधहरुकोगण,कासगए,ंगण,स्रा2ग्ने।ग 

 कृणिलयगत ाईग सम्मानजनकग 2ग आकियकग पेशाकोग रूपमाग ण,कासग ्2ीग प,ुालयगत ाईग व्प,साणपकग कृणिरर्य ग
आकिय0ग्नयगति ोत्साणहरग्दैग कृणिगक्षेरकोग ण,कास, अनसुन्त्धान, ति सा2ग2ग्0ुस्र2गप2ीक्ष0माग संलयगत ग्नग
िनकापहरुकोग सहकापयमाग ति ाण,िधक, कृिक/कृणिग उद्यमीग रथाग स2ोका2,ालयगत ाहरुकोग क्षमराग अिभ,णृर्द्ग
्ने। 

 कृणिगखशक्षा, अनसुन्त्धानग2गति सा2गबीचकोगिरपक्षीपगसम्बन्त्धलयगत ाईगमजबरुगरलु्पाईगअनसुन्त्धानबाटगण,कासग
भएकाग ति ण,िधहरुकोग ण,स्रा2माग कृणिग क्षेरमागकापय2रग् सम्पू0यग स2का2ीग रथाग ्ैह्र–स2का2ीग संस्थाहरुग
बीचगअन्त्र2गिनकापगसमन्त्,पग2गसहकापयगकापमग्दैगकापायन्त्,पनलयगत ाईगनिरजागउन्त्मखुगबनाउने। 

 आधा2भरूगकृणिगसूचनागरथागरथ्पाङ्कगसंकलयगत नगए,ंगण,श्लिे0गति 0ालयगत ीलयगत ाईगसमपानसुा2गआधिुनणकक20ग्दैग
रथ्पमाग आधार2रग (Evidence Based)ग कापयक्रमग रजुयमा, अनु् मनग रथाग मूल्पाङ्कनलयगत ाईग ति भा,का2ीग
बनाउने। 

 ति त्पेकगति देशहरुकोगण,िभन्नगभ–ूपर2खस्थिरकीपग(Agro-eco Zone)गक्षेरमागउन्नरगति ण,िधहरुकोगति भा,का2ीग
अनसु20कोगलयगत ाि्ग नमूनाग ति ण,िधग्ाउिँग (Model Technology Village),ग कृिकग पाठशालयगत ाग (Farmers' 

Field School) 2गबाह्यगअनसुन्त्धानलयगत ाईगथपगसदुृढीक20ग्ने।ग 
6. कापयक्षरेिःग 

नेपालयगत गस2का2ग(कापयगण,भाजन)गिनपमा,लयगत ी, २०   बमोखजमगपसगमन्त्रालयगत पलेयगत गसम्पादनग्नुयपनेगकापयहरुग
देहापनसुा2ग2हेकागिनि्ः 
 कृणिसम्बन्त्धीगनीिर, पोजनागरथागकापयक्रमकोगरजुयमा, कापायन्त्,पन, अनु् मनग2गमूल्पाङ्कन; 

 खाद्यान्न, न्देग बालयगत ीग (सजी,नगरथाग 2ब2ग प्लयगत ान्त्टसमेर), र2का2ीग 2गर्लयगत रू्लयगत ग खेरीकोग ण,कासगरथाग
ति ,र्द्यन; 

 कृणिग2सापनगरथागमाटोसम्बन्त्धीगअनसुन्त्धानग2गति ण,िधगण,स्रा2; 
 कृणिगइखन्त्जिनपर2ङ्गग2गउन्नरगकृणिगऔजा2कोगअनसुन्त्धान, ण,कासगरथागण,स्रा2; 

 बालयगत ीगसं2क्ष0, अनसुन्त्धानगरथागस,ेक्ष0; 

 कृणिगति चा2गति सा2गरथागप,ुागकृिकगकापयक्रम; 

 कृणिगनसय2ीगरथागबीउगण,जनकोगण,कास; 

 मत्स्पपालयगत नगजलयगत च2सम्बन्त्धीगअध्पपन, अनसुन्त्धान, ण,कासगरथागबजा2गति ,र्द्यन; 

 माह2ुीपालयगत नगरथाग2ेशमगखेरी; 
 कृणिगक्षेरकोगव्पा,सापीक20, औद्योि्कीक20ग2गकृणिजन्त्पग,स्रकुोगबजा2गव्प,स्थापनगरथागण,स्रा2; 
 ति ाङ्गार2क, जैण,कगरथाग2ासापिनकगमलयगत ; 

 खाद्यग्0ुस्र2गिनधाय20, अनसुन्त्धान, िनपन्त्र0गरथागण,स्रा2; 
 खाद्य रथागप्लयगत ान्त्टगक्,ा2ेन्त्टाइन; 

 कृणिगक्षेरकोगबीउ, ण,जन, िबरू,ा, मािागआददकोगजार, नश्लकोग्0ुस्र2ग िनधाय20, ति मा0ीक20गरथाग
िनपमन; 

 कृणिगक्षेरसिँ्सम्बन्त्धीरगण,िपमागअध्पपन, अनसुन्त्धानगरथागस,ेक्ष0; 
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 खाद्यगस2ुक्षा; 
 कृणिगसूचनागति 0ालयगत ी; 
 कृणिग,ारा,20गरथागण,िादीगव्प,स्थापन; 

 ति ाङ्गार2कगखेरीगरथागति ाङ्गार2कगति मा0ीक20; 

 कृणिसम्बन्त्धीगजैण,कगण,ण,धराग2गजैण,कगति ण,िधग(Bio-technology)गकोगण,कासगरथागण,स्रा2; 
 र्सलयगत गरथागमत्स्पगबीमा; 
 कृणिग,स्र,ु से,ाग2गति ण,िधकोगसम्,र्द्रा, स्र2ीक20गरथागति मा0ीक20; 

 कृणिसम्बन्त्धीगति पो्शालयगत ाकोगसम्,र्द्रासम्बन्त्धीगण,िप; 

 खाद्यान्नबालयगत ीग2गअत्पा,श्पकग,स्रहुरुकोगउत्पादनगरथागबजा2गव्प,स्थापन; 

 संपकु्तग2ािसंर्ीपगखाद्यगरथागकृणिगसङ्गठन, कृणिग ण,कासकागलयगत ाि्गअन्त्र2ायणिपगकोिगरथागअन्त्र2ायणिपग
कृणिगसंस्था; 

 कृणिगर्ामयगरथागकृणिगकेन्त्र; 

 कृणिसम्बन्त्धीगसंस्थान, सिमिरगरथागकम्पनी; 
 नेपालयगत गकृणिगसे,ाकोगसञ्चालयगत न।ग 

7. आिथयकग,ियग२०७४/७५गकोगबजेटग,क्तव्पमागउखल्लयगत खखरगनीिरगरथागकापयक्रमहरुकोग   4ग
र्ा्नुगमसान्त्रसम्मकोगति ्िरगण,,20िः 
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31 स्थानीपग रहकोग अिधका2ग सूचीिभरग पनेग र2ग हालयगत  

ण,िप्रग मन्त्गरालयगत पहरुबाटग कापायन्त्,पनग भइ2हेकाग
आपोजनाग रथाग कापयक्रममध्पे ्ाउिँपािलयगत कािभरकोग
रू.ग ५०ग लयगत ाखसम्म, न्2पािलयगत कािभरकोग रू.ग १ग
क2ोडसम्मग 2 उपमहान्2पािलयगत काग रथाग
महान्2पािलयगत कािभरकोग रू.ग २ग क2ोडसम्मग बजेटग
भएकाग आपोजनाहरुसम्बन्त्धीरग ण,िप्रग
मन्त्गरालयगत पहरुलेयगत ग साउनग मसान्त्रिभरग ररग् ररग्
स्थानीपग रहमाग 2कमसणहरग हस्रान्त्र20ग्नुयपनेग 2ग
आ,श्पकगति ाण,िधकगसहपो्गउपलयगत ब्धग्2ाउनपुने 

व्प,स्थाग्2ेकोगिु।  

पस मन्त्रालयगत पलयगत ाईगति ाप्तगभएकोगकुलयगत गबजेटग3  अबयग
58 क2ोडग3  लयगत ाखगमध्पेगएकग्ाउिँगण,कास सिमिरग
एकग कृणिग ति ाण,िधकग कापयक्रममाग खणटएकाग
ति ाण,िधकहरुकोग रलयगत बग सशरयग अनदुानमा रू.ग
४१, 8,8 .   2ग बािँकीग 2कमग रू.ग
४, 1,5 ,88.   हजा2ग ण,िभन्नग 11 बजेटग
उपशीियकहरुअनसुा2काग कृणिग ण,कासग कापयक्रमहरुग
सञ्गचालयगत नग्नेग्2ीगजम्मागरू.ग5,1 ,59,68.   

हजा2ग (16. 6%) मारग स्थानीपग रहहरुमाग
अखतरपा2ीगददनगअथयगमन्त्रालयगत पमा पठाइसणकएको।  

एकग्ाउिँगएकगति ाण,िधकगअन्त्र्यरग1गहजा2ग3गसपग
   जनाग 2ग हालयगत  स्थानीपग रहमाग खटाइएकाग
कमयचा2ीहरुग गसपग53 ्2ीगजम्माग गहजा2ग 3 

ज,ानग कृणिग ति ाण,िधक स्थानीपग रहमाग खटीएकाग
िन।ग ति देशग रहमाग खटाउनग १ग सपग २ग जनाग
कमयचा2ीग िसर्ार2सग ्2ी सामान्त्पग ति शासनग
मन्त्रालयगत पमागपठाइएको। 

35 ति धानमन्त्री कृणिग आधिुनकीक20ग पर2पोजनाग
अन्त्र्यरकोगव्प,साणपकगकृणिगउत्पादनगकेन्त्र पकेटग
रथागब्लयगत कगण,कासगकापयक्रम, बालयगत ीगरथागउत्पादनग

जम्माग3गहजा2ग3गसपग41 पकेटग2ग गसपग 8 

ब्लयगत कग कापयक्रमग सञ्गचालयगत नकाग लयगत ाि्ग कापयक्रमग 2ग
बजेटगश्रा,0गमसान्त्रमागनैग हस्रान्त्र20गभइसकेको।  
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ण,शेिकाग णक्रपाकलयगत ापहरु, कृणि बजा2कोग पू,ायधा2ग
िनमाय0गसधुा2गसहपो्गकापयक्रमग2गमत्स्पगण,कासग
कापयक्रमहरु, एकग,डाग एकग कृणिग 2गपशगु ण,कासग
ति ाण,िधकगकापयक्रम, सानागिसिँचाइ, कृणिगति सा2गसे,ा 
कापयक्रमहरुग 2ग कृणिग आपग आजयनकाग लयगत खक्षरग
कापयक्रमहरुग स्थानीपग रहमाग हस्रान्त्र20 ्2ेकोग
िु । 

रोणकएबमोखजमकाग कापयक्रमहरुकोग सञ्गचालयगत नकाग
लयगत ाि्ग ण,िभन्नग बजेट उपखशियकहरुमागग
रू.  5,1 ,59,687   /-  बजेटग हस्रान्त्र20ग
भइसकेको।  

64 मलुयगत कुकोग कुलयगत ग ्ाहयस्थग उत्पादनमाग कर2बग ३०ग
ति िरशर पो्दानग ्नेग 2ग दईुग िरहाइग नेपालयगत ीकोग
ति मखुग पेशाकोग रूपमाग 2हेकोग कृणिको 
व्प,साणपक20ग 2ग आधिुनकीक20ग िबनाग हाम्रोग
अथयरन्त्रमाग्0ुात्मकगसधुा2गहनुगसक्दैन भने्नगमे2ोग
मान्त्पराग ि।ग त्पसैलेयगत ग कृणिग के्षरलयगत ाईग
आधिुनकीक20ग ्दैग उत्पादनग ,णृर्द् ्नेग ्2ीग
आ्ामीग आिथयकग ,ियमाग कृणिग के्षररर्य काग
कापयक्रमहरुलयगत ाईग थपग पर2ष्कृर ्दैग िन2न्त्र2राग
ददएकोग िु।ग कृणिग के्षरकोग एकीकृरग ण,कासग ्नयग
कृणिग ण,कास 20नीिरलेयगत ग पणहचानग ्2ेकाग
कापयक्रमहरुलयगत ाईग ति ाथिमकराग ददएकोग िु।ग कृणिग
ति 0ालयगत ीलयगत ाई ,ैज्ञािनक, व्प,साणपकग2ग,ारा,20गरथाग
जलयगत ,ापगुअनकूुिलयगत रगबनाउिँदैगआिथयकग,णृर्द्को दद्ोग
आधा2गरपा2ग्र2नेि।  

रोणकएका Flagship managerग हरुकोग नरेतृ्,माग
कापयक्रमग सञ्गचालयगत नग हनुगे ्2ीग मन्त्रालयगत पग मारहरका 
िनकापहरुमाग जम्माग रू.14 45.  बजेटग
पठाइसणकएको 
•नेपालयगत ग कृणिग अनसुन्त्धानग पर2िदकोग श्रोरग बीउग
उत्पादन ९०७ग मे.टनग लयगत क्ष्पग 2हेकोमाग धानकोग
 3. 5 मे.ट., मकैकोग  .81 मे.ट., अन्त्पगखाधान्न 

(जौ, कोदो, र्ाप2)ग २.53 मे.ट., आलयगत कुोग २3.6 

मे.ट., दलयगत हनकोग ०.93 मे.ट., उखकुो १44.39 

मे.ट., र2का2ीको ०.८८गमे.ट., अद,ुाग२.० , बेसा2ग
1.84 मे.ट., अन्त्पग  .33 ्2ीग जम्माग    .38 

मे.ट.ग स्रोरग ,ीउ उत्पादनग भएको। 

• णति ,िेसकग आलयगत गु बीउग उत्पादनग लयगत क्ष्पग २ग लयगत ाखग
दानाग2हेकोमाग७३गहजा2ग४गसपग१गदानागउत्पादन 

भएको।ग ,0यशंक2ग जारहरुग पञ्गजीक20काग लयगत ाि्ग
अनसुन्त्धान भइ2हेकोग (धान-७, मकै-२)  
• उच्चग पहाडकोग लयगत ाि्ग िसिमकोग २ग जारग
पिँजीक20कोग लयगत ाि्ग िसिमकोग रथ्पाङ्कग ण,श्लिे0 

भइ2हेको। 

• खोकुगसनु्त्रलयगत ाग2गरेह्रथमुगस्थानीपगका्रीकोग१-१ग
जारकोग चार2िरकीक20 भइ2हेको। 

• खाद्यान्न, र्लयगत रू्लयगत , र्ािँसेग बालयगत ीमागकाबयनगउत्सजयनग
2ग स्थीिरक20कोग पर2मा0ग पत्ता लयगत ्ाउिँनकाग लयगत ाि्ग
अनसुन्त्धानग भइ2हेको। 

• ्हुिँकोग डढु,ाग 2ो्कोग व्प,स्थापनग ्नयकोग लयगत ाि्ग
ण,िभन्नग,नस्पिरकोगपारको झोलयगत द्वा2ाग िनपन्त्र0ग्नेग
१ग ति ण,िधग ण,कासग ्नयग अनसुन्त्धानग भइ2हेको। 

• खचनो, का्नुो, लयगत टे्टग2गजईगकोगभौिरक, 2ासापिनकग
रथा पौणिकग्0ुहरुगपणहचान ्नयगखचनोग2गका्नुोकोग
नमनुागसंकलयगत नगभएको।  

कृणिग उत्पादनकाग श्रोरग सामग्रीग ब्प,स्थापनदेखख 
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बजा2ीक20गरथागति शोधनसम्मकागमूल्पगअिभ,णृर्द्काग
शंृ्रखलयगत ाकाग च20हरुग सबैमाग सहजीक20 ्नेग ्2ीग
कृणिगआधिुनणकक20कोगलयगत ाि्गसञ्गचािलयगत रगति धानमन्त्रीग
कृणिग आधिुनकीक20 पर2पोजनाग अन्त्र्यरग प2ुानाग 2ग
नपािँग्2ीग३गहजा2ग३गसपग४१गपकेट, २गसपग७८ग
ब्लयगत कग ३९ग जोनग 2ग १० सपु2जोनहरुमाग ण,िभन्नग
कापयक्रमहरुगकापायन्त्,पनमाग2हेका।  

कृिकग ,्ीक20कोग मापदण्डग पनु2ा,लयगत ोकनग रथाग
कृिक पर2चपग परग ण,र20सम्बन्त्धी कापयण,िधको 
मस्पौदागरपा2ीकोगलयगत ाि्गप2ामशयगदारागमार्य रगकापयग
्2ाउनगपू0यगप2ामशयगदारागिनौट रथागसम्झौरागभइग
िनमाय0गति कृपामाग2हेको।  

65  स्थानग ण,शेिको रलुयगत नात्मकग 2ग ति िरस्पधीग लयगत ाभकोग
उत्पादनग पणहचानग ्2ीग उत्पादनकाग साधनहरुकोग
समखुचर ण,र20कोगमाध्पमबाटगकृणिगउत्पादनग,णृर्द्ग
्र2नेि।ग स्थानीपग बालयगत ीहरुकोग सं2क्ष0ग 2 

ण,कासमाग ण,शेिग कापयक्रमग ल्पाइनेि।ग ति ाण,िधकग
रथाग ण,त्तीपगउत्ति 2े0ाकागसाथैगसबै ति का2काग कृणिग
सामग्रीग समपमैग सलुयगत भग रूपलेयगत ग कृिकसमक्षग पगु्गनगे
व्प,स्थाग्र2नेि। उपपकु्तगमूल्पगशंृ्रखलयगत ागस्थाणपरग
्दैग कृिकलेयगत गआफ्गनोगउत्पादनकोगउखचरग मूल्पग 2 

बजा2मागपहुिँचगपाउनगेसिुनखश्गचरग्नयग ण,चौिलयगत पाकोग
उपखस्थिरलयगत ाईग िनरुत्साणहरग ्र2निे। ति ादेखशकग
सन्त्रलुयगत नग कापमग ्नेग ्2ीग स2का2ी, िनजीग 2ग
सहका2ीग के्षरबाटग ठूलयगत ाग शीरर्2 रथाग भण्डा20ग
केन्त्रहरुकोग िनमाय0ग ्र2नेि।ग मध्पपहाडीग
लयगत ोकमा्यग2गउत्त2-दखक्ष0 लयगत ोकमा्यकोगनखजकगकृणिग
उपजगबजा2कोगपू,ायधा2ग िनमाय0ग्2ीगकृिकहरुकोग
बजा2ग पहुिँच ,णृर्द्ग्र2नेि।ग िनखश्गचरग दू2ीमाग कृणिग
उपजग केन्त्रग रथाग नसय2ीहरुग स्थापनाग ्नुयका साथैग
खेरीस्थलयगत देखखग बजा2सम्मग कृणिग सडकहरुकोग
ण,स्रा2ग ्2ीग कृिकहरुकोग बजा2ग पहुिँच लयगत ा्रग 2ग
का2ोबा2ग लयगत ा्रग र्टाउनगे नीिरग िलयगत इनेि।ग
आ,श्पकराअनसुा2ग उत्पादनकोग न्त्पूनरम समथयनग
मूल्पग रोणकनेि।ग ति ाङ्गार2कग खेरीकोग ण,स्रा2ग ्2ीग
नेपालयगत ीग कृणिग उत्पादनलयगत ाई ण,श्ग,ग बजा2माग िनपायरग
्नयगब्राखण्डङग्र2निे।  

हालयगत सम्मगजम्मा 5गसपग9 ,टागउपआपोजनाहरुसिँ्ग
अनदुानग सहपो्कोग लयगत ाि्ग सम्झौराग भएको।ग पीग
उपआपोजनाहरुलयगत ाई अनदुानग सहपो्काग लयगत ाि्ग पसग
आ.,.माग रू.ग ७७ क2ोडग ण,िनपोजनग भएकोमाग
हालयगत सम्मग रू.ग  8 क2ोड 4  लयगत ाखग  9 हजा2ग
अनदुानग2कमगउपलयगत ब्धग्2ाइएको।  

• खाद्यान्न ए,ंग र2का2ीकोग ,ीउग उत्पादनमाग संलयगत ग्नग
कृिकग समूहग सहका2ीहरुलयगत ाइयग Matching Grant 

Scheme मार्य रग अनदुानग सहपो्ग ्2ाउनगे
कापयक्रममाग१गसपग२०ग,टागलयगत क्ष्पग 2हेकोमा 38 

कृिकगसमूहगसहका2ीसिँ्गअनदुानकागलयगत ाि् सम्झौराग
भएकोग 2ग हालयगत सम्मग २०ग ,टालयगत ाईग १ग क2ोडग ४ग
लयगत ाख भकु्तानी भएको।  

• खाद्यान्नग रथाग र2का2ीग बालयगत ीकोग ,ीउग उत्पादनग
ति शोधनमाग संलयगत ग्न Seed company/seed 

traders/Agri business लयगत ाइयग Competitive Grant 

Scheme मार्य रग४ग ,टाग Seed company लयगत ाईगरू.ग
१ग क2ोडग ७०ग लयगत ाखग भकु्तानीग भएको।  

• एग्रोभेटहरुलयगत ाइयग Supply Chain Management माग
आधार2रग कापयक्रममाग अनदुान सहपो्ग (Matching 

Grant Scheme-MGS)   ,टागसम्झौरागभएकोग2ग४ग
,टाग एग्रोभेटहरुलयगत ाई अनदुान सहपो् ्र2एको। 

• कृिकगसमूहगरथागसहका2ीहरुलयगत ाइयगसानागअनदुानग
(खाद्यान्नग रथाग र2का2ीग ,ीउ उत्पादन)ग कापयक्रमग
अन्त्र्यरग ति ाप्तग ति स्रा,नाग मूल्पाङ्कनग भइग ४८ग ,टा 
उपआपोजनाहरु िनौटगभएको।  
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हालयगत सम्मग  ग सपग 1  ,टाग संस्थाहरुलयगत ाइग रू.ग 4 

क2ोडग 99 लयगत ाखग 11ग हजा2ग अनदुानग णकस्राग
उपलयगत व्धग्2ाइएकोग।  

जग््ाग सम्पाउनगे 2ग पखायलयगत ग लयगत ्ाउनगे कापयग सम्पन्न 

भएको।ग ,ोलयगत परग आव्हानग भएको।ग मेखशनहरुग
आपारकोगलयगत ाि्गति णक्रपागअ्ािडगबढाइएको। 

,ह,ुणियपग आपोजनाअनसुा2ग हालयगत सम्मग ९५ग ति िरशर 

िनमाय0ग कापयग सम्पन्नग भएको।ग ब्लयगत कग िबछ्याउनगे
कापयग भइ2हेकोग 2ग हालयगत ग पोग कापय अखन्त्रमग च20माग
2हेको।  

चालयगत गु आ.ब.कोग लयगत ाि्ग मोटाग धानकोग रू.ग
  4 .3  2गमध्पम धानकोगरू.ग 438.64 ति िरग
क्,ीन्त्टलयगत गिसर्ार2सग्2ीगति स्रा,ग   4/3/ 3 माग
आपूिरय मन्त्रालयगत पमागपठाएको। कृणिगव्प,साप ति ,र्द्यनग
रथाग बजा2ग ण,कासग िनदेशनालयगत पकोग िमिरग
२०७४/७/२६ग कोग ति ाप्तग परानसुा2 चालयगत गु आ.,.ग
२०७४/०७५ग कोग लयगत ाि्ग उखकुोग औिरग लयगत ा्रग
मूल्पग (मतुपग,ालयगत ीग 2ग2ाटूनग,ालयगत ी)गरू. ३४७गति िरग
खक्,न्त्टलयगत ग अनमुानग ्2ीग न्त्पनुरमग समथयनग मूल्पग
िसर्ार2सकोगलयगत ाि्गति णक्रपा अ्ािडगबढाइएको। कृणिग
व्प,सापगति ,र्द्यन रथाग,जा2गण,कासगिनदेशनालयगत पकोग
िमिरग २०७४/9/२ग को परग साथग ति ाप्तग ्हुिँकोग
न्त्पनुरमग समथयनग मूल्पग िनधाय20ग 2ग कापायन्त्,पन 

व्प,स्थासम्बन्त्धीग ति स्रा,ग उप2ग िमिरग
२०७४/९/१६गको न्त्पनुरमगसमथयनगमूल्पगिनधाय20ग
उच्चगस्र2ीप िसर्ार2सगसिमिरकोग िन0यपानसुा2गचालयगत गु
आ.,.ग ०७४/०७५ग कोग लयगत ाि्ग ्हुिँकोग न्त्पनुरमग
समथयन मूल्पग रू.ग २५७१.७५ग ति िरग खक्,न्त्टलयगत ग
िनधाय20ग हनुग िसर्ार2सग ्र2एकोग (हालयगत ग नेपालयगत ग
स2का2 (मा.ग मखन्त्रस्र2ीप)ग िन0यपानसुा2ग आ,श्पकग
ति णक्रपाकोग लयगत ाि्ग आपूिरयग मन्त्रालयगत पलयगत ाई पराचा2ग
्र2एकोग) 
पसग आ.,.माग नेपालयगत ग अ्ायिनकग ति ोडक्टसग
ति ा.िलयगत .काठमाडौंलयगत ाईग रू. १ग लयगत ाखग 8  हजा2ग 2ग
णहमालयगत पगसाखरग्रलयगत ाग णटग स्टेटलयगत ाईगरू.ग1 लयगत ाखग39ग
हजा2ग5   ब्पाजगअनदुान उपलयगत ल्धग्2ाइएको।  

66 सामणुहकग खेरीग 2ग क2ा2ग खेरीकोग अ,धा20ालयगत ाईग
कापयरुपमा उरानयगरत्कालयगत गपससम्बन्त्धीगनीिरगरपा2ग

कृणिग ब्प,सापग ति ,र्द्यनग ऐनकोग मस्पौदाग रजुयमाको 
ति कृपामाग2हेको। 
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्2ीगकापायन्त्,पनमागल्पाइनिे।गसामणुहकगखेरी ्नेग
कृिकहरुलयगत ाईग एकीकृरग रुपमाग ति ाण,िधकग सहपो्ग
उपलयगत ब्धग ्2ाउनेग व्प,स्था िमलयगत ाइनिे।ग ति ादेखशकग
सन्त्रलुयगत नग कापमग हनुेग ्2ीग स2का2ी, िनजीग 2ग
सहका2ीग के्षरबाट शीरर्2ग रथाग भण्डा20ग
केन्त्रहरुकोग िनमाय0ग ्नेग कापयलयगत ाईग िन2न्त्र2राग
ददइनेि।  

कृणिग स्नारकग इन्त्टनयग क2ा2माग िलयगत नकाग लयगत ाि्ग कृणिग
रथाग,नगण,ज्ञान ण,श्वण,द्यालयगत पसिँ्गसम्झौरागभएकोग2ग
१ग सपग ५७ग जनाग इन्त्टनयहरुसम्बन्त्धीरग ब्लयगत क, जोनग
रथा सपु2जोनहरुमागखणटएका। 

कोल्डग स्टो2ग िनमाय0काग लयगत ाि्गआ,श्पकगकापयण,िध 

स्,ीकृरग भइग िनजीग कम्पनीहरुबाटग ति स्रा,ग मा्ग
भएकोग।  

6  जमीनकोग के्षरर्लयगत ग 2ग स्,ािमत्,काग आधा2माग
णकसानको ,्ीक20ग ्2ीग पो्दानमाग आधार2रग
णकसानग िन,खृत्तभ20ग उपलयगत ब्धग ्2ाउनग अध्पपनग
्र2नेि। पसकाग आधा2माग कृणिग श्रिमकहरुलयगत ाईग
क्रमश:ग सामाखजकग स2ुक्षाग कापयक्रममाग सहभा्ी 
्2ाइनेि।ग प,ुाहरुलयगत ाईग कृणिग के्षरमाग आकणियरग
्नयग कृणिग 2ग पशपुालयगत नलयगत ाई व्प,साणपकराग उन्त्मखुग
्2ाइनेि।ग कृणिग 2ग पशगु बीमाकाग लयगत ाि्ग ददइंदैग
आएकोग णति िमपम अनदुानलयगत ाईगकापमैग2ाखेकोगिु।ग
कृणिगसहका2ीहरुकोगक्षमराग,णृर्द्ग्2ीगपस्रोगबीमा 
सहका2ीमार्य रग् पिनग ्नयग सणकनगे व्प,स्थाग
्र2नेि।ग हालयगत ग उपलयगत ब्धग बीमाग से,ाहरुलयगत ाई 

एकीकृरग ्2ीग कृणिग बीमाग से,ाग देशभ2ग ण,स्रा2ग
्र2नेि।  

कृिक ,्ीक20कोग मापदण्डग पनु2ा,लयगत ोकनग रथाग
कृिकग पर2चपग परग ण,र20सम्बन्त्धीग कापयण,िधको 
मस्पौदागरपा2ीकोगलयगत ाि्गप2ामशयगदारागमार्य रगकापयग
्2ाउनगपू0यगप2ामशयगदारागिनौट रथागसम्झौरागभइग
िनमाय0गति कृपामाग2हेको।  

ण,माग सिमिरलेयगत ग िमिरग २०७४/८/१८ग कोग
परानसुा2ग मा् भएकोग 2कमग 2कमग रू.ग
१६३६२१४८.४४ग ्रगआ.,.ग ०७३/०७४ग कोग
,क्पौराग भएकोग हनुालेयगत ग चालयगत  ु आ.,.कोग स्,ीकृरग
कापयक्रमअनसुा2ग उक्तग,क्पौराग 2कमगभकु्तानीग ्नयग
निमल्नेग भएकोलेयगत  उक्तगकापयक्रमग संशोधनग ्2ीग ्रग
आ.,.ग कोग ,क्पौराग समेरग भकु्तानीग ्नेग ्2ी 
कापयक्रमगसंसोधनकोगति कृपागअ्ािडगबढाइएको।  

69 कृणिगरथाग पशपंुक्षीगकजायकोग ब्पाजमाग५ग ति िरशर 

अनदुानकोग व्प,स्थालयगत ाईग िन2न्त्र2राग ददएकोग िु।ग
2ासापिनकगमलयगत ग 2ग उन्त्गनरग बीममाग ददइंदै आएकोग
अनदुानगलयगत ्ापरगअन्त्पगसबैगअनदुानगरथाग सणु,धाग
कापमैग 2ाखेकोग िु।ग कृणिकाग लयगत ाि् उपलयगत ब्धग
्2ाइनगे सबैग ति का2कोग अनदुानग कृिककैग बैंकग
खारामार्य रग्उपलयगत ब्धग्2ाउन ेति बन्त्धगिमलयगत ाइनिे। 

नेपालयगत  2ािगबैंकबाटगति ाप्तगण,,20अनसुा2गव्प,साणपकग
कृणिग रथाग पशपंुक्षीग कजायमा ति दानग ्र2नेग व्पाजग
अनदुानसम्बन्त्धीग कापयण,िध, २०७३ग अनसुा2ग कृणिग
कजायको व्पाजमाग ५ग ति िरशरग अनदुानग उपलयगत ब्धग
्2ाउनेगकापयक्रमगअन्त्र्यरगआ.,ग२०७३/ 4 कोग
असा2 मसान्त्रसम्मगरुग६गअबयग२३गक2ोडग 2गचालयगत गु
आ.,ग २०७४/ 5 कोग असा2ग मसान्त्रसम्मग रुग ६ 

अ,यग २५गक2ोडग 2ग पसुग मसान्त्रसम्मग६गअबयग २७ग
क2ोडगकृणिगकजायगबापरगऋ0गति ,ाहगभएको। 

हालयगत सम्ममाग कृणिग सामग्रीगकम्पनीग िलयगत िमटेडग मार्य रग
11 4  .   ग 2 साल्टग टे्रिडङ्गगकपो2ेसन मार्य र 

86419.   ग मे.टनग ्2ीग जम्माग
  38 6.4   मे.टनग2ासापिनकगमलयगत गअनदुानमाग
िबक्रीग ण,र20ग भएकोग।ग हालयगत सम्मग 138ग मे.ट. 
्हुिँ,     मे.टनगमकै, १५ग मे.ट.गमस2ुो, ३ग मे.ट.ग
रो2ीग2 ४००गके.जीगक2ाउकोगउन्नरगबीउग ण,र20ग
भएको।ग चैर धानग ण,र20काग लयगत ाि्ग१५ग खजल्लयगत ामाग
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टेन्त्ड2गआव्हानगभएको।  

  3 आपोजना/कापयक्रमको ण,स्ररृग णक्रपाकलयगत ाप, 

सम्पन्त्गनग्नुयपनेगअ,िधग2गलयगत ा्र, उपलयगत खब्धग सूचकग
2ग खजम्मे,ा2 कमयचा2ीसणहरकोग आपोजनाग
कापायन्त्,पनगकापयपोजनाग भदौग१५ग्रेिभरगरपा2ग
्2ी आपोजनास्थलयगत माग 2सम्बन्त्धीरग मन्त्गरालयगत पकोग
,बेसाइटग मार्य रग् सा,यजिनकग ्र2नेि। 

आपोजना/कापयक्रमकोगचौमािसकगण,भाजनसणहरकोग
,ाणियकग खर2दग पोजनाग रपा2ग ्2ीग साउन 

मसान्त्रिभरगस्,ीकृरग्र2सक्गनपुनेि।  

रोणकएबमोखजमकोग ण,,20हरुग ,बेसाइटग मार्य रग
सा,यजिनक ्र2एकोग ।ग आपोजनाहरुकोग चौमािसकग
ण,भाजनसणहरकोग ,ाणियकग खर2दग पोजनाग रपा2ग ्2ी 
साउनग मसान्त्रग िभरग पेशग ्नेग िनदेशनग ददइएकोग 2ग
स्,ीकृिरकागलयगत ाि्गपेशगभएको।  

  4  सबैग मन्त्गरालयगत प/िनकापबाटग कापयक्रम/आपोजनाग
कापायन्त्,पनकागलयगत ाि् आ,श्पकगपनेगकापयण,िधगरथाग
िनदेखशकाहरुगरजुयमागरथागसंशोधनकोगकापयगसाउन 

मसान्त्रिभरग 2ग िनपमा,लयगत ीहरुग रजुयमाग रथाग
संशोधनकोग कापयग भदौग १५ग ्रेिभरग सम्पन्त्गन 

्र2नेि।गनपािँगकापयक्रम/आपोजनागकापायन्त्,पनकाग
लयगत ाि्ग साउनग मसान्त्रिभरग आपोजना कापायलयगत पहरुग
स्थापनाग ्र2सणकनेि।ग कापयक्रम/आपोजनाहरुग
सम्पन्त्गनग ्नेग अ,िधभ2का लयगत ाि्ग स्पष्गटग जनशखक्तग
पोजनासणहरग आ,श्पकग अस्थापीग द2बन्त्दीहरुग
साउनगमसान्त्रिभर स्,ीकृरग्र2सक्गनपुनेि। 

सबैगआपोजनाहरुको द2बन्त्दीगस्,ीकृरग्2ीगकमयचा2ीग
खटाउनेगकापयगभइसकेको। 

  5 स्,ीकृरग सं्ठनग सं2चनाग 2ग द2बन्त्दीअनरुुपग
आपोजना ति मखुग लयगत ्ापरग अन्त्पग कमयचा2ीहरुलयगत ाईग
स्पष्गटगकापयग ण,,20, मतुपगकापयसम्पादन सूचकहरुग
2ग आ,श्पकग अिधका2ग ए,ंग खजम्मे,ा2ीग 2ग
उत्त2दाणपत्,सणहरगआपोजनामाग खटाइनिे। पस2ीग
कमयचा2ीग खटाउिँदाग कमयचा2ीकोग पोग्परा, क्षमरा, 
अनभु,ग2गआपोजना कापायन्त्,पनमागण,्रमागहािसलयगत ग
्2ेकोग सर्लयगत राकोग अिभलेयगत खलयगत ाईग आधा2ग
बनाइनिे।  

आपोजना ति मखुसिँ्ग कापयग ण,,20सणहरग कापयग
सम्पादनगक2ा2ग्नेगकापयगसम्पन्नगभएकोग।  

आपोजनामाग कापय2रग अन्त्पग कमयचा2ीहरुसिँ्ग पिनग
कापय सम्पादनगक2ा2गभइसकेको। 

रोणकएबमोखजमग्नयग्2ाउनगमारहकाग िनकापहरुमा 
िनदेशनगददइएको।  

 1  ण,भा्ीप ति मखुग 2ग आपोजनाग ति मखुसि्ँ ग ्र2एकोग
कापयसम्पादन सम्झौराअनरुुपका णक्रपाकलयगत ापलयगत ाई 

िनखश्गचरग भा2ग ददईग ,स्रु् रग आधा2माग
कापयसम्पादनस्र2ग मापनग ्र2निे।ग िनखश्गचर 

अङ्कभन्त्दाग बढीग अङ्कग ति ाप्गरग ्2ेमाग िनजामरीग से,ाग
ऐनअनसुा2गप2ुस्कृरग्र2नेि।  

ण,भा्ीपग ति मखुग 2ग आपोजनाग ति मखुसिँ्ग कापयग
सञ्गचालयगत नगसम्झौराग्र2एकोग।ग 

 11 रोणकएकोग लयगत ा्र, ्0ुस्र2ग 2ग समपसीमािभरग
िनमाय0 कापयग सम्पन्त्गनग ्नेग िनमाय0ग व्प,सापीलयगत ाईग

रोणकएको लयगत ा्र, ्0ुस्र2ग 2गसमपसीमािभरग िनमाय0ग
कापयगसम्पन्त्गनग्नेगिनमाय0गव्प,सापीलयगत ाई ण,त्तीपगरथाग
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ण,त्तीपग रथाग ्ै2ग ण,त्तीपग ति ोत्साहन उपलयगत ब्धग
्2ाइनेि।ग रोणकएकोग ्0ुस्र2ग कापमग न्नेग 2ग
रोणकएकोग समपिभरग कापयग सम्पन्त्गन न्नेग िनमाय0ग
व्प,सापीलयगत ाईगकानूनबमोखजमगका2,ाहीग्र2नेि। 

्ै2ग ण,त्तीपग ति ोत्साहनग उपलयगत ब्धग ्2ाउनेग व्प,स्थाग
कापमैग2हेको। 

रोणकएकोग ्0ुस्र2ग कापमग न्नेग 2ग रोणकएकोग
समपिभर कापयगसम्पन्त्गनगन्नेग िनमाय0गव्प,सापीलयगत ाईग
कानूनबमोखजमग का2,ाहीग ्नेग व्प,स्था ्र2एकोग 2ग
सोगबमोखजमग्नयगिनदेशनगसमेरगददइएको।  

 1   कापयगसम्पन्त्गनगभएपििगकामकोग भेर2णर्केसनग्2ीग
कापयग सम्पन्त्गन भएकोग िमिरलेयगत ग १०ग ददनिभरग कापयग
सम्पन्त्गनग िबलयगत ग रपा2ग ्र2नेि।ग िबलयगत ग पेशग भएकोग
िमिरलेयगत  पन्त्रग ददनिभरग िबलयगत ग स्,ीकृरग ्2ीग भकु्तानीग
ददइनेि। 

कापय सम्पन्त्गनग भएपििग कामकोग भेर2णर्केसनग ्2ीग
कापयग सम्पन्त्गनग भएकोग िमिरलेयगत ग १०ग ददनिभर कापयग
सम्पन्त्गनगबीलयगत गरपा2ग्नेग2 बीलयगत  पेशगभएकोग िमिरलेयगत ग
पन्त्रगददनिभरगभकु्तानीग्नेगव्प,स्थागिमलयगत ाइएको। 

 13 शोधभनाय िनदेखशकाबमोखजमग थ्रसेहोल्डग 2कमग
पिु्सकेकोमागररुुन्त्रैग2गथ्रसेहोल्डग2कम नपु् ेकोमाग
चौमािसकगअ,िधगसमाप्गरगभएकोगअकोगचौमािसकग
अ,िधिभरसम्बन्त्धीरग आपोजना व्प,स्थापन 

कापायलयगत पबाटग सोधभनायग मा्ग ्र2नेि।ग ति त्पेकग
मणहनाग समाप्तग भएकोग िमिरलेयगत  १५ग ददनिभरग सोझैग
भकु्तानीग2ग,स्रु् रगसहापराकोगति िर,देनसम्बन्त्धीरग
कोिग रथाग लेयगत खा िनपन्त्गरकग कापायलयगत पमाग ति स्ररुग
्र2नेि।  

चालयगत गु आ.,.को असोजग मसान्त्रसम्ममाग ण,िभन्नग १२ग
,टागआपोजनाहरुकोगसोधभनायगिलयगत नपुनेग2कमगरू.ग७ 

अबयग 5  क2ोडग  8 लयगत ाखग 96 हजा2ग  ग मध्पेग
हालयगत सम्मग रू.ग   अ,यग 56 क2ोडग 55 लयगत ाखग 84 

हजा2 9   कोग सोधभनायग भएकोग 2ग रू.ग 1 क2ोडग
 3 लयगत ाखग 11 हजा2ग 34 शोधभनायग िलयगत नग बािँकीग
2हेको।  

8. आिथयकग,ियग२०७४/७५गकोगर्ा्नुगमसान्त्रसम्ममागसम्पादनगभएकागमहत्,पू0यगकापयहरुिः 
 2ाखष्गट्रपग कृणिगअनसुन्त्गधानग रथाग ण,कासगकोिकोगचौधौंगआव्हानगअन्त्र्यरग३२ग,टागअ,धा20ापरहरुग
िनौटगभइग पू0यगआपोजनागति स्रा,गमा्गभएको7गकृणिग ण,ज्ञानग ण,िपमागस्नारकोत्त2गरथाग ण,द्याण,र2िधग
रहमागशोधकापयग ्नेग ण,द्याथीहरुकोगिनौटग भएकोग 2गअनसुन्त्धानबाटग ति ाप्तग निरजाहरुबाटग कृिकहरुग
लयगत ाभाखन्त्,रगहनुकुागसाथैगशोधपरलेयगत गभण,ष्पमागसञ्गचालयगत नगहनुेगअनसुन्त्धानकापयलयगत ाईगथपगसहपो्गपगु्न,े (६ग
,टागशोधपरहरुगसम्पन्नगभएका)।गआ.,.ग२०७४/७५गमागकोिकोगआिथयकगअनदुानबाटगअनमुािनरग
  ०००ग कृिकहरुग रािलयगत म¸ अध्पपनग भ्रम0¸ उन्नरग बीउग कीट¸ सामाग्रीग सहपो्, ति ण,िधग ति दशयनग
लयगत ्ापरकागण,िभन्नगकृणिगति सा2गकापयक्रमबाटगलयगत ाभाखन्त्,रगभएकागिन।् 

 सानागरथागमझौलयगत ागकृिकगआपस्र2ग,णृर्द्गआपोजनागअन्त्र्यरगमा्मागआधार2रगउच्चगमूल्पगजानगेबस्रगु
उत्पादन, बजा2गति ,र्द्यनग2गपोिगहाभेिग्2ीग1गसपग66ग,टागकापयक्रमगसञ्गचालयगत नग्नयगनेपालयगत ग2ािग
बैंकगमार्य रगअनदुानगउपलयगत ब्धग्2ाइएकोग(उच्चगमूल्पगजानेग,स्रमुाग 498.99गहेक्ट2गथपगक्षेरर्लयगत ग
ण,स्रा2, उच्चगमूल्पग,ालयगत ीगउत्पादनग-ग 6 5 .4 गटन, आम्दानीग,णृर्द्ग-गसमूह, सहका2ीकागसदस्पिःग
नेरुग  87654ग ति िरग र्2पर2,ा2ग 2ग कृणिग उद्यमी, व्प,सापीग नेरुग 117657584ग ति िरग र्2पर2,ा2, 
लयगत ाभाखन्त्,रगमध्पेग58गति िरशरगमणहलयगत ागलयगत ाभाखन्त्,र, 1  53गमौ2ीगर्ा2ग ण,र20, 4 35गहेगक्षेरर्लयगत ग
िसिँखचर, 359गपा,2गटेलयगत 2, 31  5गप्लयगत ाणिकगके्रट,ग  61गस्ति पे2गटंकी,ग3 55गहजा2ी, 4 45ग
प्लयगत ाणिकगहाउसगिनमाय0, ल्पाबग , ति शोधनगभ,नग8 78573 गमेगटनकोग्ोदामगर्2ग , 15635गमेग
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टनकोग१२गशीरग्हृग2ग11 गसंकलयगत नगकेन्त्रग िनमाय0ािधन)7गसोकेिस्ंगति ,र्द्यनगरािलयगत म, उद्यमखशलयगत राग
2ोज्ा2ीगमूलयगत क/सशखक्तक20/सीपगण,कासगरथागक्षमरागअिभ,णृर्द्गरािलयगत महरुगसञ्गचालयगत नगभएको।ग 

 बा्,ानीग ण,कासगकापयक्रमबाटगपसगअिमािसकगअ,िधमागर्लयगत रू्लयगत कोगण,रु,ाहरुग165.1 3गहजा2ग
,टाग ण,क्रीग ण,र20गभएकोगिग।गसाथै7ग ण,िभन्नगर्लयगत रू्लयगत हरुकाग356.56गहजा2ग,टाग ण,रु,ागरथाग
6 9.4गहजा2ग,टागर्लयगत रू्लयगत कागरुटस्टकगण,रु,ाग१२ग,टागर्मयगकेन्त्रहरुमागउत्पादनगभएकोगिग।ग
ण,िभन्नगजारकोग र2का2ीकोग ण,उकोग1431.5ग के.जी.ग उत्पादनग भइग ण,क्रीग ण,र20ग भएकोगिग।ग
व्प,साणपकगर2का2ीग खेरीकोगलयगत ाि्गआ,श्पकगपनेगर2का2ीग ,ेनायग  411.8गहजा2ग ,ेनायगउत्पादनग
्र2ग पसग अ,िधमाग कृिकहरुकोग आ,श्पकरा,मोखजमग ण,क्रीग ण,र20ग ्र2एकोग िग ।ग आलंयगत कार2कग
ण,रु,ाग4 .913गहजा2ग,टाग ण,क्रीग ण,र20गभइसकेकोगिग।गस्थलयगत ्रगर्मु्रीगरािलयगत मग33, अ्,ुाग
कृिकगरािलयगत मग15, रथागस्कूलयगत गहटीकल्च2ग14ग,टागभएकोगिग।गपसगअ,िधमाग ण,िभन्नगर्ामयबाटग
रू.1 556.845गहजा2ग्ै2गक2ग2ाजश्वगसंकलयगत नग्र2एकोगि। 

 आलयगत गुर2का2ीगरथागमसलयगत ागण,कासगकापयक्रमगमार्य रगण,िभन्नगर2का2ीग,ालयगत ीकोग१५७५गके.जी.गमूलयगत ग
रथाग उन्नरग ,ीउग उत्पादनग भएग र्मय/केन्त्रहरुबाटग ४२२.९५ग के.जी.ग ण,िभन्नग र2का2ीकाग उन्नरग
,ीउहरुग ण,क्रीग ण,र20ग ्र2एकोग।१६गलयगत ाखग३७ग हजा2ग ण,िभन्नग णहउदेग र2का2ीकोग ण,रु,ाग ण,क्रीग
ण,र20गभएकोग।२४.३९गमे.टनगण,िभन्नगराजागर2का2ीगण,क्रीगण,र20ग्र2एकोग।१९गपटकगकृिकग
समूहमागस्थलयगत ्रगर्मु्रीगरािलयगत मग2ग७गपटकगस्कूलयगत गअर्गहटीकल्च2गरािलयगत मग2ग३गपटकगअ्,ुागकृिकग
रािलयगत मगसञ्चालयगत नगभएको।३७गपटकगर2का2ीगआलयगत गुरथागमसलयगत ागपकेटगक्षेरमागकृिकहरुमागति ाण,िधकग
से,ागति दानग्र2एकोग।५.३गमे.टनग,ीउगआलयगत गुउत्पादन7ग१८गके.जी.गणट.णप.एस.ग2ग१००४गके.जी.ग
कन्त्दमूलयगत गति सा20गसामाग्रीगण,क्रीगण,र20गभएकोग।ग 

 मत्स्पगण,कासगकापयक्रमगकापायन्त्,पनबाटगपसगअ,िधमािःगह्याचिलयगत ङग गक2ोडग68गलयगत ाखग 5गहजा2, 
फ्राइग53गलयगत ाखग8गसपग9०ग,टा, णर्ङ्2िलयगत ङ्गग6 गलयगत ाखग1 गहजा2ग३गसपग2गसौन्त्दपयगमािाग 6ग
हजा2ग9 ग,टागउत्पादनगभइग कुलयगत ग9 गलयगत ाखग89गहजा2ग8गसपग4 ग,टाग (फ्राईमागरुपान्त्रर2रग
्दाय)गफ्राईग ण,क्रीग ण,र20गभएकोगिग।गपसै्2ीग1गहजा2ग5गसपग8 गजनागमत्स्पगकृिकहरुलयगत ाईग
ण,िभन्नगति का2कागमत्स्पगरािलयगत मगददइएको। 

 खाद्यपोि0गरथागति ण,िधगकापयक्रमगरर्य ग1गहजा2ग 8गपटकगबजा2ग िन2ीक्ष0ग्2ीगखाद्यग,स्रकुाग ग
सपग88ग,टागनमूनाग संकलयगत न, खाद्यगरथागदानागउद्यो्कोगउत्पादनग स्,च्िरागसम्बन्त्धमाग55ग,टाग
मदु्दाग दाप2,  ग हजा2ग 9ग सपग 95ग खाद्यग ,स्रकुाग नमूनाहरुकोग ति पो्शालयगत ाग प2ीक्ष0, क्षेरीपग खाद्यग
क्,ा2ेन्त्टाईनगति पो्शालयगत ाहरुबाटगआपारगिनपायरगति माख0क20कोगलयगत ाि्गखाद्यग,स्रकुाग15गहजा2ग5गसपग
5 ग नमूनाग जािँचग प2ीक्ष0ग भएको,  ग सपग जनाग सम्भाब्पग उद्यमी/ग व्प,सापीहरुलयगत ाईग खाद्यग
ति शोधनसम्बन्त्धीगरािलयगत मगददएको, ण,द्यालयगत पगखशक्षक, मणहलयगत ागस्,ास्थ्पगस्,पंसेण,कागलयगत ्ापरग4 गजनालयगत ाईग
पोि0सम्बन्त्धीगरािलयगत मगति दानग्र2एको, खाद्यगति ण,िधग ण,कासकागलयगत ाि्ग ण,िभन्नगस्र2माग ग,टागट्रापलयगत ग
प2ीक्ष0गरथागअध्पपनग्र2एको, सञ्गचािलयगत रगकापयक्रमबाटगउपभोक्ताग,्यमागखाद्यगस्,च्िराग2गपोि0कोग
ज्ञानगण,स्रा2गभएको, 14गपटकगहोटलयगत गस्रर2क20गलयगत ो्ोगण,र20ग्र2एको। 

 बालयगत ीगसं2क्ष0गकापयक्रमबाटग4गहजा2ग8गसपग9ग,टागण,रु,ागस्,स्थरागति मा0परगरथाग  गहजा2ग3ग
सपग  ग,टागआपारगइजाजरगति मा0परगण,र20गभइगआपारगिनपायरगसहखजक20गभएकोग।ग3गसपग
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9 ग,टागण,िादीगपञ्जीक20गभएको, 6गसपग56गजनालयगत ाईगखरुागण,िादीगण,के्ररागइजाजरगपरगण,र20 7ग
5गसपग5 ग,टागखरुाग ण,िादीग ण,के्ररागइजाजरगपरगन,ीक20गभएको7 ५गसपग२५गर2का2ीगरथाग
र्लयगत रु्लयगत कागनमनुामागण,िाददगअ,शेिगपर2क्ष0ग्र2एको। 

 समदुापगव्प,खस्थरगिसखञ्गचरगकृणिगक्षेरगकापयक्रमकागमाध्पमबाटगउप-आपोजनागक्षेरमागबालयगत ीगउत्पादनग
३०%ग बढाउनेग लयगत क्षग भएकोमाग २०.२%ग लेयगत ग बढेको, ण,उग ति िरस्थापनग द2ग १३%ग परु्गपाउनेग लयगत क्ष्पग
2हेकोमाग१२.८ग%गति ्िरगहािसलयगत गभएकोग। 

 कृणिग व्प,सापगति ,र्द्यनगरथागबजा2ग ण,कासगकापयक्रमगअन्त्र्यरग ण,श्वगखाद्यग दद,सगसम्पन्त्गनगभइग९६ग
जनागकृिकगप2ुस्कृरगभएका, बटु,लयगत मागएर्ा2ौंग 2ाणिपगति ां्ार2कग मेलयगत ागसञ्गचालयगत नगभइग१८गहजा2ग७ग
सपग ९५ग अ,लयगत ोकनकरायलेयगत ग अ,लयगत ोकनग ्नुयकाग साथैग रुग २६ग लयगत ाखग ७५ग हजा2ग ब2ाब2कोग आिथयकग
का2ोबा2ग भएको।गसा,यजिनकगनीखजगसाझेदा2ीमाग८ग,टाग 2ाणिप, क्षेरीपग रथाग ण,शेिग कृणिग मेलयगत ाहरुग
सम्पन्त्गनगभएको। 

 एकीकृरगजलयगत श्रोरगव्प,स्थापनगआपोजनागकापायन्त्,पनसिँ्ैग 14गहेगमाग,ीजग,णृर्द्7ग१गसपग२1ग,टाग
भका2ोगसधुा2गकापयक्रम7 6३ग,टागप,ुागलयगत खक्षरगकापयक्रमग2ग43ग,टागण,पन्त्गनगसमदुापमागलयगत खक्षरगआपग
आजयनगकापयक्रमगसम्पन्नगभइगकृिकहरुगलयगत ाभाखन्त्,रगभएकोग। 

 2ानीग जम2ाग कुलेयगत र2पाग िसिँचाइगआपोजनाग (कृणि)ग रर्य ग १००ग हेक्ट2माग ्हुिँकोग ,ीजग ,णृर्द्गकापयक्रमग
सञ्गचालयगत नगभएकोमाग४००गमे.गट.ग,ीउगउत्पादनगहनुेगअनमुानग्र2एको,ग६गहे.गमागर2का2ीकोगब्लयगत कग
ति दशयनगसञ्गचालयगत नग्र2एकोगजसबाटग१२०गमेटगराजागर2का2ीगउत्पादनगहनुेगअनमुानग्र2एको, १०गहे.ग
माग आलयगत कुोग ,ीउग उत्पादनग कापयक्रमग सञ्गचालयगत नग ्र2एकोग जसबाटग ७९ग मेटग आलयगत गु ,ीउग उत्पादनग
भएको। 

 कृणिगरथागखाद्यगस2ुक्षागआपोजनाबाटग5गसपग3 ग,टाग,ालयगत ीगउत्पादनगकृिकगपाठशालयगत ागसमापनगभइयग
उन्नरगति ण,िधगति सा2मागसहपो्गपु् केो7ग गसपग56ग,टागमतुपगखाद्यान्नग,ालयगत ीग2गपोि0पकु्तग,ालयगत ीकोग
ति दशयनगसमापनगभइयगति ण,िधगअ,लयगत म्,नमागसहपो्गपु् केो7ग२गसपग२८ग,टागसमूहमाग्ािँउस्र2गनमनुाग
ब्ैचाग स्थापनाग ्2ीग पोि0सम्बन्त्धीग ज्ञानग ति सा2माग सहपो्ग पु् केो7ग ७२ग ,टाग समूहमाग बाख्राग
उत्पादकत्,गसधुा2गकापयक्रमगर्लयगत ोअपग ्2ीग जम्माग ६गसपग६८ग ,टाग समूहमागकापयक्रमगसञ्गचालयगत नग
्र2एकोगजसबाटगबाख्राकोगउत्पादकत्,मागसधुा2गआउन7ेगबाख्राग खजण,कोपाजयनगसधुा2कोगलयगत ाि्ग्ठनग
भएकागसमूहहरुमाग४गसपग४०ग,टागक्रसग,ोकागण,र20गए,ंग,ीउगउत्पादनगकापयक्रमग5गसपग15ग
हेक्ट2मागसञ्गचालयगत नग्2ीगमकैकोग४८गमे.गट.ग,ीउगउत्पादनग्र2एको। 

9. आिथयकग,ियग२०७३/७४गमागण,िनपोखजरगबजेटगरथागखचयकोगपथाथयगण,,20िः 
चालयगत गुखचय        (रू.गहजा2मा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय  ति िरशर 
312011 कृणि ण,कास मन्त्रालयगत प 86737 79232 91.35 
312012 कृणि ण,भा् 298419 268404 89.94 
312013 क्षेरीप कृणि िनदेशनालयगत पहरु 61869 60553 97.87 
312014 पश ुसे,ा ण,भा् 70 70 100.00 
312020 कपास ण,कास सिमिर 22197 21561 97.13 
312021 खचपा, कणर् रथा अलयगत ैंची ण,कास बोडय 109376 109189 99.83 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय  ति िरशर 
312101 कृणि अनसुन्त्धान रथा ण,कास कोि 96112 89652 93.28 
312102 कृणि ण,कास 20नीिर अनु् मन रथा समन्त्,प कापयक्रम 610779 276321 45.24 
312103 ण,शेि कृणि उत्पादन कापयक्रम 5103917 5060788 99.15 
312104 साना रथा मझौलयगत ा कृिक आपस्र2 ,णृर्द् आपोजना 699335 553192 79.10 
312105 कृणि ण,कास आपोजना (जनकप2ु) 23737 21656 91.23 
312106 2ेशम खेरी ण,कास कापयक्रम 65122 62929 96.63 
312107 बा्बानी ण,कास कापयक्रम 378396 336168 88.84 
312108 आलयगत ,ुर2का2ी रथा मसलयगत ा ण,कास कापयक्रम 193787 174678 90.14 
312109 बीउ ति ,र्द्यन रथा ्0ु िनपन्त्र0 कापयक्रम 29460 27540 93.48 
312110 मत्स्प ण,कास कापयक्रम 275658 258127 93.64 
312111 खाद्य पोि0 रथा ति ण,िध कापयक्रम 147850 143010 96.73 
312112 बालयगत ी सं2क्ष0 कापयक्रम 171044 153183 89.56 
312113 व्प,सापीक कीट ण,कास 58169 53090 91.27 
312114 ,ालयगत ी िबकास कापयक्रम 301032 251254 83.46 
312115 कृणि सूचना रथा संचा2 केन्त्र 49065 45435 92.60 
312116 कृणि ति सा2 रथा रािलयगत म केन्त्र 103823 94994 91.50 
312117 समदुाप व्प,खस्थर िसखञ्गचर कृणि क्षेर कापयक्रम(कृणि) 46847 41401 88.37 
312118 माटो प2ीक्ष0 रथा सधुा2 से,ा कापयक्रम 61058 58412 95.67 
312119 कृणि व्पा,साप ति ,धयन रथा बजा2 ण,कास कापयक्रम 122866 91799 74.71 
312120 सहका2ी खेरी, साना िसचांइ रथा मलयगत  बीउ ढु,ानी कापयक्रम 310887 274333 88.24 
312122 व्प,साणपक कृणि रथा व्पापा2 आपोजना 1702048 990816 58.21 
312124 एकीकृर जलयगत स्रोर व्प,स्थापन आपोजना 141963 125340 88.29 
312136 कृणि अनसुन्त्धान कापयक्रम 1662060 1653564 99.49 
312143 चीनी रथा उखु िबकास सिमिर 5376 4791 89.12 
312153 उच्च मूल्प कृणि ,स्र ुण,कास आपोजना 401660 329354 82.00 
312154 उच्च पहाड कृणि व्प,साप रथा खजण,कोपाजयन सधुा2 

आपोजना 
0 0 0.00 

312156 2ानी जम2ा कुलयगत र2पा िसिँचाइ आपोजना–ति 0ालयगत ी 
आधिुनणकक20 कृणि कापयक्रम 

64791 43493 67.13 

312157 जलयगत ,ाप ुति कोप समतु्थान िनमाय0 आपोजना (कृणि व्प,स्थापन 
रथा सूचना ति 0ालयगत ी) 

125106 86510 69.15 

312158 कृणि रथा खाद्य स2ुक्षा आपोजना 1486088 1302049 87.62 
312160 णकसानका लयगत ाि् उन्नर बीउ ण,जन कापयक्रम 1121049 563559 50.27 
312162 नेपालयगत  व्पापा2 एकीकृर 20नीिर (कृणि कापयक्रम) 16778 15082 89.89 
312163 ति धानमन्त्री कृणि आधिुनणकक20 पर2पोजना 4485434 2593558 57.82 
312164 नेपालयगत  कृणि बजा2 ण,कास कापयक्रम 125880 0 0.00 
312165 नेपालयगत  कृणि से,ा ण,कास कापयक्रम 135505 0 0.00 
312801 क0ायलयगत ी अन्त्चलयगत  कृणि ण,कास आपोजना 31767 31501 99.16 
312802 कृणि ति सा2 कापयक्रम 2505873 2385246 95.19 
312805 र्2 ब्ैचा कापयक्रम 114996 23433 20.38 

 जम्मा 23553986 18755267 79.63 
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पुिँजी्रगखचय        (रू.गहजा2मा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय  ति िरशर 
312011 कृणि ण,कास मन्त्रालयगत प 4275 3228 75.51 
312012 कृणि ण,भा् 49650 48564 97.81 
312013 क्षेरीप कृणि िनदेशनालयगत पहरु 8950 8916 99.62 
312021 खचपा, कणर् रथा अलयगत ैंची ण,कास बोडय 25958 25944 99.95 
312101 कृणि अनसुन्त्धान रथा ण,कास कोि 897 896 99.89 
312102 कृणि ण,कास 20नीिर अनु् मन रथा समन्त्,प कापयक्रम 5200 5169 99.40 
312103 ण,शेि कृणि उत्पादन कापयक्रम 0 0 #DI V/0! 
312104 साना रथा मझौलयगत ा कृिक आपस्र2 ,णृर्द् आपोजना 8000 7788 97.35 
312105 कृणि ण,कास आपोजना (जनकप2ु) 52400 49784 95.01 
312106 2ेशम खेरी ण,कास कापयक्रम 10000 9884 98.84 
312107 बा्बानी ण,कास कापयक्रम 58712 49885 84.97 
312108 आलयगत ,ुर2का2ी रथा मसलयगत ा ण,कास कापयक्रम 41046 33366 81.29 
312109 बीउ ति ,र्द्यन रथा ्0ु िनपन्त्र0 कापयक्रम 2965 2962 99.90 
312110 मत्स्प ण,कास कापयक्रम 28650 26485 92.44 
312111 खाद्य पोि0 रथा ति ण,िध कापयक्रम 173800 170842 98.30 
312112 बालयगत ी सं2क्ष0 कापयक्रम 30330 28674 94.54 
312113 व्प,सापीक कीट ण,कास 7700 7543 97.96 
312114 ,ालयगत ी िबकास कापयक्रम 29793 29080 97.61 
312115 कृणि सूचना रथा संचा2 केन्त्र 11847 10142 85.61 
312116 कृणि ति सा2 रथा रािलयगत म केन्त्र 27940 21682 77.60 
312117 समदुाप व्प,खस्थर िसखञ्गचर कृणि क्षेर कापयक्रम(कृणि) 11060 10464 94.61 
312118 माटो प2ीक्ष0 रथा सधुा2 से,ा कापयक्रम 12500 12282 98.26 
312119 कृणि व्पा,साप ति ,धयन रथा बजा2 ण,कास कापयक्रम 20184 19995 99.06 
312120 सहका2ी खेरी, साना िसचांइ रथा मलयगत  बीउ ढु,ानी कापयक्रम 346800 329093 94.89 
312122 व्प,साणपक कृणि रथा व्पापा2 आपोजना 480800 330445 68.73 
312124 एकीकृर जलयगत स्रोर व्प,स्थापन आपोजना 40000 10585 26.46 
312136 कृणि अनसुन्त्धान कापयक्रम 436697 399517 91.49 
312143 चीनी रथा उखु िबकास सिमिर 1000 982 98.20 
312153 उच्च मूल्प कृणि ,स्र ुण,कास आपोजना 8200 7379 89.99 
312156 2ानी जम2ा कुलयगत र2पा िसिँचाइ आपोजना–ति 0ालयगत ी आधिुनणकक20 

कृणि कापयक्रम 
3900 3900 100.00 

312157 जलयगत ,ाप ुति कोप समतु्थान िनमाय0 आपोजना (कृणि व्प,स्थापन 
रथा सूचना ति 0ालयगत ी) 

78479 42868 54.62 

312158 कृणि रथा खाद्य स2ुक्षा आपोजना 155762 138322 88.80 
312160 णकसानका लयगत ाि् उन्नर बीउ ण,जन कापयक्रम 248137 132745 53.50 
312162 नेपालयगत  व्पापा2 एकीकृर 20नीिर (कृणि कापयक्रम) 700 698 99.71 
312163 ति धानमन्त्री कृणि आधिुनणकक20 पर2पोजना 943942 761888 80.71 
312164 नेपालयगत  कृणि बजा2 ण,कास कापयक्रम 18000 0 0.00 
312165 नेपालयगत  कृणि से,ा ण,कास कापयक्रम 12190 0 0.00 
312802 कृणि ति सा2 कापयक्रम 263170 256273 97.38 

 जम्मा 3659634 2998270 81.93 
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10. आिथयकग,ियग२०७४/७५गमागण,िनपोखजरगबजेटगरथाग   ४गचैरगमसान्त्रसम्मकोगखचयकोगअ,स्थािः 
चालयगत गुखचय        (रू.गहजा2मा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय  ति िरशर 
312011 कृणि ण,कास मन्त्रालयगत प 140,262 52,540 37.46 

312012 कृणि ण,भा् 72,933 33,409 45.81 

312013 के्षरीप कृणि िनदेशनालयगत पहरु 88,855 53,928 60.69 

312020 कपास ण,कास सिमिर 25,109 16,189 64.47 

312021 खचपा, कणर् रथा अलयगत ैंची ण,कास बोडय 104,400 53,754 51.49 

312022 2ाणिप णकसान आपो् 54,169 16,861 31.13 

312101 कृणि अनसुन्त्धान रथा ण,कास कोि 126,493 69,453 54.91 

312102 कृणि ण,कास 20नीिर अनु् मन रथा समन्त्,प 
कापयक्रम 

1,747,869 406,354 23.25 

312103 ण,शेि कृणि उत्पादन कापयक्रम 3,878,605 3,749,239 96.66 

312104 साना रथा मझौलयगत ा कृिक आपस्र2 ,णृर्द् आपोजना 940,314 89,988 9.57 

312105 कृणि ण,कास आपोजना (जनकप2ु) 25,264 14,782 58.51 

312106 2ेशम खेरी ण,कास कापयक्रम 87,139 54,713 62.79 

312107 बा्बानी ण,कास कापयक्रम 307,976 152,147 49.40 

312108 आलयगत ,ुर2का2ी रथा मसलयगत ा ण,कास कापयक्रम 293,100 87,315 29.79 

312109 बीउ ति ,र्द्यन रथा ्0ु िनपन्त्र0 कापयक्रम 34,345 20,542 59.81 

312110 मत्स्प ण,कास कापयक्रम 203,637 114,477 56.22 

312111 खाद्य पोि0 रथा ति ण,िध कापयक्रम 227,427 117,318 51.58 

312112 बालयगत ी सं2क्ष0 कापयक्रम 241,600 102,399 42.38 

312113 व्प,सापीक कीट ण,कास 62,440 35,971 57.61 

312114 ,ालयगत ी िबकास कापयक्रम 92,483 54,719 59.17 

312115 कृणि सूचना रथा संचा2 केन्त्र 54,960 24,650 44.85 

312116 कृणि ति सा2 रथा रािलयगत म केन्त्र 132,438 80,807 61.01 

312117 समदुाप व्प,खस्थर िसखञ्गचर कृणि के्षर 
कापयक्रम(कृणि) 

69,832 39,272 56.24 

312118 माटो प2ीक्ष0 रथा सधुा2 से,ा कापयक्रम 72,173 41,602 57.64 

312119 कृणि व्पा,साप ति ,धयन रथा बजा2 ण,कास कापयक्रम 125,251 44,268 35.34 

312120 सहका2ी खेरी, साना िसचांइ रथा मलयगत  बीउ ढु,ानी 
कापयक्रम 

154,731 22,865 14.78 

312122 व्प,साणपक कृणि रथा व्पापा2 आपोजना 1,780,825 596,292 33.48 

312124 एकीकृर जलयगत स्रोर व्प,स्थापन आपोजना 96,445 45,077 46.74 

312136 कृणि अनसुन्त्धान कापयक्रम 1,946,777 1,259,527 64.70 

312143 चीनी रथा उख ुिबकास सिमिर 8,131 5,604 68.92 

312153 उच्च मूल्प कृणि ,स्र ुण,कास आपोजना 348,147 154,832 44.47 

312156 2ानी जम2ा कुलयगत र2पा िसिँचाइ आपोजना–ति 0ालयगत ी 31,509 14,661 46.53 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय  ति िरशर 
आधिुनणकक20 कृणि कापयक्रम 

312157 जलयगत ,ाप ुति कोप समतु्थान िनमाय0 आपोजना (कृणि 
व्प,स्थापन रथा सूचना ति 0ालयगत ी) 

124,384 62,004 49.85 

312158 कृणि रथा खाद्य स2ुक्षा आपोजना 1,237,748 1,142,473 92.30 

312160 णकसानका लयगत ाि् उन्नर बीउ ण,जन कापयक्रम 984,142 332,529 33.79 

312162 नेपालयगत  व्पापा2 एकीकृर 20नीिर (कृणि कापयक्रम) 23,701 11,014 46.47 

312163 ति धानमन्त्री कृणि आधिुनणकक20 पर2पोजना 2,304,384 525,691 22.81 

312164 नेपालयगत  कृणि बजा2 ण,कास कापयक्रम 232,611 0 0.00 

312165 नेपालयगत  कृणि से,ा ण,कास कापयक्रम 263,409 0 0.00 

312802 कृणि ति सा2 कापयक्रम 1,630,205 976,122 59.88 

312805 र्2 ब्ैचा कापयक्रम 87,664 7,301 8.33 

 जम्मा 20,463,887 10,682,689 52.20 
 

पुिँजी्रगखचय        (रू.गहजा2मा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय ति िरशर 
312011 कृणि ण,कास मन्त्रालयगत प 5,265 1,915 36.37 
312012 कृणि ण,भा् 68,764 15,668 22.79 
312013 के्षरीप कृणि िनदेशनालयगत पहरु 6,581 4,275 64.96 
312021 खचपा, कणर् रथा अलयगत ैंची ण,कास बोडय 18,530 10,743 57.98 
312022 2ाणिप णकसान आपो् 47,398 42,876 90.46 
312101 कृणि अनसुन्त्धान रथा ण,कास कोि 840 610 72.62 
312104 साना रथा मझौलयगत ा कृिक आपस्र2 ,णृर्द् आपोजना 1,000 - 0.00 
312105 कृणि ण,कास आपोजना (जनकप2ु) 206,095 55,369 26.87 
312106 2ेशम खेरी ण,कास कापयक्रम 34,459 21,431 62.19 
312107 बा्बानी ण,कास कापयक्रम 134,049 37,364 27.87 
312108 आलयगत ,ुर2का2ी रथा मसलयगत ा ण,कास कापयक्रम 44,076 19,490 44.22 
312109 बीउ ति ,र्द्यन रथा ्0ु िनपन्त्र0 कापयक्रम 7,752 2,286 29.49 
312110 मत्स्प ण,कास कापयक्रम 30,268 15,815 52.25 
312111 खाद्य पोि0 रथा ति ण,िध कापयक्रम 77,290 51,693 66.88 
312112 बालयगत ी सं2क्ष0 कापयक्रम 23,543 18,397 78.14 
312113 व्प,सापीक कीट ण,कास 7,708 3,788 49.14 
312114 ,ालयगत ी िबकास कापयक्रम 19,321 11,438 59.20 
312115 कृणि सूचना रथा संचा2 केन्त्र 11,383 814 7.15 
312116 कृणि ति सा2 रथा रािलयगत म केन्त्र 27,606 18,048 65.38 
312117 समदुाप व्प,खस्थर िसखञ्गचर कृणि के्षर 

कापयक्रम(कृणि) 
8,200 - 0.00 

312118 माटो प2ीक्ष0 रथा सधुा2 से,ा कापयक्रम 10,152 4,981 49.06 



मन्त्रालयगत प्रगति ्िरगण,,207ग   ५ 

कृणिगण,कासगमन्त्रालयगत प  98 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयगत प/आपो्/िनकाप/कापयक्रम खदुगबजेट खचय ति िरशर 
312119 कृणि व्पा,साप ति ,धयन रथा बजा2 ण,कास 

कापयक्रम 
7,698 3,278 42.58 

312120 सहका2ी खेरी, साना िसचांइ रथा मलयगत  बीउ ढु,ानी 
कापयक्रम 

900 - 0.00 

312122 व्प,साणपक कृणि रथा व्पापा2 आपोजना 683,000 99,113 14.51 
312124 एकीकृर जलयगत स्रोर व्प,स्थापन आपोजना 25,645 23,458 91.47 
312136 कृणि अनसुन्त्धान कापयक्रम 509,631 194,972 38.26 
312143 चीनी रथा उख ुिबकास सिमिर 1,096 1,068 97.45 
312153 उच्च मूल्प कृणि ,स्र ुण,कास आपोजना 3,721 1,392 37.41 
312156 2ानी जम2ा कुलयगत र2पा िसिँचाइ आपोजना–ति 0ालयगत ी 

आधिुनणकक20 कृणि कापयक्रम 
900 874 97.11 

312157 जलयगत ,ाप ुति कोप समतु्थान िनमाय0 आपोजना (कृणि 
व्प,स्थापन रथा सूचना ति 0ालयगत ी) 

104,450 8,879 8.50 

312158 कृणि रथा खाद्य स2ुक्षा आपोजना 286,439 224,221 78.28 
312160 णकसानका लयगत ाि् उन्नर बीउ ण,जन कापयक्रम 138,675 26,188 18.88 
312163 ति धानमन्त्री कृणि आधिुनणकक20 पर2पोजना 954,494 259,795 27.22 
312164 नेपालयगत  कृणि बजा2 ण,कास कापयक्रम 994 - 0.00 
312165 नेपालयगत  कृणि से,ा ण,कास कापयक्रम 1,220 - 0.00 
312802 कृणि ति सा2 कापयक्रम 288,907 153,808 53.24 

 जम्मा 3,798,050 1,334,047 35.12 
 

 

गग 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 99 

 

भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभतूमिः 
नेपालमा िैदिककालिेखि नै भतूमलाई राज्यको अधीनमा रािी भतूमको उपभोग गनेले तनख ित कर 
राज्यलाई बझुाउनपुने प्रिलन तथयो । जग्गाको उपयोग गरेिापत मालपोत असलुी गने कायय कविलेिेखि 
भयो भन्त् ने यथाथय अतभलेि ितधकाकरक रूपमा नपाइएता पतन भतूमकर उठाउने कुरा ऋग्िेि र 
अथियिेिमा समेत उल्लेि भएको पाइन्त्छ। राजा राम शािले जग्गा प्रशासनमा िले, पाटे, कोिाले, माटो 
मरुी, विजन, माना िदिको िधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख् ने व्यिस्था गरेका तथए भने राजा 
जयखस्थतत मल्लले जग्गा नापजााँि गराउने र विताय जग्गा विक्री गनय र बन्त्धक राख् न पाउने तनयम 
बसालेका तथए।  
वि.सं. १९१० मा मलुकुी ऐन लागू भएपतछ मालपोत असलुी, तितसलका लातग कानूनीरूपमा जग्गा 
नापजााँि र जग्गाको लगत तयार पाने काययको सरुूिात भएको पाइन्त्छ।वि.सं. २०१५ िेखि वि.सं. 
२०१७ सम्म मालपोत तथा भतूमकर र रखजषे्ट्रशनसम्बन्त्धी कायय अथय मन्त्रालय अन्त्तगयत रिेको िेखिन्त्छ 
भने सरकारी तथा िन के्षरको सभे र भतूमसधुारसम्बन्त्धी कायय िाद्य, कृवि, निर तथा िन मन्त्रालयले 
गरेको िेखिन्त्छ। त्यसैगरी वि.सं. २०१७ िेखि वि.सं. २०२१ सम्म मालपोत तथा भतूमकर, रखजषे्ट्रशन, 

गठुीिरू, सभे तथा नापी, विताय र भतूमसधुारसम्बन्त्धी कायय अथय मन्त्रालय अन्त्तगयत सम्पािन भएको 
पाइन्त्छ। वि.सं २०२१ िेखि २०२४ सम्म भतूमसधुार मन्त्रालय अखस्तत्िमा िएको िेखिन्त्छ भने 
वि.सं. २०२४ िेखि २०३८ सम्म भतूमसधुार, कृवि तथा िाद्य मन्त्रालयको रूपमा पकरितयन भएको 
िेखिन्त्छ। वि.सं. २०43 िेखि मन्त्रालयको नाम पकरितयन भई भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालयको 
रूपमा रिी िएको छ । 

२. िीर्यकालीन सोििः 
भतूमको िैज्ञातनक व्यिस्थापन, सामाखजक न्त्यायमा िधाकरत भसू्िातमत्ि र वििेकशील उपयोगको सतुनख ितता 
तथा भतूम व्यिस्थापन सशुासन प्रिर्द्यन गरी दिगो ितथयक विकासमा योगिान परु् याउन े। 

३. उद्देयिः 
 भतूम तथा भतूम श्रोतको मित्तम उपयोगको िातािरण तसजयना गने । 

 भतूम प्रशासनसम्बन्त्धी सेिालाई सरल, सिज, पारिशी एिं प्रभािकारी बनाउने । 

 विकास तथा पूिायधार तनमायणका लातग िियक नापनक्सा सेिा तथा भौगोतलक सूिनािरूको 
सियसलुभता बनाउने। 

४. रणनीततिः  
4.1 समविगत लक्ष्य 

 रावष्ट्रय भतूम नीतत तजुयमा गने तथा रावष्ट्रय भ–ूउपयोग नीतत, २०७२ कायायन्त्ियन गने । 

 सरकारी साियजतनक जग्गाको संरक्षण तथा सम्िर्द्यन गने ।  
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 िैज्ञातनक भतूमसधुारसम्बन्त्धी काययक्रमलाई व्यिखस्थत, प्रभािकारी र समन्त्ियात्मक तिरबाट सञ्चालन 
गरी दिगो विकासमा योगिान परु् याउने । 

 भतूम प्रशासनसम्बन्त्धी सेिा प्रिाि गने तनकायका जनशखिको क्षमता विकास तथा भौततक अिस्थामा 
सधुार गने। 

 भतूम प्रशासन प्रणालीको विद्यमान प्रवितधमा रूपान्त्तरण गिै भ–ूसूिना प्रणालीको विकास गरी 
कायायन्त्ियन गने।  

 गाउाँब्लक क्षेर तथा द्वन्त्द्वबाट भतूम लगत क्षतत भएका खजल्ला िा क्षरेको नापनक्सा सम्पन्न गने। 

 भौगोतलक सूिनाको सिज उपलब्धताका लातग पूिायधार एिं जनशखिको विकास गने। 

 

4.२ रणनीततक लक्ष्य 

 िैज्ञातनक भतूमसधुार काययक्रमलाई व्यिखस्थत, प्रभािकारी र समन्त्ियात्मक तिरमा सञ्चालन गरी 
ितथयक समाखजक रूपले पछाति परेका भतूमविन िगयको भतूममा पिुाँि बढाउन े। 

 रावष्ट्रय भतूम नीतत, भ-ूउपयोग नीतत तथा योजनाको िधारमा उपलब्ध भतूमको समखुित उपयोग गरी 
िाद्य सरुक्षा, सरुखक्षत ििास तथा सिरीकरण, दिगो पूिायधार विकास र िातािरण संरक्षण तथा 
विपद  जोखिम संिेिनखशलता तनख ित गने। 

 िधतुनक प्रवितधमा िधाकरत भ-ूअतभलेिको िधारमा पारिशी भतूम व्ियस्थापन प्रणाली स्थापना गरी 
सरल र सिज सेिा प्रिाि सतुनखित गने । 

 

4.३ कायय नीततगत लक्ष्य 

 जतमनको िििन्त्िी पनुरािलोकन, मोिी व्यिस्थापन, जतमनको स्िातमत्िको व्यिस्थापन र जतमनमा 
विपन्न भतूमविनिरूको पिुाँि परु् याउने। 

 मिु कमैया तथा मिु ितलया पनुस्थायपना कायय सम्पन्न गने। 

 अनतधकृत, अतनयखन्त्रत तथा अव्यिखस्थत बस्ती विकासमा रोक लगाउने र असरुखक्षत िस्तीलाई 
सरुखक्षत बसोबास िनुे गरी िस्ती विकासलाई व्यिखस्थत गने। 

 भतूम नीतत र भ-ूउपयोग ऐन तजुयमा गरी कायायन्त्ियन गने। 

 प्रकोप जोखिम संिेिनशील भ-ूउपयोग नक्सा, तथ्याङ्क र भ-ूउपयोग योजना तयार गने। 

 मालपोत र नापी कायायलयिरूको सञ् जालीकरण गरी एकीकृत केन्त्यीय भ-ूसूिना प्रणालीको विकास 
गने। 

 निीनतम प्रवितधको प्रयोग गरी नक्सा तथा भौगोतलक सूिनािरू तयार तथा अद्याितधक गने। 

 िधतुनक प्रवितधयिु िक्ष जनशखि विकास गरी भतूम व्यिस्थापन सेिा क्षेरलाई िैज्ञातनक 
पेशाकोरूपमा स्थावपत तथा विकास गने। 

 भतूम प्रशासनसम्बन्त्धी सम्पूणय सेिािरू सरलीकृत, सूिना प्रणालीमा िधाकरत विकेखन्त्यत र एकद्वार 
प्रणालीबाट प्रिान गने। 

 भतूमको अतभलेिलाई समय सापके्ष, व्यिखस्थत र िैज्ञातनक बनाउिैं लैजाने। 
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५. काययक्षरेिः  

नेपाल सरकार, (कायय विभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोखजम यस मन्त्रालयले सम्पािन गनुयपने काययिरु 
िेिाय अनसुार रिेका छन ्:  

 भतूमसधुार तथा व्यिस्थासम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजयमा, कायायन्त्ियन, अनगुमन र 
मूल्याङ्कन ; 

 मालपोत रखजषे्ट्रशन; 

 जग्गा िताय, मूल्याङ्कन, जग्गा प्रशासन र राज ि संकलन; 

 सरकारी जग्गा र साियजतनक जग्गाको अतभलेि व्यिस्थापन तथा संरक्षण; 

 भतूमसम्बन्त्धी रावष्ट्रय तथा अन्त्तरायवष्ट्रय सम्मेलन; 

 अन्त्तरायवष्ट्रय सीमा र सीमास्तम्भको तनमायण, पनुिःस्थापना तथा ममयत सम्भार; 

 जग्गा नापजााँिसम्बन्त्धी प्रशासन; 

 अतनिायय बित योजना, ऋण वितरण तथा असलुी; 
 खजयोिेवटकल नापी, टोपोग्राविक नक्सा तयारी र ििाई सभेक्षण लगायत नाप नक्सासम्बन्त्धी कायय; 
 गठुी संस्थान र साियजतनक गठुी अन्त्तगयतको जग्गा व्यिस्थापन; 

 सकुुम्बासी समस्या; 
 मिु कमैया, कम्लिरी र ितलया व्यिस्थापन; 

 भ-ूउपयोगसम्बन्त्धी नीतत तथा व्यिस्थापन; 

 भौगोतलक सूिना पूिायधार; 

 भ-ूसूिना तथा अतभलेि; 

 सरकारी तथा पती जग्गा अतभलेि, संरक्षण; 

 अन्त्य मन्त्रालयको कायय विभाजनमा नपरेका भतूमसम्बन्त्धी वििय; 

 नेपाल ईखन्त्जतनयकरङ्ग सेिाको सभे समूिको सञ् िालन; 

६. ितथयक ििय 207४/7५ को बजेट ििव्यमा उखल्लखित नीतत तथा काययक्रमको २०७४ िागनु 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः  

बुाँिा नं. बजेट ििव्यको संखक्षप्त व्यिोरा िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  

७५ भ-ूउपयोग नीततको कायायन्त्ियनका लातग यससम्बन्त्धी 
कानून व्यिस्थावपका संसिको यसै अतधिशेनमा पेश 
गकरनेछ । उपयोगका िधारमा भतूमको िैज्ञातनक 
िगीकरण गरी जनु प्रयोजनका लातग छुट्टाइएको िो सोिी 
प्रयोजनमा मार प्रयोग गनय पाउने व्यिस्था गकरनेछ । 

 भ-ूउपयोग विधेयक, २०७४ मस्यौिा 
तयारीका लातग नेपाल कानून ियोगमा 
अनरुोध गरी लेिी पठाइएको ।  

 ईलाम, धनकुटा, तनिुाँ, कास्की, पाल्पा, 
स्याङ्जा, अर्ायिााँिी, गलु्मी, सिेुत र 

काभ्रपेलाञ्चोक खजल्लाका वितभन्न ९२ 
गाउाँपातलका/नगरपातलकािरुको भ-ू
उपयोग नक्शा/िाटा तयार गने काययको 
लातग छनौट भएका परामशयिातािरुले 
यस ियोजनामा Inception Report पेश 
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बुाँिा नं. बजेट ििव्यको संखक्षप्त व्यिोरा िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  

गरी भ-ूउपयोग नक्शाङ्कन काययको लातग 
Field मा Mobilization भएको । 

७६ मिु कमैया र मिु ितलयाको पनुस्थापना र तसप 
विकाससम्बन्त्धी काययक्रम 

 मिु कमैया तिय िः ३७ पकरिारलाइ जग्गा 
िकरि अनिुान उपलब्ध गराइएको, ५ 
पकरिारलाई र्र तनमायण सियोग उपलब्ध 
गराइएको, २ सय ४५ पकरिारलाई परुानो 
र्र तनमायण सियोग उपलब्ध गराइएको, 
१ िजार ५ पकरिारलाई काठ िकरि 
अनिुान दिइएको तीन िटा तसप विकास 
तातलम सम्पन्न गकरएको ।  

 मिु ितलया तिय िः २५ पकरिारलाई जग्गा 
िकरि अनिुान दिइएको, ९ पकरिारलाई 
र्र तनमायण सियोग रकम वितरण 
गकरएको । 

७. ितथयक ििय २०७४/७५ को िागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पािन भएका मित्त्िपूणय काययिरू : 

१. भ-ूसूिना तथा अतभलेि काययक्रम 

 वितभन्न नापी कायायलयिरूमा रिेका ५ सय ९१ तसट नयााँ नापीबाट थप भएका संकलन गनय छुट 
भएका वकत्ता नापी नक्साको एमोतनया नक्सा संकलन गने कायय सम्पन्न भएको। 

 नयााँ तथा गाउाँ ब्लक नापीबाट तयार भएका ८३ िजार तसट वकत्ता नापी नक्सा तिखजटाईज गनय 
कायय सम्झौता भएको l 

२. मालपोत अतभलेि सरुक्षा तथा सढुीढीकरण काययक्रम 

 मालपोत कायायलय िातलङ्ग, स्याङ्गजा र िाङ्गको क्षततग्रस्त जग्गाधनी शे्रस्ता स्थलगत रुपमा गई तयार 
गने कायय भइरिेको . 

 Online सेिालाई २३ (थप ४) िटा मालपोत कायायलयमा परु् याइएको । 
 

३. रावष्ट्रय भ-ूउपयोग ियोजना 
 १० खजल्लाका ९२ गाउाँपातलका/न.पा. को नक्सा िाटा तयार गनयका लातग परामशयिातािरुबाट 

ड्राफ्ट करपोटय प्राप् त भएको। उि प्रयोजनका लातग भिूाटा िकरि प्रकृया सम्पन्न भएको। 

 

४. भतूमसधुार काययक्रम, मिु कमैया तथा ितलया पनुस्थापना 
क. मिु कमैया िखृत्त विकास काययक्रम 

 ३७ मिु कमैया पकरिारलाई जग्गा िकरि अनिुान रकम उपलब्ध गराइएको ।  

 ८७६ मिु कमैया पकरिारलाई र्र तनमायण अनिुान उपलब्ध गराइएको ।  

 १००५ मिु कमैया पकरिारलाई काठ िकरि अनिुान रकम उपलब्ध गराइएको ।  

 ८० जना मिु कमैयािरुलाई तसप विकास तातलम प्रिान गकरएको ।  
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ख. मिु ितलया पनुस्थापना काययक्रम: 

 ९ मिु ितलया पकरिारलाई र्र तनमायण अनिुान रकम उपलब्ध गराइएको ।  

 १३४ मिु ितलया पकरिारलाई जग्गा िकरि अनिुान रकम उपलब्ध गराइएको ।  
५. वकत्ता नापी काययक्रम 

क. नापनक्सा काययक्रम 

 १३५ िेक्टर गााँउ ब्लक नापी गने कायय सम्पन्न। 

 ८०५ िेक्टर पनु नापी तथा तिखजटल नापी गने कायय सम्पन्न। 

ि. विशेि नापी काययक्रम 

 झापा र तसरिा खजल्लामा विशेि नापी कायायलय स्थापना गरी नापनक्शा गने कायय िालू  
 रिेको। 

 अछाम, अर्ायिााँिी र पाल्पा खजल्लामा २७५१ िेक्टर जग्गा नापी कायय सम्पन्न भएको,  
 द्वन्त्द्वबाट क्षतत भएका नक्सा/शे्रस्ता पनुस्थापन काययक्रम अन्त्तगयत १२६३ िेक्टर जग्गा नापी 
कायय सम्पन्न भएको। 

ग. नापी कायायलय सढुीढीकरण काययक्रम 

 ३० िटा नापी कायायलय भिनको तनमायण कायय भइरिेको। 

 तिखजटल प्रवितधसम्बन्त्धी क्षमता विकास काययक्रम १ पटक सञ् िालन गकरएको। 

६. स्थलरूप नापी काययक्रम 

क. स्थलरूप काययक्रम 

 िूरसम्िेिन वितधबाट १४ सीट नक्सा अद्याितधक गकरएको। 

 २ सीट स्थलरूप नक्सा विल्ि भेकरविकेसन सम्पन्न गकरएको। 

 २० तसट नक्सा पनुिः छपाई गकरएको। 

 नेपा-भारत संयिु सीमा सभेक्षण काययका लातग ४ िटा सभेक्षण टोली पकरिालन गकरएको। 
ि. रावष्ट्रय भौगोतलक सूिना पूिायधार काययक्रम 

 Topographical Database लाई नयााँ National Standard मा पकरमाजयन गने कायय  
भइरिेको ।  

७. िगोल तथा भमूापन काययक्रम 

खजयोिेवटक नटेिकय  सढुीढीकरण 

 २ िटा प्रथम िजाय तनयन्त्रण तबन्त्ि ुतनरीक्षण कायय सम्पन्न गकरएको। 

 ४ िटा िोश्रो िजाय तनयन्त्रण तबन्त्िमुा खज.वप.एस. प्रवितधबाट पूिेक्षण, मनमेुन्त्टेसन तथा सभेक्षण 
कायय सम्पन्न भएको । 

 ४५ िटा तेस्रो िजायका तनयन्त्रण विन्त्िमुा पूियक्षण, मनमेुन्त्टेसन तथा सिेक्षण कायय सम्पन्न 
गकरएको। 

 ५८ वक.तम. विरगंज पथलैया िेटौिा सिक िण्िमा पूिेक्षण तथा मनमेुन्त्टेशन कायय सम्पन्न 
गकरएको। 
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८. भतूम व्यिस्थापन प्रखशक्षण काययक्रम 

 ३ ििे Diploma in Geomatics Engineering कोियमा पविलो ब्याजमा ४८ जना र िोश्रो 
व्याजमा ३० जना अध्ययनरत रिेको। 

 ६ जना Master in Land Administration अध्ययनरत रिेको। 

 तसतनयर नापी तातलममा २४ जना अध्ययनरत रिेको। 

 तेश्रो MOU अनसुार BE in Geomatics Engineering को कक्षा तनरन्त्तर रुपमा संिालन 
भैरिेको l 

८. ितथयक ििय 207३/7४ को वितनयोखजत बजेट तथा िियको यथाथय वििरणिः 
िाल ुििय         (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय  प्रततशत 
336011 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 79404 61448 77.39 
336012 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापन विभाग 67098 67098 100.00 
336013 मालपोत कायायलयिरु 1064840 1002189 94.12 
336014 भतूमसधुार कायायलयिरु 133814 121213 90.58 
336015 नापी विभाग 24035 23995 99.83 
336016 नापी कायायलयिरु 980565 913688 93.18 
336017 भ-ूसूिना तथा अतभलेि विभाग 29627 25608 86.43 
336101 मालपोत अतभलेि सरुक्षा तथा सढुीढीकरण काययक्रम 122179 63836 52.25 
336102 रावष्ट्रय भ-ूउपयोग ियोजना 613280 613284 100.00 
336103 भतूमसधुार काययक्रम, मिु कमैया र ितलया 

पनुस्थायपन 
1124025 915118 81.41 

336105 भतूम व्यिस्थापन प्रखशक्षण केन्त्य 69239 62273 89.94 
336106 वकत्ता नापी काययक्रम 258308 198156 76.71 
336107 स्थलरुप नापी (भतूम स्रोत) काययक्रम 86479 80595 93.20 
336108 िगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 53015 53015 100.00 

 जम्मा 4705908 4201516 89.28 
      पुाँजीगत ििय         (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय  प्रततशत 
336011 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 16364 16177 98.86 
336012 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापन विभाग 1166 259 22.21 
336013 मालपोत कायायलयिरु 83834 66632 79.48 
336014 भतूमसधुार कायायलयिरु 2260 2132 94.34 
336015 नापी विभाग 2645 1763 66.65 
336016 नापी कायायलयिरु 63732 62441 97.97 
336017 भ-ूसूिना तथा अतभलेि विभाग 9473 9470 99.97 
336101 मालपोत अतभलेि सरुक्षा तथा सढुीढीकरण काययक्रम 380437 297331 78.16 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय  प्रततशत 
336102 रावष्ट्रय भ-ूउपयोग ियोजना 650 445 68.46 
336103 भतूमसधुार काययक्रम, मिु कमैया र ितलया 

पनुस्थायपन 
80 80 100.00 

336105 भतूम व्यिस्थापन प्रखशक्षण केन्त्य 16847 8046 47.76 
336106 वकत्ता नापी काययक्रम 565368 496121 87.75 
336107 स्थलरुप नापी (भतूम स्रोत) काययक्रम 6834 6798 99.47 
336108 िगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 26217 16691 63.66 

 जम्मा 1175907 984386 83.71 
 

९. ितथयक ििय 207४/7५ मा वितनयोखजत बजेट तथा 207४ िैर मसान्त्तसम्मको िियको अिस्थािः 
      िाल ुििय         (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय प्रततशत 
336011 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 112,863 45,982 40.74 
336012 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापन विभाग 63,810 38,108 59.72 
336013 मालपोत कायायलयिरु 1,286,124 723,338 56.24 
336014 भतूमसधुार कायायलयिरु 158,483 88,336 55.74 
336015 नापी विभाग 27,369 18,560 67.81 
336016 नापी कायायलयिरु 1,250,462 691,451 55.30 
336017 भ-ूसूिना तथा अतभलेि विभाग 56,876 16,969 29.84 
336101 मालपोत अतभलेि सरुक्षा तथा सढुीढीकरण काययक्रम 164,246 34,073 20.75 
336102 रावष्ट्रय भ-ूउपयोग ियोजना 658,691 443,785 67.37 
336103 भतूमसधुार काययक्रम, मिु कमैया र ितलया 

पनुस्थायपन 
1,521,122 611,283 40.19 

336105 भतूम व्यिस्थापन प्रखशक्षण केन्त्य 71,483 34,138 47.76 
336106 वकत्ता नापी काययक्रम 292,512 117,041 40.01 
336107 स्थलरुप नापी (भतूम स्रोत) काययक्रम 120,054 64,058 53.36 
336108 िगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 59,393 34,687 58.40 

 जम्मा 5,843,488 2,961,809 50.69 
      पुाँजीगत ििय         (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय  प्रततशत 
336011 भतूमसधुार तथा व्यिस्था मन्त्रालय 22,803 14,040 61.57 
336012 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापन विभाग 7,555 336 4.45 
336013 मालपोत कायायलयिरु 93,356 46,965 50.31 
336014 भतूमसधुार कायायलयिरु 2,673 1,532 57.31 
336015 नापी विभाग 13,664 11,734 85.88 
336016 नापी कायायलयिरु 69,067 36,004 52.13 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/ियोग/तनकाय/काययक्रम ििु बजेट ििय  प्रततशत 
336017 भ-ूसूिना तथा अतभलेि विभाग 11,872 2,820 23.75 
336101 मालपोत अतभलेि सरुक्षा तथा सढुीढीकरण काययक्रम 309,357 94,742 30.63 
336102 रावष्ट्रय भ-ूउपयोग ियोजना 1,495 1,462 97.79 
336103 भतूमसधुार काययक्रम, मिु कमैया र ितलया 

पनुस्थायपन 
28,121 22,311 79.34 

336105 भतूम व्यिस्थापन प्रखशक्षण केन्त्य 23,102 4,699 20.34 
336106 वकत्ता नापी काययक्रम 552,081 215,516 39.04 
336107 स्थलरुप नापी (भतूम स्रोत) काययक्रम 32,403 6,721 20.74 
336108 िगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 52,860 21,226 40.16 

 जम्मा 1,220,409 480,108 39.34 
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सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः 
 

गररबीलाई न्त्यूि गरै्द लैजाि ेर अन्त्तत: विश्वबाट िै गररबी हटाउि ेउदे्दश्यका साथ आएको दर्दगो विकास लक्ष्य र 
साकक  विकास लक्ष्य समेतलाई दृविगत गरी िेपाल सरकारका आितिक योजिाहरूले गररबी न्त्यूिीकरणलाई िै 
पवहलो प्राथतमकतामा राखेकोले गररबी तििारणसम्बन्त्िी वितभन्न तिकायबाट सञ्चालि भइरहेका कायकक्रम बीच 
संयोजि र समन्त्िय कायम गिक तथा सहकारी मार्क त गररबी तििारणका कायकक्रमलाई पररचालि गरी ग्रामीण 
अथकतन्त्रको विकासमा महत्त्िपूणक भतूमका खेल्िे उद्देश्य एिं सरकार, सहकारी र तिजी क्षेरको संयोजिबाट मार 
आतथकक तथा सामाजजक विकास गिक सवकन्त्छ भने्न तथ्यलाई आत्मसात गरै्द वितभन्न मन्त्रालयहरू र तिकायहरूले 
सञ्चालि गिे गररबी तििारणसम्बन्त्िी कायकक्रमहरूको समजुचत समन्त्िय गिे उदे्दश्यका साथ िेपाल सरकारको 
तमतत २०६९।०२।०५ को तिणकयले सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालयको गठि भएको हो ।  
2. र्दीर्ककालीि सोच: 
सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली सवहतको गररबी मकु्त िेपाली समाज । 
3.  उद्दशे्यिः 

 समरु्दायमा रहेको आतथकक एिं सामाजजक पुुँजीको अतिकतम उपयोग हिुे गरी सहकारीको विकास, 

विस्तार र प्रिर्द्कि गिे । 

4. रणिीतत: 

 सहकारी तर्क  : 
 गररबी तििारण, उत्पार्दि िवृर्द् असमािता न्त्यूिीकरण एिं सामाजजक न्त्याय प्रिर्द्कि गिे एक प्रमखु 

माध्यमको रूपमा सहकारीको विकास गिे । 

 कृवि, उद्योग तथा सेिा क्षेरमा सहकारी क्षेरको लगािीलाईक संख्यात्मक भन्त्र्दा गणुात्मक पक्षमा अझ 
जोड दर्दर्दैं आय आजकिका अिसरहरूको सजृिा गरै्द बेरोजगारी र्टाउि सहयोग गिे । 

 सहकारी संर् संस्थाहरूको स्थापिा र सञ्चालिका आिार र मापर्दण्डहरू स्पिरूपले पररभावित गरी 
सूचकहरूको आिारमा सहकारी संर्/संस्थाहरूको स्ितियमि, अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गिे प्रणालीको 
विकास गिे । 

 जिक्षा, तातलम र सूचिाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र आम िागररकहरू एिं 
बचतकताकहरूमा सहकारीसम्बन्त्िी चेतिा अतभिवृर्द् गिे । 

 मवहला, गररब, सीमान्त्तकृत, अपाङ्ग, भतूमहीि तथा वपछतडएका िगक र श्रतमकहरूका साथै आम 
िागररकहरूको जीििस्तरमा सिुार ल्याउि सहकारीको पहुुँच परु् याउिे ।  

 सहकारी क्षेरमा प्रभािकारी व्यिस्थापि वितिको अिलम्बि तथा तियमि मार्क त सिुासि कायम गिे। 

 सहकारीको विकास, विस्तार र प्रिर्द्कि गिक सरकार, सहकारी, तिजीक्षरे तथा विकास साझेर्दारहरू बीच 
सहकायक र सहयोगलाई प्रिर्द्कि गिे । 
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 सहकारीको विकासका लातग र्दीर्ककालीि योजिा, मािि संसािि विकास, आिश्यक संगठि 
संरचिाहरूको तिमाकण एिं कािूिी व्यिस्थाहरू गिे । 

 गररबी तििारण तर्क  : 
 गररबी न्त्यूिीकरणसम्बन्त्िी िीतत तथा कायकक्रमहरूको पिुकसंरचिा एिं प्राथातमकरण गरै्द सम्िर्द् िीतत 

तथा कायकक्रमहरूलाई पूिाकिमुाियोग्य (Predictable) बिाउि े। 

 रे्दिका समग्र आतथकक सामाजजक कृयाकलापहरू र दर्दगो एिं र्रावकलो आतथकक िवृर्द् मार्क त सजृिा हिुे 
रोजगारी लगायतका सम्पूणक अिसरहरूको न्त्यायोजचत वितरण हिुे गरी सम्बर्द् सबै क्षेरगत िीततहरूलाई 
पररलजक्षत गिे । 

 राविय तथा अन्त्तराकविय लगािी, िैरे्दजिक सहयोग एिं गैरसरकारी संर् संस्थाहरूका बीच प्रभािकारी 
समन्त्िय र सहकायकलाई सदुृढ गरै्द गररबी न्त्यूिीकरणका लातग स्रोत पररचालि गिक रचिात्मक भतूमका 
तििाकह गिे ।  

 वितभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तिकायहरूबाट सञ् चातलत गररबी तििारणका कायकक्रमहरूको समन्त्िय 
गरै्द कायाकन्त्ियिमा प्रभािकाररता ल्याउिे । 

 गररबको पवहचाि एिं िगीकरण गरी सीमान्त्त गररबहरूको लातग उपयकु्त िीतत र कायकक्रमहरूको 
तििाकरण गरी वितभन्न समरु्दाय र क्षेरमा रहेको ििी र गररब बीचको खाडल कम हिु े वकतसमका 
कायकक्रमहरू तय गिे। 

 गररबी तििारणमा सहयोग परु् याउिे कायकक्रम सञ् चालि गिक अन्त्तराकविय संर् संस्था तथा विकास 
साझेर्दारसुँग समन्त्िय र सम्बन्त्ि विस्तार गिे । 

5. कायकक्षरे : 

िेपाल सरकार (कायकविभाजि) तियमािली, 2072 अिसुार मन्त्रालयको कायकक्षेर रे्दहायबमोजजम रहेको  
छिः 

 सहकारी र गररबी तििारणसम्बन्त्िी िीतत, योजिा तथा कायकक्रमको तजुकमा, कायाकन्त्ियि, अिगुमि र 
मूल्याङ्कि; 

 सहकारी संर्संस्थाको विकास, सदुृढीकरण र तियमि; 
 सहकारी र आतथकक विकास; 
 सहकारीको प्रिर्द्कि र संरक्षण; 
 अन्त्तराकविय सहकारी संगठिसम्बन्त्िी वििय; 
 अन्त्तराकवियस्तरमा सहकारी संस्थाको प्रिर्द्कि र विकास; 
 सहकारी बचत तथा ऋण लगािीसम्बन्त्िी वििय; 
 सहकारी र गररबी तििारणसुँग आिर्द् संर्संस्थाको अिगुमि, रेखरे्दख र तियमि; 
 सहकारी रकमको लगािी; 
 सहकारी र गररबी तििारणसम्बन्त्िी वितभन्न तिकायबाट सञ्चातलत कायकक्रमको समन्त्िय, अिगुमि र 

मूल्याङ्कि; 
 सहकारी र गररबी तििारणसुँग सम्बजन्त्ित अन्त्तर मन्त्रालयगत कायकको समन्त्िय; 
 सीमान्त्तकृत, वितभन्न िगक र समरु्दायमा रहेका गररबको पवहचाि; 
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 सहकारी र गररबी तििारणका क्षरेमा कायकरत राविय तथा अन्त्तराकविय गैरसरकारी संस्थाको प्रिर्द्कि; 
कामको समन्त्िय, अिगुमि र मूल्याङ्कि; 

 सहकारी र गररबी तििारणसम्बन्त्िी अध्ययि, अिसुन्त्िाि, सिेक्षण; 
 सहकारीसम्बन्त्िी क्षमता अतभिवृर्द्; 
 सहकारी र गररबी तििारणसम्बन्त्िी आयोजिाको सम्भाव्यता अध्ययि, कायाकन्त्ियि, अिगुमि र मूल्याङ्कि; 
 दर्दगो विकास लक्ष्य (गररबी तििारणसम्बन्त्िी); 
 राविय सहकारी विकास बोडक; 
 सहकारी संर्/संस्था ।  

6. आतथकक ििक २०७४/७५ को बजेट िक्तव्यमा उल्लेजखत िीतत तथा कायकक्रमको र्दोश्रो चौमातसक 
अितिसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुुँर्दा ंिं. बजेट िक्तब्यको संजक्षप्त व्यहोरा 2074 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
३१ 

 

स्थािीय तहको अतिकार सूचीतभर पिे तर 
हाल विियगत मन्त्रालयहबाबाट कायाकन्त्ियि 
भइरहेका आयोजिा तथा कायकक्रममध्ये 
गाउुँपातलकातभरको रू. ५० लाखसम्म, 

िगरपातलकातभरको रू. १ करोडसम्म र 
उपमहागरपातलका तथा महािगरपातलकातभर
को रू. २ करोडसम्म बजेट भएका 
आयोजिाहबा सम्बजन्त्ित विियगत 
मन्त्रालयहबाले साउि मसान्त्ततभर तत ् तत ्
स्थािीय तहमा रकम सवहत हस्तान्त्तरण 
गिुकपिे र आिश्यक प्रावितिक सहयोग 
उपलब्ि गराउिपुिे व्यिस्था गरेको छु । 

 यस मन्त्रालयको चाल ु आ.ि. को स्िीकृत िाविकक 
कायकक्रममा समाििे भएका र स्थािीय तहमा 
हस्तान्त्तरण गिुकपिे सहकारी मार्क त कृवि, र्लरू्ल 
तथा तरकारी संकलि/ वितरण केन्त्र तिमाकण 
(कुिाथरी सखेुत-60 लाख, गरुाुँसे रै्दलेख-10 लाख, 

गतछया मोरङ्ग-15 लाख, जतडबटुी संकलि केन्त्र र्दिु े
डोल्पा- 15 लाख, विरेन्त्रिगर सखेुत-15 लाख) 
लगायतका कायकक्रमको लातग स्थािीय तहमा बजेट 
हस्तान्त्तरण भइसकेको । 

 सहकारी संर्संस्थाहबाको साझेर्दारीमा जचतििको 
भरतपरु महािगरपातलकामा बखाि बहउुदे्दश्यीय 
सहकारी संग्रहालय स्थापिाको लातग (भ.म.ि.पा. मा 
75 लाख) बजेट हस्तान्त्तरण भइसकेको । 

 जजल्ला सहकारी संर्को समन्त्ियमा जजल्लाभरीका 
सम्बजन्त्ित सहकारी संर्संस्थाहबाको स्िातमत्ि रहिे 
गरी सहकारी जित भण्डारका लातग (लमही र्दाङ्ग- 2 
करोड, थाहा ि.पा., मकिािपरु- 50 लाख, 

विरेन्त्रिगर ि.पा., सखेुत- 2 करोड, सप्तरी ि.पा., 
सप्तरी- 3 करोड, परासी ि.पा., ििलपरासी- 3 
करोड) बजेट हस्ताितरण भइसकेको । 

 स्थािीय तहमा बजेट हस्तान्त्तरण भइसकेको हुुँर्दा 
स्थािीय तहबाटै बजेट कायाकन्त्ियिको लातग 
सम्बजन्त्ित सहकारी संर्संस्थाहबामा तोवकएको बजेट 
उपलब्ि गराई िीतभण्डार तिमाकण कायक प्रारम्भ  
हिुे । 

७९ सहकारी संस्थाहबाको संगठिात्मक वििरण,  सम्बजन्त्ित स्थािीय तहलाई CoPoMIS सवहतको 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

सहकारी तथा गररिी तििारण मन्त्रालय 110 

बुुँर्दा ंिं. बजेट िक्तब्यको संजक्षप्त व्यहोरा 2074 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
आतथकक कारोिार र वित्तीय जस्थतत सम्बन्त्िी 
वििरण तथा गररिी तििारणसम्बजन्त्ि तथ्याङ्क 
सवहतको सहकारी तथा गररबी तििारण 
सम्बजन्त्ि सूचिा प्रणाली लागू गररिेछ । 

हस्तान्त्तरण गिे गरी कायक प्रारम्भ गररएको । 

 CoPoMISसम्बन्त्िी Annual Maintenance Contract 

भइसकेको। 

 CoPoMIS Operation and Monitoring सुँग 
सम्बजन्त्ित उद्यमजिलता/रोजगारीमूलक/ 
सिजक्तकरण/सीप विकास तथा क्षमता अतभिवृर्द् 
तातलम जचतिि, मोरङ्ग र बापन्त्रे्दहीमा सञ् चालि 
भएको। 

८० 

 
सहकारी के्षरबाट उत्पार्दि गररएका 
उत्पार्दिहबाले उजचत उत्पार्दि मूल्य प्राप्त 
गिक सक्ि े गरी सहकारी बजार सञ्जालको 
स्थापिा गररिेछ । रे्दिका मखु्य-मखु्य 
बजार केन्त्रहबामा यस प्रकारका सहकारी 
बजारहबाको विकास गररिछे । 

 Cost Sharing Agreement को तिणकयको लातग अथक 
मन्त्रालयमा पठाइएको ।  

 Architectural Design, Electrical, Computer 

Networking, Soil Test, Water Supply, DPR, 
Business Plan, Document Preparation लगायतका 
सम्बजन्त्ित परामिक सेिा अन्त्तगकतका कायकहरू सम्पन्न 
भएको। 

 िातारणीय प्रभाि मूल्याङ्कि अन्त्तगकत सािकजतिक 
सिुिुाइ सम्पन्न भई प्राप्त तयार प्रततिरे्दि सहकारी 
तथा गररबी तििारण मन्त्रालय मार्क त ् िातािरण 
मन्त्रालयमा पेि गिे प्रयोजिका लातग पठाइएको। 

 िक्सा पासको कायक प्रवक्रयामा रहेको ।  

८१ वित्तीय साक्षरता मार्क त सहकारी चेतिाको 
अतभिवृर्द् गिे र सहकारी संस्थाहबाको 
सञ्चालिको लातग ज्ञाि र सीपको विकास 
गरै्द बचत गिे िािीको विकास गिक 
जािकारीमूलक एिम ् सचेतिामूलक 
वक्रयाकलापहबा सञ्चालि गररिेछि।् 

सचेतिामूलक सहकारी सन्त्रे्दि एर््. एम.् सञ् चालि 
सवहत परपतरका मार्क त सूचिा प्रकािि भइरहेको । 

८२ 
 

सहकारीका तसर्द्ान्त्त तथा मूल्यहबाको 
अिसुरण गरै्द सहकारीसम्बन्त्िी विद्यमाि 
कािूिी व्यिस्थाहबामा समयािकूुल सिुार 
गरी ियाुँ सहकारी ऐि जारी गररिछे। 

  सहकारी ऐि, 2048 लाई विस्थापि गरी ियाुँ 
सहकारी ऐि, 2074 तमतत 2074/07/01 मा 
रािपततबाट प्रमाजणकरण भई सोही तमततमा िेपाल 
राजपरमा प्रकाजित भइसकेको । 

१६७ 
 

गररबी न्त्यूि गिे कायकक्रमहबालाई 
प्रभािकारी र एकीकृत बापमा कायाकन्त्ियि 
गररिेछ । गररबीको र्दर उच्च रहेका 
के्षरहबामा गररबी तििारणका कायकक्रमहबा 
समन्त्ियात्मक तथा सर्ि बापमा 
कायाकन्त्ियि गररिेछि ् । रोजगारी सजृिा, 
जिक्षा, स्िास्थ्य, खािेपािी तथा सरसर्ाई 
जस्ता आिारभतू सेिाहबाको प्रभािकारी 
वितरण गररिेछ । वितभन्न तिकायबाट 

 आयोजिा कायाकन्त्ियि मागकर्दिकि तिमाकणको क्रममा 
रहेको । 
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बुुँर्दा ंिं. बजेट िक्तब्यको संजक्षप्त व्यहोरा 2074 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
सञ्चातलत सीप विकासका कायकक्रमहबालाई 
एकीकृत गरै्द लतगिछे । गररबीको रेखामिुी 
रहेका जिताका लातग लजक्षत कायकक्रमहबा 

सञ्चातलत गरी उत्पार्दििील रोजगारीमूलक 
कायकक्रम सञ्चालि गिक अतभप्ररेरत गररिछे । 
राज्यबाट प्रर्दाि गररि े सेिाहबामा सबैको 
पहुुँच सतुिजित गररिेछ। 

१६८ गररब र्रपररिारको बापमा पवहचाि भएका 
पररिारलाई गररब पररचयपर वितरण 

गररिेछ । थप ५० जजल्लाहबामा गररब 
र्रपररिार पवहचाि गिे कायकक्रम िबुा 
गररिेछ । 

 पवहचाि भएका र्रपररिारको वििरण 
मजन्त्रपररिद् बाट स्िीकृत भइसकेको।  

 परीक्षणको बापमा ५ जजल्लाको १/१ स्थािीय तहमा 
वितरण गिक पररचयपर छपाई सवकएको र अन्त्य 
तहको लातग बोलपर मूल्याकंि भई आियको सूचिा 
प्रकाजित भएको । 

 परीक्षणको बापमा पररचयपर वितरण ५ जजल्लाको 
१/१ स्थािीय तहमा वितरण गिक छपाई वितरण 
स्थािीय तिकायबाट हुुँरै्द गरेको र अन्त्य तहको लातग 
बोलपर मलु्यांकि भई आियको सूचिा प्रकाजित 
भइसकेको । 

 सेिा परामिकको लातग विस्ततृ कायक वििरण तयारको 
चरणमा रहेको । 

 
२०३ 

 

आयोजिा/कायकक्रमको विस्ततृ वक्रयाकलाप, 

सम्पन्न गिुकपिे अिति र लागत, उपलजब्ि 
सूचक र जजम्मेिार कमकचारीसवहतको 
आयोजिा कायाकन्त्ियि कायकयोजिामा भर्दौ 
१५ गतेतभर तयार गरी आयोजिास्थलमा 
र सम्बजन्त्ित मन्त्रालयको ििेसाईट मार्क त 
सािकजतिक गररिेछ ।आयोजिा/कायकक्रमको 
चौमातसक विभाजि सवहतको िाविकक खररर्द 
योजिा तयार गरी साउि मसान्त्ततभर 
स्िीकृत गररसक्िपुिेछ । 

 िाविकक खररर्द योजिा तयार भएको एिं भिि 
तिमाकणको कायकक्रमलाई तिरन्त्तरता दर्दइएको । 

२०४ सबै मन्त्रालय/तिकायबाट कायकक्रम/ 
आयोजिा कायाकन्त्ियिका लातग आिश्यक 
पिे कायकविति तथा तिरे्दजिकाहबा तजुकमा 
तथा संिोििको कायक साउि मसान्त्ततभर र 
तियमािलीहबा तजुकमा तथा संिोििको कायक 
भर्दौ १५ गतेतभर सम्पन्न गररिेछ। ियाुँ 
कायकक्रम/आयोजिा कायाकन्त्ियिका लातग 
साउि मसान्त्ततभर आयोजिा कायाकलयहबा 

 िेपालको संर्ीयता कायाकन्त्ियिको लातग चाल ुआ.ि.को 
बजेट सबै स्थािीय तहमा गइसकेको । 

 स्थािीय तहको तितमत्त िमूिा सहकारी ऐि र्दताक 
दर्दग्र्दिकि तयार भई संर्ीय मातमला तथा स्थािीय 
विकास मन्त्रालयमा पठाईएको । 

 समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यिस्थापि सतमतत 
गठिको लातग अजन्त्तम बाप दर्दई प्रस्ताि पेि गिे गरी 
तयारीको क्रममा रहेको। 
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बुुँर्दा ंिं. बजेट िक्तब्यको संजक्षप्त व्यहोरा 2074 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
स्थापिा गररसवकिेछ। कायकक्रम/आयोजिाह
बा सम्पन्न गिे अितिभरका लातग स्पि 
जििजक्त योजिा सवहत आिश्यक अस्थायी 
र्दरबन्त्र्दीहबा साउि मसान्त्ततभर स्िीकृत 
गररसक्िपुिेछ। 

 सम्पजत्त िरु्द्ीकरण तििारण ऐि र तियमािली अिबुाप 
सहकारी संस्था सर्दस्य जाुँचबझु तिरे्दििको मस्यौर्दा 
तयार गरी स्िीकृततको लातग प्रकृया अगातड 
बढाइएको । 

 यिुा स्िरोजगार कोि तियमािली, 2074 को मस्यौर्दा 
तयार गरी स्िीकृततको लातग प्रकृया अगातड बढाइएको 
। 

 गररबसुँग विश्वशे्वर कायकक्रमको तियमािली मस्यौर्दा 
तयार गरी स्िीकृततको प्रकृयामा रहेको । 

२०५ स्िीकृत संगठि संरचिा र र्दरबन्त्र्दीअिबुाप 
आयोजिा प्रमखु लगायत अन्त्य 

कमकचारीहबालाई स्पि कायक वििरण, मखु्य 
कायकसम्पार्दि सूचकहबा र आिश्यक 
अतिकार एिम ् जजम्मेिारी र उत्तरर्दावयत्ि 
सवहत आयोजिामा खटाईिछे। यसरी 
कमकचारी खटाउुँर्दा कमकचारीको योग्यता, 
क्षमता, अिभुि र आयोजिा कायाकन्त्ियिमा 
विगतमा हातसल गरेको सर्लताको 
अतभलेखलाई आिार बिाइिेछ । 

  

२०६ आयोजिामा खवटि े कमकचारीलाई 
आयोजिाको प्रावितिक पक्ष, कायाकन्त्ियि 

विति, अपेजक्षत प्रततर्ल र उपलजब्ि, अन्त्तर 
तिकाय समन्त्िय लगायतका विियहबामा 
िबुामै अतभमखुीकरण तातलम प्रर्दाि 
गररिेछ। 

 संर्ीय संरचिाअिबुाप स्थािीय तहका 
पर्दातिकारीहबालाई सहकारीसम्बन्त्िी अतभमूखीकरणका 
लातग सहकारी विभागमा रहेको बजेटबाट कायकक्रम 
गिे प्रस्ताि गररएको । 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

सहकारी तथा गररिी तििारण मन्त्रालय 113 

7. आतथकक ििक २०७४/०७५ को र्ागिु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दि भएका महत्त्िपूणक कायकहरू: 

सहकारी क्षरेिः 
 सहकारी ऐि, २०७४ तमतत 2074/07/01 मा सम्माििीय रािपततबाट प्रमाणीकरण भएको । 

 स्थािीय तहको तितमत्त िमूिा सहकारी ऐि तजुकमा गररएको । 

 स्थािीय तहको तितमत्त सहकारी संस्था र्दताक दर्दग्र्दिकि मस्यौर्दा तयार भई संर्ीय मातमला तथा स्थािीय 
विकास मन्त्रालयमा पठाइएको। 

 गररबसुँग विश्वशे्वर कायकक्रम तियमािलीको तेश्रो संिोिि गररएको । 

 सम्पजत्त िरु्द्ीकरण तििारण ऐि र तियमािलीअिबुाप सहकारी संस्था सर्दस्य जाुँचबझु तिरे्दििको 
मस्यौर्दा तयार गरी स्िीकृततको लातग प्रकृया अगातड बढाइएको । 

 प्ररे्दि सहकारी ऐिको मस्यौर्दा तयार गरी स्िीकृततको लातग प्रकृया अगातड बढाइएको । 

 राविय सहकारी विकास कोिको प्रभािकारीता अध्ययिको अििारणापर तयार भई सतमतत गठि भएको 
र सतमततले राविय सहकारी विकास कोिबाट रकम लगकेा सहकारी संस्थाहबाको अध्ययि अिगुमि 
गिक र्मेट तयार भई वििरण संकलि भइरहेको।  

 सहकारी तथा गररबी अिगुमि सदुृढीकरण कायकक्रम (COPOMIS) :- 

 COPOMIS Operation and Monitoring सुँग सम्बजन्त्ित उद्यमिीलता, रोजगारी मलुक/सिजक्तकरण/सीप 
विकास तथा क्षमता अतभिवृर्द् तातलम जचतिि र मोरङ्गमा सञ् चालि भएको। 

 सहकारी तथा गररबी अिगुमि सदुृढीकरण कायकक्रम सञ् चालि तथा अिगुमि (COPOMIS Operation 

and Monitoring) भएको । 

 िेपाल सािकजतिक क्षेर लेखामाि (NPSAS) को प्रभािकारी कायाकन्त्ियिसम्बन्त्िी कायकक्रम अजर् 
बढाइएको। 

 सहकारीका विविि विियमा अध्ययि अिसुन्त्िाि गरी िीतत तिमाकणमा सहयोग परु् याउि तातलम 
आिश्यकताको पवहचाि, तातलम प्रभािकाररता अध्ययि र पाठ्यक्रम तिमाकणको लातग कायकक्षेरगत 
ितकहबा (TOR) तयारी भइसकेको, 

 सहकारीसम्बन्त्िी प्रजिक्षण तथा पाठ्य सामग्री तयारी र प्रकािि गिे कायक सम्पन्न गररएको छ ।  

 सहकारी प्रजिक्षण केन्त्रबाट सञ्चातलत वितभन्न वकतसमका सहकारीसम्बन्त्िी १६ िटा तातलमबाट 
हालसम्म मवहला १ सय ४३ र पबुाि २ सय ३१ गरी जम्मा ३ सय ७४ जिा लाभाजन्त्ित  
भएकाछि ् । उक्त तातलममा र्दतलत १२, आदर्दिासी जिजाती ९३, अपाङ्ग २ र मिेिी २५ जिा 
सहभागीहबाको सहभातगता तथयो ।  

गररबी तििारण क्षरे 
गररबी तििारणसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययिको कायक :  

 गररबी तििारणसम्बन्त्िी सम्भाव्यता अध्ययिको कायक संर्ीय संरचिाबमोजजम ७ िटै प्ररे्दिलाई ६ िटा 
प्याकेज मािी कायक अजर् बढाइएकोमा प्ररे्दि िं. ६ र ७ (प्याकेज ६) को लातग सम्झौता भई हाल 
अजन्त्तम मस्यौर्दा प्रततिेर्दि प्राप्त हिु आएको । आ. ि. २०७४/०७५ मा बाुँकी १, २, ३, ४ र ५ िं 
प्ररे्दिको लातग सम्भाव्यता अध्ययिको कायकक्रमलाई अजर् बढाइएकोमा प्ररे्दि िं. २, ३ र ४ को हकमा 
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RFP मूल्यांकिबाट छिौट भई तमतत २०७४/११/१६ मा सम्झौता भएको छ । हाल उक्त 
र्मकहबाबाट Inception Report प्राप्त भइसकेको छ ।  

 First BIMSTEC गररबी तििारणसम्बन्त्िी विज्ञ समूहको बैठक २०७४।०७।१५ तर्दािसुार १ 
िोभेम्बर, २०१७ मा िेपालमा सम्पन्न भयो ।  

 Third Ministerial Meeting on Poverty Alleviation, Preceded by the Senior Official Meeting (SOM) 

on Poverty Alleviation को बैठक २०७४ पौि ४-५ सम्म श्रीलंकाको राजिािी कोलोम्बोमा सम्पन्न 
भयो ।  

8. आतथकक ििक 20७३/७४ मा वितियोजजत बजेट तथा खचकको यथाथक वििरणिः 
चाल ुखचक        (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.िं. मन्त्रालय/आयोजिा/कायकक्रमको िाम खरु्द बजेट खचक प्रततित 
३५२०११३ सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 189108 66226 35.02 
३५२१३४३ सहकारी के्षर सदुृवढकरण आयोजिा 213987 16343 7.64 

३५२१३३३ सहकारी प्रजिक्षण केन्त्र 49908 47199 94.57 

३५२०२०३ गररब र्रपररिार सहयोग समन्त्िय िोडकको सजचिालय 359720 24497 6.81 

352019३ राविय सहकारी विकास िोडक 60000 60000 100 

 जम्मा 872723 214265 24.55 
पुुँजीगत खचक        (रू. हजारमा) 

ि. उ. जि. िं मन्त्रालय/आयोजिा/कायकक्रमको िाम खरु्द बजेट खचक प्रततित 
३५२०११४ सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 16241 11719 72.15 

३५२१३४४ सहकारी के्षर सदुृवढकरण आयोजिा 7018 6922 98.63 

३५२१३३४ सहकारी प्रजिक्षण केन्त्र 15454 14854 96.11 

३५२०२०४ गररब र्रपररिार सहयोग समन्त्िय िोडकको सजचिालय 4386 1269 28.93 

352019३ राविय सहकारी विकास िोडक 3730 21068 56.48 

 जम्मा 80399 55832 69.44 

9. आतथकक ििक २०७4/७5 को वितियोजजत बजेट तथा चैर मसान्त्तसम्मको खचकको अिस्था: 
चाल ुखचक        (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.िं. मन्त्रालय/आयोजिा/कायकक्रमको िाम खरु्द बजेट खचक प्रततित 
३५२०११३ सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 329430 103517 31.42 
३५२१३४३ सहकारी के्षर सदुृवढकरण आयोजिा 247390 49338 19.94 
३५२१३३३ सहकारी प्रजिक्षण केन्त्र 40174 18990 47.27 
3520173 सहकारी विभाग 22432 14187 63.24 
3520183 तडतभजि सहकारी कायाकलयहबा 269060 144580 53.74 
३५२०२०३ गररब र्रपररिार सहयोग समन्त्िय िोडकको सजचिालय 306100 19818 6.47 
३५२०१९३ राविय सहकारी विकास िोडक 297275 50182 16.88 
3658453 गररबसुँग विश् िशे् िर कायकक्रम 6883 1640 23.83 

 जम्मा  1518744 402252 26.48 
 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

सहकारी तथा गररिी तििारण मन्त्रालय 115 

पूुँजीगत खचक        (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.िं. मन्त्रालय/आयोजिा/कायकक्रमको िाम खरु्द बजेट खचक प्रततित 
३५२०११४ सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 3622 2036 56.21 
३५२१३४४ सहकारी के्षर सदुृवढकरण आयोजिा 58869 11469 19.48 
३५२१३३४ सहकारी प्रजिक्षण केन्त्र 6072 1290 21.25 
३५२०२०४ गररब र्रपररिार सहयोग समन्त्िय िोडकको सजचिालय 3470 0 0.00 
3658454 गररबसुँग विश् िशे् िर कायकक्रम 515 429 83.30 
  जम्मा 72248 15094 20.89 
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पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः 
पशपुन्त्छी क्षेरमा आिश्यक नीतत तथा काययक्रम मार्य त पशपुन्त्छीपालक कृषक, व्यिसायी तथा उद्यमीहरूका 
लातग आिश्यक सेिा प्रिाहलाई सहज र सलुभ बनाई गणुस्तरीय, स्िच्छ र दिगो पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पािन 
पद्धततद्वारा उत्पािन तथा उत्पािकत्िमा िवृद्ध गिै व्यिसायीकरणका लातग तनजी तथा सहकारी क्षेरबाट 
लगानी बढाउन ेिातािरण तसजयना गनुयका साथै भएको लगानीको संरक्षण गनुय यस मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको 
छ । 
 

2. िीर्यकालीन सोंचिः 
पशपुन्त्छी क्षेरको दिगो विकासद्वारा खाद्य सम्प्प्रभ ुर समदृ्ध नेपालको तनमायण गने । 

 

3. ध्येयिः  
दिगो पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पािनका माध्यमले मलुकुलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मतनभयर बनाई उच्च आतथयक 
बवृद्धिर हातसल गने । 

 

4. रणनीततक उद्दशे्यहरिः 
 परम्प्परागत एिं तनिायहमखुी पशपुन्त्छीपालनलाई व्यिसायीकरण गिै मलुकुलाई पशपुन्त्छीजन्त्य 

उत्पािनमा आत्मतनभयर बनाउन ेर पशपुन्त्छीजन्त्य पिाथयको तनयायत प्रिद्धयन गने। 

 पशपुन्त्छी उत्पािक कृषक, समिुाय, सहकारी संस्था एिं उद्यमीहरूलाई स्थानीय तहबाटै एकीकृत 
रूपमा प्रावितिक सेिा, उन्नत नश्ल, िाना र आहारा, पश ुस्िास््य सेिा, सलुभ ऋण र पश ुबीमा जस्ता 
सेिा उपलव्ि गराउने। 

 मलुकुलाई िूि, िगु्ि पिाथय, मास,ु अण्डा उत्पािन र उपभोगमा आत्मतनभयर बनाई कुपोषण हटाउन े
तथा खाद्य तथा पोषण सरुक्षामा टेिा परु् याउन े। 

 पशपुन्त्छीपालनलाई मवहला तथा यिुा स्िरोजगारको माध्यम बनाई उनीहरूलाई पशजुन्त्य पिाथयको 
उत्पािन, प्रशोिन, व्यिस्थापन, बजारीकरण जस्ता काययमा लाग्न प्रोत्साहन गरी थप रोजगारी तसजयना 
गिै राविय अथयतन्त्रमा टेिा परु् याउने । 

 आतथयक तथा जनस्िास््यको दृविकोणले महत्त्िपूणय पशपुन्त्छी रोगहरूको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा 
उन्त्मलुन गरी स्िच्छ पशजुन्त्य उत्पािनमा अतभिवृद्ध गने। 

 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालयलाई निीनतम ्खोजमा आिाररत, प्रवितियकु्त, विशशिीकृत, पररणाममूखी र 
प्रततस्पिी बनाउँिै कृषक समिुाय र उद्यमीहरूका लातग भरपिो सेिा उपलव्ि गराउन े "वकसानको 
साथी" मन्त्रालयको रूपमा विकास गने। 
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5. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायय विभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोशजम यस मन्त्रालयले सम्प्पािन गनुयपने काययहर 
िेहायानसुार रहेका छन ्: 

 पश ुविकाससम्प्बन्त्िी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजुयमा, कायायन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

 पशपुन्त्छीपालन तथा यसको विकास, व्यिस्थापन, नश्ल सिुार, िाना र चरनको अनसुन्त्िान तथा विकास,  

 पश ुशचवकत्सा, औषति उत्पािन तथा तनयमन,  

 िूि र िगु्ि पिाथयबाट बनेका िस्तहुरूको अनसुन्त्िान, विकास तथा बजार प्रिद्धयन,  

 पश ुक्िारेन्त्टाईन सेिा, 
 पशपुन्त्छीका जात, नश्लको गणुस्तर तनिायरण, प्रमाणीकरण तथा तनयमन गने, 

 पशपुन्त्छीसँग सम्प्बशन्त्ित विषयमा अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा सिेक्षण गने,  

 मास ुतथा मासजुन्त्य पिाथय र पश ुछाला तथा अन्त्य पिाथयको विकास,  

 पशपुन्त्छी बीमासम्प्बन्त्िी कायय,  
 पश ुसेिा र प्रवितिको सम्प्िद्धता, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण,  

 पश ुसेिासम्प्बन्त्िी प्रयोगशालाको सम्प्िद्धतासम्प्बन्त्िी कायय,  
 विश्व पश ुस्िास््य सङ्गठन,  

 पशपुन्त्छी आहारा, पशपुन्त्छी र्ामय तथा पशपुन्त्क्षी विकास केन्त्र,  

 नेपाल कृवष सेिाका सम्प्बशन्त्ित समूहको सञ्चालन । 

 पशपुन्त्छीको उत्पािन तथा उत्पािकत्िमा िवृद्ध गरी गररिी तनिारण तथा खाद्य सरुक्षामा सहयोग 
परु् याउन े। 

 पशजुन्त्य पिाथयको प्रशोिन र बजार प्रिद्धयन गरी व्यिसायीकरणका आिारहरू सदुृढ गने । 

 आतथयक तथा जनस्िास््यको दृविकोणले महत्त्िपूणय पशरुोगहरूको तनयन्त्रण र उन्त्मूलन गने 

 जैविक विवििताको संरक्षण, सम्प्िद्धयन र उपयोग गरी िातािरणमैरी पशपुालन व्यिसाय पद्धततको 
विकास गने 

 जलिाय ुपररितयन अनकूुलन स्थानीय प्रविति एिं प्रचतलत पशपुालन खोज । 

6. आतथयक िषय 207४/7५ को बजेट िक्तव्यमा उशल्लशखत नीतत तथा काययक्रमहरको 2074 र्ागनु 
मसान्त्तसम्प्मको प्रगतत वििरण: 

बुिँा नं. बजेट िक्तव्यको संशक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्प्मको प्रगतत  

३६ पश ु विकास सेिा अन्त्तगयतका अतिकांश काययक्रमहर, 
िंगरु तथा कुखरुापालन सहकारी काययक्रम, पशपुन्त्छी 
बजार प्रिद्धयन काययक्रम, पश ुआहारा विकास काययक्रम, 
पश ु स्िास््य तनयमन काययक्रम, पश ु सेिा प्रसार 
काययक्रम तथा कणायली अञ्चल पश ुविकास काययक्रमहर 
स्थानीय तहबाटै कायायन्त्ियन हनु े

१. पशपुन्त्छीमा खोप सेिा 712.१ हजार 
२. पशपुन्त्छीमा उपचार सेिा 3९५.२ हजार 
३. कृतरम गभायिान ३५४.६ हजार । 
 

६७ जमीनको के्षरर्ल र स्िातमत्िको आिारमा वकसानको 
िगीकरण गरी योगिानमा आिाररत वकसान तनिशृिभरण 

हालसम्प्म 5 सय 82 िटा प्रस्ताप प्राप्त भइ 
मूल्याङ्कनको कायय सम्प्पन्त् न भएको । पश ुिीमा 
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बुिँा नं. बजेट िक्तव्यको संशक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्प्मको प्रगतत  

उपलब्ि गराउन अध्ययन गररनेछ। यसका आिारमा 
कृवष श्रतमकहरलाई क्रमशिः सामाशजक सरुक्षा 
काययक्रममा सहभागी गराइनेछ। यिुाहरलाई कृवष 
के्षरमा आकवषयत गनय कृवष र पशपुालनलाई 
व्यिसावयकता उन्त्मखु गराइनेछ। कृवष र पश ुबीमाको 
लागी दिइंिै आएको वप्रतमयम अनिुानलाई कायमै 
राशखएकोछ । कृवष सहकारीहरको क्षमता िवृद्ध गरी 
यस्तो बीमा सहकारी मार्य त पतन गनयसवकन े व्यिस्था 
गररनेछ। हाल उपलब्ि बीमा सेिालाई एकीकृत गरी 
कृवष बीमा िेशभर विस्तार गररनछे। 

वप्रतमयममा ७५ प्रततशत अनिुाg .  
पशमुा विमा संख्या 42 हजार ५ सय २१ र 
पशमुा वितमत रकम 10 लाख 6७ हजार १ 
सय ७१ साथै पन्त्छीमा िीमा 73 हजार 9 
सय 57 सख्या र रकम २५ हजार १ सय 
५८ रहेको ।  

68 िगु्िपिाथयमा आत्मतनभयर हनु कृषक सहकारी समेतको 
संलग्नतामा िगु्ि उद्योग स्थापना गररनछे। गाईको नश्ल 
सिुारका लातग उत्पािन िवृद्ध गनय सम्प्भाव्य स्थलहरमा 
उन्नत प्रजनन केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

 

69 कृवष तथा पशपुन्त्छी कजायको ब्याजमा ५ प्रततशत 
अनिुानको व्यिस्थालाई तनरन्त्तरता दिइएको छ। 
रसायतनक मल र उन्नत िीउमा दिइिै आएको अनिुान 
लगायत अन्त्य सबै अनिुान तथा सवुििा कायमै राखेको 
छ। कृवषका लातग उपलब्ि गराइने सबै प्रकारका 
अनिुान कृषककै बैँक खाता मार्य त उपलब्ि गराइन े
प्रिन्त्ि तमलाइने छ। 

पशपुन्त्छी सलुभ कजायको सम्प्बन्त्िमा प्रचार 
प्रसार गररएको साथै हालसम्प्म ६ सय ५१ जना 
कृषकले रू. ५१ करोड ९४ लाख ८९ हजार 
कजाय तलएको छ। 
 

203 आयोजना / काययक्रमको विस्ततृ कृयाकलाप, सम्प्पन्न 
गनुयपने अिति र लागत, उपलशब्ि सूचक र शजम्प्मेिार 
कमयचारी सवहतको आयोजना कायायन्त्ियन कायययोजना 
भिौ १५ गते तभर तयार गरी आयोजना स्थलमा र 
सम्प्बशन्त्ित मन्त्रालयको ििेसाइट मार्य त साियजतनक 
गररनेछ। आयोजना / काययक्रमको चौमातसक विभाजन 
सवहतको िावषयक खररि योजना तयार गरी श्रािण मसान्त्त 
तभर स्िीकृत गरी सक्न ुपनेछ। 

आयोजना / काययक्रमको चौमातसक विभाजन 
सवहतको िावषयक खररि योजना तयार भएको 
छ । 

204 सबै मन्त्रालय/ तनकायबाट आयोजना कायायन्त्ियनका 
लातग आिश्यक पने काययविति तथा तनिेशशकाहर तजुयमा 
तथा संशोिनको कायय साउन मसान्त्ततभर र 
तनयमािलीहर तजुयमा तथा संशोिनको कायय भिौ १५ 
गतेतभर सम्प्पन्न गररनछे । नया ँ काययक्रम/ आयोजना 
कायायन्त्ियनका लातग साउन मसान्त्ततभर आयोजना 
कायायलयहर स्थापना गररसक्न े छ । काययक्रम/ 
आयोजनाहर सम्प्पन्न गने अितिभरका लातग स्पि 
जनशशक्त योजना सवहत आिश्यक अस्थाई िरिन्त्िीहर 

नयाँ काययविति स्िीकृत र परुाना काययविति 
संशोिन सवहत स्िीकृत भएको उत्पािनको 
आिारमा ििुमा अनिुान काययविति, साना 
वकसान लशक्षत िूि उत्पािन िाख्रा िंगरु प्रिद्धयन 
काययविति, बोयर िणयशंकर बोका खररि तथा 
वितरण काययविति, साना वकसान डेरी तमशन 
काययविति वहमाली आयोजनाको अस्थाई 
िरबन्त्िीहर स्िीकृत भएको छ । 
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बुिँा नं. बजेट िक्तव्यको संशक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्प्मको प्रगतत  

साउन मसान्त्ततभर स्िीकृत गरर सक्नपुने छ . 
205 स्िीकृत संगठन संरचना र िरबन्त्िीअनरुप आयोजना 

प्रमखुलगायत अन्त्य कमयचारीहरलाई स्पि कायय वििरण 
मखु्य कायय सम्प्पािन सूचकहर र आिश्यक अतिकार 
एिं शजम्प्मेिारी र उिरिावयत्िसवहत आयोजनामा 
खटाइनछे। यसरी कमयचारी खटाउिा कमयचारीको 
योग्यता, क्षमता, अनभुि र आयोजना कायायन्त्ियनमा 
विगतमा हातसल गरेको सर्लताको अतभलेखलाई आिार 
बनाइनछे। 

आयोजनाको स्िीकृत अस्थायी िरबन्त्िीमा 
कमयचारी खटाउने क्रममा रहेको छ। 
 

206 आयोजनामा खवटन ेकमयचारीलाई आयोजनाको प्रावितिक 
पक्ष, कायायन्त्ियन विति, अपेशक्षत प्रततर्ल र उपलशब्ि, 
अन्त्तर तनकाय समन्त्िय लगायतका विषयहरमा सरुमै 
अतभमशुखकरण तातलम प्रिान गररनेछ। 

NLSIP आयोजना सम्प्झौताको चरणमा रहेकोले 
कायायन्त्ियन चरणको सरुिातमा अतभमखुीकरण 
गररनेछ । 

207 आयोजना कायायन्त्ियनमा सहजता ल्याउन िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन र प्रारशम्प्भक िातािरणीय परीक्षणका 
काययहर प्रचतलत कानूनमा तोवकएको न्त्यूनतम समय 
सीमा तभर सम्प्पन्न गररनेछ। 

हालसम्प्म पाँचिटा पशपुन्त्छी र्ामय तथा 
उद्योगको प्रारशम्प्भक िातािरणीय परीक्षण 
प्रततििेन स्िीकृती दिइएको छ । 

208 आयोजनाको तयारीका चरणहर पूरा गरी साउन 
मसान्त्ततभर बोलपर आव्हान र असोज मसान्त्ततभर 
बोलपर मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्प्झौता गरी 
सक्नपुनेछ ।तोवकएको समयतभर कायय शरु नगने र 
आयोजना कायायन्त्ियन कायययोजना अनरुप नगने तनमायण 
व्यिसायीसँगको ठेक्का सम्प्झौता रद्द गररनेछ। 

पूशँजगत काययक्रमहर प्रारशम्प्भक चरणमा रहेकोले 
आयोजना कायायन्त्ियन र कायययोजना अनरुप 
नगने तनमायण व्यिसायीसँगको ठेक्का सम्प्झौता रद्द 
गनुयपने अिस्था नआएको । 

210 विभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुसँग गररएको 
काययसम्प्पािन सम्प्झौताअनरुप तनशित भार दिई िस्तगुत 
आिारमा काययसम्प्पािनस्तर मापन गररनेछ ।तनशित 
अङ्कभन्त्िा बढी अङ्क प्राप्त गरेमा तनजामती सेिा ननअनसुार 
परुस्कृत गररनेछ । 

विभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुहरसँग कायय 
सम्प्पािन करार सम्प्झौता भएको छ। 
 

7. आतथयक िषय २०७४/०७५ को र्ागनु मसान्त्तसम्प्ममा सम्प्पािन भएका महत्त्िपूणय काययहरिः 
 

आयोजनाको नाम मखु्य मखु्य काययहर 

पश ुस्िास््य 

रेविज रोग विरद्ध ३५हजार डोज तथा अन्त्य वितभन्न पशपुन्त्छीको 
खोप १२३८० हजार मारा उत्पािन भई स्ििेशमै खोपको 
आपूततय भएको। रानीखेत खोरेत र स्िाइन वर्िर जस्ता 
महनत्िपूणय रोगका तनयन्त्रणको लातग रणनीततक खोप काययक्रम 
संचालन भएको। खोप तथा औषतिको गणुस्तर कायम गनय पश ु

रू.हजारमा 
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आयोजनाको नाम मखु्य मखु्य काययहर 

खोप पररक्षण ९२ र पश ु औषति पररक्षण १४१ संख्यामा 
भएको । 

पश ुविकास सेिा काययक्रम 

पशमुा कृतरम गभायिानको लातग २९३.८ हजार डोज जमेको 
िीयय उत्पािन र तरल नाइट्रोजन ८५.३ हजार लीटर वितरण 
भएको । पशजुन्त्य पिाथयको गणु पररक्षण २५० िटा भएको। 

पश ुआहारा सेिा काययक्रम 
र्ाँस खेततको बीमा अतभलेख तयार गरेको र र्ाँस खेतीको लातग 
तसँचाइ गनय सोलार वितरण। 

पशपुन्त्छी बजार प्रिद्धयन काययक्रम 
बजार सूचना संकलन तथा व्यिस्थापन बजार बलेुवटन प्रकाशन 
हाटबजार संकलन केन्त्रहर अनगुमन कायय भएको। 

पश ुविकास र्ामयहर 

भैँसीको पाडापाडी २० गाईको बाच्छाबाच्छी ६ बंगरुको 
पाठापाठी ३८१ भैडाबाख्राको पाठापाठी २२४ संख्या र 
कुखरुाको चल्ला १५९.७ हजार उत्पािन भइ नश्ल सिुारका 
लातग वितरण हनुे। 

वहमाली आयोजना 
वहमाली आयोजना अन्त्तरगतका शजल्लाहरमा शजविका सिुार तथा 
व्यिशाय प्रिद्धयनको लातग कृवष व्यिशाय प्रिद्धयन कायय भएको। 

नपेाल व्यापार एवककृत रणनीतत 
कापेट ऊन उत्पािनको लातग भेडा तथा पशश्मना सम्प्बशन्त्ि 
च्याङ्ग्रमा सभेक्षण अध्ययन भएको। 

बंगरु तथा कुखरुापालन सहकारी खेती बंगरुपालनमा व्यिहाररक तातलम तथा अनगुमनको कायय भएको। 

पश ुसेिा प्रसार काययक्रम 
पशमुा नश्ल सिुारको लातग कृतरम गभायिान ३५४.६ हजार 
पशपुन्त्छीमा खोप सेिा ७१२.८ हजार र पशपुन्त्छीमा उपचार 
सेिा ३९५.६ हजार। 

क्षतेरय पश ुसेिा तनिेशनालयहर 
शजल्ला पश ुसेिा कायायलयबाट संचातलत काययक्रम अनगुमन गने 
कायय भएको। 

पश ुसेिा विभाग 
केशन्त्रयस्तर सतमक्षा गोष्ठी काययक्रम अनगुमन नेपाल 
टेतलतभजनबाट पशजुन्त्य पिाथयसम्प्बशन्त्ि सचेतनात्मक काययक्रम 
प्रसारण भएको। 

 

िगु्ि विकास संस्थान 

िगु्ि विकास संस्थानद्वारा आ ि २०७४/०७५ को र्ागनु मसान्त्तसम्प्ममा भए गरेका मखु्य मखु्य 
उपलशब्िहर : 
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प्रमखु काययहरूको वििरण इकाई िावषयक लक्ष्य अिमातसक प्रगतत प्रगतत प्रततशत 

स्थानीय कच्चा ििु संकलन तल. ७५८७५००० ३५५९६३२० ४६.९१ 

प्रशोतित िूि विक्री तल. ६६६६९००० २९९४८२८२ ४४.९२ 

चीज उत्पािन के.जी. ३१३००० ११९३०३ ३८.१२ 

मख्खन उत्पािन के.जी. १०२८००० ४९१४४७ ४७.८१ 

शस्कम तमल्क पाउडर उत्पािन के.जी. ६३१००० ४९९२६६ ७९.१२ 

8. आ.ि. २०७३/७४ मा वितनयोशजत बजेट तथा खचयको यथाथय वििरण : 
चाल ुखचय        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खिु बजेट खचय  प्रततशत 
327011 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 149004 94125 63.17 
327012 पश ुसेिा विभाग 398230 337877 84.84 
327013 के्षरीय पश ुसेिा तनिेशनालयहर 51866 48477 93.47 
327014 नेपाल पश ुशचवकत्सा पररषद् 4981 4896 98.29 
327101 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथाक्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
705559 701180 99.38 

327102 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 66425 10439 15.72 
327103 पश ुविकास सेिा काययक्रम 1082170 968585 89.50 
327104 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 71086 69012 97.08 
327105 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 204613 180683 88.30 
327106 पशपुन्त्छी बजार प्रिियन काययक्रम 522889 274512 52.50 
327107 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहर 184101 171318 93.06 
327108 कृवष विकास योजना अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 128029 106811 83.43 
327109 उच्च पहाडी कृवष व्यिसाय प्रिियन तथा 

शजविकोपाजयन सिुार आयोजना 
729423 471131 64.59 

327110 राविय िगु्ि विकास बोडय 61923 48290 77.98 
327112 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 4645 3181 68.48 
327113 बङ्गुर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 47705 41607 87.22 
327801 पशसेुिा प्रसार काययक्रम 2062026 2014274 97.68 
327802 कणायली अञ्चल पशवुिकास आयोजना 49093 48184 98.15 

 जम्प्मा 6523768 5594582 85.76 

     पूजँीगत खचय        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खिु बजेट खचय  प्रततशत 
327011 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 55045 21141 38.41 
327012 पश ुसेिा विभाग 141000 47080 33.39 
327013 के्षरीय पश ुसेिा तनिेशनालयहर 20000 18180 90.90 
327101 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
839210 681495 81.21 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खिु बजेट खचय  प्रततशत 
327102 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 8511 5773 67.83 
327103 पश ुविकास सेिा काययक्रम 327792 271053 82.69 
327104 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 26450 20516 77.57 
327105 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 23325 19365 83.02 
327106 पशपुन्त्छी बजार प्रिियन काययक्रम 600 599 99.83 
327107 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहर 65500 57506 87.80 
327109 उच्च पहाडी कृवष व्यिसाय प्रिियन तथा 

शजविकोपाजयन सिुार आयोजना 
55500 47842 86.20 

327110 राविय िगु्ि विकास बोडय 1540 1463 95.00 
327801 पशसेुिा प्रसार काययक्रम 319355 283473 88.76 
327802 कणायली अञ्चल पशवुिकास आयोजना 500 500 100.00 

 जम्प्मा 1884328 1475986 78.33 

9. आतथयक िषय 207४/7५ मा वितनयोशजत बजेट तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्प्मको खचयको अिस्थािः 
चाल ुखचय        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खिु बजेट खचय प्रततशत 
327011 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 134,147 39,490 29.44 
327012 पश ुसेिा विभाग 69,606 32,142 46.18 
327013 के्षरीय पश ुसेिा तनिेशनालयहर 63,160 35,337 55.95 
327014 नेपाल पश ुशचवकत्सा पररषद् 8,627 3,861 44.75 
327101 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
633,385 316,093 49.91 

327102 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 176,007 5,743 3.26 
327103 पश ुविकास सेिा काययक्रम 591,465 171,579 29.01 
327104 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 81,312 39,562 48.65 
327105 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 49,222 27,268 55.40 
327106 पशपुन्त्छी बजार प्रिियन काययक्रम 137,188 17,308 12.62 
327107 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहर 227,079 137,351 60.49 
327108 कृवष विकास योजना अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 304,217 150,061 49.33 
327109 उच्च पहाडी कृवष व्यिसाय प्रिियन तथा 

शजविकोपाजयन सिुार आयोजना 
265,799 53,220 20.02 

327110 राविय िगु्ि विकास बोडय 60,492 30,980 51.21 
327112 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 6,214 1,469 23.64 
327113 बङ्गुर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 1,510 616 40.79 
327801 पशसेुिा प्रसार काययक्रम 1,577,700 972,160 61.62 

 जम्प्मा 4,387,130 2,034,240 46.37 

    पूजँीगत खचय        (रू. हजारमा) 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खिु बजेट खचय प्रततशत 
327011 पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 20,720 231 1.11 
327012 पश ुसेिा विभाग 172,346 35,799 20.77 
327013 के्षरीय पश ुसेिा तनिेशनालयहर 30,514 16,832 55.16 
327014 नेपाल पश ुशचवकत्सा पररषद् 804 803 99.88 
327101 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा 

क्िारेन्त्टाईन काययक्रम 
876,840 302,444 34.49 

327102 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 230,051 160 0.07 
327103 पश ुविकास सेिा काययक्रम 162,989 41,979 25.76 
327104 पशसेुिा तालीम तथा प्रसार काययक्रम 33,104 9,947 30.05 
327105 पश ुआहारा सेिा काययक्रम 15,452 2,283 14.77 
327106 पशपुन्त्छी बजार प्रिियन काययक्रम 2,268 1,269 55.95 
327107 पशपुन्त्छी विकास र्ामयहर 66,088 45,633 69.05 
327109 उच्च पहाडी कृवष व्यिसाय प्रिियन तथा 

शजविकोपाजयन सिुार आयोजना 
133,129 68,227 51.25 

327110 राविय िगु्ि विकास बोडय 1,836 1,185 64.54 
327112 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 1,467 606 41.31 

 जम्प्मा 1,747,608 527,398 30.18 
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खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभमूी : 
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको योजनाबद्ध विकाससम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमहरुको तजजयमा, तनयमन, 
काययन्त्ियन, अनजगमन, तथा मजल्याङ्कन गने प्रयोजनका लातग नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) को तमतत २०७2 
पौष 9 गतेको तनणययबा  यस खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। खानपेानी, सरसफाइ 
तथा ढल तनकासको राविय लक्ष्य प्रातिका लातग यस मन्त्रालयबा  सञ् चालनमा आउन े विकास 
आयोजनाहरुलाइय राविय गौरिका आयोजना, केन्त्रीय स्तरका आयोजना, तनन्त्ित काययक्षेर तोवकएका आयोजना, 
केन्त्रीय/क्षेरीय/न्त्जल्लास्तरबा  सञ् चालन हजन ेआयोजनाहरु गरी िगीकरण गरीएको छ । न्त्जल्लागत रुपमा 
बााँडफााँड गररएका उक्त काययका लातग मन्त्रालय मातहतमा खानेपानी तथा ढल तनकास विभाग, ग्रातमण 
खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास सतमतत, मेलम्ची खानेपानी विकास सतमतत, आयोजना कायायन्त्ियन 
तनरे्दशनालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन िोडय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तलतम ेड, नेपाल 
खानेपानी संस्थान, खानेपानी महशजल तनधायरण आयोग लगायतका तनकायहरु सञ् चालनमा छन ्। 
 

2. दृविकोणः 
सजरन्त्क्षत, पयायि, सेिामूलक, सरि्मान्त्य खानेपानी तथा सरसफाई सजविधामा सब  नागररकको पहजाँच िवृद्ध गरी 
साियजतनक स्िास््य र जीिनस्तरमा सजधार ल्याउने ।  
 

3. ध्येयः 
 प्रभािकारी, उत्तरर्दायी, पारर्दशी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको तनमायण गनजय ।  
 खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको एकीकृत ऐन, राविय नीतत तथा राविय क्षेरगत विकास नीतत (SDP) 
बनाई लागू गने ।  

 सन ्२०१९ सम्ममा सब को लातग आधारभतू खानेपानी र सरसफाइ सेिा पजर् याउने  
 

4. लक्ष्यः 
समविगत लक्ष्यः 
 दर्दगो विकास लक्ष्य, २०३० का अनजसार सब  नागररकलाई गजणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने। 

 प्रशोधन सवहतको ढल सजविधा उपलब्ध गराउन े तथा ५० प्रततशत फोहोर पानी प्रशोधन गरी खोला 
नालाहरुमा विसजयन गने । 

   काययनीततक लक्ष्यहरुः 
काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानीको र्दीर्यकालीन समस्या समाधान गनय, बढ्र्दो नर्दी प्ररू्दषणले जलीय 
पाररन्त्स्थततक प्रणालीको ह्रास, जथाभािी ढल तनकास तथा नर्दी वकनाराको अततक्रमण भएकाले बाग्मती नर्दी 
प्रणालीको विकास, सम्िद्धयन एिं प्रिद्धयन गनय तथा िातािरण सजधारका लातग सरोकारिालाहरुसाँग समन्त्िय र 
सहकायय गरी बाग्मती, विष्णजमती, धोिीखोला लगायतका नर्दीनालाहरुलाई स्िच्छ, सफा र प्रर्दजषणमजक्त 
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बनाउन पतन वितभन्न काययक्रमहरु सञ् चालनमा छन ्। उक्त लक्ष्यहरु हातसल गनय स्थानीय तनकाय, उपभोक्ता 
तथा ग रसरकारी संर्संस्थाहरुसाँग एकीकृत तथा समन्त्ियात्मक रुपमा कायय गने साथ  खानपेानी तथा 
सरसफाइको क्षेरको विकास तथा विस्तार गरी दर्दगो तथा समतामूलक खानपेानी तथा सरसफाइ सजविधा 
उपलब्ध गराई जनस्िास््यमा सजधार र जीिनस्तर मातथ उकास्ने रणनीतत अिलम्िन गररएको छ । 

 

  रणनीततक उद्दशे्यहरुः 
 सरसफाइलाई स्िास््यको अतभन्न भागको रूपमा तलइनजको साथ  उपेन्त्क्षत समूहहरूमा केन्त्रीत भई सब  
नेपालीहरूलाई सजरन्त्क्षत, सहज तथा पयायि खानेपानी उपलब्ध गने तथा सो को सजतनन्त्ितता दर्दने । 

 पानीजन्त्य रोगहरूबा  नागररकमा परेको प्रभािलाई कम गने । 

 परम्परागत रूपमा पानी ल्याउने र र्रेलज सरसफाई तथा Hygiene को न्त्जम्मा तलएका मवहलाहरू र 
बालबातलकाहरुले पाइराखेको असजविधालाई कम गने । 

 

५. काययक्षरेः  

नेपालसरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०७२मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको काययक्षेर रे्दहाय 
बमोन्त्जम उल्लेख गररएको छः 

• खानेपानीसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, कायायन्त्ियन, अनजगमन, तनयमन र मूल्याङ्कन; 

• खानेपानी सरसफाइ तथा ढल तनकास;  

• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन बोडय; 
• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तलतम ेड; 

• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायायन्त्ियन तनरे्दशनालय; 

• नेपाल खानेपानी संस्थान; 

• मेलम्ची खानेपानी विकास सतमतत तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अन्त्य खानेपानीसाँग सम्िन्त्न्त्धत 
विषय; 

• खानेपानी महशजल तनधायरण आयोग; 

• नेपाल इन्त्न्त्जतनयररङ्ग सेिा तसतभल इन्त्न्त्जतनयररङ्ग समूहको स्यातन री उपसमूहको सञ्चालन। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2075 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  126 

6. आ.ि. २०७४/७५ को बजे  िक्तव्यमा उन्त्ल्लन्त्खत नीतत तथा काययक्रमहरुको २०७४ फागजन 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः  

बजाँर्दा नं. बजे  िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा फाल्गजण मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

४९ भकूम्पबा  क्षततग्रस्त भौततक 
संरचनाहरूको पजनतनमायणलाई उच्च 
प्राथतमकतामा रान्त्खएको,     
पजनतनमायणसाँग सम्बद्ध तनकायहरूको 
क्षमता िवृद्ध गरी तोवकएको समयम  
पजनतनमायणका काययहरू सम्पन्न गररने 
। 

भकूम्पले अतत प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित ३१ 
न्त्जल्लाहरूमा क्षतत भएका खानपेानीका संरचनाहरूको 
(७९७ि ा) Build Back Better को तसद्धान्त्तमा 
पजनस्थापना र पजनतनमायणको कायय भइरहेको । 

 ६२ बहजप्रततन्त्क्षत मेलम्ची खानेपानी 
आयोजनाको तनमायण कायय आगामी 
असोजतभर सम्पन्न हजनेछ। आगामी 
र्दशैंसम्ममा यस आयोजनाबा  
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथतभर 
र्द तनक १७ करोड तल र पानी 
वितरण हजने।   
 

सजरुङ तनमायण तफय  
 यस आ.ि.को र्दोस्रो चौमातसक अितध सम्म 
२२८६.८० तम र सजरुङ तनरमाण भइ यस अितधमा 
२७ हजार ३ सय ६१ तम र सजरुङ तनमायण सम्पन्न । 

पानी प्रशोधन केन्त्र तनमायण अन्त्तगयत 

 पवहलो चरणको पानी ट्ांकी तनमायण कायय सम्पन्न । 

 र्दोस्रो चरणको पानी ट्ाकंी तनमायणाधीन 

थोक वितरण प्रणाली तनमायण अन्त्तगयत  
 हाल सम्म ७६.६० वक.तम. मध्य ६७.१७५ वक.तम. 
थोक वितरण प्रणालीको पाइप विछ्याउने कायय सम्पन्न  
वितरण सञ्जाल तनमायण अन्त्तगयत 

 ६७० वक.तम मध्ये ६७३.९० वक.तम पाइप जडान 
भइसकेको । 

पानी पोखरी तनमायण कायय अन्त्तगयत 

 ६ स्थानमा तनमायण कायय सञ् चालन भई कररि ९२ % 
कायय सम्पन्न । 

१४५ आधारभतू खानेपानी सेिाको पहजाँच 
नपजगकेा १३ प्रततशत जनसंख्यालाई 

आगामी र्दजई िषयतभर 
आधारभतूस्तरको खानेपानी सेिामा 
पहजाँच सजतनन्त्ित गने गरी खानेपानी 
तथा सरसफाइ क्षेरका 
काययक्रमहरूलाई तनरन्त्तरता  

 यस आ.ि.मा ७५ न्त्जल्लामा सञ्चातलत ३ हजार ८ सय 
२७ क्रमागत आयोजनाहरूको तनमायण काययहरूलाई 
तनरन्त्तरता दर्दइ २०० योजना सम्पन्न गरी कररब ५ 
लाख जनता लाभान्त्न्त्ित हजने गरी िावषयक 
काययक्रमबमोन्त्जम तनमायण काययको सम्झौता भएको र 
खानेपानीका पाइप, वफव ंग्स लगायत सामाग्रीहरू 
उपलव्ध भइ तनमायण कायय सजचारु रहेको । 
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बजाँर्दा नं. बजे  िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा फाल्गजण मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

दर्दइने ।  सजक्खा क्षेर : ७ ि ा आयोजनाहरूको तनमायण कायय 
जारी, ३ ि ाको DPR सम्पन्न भई लागत अनजमान 
स्िीकृतत तथा Bidding प्रवक्रयामा, ७ ि ा 
आयोजनाको DPR का लातग परामशयर्दातासाँग सम्झौता 
भइसकेको , PMO को लातग Design, Supervision 

and Monitoring Consultant को RFP मजल्याङ्कन 
भइरहेको । 

 १० ि ा क्रमागत आयोजनाहरुको तनमायण कायय 
जारी । 

 १४६ आगामी आतथयक िषयलाई खानेपानी 
तथा सरसफाइ अतभयान िषयको 
रूपमा मनाउन र दर्दगो विकास 
लक्ष्य हातसल गनय समग्र खानेपानी 
तथा सरसफाइ क्षेरको क्षेरगत 
विकास योजना समेत तजूयमा गरी 
लागू गररनेछ । यससम्बन्त्धी 
विद्यमान कानजनहरूलाई 
समसामावयक र एकीकृत गरी नयााँ 
खानेपानी तथा सरसफाइ कानजन 
लागज गररने । 

 हालसम्म ३ सय ७६ गा.पा.,१ सय ९५ न.पा. तथा 
४७ न्त्जल्लाहरु ODF र्ोषणा भइसकेको। 

 नयााँ एकीकृत कानून बनाउन े प्रयोजनका लातग 
परामशयर्दाता छनौ  गनयको लतग TOR तयारी 
भइरहेको । 

१४७ न्त्जल्ला सर्दरमजकाम, साना सहर र 
नगरोन्त्मूख क्षेरहरूमा उपभोक्तासाँगको
 लागत साझेर्दारीमा कायायन्त्ियन 
भइरहेका साना सहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजनाहरूलाई 
तनरन्त्तरता दर्दइने ।  

 

 सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्त्तगयत 
क्रमागत ३३ ि ा आयोजनाहरू मध्ये २३ ि ा 
आयोजनाहरूको तनमायण कायय जारी रहेको, १० ि ा 
आयोजनाहरू यस  आ.ि. बा  तनमायण कायय शजरू गररने 
प्रवक्रयामा रहेको । बााँकी १५ ि ा आयोजनाहरूको 
विस्ततृ योजना प्रततिेर्दन (DPR) तयार चरणमा 
रहेको । 

 ३९ ि ा न्त्जल्लाहरुमा साँचातलत ७२ ि ा गजणस्तर 
सजधार आयोजनाहरूमध्ये गोरखा न्त्जल्लाको सतवपपल 
कणेखोला आयोजना सम्पन्न भइ १ हजार ७ सय ५० 
जना लाभान्त्न्त्ित भएका । 

 र्दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्त्तगयत २० 
ि ा आयोजनाहरु सम्पन्न भई र्द लेख सा.श.खा.पा.आ. 
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बजाँर्दा नं. बजे  िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा फाल्गजण मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

Operation तहमा जान बााँकी रहेको । 
 तेस्रो साना शहरी खा. पा आयोजना अन्त्तगयत व कापजर, 
सल्यान, महेन्त्रनगर, सजनसरी र चारआली खा.पा. आ. 
सम्पन्न भइ Operation तहमा रहेको र बााँवक 
आयोजनाहरु तनमायण चरणमा रहेको। FSM को लातग 
Contract Agreement भइ तनमायण कायय जारी रहेको। 

१४७ तराई मधेसका २० न्त्जल्लामा 
आसेतनकमजक्त खानेपानी सेिा 
उपलब्ध गराउन सोलार पन्त्म्पङ 
सवहतको तराई मधेस खानेपानी 
सजधार काययक्रमलाई तनरन्त्तरता 
दर्दइने ।  

 ६ सय ३० ि ा सोलार तसस् ममा आधाररत खानेपानी 
आयोजनाहरूको तनमायण काययले तनरन्त्तरता पाइरहेको। 

 थोक पानी वितरण प्रणालीहरूको ४ ि ा प्याकेजको 
Draft Report तयारीको लातग वफल्डमा अध्ययन 
जारी। 

१४८ रे्दश भर खानेपानी सजरक्षा योजना 
लागू गरी शजद्धीकरण प्रणालीसवहका 
खानेपानी गजणस्तर सजधारका 
आयोजनाहरूलाई क्रमशः सञ्चालनमा 
ल्याइने । 

खानेपानी सजरक्षा योजना स्थानीय तनकायमा हस्तान्त्तरण 
भइसकेको। 

 
 

7. चालज आतथयक िषय २०७४/७५ फाल्गजन मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणय काययहरुः 
 मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्त्तगयत चालज आतथयक िषयको पवहलो आठ मवहनामा २२८६.८० तम र 
सजरुङ तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ । जम्मा २७ हजार ५ सय ८० तम र सजरुङ्ग मध्ये हाल सम्म 
मजख्य सजरुङ्गको वितभन्न खण्डमा गरी २७ हजार ३ सय ६१ तम र सजरुङ तनमायण कायय सम्पन भएको 
छ। लामीडााँडारे्दन्त्ख पजल बजार-ररिमाय हेडिक्सयसम्मको मजख्य प्रिेश मागय तनमायण, सञ् चालन, ममयत 
सम्भार कायय सम्पन्न भएको छ र सजन्त्र्दरी जल पानी प्रशोधन केन्त्र भाग १ को १ सय ६८ र्ण् ा न  
तनयतमत परीक्षणको कायय सम्पन्न भएको । 

 यस अितधमा ३ न्त्जल्लाहरु डोल्पा, कञ्चनपजर र रसजिा खजल्ला दर्दसा मजक्त क्षेर र्ोषणा भई हाल सम्म ३ 
सय ८४ गा.पा.,१ सय ९५ न.पा. तथा ४७ न्त्जल्लाहरु खजल्ला दर्दसा मजक्त क्षेर र्ोषणा भएका । 

 उच्च प्रवितध यजक्त केन्त्रीय खानेपानी आयोजना अन्त्तगयत ७५ न्त्जल्लामा सञ्चातलत ३ हजार ८ सय २७ 
क्रमागत आयोजनाहरूको तनमायण काययहरूलाई तनरन्त्तरता दर्दइ २ सय योजना सम्पन्न गरी कररब ५ 
लाख जनसंख्या लाभान्त्न्त्ित भएका । खानेपानी गजणस्तर सजधार काययक्रमबा  हाल सम्म १ हजार ७ 
सय ५० जना लाभान्त्न्त्ित र ग्रामीण खानेपानी आयोजना अन्त्तरगत हाल सम्म ९ ि ा खानेपानी योजना 
सम्पन्न भई ३ हजार ८० जनसंख्या लाभान्त्न्त्ित भएको । 
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8. आतथयक िषय 207३/07४ मा वितनयोन्त्जत बजे  एिं खचयको यथाथय वििरणः 
             चालज खचय         (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम  खजर्द बजे  खचय प्रततशत 

३१३०११ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय ४८३२७ ४४३०५ ९१.६८ 

३१३०१२ खानेपानी तथा ढल तनकास तबभाग ८२९०९ ५२७२६ ६३.६० 

३१३१०१ 
राविय सजचना ब्यबस्था तथा अनजगमन 
आयोजना 

१३१११ ९२५४ ७०.५९ 

३१३१०२ 
खानेपानी सेिा तनयमन तथा पजनयथापना 
काययक्रम 

१९५७ १७०० ८६.८८ 

३१३१०३ तडप  यूबिेल आयोजना ममयत सजधार ५२६ ४८२ ९१.६६ 

३१३१०४ जनसाधन तबकास काययक्रम २१७१३ १९३०० ८८.८९ 

३१३१०६ खानेपानी तथा गजणस्तर सजधार काययक्रम ६३६४ ४४८३ ७०.४४ 

३१३१०७ 
र्दोश्रो साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना 

४४६५९ ३०२३३ ६७.७० 

३१३१०८ 
तेश्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना 

६१९८५ ४२१८० ६८.०५ 

३१३१०९ 
जलिायू पररबतयन प्रभाि न्त्यूतनकरण तथा 
उपयूक्त प्रतबतध प्रिद्धयन काययक्रम 

११८२ ८१२ ६८.७१ 

३१३११० ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम ३५७७ २९०८ ८१.२९ 

३१३१११ 
खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी 
काययक्रम 

२०१८१ ११८२७ ५८.६१ 

३१३११२ 
सजक्खा क्षेर खानेपानी आयोजना (रामेछाप 
िहृत,पकरिास,ततमाल र यासोक) 

१६८२४ ९५५६ ५६.८० 

३११११३ तराई मधेश खानेपानी सजधार काययक्रम ५५८ ४१० ७३.५३ 

३१३११४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना ७३११३ ६७५९४ ९२.४५ 

३१३११५ 

ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई सजधार 
आयोजना कम्पोनने्त्  २ (खानेपानी 
मन्त्रालय) 

२०२०० ७२०१ ३५.६५ 

३१३११५ ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई कोष  १०५६१२ ८६२४३ ८१.६६ 

३१३११६ िातािरणीय सरसफाई आयोजना १५३५५५ १०८५९९ ७०.७२ 

३१३८०२ खानेपानी तथा सरसफाई काययक्रम ७०५५६१ ७०२५८८ ९९.५८ 

  जम्मा १३८१९१५ १२०२४०३ ८७.०१ 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम  खजर्द बजे  खचय प्रततशत 

३१३०११ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय २१८२४० १३७८६० ६३.१७ 

३१३०१२ खानेपानी तथा ढल तनकास तबभाग ३९०४० ३२१८३ ८२.४४ 

३१३१०१ 
राविय सजचना ब्यबस्था तथा अनजगमन 
आयोजना 

५० ४९ ९८.०० 

३१३१०२ 
खानेपानी सेबा तनयमन तथा पजनयथापना 
काययक्रम 

१२१११०० १०६०३४४ ८७.५५ 

३१३१०३ तडप  यूबिेल आयोजना ममयत सजधार ८८९१० ८५२७९ ९५.९२ 

३१३१०४ जनसाधन तबकास काययक्रम १४१०० ९७१० ६८.८७ 

३१३१०६ खानेपानी तथा गजणस्तर सजधार काययक्रम ४८१५०० ३८७७१२ ८०.५२ 

३१३१०७ 
र्दोश्रो साना शहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

४८९६३६ २८८७१३ ५८.९६ 

३१३१०८ 
तेश्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना 

२९७११०९ २११८६८४ ७१.३१ 

३१३१०९ 
जलबायू पररबतयन प्रभाि न्त्यूतनकरण तथा 
उपयूक्त प्रतबतध प्रबधयन काययक्रम 

१००००० ७८५६८ ७८.५७ 

३१३११० ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम २००००० १०८१२७ ५४.०६ 

३१३१११ 
खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी 
काययक्रम 

७९७९४० ६४००६० ८०.२१ 

३१३११२ 
सजक्खा क्षेर खानेपानी आयोजना (रामेछाप 
िहृत,पकरिास,ततमाल र यासोक) 

५९३८५९ ४८०३८१ ८०.८९ 

३११११३ तराई मधेश खानेपानी सजधार काययक्रम २१०००० २०४३२७ ९७.३० 

३१३११४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना ५९११८१६ ४५०५६९६ ७६.२२ 

३१३११५ 
ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई कोष 
(खानेपानी मन्त्रालय) 

३६३६३ ३३१३४ ९१.१२ 

३१३११५ ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई कोष  १६४५९३४ १५४९७२४ ९४.१५ 

३१३११६ िातािरणीय सरसफाई आयोजना १७५३०० १४८०२७ ८४.४४ 

३१३८०१ ग्रातमण खानेपानी आयोजना ४५००० ४३०२९ ९५.६२ 

३१३८०२ खानेपानी तथा सरसफाई काययक्रम १२०१७३५० ८५२२५५१ ७०.९२ 

३१३८०३ 
उच्च मध्यम स्तरीय ठजला खानेपानी 
आयोजना 

१६४४५०० ११४५०१२ ६९.६३ 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम  खजर्द बजे  खचय प्रततशत 

  जम्मा २८८९१७४७ २१५७९१७० ७४.६९ 
 

 

9. आतथयक िषय 207४/07५ मा वितनयोन्त्जत बजे  एिं च र मसान्त्त सम्मको खचयको यथाथय वििरण    
               चालज खचय        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम  खजर्द बजे  खचय प्रततशत 

३१३०११ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय ८५८३० ३१६९९ ३६.९३ 

३१३०१२ खानेपानी तथा ढल तनकास विभाग ९१०५१ ४३४२९ ४७.७० 

३१३१०१ 
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा 
अनजगमन आयोजना 

१५५९० ३६०२ २३.१० 

३१३१०२ 
खानेपानी सेिा तनयमन तथा 
पजनयस्थापना काययक्रम 

१९३० १२५४ ६४.९८ 

३१३१०३ डीप ट्जिेल आयोजना ६१६ १८९ ३०.६८ 

३१३१०४ जनसाधन विकास काययक्रम  २६७२७ १७३८९ ६५.०६ 

३१३१०६ 
खानेपानी तथा गजणस्तर सजधार 
काययक्रम 

८५८४ १५५० १८.०६ 

३१३१०७ 
र्दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

२४६७३ १३१२७ ५३.२० 

३१३१०८ 
तेस्रो साना शहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

७०४७८ ३३३०९ ४७.२६ 

३१३१०९ 
जलिायज पररियतन प्रभाि न्त्यजतनकरण 
तथा उपयजक्त प्रवितध प्रिद्धयन काययक्रम 

३७४४ ५४६ १४.५८ 

३१३११० ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम २९६९ २४१० ८१.१६ 

३१३१११ 
खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी 
काययक्रम 

२९१९४ १२२५३ ४१.९७ 

३१३११२ सजक्खा क्षेर खानेपानी आयोजना २६२४९ १०१६१ ३८.७१ 

३१३११३ तराई मधेस खानेपानी आयोजना १५४३ १०२७ ६६.५३ 

३१३११४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना ७९८८९ ४८२३५ ६०.३८ 

३१३११५ ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई कोष १६१०२० ६२३७५ ३८.७४ 

३१३११६ िातािरणीय सरसफाई आयोजना २४१३४३ २६९९५ ११.१९ 

३१३११७ 
उच्च प्रवितध यजक्त केन्त्न्त्रय खानेपानी 
आयोजना 

७९८९०३ ५२१९३३ ६५.३३ 

  जम्मा १६७०३३३ ८३१४८२ ४९.७८ 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2075 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  132 

              पजाँजीगत खचय        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम  खजर्द बजे  खचय प्रततशत 

३१३०११ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय ३४१७० २५०४ ७.३३ 

३१३०१२ खानेपानी तथा ढल तनकास विभाग ३३१२५ ४०८४ १२.३३ 

३१३१०१ 
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा 
अनजगमन आयोजना 

५६ ५५ ९८.२१ 

३१३१०२ 
खानेपानी सेिा तनयमन तथा 
पजनयस्थापना काययक्रम 

३३८९६० २५५५८ ७.५४ 

३१३१०३ डीप ट्जिेल आयोजना १२४२७८ ४८७५ ३.९२ 

३१३१०४ जनसाधन विकास काययक्रम  २५३४७ २५६३ १०.११ 

३१३१०६ 
खानेपानी तथा गजणस्तर सजधार 
काययक्रम 

५२४३५० १३४५८९ २५.६७ 

३१३१०७ 
र्दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

२७७५०० १६५९३१ ५९.७९ 

३१३१०८ 
तेस्रो साना शहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

१९६५३३४ ९०८९६० ४६.२५ 

३१३१०९ 
जलिायज पररियतन प्रभाि न्त्यजतनकरण 
तथा उपयजक्त प्रवितध प्रिद्धयन काययक्रम 

२०१८२० ३०५७५ १५.१५ 

३१३११० ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम ४४४४३२ ५८२६३ १३.११ 

३१३१११ 
खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी 
काययक्रम 

१२३९४४२ ४३५१२१ ३५.११ 

३१३११२ सजक्खा क्षेर खानेपानी आयोजना ८०८९२९ ३७६९९९ ४६.६० 

३१३११३ तराई मधेस खानेपानी आयोजना १४९५३८३ ६०९११३ ४०.७३ 

३१३११४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना ६४९२६०३ १६०५७५९ २४.७३ 

३१३११५ ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाई कोष २०३५५७९ १२२९१५३ ६०.३८ 

३१३११६ िातािरणीय सरसफाई आयोजना १५८००२ ३२६९४ २०.६९ 

३१३११७ 
उच्च प्रवितध यजक्त केन्त्न्त्रय खानेपानी 
आयोजना 

४८०९४३० २३५३३९५ ४८.९३ 

 
जम्मा २१००८७४० ७९८०१९२ ३७.९९ 

 

 
   

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

गहृ मन्त्रालय  133 

 

गहृ मन्त्रालय 
१. 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 ।  

 

२. दीर्घकालीन सोच: 

नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्ितन्त्रता, वितधको शासन, मानि अतधकार लगायत 
लोकतान्न्त्रक मूल्य र मान्त्यतालाई स्थावपत गने ।  

 

३. ध्येयिः 
 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 रुपमा कायाघन्त्ियन गने । 

4. रणनीततक उद्दशे्यहरुिः 
 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 । 

 
 
 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

गहृ मन्त्रालय  134 

६. कायघक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायघ विभाजन) तनयमािली, 207२ बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुघ पने कायघहरू 
देहायानसुार रहेका छन िः 

 आन्त्तररक सरुक्षा तथा शान्न्त्त सवु्यिस्थासम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाघन्त्ियन र 
तनयमन; 

 विन्शष्ट व्यन्ि, महत्िपूणघ स्थल, भिन, संरचना, कूटनीततक तनयोग र लोकमागघको सरुक्षासम्बन्त्धी 
सूचना संकलन, विश्लषेण, उपयोग, समन्त्िय र सरुक्षा प्रिन्त्ध; 

 संर् र प्रदेश प्रहरीसम्बन्त्धी कानून, सपुरीिेक्षण र समन्त्िय; 
 अपराध रोकथाम तथा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, कानून मापदण्ड र तनयमन;  

 अपराध अनसुन्त्धान र अपराध अनसुन्त्धान अतभलेख; 
 अपराध तनयन्त्रणसम्बन्त्धी अन्त्तराघविय, क्षेरीय समन्त्िय तथा सहयोग; 
 सपुदुघगीसम्बन्त्धी कानून, सन्न्त्ध,सम्झौता र कायाघन्त्ियन; 
 नागररकतासम्बन्त्धी नीतत, कानून, कायाघन्त्ियन र तनयमन; 
 पाररिाररक मातमला (वििाह, सम्पन्ि हस्तान्त्तरण, सम्बन्त्ध विच्छेद, लोपोन्त्मखु, टुहरुा, धमघपरु, धमघपरुी 
उिरातधकार र संयि पररिार)सम्बन्त्धी कानून; 

 उमेर, नाम र जात सच्याउनेसम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन र तनयमन ; 

 हातहततयार, खरखजाना तथा तबस्फोटक पदाथघको प्रयोगसम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन, 
तनयन्त्रण र तनयमन ; 

 यातना पीतडतसम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन ; 

 तनिारक नजरबन्त्द, कारागार तथा वहरासत व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापदण्ड ; 

 अतभयिु, थनुिुा र कैदी अन्त्तरप्रदेश स्थानान्त्तरणसम्बन्त्धी ; 
 शरणाथी मातमलासम्बन्त्धी नीतत, कानून र व्यिस्थापन 

 सम्पन्ि प्राति, जग्गा प्राति, अतधग्रहण र मआुब्जासम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन; 
 न्चट्टा तथा जिुा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन ; 

 विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी राविय नीतत, कानून, 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 संगठनहरुसंगको सम्पकघ  र समन्त्िय; 

 मानि अतधकार र नागररक स्ितन्त्रताको संरक्षण तथा प्रििघन; 

 अन्त्तराघविय शान्न्त्त स्थापना कायघमा सहयोग र समन्त्िय; 

 अन्त्तराघविय शान्न्त्त स्थापना कायघमा सहयोग र समन्त्िय; 

 अन्त्तराघविय सीमा, सीमास्तम्भको सरुक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्त्तराघविय तसमानाको सरुक्षा; 
 सशस्त्र वििोह, आतथघक तथा सङ्गगदठत अपराध, आतङ्ककारी वक्रयाकलाप एंि अिैध संर्संस्थाहरुको 
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गततवितध तनयन्त्रण र बारूदी सरुूङ्गको तनिारण; 
 सािघजतनक चासो र महत्िका सूचना सङ्कलन आदानप्रदान, विश्लषेण, उपयोग र संरक्षण; 

 राविय पररचयपर व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, कानून, 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 द्व पीतडत तथा विस्थावपत व्यन्िहरुको राहत तथा पनुस्थापना; 
 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, लागू औषध, 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 जांचबझु 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 । 

७. आतथघक िषघ 207३/7४ को बजेट ििव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत तथा कायघक्रमहरूको २०७४ 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा नं. बजेट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

२6 सविधान कायाघन्त्ियनसँगै जोतडएर आउने 
शान्न्त्त प्रवक्रयालाई तनश्कषघमा परु् याउने 
अन्न्त्तम कडीको रुपमा रहेको सर्ीय 
संसद र प्रदेश सभाको तनिाघचन 
सविधानले तोकेको समयतभर सम्पन्न 
गनघ बजेट छुट्याएको । 

संर्ीय प्रतततनतधसभा तथा प्रदेश सभाको प्रथम र दोस्रो 
चरणको तनिाघचन आिश्यक सरुक्षा व्यिस्था तमलाई शान्न्त्तपूणघ 
िातािरणमा स-ु सम्पन्न भएको । 
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८. आतथघक िषघ 2074/75 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरुिः 
 स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको र संर्ीय प्रतततनतधसभा तथा प्रदेश सभाको प्रथम र दोस्रो 
चरणको तनिाघचन आिश्यक सरुक्षा व्यिस्था तमलाई शान्न्त्तपूणघ िातािरणमा स-ु सम्पन्न भएको । 

 क्षेरीय सरुक्षा गोष्ठी जनकपरु, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरमा सम्पन्न गरी क्षेरीय सरुक्षा 
व्यिस्थाका साथै तनिाघचन सरुक्षालाई प्रभािकारी बनाइएको । 

 स्थानीय तह तनिाघचन (पवहलो संशोधन) ऐन,२०७४, राजतनततक दलसम्बन्त्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, 
२०७४, प्रदेश सभा सदस्य तनिाघचन ऐन, २०७४, प्रतततनतध सभा सदस्य तनिाघचन ऐन, २०७४, तबपद् 
जोन्खम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनसम्बन्त्धी ऐन, २०७४, रािपतत तथा उपरािपततको तनिाघचन 
सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनघ बनकेो ऐन,२०७४ लगायतका ऐनहरु पाररत भई कायाघन्त्ियनमा आएको ।  

 नेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् को तनणघयानसुार बाढी, पवहरो र डिुानबाट मतृ्य ु भएका व्यन्िका 
हकदारलाई रू. दईु लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा "Drug demand Reduction an Prevention of 

Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic substances and Precursor chemicals and 

Related Matters" सम्बन्त्धी नपेाल र भारत बीच MoU मा हस्ताक्षर भएको । 

 राविय पररचयपरको काडघको नमूना र सरुक्षा ढाँचा छनौट भई पवहलो चरणमा पाँचथर न्जल्लाका (एक 
1 लाख 10 हजार नागररकलाई राविय पररचयपर वितरण गने तनणघय भएको ।  

 पवहलो चरणको राविय पररचयपर वितरणका लातग काडघ प्रशोधन केन्त्िको तनमाघण कायघ सम्पन्न भई 
आिश्यक Hardware र Software को जडान भएको । 

 सेन्त्डाइ फे्रमिकघ बमोन्जमको राविय विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरण नीतत तथा रणनीततक कायघ योजना 
बनाउन वितभन्न विषयगत मन्त्रालयहरु, दात ृ तनकाय, तनजी क्षेर लगायत सबै सरोकारिालाहरुको 
संलग्नतामा मस्यौदा तयार भएको । 

 नागररकताको सफ्टिेरमा नागररकको फोटो र वफङ्गर वप्रन्त्ट (Bio Matrix) सवहतको वििरण राख्न े
सवुिधा तमलाइएको ।  

 लागू औषधसम्बन्त्धी जानकारी ददन ेMobile Application तनमाघण भई प्रयोगमा आएको । 

 बन्त्द-हड्तालका अिस्थामा पररचालन हनु ेनपेाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लातग SOP तयार गरी 
कायाघन्त्ियन गररएको । 

 सशस्त्र प्रहरी िल र नपेाल प्रहरीको केन्त्िमा खोज तथा उिार प्रततकायघका लातग उच्च प्रहरी 
अतधकृतको कमाण्डमा दैतनक २५ जनाको Quick Response Team लाई विपद उिार सामाग्री सवहत 
तत्काल पररचालन हनुसक्ने गरी २४ सै र्ण्टा तयारी अिस्थामा रान्खएको । 

 संर्ीय संरचनाअनकुुल हनु ेगरी ७ िटै प्रदेशहरुमा प्रदेश प्रहरी कायाघलय स्थापना भई कायघ प्रारम्भ 
भएको ।(प्रदेश नं २ र ५ को हकमा हाललाई पतछ प्रदेश सरकारले तनणघय गरे िमोन्जम नै हनुे गरर 
केन्त्ि तोक्ने कायघ भएको) । 

 अध्यागमन सधुार रणनीततक योजना, २०७४-२०७६ स्िीकृत भई कायाघन्त्ियनमा आएको ।  
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 अन्त्तराघविय मापदण्डअनरुुप अध्यागमन व्यिस्थामा सधुार गनघ software तथा मेन्शन ररडेिल तभसा (E-

Visa) सम्बन्त्धी प्रवक्रया अगाडी बढाइएको । सबै वकतसमको तभसाको लातग अनलाईन दरखास्त 
प्रणाली शरुु गररएको । 

 अध्यागमनबाट हनुे सेिा प्रिाहको जानकारीका लातग अध्यागमन Mobile Apps प्रणाली शरुू 
गररएको ।  

 भौगोतलक क्षेरमा हनु ेविपद्को सम्भािनाको आधारमा सरोकारिालाहरुको सहभातगतामा न्जल्ला विपद् 
पूिघ तयारी तथा प्रततकायघ योजना अद्याितधक गररएको । विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरणका लातग 
जनचेतनाका कायघक्रमहरु संचालन भइरहेको । 

 भकूम्प लगायतका अन्त्य विपद्को अनभुिको आधारमा विपद जोन्खम न्त्यूतनकरणका लातग तीन िटै 
सरुक्षा तनकायहरूमा तातलम प्राि जनशन्िको संख्या बढाईएको ।  

 नेपालसंग सीमाना जोतडएका तमर रािहरु भारत र चीनसँग सीमा क्षेरमा रहेका सरुक्षा र अपराध 
लगायतका समस्याहरु समाधान गनघ वितभन्न न्जल्लाका प्रमखु न्जल्ला अतधकारीहरुको नेततृ्िमा आठ 
िटा बैठक सम्पन्न भएको ।  

 निुाकोटमा प्रस्तावित केन्त्िीय कारागार र नेपालगन्त्जको क्षेरीय कारागार तनमाघणका लातग गरुु योजना 
स्िीकृत गराई स्िीकृत गरुु योजना अनसुार काम शरुू भएको। 

 दश िटा सधुारका क्षेरहरुको ८२ बुँदे कायाघयोजना प्रभािकारी कायाघन्त्ियनबाट शान्न्त्त सरुक्षा, जनसेिा 
र सशुासनयिु िातािरण तनमाघण भई राविय एकतासवहतको विकास र समवृिमा योगदान गने गरी गहृ 
प्रशासन सधुार कायघयोजना, २०७४ स्िीकृत भई कायाघन्त्ियनको चरणमा रहेको । 

 संर्ीय संरचनाअनरुुप गहृ मन्त्रालयको संगठन संरचना स्िीकृत भएको । 

९. आतथघक िषघ 2073/07४ मा वितनयोन्जत बजेट तथा खचघको यथाथघ वििरणिः 
चाल ुखचघ        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
314011 गहृ मन्त्रालय 431490 394515 91.43 
314013 राविय अनसुन्त्धान विभाग 937731 963695 102.77 
314014 समरजंग कम्पनी कायाघलय 9902 10697 108.03 
314016 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरु 1130431 1013524 89.66 
314017 सीमा प्रशासन कायाघलयहरु 19590 12459 63.60 
314018 इलाका प्रशासन कायाघलयहरु 301112 225027 74.73 
314019 कारागार व्यिस्थापन विभाग 13027 12353 94.83 
314020 कारागार कायाघलयहरु 1147268 1116812 97.35 
314021 अध्यागमन विभाग 104606 103754 99.19 
314022 अध्यागमन कायाघलयहरु 123697 110091 89.00 
314023 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 9158 8988 98.14 
314024 प्रहरी प्रधान कायाघलय 2270454 2352593 103.62 
314025 नेपाल प्रहरी अस्पताल 353027 317863 90.04 
314026 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 442127 466317 105.47 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
314027 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरु 4109945 4540032 110.46 
314028 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरु 20467399 21898373 106.99 
314029 महानगरीय प्रहरी 4148300 4665976 112.48 
314030 सशस्त्र प्रहरी बल 1357840 1388150 102.23 
314031 प्रहरी वकताबखाना 14047 14477 103.06 
314032 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 19015 17353 91.26 
314033 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 1134846 1317140 116.06 
314034 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरु 337411 374705 111.05 
314035 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 145531 153301 105.34 
314036 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 9121110 10334390 113.30 
314037 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा औद्योतगक 

सरुक्षा बल 
718257 819267 114.06 

314101 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 19336 17022 88.03 
314104 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 54716 40437 73.90 
314105 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 

कायघयोजना 
7579 7392 97.53 

 जम्मा 48948952 52696703 107.66 

   पूजँीगत खचघ       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
314011 गहृ मन्त्रालय 92692 38261 41.28 
314013 राविय अनसुन्त्धान विभाग 127899 116492 91.08 
314014 समरजंग कम्पनी कायाघलय 173 173 100.00 
314016 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरु 455936 353697 77.58 
314017 सीमा प्रशासन कायाघलयहरु 684 184 26.90 
314018 इलाका प्रशासन कायाघलयहरु 80848 77756 96.18 
314019 कारागार व्यिस्थापन विभाग 79214 78111 98.61 
314020 कारागार कायाघलयहरु 109608 106691 97.34 
314021 अध्यागमन विभाग 27670 12378 44.73 
314022 अध्यागमन कायाघलयहरु 5783 5551 95.99 
314023 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 275 275 100.00 
314024 प्रहरी प्रधान कायाघलय 377629 355520 94.15 
314025 नेपाल प्रहरी अस्पताल 139354 139354 100.00 
314026 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 2288283 62167 2.72 
314027 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरु 202356 196737 97.22 
314028 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरु 542439 485054 89.42 
314029 महानगरीय प्रहरी 140165 132597 94.60 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ  प्रततशत 
314030 सशस्त्र प्रहरी बल 611981 580873 94.92 
314031 प्रहरी वकताबखाना 3685 3683 99.95 
314032 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 35770 21135 59.09 
314033 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 345090 345090 100.00 
314034 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरु 66209 66005 99.69 
314035 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 55842 55842 100.00 
314036 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 195482 195471 99.99 
314037 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा औद्योतगक 

सरुक्षा बल 
13509 13447 99.54 

314101 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 10420 9914 95.14 
314104 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 201519 106847 53.02 
314105 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 

कायघयोजना 
92800 92034 99.17 

 जम्मा 6303315 3651339 57.93 
 

10. आतथघक िषघ २०७४/७५ मा वितनयोन्जत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचघको अिस्थािः 
चाल ुखचघ        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
314011 गहृ मन्त्रालय 419,568 218,141 51.99 
314013 राविय अनसुन्त्धान विभाग 1,137,384 725,104 63.75 
314014 समरजंग कम्पनी कायाघलय 12,899 9,296 72.07 
314016 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरु 1,301,494 744,359 57.19 
314017 सीमा प्रशासन कायाघलयहरु 23,056 9,716 42.14 
314018 इलाका प्रशासन कायाघलयहरु 325,860 162,231 49.79 
314019 कारागार व्यिस्थापन विभाग 24,245 10,722 44.22 
314020 कारागार कायाघलयहरु 1,209,856 864,905 71.49 
314021 अध्यागमन विभाग 140,066 26,214 18.72 
314022 अध्यागमन कायाघलयहरु 170,336 91,212 53.55 
314023 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 15,596 8,342 53.49 
314024 प्रहरी प्रधान कायाघलय 3,428,153 2,061,623 60.14 
314025 नेपाल प्रहरी अस्पताल 438,510 267,700 61.05 
314026 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 556,059 340,300 61.20 
314027 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरु 4,471,743 3,399,790 76.03 
314028 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरु 23,051,826 18,278,983 79.30 
314029 महानगरीय प्रहरी 5,496,179 3,630,496 66.05 
314030 सशस्त्र प्रहरी बल 1,654,990 926,696 55.99 
314031 प्रहरी वकताबखाना 18,318 12,011 65.57 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
314032 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 44,998 12,007 26.68 
314033 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 1,346,216 1,069,197 79.42 
314034 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरु 414,140 298,622 72.11 
314035 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 149,480 123,933 82.91 
314036 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 10,627,730 8,199,142 77.15 
314037 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 

औद्योतगक सरुक्षा बल 
849,304 648,595 76.37 

314101 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 19,494 8,514 43.67 
314104 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 47,635 25,929 54.43 
314105 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 

कायघयोजना 
11,297 6,759 59.83 

 जम्मा 57,406,432 42,180,539 73.48 

  पुजँीगत खचघ       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
314011 गहृ मन्त्रालय 140,560 14,580 10.37 
314013 राविय अनसुन्त्धान विभाग 130,096 52,317 40.21 
314014 समरजंग कम्पनी कायाघलय 187 186 99.47 
314016 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरु 483,209 151,118 31.27 
314017 सीमा प्रशासन कायाघलयहरु 208 88 42.31 
314018 इलाका प्रशासन कायाघलयहरु 67,313 35,281 52.41 
314019 कारागार व्यिस्थापन विभाग 440,855 174,986 39.69 
314020 कारागार कायाघलयहरु 134,275 56,207 41.86 
314021 अध्यागमन विभाग 25,531 3,304 12.94 
314022 अध्यागमन कायाघलयहरु 11,637 2,915 25.05 
314023 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 448 384 85.71 
314024 प्रहरी प्रधान कायाघलय 767,462 382,724 49.87 
314025 नेपाल प्रहरी अस्पताल 127,977 29,388 22.96 
314026 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 3,173,450 39,280 1.24 
314027 के्षरीय प्रहरी कायाघलयहरु 234,646 172,246 73.41 
314028 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरु 563,048 301,831 53.61 
314029 महानगरीय प्रहरी 491,339 378,770 77.09 
314030 सशस्त्र प्रहरी बल 407,101 84,599 20.78 
314031 प्रहरी वकताबखाना 1,740 1,314 75.52 
314032 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 39,821 7,159 17.98 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
314033 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 24,755 7,253 29.30 
314034 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरु 31,251 8,159 26.11 
314035 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 47,230 7,627 16.15 
314036 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 306,856 120,010 39.11 
314037 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 

औद्योतगक सरुक्षा बल 
12,486 3,592 28.77 

314101 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 6,958 4,186 60.16 
314104 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 171,534 63,674 37.12 
314105 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 

कायघयोजना 
83,284 64,495 77.44 

 जम्मा 7,925,257 2,167,673 27.35 
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परराष्ट्र मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 
नेपालको परराष्ट्र नीततको तर्जमुा र कायानु्त्ियन गने काय ुपरराष्ट्र मन्त्रालयको जर्म्मेिारी अन्त्तगतु परु्छ । 
वितभन्न तमरराष्ट्रहरू तथा अन्त्तराुवष्ट्रय संघसंस्थाहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेरीय र बहजपक्षीय सम्बन्त्ध विस्तार गने, 
नेपालको रावष्ट्रय वहत प्रिर्द्ुनका लातग कूटनीततको माध्यमबाट पहल गने, अन्त्तराुवष्ट्रय र्गतमा नेपालको छवि 
तनमाुण गने, आतथकु तथा विकास कूटनीतत सञ्चालन गने, विरे्शमा बसेका नेपालीहरूको अतधकार र वहतको 
संरक्षण गने र्स्ता महत्त्िपूण ुकायहुरू परराष्ट्र मन्त्रालयले गरै् आएको छ ।  
 

नेपालको संविधानले संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्यिस्थाको माध्यमिारा द्वर्गो शाजन्त्त, 
सजशासन, विकास र सम्िवृर्द्को आकांक्षा पूरा गने अतभप्राय राखेको छ । संविधानको धारा ५ ले रावष्ट्रय 
वहतको पररभाषा तथा धारा ५१ (ड) ले नेपालको परराष्ट्र नीतत सम्बन्त्धमा मागतुनरे्श गरेको छ । नपेालको 
सािभुौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, स्िाधीनता र रावष्ट्रय वहतको रक्षा गन ुवियाशील रहँरै् संयजक्त राष्ट्रसंघको 
बडापर, असंलग्नता, पञ्चशीलको तसर्द्ान्त्त, अन्त्तराुवष्ट्रय कानजन र विश्वशाजन्त्तको मान्त्यताका आधारमा राष्ट्रको 
सिोपरर वहतलाई ध्यानमा राखी स्ितन्त्र परराष्ट्र नीतत सञ्चालन गने राज्यको नीतत रहेको छ । संविधानको 
माग ु तनरे्शन, अन्त्तराुवष्ट्रय पररिेशमा भइरहेको पररितनु, क्षेरीय र बहजपक्षीय मञ्चहरूमा बढ्रै् गएको 
सहभातगता एिं बर्तलँर्ो विश्व व्यिस्थासम्बन्त्धी निीन व्याख्याहरूका कारण उत्पन्न अिसरहरूको सर्जपयोग 
गरै् च जनौतीहरूको सामना गने द्वर्शामा नेपालको परराष्ट्र नीततको कायानु्त्ियन गन ु परराष्ट्र मन्त्रालयको 
महत्त्िपूण ुभतूमका रहेको छ । 
 

हाल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्त्तगतु ३९ िटा नेपाली तनयोगहरू विरे्शमा रहेका छन ्। यसमध्ये ३० िटा 
रार्रू्तािासहरू, ३ िटा स्थायी तनयोगहरू र ६ िटा महािाजणज्य रू्तािासहरू हजन ्।  

२. र्ीघकुालीन सोच: 
परराष्ट्र नीततको समग्र ढाँचातभर कूटनीततको प्रभािकारी सञ्चालन गरै् नेपालको रावष्ट्रय वहत संरक्षण र प्रिर्द्ुन 
गने । 

३. ध्येय: 
तछमेकी तमरराष्ट्रहरू, र्जक्षण एतसयाली राष्ट्रहरू, प्रमजख शजक्त राष्ट्रहरू र अन्त्य तमर राष्ट्रहरूसँगको तनकट र 
मैरीपूण ु सम्बन्त्धलाई बतलयो बनाएर संयजक्त राष्ट्र संघ र अन्त्य अन्त्तराुवष्ट्रय तथा क्षेरीय सङ्गठन तथा 
मञ्चहरूमा सविय भतूमका तनिाुह गरै् विरे्शमा रहेका नेपालीहरूको अतधकार र वहतको संरक्षण गने तथा 
अन्त्तराुवष्ट्रय र्गत ्मा नेपालको छवि उँचो बनाउने ।  
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४. कायकु्षरे: 
नेपाल सरकार (काय ु विभार्न) तनयमािली, २०७२ बमोजर्म यस मन्त्रालयले सम्पार्न गनजपुने कायहुरू 
रे्हायबमोजर्म रहेका छन््ः 

 नेपालको परराष्ट्र नीतत, कानून, मापर्ण्ड, योर्ना, कायानु्त्ियन र मूल्याङ्कन; 
 विरे्शी राष्ट्रहरूसँग तथा संयजक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्त्तराुवष्ट्रय, क्षरेीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्त्ध; 
 नेपालजस्थत विरे्शी तनयोगहरूसँग सम्बन्त्ध, समन्त्िय एंि विरे्शमा नेपालको कूटनीततक प्रतततनतधत्ि; 
 नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सीमा-सम्बन्त्ध; 
 विरे्शमा नेपालको प्रतततनतधत्ि; 
 अन्त्तराुवष्ट्रय र्गतमा नेपालको प्रततष्ठा अतभिवृर्द्; 
 नेपाल तथा अन्त्य रे्शका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्यजक्त मातथको र्ाबा; 
 कन्त्सजलर प्राजटटस र कन्त्सजलर सेिा; 
 विरे्शमा रहेका नेपाली नागररकको अतभलेख तथा ततनीहरूको हक, वहत, उर्द्ार र संरक्षण; 
 अतततथ सत्कार, जशष्टाचार र ओहर्ाको प्रमाणपर; 
 अतधकारपर (िेडेजन्त्सयल); 
 आतथकु तथा विकास कूटनीतत; 
 विरे्शी राज्य र कूटनीततक प्रतततनतधको सजविधा तथा उन्त्मजजक्त; 
 गैरआिासीय नेपाली; 
 परराष्ट्र मातमला सम्बन्त्धमा प्ररे्शहरूसँग सम्पकु र समन्त्िय; 
 कूटनीततक आचारसंवहता; 
 अन्त्तराुवष्ट्रय तहमा र्नस्तरीय तथा गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्त्धको विकास; 
 राहर्ानी, विरे्शमा द्वर्इने तभसा; 
 कूटनीततक तहमा हजन ेिाताु, सम्झौता र सजन्त्ध; 
 विषयगत मन्त्रालयबाट हजने िाताु, सम्झौता, सजन्त्ध, समझर्ारीमा सहमतत र समन्त्िय; 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािरु्तनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आद्वर्को सञ्चालन र 
तनयमन; 

 नेपाल परराष्ट्र सेिाको सञ्चालन । 
५. आ.ि. २०७४/७५ को बरे्ट िक्तव्यमा उल्लेजखत नीतत तथा कायिुमको २०७४ फागजन 

मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण्ः 
बजरँ्ा नं. बरे्ट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
१८६ र्जई तछमेकी मजलजकसगँ समरू्रीको 

सम्बन्त्ध कायम गररनेछ । यी 
र्जई मजलजकका आतथकु िवृर्द्बाट 
नेपालले लाभ तलनसटने नीतत 
तयार गररनेछ । परराष्ट्र 
सम्बन्त्धलाई प्रभािकारी बनाउँरै् 

 सम्माननीय राष्ट्रपतत श्रीमती विद्यारे्िी भण्डारीबाट १३-१६ 
सेप्टेम्िर 2017 मा यजनाइटेड अरब इतमरेर्टसकुो भ्रमण 
सम्पन्न भयो । यस भ्रमणबाट र्जई रे्शबीचको सम्बन्त्ध अझ 
प्रगाढ बनाउन मद्दत तमलेको । 

 संयजक्त राष्ट्र संघको ७२ औ महासभामा नेपाली प्रतततनतध 
मण्डलको नतेतृ्ि गरै् सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहार्जर 
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बजरँ्ा नं. बरे्ट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको उपजस्थतत 
सारपूण ु बनाइनछे । विरे्शजस्थत 
नेपाली तनयोगहरूलाई आतथकु 
कूटनीतत, श्रम कूटनीतत, पयटुन 
कूटनीतत र व्यापार कूटनीतत 
सञ्चालन गन ु क्षमतािान ्
बनाइनछे ।  

रे्उिाले २३ सेप्टेम्िर २०१७ का द्वर्न महासभालाई 
सम्बोधन गनजभुयो । यस सम्बोधनमा सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले संविधानको कायाुन्त्ियन तनिाचुनको 
माध्यमबाट गरै् शाजन्त्त प्रकृयालाई तावकुक तनष्कषमुा 
पजर् याउन लागेको कज रा व्यक्त गरै् स्थानीय तनकायको 
तनिाुचन सफलतापूिकु सम्पन्न भइ प्ररे्श तथा संघीय 
संसर्को तनिाुचनका लातग भइरहेको तयारी बारे विश्व 
समजर्ायलाई अिगत गराउरै् समकालीन विश्वका र्ल्र्ािल्र्ा 
विषयहरूमा सफलतापूिकु िन्त्र्बाट शाजन्त्ततफु रुपान्त्तरण 
भएको नेपालको छवि प्रस्तजत गनजभुएकाले नेपालको प्रततष्ठा 
अतभिवृर्द् गन ुमद्दत पजगेको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहार्जर रे्उिाबाट अगस्त 
२३-२७, २०१७ (२०७४ भर्ौ ७-११) सम्म भारतको 
रार्कीय भ्रमण । भ्रमणका अिसरमा नेपाल र भारतबीच 
८ िटा समझर्ारी हजनजका साथै ४६ बजरेँ् संयजक्त विज्ञतप्त र्ारी 
तथा र्जई रे्शकाबीच विश्वासको अतभिवृर्द् गन ुमद्दत पजग्नजका 
साथै नेपालको सामाजर्क आतथकु विकासको लातग ऊर्ाु̧  
व्यापार¸ कनेजटटतभटी¸ पयटुन र्स्ता महत्त्िपूण ु के्षरहरूमा 
सहयोग अतभिवृर्द् हजने र विगतमा सहमततमा भएका ठूला 
आयोर्नाहरूको शीघ्र एिं प्रभािकारी कायाुन्त्ियनका लातग 
सकारात्मक िातािरण बनकेो । 

 जचनीयाँ उपप्रधानमन्त्री महामवहम िाङ्ग याङ्गले अगस्त १५-
१७, २०१७ (२०७४ साउन ३१- भर्ौ १) सम्म 
नेपालको औपचाररक भ्रमण सम्पन्न गनज ु भयो । यस 
भ्रमणको र्ौरान व्यापार, लगानी र प्रावितधक 
सहयोगसम्बन्त्धी ३ िटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर समेत 
सम्पन्न भएको र यसबाट नेपाल र चीन िीचको आतथकु 
सम्बन्त्ध थप उचाइमा पजग्न ेअपेक्षा गररएको । 

 परराष्ट्र सजचि श्री शंकरर्ास बैरागी र्निरी १६-१८, 
२०१८ मा भारतको द्वर्ल्लीमा आयोजर्त राइतसना 
डाइलगमा नेपालको तफुबाट सहभागी हजनजभयो । यस 
डायलगमा सहभागी भइ परराष्ट्र सजचिले बंगालको खाडीको 
संरक्षण र यसमा तनभरु समजर्ायको विकास, आतथकु िवृर्द् र 
सजरक्षासँग सम्बजन्त्धत विषयमा आफ्ना विचारहरू 
राख्नजभएको ।  

 BIMSTEC को पन्त्धौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक र अठारौं 
परराष्ट्र सजचिस्तरीय बैठक अगस्त १०-११, २०१७ 
(२०७४ साउन २६-२७) मा काठमाडौंमा सम्पन्न 
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भएको । बैठकले BIMSTEC अन्त्तगतुका चौधिटै 
सहयोगका के्षरको प्रगतत समीक्षा गनजकुा साथै यस 
अन्त्तगतुका सम्झौता/पररयोर्ना तथा कायिुमहरूको 
कायाुन्त्ियनका लातग प्रततिर्द्ता व्यक्त गरेको । साथै, 
BIMSTEC को चौथो जशखर सम्मेलन सबै सर्स्य राष्ट्रहरूलाई 
उपयजक्त हजने तमततमा काठमाडौंमा गररन ेतनणयु भएको ।  

 गल्फ के्षरमा रहेका नेपाली रू्तािासहरूको 
सम्मेलन ओमानको मस्कटमा सम्पन्न थप १४ रे्शसँग 
नेपालले कूटनीततक सम्बन्त्ध स्थापना गरी नेपालसँग 
कूटनीततक सम्बन्त्ध स्थापना हजन े रे्शहरूको संख्या १ सय 
५८ भइ नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्ध तथा कूटनीततक 
र्ायरा विस्तार हजरै् गएको । 

 नेपाल र मोरक्कोबीच अगस्त ३, २०१७ (२०७४ साउन 
१९ ) मा द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भएको । 

 नेपाल-ब्राजर्लबीचको द्विपक्षीय परामश ु संयन्त्रको पवहलो 
बैठक सम्पन्न भएको छ ।  

 उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीतत पजनरािलोकन कायरु्लले आफ्नो 
प्रततिरे्न २०७४ माघ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री 
तथा परराष्ट्रमन्त्री समक्ष प्रस्तजत गरेको । 

 चालू आतथकु िषमुा सम्पार्न गनजपुने प्राथतमकता प्राप्त 
कायहुरूको काययुोर्ना (Annual Action Plan) तयार गरी 
कायाुन्त्ियनमा ल्याइएको यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको 
पारर्जशतुा, प्रभािकाररता र उत्तरर्ावयत्ि िवृर्द् हजनाका साथै 
सजशासन कायम गने कज रामा थप मद्दत पजगी सजधार काय ु
तनरन्त्तर भइरहेको ।  

१८७ नेपालको आतथकु विकासका लातग 
तमर राष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, 
पयटुन, श्रम, िातािरण तथा 
प्रवितधका के्षरमा सहयोग अतभिवृर्द् 
गन ु रे्शगत रणनीतत तयार 
गररनेछ । उच्चस्तरीय भ्रमणको 
अिसरमा सम्पन्न सजन्त्ध, सम्झौता 
र समझर्ारी अनजरुपका 
पररयोर्नाहरूको तनमाुण काय ु
प्राथतमकताका साथ कायाुन्त्ियन 
गररनेछ । 

 आतथकु कूटनीततको के्षरमा उपलब्ध अिसर तथा 
च जनौतीहरुको विश्लषेण गरै् वितभन्न तमर राष्ट्रहरूसगँ पयटुन, 

व्यापार, लगानी, िैरे्जशक रोर्गारी, र्लिायज पररितुन, प्रवितध 
आद्वर् के्षरमा सहयोग अतभिवृर्द् गन ु रे्शगत विशेष रणनीतत 
(Country-Specific Strategy) तयार गन ुसतमतत गठन भई ४ 
िटा बैठक सम्पन्न भइसकेको र रणनीतत तनमाुण काय ु
भइरहेको । 

 िैरे्जशक लगानी, पयटुन र तनयाुत व्यापार प्रिर्द्ुनमा योगर्ान 
पजर् याउने, नेपालमा लगानीका अिसरहरूबारे र्ानकारी 
गराउने, नेपालीहरूका लातग विरे्शमा रोर्गारीको 
सम्भािनाको खोर्ी गने, नेपाली श्रतमकहरूलाई 
अध्यागमनलगायत महत्त्िपूण ु र्ानकारीका बारेमा सचेत 
गराउने, नेपाली कला तथा संस्कृततको संरक्षण तथा सम्िर्द्नु 
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गने र तनयाुत प्रिर्द्ुन गने लगायतका विषयमा विरे्शजस्थत 
नेपाली तनयोगहरूबाट वितभन्न कायिुमहरू आयोर्ना 
गररएका छन ् । यी कायिुमहरूबाट नेपालको विकास 
कूटनीततलाई पररणाममूखी बनाउन मद्दत तमलेको । 

 विरे्शजस्थत नेपाली तनयोगहरूमा सरुिा भइ र्ान े
कमचुारीहरूको आतथकु कूटनीततसम्बन्त्धी क्षमता अतभिवृर्द्को 
लातग र्जई (२) द्वर्िसीय Pre-Departure तातलम सम्पन्न 
भएको ।  

 परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्त्ियमा गैर आिासीय नेपाली संघको 
आठौं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ।  

 संविधान द्वर्िसका अिसरमा विरे्शजस्थत सबै नेपाली 
तनयोगहरूमा सांस्कृततक कायिुमसवहतको रावष्ट्रय द्वर्िस 
कायिुम सम्पन्न भएको । 

१८८ विद्यजतीय राहर्ानीका लातग 
आिश्यक पूिाुधार तयार 
गररनेछ । परराष्ट्र मातमला 
अध्ययन प्रततष्ठानको पूिाुधार 
विकास गरी विरे्श नीतत विश्लषेण 
तथा अनजसन्त्धान केन्त्रको रुपमा 
विकतसत गरै् लतगनेछ । 

 राहर्ानी विभाग नेपाल सरकारको एकमार 
ISO9001:2015 Certification प्राप्त सरकारी तनकाय 
बनेको र ISO9001:2015 Certification प्राप्त गरेपतछ 
विभागबाट प्रर्ान गररन ेसेिा थप प्रभािकारी हजन पजगेको । 

 राहर्ानी विभाग, कन्त्सजलर सेिा विभाग र विरे्शजस्थत नेपाली 
तनयोगहरूले नेपाली नागररकहरूलाई प्रर्ान गने विविध 
प्रकृततका सेिाहरूको सम्बन्त्धमा, सेिा प्राप्त गने माध्यम र 
तररकाको बारेमा सिसुाधारणको र्ानकारीका लातग 
"पासपोटु" नामक लघज चलजचर तनमाुण गरी िैरे्जशक 
रोर्गारका लातग विरे्श र्ान चाहन े सबैको र्ानकारीका 
लातग विभागको आतधकाररक ििेसाईट, यजट्यजब लगायतका 
अन्त्य सामाजर्क तमतडयाहरू माफुत प्रचार प्रसार गररएको । 
यसबाट र्नस्तरमा चेतना अतभिवृर्द् भइ राहर्ानी तथा 
कन्त्सजलर सेिाको प्रभािकाररता बढ्न े। 

 इ-पासपोटु प्रणालीमा तत्काल र्ान ेिा नर्ान े र यद्वर् र्ान े
भए यसका लातग के के पूिाुधार आिश्यक हजन्त्छ भने्न 
बारेमा अध्ययन गने काय ुभइरहेको । 

 परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान विकास सतमतत (गठन) 
आरे्श २०६८ लाई संशोधन गन ु तयार गररएको पवहलो 
संशोधन २०७४ प्रारम्भ भएको । यसबाट प्रततष्ठानको 
कायकु्षमता अतभिवृर्द् हजन ेअपेक्षा गररएको । 

१८९ मानि अतधकारका लातग नेपालले 
अन्त्तराुवष्ट्रय समजर्ायसमक्ष गरेका 
प्रततिर्द्ताहरू पूरा गररनेछ । 
मानि अतधकारको प्रत्याभतूतका 

 संयजक्त राष्ट्र संघीय शाजन्त्त स्थापनासम्बन्त्धी तमसनहरूमा आम 
मातनसहरूको सजरक्षासम्बन्त्धी वकगाली वप्रजन्त्सपललाई नेपालले 
स्िीकार गरी शाजन्त्तस्थापना कायमुा उच्च प्रततष्ठा कमाएको 
नेपालको छवि झन ्उच्च भएको । 
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लातग सम्बजन्त्धत सरकारी 
तनकायहरूलाई सर्ग गराइनेछ। 

 नेपालले Biological Weapons Convention सजम्मलन 
गरेकोले विश्वमा द्वर्गो शाजन्त्त कायम गन ु हातहततयारको 
र्ौड समाप्त गनजपुने नेपालको प्रततिर्द् धारणा मजखररत भइ 
अन्त्तराुवष्ट्रय र्गतमा नेपालको सम्मान र छवि उच्च 
बनाएको । 

 एतसया प्रशान्त्त के्षरका लातग संयजक्त राष्ट्रसंघीय शाजन्त्त तथा 
तन्ःशस्त्रीकरण के्षरीय कायालुय काठमाडौंमा पजनस्थाुपना 
गररएको र यसबाट हातहततयारको होडबार्ी अन्त्त्य गरी 
शान्त्त विश्व तनमाुण गन ुसहयोग पजगेको । 

 कोलम्बो प्रोसेस (Colombo Process) को अध्यक्षमा नेपाल 
तनिाुजचत भएकोले अन्त्तराुवष्ट्रय र्गतमा नेपालको प्रततष्ठा 
बढेको । 

 नेपाल मानि अतधकार पररषद्को सर्स्यमा सन ् २०१८-
२०२० को अितधका लातग तनिाुजचत भएको। 

 

6. आतथकु िष ु207४।7५ को फागजन मसान्त्तसम्ममा सम्पार्न भएका महत्त्िपूण ुकायहुरू: 
क. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीिारा भारतको रार्कीय भ्रमण  

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहार्जर रे्उिाले भारतका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्त्र मोर्ीको 
तनमन्त्रणामा अगस्त २३-२७, २०१७ (२०७४ भर्ौ ७-११) सम्म भारतको रार्कीय भ्रमण गनजभुयो । 
उक्त भ्रमणका तसलतसलामा नेपाल र भारतबीच र्जईपक्षीय िाताु सम्पन्न भयो । उक्त िाताुमा र्जिै रे्शका 
प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफ्नो रे्शको प्रतततनतधमण्डलको नेततृ्ि गनजभुएको तथयो । साथै, भ्रमणका अिसरमा 
नेपाल र भारतबीच ८ िटा समझर्ारी परहरूको आर्ान-प्रर्ान हजन जका साथै ४६ बूँरे् संयजक्त विज्ञतप्त समेत 
र्ारी भएको तथयो ।   

ख. माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीिारा चीनको भ्रमण 

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कृष्णबहार्जर महराले सेप्टेम्िर ६-११, २०१७ (२०७४ 
भर्ौ २१-२६) सम्म तछमेकी तमरराष्ट्र चीनको मैरीपूण ु भ्रमण गनजभुयो । उक्त अिसरमा माननीय 
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले जचतनयाँ प्रधानमन्त्री तल ख छ्याङ्ग (Li Keqiang), समकक्षी तथा परराष्ट्र 
मन्त्री िाङ यी (Wang Yi), स्टेट काउन्त्सेलर याङ्ग रे्इची (Yang Jiechi) लगायतका उच्चस्तरीय नेता तथा 
अतधकारीहरूसँग भेट गरी द्विपक्षीय वहतका विषयमा कज रा गनजभुयो । उक्त अिसरमा उहाँले नेपालले रेलिे 
कनेजटटतभटीलाई रावष्ट्रय प्राथतमकतामा राखेको कज रा र्ानकारी द्वर्नजभयो । र्जिै पक्षका प्रतततनतध मण्डलका 
नेताहरूले रेलिे पररयोर्नाको अध्ययन गने कज रामा सहमतत र्नाउनजभयो । साथै र्जिै पक्षबाट समय समयमा 
उच्चस्तरीय भ्रमणको आर्ान प्रर्ान गररने प्रततिर्द्ता र्नाइयो । भ्रमणका अिसरमा माननीय उपप्रधानमन्त्री 
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तथा परराष्ट्रमन्त्रीले हालै स्थावपत नेपाली महािाजणज्यरू्तािास ग्िान्त्र्ाओको समजद् घाटन, जचतनयाँ तथा नपेाली 
व्यापाररक समजर्ाय, लगानीकताु तथा व्यिसायीहरूलाई सम्बोधन समेत गनजभुयो ।  

ग. जचतनया ँउपप्रधानमन्त्रीिारा नपेालको भ्रमण 

नेपाल सरकारको मैरीपूण ुतनमन्त्रणामा जचतनया ँउपप्रधानमन्त्री महामवहम िाङ्ग याङ्ग (Wang Yang ) ले अगस्त 
१५-१७, २०१७ (२०७४ साउन ३१- भर्ौ १) सम्म नपेालको औपचाररक भ्रमण सम्पन्न गनजभुयो । उक्त 
भ्रमणका अिसरमा उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपतत र प्रधानमन्त्रीसँग जशष्टाचार भेटघाट गनजभुयो । साथै उपप्रधान 
तथा सङ्घीय मातमला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नेततृ्िको नपेाली प्रतततनतध मण्डल र जचतनया ँ प्रतततनतध 
मण्डलबीच द्विपक्षीय िाताु सम्पन्न भयो । यस भ्रमणको र्ौरान व्यापार, लगानी र प्रावितधक सहयोगसम्बन्त्धी 
३ िटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर समेत सम्पन्न भएको तथयो ।  
घ. भारतीय विरे्शमन्त्रीिारा नपेालको भ्रमण 

गणतन्त्र भारतका विरे्शमन्त्री श्रीमती सजषमा स्िरार्ले २०७४ माघ १८-१९ सम्म नेपालको र्जईद्वर्ने भ्रमण 
गनजभुयो । यस भ्रमणमा महामवहम सजषमा स्िरार्ले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री 
तथा वितभन्न रार्नीततक र्लका नेताहरूसँग भेटघाट गनजभुयो ।  
 

ङ. नपेालका परराष्ट्र सजचििारा राइतसना डाइलगमा सहभातगता 
नेपालका परराष्ट्र सजचि श्री शंकरर्ास बैरागी र्निरी १६-१८, २०१८ मा भारतको द्वर्ल्लीमा आयोजर्त 
राइतसना डाइलगमा नपेालको तफुबाट सहभागी हजन जभयो । यस डायलगमा सहभागी भइ परराष्ट्र सजचि श्री 
बैरागीले बंगालको खाडीको संरक्षण र यसमा तनभरु समजर्ायको विकास, आतथकु िवृर्द् र सजरक्षासँग सम्बजन्त्धत 
विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्नजभएको तथयो ।  
 

च. BIMSTEC को परराष्ट्रमन्त्री तथा सजचिस्तरीय बैठकको आयोर्ना 
BIMSTEC को पन्त्धौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक र अठारौं परराष्ट्र सजचिस्तरीय बैठक काठमाडौंमा अगस्त 
१०-११, २०१७ (२०७४ साउन २६-२७) मा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकको उद् घाटन सम्माननीय 
प्रधानमन्त्री श्री शेरबहार्जर रे्उिाले गनजभुयो । उक्त बैठकले BIMSTEC अन्त्तगतुका चौधिटै सहयोगका 
क्षेरमा भएको प्रगतत समीक्षा गनजकुा साथै यस अन्त्तगतुका सम्झौता/पररयोर्ना तथा कायिुमहरूको 
कायाुन्त्ियनका लातग प्रततिर्द्ता व्यक्त गर् यो ।  

छ. SAARC को Programming Committee को बैठक सम्पन्न 

 SAARC को ५४ औ Programming Committee को बैठक तडसेम्िर १२-१३, २०१७ (२०७४ मंतसर 
२६-२७) मा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । यसबाट नेपालको क्षेरीय मञ्चहरूमा प्रभािकाररता िवृर्द् हजनाका 
साथै अध्यक्षका हैतसयतले नेपालले र्जबै संगठनहरूलाई गतत प्रर्ान गन ुमहत्त्िपूण ुभतूमका खेलेको छ । 
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 कूटनीततक सम्बन्त्ध विस्तार एिं परामश ुसंयन्त्रको स्थापना 
क. थप रे्शहरूसँग कूटनीततक सम्बन्त्ध कायम  

यस अितधमा नेपालले १४ िटा रे्शहरूसँग कूटनीततक सम्बन्त्ध कायम गर् यो र्समा यजगान्त्डा, आइभोरीकोस्ट, 

गणतन्त्र जर्बजटी, आजन्त्टगजिा एण्ड िमजडुा, काबोभडे, लाइिेररया, तनर्र, इररविया, बहमास, तलचटेन्त्स्टेन, अंगोला, 
बजवकुना फासो, बेतनन र उज्िेवकस्तान छन ् । यी मजलजकहरू समेत गरी नेपालसँग कूटनीततक सम्बन्त्ध 
स्थापना हजन ेरे्शहरूको संख्या १५८ पजगकेो छ ।  

ख. नपेाल-ब्राजर्लबीचको द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्रको बैठक 

नेपाल-ब्राजर्लबीचको द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्रको पवहलो बैठक र्निरी २५, २०१८ मा ब्रातसतलयामा सम्पन्न 
भएको छ । यस बैठकमा नेपाली टोलीको नेततृ्ि परराष्ट्र सजचि श्री शंकरर्ास बैरागीले गनजभुएको तथयो । 
यस बैठकमा नेपाल र ब्राजर्लबीच नेपालको र्लस्रोत क्षेरको विकास, कृवष प्रवितध, व्यापार, लगानी, पयटुन 
लगायतका सहयोगका विषयमा परामश ुभएको छ ।  

ग. थप तीन रे्शहरूसँग द्विपक्षीय परामश ुसंयन्त्र स्थापना 
नेपालको सम्बन्त्धलाई थप विस्तार गने अतभप्रायले नेपाल र वितभन्न तीन रे्शका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच 
परामश ु संयन्त्र तनमाुण गने सहमतत अनजरुप नपेाल र अषे्ट्रतलयाबीच, नेपाल र बजल्गरेरयाबीच तथा नपेाल र 
मोरक्कोबीच द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गनेसम्बन्त्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  
 

घ. नपेाल-बंगलारे्शबीचको परामश ुसंयन्त्रको बैठक 

नेपाल-बंगलारे्शबीचको परराष्ट्र सजचिस्तरीय परामश ुसंयन्त्रको र्ोस्रो चरणको बैठक अटटोबर ८, २०१७ 
मा ढाकामा सम्पन्न भएको छ । यस बैठकले नेपाल र बंगलारे्शबीच व्यापार, लगानी, ऊर्ा,ु पयटुन, उच्च 
जशक्षा लगायतका विषय र उपक्षेरीय सहयोगका विषयमा परामश ु भएको छ । यसबाट नेपाल र 
बंगलारे्शबीचको द्विपक्षीय सम्बन्त्ध अझ सजदृढ हजँरै् र्ान ेविश्वास गररएको छ । 
 

 संयजक्त राष्ट्रसंघ र बहजरावष्ट्रय कूटनीतत 

क. सम्माननीय राष्ट्रपततिारा अन्त्तरावुष्ट्रय श्रतमक सम्मेलनलाई सम्बोधन 

सम्माननीय राष्ट्रपतत श्रीमती विद्यारे्िी भण्डारीले स्िीर्रल्याण्डको रे्नेभामा आयोजर्त World of Work 

Summit मा सहभागी भइ १०६ औ ंअन्त्तराुवष्ट्रय श्रतमक सम्मेलनलाई सम्बोधन गनजभुयो । नेपालको राष्ट्र 
प्रमजखबाट अन्त्तराुवष्ट्रय श्रतमक सङ्गठनको सम्मेलनमा सहभागी भइ सम्बोधन गरेको यो पवहलो पटक हो । 
यस सम्मेलनमा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूले नेपालले श्रतमक र खास गरी मवहला श्रतमकहरूका सम्बन्त्धमा 
गरेको प्रगततका बारेमा विश्व समजर्ायलाई र्ानकारी गराउनजभएको तथयो ।  
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ख. नपेालको तफुबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नतेतृ्िमा संयजक्त राष्ट्र संघको ७२ औ ंमहासभामा सहभातगता  

संयजक्त राष्ट्र संघको ७२ औ ंमहासभामा नेपाली प्रतततनतध मण्डलको नेततृ्ि गरै् सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री 
शेरबहार्जर रे्उिाले २३ सेप्टेम्िर २०१७ का द्वर्न महासभालाई सम्बोधन गनजभुयो । यस सम्बोधनमा 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले संविधानको कायानु्त्ियन तनिाुचनको माध्यमबाट गरै् शाजन्त्त प्रकृयालाई 
तावकुक तनष्कषमुा पजर् याउन लागकेो कज रा व्यक्त गरै् स्थानीय तनकायको तनिाुचन सफलतापूिकु सम्पन्न भइ 
प्ररे्श तथा संघीय संसद को तनिाुचनका लातग भइरहेको तयारी बारे विश्व समजर्ायलाई अिगत गराउनज भयो । 
समकालीन विश्वका र्ल्र्ािल्र्ा विषयहरूमा सफलतापूिकु िन्त्र्बाट शाजन्त्ततफु रुपान्त्तरण भएको नेपालको 
प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँले नपेालको दृवष्टकोण प्रस्तजत गनजभुयो । 

सो अिसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बंगलारे्श, भ जटान, पावकस्तानका समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय 
भेटघाट, श्रीलङ्का र इस्टोतनयाका राष्ट्रपततज्यूहरूसँग जशष्टाचार भेट र संयजक्त राष्ट्र संघका महासजचि श्री 
एण्टोतनयो गजटेरेससँग जशष्टाचार भेट गनजभुयो । यी भेटघाटहरूबाट नेपाल र ती मजलजकहरूसँगको सम्बन्त्ध 
अझ मर्बजत बनाउन मद्दत पजग्न गयो । महासजचिसँगको भेटघाटबाट नपेालको रुपान्त्तरण र शाजन्त्त 
प्रकृयालाई सकारात्मक दृवष्टले बजझाउने र संयजक्त राष्ट्रसंघको सद् भाि हातसल गने काम भएको छ । 
महासभाकै अिसरमा नेपाली प्रतततनतध मण्डलका उपनेता एिं उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री 
कृष्णबहार्जर महराको अध्यक्षतामा साकु मन्त्रीस्तरीय बैठक न्त्यूयोकुमा बस्यो । बैठकमा उहाँले 
अल्पविकतसत राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक, असंलग्न आन्त्र्ोलनको मन्त्रीस्तरीय बैठक, ७७ समजहको 
मन्त्रीस्तरीय िैठक र भपूररिेवष्ठत मजलजकहरूको मन्त्रीस्तरीय िैठकलाई सम्िोधन गनजभुयो । 

 

ग. संयजक्त राष्ट्र संघ मानि अतधकार पररषद् का विशेष प्रततिेर्क (Special Rapporteur) िारा नपेाल भ्रमण  

नेपाल सरकारको तनमन्त्रणामा संयजक्त राष्ट्र संघ मानि अतधकार पररषर्का Special Rapporteur on the 

Human Rights of Migrants श्री Feliepe Gonzalez Morales ले र्निरी २९- फेब्रजअरी ५, २०१८ मा नपेाल 
भ्रमण गरी नेपाल सरकारका वितभन्न सरकारी पर्ातधकारी तथा तनकायहरूसंग भेटघाट गनजभुएको तथयो । 

भेटघाटका अिसरमा विशेष गरी कामका लातग विरे्जशन ेनेपाली कामर्ारका हकवहत, अतधकार तथा समार्मा 
पजन्ःस्थाुपना विषयमा नेपाल सरकारले चालेका कर्म तथा आगामी रणनीतत विषयमा छलफल भएको तथयो । 
 

घ. नपेाल मानि अतधकार पररषद्को सर्स्यमा तनिाजुचत 

गत अटटोिर २०१७ मा न्त्यूयोकुमा भएको तनिाुचनमा नेपाल मानि अतधकार पररषद को २०१८-२०२० 
अितधको सर्स्यमा एजशया प्रशान्त्त क्षेरसमूहमा सिाुतधक १ सय ६६ मत प्राप्त गरी विर्य भएको छ । यस 
अिसरले नेपालको विजशष्ट प्रकारको शाजन्त्त प्रवियाको अनजभि बाँड्न ेतथा अन्त्तराुवष्ट्रय क्षेरमा मानि अतधकार 
प्रिर्द्ुनमा नेपालले योगर्ान पजर् याउने मौका प्राप्त भएको छ । 
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ङ. नपेाल अन्त्तरावुष्ट्रय श्रतमक संगठनको सञ् चालक बोडकुो सर्स्यमा तनिाजुचत 

नेपाल अन्त्तराुवष्ट्रय श्रतमक संगठन (International Labour Organization) को सञ् चालक बोड ु(Governing 

Board) को सर्स्यमा सन ्२०१७-२०२० को अितधका लातग तनिाुजचत भएको छ । यसबाट नेपालको 
अन्त्तराुवष्ट्रय प्रततष्ठा अझ िवृर्द् भएको छ । 
 

च.  नपेालिारा आणविक शस्त्र तनषधे सजन्त्धमा हस्ताक्षर 

२० सेप्टेम्िर २०१७ मा नेपालले आणविक शस्त्र तनषेध सजन्त्ध (Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons ) मा हस्ताक्षर गरेको छ । तनशस्त्रीकरण सम्बन्त्धमा नेपालले आफ्नो प्रततिर्द्ता संयजक्त राष्ट्र 
संघका वितभन्न मञ् चहरूमा राख्रै् आएको र आम विनाशकारी हततयारहरूको विश्वव्यापी रुपमा नै तनमूलु 
गररनज पने सम्बन्त्धमा नेपालको स्पष्ट धारणा रवहआएको हजँर्ा आणविक शस्त्र तनषेध सजन्त्धमा हस्ताक्षर गर्ाु 
नेपालको तनशस्त्रीकरण तथा विश्व शाजन्त्तप्रततको प्रततबर्द्ता थप प्रष्ट भएको छ ।  
 

छ. नपेाल बहजपक्षीय सम्झौताको पक्ष राष्ट्र 
International Think Tank (ITT) for Landlocked Developing Countries (LLDC) स्थापना गने Multilateral 

Agreement for the Establishment of an International Think Tank for Landlocked Developing Countries 
विषयक बहजपक्षीय सम्झौतामा नपेालको व्यिस्थावपका संसर्बाट अगष्ट ६, २०१७ मा सजम्मलन माफुत ्
नेपाल राज्य पक्ष भएको छ । नेपालले सजम्मलन गरेपश्चात न्त्यूनतम ्१० राष्ट्रको संख्या पजगकेो हजँर्ा गत 
नोभेम्बर ६, २०१७ बाट यस संस्था वितधित रुपमा कायाुन्त्ियन आएको छ । भपूररिेवष्ठत विकासोन्त्मजख 
राष्ट्रहरूको विश्व व्यापारमा पहजँचका तनजम्त अिसर र च जनौततहरू विश्लषेण गने क्षमता विस्तार गने तथा विश्व 
व्यापार संगठन लगायतका अन्त्य अन्त्तराुवष्ट्रय व्यापार सम्बजन्त्ध विषयमा अध्ययन, अनजसन्त्धान ,पैरिी तथा 
अनजभिको आर्ानप्रर्ानका माध्यमबाट यी राष्ट्रहरूको क्षमता अतभिवृर्द् गन ुयोगर्ान पजर् याउने उद्देश्यका लातग 
यस Think tank को स्थापना भएको हो । 

 संगठन सजदृढीकरण तथा क्षमता अतभिवृर्द् 

 उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीतत पजनरािलोकन कायरु्लले आफनो अध्ययन प्रततिेर्न २०७४ माघ २५ गते 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री शेरबहार्जर रे्उिासमक्ष प्रस्तजत गरेको छ । २०७४ 
चैरमा गद्वठत १६ सर्स्यीय यस कायरु्लमा पूिसुजचिहरू, पूिरुार्रू्तहरू, परराष्ट्र नीतत, अथशुास्त्र, 
सजरक्षा तथा श्रम क्षेरका वििानहरू रहनजभएको तथयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बहृत ्अध्ययन 
प्रततिेर्न प्रस्तजत गरेकोमा कायरु्ललाई धन्त्यिार् द्वरँ्रै् उक्त प्रततिेर्न परराष्ट्र सजचिलाई हस्तान्त्तरण 
गनजभुयो । 

 परराष्ट्र मातमला अध्ययन प्रततष्ठान विकास सतमतत (गठन) आरे्श २०६८ पवहलो संशोधन 
कायाुन्त्ियनमा आएको छ ।  
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 २०७४ असोर् १० गते खाडीजस्थत नेपाली रार्रू्तािासहरू तथा कन्त्सजलेटका रार्रू्त एिं तनयोग 
प्रमजखहरूको सम्मेलन ओमानको मस्कटमा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनको उद् घाटन सम्माननीय 
प्रधानमन्त्री श्री शेरबहार्जर रे्उिाबाट भयो । यस सम्मेलनले गल्फ क्षेरमा रहेका नेपालीहरूका साझा 
समस्या समाधान गन ुसबै रू्तािासहरूको सामूवहक प्रयास गनजपुने कज रामा र्ोड द्वर्इएको तथयो । 

 सरुिा भइ तनयोगमा र्ाने कमचुारीहरूका लातग अतनिाय ु रूपमा भाषा तातलम द्वर्न े सन्त्र्भमुा यस 
आतथकु िषमुा २२ र्ना कमचुारीहरूलाई फे्रन्त्च, २४ र्नालाई जचतनयाँ र २७ र्नालाई अरेतबक भाषा 
तातलम द्वर्इयो । साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयका अतधकृत कमचुारीहरूका लातग एक (१) द्वर्िसीय 
कूटनीततक मस्यौर्ासम्बन्त्धी तातलम सम्पन्न गररयो । 

 सेिा प्रिाहसम्बन्त्धी  

 राहर्ानी उत्पार्न, वितरण लगायतका सेिाप्रिाहमा तनरन्त्तर सजधार एिं नेपाल गजणस्तर तथा नापतौल 
विभागबाट तोवकएका िाह्य अतडटरहरूिारा विभागबाट प्रिाह भइरहेको सेिाका सम्बन्त्धमा परीक्षण 
समेत गरी विभागबाट उपलव्ध हजँरै् आएको तछटो छररतो, पारर्शी, र्िाफरे्ही, उत्तरर्ायी, सेिाग्राहीमैरी 
र अनजमानयोग्य सेिाप्रिाहको पररमाणस्िरुप गजणस्तरीय व्यिस्थापन प्रणाली अन्त्तगतु NS/ISO 

9001:2015 प्रमाणपर प्राप्त गने राहर्ानी विभाग पवहलो र हालसम्मको एक मार सरकारी 
कायाुलय बन्न पजगकेो छ । यसबाट राहर्ानी सेिा च जस्त हजनाका साथै राहर्ानी सेिाको प्रभािकाररता 
अझ बढेको छ । साथै NS/ISO 9001:2015 को तनरन्त्तरताको लातग प्रत्येक ६/६ मवहनामा 
गररन ेInternal Management Audit पतन सम्पन्न गररएको छ । 

 जर्ल्ला प्रशासन कायाुलय तथा विरे्शजस्थत तनयोगहरूबाट प्राप्त राहर्ानी आिेर्न फारामहरूलाई तीन 
कायदु्वर्नमा प्रोसेतसङ्ग गरी राहर्ानी तयार गने र विभागमा आिेर्न द्वर्नेहरूको हकमा एक द्वर्ने, र्जई 
द्वर्ने र तीन द्वर्न े सेिा प्रिाह गरी र्जनसजकै समयमा राहर्ानी वितरणको व्यिस्था तमलाई 
राहर्ानीसम्बन्त्धी सेिालाई अझ सजधार गरी व्यिजस्थत गररएको छ । राहर्ानी विभागको ध्येय (Moto) 
×गजणस्तरीय, पारर्शी र सेिाग्राहीमैरी सेिा" सवहतको लोगो अंवकत व्याच सबै कमचुारीले लगाउनज 
पने व्यिस्था गरी कमचुारीहरूमा आत्मविश् िास र जर्म्मेिारी बढाउने प्रयास गररएको छ। साथै, 
राहर्ानी वितरण सेिामा प्रत्यक्ष र्ताु प्रणाली (Live Enrollment System) लागज हजन ज पूिकुा 
सेिाग्राहीहरूका आिेर्न फाराम लगायतका कागर्ातहरूको अतभलेख व्यिजस्थत गरी Digital Archive 

गनकुो लातग Software तनमाणु गरी कायाुन्त्ियनमा ल्याइएको छ । हराएका तथा चोरी भएका 
राहर्ानीहरूको तथ्याङ्क अद्याितधक गरी नेपाल प्रहरीको इन्त्टरपोल शाखामा तनयतमत रुपमा पठाउन े
गररएको छ । यसैगरी श्रव्य नागरीक िडापर (Audio Citizen Charter) लागू गरी सेिाग्राहीलाई थप 
सूसजजचत पाने काय ुगररएको छ । 

 राहर्ानी सेिामा Outreach कायिुमलाई प्रभािकारी तजल्याई सबै प्ररे्श अन्त्तगतुका जर्ल्ला प्रशासन 
कायाुलयहरूको क्षमता अतभिवृर्द् तथा अतभमूखीकरणका लातग २ िटा प्ररे्शका ३ स्थानमा 
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Orientation कायिुम सम्पन्न गररएको छ । यसका साथै नपेाली बािजआमाबाट र्जन्त्मई विरे्शमा 
िसोिास गने नेपालीहरू िातलग भइसकेता पतन नेपालमा आइ नागररकता बनाउन नसकेको अिस्थामा 
त्यस्ता नेपालीहरूलाई राहर्ानी र्ारी नगररद्वर्एमा तनर्हरू नेपाल आइ कानूनबमोजर्म नागररकता प्राप्त 
गनबुाट िजञ्चत हजन े अिस्था रहेकोले नयाँ राहर्ानी ऐन र्ारी भइ कायाुन्त्ियनमा नआइसकेको 
अिस्थासम्मका लातग र्जई िषकुो अितध िहाल रहन ेगरी एक पटक र काबू िावहरको पररजस्थतत परी 
त्यस्तो तोवकएको अितधमा नेपाल आइ नागररकता तलन नसकेमा पजन्ः र्जई िषकुो अितध थप गरी 
सम्बजन्त्धत नेपाली तनयोग माफुत ्नयाँ राहर्ानी र्ारी गने गरी नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद् बाट भएको 
तनणयु कायाुन्त्ियनमा ल्याइएको छ । 

 कन्त्सजलर सेिा 
नपेालीहरूको उर्द्ार, घरवफती तथा स्िास्थ्य परीक्षण 

परराष्ट्र मन्त्रालयले िैरे्जशक रोर्गारीमा रहेका नपेाली श्रतमकहरूका समस्या समाधानका लातग तनरन्त्तर 
प्रयास गरररहेको छ । २०७४ साउन ९ गते मलेतसयाको मेलाका घर वफती केन्त्रबाट अलपर अिस्थामा 
रहेका ४३ र्ना र कज िेतमा समस्यामा परेका २ सय ४९ र्ना नेपाली घरेलज मवहला कामर्ारहरूलाइु नपेाल 
वफताु ल्याइएको छ । गम्भीर रोगका कारण समस्यामा परेका १७ र्ना नेपाली कामर्ारहरूलाई उपचार 
गराउन आिश्यक सहयोग गरी उपचारपश्चात ् नपेाल वफताु ल्याइएको छ । यसैगरी गैरकानूनी अिस्थामा 
रहेका र अन्त्य कारणबाट कज िेत सरकारिारा नपेाल वफताु पठाउन ेअिस्थामा रहेका १ हर्ार ८ सय ४० 
र्ना नेपाली कामर्ारहरूलाइु रार्रू्तािासले यारा अनजमततपर एिं अन्त्य आिश्यक सहयोग उपलव्ध गराइु 
नेपाल फकुन सहर्ीकरण गरेको छ । 

यसैगरी कज िेतको खराफी नेशनल कम्पनीमा कायरुत रही समस्यामा परेका नपेाली कामर्ारहरूमध्ये २० 
र्नालाई नेपाली रार्रू्तािास कज िेतले उक्त कम्पनीसँग समन्त्िय गरेर िैरे्जशक रोर्गार प्रिर्द्नु िोडबुाट प्राप्त 
उर्द्ार रकमबाट हिाइु वटकटको व्यिस्था गरी नपेाल पठाएको छ । त्यसपूि ु सोही कम्पनीमा लामो 
समयरे्जख आिासीय तभसा निीकरण नभएका १७ र्ना कामर्ारहरूलाइु रार्रू्तािासको पहलमा कज िेतको 
अध्यागमन प्रविया पजरा गरी स्िरे्श ल्याइएको छ । यसका साथै नेपाली रार्रू्तािास, वप्रटोररयाले 
अवफ्रकामा रोर्गारी लगाइद्वर्ने नाममा अवफ्रका पजर् याइएका वितभन्न नेपालीको उर्द्ार गनजकुा साथै मानि तथा 
चेलीिेटी बेचविखन गने र्ालोबाट सतकु रहन सचेतता कायिुम सञ्चालन गरेको छ भन ेनेपाली रार्रू्तािास 
मस्कटको पहलमा ओमानमा कायरुत ७५ र्ना नेपाली मवहला कामर्ारहरूको स्तन टयान्त्सर तथा ३० र्ना 
पजरुष कामर्ारहरूको मधजमेह तथा रक्तचापको तनशजल्क परीक्षण गररएको छ ।  

 तबहान ७ बरे् रे्जख बेलजका ७ बरे्सम्म कन्त्सजलर सेिा प्रर्ान 

कन्त्सजलर सेिा विभागबाट सेिाग्राहीहरूको चाप अप्रत्याजशत रुपमा बढ्रै् गएको अिस्थामा तछटो छररतो सेिा 
प्रर्ान गने उदे्दश्यले फागजन र चैर मवहनामा तबहान ७ बरे् रे्जख बेलजका ७ बरे्सम्म सेिा प्रर्ान गररएको 
छ । यस अितधमा रै्तनक २०००-२५०० सेिाग्राहीहरूलाई सेिा प्रर्ान गररएको छ । विगतमा सो सेिाका 
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लातग रै्तनक ७००-८०० सेिाग्राहीहरू आउन ेगरेका तथए भन े विभागबाट तबहान ९ बरे्रे्जख बेलजका ६ 
बरे्सम्म सेिा प्रर्ान गने गररएको तथयो ।  

 आधा घन्त्टातभर कन्त्सजलर सेिा प्रर्ान  

सेिाग्राहीहरूलाई च जस्त, र्जरुस्त एिं प्रभािकारी कन्त्सजलर सेिा प्रर्ान गने उदे्दश्यले आधा घन्त्टातभर सेिा 
प्रर्ान गररन्त्छ भनी स्पष्ट रे्ख्न ेगरी कन्त्सजलर सेिा विभागमा Digital Display Board राजखएको छ र विभागले 
सोहीअनजसारको सेिा प्रर्ान गरै् आएको छ । सेिाग्राहीको अत्यतधक चाप भएको सरकारी कायाुलयमा यस्तो 
प्रततिर्द्ता व्यक्त गरी व्यिहाररक रूपमै कायानु्त्ियन गने कन्त्सजलर सेिा विभाग सम्भित्ः पवहलो एिं 
उर्ाहरणीय कायाुलय बनकेो छ ।  

 सेिाग्राही सन्त्तजवष्ट सिेक्षण  

कन्त्सजलर सेिा विभागिारा सेिा प्रिाह र कमचुारीको व्यिहार सम्बन्त्धमा सेिाग्राहीहरूको प्रततविया र 
सजझािका लातग सेिाग्राही सन्त्तजवष्ट सिेक्षण फारामको व्यिस्था गररएको छ । सो सिेक्षणले कन्त्सजलर 
सेिालाई अझ प्रभािकारी बनाउन र विभागलाई सेिाग्राहीप्रतत अझ बढी जर्म्मेबार बनाउन सहयोग गरेको 
छ । सिेक्षणअनजसार यस विभागबाट प्रर्ान गररएको सेिाप्रतत सेिाग्राहीहरू सन्त्तजष्ट भएको पषृ्ठपोषण प्राप्त हजने 
गरेको छ ।  

 कन्त्सजलर सेिामा थप सजधार तथा अनलाइन सेिाको शजरुिात  

कन्त्सजलर सेिा विभागमा सम्पूण ु सेिाहरू Online माफुत शजरु गररएको छ । साथै, र्ता ु चलानीलाई पतन 
Digitized गरी सूचना प्रवितधको प्रयोग उच्चतम तबन्त्र्ज (९९%) सम्म पजर् याउन ेकाय ुभएको छ । विभागबाट 
र्ारी भएका सम्पूण ु सेिाहरूलाई Online माफुत ्सम्परीक्षण (verify) गन ुसवकने व्यिस्था गररएको छ । 
विरे्शमा रहेका नेपाली श्रतमकहरूको उर्द्ार, खोर्तलास, क्षततपूतत ुएिं मतृकको शि जझकाउने सम्बन्त्धमा 
Online माफुत ्तनिेर्न द्वर्न सवकने र सो सम्बन्त्धमा विभाग र रू्तािासबाट हजने काय ुप्रगततको अिस्थाबारे 
तनिेर्कले र्ानकारी प्राप्त गन ुसटने व्यिस्था गररएकोले विरे्शमा अलपर परेका तथा हराएका व्यजक्तलाई 
खोर्ी गनकुा लातग पीतडतका आफन्त्त रार्धानीसम्म आउनजपने बाध्यता हटेको छ ।  
 

विरे्शमा पेश गने प्रयोर्नको लातग नेपाली नागररकहरूलाई सरकारी तनकायबाट र्ारी गररएका 
कागर्ातहरूको कन्त्सजलर प्रमाणीकरणको कायलुाई Online माफुत ् परीक्षण गन ु सवकने व्यिस्था गररएको 
छ । साथै, तनयोगहरूलाई शंका लाग ेपेश भएका कागर्ात विभागले प्रमाणीकरण गरेको हो िा होइन भने्न 
पवहचान गन ु विभागलाई पर पठाइरहनज भन्त्र्ा शंका लागकेा कागर्ातको िैधातनकता Online माफुत ्आफैं  
परीक्षण गन ु सटने व्यिस्था गररएको कारण कन्त्सजलर सेिा विभागबाट र्ारी हजन े कागर्ातहरूको 
विश्वसनीयतामा अतभिवृर्द् भएको छ । 

 

नपेाल सरकारको तनणयुबमोजर्म िैरे्जशक तातलम, सेतमनार, सम्मेलन, गोष्ठीमा भाग तलन र्ान े सरकारी 
पर्ातधकारी तथा कमचुारीहरूको लातग नेपालजस्थत विरे्शी तनयोगहरूमा गने तभसाको तसफाररसलाई 
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तछटोछररतो बनाउन Online माफुत ्सम्बजन्त्धत पर्ातधकारी तथा कमचुारीहरूले तनिेर्न द्वर्नसटने व्यिस्थाको 
शजरुिात गररएको छ । साथै, विभागबाट र्ारी भएका Visa Note सम्बजन्त्धत रू्तािासले online बाट नै verify 

गन ुसटने हजर्ाँ विगतमा हजन ेगरेको Visa Note को र्जरुपयोग समेत रोवकएको छ ।  
 

नेपालजस्थत विरे्शी तनयोग तथा अन्त्तराुवष्ट्रय संस्थाहरूमा कायरुत विरे्शीहरूलाई नेपाली कूटनीततक, 

अवफतसयल तथा तनशजल्क (Gratis) तभसा र्ारी गने तथा तनयोग, संघ संस्था र सोमा कायरुत पर्ातधकारीहरूले 
प्रयोग गने गाडी तथा समानको आयातमा भन्त्सार महसजल छजटको तसफाररस र्स्ता कायलुाई Online माफुत ्
आिेर्न गन ुसवकन ेव्यिस्था २०७४ फाल्गजन २ गतेबाट शजरु गररएको छ ।  
 

२०७४ मंतसर ८ रे्जख Online िारेसनामा सेिा शजरु गररएको छ । यो व्यिस्था लागू भएसँगै विरे्शमा 
िसोिास गरेका नेपालीहरूले आफ्नो तफुबाट अतधकृत िारेसनामा प्रर्ान गर्ा ु तनयोगबाट र्ारी भएको 
िारेसनामाको आतधकाररकता कन्त्सजलर सेिा विभागबाट तजरुन्त्तै प्रमाजणत गरी िारेसनामा द्वर्न सवकन ेर सो 
िारेसनामा सम्बजन्त्धत कायाुलयले पतन हेन ुसटन ेभएकाले सेिाग्राहीले सहर् र प्रभािकारी सेिा तलन सटन े
िातािरण बनेको छ । 

7. आ.ि. 207३/7४ को वितनयोजर्त बरे्ट तथा खचकुो यथाथ ुवििरण्ः 
चालज खच ु       (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खजर् बरे्ट खच ु  प्रततशत 
326011 परराष्ट्र मन्त्रालय 294403 276568 93.94 
326012 नेपाली रार्रू्तािासहरु, स्थायी तनयोगहरु र 

महािाजणज्य रू्ताबासहरु 
2490065 2412758 96.90 

326017 सीमा नापी टोली 22414 20935 93.40 
326018 राहर्ानी विभाग 777451 763660 98.23 
326019 कन्त्सजलर सेिा विभाग 14845 14931 100.58 

 र्म्मा 3599178 3488852 96.93 
  पजरँ्ीगत खच ु       (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खजर् बरे्ट खच ु  प्रततशत 
326011 परराष्ट्र मन्त्रालय 238412 31096 13.04 
326012 नेपाली रार्रू्तािासहरु, स्थायी तनयोगहरु र 

महािाजणज्य रू्ताबासहरु 
624960 332307 53.17 

326017 सीमा नापी टोली 41834 32878 78.59 
326018 राहर्ानी विभाग 3550 3488 98.25 
326019 कन्त्सजलर सेिा विभाग 6025 5459 90.61 

 र्म्मा 914781 405228 44.30 
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8. आ.ि. २०७४/७५ मा वितनयोजर्त बरे्ट तथा 2074 चैर मसान्त्तसम्मको खचकुो अिस्था: 
चालज खच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खजर् बरे्ट खच ु  प्रततशत 
3260113 परराष्ट्र मन्त्रालय 317,563 171,929 54.14 
3260123 नेपाली रार्रू्तािासहरु, स्थायी तनयोगहरु र 

महािाजणज्य रू्ताबासहरु 
3,027,883 2,381,604 78.66 

3260173 सीमा नापी टोली 42,383 19,961 47.10 
3260183 राहर्ानी विभाग 142,558 45,736 32.08 
3260193 कन्त्सजलर सेिा विभाग 20,974 12,067 57.53 

 र्म्मा 3,551,361 2,631,297 74.09 
पजरँ्ीगत खच ु        (रू. हर्ारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खजर् बरे्ट खच ु  प्रततशत 
326011 परराष्ट्र मन्त्रालय 420,917 125,833 29.89 
326012 नेपाली रार्रू्तािासहरु, स्थायी तनयोगहरु र 

महािाजणज्य रू्ताबासहरु 
2,312,368 273,674 11.84 

326017 सीमा नापी टोली 46,994 27,660 58.86 
326018 राहर्ानी विभाग 9,182 1,630 17.75 
326019 कन्त्सजलर सेिा विभाग 1,799 416 23.12 

 र्म्मा 2,791,260 429,213 15.38 
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१. पषृ्ठभतूमिः 
देशको आत ाक त ा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन व विविधार भौगोतलक क्षेर त ा आत ाक 
क्षेरहरुलाई आत ाक विकासका पूिााधारार स् ल, िल, रेल त ा रज्िमुागाहरुसँग आिद्ध गदै राविय यातायात 
प्रणालीको समजुित विकासगरी देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँन हरुलाई बिारसँग आिद्ध गरी आत ाक 
वियाकलापहरुको अतभिवृद्ध गवे र देशतभर सञ् िालव हवु े पयाटव, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न आत ाक 
क्षेरसँग सम्बजन्त्धारत विविधार वियाकलाप र आयोिवाहरुमा टेिा परु् याउन वे उन दे्दश्यले मन्त्रालयको स् ापवा 
भएको हो । 

२. दीर्ाकालीव सोि: 

राविय एकीकरण, आत ाक सामाजिक विकास, गररबी तविारण र ददगो शाजन्त्तको लातग पूिााधारारको विकास 
गवे । 

३. ध्येयिः 
सडक, रेल, िलमागा त ा रज्िमुागा िस्ता पूिााधारारको विकास गरी राविय रणवीततक यातायात सञ्जाल मार्ा त 
देशका वितभन्न भौगोतलक त ा आत ाक क्षेरहरुलाई एक अकाासँग आिद्ध गरी मलुकुको आत ाक एिं 
सामाजिक विकास अतभिवृद्ध गवुाका सा ै देशका ग्रामीण क्षेरहरुलाई स् ावीय बिारहरुसँग आिद्ध गरी 
पयाटव, कृवि, विद्यतु, उन द्योग लगायत वितभन्न आत ाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धारत वियाकलाप एिं आयोिवाहरुलाई 
टेिा परु् याउन व े। 

४. रणवीततिः 
 देशका वितभन्न भौगोतलक त ा आत ाक क्षेरहरुलाई पररपूरक हवु े गरी वितभन्न मागाहरुलाई एक 
अकोसँग आिद्ध गरी आत ाक त ा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन व सडक, पलु, मूल 
बाटाहरु, रज्िमुागा र िलमागाहरुको समविगत विकास, विस्तार, प्रिद्धाव गरी राविय यातायात 
प्रणालीको विकास गवे । 

 देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँन हरुलाई बिारसँग आिद्ध गवुाका सा ै पयाटव, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न 
आत ाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धारत राविय महत्त्िका र अन्त्य आत ाक क्षेरको विविधार वियाकलाप एिं 
आयोिवाहरुमा टेिा परु् याई सन्त्तलुव कायम गवे । 

५. रणवीततक उन द्दशे्यहरुिः 
 स् ल, िल, रेल्िे त ा रज्िमुागाको तवमााण र विकाससम्बन्त्धारी वीतत, योिवा त ा कायािम तिुामा 
गरी कायाान्त्ियव गवे गराउन वे।  

 सडक (र्ोडेटो बाटो बाहेक) त ा पलु (झोलङु्गे पलु बाहेक) तवमााण, ममात सम्भार एिं 
संरक्षणसम्बन्त्धारी काम गवे।  
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 वितभन्न स् लमागा, िलमागा र रज्िमुागाहरुको तवमााण र ईजन्त्ितवयररङ्ग कल्सल्टेन्त्सी विियक संस् ाव 
त ा संगठवहरुसम्बन्त्धारी काया गवे।  

 भौततक योिवा क्षेरहरुका अन्त्तरााविय िा क्षेरीय संर् संस् ाहरुसँग सम्पका  र सहयोगसम्बन्त्धारी काया 
गवे।  

 स् लमागा, िलमागा त ा रञ्जमुागाको तवमााणसँग सम्बजन्त्धारत अन्त्तरााविय संर् संस् ाहरुको 
सम्पका सम्बन्त्धारी काया गवे।  

 वेपाल इजन्त्ितवयररङ सेिाको हाईिे उन पसमूहसम्बन्त्धारी तवयजुि, सरूिा, बढुिा शरुू तवयजुिको न्त्यूवतम 
शैजक्षक योग्यता र बढुिामा गणवा हवु ेसम्बजन्त्धारत विियको शैजक्षक योग्यता तवधाराारण त ा विभागीय 
कारिाही आदद सम्बन्त्धारी काया गवे।  

६. कायाक्षरेिः 
वेपाल सरकार (काया विभािव) तवयमािली, 2072 बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादव गवुापवे कायाहरु 
देहायावसुार रहेका छव ्: 

 भौततक पूिााधारारको विकाससम्बन्त्धारी वीतत, योिवा त ा कायािमको तिुामा, कायाान्त्यिव, अवगुमव र 
मूल्याङ्कव; 

 यातायात (हिाई यातायात बाहेक) त ा पररिहव व्यिस् ापव र सञ्चालवसम्बन्त्धारी वीतत, योिवा 
तिुामा, कायािम कायाान्त्ियव, अवगुमव, तवयमव र मूल्याङ्कव; 

 स् लमागा, िलमागा, रेलमागा, सि-िे, फ्लाइओभर र रज्िमुागाको तवमााण त ा विकाससम्बन्त्धारी वीतत 
र योिवाको तवयमव, स्िीकृतत त ा कायाान्त्ियव; 

 रणवीततक सडक (गोरेटो/र्ोडेटो बाटो र स् ावीय सडकबाहेक) त ा पलु (झोलङु्ग ेपलु र स् ावीय 
पलुबाहेक) को तवमााण, ममात, सम्भार त ा संरक्षण; 

 स् लमागा त ा रज्िूमागाको तवमााणसँग सम्बजन्त्धारत अन्त्तरााविय संस् ासँगको सम्पका ; 
 यातायात (हिाई यातायातबाहेक) त ा पररिहव व्यिस् ापव र सञ्चालवसँग सम्बजन्त्धारत, कम्पवी त ा 
सङ्गठव; 

 यातायात (हिाई यातायात बाहेक) सेिा तवयमव, व्यिस् ापव र सञ्चालवसँग सम्बजन्त्धारत अन्त्तरााविय 
संस् ा त ा तवकायसँग सम्पका सम्बन्त्धारी काया; 

 यातायातसम्बन्त्धारी अध्ययव, अवसुन्त्धाराव, तथ्याङ्क सङ्कलव त ा विश्लिेण; 
 सडक बोडा लगायत सडक, रेल त ा यातायात व्यिस् ासम्बन्त्धारी अन्त्य तवकाय; 
 इजन्त्ितवयररङ्ग पररिद् त ा इजन्त्ितवयररङ परामशा सेिा (कन्त्सल्टेन्त्सी) र सो सम्बन्त्धारी संस् ा; 
 रेलमागा, मेट्रो तवमााण सञ्चालव र सम्भार; 
 वेपाल इजन्त्ितवयररङ सेिा, तसतभल इजन्त्ितवयररङ्ग समूहको हाईिे र रेल उन पसमूहको सञ्चालव । 
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७. आत ाक ििा २०७४/७५ को बिेट ििव्यमा उन जल्लजित वीतत त ा कायािमको 2074 र्ागवु 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा वं बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागवु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
५८ हलुाकी रािमागा अन्त्तगात प्र म िरणको ५ सय 

१८ वक.तम.िण्ड दईु ििातभर सम्पन्न गवे गरी 
तवमााण काया अगातड बढाइवछे । यसका लातग रु 
४ अबा २७ करोड वितवयोिव गरेको छु । 
हलुाकी रािमागाको दोश्रो िरणको तवमााण कायाका 
लातग विस्ततृ आयोिवा प्रततिदेव तयार गरी 
आिश्यक श्रोतको व्यिस् ापव गररवछे ।  

हालसम्म २ िटा सडकहरु ( लम्की -
वटकापरु र धारवगढी - सती सडक) मा 
स्तरोन्नतत काया भइरहेकोमा ७२ वक. मी. 
सडक कालोपरेमा ९१ वक. तम. सडक 
ग्रािले भइसकेको त ा ७ िटा पलु तवमााण 
सम्पन्न भइसकेको । प्र म िरणका बाँकी 
अन्त्य सडकहरुको ठेक्का सम्झौता भइ 
ईम्बैक्मेन्त्ट, वाली, कल्भटा तवमााण काया 
भइरहेको।दोश्रो िरणको कररब ११५२ 
वक.मी. सडकहरुको मध्ये २११ वक तम. 
सडक तवमााणको लातग ठेक्का भइसकेको । 

उन त्तर दजक्षण लोकमागाका तीविटा िण्डहरु 
कणााली, कालीगण्डकी र कोशी समेतका लातग रु 
२ अबा ३ करोड वितवयोिव गरेको छु । उन त्तर 
दजक्षण लोकमागा अन्त्तगातको कोशी कोररडोरको 
बाँकी ट्रयाक िोल्व ेकाया आगामी आत ाक ििामा 
पूरा गवे गरी श्रोतको व्यिस् ा गरेको छु । 

िम्मा १६२ वक.तम. ट्रयाक िोल्वपुवेमा 
हाल सम्म ११४ वक.तम. ट्रयाक 
ितुलसकेको िसमध्ये ४८ वक.तम. ग्राभेल र 
७० वक.तम. माटे सडक यातायात सञ् िालव  

कालीगण्डकी कोररडोरको िोमसोम-कोरला िण्ड 
त ा ररडी-बाग्लङु्ग-बेवी-िोमसोम िण्डको तवमााण 
कायालाई तवरन्त्तरता ददएको छु । 

कालीगण्डकी कोररडोरको िम्मा ४३५ 
वक.तम. ट्रयाक िोल्व ु पवेमा सम्पूणा ट्रयाक 
िलुीसकेको र सो सडकको दईु लेवमा 
स्तरोन्नततको लातग ठेक्कापट्टा भई काया शरुु 
भएको । 

५९ तवमााणाधारीव मध्यपहाडी लोकमागाको कालोपरे गवे 
त ा पलुहरुको तवमााण गवे कायालाई प्रा तमकताका 
सा  सम्पन्न गवे । 

पषु्पलाल लोकमागाको िम्मा १७७६ वक. 
तम. मध्ये पजिम िण्डको १०९७ वक.तम. 
मध्ये ३३७ वक.तम.बाहेक ७६० वक.तम. 
पहातड लोकमागा पजिम िण्डको कायाके्षर 
मध्ये २९५ वक.तम. ग्राभेल, ६२ वक.तम. 
कालोपरे भएको एिं ४२२ वक.तम. 
सडकको कालोपरे कायाको ठेक्का-पट्टा भई 
काया शरुु भएको र बाकँी िण्ड मा 
कालोपरे कायाको ठेक्का ब्यिस् ापव हवु ेिम 
मा रहेको । 
पूिी िण्डको ६८९ वक.तम.मध्ये ४८४ 
वक.तम. मध्य पहातड लोकमागा पूिी िण्डको 
कायाके्षर मध्ये ९८ वक.तम. ट्रयाक तवमााण 
गवा बाकँी, ५० वक.तम.ग्राभेल ८० 
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बुदँा वं बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागवु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
वक.तम.कालोपरे भएको ठेक्का-पट्टा भई काया 
शरुु भएको र बाँकी िण्ड मा कालोपरे 
कायाको ठेक्का ब्यिस् ापव हवु े िममा 
रहेको। 

60  पूिा-पजश् िम रेल त ा मेट्रो रेल त ा मोवो रेल 
विकास आयोिवा अन्त्तगात पूिा-पजश् िम विद्यतुीय 
रेलमागाको बददािास-मेिी िण्ड र बटुिल-महाकाली 
िण्ड त ा काठमाडौं-िीरगञ् ि रेलमागाको विस्ततृ 
पररयोिवा प्रततिदेव तयार गररवछे। बददाबास-
तसमरा िण्डको रेल्ि े ट्रयाकको तवमााण कायालाई 
तवरन्त्तरता ददइवेछ।  

बददाबास लालिन्त्दी २५ वकतम िण्डमा 
ट्रयाक बडे तवमााण भइरहेको (हालसम्म 
बाँकी ५० मध्ये ४० प्रततशत काया सम्पन्न 
भएको) कल्भटा, कातलन्त्िोर पलुको बाँकी 
३० प्रततशत मध्ये हालसम्म २३ प्रततशत 
काया सम्पन्न, रु्लिोर पलुको ३५ प्रततशत 
तवमााण सम्पन्न, बददाबास, काकडतभट्टा 
रेलमागा DPR सम्पन्न, बटुिल गड्डािौकी 
रेलमागाको DPR काया ३५ प्रततशत सम्पन्न 
भएको । 

१०१ आगामी आत ाक ििादेजि संर् र प्रदेशस्तरमा 
तवमााण हवु े सबै रणवीततक सडकहरु न्त्यूवतम दईु 
लेव र कालोपरेस्तरमा तवमााण त ा स्तरोन्नतत गवे 
वीतत तलइवछे । 

सडक विभाग अन्त्तगातको सडकमा सोही 
बमोजिम तवमाणा काया भइरहेको ।  

१०२  ावकोट-वौतबसे िण्डको वागढंुगामा सरुुङ्ग मागाको 
प्रारजम्भक काया शरुु भइसकेको छ । सोको 
तडिाईव तयार गरी तवमााण काया प्रारम्भ गवे ।  

तडिाईव काया सम्पन्न भइसकेको र 
तवमााणको ठेक्कापट्टा व्यिस् ापव को लातग 
तैयारी भइरहेको 

तराई-मधेारसका जिल्ला सदरमकुामहरुलाई पूिा 
पजिम रािमागासगँ िोड्व े सडकहरु प्रा तमकताका 
सा  तवमााण गवे ।  

िम्मा ६7 िटा सडकहरु मध्ये ३४ िटामा 
ठेक्कापट्टा व्यिस् ापव सम्पन्न भइ तवमााण 
काया सिुारु रहेको र बाँकी सडकमा ठेक्का 
व्यिस् ापवको अजन्त्तम िरणमा रहेको ।  

धारराव-ितरा-गाईर्ाट-कटारी-तसन्त्धारलुी-हेटौंडा सडक 
आगामी तीव ििामा सम्पन्न गवे । 

धारराव-ितरा-गाईर्ाट-कटारी-तसन्त्धारलुी बिार 
हेटौडा सडक िम्मा ३१८ वक.तम.लाई दईु 
लेवमा स्तरोन्नतत कायाको लातग तीब्र रुपले 
अगातड बढाईएको छ र धाररावबाट 
शाजन्त्तवगर (झापा) सम्मको सडकको लातग 
सम्भाव्यता अध्ययव भई DPR को प्रवियामा 
रहेको । िाल ुआ.ब. को लातग वितवयोजित 
रकम ििा भइसकेकोले  प रकम माग 
गररएको ।  

रावी-ईटहरी-धारराव, िटही-िवकपरु, िीरगंि 
प लैया, बेलवहया-बटुिल त ा मोहवा-अत्तररया 
व्यापाररक मागाहरुलाई ६ लेवमा विस्तार गवे 
कायालाई आगामी दईु ििातभर सम्पन्न गवे । 
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बुदँा वं बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागवु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
रावी-ईटहरी-धारराव सडक ३५ वक. मी. सडकको ठेक्का भइ, ३ वक मी 

सडक ६ लेवमा विस्तारको काया सम्पन्न र 
बाँकी िण्ढको तवमाणा काया सिुारु रहेको । 

िटही-िवकपरु सडक िटही िवकपरु ढल्केिर १३.८ 
वक.तम.सडकको विस्तार काया सिुारु रहेको 
छ र २३ वक.तम. िण्ड ठेक्कापट्टा 
व्यिस् ापव सम्पन्न भइ तवमााण काया सिुारु 
रहेको । 

िीरगंि प लैया सडक िीरगंि- प लैया सडक (२८ वक.तम.) 
विस्तार कायाको ठेक्का व्यिस् ापव भइ द्रतु 
गततमा तवमााण भइरहेको । 

बेलवहया-बटुिल सडक ११ वक.मी. सडक ६ लेवमा विस्तारको 
काया सम्पन्न भएको र बाँकी िण्डको 
तवमाणा काया सिुारु रहेको ।  

मोहवा-अत्तररया सडक मोहवा अत्तररया १३ वक.तम. िण्डको 
ठेक्कापट्टा व्यिस् ापव भइ तवमााण काया 
सिुारु रहेको ।  

उन च्ि पहातड र वहमाली के्षरमा वहमाली रािमागा 
तवमााणको सम्भाव्यता अध्ययव गररवेछ । 

सम्भाव्यता अध्ययव एिं विस्ततृ सभेक्षणको 
िममा रहेको । 

१०३ तवमााणाधारीव पलुहरुको तवमााण समयमै सम्पन्न गवे 
गरी तीब्रता ददवेछ । रणवीततक सडक त ा 
पलुहरुको स्तरोन्नतत गरी तवमााण कायालाई  प श्रोत 
सवहत तवरन्त्तरता ददव े।  

स् ावीय सडक पलु अन्त्तगात तवमााणाधारीव 
९५० पलुहरुको तवमााण काया सम्पन्न भएको 
त ा सामररक सडकमा २६० िटा पलु 
तवमााणाधारीव, र िाल ुआ.ि. मा १०० िटा 
पलु तवमााण गवे लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 
२८ िटा पलु सम्पन्न भएको तर पलु तवमााण 
तर्ा  अत्यन्त्तै कम रकम वितवयोिव भएकोले 
काया प्रगततमा कदठवाइ भइहरेको सा ै काया 
भिुावीको लातग  प रकम माग 
गररसवकएको 

महाकाली वदीमा मोटरेिल पलु तवमााण काया 
आगामी आत ाक ििामा शरुु गररवछे । 

ठेक्कापट्टा व्यिस् ापव भई तवमााण काया सिुारु 
रहेको । 

१०५ आगामी पािँ ििातभर सबै सिारी साधारवमा इम्बोस्ड 
वम्बर प् लेट लाग ुगररवेछ। विद्यतुीय यातायातलाई 
िोड ददइवेछ। राजष् ट्रय यातायात वीतत, सडक 
सरुक्षा कावूव, इञ् िीतवयररङ्ग स्टार् कलेिसम्बन्त्धारी 
कावूव र सिारी त ा यातायात व्यिस् ा कावूव 
तिुामा र संशोधारव गरी कायाान्त्ियवमा ल्याइवेछ। 

सडक सरुक्षा कावूव तयारी काया अजन्त्तम 
िरणमा रहेको । राविय यातयात वीतत 
तयार गवे काया सरुु गररएको ।सम्मातवत 
सिोच्ि अदालतको आदेशावसुार इम्बोस्ड 
वम्िर प्लेट िडाव गवे काया हाल स् तगत 
भएको ।   
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बुदँा वं बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागवु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
203  आयोिवा/कायािमको विस्ततृ वियाकलाप, 

सम्पन्त् व गवुापवे अितधार र लागत, उन पलजब्धार सूिक र 
जिम्मेिार कमािारीसवहतको आयोिवा कायाान्त्ियव 
कायायोिवा भदौ १५ गतेतभर तयार गरी 
आयोिवास् लमा र सम्बजन्त्धारत मन्त् रालयको 
िबेसाइट मार्ा त ् सािाितवक गररवेछ। 
आयोिवा/कायािमको िौमातसक विभािवसवहतको 
िाविाक िररद योिवा तयार गरी साउन व मसान्त्ततभर 
स्िीकृत गररसक् वपुवेछ।  

सोहीअवसुार काया भइरहेको 

205  स्िीकृत संगठव संरिवा र दरबन्त्दीअवरुुप 
आयोिवा प्रमिु लगायत अन्त्य कमािारीहरुलाई 
स्पष् ट काया वििरण, मखु्य कायासम्पादव सूिकहरु 
र आिश्यक अतधारकार एिं जिम्मेिारी र 
उन त्तरदावयत्ि सवहत आयोिवामा िटाइवेछ। यसरी 
कमािारी िटाउँन दा कमािारीको योग्यता, क्षमता, 
अवभुि र आयोिवा कायाान्त्ियवमा विगतमा हातसल 
गरेको सर्लताको अतभलेिलाई आधारार बवाइवछे।  

सोहीअवसुार काया भइरहेको 

206  आयोिवामा िवटवे कमािारीलाई आयोिवाको 
प्रावितधारक पक्ष, कायाान्त्ियव वितधार, अपेजक्षत प्रततर्ल 
र उन पलजब्धार, अन्त्तर तवकाय समन्त्िय लगायतका 
विियहरुमा शरुुमै अतभमूिीकरण तातलम प्रदाव 
गररवेछ।  

सोहीअवसुार काया भइरहेको 

२०७ आयोिवा कायाान्त्ियवमा सहिता ल्याउन व 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कव र प्रारजम्भक 
िातािरणीय परीक्षणका कायाहरु प्रितलत कावूवमा 
तोवकएको न्त्यूवतम समयसीमातभर सम्पन्न गररवेछ । 

योिवा तडिाईव महाशािालाई प्रितलत 
कावूवमा तोवकएको न्त्यूवतम समय सीमा 
तभर सम्पन्न गवा तवदेशव गररएको छ । 

२१० विभागीय प्रमिु र आयोिवा प्रमिुसँग गररएको 
कायासम्पादव सम्झौता अवरुुपका वियाकलापलाई 
तवजित भार ददई िस्तगुत आधारारमा 
कायासम्पादवस्तर मापव गररवेछ । तवजित 
अंकभन्त्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा तविामती सेिा 
ऐवअवसुार परुस्कृत गररवेछ । 

काया सम्पादव सम्झौता भई सोही बमोजिम 
काया भइरहेको । 

२११ तोवकएको लागत, गणुस्तर र समयसीमातभर तवमााण 
काया सम्पन्न गवे तवमााण व्यिसायीलाई वित्तीय त ा 
गैर वित्तीय प्रोत्साहव उन पलब्धार गरइवेछ । 
तोवकएको गणुस्तर कायम वगवे र तोवकएको 

अन्त्तगातका सम्पूणा तवकायहरुलाई तवदेशव 
गररसवकएको छ । 
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बुदँा वं बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागवु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  
समयतभर काया सम्पन्न वगवे तवमााण व्यिसायीलाई 
कावूवबमोजिम कारिाही गररवछे । 

२१२ कायासम्पन्न भएपतछ कामको भेरीवर्केसव गरी 
कायासम्पन्न भएको तमततले १० ददवतभर काया 
सम्पन्न तबल तयार गररवेछ । तबल पेश भएको 
तमततले पन्त्र ददवतभर तबल स्िीकृत गरी भिुावी 
ददइवेछ । 

अन्त्तगातका सम्पूणा तवकायहरुलाई तवदेशव 
गररसवकएको छ । 

८. आत ाक ििा २०७4/७5 को दोश्रो िौमातसकसम्ममा सम्पादव भएका महत्त्िपूणा कायाहरु: 
 स् ावीय तहको अतधारकार सूिीतभर पवे तर हाल विियगत मन्त् रालयहरुबाट कायाान्त्ियव भइरहेका 
आयोिवा त ा कायािममध्ये गाउँन पातलकातभरको रू. ५० लािसम्म, वगरपातलकातभरको रू. १ 
करोडसम्म र उन पमहावगरपातलका त ा महावगरपातलकातभरको रू. २ करोडसम्म बिेट भएका 
आयोिवाहरु स् ावीय तहमा रकम सवहत हस्तान्त्तरण भइसकेको।   

 सबै रणवीततक र प्रादेजशक केन्त्द्र िोड्वे सडकहरु न्त्यूवतम दईु लेव र कालोपरे स्तरमा तवमााण त ा 
स्तरोन्नतत शरुु गररएको ।   

 धारराव-ितरा-गाईर्ाट-कटारी-तसन्त्धारलुी बिार हेटौडा सडक िम्मा ३१८ वक.तम.लाई दईु लेवमा 
स्तरोन्नतत कायाको लातग ततब्र रुपले अगातड बढाईएको छ र धाररावबाट शाजन्त्तवगर (झापा) सम्मको 
सडकको लातग सम्भाव्यता अध्ययव भई DPR को प्रवियामा रहेको ।     

 कालीगण्डकी कोररडोरको िम्मा ४३५ वक.तम. ट्रयाक िोल्व ुपवेमा सम्पूणा ट्रयाक ितुलसकेको र 
सो सडकको दईु लेवमा स्तरोन्नततको लातग ठेक्कापट्टा भई काया शरुु भएको । 

  ावकोट-वौतबसे िण्डको वागढंुगामा सरुुङ्ग मागाको तडिाईव काया सम्पन्न भइसकेको र तवमााणको 
ठेक्कापट्टा व्यिस् ापवको लातग तैयारी भइरहेको।  

९. आत ाक ििा २०७३/०७४ मा वितवयोजित बिेट त ा ििाको य ा ा वििरणिः 
िाल ुििा        (रू. हिारमा) 

ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337011 भौततक पूिााधारार त ा यातायात मन्त्रालय 64321 60505 94.07 
337012 सडक विभाग 88249 76228 86.38 
337013 के्षरीय सडक कायाालयहरु 28605 27103 94.75 
337014 तडतभिव सडक कायाालयहरु 428474 428470 100.00 
337015 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिवहरु(याजन्त्रक कायाालयहरु 

समेत) 
262480 262480 100.00 

337016 मेकातवकल तातलम 15673 15673 100.00 
337017 प्रयोगशाला 9768 9768 100.00 
337022 रेलि ेविभाग 11281 8725 77.34 
337026 यातायात व्यिस् ा विभाग 32550 30918 94.99 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337027 अंिल यातायात व्यिस् ा कायाालयहरु 400437 400437 100.00 
337101 सगरमा ा रािमागा(गाईर्ाट-ददिेल िण्ड) 4938 4938 100.00 
337102 वि.पी. रािमागा(बवेपा-तसन्त्धारलुी-बददाबास) पवहरो 

रोक ाम समेत 
6323 5157 81.56 

337105 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 

5267 4626 87.83 

337106 काजन्त्त रािप  6747 6747 100.00 
337110 गणेशमाव तसंह मागा- ( ावकोट-जित्लाङ ) 3996 3903 97.67 
337120 सालझण्डी-सजन्त्धारिका -ढोरपाटव सडक 6322 5519 87.30 
337125 धारराव-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धारलुीबिार-हेटौंडा 13042 11379 87.25 
337129 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 6516 3890 59.70 
337133 सडक सधुारार आयोिवा 33310 28177 84.59 
337136 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 6881 6373 92.62 
337137 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउन - िाङ-रुकुमकोट) 7598 7598 100.00 
337138 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहातड रािमागा) 37404 34729 92.85 
337141 काठमांडौ-तराई मधेारश र्ाि ट्रयाक 7620 6292 82.57 
337142 सडक के्षर विकास आयोिवा 13247 11347 85.66 
337143 काठमाडौ-भिपरु सडक विस्तार 4061 3550 87.42 
337145 उन त्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 
24750 19674 79.49 

337149 काठमाडौं उन पत्यका सडक विस्तार आयोिवा 14614 14614 100.00 
337165 सडक बोडा 4350404 4350404 100.00 
337198 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैवपरु-ताक्लाकोट) 4592 4592 100.00 
337224 हलुाकी रािमागा (पलुहरु समेत) 32905 27375 83.19 
337303 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिवा 298750 14245 4.77 
337304 उन पके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिवा 25743 20472 79.52 
337306 िल मागा 1977 608 30.75 
337307 रेल, मेट्रो रेल त ा मोवो रेल विकास आयोिवा 13588 8063 59.34 
337312 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिवा 18213 18213 100.00 
337314 यातायात आयोिवा तयारी सहयोग 1285 1042 81.09 
337320 रणवीततक सडक पलु तवमााण त ा पलु पलेुसा संरक्षण 22529 18169 80.65 
337323 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठाव सडक 6413 6413 100.00 
337326 सासेक रोड कवेक्टीतभटी प्रोिेक्ट 15127 12170 80.45 
337327 ििप  विस्तार आयोिवा 3818 3818 100.00 
337329 अन्त्य उन त्तर दजक्षण सडकहरु 5895 4564 77.42 
337330 वेपाल भारत के्षरीय व्यापार त ा यातायात आयोिवा: 

मजुग्लङ वारायणगढ िण्ड सडक 
5793 4878 84.21 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337331 सडक त ा ट्रावर्क सरुक्षा 15033 2338 15.55 
337334 िवुटया- ददपायल 3458 1478 42.74 
337352 यातायात व्यिस् ा सदुृढीकरण आयोिवा 237255 107208 45.19 
337357 रािमागा स्तरोन्नती (रणवीततक सडक विकास 

आयोिवा) 
4486 1100 24.52 

337358 वागढुङ्गा सरुुङमागा तवमााण आयोिवा 1546 997 64.49 
337361 सासेक सडक सधुारार आयोिवा 3865 1861 48.15 

 िम्मा 6617149 6108828 92.32 

   पुिँीगत ििा        (रू. हिारमा) 
ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337011 भौततक पूिााधारार त ा यातायात मन्त्रालय 5439 5228 96.12 
337012 सडक विभाग 328370 305082 92.91 
337014 तडतभिव सडक कायाालयहरु 50000 35045 70.09 
337015 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिवहरु(याजन्त्रक कायाालयहरु 

समेत) 
52160 52110 99.90 

337017 प्रयोगशाला 40100 20102 50.13 
337022 रेलि ेविभाग 28700 28522 99.38 
337101 सगरमा ा रािमागा(गाईर्ाट-ददिेल िण्ड) 443914 443914 100.0

0 
337102 वि.पी. रािमागा(बवेपा-तसन्त्धारलुी-बददाबास) पवहरो 

रोक ाम समेत 
195000 93564 47.98 

337105 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 

74500 73642 98.85 

337106 काजन्त्त रािप  470000 469997 100.0
0 

337110 गणेशमाव तसंह मागा- ( ावकोट-जित्लाङ ) 149000 144888 97.24 
337111 बाग्लङु-बेवी 34901 32556 93.28 
337117 गंगटे-समनु्त्द्रटार-गल्रु्भन्त्ज्याङ सडक 40000 22769 56.92 
337120 सालझण्डी-सजन्त्धारिका -ढोरपाटव सडक 390514 356659 91.33 
337122 व्यास मागा - बदु्धतसंह मागा 122500 119477 97.53 
337123 के्षरीय त ा पयाटकीय महत्त्िका सडकहरु 7266628 6953706 95.69 
337124 दमक-जिसापावी 83200 74593 89.66 
337125 धारराव-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धारलुीबिार-हेटौंडा 2862599 2849507 99.54 
337126 तल्लो डुङ्गेश्वर-सातिम्िा-दलु्ल-ुवपपलकोट-दैलेि 44999 44179 98.18 
337127 देिस् ल-कैवडांडा-िौरिहारी-डोल्पा 42600 15546 36.49 
337128 गमुी-पावटहाल्वा िौर(सिेुत) 100213 88899 88.71 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337129 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 770000 745751 96.85 
337130 टवकपरु तलंक सडक 90000 84773 94.19 
337133 सडक सधुारार आयोिवा 2955170 2476134 83.79 
337134 तमददा-क्याक्मी-तभमाद 124800 114853 92.03 
337135 पतुलीिेत-काकीवेटा-कुश्मा 29993 24130 80.45 
337136 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 200316 150091 74.93 
337137 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउन - िाङ-रुकुमकोट) 391450 362285 92.55 
337138 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहातड रािमागा) 5170000 5155067 99.71 
337139 वाग्मा गमगढी 83430 66983 80.29 
337140 भेरी कररडोर (िािरकोट- दवैु- मररम- ततन्त्िे धारो) 310000 293666 94.73 
337141 काठमांडौ-तराई मधेारश र्ाि ट्रयाक 2113697 1959258 92.69 
337142 सडक के्षर विकास आयोिवा 1240549 540696 43.59 
337143 काठमाडौ-भिपरु सडक विस्तार 121128 88256 72.86 
337144 वर्क्कल श्री अन्त्त ुडांडा सडक 36892 29202 79.16 
337145 उन त्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 
2291823 2219047 96.82 

337146 बेवीर्ाट-आरुर्ाट-लाके भन्त्ज्याङ 177500 177496 100.0 
337147 काठमाडौं उन पत्यका सडक तवमााण त ा सधुारार 1243060 1224769 98.53 
337148 अन्त्य शहरी सडक 2567779 2304841 89.76 
337149 काठमाडौं उन पत्यका सडक विस्तार आयोिवा 3047760 2933224 96.24 
337154 बेशीशहर- िामे -मवाङ 32000 30303 94.70 
337157 स् ातवय सडक पलु तवमााण 9451998 9235238 97.71 
337159 रणवैततक सडक पलुहरुको विस्ततृ संभाव्यता 

अध्ययव 
494987 481955 97.37 

337188 काठमाडौ बावहरी ििप  4000 0 0.00 
337198 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैवपरु-ताक्लाकोट) 260000 243341 93.59 
337199 िेपाङ मागा (ठोरी -भण्डारा -लो र-मलेि)ु 90000 64657 71.84 
337224 हलुाकी रािमागा (पलुहरु समेत) 3911849 3655273 93.44 
337303 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिवा 884792 280742 31.73 
337304 उन पके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिवा 202799 119027 58.69 
337305 दजक्षणकाली-छैमले-तसस्वेरी-कुलेिावी सडक आयोिवा 130005 116645 89.72 
337306 िल मागा 44700 0 0.00 
337307 रेल, मेट्रो रेल त ा मोवो रेल विकास आयोिवा 2328162 2327509 99.97 
337312 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिवा 3692987 3640610 98.58 
337314 यातायात आयोिवा तयारी सहयोग 234400 175454 74.85 
337320 रणवीततक सडक पलु तवमााण त ा पलु पलेुसा 

संरक्षण 
3219355 2767318 85.96 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337323 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठाव सडक 199800 191372 95.78 
337325 तसतापाईला–धाराके सडक आयोिवा 14099 12935 91.74 
337326 सासेक रोड कवेक्टीतभटी प्रोिेक्ट 1787228 1452623 81.28 
337327 ििप  विस्तार आयोिवा 1020000 1019999 100.0 
337329 अन्त्य उन त्तर दजक्षण सडकहरु 556000 476892 85.77 
337330 वेपाल भारत के्षरीय व्यापार त ा यातायात आयोिवा: 

मजुग्लङ वारायणगढ िण्ड सडक 
1021907 706587 69.14 

337331 सडक त ा ट्रावर्क सरुक्षा 880960 733704 83.28 
337332 पाटव पंिेश्वर 135000 120668 89.38 
337333 तलुसीपरु -परुवधारारा-बोटेिौर 237700 236016 99.29 
337334 िवुटया- ददपायल 76153 54797 71.96 
337335 संभावित रणवीततक सडकहरु 3355866 3093969 92.20 
337352 यातायात व्यिस् ा सदुृढीकरण आयोिवा 488034 346779 71.06 
337354 तमत ला के्षर सडक सधुारार 232000 151081 65.12 
337355 सम्भावित प्रादेजशक सडकहरु 703500 536855 76.31 
337356 रणवीततक सडक पवुस् ाापवा त ा सधुारार 1351900 1090763 80.68 
337357 रािमागा स्तरोन्नती (रणवीततक सडक विकास 

आयोिवा) 
100000 74688 74.69 

337358 वागढुङ्गा सरुुङमागा तवमााण आयोिवा 779345 126055 16.17 
337359 तविाािव के्षर सडक 4688990 4410511 94.06 
337360 कुमदु बोधार मागा (वेपालगञ्ज ििप ) बाँके 3750 687 18.32 
337361 सासेक सडक सधुारार आयोिवा 238900 178020 74.52 
337362 मवाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 42750 13057 30.54 
337363 स्िणा सगरमा ा िहृत ििप  (ओिलढंुगा-सोल ु

सल्लेरी- िोटाङ ददिेल-ओिलढंुगा) 
40000 14828 37.07 

337364 मदव भण्डारी मागा (बसन्त्तपरु-गरु्ापोिरी- 
सभापोिरी- ढंुगेसाँर् ुदोभाव संििुासभा/ ताप्लेिङु) 

50000 46744 93.49 

337365 बृहत लजुम्बवी ििप  (लजुम्िवी-भइरहिा-तरिणेी-
दमु्कीिास-गैँडाकोट-राम्दी-ररडी-तम्र्ास-सन्त्धारीिका -
गोरुतसंगे-तौतलहिा-लजुम्िवी) 

52500 48765 92.89 

337366 दजक्षणी सीमा वाका- जिल्ला सदरमकुाम - पूिा पजिम 
िोड्व ेसडकहरु 

546500 264466 48.39 

337368 साँर्टुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 50000 10484 20.97 
 िम्मा 79425600 71731924 90.31 
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10. आत ाक ििा 207४/7५ मा वितवयोजित बिेट त ा 207४ िैर मसान्त्तसम्मको ििाको अिस् ािः 
िाल ुििा        (रू. हिारमा) 

ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337011 भौततक पूिााधारार त ा यातायात मन्त्रालय 82,197 45,691 55.59 
337012 सडक विभाग 115,549 56,345 48.76 
337013 के्षरीय सडक कायाालयहरु 45,260 20,812 45.98 
337014 तडतभिव सडक कायाालयहरु 528,528 336,452 63.66 
337015 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिवहरु(याजन्त्रक कायाालयहरु 

समेत) 
383,526 222,790 58.09 

337016 मेकातवकल तातलम 21,929 13,153 59.98 
337017 प्रयोगशाला 12,129 7,993 65.90 
337022 रेलि ेविभाग 11,464 6,365 55.52 
337026 यातायात व्यिस् ा विभाग 36,433 19,664 53.97 
337027 अंिल यातायात व्यिस् ा कायाालयहरु 439,230 299,916 68.28 
337101 सगरमा ा रािमागा(गाईर्ाट-ददिेल िण्ड) 5,219 3,863 74.02 
337102 वि.पी. रािमागा(बवेपा-तसन्त्धारलुी-बददाबास) पवहरो 

रोक ाम समेत 
11,707 5,317 45.42 

337105 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 

6,947 3,854 55.48 

337106 काजन्त्त रािप  7,824 5,444 69.58 
337110 गणेशमाव तसंह मागा- ( ावकोट-जित्लाङ ) 4,979 3,199 64.25 
337120 सालझण्डी-सजन्त्धारिका -ढोरपाटव सडक 7,581 4,077 53.78 
337125 धारराव-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धारलुीबिार-हेटौंडा 17,872 11,412 63.85 
337129 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 7,634 3,378 44.25 
337133 सडक सधुारार आयोिवा 63,876 49,928 78.16 
337136 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 7,730 5,048 65.30 
337137 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउन - िाङ-रुकुमकोट) 9,182 5,004 54.50 
337138 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहातड रािमागा) 39,498 26,315 66.62 
337141 काठमांडौ-तराई मधेारश र्ाि ट्रयाक 7,374 2,332 31.62 
337142 सडक के्षर विकास आयोिवा 9,283 4,374 47.12 
337145 उन त्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 
32,864 16,505 50.22 

337149 काठमाडौं उन पत्यका सडक विस्तार आयोिवा 16,113 11,139 69.13 
337165 सडक बोडा 4,500,000 2,008,998 44.64 
337198 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैवपरु-ताक्लाकोट) 14,558 7,324 50.31 
337224 हलुाकी रािमागा (पलुहरु समेत) 33,312 23,905 71.76 
337303 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिवा 115,438 7,436 6.44 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337304 उन पके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिवा 2,139 493 23.05 
337307 रेल, मेट्रो रेल त ा मोवो रेल विकास आयोिवा 13,501 6,367 47.16 
337312 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिवा 24,354 16,897 69.38 
337314 यातायात आयोिवा तयारी सहयोग 310 0 0.00 
337320 रणवीततक सडक पलु तवमााण त ा पलु पलेुसा 

संरक्षण 
33,735 16,788 49.76 

337323 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठाव सडक 7,281 4,715 64.76 
337326 सासेक रोड कवेक्टीतभटी प्रोिेक्ट 17,690 7,034 39.76 
337327 ििप  विस्तार आयोिवा 5,292 3,415 64.53 
337329 अन्त्य उन त्तर दजक्षण सडकहरु 13,322 4,550 34.15 
337330 वेपाल भारत के्षरीय व्यापार त ा यातायात 

आयोिवा: मजुग्लङ वारायणगढ िण्ड सडक 
7,576 3,805 50.22 

337331 सडक त ा ट्रावर्क सरुक्षा 3,344 1,171 35.02 
337334 िवुटया- ददपायल 6,605 2,383 36.08 
337352 यातायात व्यिस् ा सदुृढीकरण आयोिवा 281,692 145,637 51.70 
337357 रािमागा स्तरोन्नती (रणवीततक सडक विकास 

आयोिवा) 
6,096 220 3.61 

337358 वागढुङ्गा सरुुङमागा तवमााण आयोिवा 3,892 804 20.66 
337361 सासेक सडक सधुारार आयोिवा 34,838 17,153 49.24 

 िम्मा 7,056,903 3,469,465 49.16 
पुिँीगत ििा        (रू. हिारमा) 

ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337011 भौततक पूिााधारार त ा यातायात मन्त्रालय 5,176 1,799 34.76 
337012 सडक विभाग 452,214 85,228 18.85 
337014 तडतभिव सडक कायाालयहरु 60,000 24,282 40.47 
337015 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिवहरु(याजन्त्रक 

कायाालयहरु समेत) 
33,202 24,208 72.91 

337017 प्रयोगशाला 42,265 11,375 26.91 
337022 रेलि ेविभाग 10,000 - 0.00 
337027 अंिल यातायात व्यिस् ा कायाालयहरु - 146 #DI V/0

! 
337101 सगरमा ा रािमागा(गाईर्ाट-ददिेल िण्ड) 392,243 358,285 91.34 
337102 वि.पी. रािमागा(बवेपा-तसन्त्धारलुी-बददाबास) पवहरो 

रोक ाम समेत 
195,000 47,338 24.28 

337105 महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुार्ाट-दाि ुाला-
वटङकर) 

199,895 151,453 75.77 

337106 काजन्त्त रािप  497,545 210,608 42.33 
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ब.उन .शी.वं. मन्त्रालय/आयोग/तवकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
337110 गणेशमाव तसंह मागा- ( ावकोट-जित्लाङ ) 150,000 78,862 52.57 
337111 बाग्लङु-बेवी 64,873 43,735 67.42 
337117 गंगटे-समनु्त्द्रटार-गल्रु्भन्त्ज्याङ सडक 76,500 6,710 8.77 
337120 सालझण्डी-सजन्त्धारिका -ढोरपाटव सडक 220,485 200,069 90.74 
337122 व्यास मागा - बदु्धतसंह मागा 150,000 98,993 66.00 
337124 दमक-जिसापावी 105,100 20,455 19.46 
337125 धारराव-ितरा-गाईर्ाट-तसन्त्धारलुीबिार-हेटौंडा 6,138,626 4,927,434 80.27 
337126 तल्लो डुङ्गेश्वर-सातिम्िा-दलु्ल-ुवपपलकोट-दैलेि 74,999 36,047 48.06 
337127 देिस् ल-कैवडांडा-िौरिहारी-डोल्पा 75,000 18,246 24.33 
337128 गमुी-पावटहाल्वा िौर(सिेुत) 188,153 141,503 75.21 
337129 गल्छी- तरशलुी- मैलङु्ग - स्याप्रिुशेी -रसिुागढी 1,399,870 912,120 65.16 
337130 टवकपरु तलंक सडक 150,000 61,391 40.93 
337133 सडक सधुारार आयोिवा 3,802,378 172,855 4.55 
337134 तमददा-क्याक्मी-तभमाद 74,800 52,577 70.29 
337135 पतुलीिेत-काकीवेटा-कुश्मा 74,993 32,366 43.16 
337136 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक 198,710 97,502 49.07 
337137 शवहद मागा (ततला-र्ततागाउन - िाङ-रुकुमकोट) 249,150 183,979 73.84 
337138 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहातड रािमागा) 6,488,873 4,941,846 76.16 
337139 वाग्मा गमगढी 88,420 10,435 11.80 
337140 भेरी कररडोर (िािरकोट- दवैु- मररम- ततन्त्िे धारो) 397,875 184,913 46.48 
337141 काठमांडौ-तराई मधेारश र्ाि ट्रयाक 10,137,521 1,258,154 12.41 
337142 सडक के्षर विकास आयोिवा 3,558,384 341,919 9.61 
337144 वर्क्कल श्री अन्त्त ुडांडा सडक 101,892 13,369 13.12 
337145 उन त्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 
2,493,378 1,572,057 63.05 

337146 बेवीर्ाट-आरुर्ाट-लाके भन्त्ज्याङ 100,000 91,965 91.97 
337149 काठमाडौं उन पत्यका सडक विस्तार आयोिवा 2,007,515 1,545,300 76.98 
337154 बेशीशहर- िामे -मवाङ 70,000 40,965 58.52 
337157 स् ातवय सडक पलु तवमााण 5,502,928 2,922,465 53.11 
337159 रणवैततक सडक पलुहरुको विस्ततृ संभाव्यता 

अध्ययव 
484,753 379,304 78.25 

337188 काठमाडौ बावहरी ििप  49,300 - 0.00 
337197 महाकाली पलु तवमााण आयोिवा 996,500 293,584 29.46 
337198 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैवपरु-ताक्लाकोट) 250,000 213,317 85.33 
337199 िेपाङ मागा (ठोरी -भण्डारा -लो र-मलेि)ु 100,000 11,746 11.75 
337224 हलुाकी रािमागा (पलुहरु समेत) 4,941,205 3,344,165 67.68 
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337303 काठमाण्डौं ददगो शहरी यातायात आयोिवा 354,790 13,580 3.83 
337304 उन पके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिवा 19,917 - 0.00 
337305 दजक्षणकाली-छैमले-तसस्वेरी-कुलेिावी सडक 

आयोिवा 
149,455 27,246 18.23 

337307 रेल, मेट्रो रेल त ा मोवो रेल विकास आयोिवा 4,003,546 1,895,810 47.35 
337312 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिवा 4,832,043 2,463,484 50.98 
337314 यातायात आयोिवा तयारी सहयोग 15,000 775 5.17 
337320 रणवीततक सडक पलु तवमााण त ा पलु पलेुसा 

संरक्षण 
3,000,677 911,659 30.38 

337323 तम्र्ास - तसमलटारी -ठूला बेशी - प्यूठाव सडक 359,721 206,654 57.45 
337325 तसतापाईला–धाराके सडक आयोिवा 100,390 97,570 97.19 
337326 सासेक रोड कवेक्टीतभटी प्रोिेक्ट 2,447,144 611,538 24.99 
337327 ििप  विस्तार आयोिवा 1,290,000 186,255 14.44 
337329 अन्त्य उन त्तर दजक्षण सडकहरु 599,090 264,053 44.08 
337330 वेपाल भारत के्षरीय व्यापार त ा यातायात 

आयोिवा: मजुग्लङ वारायणगढ िण्ड सडक 
2,553,143 909,694 35.63 

337331 सडक त ा ट्रावर्क सरुक्षा 193,989 50,456 26.01 
337332 पाटव पंिेश्वर 135,000 128,196 94.96 
337333 तलुसीपरु -परुवधारारा-बोटेिौर 256,337 79,596 31.05 
337334 िवुटया- ददपायल 150,000 72,465 48.31 
337335 संभावित रणवीततक सडकहरु 2,151,976 1,228,844 57.10 
337352 यातायात व्यिस् ा सदुृढीकरण आयोिवा 829,612 109,628 13.21 
337354 तमत ला के्षर सडक सधुारार 600,000 113,276 18.88 
337355 सम्भावित प्रादेजशक सडकहरु 3,600,600 2,468,164 68.55 
337356 रणवीततक सडक पवुस् ाापवा त ा सधुारार 1,908,589 481,715 25.24 
337357 रािमागा स्तरोन्नती (रणवीततक सडक विकास 

आयोिवा) 
241,600 - 0.00 

337358 वागढुङ्गा सरुुङमागा तवमााण आयोिवा 4,314,711 32,133 0.74 
337359 तविाािव के्षर सडक 2,998,250 1,157,821 38.62 
337360 कुमदु बोधार मागा (वेपालगञ्ज ििप ) बाँके 24,505 - 0.00 
337361 सासेक सडक सधुारार आयोिवा 1,391,650 233,456 16.78 
337362 मवाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 73,900 1,540 2.08 
337363 स्िणा सगरमा ा िहृत ििप  (ओिलढंुगा-सोल ु

सल्लेरी- िोटाङ ददिेल-ओिलढंुगा) 
59,300 47,899 80.77 

337364 मदव भण्डारी मागा (बसन्त्तपरु-गरु्ापोिरी- 
सभापोिरी- ढंुगेसाँर् ुदोभाव संििुासभा/ 
ताप्लेिङु) 

199,860 97,442 48.76 
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337365 बृहत लजुम्बवी ििप  (लजुम्िवी-भइरहिा-तरिणेी-

दमु्कीिास-गैँडाकोट-राम्दी-ररडी-तम्र्ास-सन्त्धारीिका -
गोरुतसंगे-तौतलहिा-लजुम्िवी) 

289,800 93,749 32.35 

337366 दजक्षणी सीमा वाका- जिल्ला सदरमकुाम - पूिा 
पजिम िोड्वे सडकहरु 

2,471,400 704,797 28.52 

337368 साँर्टुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 149,860 34,414 22.96 
 िम्मा 94,615,576 39,888,979 42.16 
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मविला, बालबातलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय 

 

१. पषृ्ठभतूमिः 
जनसंख्याको दृविबाट मित्त्िपूणण विस्सा ओगटेको मविला िगणको सशक्तिकरण, लैविक मूलप्रिािीकरण तथा 
अपािता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागररकसम्बन्त्धी लैंतगक समानताको अिधारणालाई राज्यले आत्मसात 
गरै्द २०५२ सालमा पविलो पटक मविला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएको िो । 
२०५८ सालमा बालबातलकािरूको विषयलाई समेत समािेश गरी यस मन्त्रालयलाई मविला, बालबातलका 
तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको रूपमा विस्तार गररयो । 

२. र्दीर्णकालीन सोच: 

आफ्नो मौतलक अतधकारको उपभोग गनण वितभन्न कारणले पति परेका मविला, बालबातलका, अपािता 
भएका व्यक्तििरू, ज्येष्ठ नागररक एिं लैंतगक अल्पसंख्यकिरूको अतधकार स्थावपत गने ।  

३. ध्येयिः 
अिसरबाट िक्तित भएका र पिाति परेका मविला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक र अपािता भएका 
व्यक्तििरू समेतलाई सशक्तिकरण गरै्द राविय विकासको मूलप्रिािमा ल्याउने । 

४. रणनीततिः 
संरक्षण र अिसरका माध्यमिरू शृ्रजना गने, त्यसमा पि ुँच िढाउन,े नीततगत तथा कानूनी आधारिरूको 
व्यिस्था गने जस्ता उपायिरूको अिलम्िन गरै्द अिसरबाट िक्तित भएका, वपितिएका िा पिाति परेका 
मविला, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यक्तििरू समेतलाई आतथणक तथा सामाक्तजक 
सशक्तिकरणको माध्यमिाट राविय विकासको मूलधारमा समावित गराउने ।  

५. रणनीततक उद्दशे्यिरिः 
 मविलािरूको आतथणक तथा सामाक्तजक सशक्तिकरण गने । 

 बालबातलकािरूको संरक्षण, बालअतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्णन जस्ता कायणक्रमिरू सञ् चालन  

गने । 

 अपािता भएका व्यक्तििरूको राज्य प्रर्दत्त सेिा स विधामा पि ुँच िवृर्द् गरी आतथणक तथा सामाक्तजक 
सशक्तिकरण, संरक्षण गने ।  

 ज्येष्ठ नागररकिरूको राज्य प्रर्दत्त सेिा स विधामा पि ुँच िवृर्द् गरी आतथणक तथा सामाक्तजक 
सशक्तिकरण, संरक्षण गने । 

 आिश्यकतान सार नीतत तनमाणण, कान नमा स धार तथा कायणयोजनाका माध्यमिाट लक्ष्य प्राप्त गने । 

६. कायणक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायण विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोक्तजम यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गन णपने कायणिरू 
रे्दिायान सार रिेका िन िः 
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 मविला, बालबातलका, समाजकल्याणसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायणक्रमको तज णमा, कायाणन्त्ियन; 
अन गमन र मूल्याङ्कन; 

 मविला, बालबातलका, समाजकल्याणसम्बन्त्धी अध्ययन, अन सन्त्धान तथा सिेक्षण; 
 मविला, बालबातलका, समाजकल्याणसम्बन्त्धी राविय, अन्त्तराणविय तथा क्षेरीय संर् संस्थासुँग सम्पकण  

र समन्त्िय; 
 अनाथ बालबातलका, असिाय, मविला, िरृ्द्, िरृ्द्ा, अपाि र अशिको संरक्षण; 
 मविला कल्याण तथा सीप विकास; 
 बालबातलकाको कल्याण; 
 जेष्ठ नागररकको स रक्षा र कल्याण; 
 राविय, अन्त्तराणविय गैरसरकारी संस्थाको समन्त्िय तथा पररचालन; 
 सरकारी तथा गैरसरकारी संर् संस्थार्द्ारा कायाणन्त्िय गररएका मविला, बालबातलका तथा 

समाजकल्याणसम्बन्त्धी कायणक्रमको अन गमन; 
 धमणप  री र धमणप  री; 
 लैंतगक विंसासम्बन्त्धी विषय; 
 राविय मविला आयोग; 
 समाजकल्याण पररषद्; 
 समाजकल्याण केन्त्र; 
 िरृ्द्ाश्रम; 
 िाल मक्तन्त्र्दर;  
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७. आतथणक िषण 207४/7५ को बजेट ििव्यमा उक्तल्लक्तित नीतत तथा कायणक्रमको २०७४ 

फाग न मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
ब ुँर्दा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा फाग न मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

१४१ 

 

आधा आकाश ओगट्न े मविलाको श्रम, सीप र 
नेततृ्ि कौशल विकास गने कायणक्रमिर 
सञ् चालन गररने । लैंतगक तथा र्रेल  विंसा 
तनिारण र मानि िचेवििन विरर्द्को 
अतभयानलाई कठोर रपमा सञ् चालन गररनेि । 
ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण, िेरचाि तथा 
स्िास््योपचारसम्बन्त्धी कायणक्रमलाई प्राथतमकताका 
साथ सञ् चालन गररनेि । अनाथ तथा सिक 
बालबातलकाको उर्द्ार, पालनपोषण र 
प नस्थाणपनाका लातग सम र्दायमा आधाररत 
कायणक्रम सञ् चालन गररनेि । 

 

 

 ३६ क्तजल्लामा क्तजल्ला सेिाकेन्त्र, साम र्दावयक 
सेिाकेन्त्र, १० क्तजल्लामा प नणस्थापनाकेन्त्र ,३६ 
क्तजल्लामा मनोसामाक्तजक विमशण केन्त्र माफण त 
सेिा प्रिाि, ७५ िटै क्तजल्लामा तनगरानी सम ि 
पररचालन । 

 वितभन्न सरोकारिाला तनकायिरसुँग िैठक 
सम्पन्न भई एर्ार  मानि िचेवििन विरर्द्को 
दर्दिस भार २० मा सम्पन्न र मानि िचेवििन 
तथा ओसारपसार विरर्द्को राविय सतमततको 
बैठक एक पटक सम्पन्न । 

 लैंतगक विंसा तनिारणको लातग १६ दर्दन े
अतभयानको सन्त्र्दभणमा सरकारी र गैि सरकारी 
संस्थािरबीच अन्त्तरवक्रया कायणक्रम सम्पन्न 
भएको । 

 लैंतगक विंसा तनिारण कोषबाट लैंतगक विंसा 
पीतितलाई क्षततपूततण प्रर्दान गररएको । मंगला–
सिाना र्दीर्णकालीन प नस्थाणपना केन्त्रमा १९ 
जनाले आश्रय तलइरिेको । 

 रावियस्तरमा प नस्थाणपना कोष रिेको र सो 
कोषमा िालसम्म जम्मा रू. ७२६३९७० 
रकम रिेको ि । 

७ प्ररे्दशका वितभन्न कायणक्रममा सञ् चालन (दर्दिा 
सेिा केन्त्र, िरृ्द्ाश्रम ५० िटा) गरी जम्मा २१२ 
िटा संस्थािरबाट कायणक्रम सञ् चालन गरेको । 

काठमािौ उपत्यकाका सिकमा जीिन व्यततत 
गरररिेका बालक २७ र बातलका ६ गरी क ल 
३३ जना सिक बालबातलकाको उर्द्ार गरी 
सम्पकण  गिृमा संरक्षण प्रर्दान गररएको । बालक 
४ र बातलका ३ गरी ७ जना सिक 
बालबातलका पररिारमा प नतमणलन गररएको। 
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ब ुँर्दा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा फाग न मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

१४२ मविलािरको सीप विकास गरी रोजगार र 
स्िरोजगारका कायणक्रमिर सञ् चालन गनण 
रािपतत मविला उद्यम विकास कायणक्रमलाई 
पररस्कृत गररनिे । 

रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम सञ् चालन वितध 
पररितणन गररएकोले तातलम सञ् चालनका लातग 
सेिाप्रर्दायक संस्था िनौट गनण राविय पतरकामा 
स चना प्रकाशन आशय पर मांग गरर सेिाप्रर्दायक 
संस्था बाट प्रावितधक आतथणक प्रस्ताि आह् िान, 
प्रत्येक प्ररे्दशबाट र्द ई िटा क्तजल्ला गरी चौध 
(१४) क्तजल्लामा सीप विकास तातलम सिभागी 
िनौटको कायण सम्पन्न । 

१४३ अपािता भएका व्यक्तिका लातग आिश्यक 
सियोगी सामग्रीिरको आयात तथा उत्पार्दनमा 
दर्दइुँरै्द आएको सि तलयत र अपाि प नस्र्थापनाका 
लातग संर् संस्थािर माफण त जाने सियोगलाई 
तनरन्त्तरता कायमै रािेको ि  । सबै प्रकारका 
सािणजतनक भौततक संरचनाको तनमाणण अपािमैरी 
बनाइनिे । दृविविविनिरका लातग ि टै्ट 
क्तशक्षालयमा क्तशक्षा दर्दन ेव्यिस्था तमलाइनेि । 

अपािता भएका व्यक्तिका लातग आिश्यक 
सियोगी सामग्री आयात तथा उत्पार्दनमा 
साविकरे्दक्ति दर्दइरै्द आएको तसफाररश तथा अन र्दान 
दर्दने कायणक्रमलाई तनरन्त्तरता दर्दइएको ि । 
सािणजतनक तनजी साझेर्दारीमा “क” िगणका िसेिारा 
अपािता भएका व्यक्तिलाई प नस्थाणपना गने कायण 
भइरिेको ि । अपािताका के्षरमा वक्रयाशील 
संस्थािरलाई दर्दइन े अन र्दानबाट सीप विकास र 
स्िरोजगार िवृर्द्का कायणक्रमिर सञ् चालन 
भइरिेका िन  । पि ुँचय ि भौततक संरचनाको 
तनमाणणमा सरकारी तनकायसुँग समन्त्िय 
भइरिेको। 

 

८. आतथणक िषण २०७४/७५ को फाग न मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका मित्त्िपूणण कायणिरिः 
 ७ प्ररे्दशमा तनजी तथा मन्त्रालयको साझेर्दारीमा ज्येष्ठ नागररक आश्रम सञ् चालन भई असिाय 

कोिी र केिी नभएका ज्येष्ठ नागररकिरले विशेष स विधा प्राप्त गरी सिज रपमा जीिनयापन गरी 
रिेका िन  ।  

 ज्येष्ठ नागररक सम्बक्तन्त्धत १ िजार १ सय १५ िटा संर्/संस्थािरलाई ज्येष्ठ नागररक आश्रम 
तनमाणण र सञ् चालनका लातग पूुँजीगत तथा चाल  अन र्दान दर्दई ज्येष्ठ नागररक आश्रम तनमाणण तथा 
सञ् चालन भइरिेको ि ।  

 ज्येष्ठ नागररकिरको िेरचािका तनक्तम्त वितभन्न संर् संस्थािरलाई चाल  अन र्दान उपलब्ध गराई 
४९ क्तजल्लामा ८७ िटा दर्दिा सेिा केन्त्र सञ् चालन भइ ज्येष्ठ नागररकिरले उपलक्तब्धमूलक सेिा 
प्राप्त गरररिेका ।  

 ७५ क्तजल्लामा २ सय २५ विद्यालयमा अन्त्तर प स्ता सीप िस्तान्त्तरण कायणक्रमबाट नयाुँ प  स्तामा 
ज्येष्ठ नागररकिर प्रतत सम्मानपूिणक भािनाको विकास भएको ।  

 काठमाि  क्तजल्लामा १ िटा ज्येष्ठ नागररक ग्रामतनमाणण भइरिेको ि ।  

 लैंतगक विंसा पीतित र प्रभावितिरको लातग संचातलत रावियस्तरको मंगला सिाना र्दीर्णकालीन 
प नस्थाणपना केन्त्र काठमाि मा िाल लैंतगक विंसा पीतित मविला एर्ार जना र चार जना 
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बालबातलकािरको आश्रय तलइरिेका िन  । यस आ.ि. मा आश्रय तलएका पीतितिरमध्ये एक 
बालक सवित तीनजनालाई पाररिाररक प नणिःतमलन गराइएको ि । त्यसैगरी लैंतगक विंसा पीतित 
र प्रभावितिरका लातग ३६ िटा अल्पकालीन सेिा केन्त्रिर सञ् चालनमा रिेका िन  ।  

 प्ररे्दश नं. १ मा पाुँचथर, स नसरी, सोल ि म्ब , धनक टा  

 प्ररे्दश नं. २ मा रौतिट, सप्तरी, सलाणिी  

 प्ररे्दश नं. ३ मा मकिानप र, काभ्र,े धादर्दङ, रामेिाप, रस िा, र्दोलिा, न िाकोट 

 प्ररे्दश नं. ४. मा निलपरासी, तनि ुँ, बाग्ल ङ, गोरिा, पिणत, लमज ि 

 प्ररे्दश नं. ५ मा र्दाङ, बदर्दणया, प्य ठान, ग ल्मी, रोल्पा, कवपलिस्त , पाल्पा, रक म, अर्ाणिाुँची  

 प्ररे्दश नं. ६ मा ज म्ला, सल्यान  

 प्ररे्दश नं. ७ मा िोटी, किनप र, बैतिी, अिाम, बाज रा 
 लैंतगक विंसा तनिारणको लातग प रषिरको सञ् जाल तनमाणणको लातग यस िषण अतभनेता श्री 

मर्दनकृष्ण शे्रष्ठ, श्री िररिंश आचायण र श्री तसताराम कटे्टललाई Male Leaders को रपमा तनय ि 
गने तनणणय भएको ि ।  

 संविधान अन कूलन ि न े गरी विद्यमान कानून संशोधन, प नरािलोकन गने सम्बन्त्धमा ७ िटा 
प्ररे्दशमा र रावियस्तरमा समेत परामशण बैठक सम्पन्न भइसकेको ि । संविधानको धारा ३८ को 
र्दफा ३ र ५ को सम्बन्त्धमा कान नको प नरािलोकनको मस्यौर्दामा परामशण बैठकबाट प्राप्त 
स झाििर समािेश गरी कानूनको प नरािलोकनको अक्तन्त्तम मस्यौर्दा तयार भएको ि ।  

 लैंतगक विसा तनिारणका लातग १६ दर्दने अतभयानको सन्त्र्दभणमा सरकारी र गैर सरकारी 
संस्थािरबीच अन्त्तरवक्रया कायणक्रम सम्पन्न भएको ।  

 मंगला-सािना र्दीर्णकालीन प नणस्थापना केन्त्र सञ् चालन १९ जनाले सेिा तलएको ।  

 िराएका बालबातलका तथा बेिारीस फेला परेका ७ सय २२ जना बालबातलकाको पाररिाररक 
प नतमणलन र ९२ जना बालबातलकालाई बाल गिृमा प नस्थाणपना गररएको ि । 

 १२ क्तजल्लामा सिालनमा रिेको बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ बाट जोक्तिमपूणण अिस्थामा रिेका 
२ िजार १ सय १७ बालबातलका (बालक ९ सय ७१ र बातलका १ िजार १ सय ४६) को 
आपत्कालीन उर्द्ार गरी राित, मनोविमशण र पाररिाररक प नतमणलन तथा प नस्थाणपना गररएको ि । 

 विशेष िेरचाि र संरक्षणको आिश्यकता भएका बालबातलकाको तनक्तम्त वितभन्न ४७ िटा 
क्तजल्लािरूमा सिालनमा रिेका ५ सय ६८ िटा बाल गिृिरूको केन्त्रीय बाल कल्याण सतमतत र 
सम्बक्तन्त्धत क्तजल्ला बाल कल्याण सतमततिरूबाट तनयतमत अन गमन गरी पषृ्ठपोषण गररएको ि । 
यी बालगिृिरूमा १६ िजार ५ सय ४६ बालबातलका संरक्तक्षत रिेका (बालक ८ िजार ३ सय 
२२ र बातलका ८ िजार २ सय २४) िन  । बालकल्याण सतमततिरूबाट आ.ि. 
२०६८/०६९ मा १ सय ६२, २०६९/०७० मा ९१, २०७०/०७१ मा ४ सय १६, 

२०७१/०७२ मा ४ सय ७३, २०७२/०७३ मा ४ सय १४, २०७३/०७४ मा ४ सय ६२, 

र चाल  आ.ि.को प्रथम आठ मविनामा २ सय ७१ िटा बालगिृिरूको अन गमन गरी पषृ्ठपोषण 
प्रर्दान गररएको ि ।  

 आतथणक विकास र अथणतन्त्रमा सम्बक्तन्त्धत क्षेरबाट प गकेो सियोगको सक्तक्षप्त विश्लषेण, 
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 अपाितासम्बन्त्धी सम र्दायमा चेतना अतभिवृर्द् भई अपािता भएका व्यक्तििर सम्मानपूिणक जीउन े
सामाक्तजक िातािरणको विकासमा सियोग प गकेो |  

 अपािता भएका व्यक्तििरको सामाक्तजक स रक्षा र सामाक्तजक संरक्षणमा सियोग प गकेो | 

 अपािताभएका व्यक्तििरलाई तनश ल्क सिायक सामग्री वितरण भई उनीिरको भौततक तथा 
सिारमा पि ुँच िवृर्द्मा सियोग प गकेो | 

 आिासीय प नस्थाणपना सेिा प्रर्दान माफण त सामाक्तजक न्त्याय र आधारभतू मानि अतधकारको 
संरक्षणमा सर्ाउ प गकेो, 

 सामाक्तजक स रक्षा भत्ताबाट उनीिरको रै्दतनक जीिनयापनमा सियोग प गकेो । 

९. आतथणक िषण २०७३÷७४ मा वितनयोक्तजत िजेट तथा िचणको यथाथण वििरणिः 
चाल  िचण        (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340011 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय 
51432 51432 100.00 

340013 समाज कल्याण पररषद् 20000 20000 100.00 
340014 समाज कल्याण केन्त्रिर 42350 31281 73.86 
340016 राविय मविला आयोग 68103 29413 43.19 
340101 मविला विकास कायणक्रम 41874 37276 89.02 
340102 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 133589 79444 59.47 
340105 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम 

समेत) 
275516 245347 89.05 

340107 बाल कल्याण कायणक्रम 57165 48689 85.17 
340108 बाल कल्याण सतमतत 62047 56205 90.58 
340112 लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स

स्थािरको एकीकृत विकास कायणक्रम 
291695 254855 87.37 

340113 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 96000 78082 81.34 
340802 मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम 

समेत) 
1154639 1050766 91.00 

 जम्मा 2294410 1982790 86.42 
 

     प ुँजीगत िचण        (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340011 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय 
19360 16240 83.88 

340014 समाज कल्याण केन्त्रिर 820 449 54.76 
340016 राविय मविला आयोग 23850 6487 27.20 
340101 मविला विकास कायणक्रम 3450 3290 95.36 
340102 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 1575 1366 86.73 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340105 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम 

समेत) 
200 82 41.00 

340107 बाल कल्याण कायणक्रम 23660 15940 67.37 
340108 बाल कल्याण सतमतत 18353 12719 69.30 
340112 लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स

स्थािरको एकीकृत विकास कायणक्रम 
1000 961 96.10 

340113 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 3846 3157 82.09 
340802 मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम 

समेत) 
148965 141644 95.09 

 जम्मा 245079 202335 82.56 

१०. आतथणक िषण २०७४/७५ मा वितनयोक्तजत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको िचणको अिस्थािः 
चाल  िचण            (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340011 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय 
56,892 36,483 64.13 

340013 समाज कल्याण पररषद् 20,000 15,000 75.00 
340014 समाज कल्याण केन्त्रिर 46,659 23,721 50.84 
340016 राविय मविला आयोग 98,532 29,136 29.57 
340101 मविला विकास कायणक्रम 54,877 31,720 57.80 
340102 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 112,570 41,763 37.10 
340105 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम 

समेत) 
262,405 89,807 34.22 

340107 बाल कल्याण कायणक्रम 67,823 28,705 42.32 
340108 बाल कल्याण सतमतत 78,601 42,579 54.17 
340112 लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स

स्थािरको एकीकृत विकास कायणक्रम 
282,369 2,200 0.78 

340113 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 109,320 8,203 7.50 
340802 मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम 

समेत) 
857,195 473,383 55.22 

 जम्मा 2,047,243 822,700 40.19 
 

प ुँजीगत िचण           (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340011 मविला,बालबातलका तथा समाज कल्याण 

मन्त्रालय 
7,726 818 10.59 

340013 समाज कल्याण पररषद् - 40 #DI V/0! 
340014 समाज कल्याण केन्त्रिर 2,250 2,055 91.33 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायणक्रम ि र्द बजेट िचण  प्रततशत 
340016 राविय मविला आयोग 6,879 3,244 47.16 
340101 मविला विकास कायणक्रम 11,565 429 3.71 
340102 मविला सशक्तिकरण कायणक्रम 2,807 - 0.00 
340105 समाज कल्याण कायणक्रम (जेष्ठ नागररक कायणक्रम 

समेत) 
4,644 4,411 94.98 

340107 बाल कल्याण कायणक्रम 19,465 - 0.00 
340112 लैविक विंसा तनिारणका लातग मविला स

स्थािरको एकीकृत विकास कायणक्रम 
1,000 - 0.00 

340113 रािपतत मविला उत्थान कायणक्रम 1,000 - 0.00 
340802 मविला विकास कायणक्रम(मविला जागतृत कायणक्रम 

समेत) 
155,212 62,772 40.44 

 जम्मा 212,548 73,769 34.71 
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यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठमूतम: 

राविय विकासमा यिुाहरूको िहृत्तर सहभातगता तथा पररचालन एिं खेलकुद क्षेरको विकास र विस्तार गनन 
यिुा तथा खेलकुदसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायनक्रमको तजुनमा, कायानन्त्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 
उदे्दश्यले वि.सं. २०६५ भाद्र १५ गते यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मन्त्रालयले 
यिुाका लातग पररचालन कायनक्रम, क्षमता अतभिवृि तथा सशक्तिकरण कायनक्रम र उनीहरूका लातग सहयोग 
तथा सहकायन कायनक्रम सञ्चालन गदआ रहरहेको भ भने खेलकुदतर्न  पूिानधार विकास, राविय तथा 
अन्त्तरानवियस्तरको प्रक्तशक्षण एिं प्रततयोतगताहरूको सञ्चालन र सहभातगता, प्रोत्साहनका कायनक्रमहरू सञ्चालन 
गदआ रएको भ ।  

२. दीर्नकालीन सोच: 

यिुाहरूको रधारभतू अतधकारको प्रत्याभतूत गदआ उनीहरूलाई नेततृ्िदायी भतूमकामा स्थावपत गराई राि 
तनमानणमा प्रमखु साेेदार बनाउन ेतथा खेलकुद र स्काउविङ्गको माध्यमबाि रािको प्रततष्ठा बढाउँदै मलुकुमा 
स्िस्थ, अनशुातसत, स्िािलम्बी र मयानददत नागररक तयार गने ।  

३. ध्येय: 

यिुाहरूलाई राि तनमानणको मूल प्रिाहमा समावहत गराई मलुकुको सिानङ्गीण विकास गने र ‘सबैका लातग 
खेलकुद’ को अिधारणाअनरुूप खेलकुद क्षेरलाई अनशुातसत, मयानददत एिं सवु्यिक्तस्थत बनाउँदै राविय 
विकासको एक महत्त्िपूणन पक्षको रूपमा स्थावपत गने । त्यसैगरी, स्काउविङ्गको माध्यमबाि बालबातलका 
तथा यिुालाई शारीररक, मानतसक, बौविक विकासका साथै अनशुातसत र स्िािलम्िी बनाई देश विकास 
कायनमा सहभागी गराउने । 

४. रणनीतत: 

४.१ समविगत लक्ष्यः 
 यिुाहरूलाई पररचालन तथा क्षमता अतभिवृि गरी मलुकुको सिानङ्गीण विकास गनन नेततृ्िदायी 

भतूमकामा स्थावपत गराई राि तनमानणमा प्रमखु साेेदार बनाउन े। 

 ‘सबैका लातग खेलकुद’ को अिधारणाअनरुूप खेलकुद क्षेरलाई अनशुातसत, मयानददत एिं सवु्यिक्तस्थत 
बनाउँदै राविय विकासको एक महत्त्िपूणन पक्षको रूपमा स्थावपत गने ।  

 खेल पूिानधारको विकासका साथै खेल प्रक्तशक्षण एिं प्रततयोतगता सञ्चालन र प्रोत्साहन कायनलाई समय 
सापेक्ष बनाई अन्त्तरानविय खेलकुद प्रततयोतगतामा सर्लता हातसल गनन खेलाडीहरूलाई सक्षम  

तलु्याउने ।  

 स्काउविङ्गको माध्यमबाि बालबातलका तथा यिुालाई शारीररक, मानतसक, बौविक विकासका साथै 
अनशुातसत र स्िािलम्िी बनाई देश विकास कायनमा सहभागी गराउने । 
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४.२ कायननीततक लक्ष्यहरः 
 यिुाहरूको प्रििनन लातग यिुा रदानप्रदान कायनक्रम सञ्चालन गने । 

 यिुाहरूलाई संगदित एिं मूलप्रिाहीकरण गनन राविय यिुा पररषद् गिन एिं यिुा सूचना केन्त्द्रको 
सदुृढीकरण गने ।  

 यिुाहरूको क्षमता अतभिवृि तथा सशक्तिकरणका लातग अतभमूखीकरण, तातलम, सम्मान, अनसुन्त्धान 
एिं िेिा प्रदान गने कायनक्रम सञ्चालन गने । 

 खेलकुदको विकासका लातग पूिानधार तनमानण, प्रक्तशक्षण तथा प्रततयोतगता सञ्चालन गने । 

 खेलकुदको विकासका लातग अध्ययन, अनसुन्त्धान कायनक्रम सञ्चालन गने । 

 स्काउविङ कायनलाई प्रभािकारी बनाउन पूिानधार विकास गने ।  

 स्काउविङ कायनक्रमबाि बालबातलका, वकशोरवकशोरी एिं यिुाहरूको क्षमता अतभिवृि तथा विकास 
गने ।  

 यिुा, खेलकुद एिं स्काउिको विकासका लातग नीततगत तथा कानूनी सधुार गरी सरकारी, तनजी र 
गैरसरकारी क्षेरको भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउने । 

४.३ रणनीततक उद्दशे्यहरू 

 १६–२५ िषन उमेर समूहका यिुाहरूलाई क्तशक्षा, क्षमता अतभिवृि मार्न त उद्यमशीलता प्रििनन गररने 
भ । 

 २६–४० िषन उमेर समूहका यिुाहरूलाई रोजगारी, स्िरोजगारी तथा उद्यमशीलता िवृि लक्तक्षत 
तातलम तथा प्रक्तशक्षणका कायनक्रमहरू सञ्चालन गररनेभ ।  

 स्िदेशी रोजगारी तसजनना गरी बेरोजगार यिुाका समस्यालाई क्रतमकरूपमा समाधान गदआ लतगनेभ । 

 दवु्यनसन एिम ्कूलत जस्ता असामाक्तजक वक्रयाकलापबाि यिुाहरूलाई मिु गनन सम्बक्तन्त्धत क्षेरगत 
तनकायहरू र गैर–सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकायन तथा समन्त्ियमा विशेष कायनक्रमहरू सञ्चालन 
गररनेभ ।  

 समाजमा विद्यमान गररबी, अक्तशक्षा, भुिाभूत, जातीय विभेद, लैङतगक वहंसा तथा अमानिीय कायनहरूको 
अन्त्त्यका लातग यिुा पररचालन गनन सम्बक्तन्त्धत क्षेरगत तनकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको 
सहकायन तथा समन्त्ियमा विशेष कायनक्रमहरू सञ्चालन गररनेभ ।  

 विकास कायनक्रम र विपद् व्यिस्थापनमा यिुा शक्तिलाई पररचालन गररनेभ ।  

 राविय यिुा पररषद्को गिन गररनभे ।  

 राविय विकासको नेततृ्ि र नीतत तनमानणको तहमा यिुालाई परु् याउन ततनलाई नेततृ्ि र नीतत 
तनमानणसम्बन्त्धी विषयहरूमा क्षमता अतभिवृि गररनेभ ।  

 रन्त्तररक र अन्त्तरानविय यिुा अनभुि रदान–प्रदान कायनक्रमलाई तनरन्त्तरता ददहनेभ ।  

 सबैका लातग खेलकुदको अिधारणाअनरुूप खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गररनेभ । 

 खेलकुदका हरेक क्षेर र स्तरमा मवहला सहभातगता बढाउन विविध खेलकुद गततवितध सञ्चालन 
गररनेभ । 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  183 

 विद्यालय, विश्वविद्यालय र सािनजतनक संस्थालाई खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गनन प्ररेरत  

गररनेभ । 

 अन्त्तरानवियस्तरमा खेलकुदका कायनक्रम तथा प्रततयोतगताहरूमा सहभातगतालाई प्रोत्साहन गररनेभ । 

 पयनिकीय, पिनतीय, परम्परागत तथा साहतसक खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गररनेभ । 

 विद्यमान भौततक पूिानधारको संरक्षण, सम्ििनन तथा विकास गदआ थप भौततक पूिानधारको तनमानण गररन े

भ । 

 वितभन्न दाततृनकाय र तमररािहरू समेतको सहयोग जिुाई अन्त्तरानविय मापदण्डअनरुूपको भौततक 
पूिानधार तनमानण गररनेभ ।  

 विश्व विद्यालयस्तरमा खेलकुदसम्बन्त्धी पूिानधार तनमानण गरी खेलकुद प्रततयोतगताहरू सञ्चालन गररन े

भ ।  

 स्काउविङ कायनक्रमलाई व्यापक रूपमा विस्तार गनन अतधकातधक सहभातगतामा िवृि गरी स्ियंसेिा र 
स्काउविङलाई विस्तार तथा व्यिक्तस्थत गररनेभ । 

५. कायनक्षरे 

नेपाल सरकार (कायनविभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोक्तजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुनपने कायनहरू 
देहायबमोक्तजम रहेका भनः् 

 यिुा तथा खेलकुदसम्बन्त्धी नीतत योजना तथा कायनक्रमको तजुनमा, कायानन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 
 यिुा पररचालन तथा राविय यिुा विकास, 
 यिुा तथा खेलकुदसम्बन्त्धी विषयको अध्ययन, अनसुन्त्धान, सिेक्षण, 
 यिुालयको सञ्चालन र यिुालयसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरानविय सम्पकन  र समन्त्िय, 
 यिुा जनशक्तिको प्रक्तशक्षण र तातलम, 
 यिुा तथा खेलकुदसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरानविय सम्बन्त्ध तथा प्रतततनतधत्ि, 
 खेलकुदसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरानविय कायनक्रम, 
 यिुा जागरण तथा विकाससम्बन्त्धी कायनक्रम, 
 यिुा तथा खेलकुदसम्बन्त्धी विषयमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको पररचालन तथा क्षमता 

विकास, 
 राविय खेलकुद पररषद् तथा खेलकुदसम्बन्त्धी अन्त्य राविय, क्षेरीय तथा अन्त्तरानविय संस्था, 
 नेपाल स्काउि  

६. रतथनक िषन २०७४/०७५ को बजेि ििव्यमा उक्तल्लक्तखत नीतत तथा कायनक्रमहरूको २०७४ 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नं. बजेि ििव्यको संक्तक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण 

१५२ यिुाहरूलाहन उद्यमशील बनाहन स्थानीय 
तहमा उत्पादन रोजगारी र रय रजननका 
अिसरहरू तसजनना गनन दश यिुा, एक 
उद्यम कायनक्रमलाहन सबै तनिानचन 

 यिुा उद्यम कायनक्रम १ सय ६५ ििा 
तनिानचन क्षेर मध्ये ३७ क्तजल्लाका ६५ ििा 
उद्यम समूह भनौि गररएको र अन्त्य बाँकी 
उद्यम समूह भनौिको कायन भहरहेको । 
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बुदँा नं. बजेि ििव्यको संक्तक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण 

क्षेरहरूमा नमूनाका रूपमा सञ्चालन गने । 
निीन खोज, रविष्कार तथा अनसुन्त्धान 
गने तथा समाजमा उत्कृि योगदान 
परु् याउने यिुा प्रततभाहरूलाहन सम्मान गने 
कायनलाहन तनरन्त्तरता ददन े। 

 वितभन्न क्षेरमा ख्यातत प्राप्त १० जना 
प्रततभािान यिुा तथा यिुा सम्बि संस्थालाहन 
राविय यिुा प्रततभा सम्मान द्वारा सम्मातनत 
गररएको । 

१५३ यथु तभजन, २०२५ मा यिुाको विकासको 
लातग उल्लेख भएका पाँच स्तम्भहरू 
गणुस्तरीय र व्यािसावयक क्तशक्षा, रोजगारी, 
उद्यमशीलता र सीप विकास, यिुा स्िास््य 
र सामाक्तजक सरुक्षा, पररचालन र नेततृ्ि 
विकासका साथै खेलकुद र मनोरञ्जन 
क्षेरसँग सम्बक्तन्त्धत कायनक्रम कायानन्त्ियनमा 
ल्याहनेभ ।  

 राविय यिुा पररषद मार्न त लाग ु पदानथको 
दवु्यनसनमा रहेको यिुाहरूलाहन स्िास््य 
सचेतनासम्बन्त्धी मनोपरामशन विद्हरू द्वारा 
मनोपरामशन सेिा प्रदान गररएको । 

 राविय खेलकुद पररषद मार्न त राविय तथा 
अन्त्तरानविय खेलकुद प्रततयोतगताहरूको 
रयोजना तथा सहभातगता तनरन्त्तर हनु े
गरेको । 

१५४ यिुाहरूको जोश, जाँगर र सीपलाहन 
सामाक्तजक सेिा र रतथनक वक्रयाकलापमा 
लगाउन यिुाहरूलाहन स्िंयसेिक सेिामा 
पररचालन गने कायनलाहन तनरन्त्तरता ददहन 
सेिा क्षेरलाहन थप विस्तार गररनेभ ।  

 राविय यिुा पररषद मार्न त समाजका लातग 
यिुाको एक ददन कायनक्रम रहेको जसमा 
समाजका वितभन्न क्षेरमा यिुाहरूलाहन 
स्ियंसेविको रूपमा पररचालन गररने । 

 नेपाल स्काउि मार्न त २००८ ििा स्काउि 
हकाहहरूमा हकाहन बैिक, हाहवकङ्ग, 
क्याक्तम्पङ्ग, स्ियंसेिाको साथै साहतसक, 
मानतसक र बौविक विकासका वक्रयाकलापहरू 
सञ्चालन भएको । 

१५५ कािमाडौंको मूलपानीमा अन्त्तरानवियस्तरको 
वक्रकेि मैदान तनमानण कायनलाहन प्राथतमकताका 
साथ अक्तर् बढाहन देशका वितभन्न ८ 
स्थानमा तनमानणाधीन वक्रकेि मैदान तनमानण 
कायनलाई तनरन्त्तरता ददएहने ।  

बैतडी बाहेक अन्त्य ७ स्थानमा वक्रकेि मैदान 
तनमानण कायन भहरहेको । 

१५६ लोकवप्रय खेल रु्िबल र वक्रकेिलाहन 
पवहलो चरणमा व्यािसावयक प्रततष्ठानहरूबाि 
प्रायोजन गरी राविय प्रततयोतगताहरू र 
अन्त्तरानविय सहभातगतामा सहभागी हनुे 

राविय खेलकुद पररषदको पूिन स्िीकृततमा EPL 

र DPL प्रततयोतगताहरू खेल क्ल्बहरूको 
रयोजनामा सञ्चालन भएको । 
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प्ररेरत गररनेभ ।  

१५७ यिुा तथा खेलकुद क्षेरका कायनक्रमहरूका 
लातग रू. २ अबन २४ करोड वितनयोजन 
भएको ।  

कुल वितनयोक्तजत बजेिको ४६.८० प्रततशत 
रकम खचन भएको (र्ाल्गणु मसान्त्तसम्म) 

७. रतथनक िषन २०७४/७५ को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणन कायनहरः 
राविय यिुा पररचालन कायनक्रम  

 अन्त्तरानविय यिुा ददिस २०१७ को अिसरमा वितभन्न क्षेरका ख्यातत प्राप्त १० जना यिुालाहन जनही 
रू एक लाख नगद र प्रशंसा परसवहत राविय यिुा प्रततभा परुस्कारद्वारा सम्मातनत गररएको । 

 बाह्य यिुा अनभुि रदान प्रदान कायनक्रम अन्त्तगनत भारतीय यिुा प्रतततनतध मण्डलको नेपाल भ्रमणका 
लातग बोलपर स्िीकृत भहन सम्ेौता भएको ।  

 यिुाका सर्लताका कथाहरू समेिेर यिुा सञ्चार रेतडयो कायनक्रम प्रत्येक हप्ताको रहतबार रेतडयो 
नेपालबाि प्रशारणा भहरहेको । 

 सबै मन्त्रालयका कायनक्रमहरूलाहन यिुा लक्तक्षत गराउनका लातग मन्त्रालय तथा केन्त्द्रीय तनकायका 
यिुा सम्पकन  तबन्त्दहुरू बीच अन्त्तवक्रन या सम्पन्न भएको । 

खेलकूद विकास कायनक्रम  

 खेलकुद ददिसको अिसरमा वितभन्न खेलका १० जना प्रततभािान खेलाडी तथा प्रक्तशक्षकहरूलाहन 
जनही रू एक लाख नगद र प्रशंसा पर सवहत राविय खेलकुद प्रततभा परुस्कारद्वारा सम्मान 
गररएको । 

राविय यिुा पररषद 

 कायनक्रम कायानन्त्ियन पकु्तस्तका तथा वितभन्न कायनक्रमहरूका कायनवितध तनदेक्तशका तयार पाररएको । 

 सूचनाको हकसम्बन्त्धी कानूनको कायानन्त्ियन सम्बन्त्धमा सरोकारिालासँग भलर्ल तथा अन्त्तरवक्रया 
सम्पन्न भएको र यस सम्बन्त्धमा क्तजल्ला यिुा सतमततहरूलाहन अतभमकु्तखकरण तथा पररपर गररएको । 

 यिुा उद्यम कायनक्रम १६५ ििा तनिानचन क्षेरमध्ये ३७ क्तजल्लाका ६५ ििा उद्यम समूह भनोि 
गररएको र अन्त्य बाकँी उद्यम समूह भनोिको कायन भहरहेको । 

 सबै क्तजल्ला यिुा सतमततमा अध्यक्ष र कायानलय प्रमखु सवहत स्िीकृत दरबन्त्दी अनरुूपको कमनचारीको 
व्यिस्था भएको । 

 ५ सय जना यिुाका लातग सीप तथा उद्यमक्तशलता विकास कायनक्रम अन्त्तगनत ५० क्तजल्लाबाि माग 
संकलन गरी भनोिको चरणमा रहेको । 

 परुस्कृत यिुा सञ्चाल तनमानणको लातग क्तजल्लाबाि त्याङ्क संकलन कायन शरुू । 

 क्तजल्ला यिुा सतमततका कम््यूिर अपरेिरलाहन कायानलय सञ्चालन र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी तातलम प्रदान 
गररएको । 
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 सबै क्तजल्ला यिुा सतमततमा अध्यक्ष र कायानलय प्रमखुलाहन चाल ुर.ि.को िावषनक कायनक्रमसम्बन्त्धी 
प्रिोतधकरण तथा गत र.ि.को िावषनक कायनक्रम सतमक्षासम्बन्त्धी कायनक्रम सम्पन्न भएको । 

 १ सय ४० जना यिुालाहन ५ समूहमा पवहलो चरणको यिुा अनभुि रदानप्रदान कायनक्रम सम्पन्न 
गररएको र दोश्रो चरणको ५ समूहको कायनक्रम यही चैर २३ गतेदेक्तख सञ्चालन गनेगरी क्तजल्लालाहन 
सहभागी भनोि गरी पिाउन पराचार गररएको । 

 राविय अपाङ्ग कोषसँग सम्ेौता गरी रकम तनकासा पश्चात अपाङ्ग यिुाका लातग सामग्रीहरू वितरण 
भहरहेको । 

राविय खेलकूद पररषद  

कायनक्रम तर्न  
 विदेशी रु्िबल प्रक्तशक्षकबाि नेपाली राविय विमलाई प्रक्तशक्षण गराउन ेलक्ष्य रहेकोमा जापानी विदेशी 

रु्िबल प्रक्तशक्षकबाि खेलाडीहरलाई प्रक्तशक्षण गराहरहेको । 

 मदन भण्डारी मेमोररयल अन्त्तरानविय रु्िबल रयोजना व्यिस्थापन खचन उपलब्ध गराई कायनक्रम 
सम्पन्न गररएको । 

 अगि १९ देक्तख ३० अगि २०१७ सम्म ताहपेयीमा रयोजना भएको २९औ ं समरयतुनभयानड 
२०१७ मा ६ खेलका १८ जना विद्याथी खेलाडी, ९ जना अवर्तसयल र १ जना परकार सवहत २८ 
जनाको िोली सहभागी भएको । 

 २९ ििा खेलका राविय प्रततयोतगता कािमाडौं, लतलतपरु, पोखरा, दाङ, ेापा, सनुसरी, मकिानपरु, 

कंचनपरु, मोरङ, रपन्त्देही र धनकुिामा २०७४ पसु ९ गतेदेक्तख मार् ९ गतेसम्म द्रोस्रो राविय 
खेलकुद पररषद् च्याक्तम्पयनतसप रयोजना गररएको । 

 खेलकुद क्तचवकस्सा तथा अनशुन्त्धान केन्त्द्रमा रिश्यक औषधी खररद गररएको र राविय विममा 
रहेका खेलाडी तथा प्रक्तशक्षकहरको स्िास््य परीक्षण गररएको । 

 साहतसक तथा पिनतीय खेलकुद प्रततयोतगता राक्तटिङ एण्ड क्यानोईङ, साहक्तक्लङ, रचनरी र ईक्िेिेररयन 
खेलको राविय प्रततयोतगता रयोजना गररएको । 

८. र.ि. २०७३/७४ मा वितनयोक्तजत बजेि तथा खचनको यथाथन वििरण : 

चाल ुखचन        (र. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/रयोग/तनकाय/कायनक्रम खदु बजेि खचन  प्रततशत 
343011 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 28978 28155 97.16 
343012 राविय खेलकुद पररषद् 1811931 1726814 95.30 
343013 राविय यिुा पररषद् 275077 232523 84.53 
343101 राविय यिुा पररचलन कायनक्रम 34508 23827 69.05 
343102 खेलकुद विकास कायनक्रम 174600 146959 84.17 

 जम्मा 2325094 2158278 92.83 
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पुजँीगत खचन        (र. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/रयोग/तनकाय/कायनक्रम खदु बजेि खचन  प्रततशत 
343011 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 56038 43755 78.08 
343013 राविय यिुा पररषद् 33913 33037 97.42 
343102 खेलकुद विकास कायनक्रम 870788 728129 83.62 

 जम्मा 960739 804921 83.78 
 

९. रतथनक िषन २०७४/७५ मा वितनयोक्तजत बजेि तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्मको खचनको अिस्था: 
चाल ुखचन        (र. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/रयोग/तनकाय/कायनक्रम खदु बजेि खचन  प्रततशत 
3430113 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 39,088 24,155 61.80 
3430123 राविय खेलकुद पररषद् 1,621,615 949,847 58.57 
3430133 राविय यिुा पररषद् 334,502 82,953 24.80 
3431013 राविय यिुा पररचलन कायनक्रम 45,743 4,071 8.90 
3431023 खेलकुद विकास कायनक्रम 203,662 83,508 41.00 

 जम्मा 2,244,610 1,144,534 50.99 
 

    पुजँीगत खचन        (र. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/रयोग/तनकाय/कायनक्रम खदु बजेि खचन  प्रततशत 
3430114 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 13,043 12,162 93.25 
3430134 राविय यिुा पररषद् 1,597 624 39.07 

 जम्मा 14,640 12,786 87.34 
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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 तसर्द्ान्त्तहरुको अनसुरण तथा राज्यका नीततहरुको 
क्रमशिः कायावन्त्ियन गदै नपेाललाई 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 हमलाहरुको प्रततरक्षा गदै देशको सािवभौतमकता, रावष्ट्रय स्ितन्त्रता र देशको क्षमता 
सतुनखित गरी रावष्ट्रय सरुक्षा कायम गने रहेको देखखन्त्छ । स्थापनाकालदेखख नै रक्षा मन्त्रालय अन्त्तगवत 
गौरिशाली ईततहास भएको नेपाली सेना रहेको छ ।  

2. ददर्वकालीन सोच: 

 रावष्ट्रय वहतको संरक्षण, सम्िर्द्वन र प्रिर्द्वन गने । 

3. उर्द्शे्य: 

 नेपाली सेनाको आधतुनकीकरण गरी रावष्ट्रय सरुक्षालाई मिितु बनाउन े। 

 नागररक—सेना सम्बन्त्ध (Civil Military Relation) का माध्यमबाट नागररक सिोच्चतालाई प्रिर्द्वन गने ।  
 तमरराष्ट्रहरूका सैतनक सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्त्धलाई थप सदुृढ गने तथा शाखन्त्त स्थापना कायवमा 

गणुात्मक र संख्यात्मक िवृर्द् गने । 

 मानिस्रोतको सिलीकरण एिं संगठनात्मक सधुार गरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई सिल, सक्षम 
र आकर्वक तनकायको रुपमा विकास गने ।  

 अन्त्तराववष्ट्रय मानि अतधकारसम्बन्त्धी कानूनहरुको पररपालना गरी मानि अतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्वन 
गने र गराउने । 

4. रणनीततक उद्दशे्य: 

 रक्षा मन्त्रालय एिं सेनाको संरचना, क्षमता तथा व्यािसावयक कुशलतामा अतभिवृर्द् गने । 

 सेनाको व्यिस्थापनसम्बन्त्धी रावष्ट्रय सरुक्षाका दृविले अतत गोप्य राख् नपुने बाहेकका सबै काम 
कायविाहीलाई पारदशी बनाउने । ऐन, तनयम तिुवमा तथा विद्यमान ऐन, तनयममा समय अनकूुल सधुार 
पररमािवन गने । 

 नागररक–सेना बीचको सम्बन्त्ध समुधरु बनाउन वितभन्न कायवक्रमहरू सञ् चालन गने ।  
 अन्त्तराववष्ट्रय शाखन्त्त स्थापनाथव नेपाली सेनाको सहभातगता संख्यात्मक र गणुात्मक रुपमा अतभिवृर्द् गने । 

 रक्षा मन्त्रालयमा रहेका तनिामती कमवचारीहरु र नेपाली सेनाका सकल दिावहरुको ब्यिसावयक क्षमता 
अतभिवृर्द् तातलम सञ् चालन गने ।  

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी तातलम तथा कायवक्रम सञ् चालन गने र सोसम्बन्त्धी अनगुमन, सनुिुाई, छानविन 
तथा सािवितनकीकरण र कारबाही गने । 
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5. कायवक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायव विभािन) तनयमािली, २०72 बमोखिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुवपने कायवहरू 
देहायानसुार रहेका छनि्ः 

 रावष्ट्रय सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, योिना तथा कायवक्रमको तिुवमा, कायावन्त्ियन, अनमुगन र मूल्याङ्कन;  

 नेपाली सेनाको गठन, पररचालन, व्यिस्थापन, तनयन्त्रण, लोकतान्त्रीकरण र पनुसंरचना; 
 सैतनक अतधकृत तथा ििानको अनशुासन र सेिा शतव; 
 सैतनक तातलम; सेनाको सवुिधा;  

 सैतनक हातहततयार तथा सामग्रीको खरीद र उत्पादन; 
 सैतनक कारबाही र सेनाको गततवितध; 
 सैतनक तनमावणशाला;  

 सैतनक प्रततष्ठापन (इन्त्स्टलेसन) र सञ्चार तथा यातायात; 
 सैतनक भण्डार;  

 सैतनक व्यारेक तथा कायावलयको व्यिस्था;  

 विकास कायव र विपद् उर्द्ार कायवमा सहयोग;  

 रावष्ट्रय सेिा दलको संगठन, तातलम र प्रशासन;  

 सैतनक कल्याण;  

 रावष्ट्रय तनकुञ्ज, िन्त्यिन्त्त ुआरक्ष र महत्िपूणव रावष्ट्रय सम्पदा तथा स्मारकको सरुक्षा; 
 नेपाली सैतनक विमान सेिा;  

 सैतनक कल्याणकारी योिना;  

 रावष्ट्रय सरुक्षा पररर्द् र सरुक्षा क्षेर सधुार;  

 तसलखाना;  

 सैतनक गपु्तचर विभाग;  

 सैतनक अस्पताल ।  

6. आतथवक िर्व 2074।75 को बिेट बक्तब्यमा उखल्लखखत नीतत तथा कायवक्रमको २०७४ 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
५८ काठमाडौं-तराई/मधेश द्रतुमागव चार िर्वतभर 

सम्पन्न गररनेछ । 

 हाल तैनाथ रहेको क्याम्पहरुबाट तनिगढ, बदुनु,े 
लेनडांडा, तसस्नेरी र मख्खिुशेीबाट वितभन्न खण्डहरुमा 
कवटङ्ग तथा वफतलङ्गको कायव  भइरहेको ।  

५९ नेपाली सेनाद्वारा तनमावणातधन खलुाल-ुलैफु-
कातलकोट-तसतमकोट सडक एक िर्वतभर 
हमु्ला खिल्ला सदरमकुामसम्म िोतडने । 

 कातलकोट खिल्लाको र्ाटापारी चौरसम्म खिप तथा 
ट्याक्टर सन्त्चालन भइरहेको । 

 कालीकोट खिल्लाको खितेगरा, र्ाटापारी चौर, बािरुा 
खिल्लाको धलुाचौर र ततथीचौर गरी ४ स्थानमा क्याम्प 
स्थापना गरी हालसम्म ७७.०८ वक.तम. आंखशक ट्रयाक 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2075 

 

रक्षा मन्त्रालय  190 
 

बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
सम्पन्न ।  

 कालीकोट खिल्लामा पने खशलाखित तभर इलाका र 
बािरुाको िडुीगाड, रागेगौडा इलाकामा ट्रयाक खोल्न े
कायव सम्पन्न । तोलीतभर इलाकामा सडक चौडा गने 
कायव तथा तरु्ारापानी र लेिडी, तबन्त्छाल तभर, 
सेतीखोला, हलगौडेतभर इलाकामा ट्रयाक खोल्न े कायव 
भइरहेको । 

५९ डोल्पा सदरमकुामलाई एक िर्वतभर सडक 
सञ् िालमा िोतडन े। 

 ११७.७७ वक.तम. मध्ये हालसम्म ११५ वक.तम. ट्रयाक 
खलु्ला गररएको र वितभन्न सेक्टरमा मोड सधुार तथा 
अपग्रतेडङ्ग तथा रक कवटङ्गको कायव सम्पन्न । 

 डोल्पा खिल्ला सडक सन्त्िालमा िोतडएको ।  
१९९ नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम 

बनाउँदै रावष्ट्रय सरुक्षा, विपद् व्यिस्थापन र 
विकास तनमावण कायवमा प्रभािकारी रुपमा 
पररचालन गररनछे । 

विपद् व्यिस्थापन 
(क) तमतडयम हेतलकप्टर-१ र लाईट हेतलकप्टर-२- को 
खररद सम्झौता भई प्राप्त हनु बाकँी रहेको ।  
हिाई क्षमता अतभिवृर्द् 

(क) MI 17 V5 हेतलकप्टर-२, Medium VVIP हेतलकप्टर-१, 

Fixed Wing Aircraft -१ र Trainer िहाि-२ खररद सम्झौता 
सम्पन्न भई प्राप्त हनु बाकँी रहेको । 

 

वितभन्न प्लान्त्टहरु 

(क) खररद प्रवक्रयामा रहेका Detonator Plant, Double 

Base Propellant Production Plant, 7.62mm Ammunition 

Production Line मध्ये Double Base Propellant 

Production Plant को कायवक्रम स्िीकृतत भई प्रतततपर 
खोल्ने प्रवक्रयामा रहेको । 

सिारी साधनहरु 
(क) साधारण तफव िः खरीद प्रकृयामा रहेका SUV Vehicle-१, 

Truck Container-१, Hard Top Jeep-७, Light Recovery-१, 

Work Shop Van-१, Water Tanker-१, Fork Lift-१, 

Ambulance-२, Male/Female Horse-५ र Bike-२ मध्ये 
हालसम्म SUV Vehicle-१, Hard Top Jeep-७ र Bike-२ प्राप्त 
भएको। 

(ख) अपरेशन तफव िः खरीद प्रकृयामा रहेका ७.५ टन ट्रक 
गोटा-३२, २.५ टन ट्रक गोटा-64 र डबल क्याब िीप 
गोटा-64 मध्ये हालसम्म डबल क्याब िीप गोटा-४८ 
प्राप्त भएको ।  
नेपाली सेनामा रहेका परुाना हततयारहरुलाई क्रतमक रुपमा 
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बुदँा नं. बिेट बक्तव्यको संखक्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
नयाँ हततयारहरुले बदल्ने योिनाअनरुुप हततयार खररदको 
लातग वितनयोखित रकमबाट खररद गनुवपने हततयारहरु 
खररद प्रवक्रयामा रहेको ।  
मेखशनरी औिारहरु 
नेपाली सेनाका वितभन्न तनकायहरुलाई आिश्यक पने सैतनक 
सामग्रीहरु खररद गरी सिल र सक्षम बनाउन े
योिनाअनरुुप स्िीकृत िावर्वक कायवक्रममा समािशे गररएका 
मद्दती फौिलाई आिश्यक सामग्री, विशेर् फौिलाई 
आिश्यक सामग्रीहरु, अवफस लगायत स्पेशल 
ईक्िीपमेण्टका सामग्री/उपरकणहरु खररद प्रवक्रयामा रहेको 
।  

१९९ यिुा शखक्तलाई अनशुातसत र राष्ट्रप्रतत खिम्मेिार 

नागररकको रुपमा राष्ट्र तनमावणमा सहभागी 
गराउन रावष्ट्रय सेिा दलको कायवक्रमलाई 
तनरन्त्तरता ददइएको छ। 

(क) तसतनयर तडतभिन तफव को िावर्वक सामवुहक तातलमको 
अखन्त्तम दीक्षान्त्त समारोह रावष्ट्रय सेिा दलका संरक्षक तथा 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शमाव ओलीको प्रमखु 
आततथ्यमा तमतत २०७४/११/१६ गते सम्पन्न भएको ।  

(ख) आ.ि.०७५/७६ मा ७७ िटै खिल्लाहरुमा NCC 
तातलम सञ्चालन गनवको लातग विद्यालयहरु छनौट गने कायव 
भइरहेको ।  
३ िरे् योिनाअनसुार दरिन्त्दी पदपूततव भइरहेको ।  

7. आतथवक िर्व २०७4/७5 को फागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्िपूणव कायवहरुिः 
 खशिपरुी कमाण्ड कलेिमा तनिामती तथा सरुक्षा तनकायका उच्च अतधकृतहरूको लातग सरुक्षासम्बन्त्धी 

विर्यमा १० ददन ेआिासीय तातलम सञ्चालन भएको । 

 सैतनक विविध सेिा तनयमािली, २०७४, सैतनक हिाई सेिा तनयमािली, २०७४ र सैतनक प्राड सेिा 
तनयमािली, २०७४ तिुवमा गरी कायावन्त्ियनमा ल्याइएको । 

िंगी अड्डातफव  आ.ि. २०७४/७५ को फागनु मसान्त्तसम्मको मखु्य मखु्य उपलखब्धहरु :  

 नेपाली सेनाको लातग आिश्यक वितभन्त् न ६ स्थानमा िग्गा खररद भएको । 

 वितभन्त् न अवफस ईक्यपुमेन्त्ट, हततयार, स्पेशल ईक्यपुमेन्त्ट, तडफेन्त्स स्टोरका सामग्री, सपोवटवङ्ग यतुनटका 
सामग्रीहरु ईक्यपुमेन्त्ट, स्िास्थ्य तफव का सामग्री तथा अन्त्य ईक्यपुमेन्त्टहरु खररद गररएको । 

 ३ स्थानमा वितभन्त् न भौततक पूिावधारको तनमावण कायव सम्पन्त् न भएको ।  

 २ स्थानमा भिन तनमावण कायव अखन्त्तम चरणमा रहेको । 

 १ सय ८२ नयाँ सिारीसाधन खररद गररएको। 

 Double Base Propellant Production Plant को कायवक्रम स्िीकृतत भई प्रतततपर खोल्ने प्रवक्रयामा 
रहेको । 
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8. आतथवक िर्व २०७3/७4 मा वितनयोखित बिेट तथा खचवको यथाथव वििरण: 
चाल ुखचव         (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय बिेट यथाथव खचव प्रततशत 

३४५०११३ रक्षा मन्त्रालय     ५१३९२     ४०२३७ 78.29 

३४५०१२३ रावष्ट्रय सरुक्षा पररर्द्    ३३१५१    ३३३२३ 100 

३४५०११३ िंगी अड्डा ३२६२८१५४  २५०६३२४ 76.81 

३४५०१४३ सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय ४७८७०६   ४७७२९३ 99.98 

३४५०१५३ िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोि एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर 
समेत) 

५३८१७०  ५३७९९८ 99.96 

३४५०१६३ सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि ५२८६४  ५१५९४ 97.59 

३४५०१८३ रावष्ट्रय सेिा दल १४५६७३  १४५६७३ 100 

३४५०१९३ अतत विखशि व्यखक्तहरूको सरुक्षा ८४४१ ८४४१ 100 

  िम्मा ३३९३६५५१ ३३८००८८३ 99.60 
    पुिँीगत खचव         (रु. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय बिेट अनमुातनत खचव प्रततशत 

३४५०११४ रक्षा मन्त्रालय २६६८ १८७९ 70.43 

३४५०१२४ रावष्ट्रय सरुक्षा पररर्द २९७० २९६८ 99.93 

३४५०१३४ िङ्गी अड्डा ६७७२६९२ ६७७२६८७ 100 

३४५०१४४ सैतनक हिाई महातनदेशनालय १६०००० १६०००० 100 

 िम्मा ७२०७२३० ७२०६४३४ 99.98 

9. आतथवक िर्व २०७4/७5 मा वितनयोखित बिेट तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्मको खचवको अिस्था: 
      चालू खचव                   (रु. हिारमा)  

ब .उ.शी.नं.  कायवक्रमको नाम खदु रकम यथाथव खचव प्रततशत 
3450113 रक्षा मन्त्रालय 70,374 30,221 42.94 
3450123 रावष्ट्रय सरुक्षा पररर्द् 40,930 28,128 68.72 
3450133 िंगी अड्डा 38,626,315 27,593,924 71.44 
3450143 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 512,579 379,826 74.10 
3450153 िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोि एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 687,922 536,493 77.99 
3450163 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि 76,740 56,660 73.83 
3450183 रावष्ट्रय सेिा दल 256,380 153,781 59.98 
3450193 अतत विखशि व्यखक्तहरुको सरुक्षा 11,212 8,167 72.84 

 िम्मा 40,282,452 28,787,200 71.46 

पुिँीगत खचव                          (रु. हिारमा) 
ब .उ.शी.नं.  कायवक्रमको नाम खदु रकम यथाथव खचव प्रततशत 
3450114 रक्षा मन्त्रालय    102,472      54,706  53.39 
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ब .उ.शी.नं.  कायवक्रमको नाम खदु रकम यथाथव खचव प्रततशत 
3450124 रावष्ट्रय सरुक्षा पररर्द्       2,403         781  32.50 
3450134 िंगी अड्डा  9,206,318   5,827,351  63.30 
3450144 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय     65,100      65,100  100.00 
3450164 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेि     13,200       8,193  62.07 
3450184 रावष्ट्रय सेिा दल    264,187    157,673  59.68 

 िम्मा  9,653,680   6,113,804  63.33 
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१.  पषृ्ठभतूम: 
नेपालको कुल क्षेरफलको ४४.७४ प्रततशत भभूाग िन जङ्गलले ढाकेको छ । कृवि लगायत पययटन, 

िातािरण, जैविक विविधता एिं भौगोतलक विकास संरचनाको मेरूदण्डको रूपमा रहेको िन क्षरेबाटै 
मलुकुिासीहरूका अतधकांश दैतनक आिश्यकताका काठ, इन्त्धन ७० प्रततशत, पशआुहार ४० प्रततशत, 

जडीबटुी लगायतका काष्ठ एिं गैरकाष्ठ िन पैदािारको आपूततय हुुँदै आएको छ । त्यसैगरी िन तथा 
जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृवियोग्य भतूमको संरक्षण र उत्पादकत्िमा िवृि, पानीमहुान, िन्त्यजन्त्त ु र 
जैविक विविधताको संरक्षण, जलिाय ुशिुीकरण जस्ता मानि स्िास््य रक्षा एिं प्रकृतत संरक्षण र िातािरणीय 
स्िच्छता कायम राख्न ेकाययमा ठूलो टेिा पगुकेो छ ।  
२.  दीर्यकालीन सोच: 

िन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेरको ददगो व्यिस्थापनद्वारा स्थानीय र राविय समवृिमा योगदान  
परु् याउने । 

३.  लक्ष्य: 

िन, िनस्पतत, जडीबटुी, िन्त्यजन्त्त,ु संरक्षक्षत क्षेर, जैविक विविधता र जलाधारको समकु्षचत संरक्षण, सम्िियन र 
सदपुयोग गदै रोजगारी तसजयना र आय िवृि गरी विपन्न िगयको जीविकोपाजयनमा सधुार र पाररक्षस्थततकीय 
प्रणालीबीच सन्त्तलुन कायम गने । 

४.  उद्दशे्य: 

 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु संरक्षक्षत क्षेर तथा जलाधारको संरक्षण एिं व्यिस्थापन गरी िातािरणीय 
सन्त्तलुन कायम राख् न े। 

 िन क्षेरको उत्पादकत्ि र िन पैदािारको उत्पादन िवृि गरी स्थानीय तथा राविय आिश्यकता 
पररपूततय गदै तनकासी प्रिियन गरी राविय अथयतन्त्रमा िन क्षेरको योगदान अतभिवृि गने । 

 सामदुावयक िन लगायतका समदुायमा आधाररत िन व्यिस्थापन पिततको विकास र प्रिियन गने । 

 िन क्षेरको संरक्षण, सम्िियन एिं व्यिस्थापनमा तनजी क्षेरलाई समेत संलग्न गराई आय आजयन 
तथा रोजगारीका अिसर तसजयना गने । 

 िन क्षेरको सशुासन सढुीढीकरण गने । 

५.  नीतत: 

 ददगो िन व्यिस्थापनद्वारा िनक्षेरको उत्पादकत्ि र िन पैदािारको उत्पादन िवृि गने ।  
 जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण लगायत िातािरणीय सेिाबाट प्राप्त हनुे लाभ िवृि गदै न्त्यायोक्षचत 
वितरण सतुनक्षित गने । 

 जल तथा भतूमको संरक्षणबाट भतूमको उत्पादकत्ि िवृि गनय जलाधार क्षेरको एकीकृत संरक्षण र 
व्यिस्थापन गने । 
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 सामदुावयक, कबतुलयती, साझेदारी, मध्यिती सामदुावयक, संरक्षक्षत, धातमयक लगायतका समदुायद्वारा 
व्यिक्षस्थत िनलाई पाररक्षस्थततकीय, आतथयक र सामाक्षजक रूपले सक्षम बनाउुँदै लाभको न्त्यायोक्षचत 
बाुँडफाुँड गने । 

 तनजी क्षेरलाई िन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउुँदै िनजन्त्य उद्यमको प्रिियन, उत्पादनको 
विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अतभिवृि र हररत रोजगारी तसजयना गने । 

 जलिाय ुपररितयनका नकारात्मक प्रभाि न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलनका उपाय अिलम्बन गने । 

 िन क्षेरमा सशुासन, समािेशीकरण र सामाक्षजक न्त्याय प्रिियनको लातग व्यिस्थापनलाई थप सक्षम 
बनाउने । 

६.  काययक्षरे: 

नेपाल सरकार (कायय विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोक्षजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू 
देहायानसुार रहेका छन ्ः 

 िन तथा भ—ूसंरक्षणसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजुयमा, कायायन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन;  
 राविय, िन क्षेर, सरकारी िन, सरकारद्वारा व्यिक्षस्थत िन, धातमयक िन, सामदुावयक िन, साझेदारी िन, 

कबतुलयती िन, चक्ला िन तथा तनजी िन आदद; 
 सरकारी तथा गैर सरकारी िन क्षरेको सिेक्षण, नाप नक्सा र सीमा तनधायरण;  
 िन जंगलको संरक्षण, उपयोग, सम्बियन र व्यिस्थापन;  
 िन पैदािार (काठ दाउरा, िन्त्यजन्त्त,ु जडीबटुी, गैरकाष्ठ पदाथय, िन क्षेरको पानी, माटो, ढुङ्गा तगट्टी, 
बालिुा आदद) को संरक्षण र व्यिस्थापन;  

 िनजन्त्य उद्योग र कच्चा पदाथयको प्रबन्त्ध;  
 िनसम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान, प्रचारप्रसार, तालीम, क्षमता अतभिवृि आदद;  
 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु जैविक विविधता तथा प्राकृततक िातािरणको संरक्षण, सदपुयोग र लाभको 
बाुँडफाुँड;  

 राविय तनकुञ्ज, िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष, क्षशकार आरक्ष, संरक्षण क्षरे, मध्यिती क्षेर, तसमसार र चरन क्षेरसंग 
सम्बक्षन्त्धत वििय;  

 हात्तीसार तथा क्षचतडयाखानाको व्यिस्थापन;  
 भ ूतथा जलाधार क्षेर, बहृत जलाधार क्षेर तथा तालतलैयाको संरक्षण, सम्िियन, विकास, समन्त्िय र 
व्यिस्थापन; 

 प्राकृततक िातािरणको संरक्षण र सन्त्तलुन;  
 िनस्पतत र जडीबटुीसम्बन्त्धी नीतत तथा अध्ययन, अनसुन्त्धान, प्रचारप्रसार, सिेक्षण, संकलन, प्रिियन, 

प्रशोधन, उत्पादन, उपयोग तथा व्यिसायीकरण; 
 िनस्पतत उद्यान तथा जडीबटुी उद्योग;  
 िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त ुर जैविक विविधता सङ्ग्रहालय;  
 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु जैविक विविधता, िन क्षेरस ग सम्बक्षन्त्धत जलिाय ुपररितयन, जलाधार संरक्षण 
र भ—ू संरक्षणसम्बन्त्धी प्रदशयनी तथा प्रचारप्रसार;  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

िन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 196 

 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता र भ—ूसंरक्षणसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय सक्षन्त्ध 
सम्झौताको कायायन्त्ियन;  

 िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त,ु जलाधार संरक्षण र भ—ूसंरक्षणसम्बन्त्धी विियमा राविय तथा अन्त्तरायविय संर्— 
संस्थासंग समन्त्िय र सम्पकय ;  

 प्रकृतत संरक्षण;  
 सरकारी, साियजतनक र तनजी क्षेरमा िकृ्षारोपण, िन विकास तथा व्यिस्थापन;  
 नेपाल िन सेिाको सञ्चालन ;  

७. आतथयक ििय 207४/७५ को बजेट िक्तव्यमा उक्षल्लक्षखत नीतत तथा काययक्रमको फागनु सान्त्तसम्मको 
प्रगतत वििरण्ः 

बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षक्षप्त व्यहोरा  फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

३१ स्थानीय तहको अतधकार सूचीतभर पने तर हाल 
विियगत मन्त्रालयहरुबाट कायायन्त्ियन भइरहेका 
आयोजना तथा काययक्रम मध्ये गाउुँपातलका 
तभरको रु. ५० लाखसम्म, नगरपातलका तभरको 
रु. १ करोडसम्म र उप महानगरपातलका तथा 
महानगरपातलका तभरको रु. २ करोडसम्म बजेट 
भएका आयोजनाहरु सम्बक्षन्त्धत विियगत 
मन्त्रालयहरुले साउन मसान्त्त तभर तत  स्थानीय 
तहमा रकम सवहत हस्तान्त्तरण गनुय पने र 
आिश्यक प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गराउन ु
पने व्यिस्था गरेको छ । 

भ ूतथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्त्तगयत रहेको क्षजल्ला 
भ ूसंरक्षण काययक्रम सम्बक्षन्त्धत स्थानीय तहमा 
गइसकेको । 

६३ रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रमको विस्ततृ गरुु 
योजना अनरुुपका वक्रयाकलाप सञ् चालन गररन े
छ । 

चरेुको स्िीकृत गरुुयोजनाबमोक्षजम ५२ िटा नदी 
प्रणालीमा ९ िटा वितभन्न विभागका १२८ के्षरीय तथा 
क्षजल्ला स्तरीय कायायन्त्ियन तनकायहरुबाट काययक्रम 
कायायन्त्ियन भइरहेको । 

७४ भतूम तथा जलाधार संरक्षण र िृक्षारोपणको 
माध्यमबाट प्राकृततक स्रोतको संरक्षण र 
ब्यिस्थापन गररनेछ । जलाधार संरक्षण एिं 

व्यिस्थापनका काययक्रममा जनसहभातगता 
पररचालन गररनेछ । प्राकृततक ताल तलैयाहरुको 
संरक्षण तथा व्यिस्थापन गररनेछ ।  

१२ िटा तालतलैया तसमसार के्षर व्यिस्थापन कायय 
सम्पन्न। 

१७ िटा गल्छी र पवहरो उपचार, ३ वकलोतमटर तसुँचाइ 
कुलो संरक्षण, १९ िटा पानी महुान संरक्षण, २३ िटा 
संरक्षण पोखरी तथा तालतलैया संरक्षण, ३.५ 
वकलोतमटर िायोइक्षन्त्जतनयररङ्ग, ७ िटा रेनिाटर /रनअफ 
हाभेक्षस्टङ्ग ड्याम तनमायण सम्पन्त् न । 

२०३ आयोजना/काययक्रमको विस्ततृ वक्रयाकलाप, सम्पन्न 
गनुय पने अितध र लागत, उपलक्षब्ध सूचक र 
क्षजम्मेिार कमयचारीसवहतको आयोजना कायायन्त्ियन 
कायय योजना भदौ १५ गतेतभर तयार गरी 
आयोजनास्थलमा र सम्बक्षन्त्धत मन्त्रालयको 
ििेसाइट माफय त साियजतनक गररनेछ । योजना/कायय

राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण विभागमा 
सञ् चातलत ५ िटा काययक्रमहरुको कायायन्त्ियन 
कायययोजना/काययवितध स्िीकृत । 
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क्रमको चौमातसक विभाजनसवहतको िावियक खररद 
योजना तयार गरी साउन मसान्त्ततभर स्िीकृत 
गरी सक्न ुपनेछ । 

२०४ सबै मन्त्रालय/तनकायबाट काययक्रम/आयोजना 
कायायन्त्ियनका लातग आिश्यक पने काययवितध तथा 
तनदेक्षशकाहरु तजुयमा तथा संशोधनको कायय साउन 

मसान्त्ततभर र तनयमािलीहरू तजुयमा तथा 
संशोधनको कायय भदौ १५ गतेतभर सम्पन्न 

गररनेछ । नयाुँ काययक्रम/आयोजना कायायन्त्ियनका 
लातग साउन मसान्त्ततभर आयोजना 
कायायलयहरु स्थापना गरर सवकनेछ । काययक्रम/आ
योजनाहरु सम्पन्न गने अितधभरका लातग स्पष्ट 
जनशक्षक्त योजना सवहत आिश्यक अस्थायी 
दरबन्त्दीहरु साउन मसान्त्त तभर स्िीकृत गरी 
सक्न ुपनेछ । 

अस्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत भई आयोजनामा कमयचारीहरु 
खटाउन ेकायय जारी रहेको । संसोतधत सामदुावयक विकास 
तथा हररयाली प्रिियन तनदेक्षशका तयार भई सम्बक्षन्त्धत 

क्षजल्लाहरुमा पठाइसवकएको । 

२०५ स्िीकृत संगठन संरचना र दरबन्त्दीअनरुुप 
आयोजना प्रमखु लगायत अन्त्य कमयचारीहरुलाई 
स्पष्ट कायय वििरण, मखु्य कायय सम्पादन सूचकहरु 
र आिश्यक अतधकार एिं क्षजम्मेिारी र 
उत्तरदावयत्ि सवहत आयोजनामा खटाइन े छ । 

यसरी कमयचारी खटाउदा कमयचारीको योग्यता, 
क्षमता, अनभुि र आयोजना कायायन्त्ियनमा 
विगतमा हातसल गरेको सफलताको अतभलेखलाई 
आधार बनाइनछे ।  

राविय तनकुञ्ज तथा िन्त्यजन्त्त ु संरक्षण विभागका 
महातनदेशक र संरक्षक्षत के्षरका प्रमखु संरक्षण अतधकृत 
तथा संरक्षण अतधकृत गरी जम्मा २० जनासुँग कायय 
सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको । िनस्पतत विभाग 
अन्त्तगयतका १० िटै कायायलय प्रमखुहरुसंग कायय 
सम्पादन करार सम्झौता भई वक्रयाकलाप कायायन्त्ियन 

भइरहेको । 

२०६ आयोजनामा खवटन े कमयचारीलाई आयोजनाको 
प्रावितधक पक्ष, कायायन्त्ियन वितध, अपेक्षक्षत प्रततफल 
र उपलक्षब्ध, अन्त्तर तनकाय समन्त्िय लगायतका 
विियहरुमा शरुुमै अतभमखुीकरण तातलम प्रदान 
गररनेछ ।  

संरक्षक्षत के्षरका प्रमखु संरक्षण अतधकृत तथा 
संरक्षण अतधकृत गरी जम्मा २० जना लाई साियजतनक  
खररदसम्बन्त्धी अतभमखुीकरण गररएको तथा निीनतम 

काययक्रमहरुको सञ् चालानाथय क्षजल्ला भ-ूसंरक्षण 
अतधकृतहरुसुँग अन्त्तरवक्रया गोष्ठी गररएको । 

२१० विभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुसुँग गररएको 
कायय सम्पादन सम्झौता अनरुुपका 
वक्रयाकलापहरुलाई तनक्षित भार ददई िस्तगुत 
आधारमा कायय सम्पादनस्तर मापन गररनेछ । 

तनक्षित अंकभन्त्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा तनजामती 
सेिा ऐनअनसुार परुस्कृत गररनछे ।  

सक्षचि र विभागीय प्रमखुहरु बीच कायय सम्पादन 
सम्झौता सम्पन्न भएको । 

२१३ शोधभनाय तनदेक्षशकाबमोक्षजम थ्रसेहोल्ड रकम पगुी 
सकेकोमा तरुन्त्तै र थ्रसेहोल्ड रकम नपगेुकोमा 
चौमातसक अितध समाप्त भएको अको चौमातसक 

भ ू तथा जलाधार संरक्षण विभाग अन्त्तगयत सञ् चातलत 
पियतीय समानकुुलन आयोजना अन्त्तगयत आतथयक ििय 
२०७०/७१ देक्षख आतथयक ििय २०७४/७५ काततयक 
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अितधतभर सम्बक्षन्त्धत योजना व्यिस्थापन 

कायायलयबाट सोधभनाय माग गररनछे । प्रत्येक 
मवहना समाप्त भएको तमततले १५ ददनतभर सोझै 
भकु्तानी र िस्तगुत सहायताको प्रततिदेन 
सम्बक्षन्त्धत कोि तथा लेखा तनयन्त्रक कायायलयमा 
प्रस्ततु गररनेछ ।  

मसान्त्तसम्म कुल ८९६६९९५३९ खचय भएकोमा 
८१३४०९९०० सोधभनायको लातग ADB मा 
पठाइएको । 

 

८. आतथयक ििय २०७४/७५ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पन्न भएका महत्त्िपूणय काययहरु्ः  
 २३० हेक्टर र्ासे मैदान व्यिस्थापनको कायय सम्पन्न भएको । 
 ५५ पटक चोरी क्षशकार तनयन्त्रणका लातग क्षस्िप अप्रशेन सम्पन्न भएको । 
 उपभोक्ता समूह/सतमततले मध्यिती क्षेरमा िकृ्षारोपणका लातग नसयरी सञ् चालन गरेको । 
 २० िटा संरक्षक्षत क्षेरमा िन डढेलो तनयन्त्रणको कायय शरुु भएको । 
 १ सय ६१ िटा सामदुावयक िन हस्तान्त्तरण भएको ।१ हजार ७० िटा सामदुावयक िन 
कायययोजना निीकरण भएको ।२१ िटा साझेदारी िनमा कायययोजनाबमोक्षजम व्यिस्थापन कायय 
भईरहेको । ६ िटा चक्ला िन व्यिस्थापन कायय भइरहेको। 

 रारा र शे-फोक्सणु्डो राविय तनकुन्त्जमा १ /१ िटा बह ुउदे्दश्यीय जतडबटुीको नसयरी सञ् चालनको 
कायय शरुु भएको ।िनस्पतत विभागद्वारा ६ िटा क्षजल्लाको वितभन्न पकेट क्षेरमा जडीबटुी खेती 
विस्तार अन्त्तगयत कृिक समूह गठन, तातलम सञ् चालन र समन्त्िय हनुकुा साथै जडीबटुीका ९ लाख 
बेनाय नसयरीमा तबउ तथा कवटंग राखी उत्पादन भइरहेको । 

 मानि िन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द्व व्यिस्थापनका लातग ६ स्थानमा विद्यतुीय तारिार, आर.तस.तस.िाल तनमायणको 
कायय प्रवक्रया शरुु भएको । 

 प्रदेश नं. ४ मा ४२५ हेक्टरको भानभुक्त प्राणी उद्यानको र्ोिणा भएको । 

९. आतथयक ििय २०७३/७४ मा वितनयोक्षजत बजेट तथा खचयको यथाथय वििरण्ः 
        चाल ुखचय         (रू. हजारमा) 

ि.उ.शी.नं. काययक्रमकोनाम बजेट खचय प्रततशत 

३२९०११…३/४ िन तथा भ ूसंरक्षण मन्त्रालय ८६४४३ ८५४८२ ९८.८९ 

३२९०१२…३/४ िन विभाग ६८०३६ ६०८८३ ८९.४९ 

३२९०१३…३/४ के्षरीय िन कायायलयहरु ९२४१२ ८७८९९ ९५.१२ 

३२९०१४…३/४ क्षजल्ला िन कायायलयहरु २५८८३८९ २२८२६२७ ८८.१९ 

३२९०१५…३/४ िनस्पतत विभाग ११४६८८ १००८०७ ८७.९० 

३२९०१६…३/४ भ ूसंरक्षण विभाग २६२२७ २३९७३ ९१.४१ 

३२९०१७…३/४ रा.तन. तथाि.ज.सं.विभाग ३१४८९३ २८३७६९ ९०.१२ 

३२९०१९…३/४ राविय तनकुञ्ज सरुक्षा टोली २६८३३२० २६८३३२० १००.०० 

३२९०१८…३/४ हाक्षत्तसारहरु १२८९९९ १०६९९८ ८२.९४ 

३२९०२०…३/४ िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण विभाग ३९९८५ ३४१६६ ८५.४५ 
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ि.उ.शी.नं. काययक्रमकोनाम बजेट खचय प्रततशत 

३२९१०१…३/४ िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना १४५५४ ११२८९ ७७.५७ 

३२९१०२…३/४ जडीिटुी विकास काययक्रम ६९५३५ ६३७०१ ९१.६१ 

३२९१०४…३/४ केन्त्रीयिन तातलम तथा प्रसार केन्त्र ५६९६९ ५६९६९ १००.०० 

३२९१०६…३/४ राविय िनविकास तथाव्यिस्थापन 
काययक्रम 

११२८३९ ८०७६२ ७१.५७ 

३२९१०८…३/४ ि.ृक्ष सधुार िकृ्षारोपण तथा तनजी िन 
काययक्रम 

३१२७४४ २५५००४ ८१.५४ 

३२९१०९…३/४ िन्त्य जन्त्त ुआरक्ष आयोजना १७८१६४ १०७४६८ ६०.३२ 

३२९११२…३/४ राविय तनकुन्त्ज आयोजना ५३९३३४ ३३१३४९ ६१.४४ 

३२९११४…३/४ रेड कायायन्त्ियन केन्त्र १४९००५ १४९००५ १००.०० 

३२९११५…३/४ रािपततचरेु संरक्षण कायंक्रम १७७१२० १५५१६८ ८७.६१ 

३२९१२३…३/४ िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणकोलागी के्षरीय 
सहयोग 

६९२९४ ४४८१८ ६४.६८ 

३२९१२७…३/४ पियततय जलाधारहरुको जलिाय ु
पररितयन समानकुुलन आयोजना 

१५२७११ ११५४०० ७५.५७ 

३२९१२८…३/४ नेपाल व्यापार एकीकृत रणतनतत १२८४४ १०९५४ ८५.२८ 

३२९१५२…३/४ पहाडी साना वकसानलातगअनकूुलन 
आयोजना 

३२९८४ २४१८२ ७३.३१ 

३२९१५४…३/४ िन्त्जन्त्त ुअपराध तनयन्त्रण आयोजना २९४११ १८३७३ ६२.४७ 

३२९१५५…३/४ क्षजल्ला भसंूरक्षण कायंक्रम २४८८८७ २३९४७५ ९६.२२ 

३२९१५६…३ सामदुावयक विकासतथािन÷जलाधार 
संरक्षणआयोजना 

१७३७२ १७११३ ९८.५१ 

३२९८०१…३/४ िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास ३०५९८ २९२११ ९५.४७ 

३२९८०४…३/४ सामदुावयक तथा कितुलयतत िन 
विकास 

३१६४२७ २८३५०४ ८९.६० 

३२९८०५…३/४ िनस्पततअध्ययन अनसुन्त्धान २१७९७ १९७७५ ९०.७२ 

 कुल जम्मा ८६८५९८१ ७७६३४४४ ८९.३८ 
 

             पुुँजीगत खचय           ( रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.नं. काययक्रमको नाम बजेट खचय प्रततशत 

३२९०११…३/४ िन तथा भ ूसंरक्षण मन्त्रालय २८८०६ २८७६६ ९९.८६ 

३२९०१२…३/४ िन विभाग ५८१५० ५४८२४ ९४.२८ 

३२९०१३…३/४ के्षरीय िन कायायलयहरु ७०५० ५३९४ ७६.५१ 

३२९०१४…३/४ क्षजल्ला िन कायायलयहरु १०९७० ९५६५ ८७.१९ 

३२९०१५…३/४ िनस्पतत विभाग १२२८० १०५६३ ८६.०२ 

३२९०१६…३/४ भ ूसंरक्षण विभाग ४३८३३ ३९५१० ९०.१४ 

३२९०१७…३/४ रा.तन. तथाि.ज.सं.विभाग ८१६६४ ६४८३९ ७९.४० 

३२९०१९…३/४ राविय तनकुञ्ज सरुक्षा टोली ३०८६६५ ३०८६६५ १००.०० 
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ि.उ.शी.नं. काययक्रमको नाम बजेट खचय प्रततशत 

329019-3/4 हाक्षत्तसारहरु १०६२ १०५४ ९९.२५ 

३२९०२०…३/४ िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण विभाग ३७५ ३६५ ९७.३३ 

३२९१०१…३/४ िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण 
आयोजना 

२२०१ १८३१ ८३.१९ 

३२९१०२…३/४ जडीिटुी विकास काययक्रम २७६४३५ १८७०९२ ६७.६८ 

३२९१०४…३/४ केन्त्रीयिन तातलम तथा प्रसार केन्त्र १३७६ १२१२ ८८.०८ 

३२९१०६…३/४ राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन 
काययक्रम 

५६०६८५ ४०१०२१ ७१.५२ 

३२९१०८…३/४ ि.ृक्ष सधुार िकृ्षारोपण तथा तनजी िन 
काययक्रम 

२३२६३९ २१७७३१ ९३.५९ 

३२९१०९…३/४ िन्त्य जन्त्त ुआरक्ष आयोजना २३५१४ २३३८७ ९९.४६ 

३२९११२…३/४ रावियतन कुन्त्ज आयोजना २०९१६३ १८८६५१ ९०.१९ 

३२९११४…३/४ रेड कायायन्त्ियन केन्त्र १३०० ८२८ ६३.६९ 

३२९११५…३/४ रािपतत चरेु संरक्षण कायंक्रम १६७०१८४ १५६८०६५ ९३.८९ 

३२९१२३…३/४ िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको लागी के्षरीय 
सहयोग 

६४३८७ ३३६८४ ५२.३१ 

३२९१२७…३/४ पियततय जलाधारहरुको जलिाय ु
पररितयन समानकुुलन आयोजना 

७२३७३४ ४८१६४१ ६६.५५ 

३२९१२८…३/४ नेपाल व्यापार एकीकृत रणतनतत ४५३८० ४४९१५ ९८.९८ 

३२९१५२…३/४ पहाडी साना वकसानका लातग 
अनकूुलन आयोजना 

१७४९३३ ७५९८४ ४३.४४ 

३२९१५४…३/४ िन्त्जन्त्त ुअपराध तनयन्त्रण आयोजना ७२५ २८३ ३९.०३ 

३२९१५५…३/४ क्षजल्ला भसंूरक्षण कायंक्रम ७११०२३ ६७२३२१ ९४.५६ 

३२९१५६…३/४ सामदुावयक विकास तथा िन÷जलाधार 
संरक्षण आयोजना 

६५०४४ ६३५०४ ९७.६३ 

३२९८०१…३/४ िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास ५४१९९ ४९८०२ ९१.८९ 

३२९८०४…३/४ सामदुावयक तथा कितुलयतत िन 
विकास 

६५१९३ ५६९४८ ८७.३५ 

३२९८०५…३/४ िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान ५२३० ४८४३ ९२.६० 

 कुल जम्मा ५४४०२०० ४५९७२८८ ८४.५१ 

 

१०.  आतथयक ििय 207४/7५ मा वितनयोक्षजत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचयको अिस्था्ः 
     चाल ुखचय           (रू. हजारमा) 

ि.उ.शी.नं. काययक्रमको नाम बजेट खचय प्रततशत 

3290113 िन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 137,341 69,093 50.31 
3290123 िन विभाग 102,375 41,731 40.76 
3290133 के्षरीय िन कायायलयहरु 99,855 67,400 67.50 
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3290143 क्षजल्ला िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक 
समेत) 

3,121,117 1,689,846 54.14 

3290153 िनस्पतत विभाग 144,049 78,471 54.48 
3290163 भ-ूसंरक्षण विभाग 31,534 19,750 62.63 
3290173 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण विभाग 449,669 182,861 40.67 
3290183 राविय तनकुन्त्ज (सरुक्षा टोली) 3,287,414 2,415,827 73.49 
3290193 हाक्षत्तसारहरु 152,813 79,504 52.03 
3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 48,176 26,947 55.93 
3291013 िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 16,160 5,073 31.39 
3291023 जतडबटुी विकास काययक्रम (कणायली जडीबटुी 

प्रशोधन समेत) 
139,699 18,448 13.21 

3291043 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 63,001 42,816 67.96 
3291063 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन काययक्रम 132,056 39,206 29.69 
3291093 िकृ्ष सधुार िकृ्षारोपण तथा तनजी िन काययक्रम 243,669 54,373 22.31 
3291143 िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष आयोजना 139,440 57,412 41.17 
3291153 राविय तनकुन्त्ज आयोजना 648,077 293,930 45.35 
3291233 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 157,662 4,816 3.05 
3291243 रािपतत चरेु - तराई मधेश संरक्षण विकास 

सतमतत 
176,788 66,777 37.77 

3291273 िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग 
प्रिियन आयोजना 

34,966 15,803 45.20 

3291543 पियतीय जलाधारहरुको जलिाय ुपररितयन 
समानकूुलन आयोजना 

188,114 104,352 55.47 

3291553 नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतत (िन काययक्रम 
) 

13,706 3,819 27.86 

3291563 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन 
आयोजना 

73,008 26,177 35.85 

3291573 िन्त्यजन्त्त ुअपराध तनयन्त्रणका लातग दक्षक्षण 
एक्षशया कानून कायायन्त्ियन सञ्जालको 
शसक्षक्तकरण आयोजना 

39,602 8,343 21.07 

3298043 क्षजल्ला भ-ूसंरक्षण काययक्रम 286,892 179,757 62.66 
3298053 सामदुावयक विकास तथा िन / जलाधर 

संरक्षण आयोजना 
18,224 13,388 73.46 

3298063 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास आयोजना 30,536 16,497 54.02 
3298083 सामदुावयक तथा कितुलयती िन विकास 

काययक्रम 
270,326 95,864 35.46 

3298093 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरण 23,010 9,423 40.95 
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काययक्रम 
 जम्मा 10,269,279 5,727,704 55.78 

 

     पुुँजीगत खचय        (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.नं. काययक्रमको नाम बजेट खचय प्रततशत 

3290114 िन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालय 15,527 1,916 12.34 
3290124 िन विभाग 5,545 999 18.02 
3290134 के्षरीय िन कायायलयहरु 16,185 4,324 26.72 
3290144 क्षजल्ला िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक 

समेत) 
16,852 1,744 10.35 

3290154 िनस्पतत विभाग 8,907 2,382 26.74 
3290164 भ-ूसंरक्षण विभाग 31,549 3,938 12.48 
3290174 राविय तनकुन्त्ज तथा िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण विभाग 182,455 1,529 0.84 
3290184 राविय तनकुन्त्ज (सरुक्षा टोली) 251,613 186,097 73.96 
3290194 हाक्षत्तसारहरु 1,254 505 40.27 
3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 930 362 38.92 
3291014 िन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोजना 2,474 390 15.76 
3291024 जतडबटुी विकास काययक्रम (कणायली जडीबटुी 

प्रशोधन समेत) 
156,518 28,392 18.14 

3291044 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 1,561 1,075 68.87 
3291064 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन काययक्रम 530,696 163,237 30.76 
3291094 िकृ्ष सधुार  िकृ्षारोपण तथा तनजी िन 

काययक्रम 
36,841 16,733 45.42 

3291144 िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष आयोजना 62,736 21,302 33.95 
3291154 राविय तनकुन्त्ज आयोजना 346,425 78,351 22.62 
3291234 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 1,000 - 0.00 
3291244 रािपतत चरेु - तराई मधेश संरक्षण विकास 

सतमतत 
1,741,985 685,547 39.35 

3291274 िन्त्यजन्त्त ुसंरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग 
प्रिियन आयोजना 

90,256 15,204 16.85 

3291544 पियतीय जलाधारहरुको जलिाय ुपररितयन 
समानकूुलन आयोजना 

747,001 146,555 19.62 

3291554 नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतत (िन 
काययक्रम ) 

77,855 45,828 58.86 

3291564 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन 
आयोजना 

446,272 87,787 19.67 

3291574 िन्त्यजन्त्त ुअपराध तनयन्त्रणका लातग दक्षक्षण 800 200 25.00 
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एक्षशया कानून कायायन्त्ियन सञ्जालको 
शसक्षक्तकरण आयोजना 

3298044 क्षजल्ला भ-ूसंरक्षण काययक्रम 16,832 9,843 58.48 
3298054 सामदुावयक विकास तथा िन / जलाधर 

संरक्षण आयोजना 
153,452 65,287 42.55 

3298064 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास 
आयोजना 

54,901 15,825 28.82 

3298084 सामदुावयक तथा कितुलयती िन विकास 
काययक्रम 

95,151 26,765 28.13 

3298094 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा 
बजारीकरण काययक्रम 

5,543 1,951 35.20 

 जम्मा 5,099,116 1,614,068 31.65 
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शिक्षा्मन्त्रालयगत 
 

१. पषृ्ठभ ूम: 
शिक्षा मन्त्रालयगतको स्थापना वर.सं. २००७ सालयगमा भएको हो। ,ाष्ट्रको शिक्षासम्बन्त्धी सम्पू ण नी प  नधाण, , 
तोजना  नमाण , कातणक्रम काताणन्त्रतन, अन ुमन पथा मूल्ताङ्कन  ,ी शिक्षा् क्षेरको व्तरस्थापन , सेरा 
रगतदान  नुण तस मन्त्रालयगतको दावतत्र पथा शजम्मेरा,ी हो्। रगता,शम्भक्बालयगवरकास्देशि्उच्च्शिक्षासम्मको्
िैशक्षक्समन्त्रत्पथा्व्तरस्थापन्कातण् शिक्षा्मन्त्रालयगतबाट्सम्पादन्हुुँदै्आएको्छ्। 
 

२.्दीर्णकालयगीन्सोच: 
,ावष्ट्रत पथा अन्त्प,ाणवष्ट्रत स्प,को जनिशि बजा,को मा लयगाई सम्बोधन  नण सक्न े दक्ष एरं उत्पादनिीलयग 
जनिशि वरकासका लयगा   सबै पहमा   ुस्प,ीत शिक्षाको समपामूलयगक पहुुँच स ुनशिप  ने्। 
 

३.्ध्तेत: 
  र,र पथा वपछ िएका क्षेरका  न,क्ष, रगतौढहरूलयगाई लयगशक्षप  ,ी कातणमूलयगक साक्ष,पा कातणक्रम सञ्च्ालयगन 

 ने्। 
 पूरण रगताथ मक शिक्षाको वरकास्, वरस्पा,  ने्। 
  निलु्क आधा,भपू शिक्षाको रगतत्ताभ ूप  ने्। 
 ,ोज ा,मूिी, दक्षपामा आधार,प व्तारसावतक शिक्षा , पा लयगमको वरस्पा, , वरकास  ने्। 
 ज्ञानमा आधार,प समाज्सजृनाको लयगा   उच्च शिक्षाको वरस्पा, , वरकास  ने्। 
 सका,ात्मक सामाशजक पर,रपणनका लयगा   शिक्षाको नी प्पथा्कातणक्रम वरस्पा,  ने्। 

 

४.्उद्दशे्त: 
 सबै्पह्,्वरषतको् शिक्षामा्समान्पहुुँच्वरस्पा,् ने्। 
 सबै्पहको् शिक्षालयगाई्  ुस्प,ीत, जीरनोपतो ी, सीपमूलयगक, ,ोज ा,मिुी् एरम्् समसामवतक्बनाउने् । 
 िैशक्षक्पद्ध पलयगाई् सजणनात्मक, व्तारहार,क, समारेिी्,्समपामूलयगक्बनाउुँदै्लैयगजाने् । 
 समग्र्शिक्षा्रगत ालयगीको् दक्षपा, रगतभारकार,पा्,्जराफदेहीमा्अ भरवृद्ध् ने्। 

 

५.्, नी प: 
 रगता,शम्भक्बालयग्वरकासलयगाई्समन्त्रतात्मक्रूपमा् वरस्पा,् ने्। 
  न:िलु्क् ,् अ नरातण् आधा,भपू् शिक्षा् ,् माध्त मक् पह् (९-१२)् को् एकीकृप् शिक्षा् पद्ध पको्

रगतभारका,ी् काताणन्त्रतन् ने्। 
 रगतावर धक्,्व्तारसावतक्शिक्षाका् क्षेरमा्लयग ानी्पथा्अरस,मा् वरस्पा,् ने्। 
 उच्च् शिक्षालयगाई् अनसुन्त्धानमूलयगक् बनाउुँदै्  नतमनका् पूराणधा,् वरकास् ,् अरस,हरूको् वरवर धक, ् 

 ने्। 
 साक्ष,पालयगाई्उत्पादकत्रसुँ ्आरद्ध् ,ी्अ भतानको् रूपमा्सञ्चालयगन् नण् । 
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 वरपन्न,  समान्त्पकृप् समदुात् ,् अपाङ्गपा् भएका् व्तशिहरूलयगाई् शिक्षामा् पहुुँच् स ुनशिप्  नण् लयगशक्षप्
कातणक्रमहरू्सञ्चालयगन् नण् । 

 सबै्पहको् शिक्षाको्   ुस्प,मा् सधुा,्ल्ताउने्। 
 लयग ानीको् रगत पफलयग्स ुनशिप् दै्जराफदेही्पद्द पको्वरकास् ने्। 

 

६.्कातणक्षरे: 
नेपालयग स,का, (कातणवरभाजन)  नतमारलयगी, २०७२ बमोशजम तस मन्त्रालयगतलेयग सम्पादन  नुणपने कातणहरू 
देहातानसुा, ,हेका छन्् : 

 शिक्षासम्बन्त्धी नी प, तोजना पथा कातणक्रमको पजुणमा, काताणन्त्रतन, अन ुमन , मूल्ताङ्कन; 
 रगता,शम्भक् बालयग् शिक्षा,् आधा,भपू,् माध्त मक् पथा् उच्च् शिक्षा,् दू,् शिक्षा,् रगतौढ् शिक्षा,् अनौपचार,क्

शिक्षा,्वरिेष्शिक्षा; 
 जनसंख्ता्शिक्षा्,्पौविक्आहा,्कातणक्रम;् 
 रगतावर धक्,व्तारसावतक्,नै पक्पथा्िा,ीर,क्शिक्षा; 
 शिक्षक्पा लयगम्,्िैशक्षक्जनिशि्वरकास्नी पको्पजुणमा् पथा्काताणन्त्रतन; 
 शिक्ष ्संस्थाहरू्( रुूकुलयग, मद,सा,् मु्बासमेप)्को् सञ्चालयगन्पथा्ब्तरस्थापन; 
 िलुयगा रगत पतो  पाबाट् छनौट् हनुलेयगाई् छाररशृि,् वरदेिमा् अध्ततन् अनसुन्त्धान्  नण् जाने् पथा्

वरदेिीहरूलयगाई्नेपालयगमा्अध्ततन,्अनसुन्त्धान् नण् आउने् स्रीकृ प्ददन;े  
 रगताशज्ञक्अनसुन्त्धान;् 
 पाठ्यक्रम्पथा्पाठ्यपसु्पक्वरकास,्वरप, ्,्काताणन्त्रतन; 
 शिक्षासम्बन्त्धी्सरेक्ष ,्पथ्ताङ्क्पथा्अनसुन्त्धान;् 
 पसु्पकालयगत्,्राचनालयगत; 
 शिक्षा्वरषतक्,ावष्ट्रत्पथा्अन्त्प,ाणवष्ट्रत्संस्थासुँ ्सम्पकण ्पथा्समन्त्रत;् 
 शिक्षासम्बन्त्धी्दईुपक्षीत्,्रहपुक्षीत्सम्झौपाका्लयगा  ्रगता,शम्भक्कातण;् 
 संतिु्,ाष्ट्रसंर्ीत्िैशक्षक,्रैज्ञा नक्पथा्सांस्कृ पक्संर््(तूनेस्को)्को्सशचरालयगत्सञ्चालयगन; 
 वरश्ववरद्यालयगत्पथा्अध्ततन्संस्थानको्समन्त्रत; 
 वरश्ववरद्यालयगत्अनदुान्आतो सुँ को् समन्त्रत; 
 जनक्शिक्षा्सामग्री्केन्त्रको् कातण् व्तरस्थापनमा् समन्त्रत; 
 साझा्रगतकािन; 
 नेपालयग्शिक्षा्सेरा्सञ्चालयगन्(आवकण तोलयगजी्समूह्राहेक); 

७.् आ थणक् रषण् २०७४/७५् को् बजेट् रिव्तमा् उशल्लयगशिप् नी प् पथा् कातणक्रमको् 7  ४्
फा नु्मसान्त्पसम्मको रगत  प्वरर, ः 

बुुँदा्नं. बजेट्रिव्तको्संशक्षप्त्व्तहो,ा फा नु्मसान्त्पसम्मको्रगत  प् 
12३ वरद्यालयगत् शिक्षालयगार्ण् समपामूलयगक् ,्   ुस्प,ीत्

बनाउुँदै् वरद्यालयगतहरूको व्तरस्थापकीत् क्षमपा्
अ भरवृद्ध्  ने्  ,ी् वरद्यालयगत् के्षर् वरकास् कातणक्रम 
काताणन्त्रतन् र,नेछ्।्आधा,भपू्पहको्शिक्षालयगार्ण्

स्रीकृप् कातणक्रम् काताणन्त्रतनमा् लयग  एको, वरद्याथी्
भनाण्अ भतानलयगार्ण्रगतभारका,ी्बनार्ण्वरद्यालयगत्बावह,्
,हेका बालयगबा लयगकालयगार्ण वरद्यालयगत भर् ल्ताउने्  ,ी्
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बुुँदा्नं. बजेट्रिव्तको्संशक्षप्त्व्तहो,ा फा नु्मसान्त्पसम्मको्रगत  प् 
अ नरातण् ,्  न:िलु्क् पथा माध्त मक् पहको्
शिक्षालयगार्ण् क्रमि:्  न:िलु्क् बनार्ने् नी प् कातमै्
,ािेको् छु् । पाठ्त्क्रममा् आधार,प् रगतवर धमैरी्
शिक्ष ्  सकार्् कातणक्रमलयगार्ण्  न,न्त्प,पा ददएको्
छु । 

कातणक्रम्अ ा ि्बढार्एको,्चालयगु् आ.ब. १५८२मा््
वरद्यालयगतलयगाई् शजल्लयगा् शिक्षा् काताणलयगत् माफण प् सूचना्
रगतवर ध् (ICT) व्तरस्थापन् कातणक्रमको्  न मि्
स्रीकृप् कातणक्रम् ,् बजेट् शज.शि.का.् माफण प्
अनदुानको् रुपमा् वरप, ्  नण् कातणक्रम् ,् रजेट्
सवहप्पठार्एको्। 

174 िलुयगा् पथा् रैकशल्पक् वरद्यालयगतहरूमाफण प् वरद्यालयगत्
बावह,् ,हेका् वरद्यालयगत् जान े उमे,का् सबै्
बालयगबा लयगकाहरूलयगार्ण् वरद्यालयगत् शिक्षाको् दात,ामा्
ल्तार्ण्  न,न्त्प, रूपमा् शिक्षा् हा सलयग्  ने् अरस,को्
स ुनशिपपा् र,नेछ्। 

िलुयगा् वरद्यालयगत्79्मध्ते्7 ्सञ्चालयगनमा्,हेका ।्
अनौपचार,क् रगतौढ् वरद्यालयगत् १७३् रटा् सञ्चालयगनमा्
,हेको्।् 

175 वरश्ववरद्यालयगतहरुबाट् उत्पाददप् जनिशिलयगाई् ,ाष्ट्र्
 नमाण मा् सहभा ी  ,ाउन् रगतावर धक् वरषतमा्
स्नापक् पह् ,् अन्त्त् वरषतमा् स्नापकोि,् पह् प,ुा्
 ,ेका तरुाहरुलयगाई्एक्रषणसम्म्स्थानीत्पहमा्,ही्
रगतावर धक्पथा् सामाशजक्स,ोका,का वरषतमा् कातण्
 नण् ,ावष्ट्रत् स्रतंसेरा् पर,चालयगन्  ने् कातणक्रमलयगाई 
 न,न्त्प,पा् ददर्नेछ ।स्थानीतस्प,मा् आरश्तक् पने्

 नम्न् पथा्मध्तमस्प,को् रगतवर धक् सीप् वरकास  
केन्त्रहरु्स्थापना् ने्कातण् अ ा ि्बढार्ने्छ । 

रगतवर धक् पथा व्तरसावतक् शिक्षा एरं् पा लयगमको 
वरकास्,्वरस्पा,को लयगा ी्हालयग सञ्च्ालयगनमा्,हेको 
कातणक्रमको् एवककृप वरर, ् अद्यार धक  ,ी्
आ ामी ददनहरुमा् भ ूोलयग जनसंख्ता् , 
आरश्तकपालयगाई आधा,् मानी नक्साङ्कन्  ने् कातण्
रगता,म्भ  र,एको्।  
 

7 3 आतोजना /कातणक्रमको् वरस्पपृ् वक्रताकलयगाप , सम्पन्न्
 नुणपने् अर ध् ,् लयगा प, उपलयगशब्ध् सूचक् ,्
शजम्मेरा,् कमणचा,ीसवहपको् आतोजना् काताणन्त्रतन्
कातणतोजना भदौ् १५्  पे भर् पता,्  ,ी्
आतोजनास्थलयगमा्,्सम्बशन्त्धप्मन्त्रालयगतको्रबेसार्ट 
माफण प् सारणज नक्  र,ने् छ् ।्
आतोजना /कातणक्रमको् चौमा सक् वरभाजन सवहपको 
रावषणक्िर,द्तोजना्पता,् ,ी्साउन्मसान्त्प भर्
स्रीकृप् र,सक्नपुनेछ्। 

कातणक्रम्काताणन्त्रतन्तोजना्पता,् ,ी्स्रीकृप 
रावषणक्िर,द्तोजना्काताणन्त्रतन्भएको । 

7 4 सबै् मन्त्रालयगत/ नकातबाट् कातणक्रम/आतोजना्
काताणन्त्रतन् लयगा  ् आरश्तक् पने् कातणवर ध् पथा्
 नदणशिकाहरु् पजुणमा् पथा् संिोधनको् कातण् साउन्
मसान्त्प भर्,् नतमारलयगीहरु्पजुणमा्पथा्संिोधनको्
कातण् भदौ् १५्  पे भर् सम्पन्न्  र,नेछ् ।् नताु्ँ
कातणक्रम/आतोजना् काताणन्त्रतनका् लयगा  ् साउन्
मसान्त्प भर् आतोजना् काताणलयगतहरु् स्थापना्
 र,सवकनेछ् ।् कातणक्रम/आतोजनाहरु् सम्पन्न्  ने्

कातणक्रम्काताणन्त्रतन्पशुस्पका्(शजल्लयगा्,्केन्त्रस्प,)्
पता,्  र,एको् अस्थाती् द,रन्त्दी् स्रीकृप्  ,ार्ण्
जनिशि्व्तरस्थापन् र,एको्। 
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बुुँदा्नं. बजेट्रिव्तको्संशक्षप्त्व्तहो,ा फा नु्मसान्त्पसम्मको्रगत  प् 
अर धभ,का् लयगा  ् स्पि् जनिशि् तोजनासवहप्
आरश्तक् अस्थाती् द,रन्त्दीहरु् साउन् मसान्त्प भर्
स्रीकृप् र,सक्नपुनेछ्। 

7 5 स्रीकृप्सं ठन्सं,चना्,्द,बन्त्दीअनरुुप्आतोजना्
रगतमिु् लयग ातप् अन्त्त कमणचा,ीहरुलयगाई् स्पि् कातण्
वरर, , मखु्त् कातणसम्पादन् सूचकहरु् ,् आरश्तक 
अ धका,् एरं् शजम्मेरा,ी् ,् उि,दावतत्रसवहप्
आतोजनामा् िटार्नछे ।तस,ी कमणचा,ी् िटाउुँदा्
कमणचा,ीको् तोग्तपा, क्षमपा, अनभुर् ,् आतोजना 
काताणन्त्रतनमा् वर पमा् हा सलयग्  ,ेको् सफलयगपाको्
अ भलेयगिलयगाई्आधा,्बनार्नेछ्। 

शजम्मेरा,ीसवहप् कमणचा,ी् व्तरस्थापनका् आधा,्
पता,्  ,ी कमणचा,ीहरुको् वरर, ् अद्यार धक्
 र,एको, शजम्मेरा,ीसवहप् स्थानीत् पहमा् अ धकृप्
पहका्कमणचा,ी्िटार्एको 

7 6 आतोजनामा् िवटने् कमणचा,ीलयगाई् आतोजनाको्
रगतावर धक् पक्ष, काताणन्त्रतन् वर ध, अपेशक्षप् रगत पफलयग्
,् उपलयगशब्ध, अन्त्प,्  नकात् समन्त्रत् लयग ातपका्
वरषतहरुमा् िरुुमै अ भमिुीक, ् पा लयगम् रगतदान्
 र,नेछ्। 

शजल्लयगा्शिक्षा्अ धका,ी2्कातणक्रम्अ धकृप्,्लेयगिा्
अ धकृपहरुलयगाई् अ भमिुीक, ् पा लयगम् सञ्चालयगन्
 र,एको्। 

7 8 आतोजनाको् पता,ीका् च, हरु् पू,ा्  ,ी् साउन्
मसान्त्प भर् बोलयगपर् आव्हान् ,् असोज मसान्त्प भर्
बोलयगपर् मूल्ताङ्कन्  ,ी् ठेक्का् सम्झौपा्
 र,सक्नपुनेछ । पोवकएको् समत भर् कातण् िरुु्
न ने् ,् आतोजना् काताणन्त्रतन् कातणतोजनाअनरुुप्
कातण् न ने्  नमाण ् व्तरसातीसुँ को् ठेक्का् सम्झौपा्
,द्द् र,नेछ्। 

काताणन्त्रतन्भर्,हेको्। 

7 9 एउटै्  नमाण ् व्तरसातीलेयग् आफ्नो् क्षमपाभन्त्दा्
बढीको् कातणका् लयगा  ् धे,ैरटा ठेक्का्  लयगने् ,् कातण्
सम्पन्न् न ने् रगतरशृिको् अन्त्त्त्  र,नेछ् ।्  नमाण  
व्तरसातीलेयग् ठेक्का् सम्झौपा्  ,ेप छ् सम्झौपा्
बमोशजमका्सबै्रा्केही्कातणहरुका लयगा  ्सहातक्
ठेक्का् सम्झौपा्  नुणपने् भएमा् सम्बशन्त्धप् आतोजना्
रगतमिुको  लयगशिप् स्रीकृ प्  लयगनपुनेछ् ।् अ प्
आरश्तक्कातणका् लयगा  ् बाहेक् एक्पहभन्त्दा् बढी 
पहमा्सहातक्ठेक्का्सम्झौपा् नण् नपार्ने्व्तरस्था्
 र,नेछ् ।् ,ावष्ट्रत सपकण पा् केन्त्रबाट् आतोजनाको्
 नमाण ्  ुस्प,को्रगतावर धक्प,ीक्ष ् र,नेछ्। 

काताणन्त्रतन्भर्,हेको्। 

717 कातण् सम्पन्न् भएप छ् कामको् भेर,वफकेिन्  ,ी्
कातण् सम्पन्न् भएको्  म पलेयग् १० ददन भर् कातण्
सम्पन्न्  बलयग् पता,्  र,नेछ् ।्  बलयग् पेि् भएको्
 म पलेयग् १५् ददन भर  बलयग् स्रीकृप्  ,ी् भिुानी्

काताणन्त्रतन्भर्,हेको्। 
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ददर्नेछ्। 

713 िोधभनाण्  नदेशिकाबमोशजम् थ्रसेहोल्ि् ,कम्
प ु सकेकोमा् परुुन्त्पै् , थ्रसेहोल्ि् ,कम् नप ेुकोमा्
चौमा सक् अर ध् समाप्त् भएको् अको् चौमा सक 
अर ध भर् सम्बशन्त्धप् आतोजना् व्तरस्थापन्
काताणलयगतबाट् सोधभनाण् मा ्  र,नछे् । रगतत्तेक्
मवहना् समाप्त् भएको्  म पलेयग् १५् दद नभर् सोझै्
भिुानी् ,् रस्प ुप सहातपाको् रगत परदेन् सम्बशन्त्धप्
कोष् पथा् लेयगिा्  नतन्त्रक् काताणलयगतमा् रगतस्पपु 
 र,नेछ । 

रन्त्द् भर्सकेका् प,ुाना् आतोजनाहरुको् सोधभनाण्
वहसार् फ,फा,कको् लयगा  ् अथण मन्त्रालयगतमा्
पठार्एको् छ् ।्  प् आ.र.् सम्म् सञ्च्ा लयगप्
आतोजनाका अ धकािको् सोधभनाण् रगताप्त् भर्सकेको्
छ् ।् केही् सोधभनाण् रगताप्त्  ने रगतकृतामा् छन ्।्
SSDP पफण को्सोधभनाण्DLI मा्आधार,प्भएको्,्
उि्DLI प,ुा्भए्नभएको्सम्बन्त्धमा्Third Party 
Verification भएप छ् अनमुा नप् १् मवहना्  भरमा्
सोधभनाण् रगताप्त्हनुे् । 

31 स्थानीतस्प,को् अ धका,् सूची भर् पने् प,् हालयग्
वरषत प् मन्त्रालयगतहरूबाट् कातान्त्रतन् भर्,,ेका्
आतोजना् पथा् कातणक्रममध्ते्  ाउुँपा लयगका भरको्
रू.् ५०् लयगािसम्म, न ,पा लयगका भरको् रू.् १्
क,ोि सम्म , उपमहान ,पा लयगका पथा महान ,पा लयग
का भरको् रू.् २् क,ोिसम्म् बजेट् भएका्
आतोजनाहरू् सम्बशन्त्धप् वरषत प् मन्त्रालयगतहरूलेयग्
साउन् मसान्त्प भर् पप्् पप्् स्थानीत् पहमा्
,कमसवहप् हस्पान्त्प, ्  नुण् पने् ,् आरश्तक्
रगतावर धक् सहतो ् उपलयगब्ध्  ,ाउनु् पने् व्तरस्था्
 ,ेको्छु्। 

शिक्षक् पथा् वरद्यालयगत् कमणचा,ीको् पलयगब् भिा्
हस्पान्त्प, ् भएको  नःिलु्क् पाठ्यपसु्पक् शिक्ष ्
 सकार्् सामग्री् छाररशृि् लयग ातपको् ,कम्
हस्पान्त्प, ्  र,एको स्थानीत् पहमा्  एको् सिपण्
अनदुान् काताणन्त्रतनका् लयगा  ् मा णदिणन् पता,्  ,ी्
पठार्एको्। 

47 आधा,भपू्पह्पथा्माध्त मक्पहका्कक्षा्१्देशि्
१०् सम्मका् शिक्षकहरूको् पलयगब, वरद्यालयगत्
कमणचा,ीहरूको् पार,श्र मक् अनदुान् ,् बालयग् वरकास्
कातणक्रमका् सहतो ीहरूको् पार,श्र मक् पथा्
सञ्चालयगन् िचण, माध्त मक् पहसम्मका् वरद्यालयगत्
सञ्चालयगन् पथा् व्तरस्थापन् अनदुान् रापपको् ,कम, 
शिक्ष ्  सकार्् सामग्री् ,् वकपाबी् कुना् कातणक्रम्
पथा्  न,न्त्प,् वरद्याथी्  सकार्् पफण को् ,कम, 
माध्त मक्पहसम्मका्वरद्याथीहरूका्लयगा  ्उपलयगब्ध्
 ,ार्ने्  निलु्क्पाठ्यपसु्पक्िर,द, छारा्छाररशि्
पथा् द लयगप् छाररशृि् ,् क ाणलयगी् के्षरका् वरद्याथी्
छाररशृि् पफण को् ,कम् स्थानीत् पहमा् हस्पान्त्प, ्
 ,ेको्छु्। 

स्थानीत्पहमा् एको्सिपण् अनदुान्काताणन्त्रतनका्
लयगा  ् मा णदिणन् पता,्  ,ी् पठार्एको् ।्
 ाउुँ/न ,पा लयगकाहरुलयगार्ण शिक्षक/सहतो ी्
कातणकपाण् आददको् पार,श्र मक् भिुानीको्
व्तरस्थापनका् लयगा  ् शजशिका/स्रोपकेन्त्र् माफण प्
सहजीक, ्  ,ी् भिुानी्  र,एको् ।्
शजशिका/स्रोपकेन्त्र् माफण प् सहजीक, ्  र,एको् ।्
शजशिका/स्रोपकेन्त्र् माफण प् वरद्याथी् पथ्तांक् पता,ी्
लयग ातपका्कातणमा्सहजीक, ् र,एको्। 

8.्आ थणक्रषण २०७4/७5्मा्तस्मन्त्रालयगतबाट्सम्पादन्भएका्महत्त्रपू ण् कातणहरूः् 
 समदुातमा्आधार,प् ,ी्कुलयग्३६्हजा,्५्सत्६८्(स,का,ी्स्प,बाट ३्हजा,्४्सत्४८्,्

 नजीस्प,बाट् ६् हजा,् १् सत् २०)रटा् रगता,शम्भक् बालयगवरकास/पूरण् रगताथ मक् शिक्षा् केन्त्रहरू्
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सञ्चालयगनमा्,हेका, कक्षा १ मा नताुँ भनाण भएका जम्मा वरद्याथीमध्ते बालयगवरकास पथा पूरणरगताथ मकको 
अनभुर  लयगई आउने वरद्याथीको् रगत पिप ६६.३् प ुकेो,् पूरण रगता.वर/ बालयगवरकास केन्त्रमा औषप 
भनाणद, ८४.१्%्प ुकेो्छ्।् 

 पहुुँच सधुा,का वर भन्न कातणक्रमको रगतभारका का,  शिक्षाको िूद् भनाणद, (NER) आधा,भपू पह्
(कक्षा्१-५)्को्९७.२%, (कक्षा १–८) को ९२.३% , माध्त मक पह्(९-१२)्को्४३.९% 
,हेका्छन्् ।् 

 आधा,भपू पहमा लैयगवङ्गक समपा समद,मा प ुकेो छ्भने् माध्त मक पह्(९-१२)्मा्०.९९्प ुकेो्
छ्। 

 रगतावर धक्धा,् सञ्चालयगनमा्२्सत्८४्रटा् वरद्यालयगतहरु्,हेका्,्पी् वरद्यालयगतहरु्मनाङ् शजल्लयगा्
बाहेक्७६्शजल्लयगाका्२ सत्१्स्थानीत्पहमा्सञ्चालयगनमा्,हेका्छन्् ।् 

 १६्रटा्पो लयगटेशक्नक् नमाण ा धन,  नमाण ा धन्मध्ते्१०्रटामा्िैशक्षक्सर्२०७४/०७५्देशि्
कातणक्रम्सञ्च्ालयगन्भर्,हेको्।् 

 नताुँ्सम्बन्त्धन ददएका्६८ रटा्सामदुावतक्वरद्यालयगतसवहप्१्सत्९४्रटा सामदुावतक्वरद्यालयगतमा्
TSEE ,् िप्लयगोमा ्/ रगतमा पर्पहमा्वर भन्न्वरषतमा्कक्षा सञ्च्ालयगन्भर्,हेको्। 

 वपछ िएका्क्षेरमा्बसोरास् ने्द लयगप, आददरासी्जनजा प, अपाङ्गपा्भएका्व्तशि, मधेसी, मवहलयगा्
एरं् आ थणक् रूपलेयग् वरपन्न्  न,क्ष,हरू् ,् नरसाक्ष,हरूलयगाई् लयगशक्षप्  ,ी्  न,न्त्प,् शिक्षाका् कातणक्रम्
वरप, ्पथा्सञ्चालयगन् र,एको्।् 

 १्सत्९७्ओटा्नमूना्वरद्यालयगत्छनौट् र,एको, ४्कोठे्फ नणच,सवहपको्क्रमा प्२्सत्७६्
रटा् ब्लयगक् )क्रमा प( , २्कोठे्फ नणच,सवहपको् ३्हजा,् ३्सत् ६्रटा्कोठा, वरद्यालयगत्ममणप्
सम्भा,्४्सत्४४्रटा, िौचालयगत् नमाण ्WASH सवुरधासवहप्५्सत्६०्रटा, छारा्िौचालयगत्
 नमाण ्१२्रटा, वरद्यालयगत्भकूम्पीत्स,ुक्षा कातणक्रम्३७्रटाको् नमाण ्सम्पन्न्भएका्छन्् ।् 

 क ाणलयगी्अञ्चलयगका्५्शजल्लयगा्,्अन्त्त्१४्शजल्लयगाका्छारछाराहरू्ददरा्िाजाबाट्लयगाभाशन्त्रप्भएका्
,आधा,भपू् ,् माध्त मक् पहपफण को् वर भन्न् छाररशृि्  ै,् आरासीत् ,् आरासीत् (द लयगप, अपाङ, 
छारा् छाररशृि, म'ुि् कम्लयग,ी् द्वन्त्द्ववप िप, वहमालयगी, फीि,, लयगोपोन्त्मिु् पथा् अ प्  समान्त्पकृप्
छाररशृि)्रगतदान् र,एको्।् 

  उच्च् शिक्षा् नी पअनसुा,् कानूनी् व्तरस्था्  मलयगाउने् कातण् भर्,हेको् ।् उच्च् शिक्षाको् अरस,्
वरस्पा,् पथा् सान्त्द भणकपा् सधुा,्  नण् उच्च् शिक्षा् वरकास् पथा् सधुा,को् ,ावष्ट्रत् कातणक्रम्  नमाण ्
भएको । 

 वरद्यालयगत्शिक्षामा्अक्ष,ाङ्कन्पद्ध प्काताणन्त्रतन्कातणवर ध्२०७२्स्रीकृप्भर््कक्षा्११्,्१२्मा्
अध्ततनका् लयगा  ् भनाणको् आधा,हरु् समेप् पोवक् काताणन्त्रतनमा् ,हेको् ।् कक्षा् ११् को् समेप्
न पजामा्अक्ष,ाङ्क्पद्ध पको्सरुुराप्भएको । 

९.्आ थणक्रषण २०७३/७४्मा्वर नतोशजप रजेट पथा िचणको तथाथण वरर, : 
्््््चालयगु् िचण् ्        (रू.्हजा,मा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500113 शिक्षा मन्त्रालयगत 1366874 1038542 75.98 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500123 शिक्षा वरभा  58198 57139 98.18 
3500133 के्षरीत शिक्षा  नदेिनालयगतहरु 73424 68339 93.07 
3500143 शजल्लयगा शिक्षा काताणलयगतहरु 786120 741920 94.38 
3500153 प,ीक्षा  नतन्त्र  काताणलयगत 508958 466507 91.66 
3500163 सबैका लयगा   शिक्षा- आधा,भपू पह 47197199 43755134 92.71 
3500173 माध्ता मक पह 12398971 11587975 93.46 
3500183 पाठ्यक्रम  बकास केन्त्र 53344 44999 84.36 
3500193 वरश्ववरद्यालयगत अनदुान आतो  9898550 9898550 100.00 
3500203 शिक्षक सेरा आतो  151642 118157 77.92 
3500213 अनौपचार,क शिक्षा केन्त्र 377500 351191 93.03 
3500223 वरद्यालयगत शिक्षक वकपारिाना 32294 30742 95.19 
3500233 वरिेष शिक्षा पर,षद् 130158 103642 79.63 
3500243 िैशक्षक जनिशि वरकास केन्त्द 136400 115584 84.74 
3500253 पसु्पकालयगतहरु-३ ( िल्लयगी,म , केि,, ,ावष्ट्रत) 23246 22942 98.69 
3500263 शिक्षक सेरा  नरिृ सवुरधा 10092000 9467000 93.81 
3501063 द्वन्त्द्वपी िप पर,रा, शिक्षा कातणक्रम (िवहद 

रगत पष्ठान माफण प सञ्च्ालयगन हनु)े 
203074 203074 100.00 

3501083 उच्च माध्त मक शिक्षा 12500 12500 100.00 
3501093 रगतावर धक शिक्षा पथा व्तरसावतक पा लयगम 

पर,षद् (वरिेष कातणक्रम समेप) 
2219183 2087194 94.05 

3501113 मनमोहन स्म ृप पोलयगीटेशक्नक 45000 45000 100.00 
3501133 शिक्षाका लयगा   िाद्य कातणक्रम(रगताथ मक 

वरद्यालयगत पौविक आहा,) 
638713 512653 80.26 

3501153 तूनेस्कोका  न मि नेपालयग ,ावष्ट्रत आतो  13194 13194 100.00 
3501183 सबैका लयगा   शिक्षा- शिि ुवरकास कातणक्रम 68164 39401 57.80 
3501333 अन ुमन पथा मूल्तांकन कातणक्रम 246180 26838 10.90 
3501353 व्तरसावतक शिक्षा पथा पा लयगम अ भरवृद्ध तोजना 400478 373345 93.22 
3501363 सीप वरकास पर,तोजना 649542 589151 90.70 
3501383 पढाई सीप रगतरद्वणन कातणक्रम 116361 65628 56.40 
3501393 उच्च शिक्षा सधुा, पर,तोजना 945699 945699 100.00 
3501403 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- केन्त्र स्प, 648623 452338 69.74 
3501413 मे िकलयग कलेयगज पूराणधा,  नमाण  वरकास स म प 530000 500000 94.34 
3508033 वरद्यालयगत के्षर सधुा, कातणक्रम 0 0 - 
3508063 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- शजल्लयगा स्प, 27693722 25118487 90.70 

 जम्मा 117715311 108852865 92.47 
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््््््पुुँजी प्िचण्   ्     (रू.्हजा,मा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500114 शिक्षा मन्त्रालयगत 72925 72614 99.57 
3500124 शिक्षा वरभा  500 457 91.40 
3500134 के्षरीत शिक्षा  नदेिनालयगतहरु 1500 1500 100.00 
3500144 शजल्लयगा शिक्षा काताणलयगतहरु 9050 7813 86.33 
3500154 प,ीक्षा  नतन्त्र  काताणलयगत 500 500 100.00 
3500184 पाठ्यक्रम  बकास केन्त्र 2100 2056 97.90 
3500204 शिक्षक सेरा आतो  350 350 100.00 
3500214 अनौपचार,क शिक्षा केन्त्र 840 838 99.76 
3500224 वरद्यालयगत शिक्षक वकपारिाना 8500 894 10.52 
3500244 िैशक्षक जनिशि वरकास केन्त्द 4000 3981 99.53 
3500254 पसु्पकालयगतहरु-३ ( िल्लयगी,म , केि,, ,ावष्ट्रत) 2000 1998 99.90 
3501134 शिक्षाका लयगा   िाद्य कातणक्रम(रगताथ मक 

वरद्यालयगत पौविक आहा,) 
1500 1493 99.53 

3501354 व्तरसावतक शिक्षा पथा पा लयगम अ भरवृद्ध तोजना 500 80 16.00 
3501364 सीप वरकास पर,तोजना 400 0 0.00 
3501384 पढाई सीप रगतरद्वणन कातणक्रम 1800 1435 79.72 
3501404 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- केन्त्र स्प, 11764 6285 53.43 
3508064 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- शजल्लयगा स्प, 186271 134913 72.43 

 जम्मा 304500 237207 77.90 
 

1 .्आ थणक्रषण् 7  ४/ ५्मा्वर नतोशजप्बजेट्पथा्7  ४्चैर्मसान्त्पसम्मको्िचणको्अरस्थाः 
चालयगु् िचण        (रू.्हजा,मा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500113 शिक्षा मन्त्रालयगत 1,099,695 344,452 31.32 
3500123 शिक्षा वरभा  71,830 40,624 56.56 
3500133 के्षरीत शिक्षा  नदेिनालयगतहरु 82,682 47,736 57.73 
3500143 शजल्लयगा शिक्षा काताणलयगतहरु 938,893 514,414 54.79 
3500153 प,ीक्षा  नतन्त्र  काताणलयगत 521,686 275,780 52.86 
3500163 सबैका लयगा   शिक्षा- आधा,भपू पह 809,822 0 0.00 
3500173 माध्ता मक पह 358,908 0 0.00 
3500183 पाठ्यक्रम  बकास केन्त्र 53,650 26,206 48.85 
3500193 वरश्ववरद्यालयगत अनदुान आतो  10,017,815 6,289,385 62.78 
3500203 शिक्षक सेरा आतो  195,056 43,456 22.28 
3500213 अनौपचार,क शिक्षा केन्त्र 396,143 186,455 47.07 
3500223 वरद्यालयगत शिक्षक वकपारिाना 33,577 16,285 48.50 
3500233 वरिेष शिक्षा पर,षद् 138,180 73,580 53.25 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500243 िैशक्षक जनिशि वरकास केन्त्द 143,687 82,065 57.11 
3500253 पसु्पकालयगतहरु-३ ( िल्लयगी,म , केि,, ,ावष्ट्रत) 23,932 16,951 70.83 
3500263 शिक्षक सेरा  नरिृ सवुरधा 12,899,000 8,424,494 65.31 
3501063 द्वन्त्द्वपी िप पर,रा, शिक्षा कातणक्रम (िवहद 

रगत पष्ठान माफण प सञ्च्ालयगन हनु)े 
162,168 121,400 74.86 

3501083 उच्च माध्त मक शिक्षा 39,966 31,966 79.98 
3501093 रगतावर धक शिक्षा पथा व्तरसावतक पा लयगम 

पर,षद् (वरिेष कातणक्रम समेप) 
2,797,263 1,597,141 57.10 

3501113 मनमोहन स्म ृप पोलयगीटेशक्नक 48,465 32,819 67.72 
3501133 शिक्षाका लयगा   िाद्य कातणक्रम(रगताथ मक 

वरद्यालयगत पौविक आहा,) 
614,313 93,290 15.19 

3501153 तूनेस्कोका  न मि नेपालयग ,ावष्ट्रत आतो  22,451 16,899 75.27 
3501183 सबैका लयगा   शिक्षा- शिि ुवरकास कातणक्रम 145,430 702 0.48 
3501333 अन ुमन पथा मूल्तांकन कातणक्रम 18,835 5,314 28.21 
3501353 व्तरसावतक शिक्षा पथा पा लयगम अ भरवृद्ध तोजना 475,426 36,456 7.67 
3501363 सीप वरकास पर,तोजना 621,153 421,555 67.87 
3501383 पढाई सीप रगतरद्वणन कातणक्रम 138,570 29,659 21.40 
3501393 उच्च शिक्षा सधुा, पर,तोजना 997,400 0 0.00 
3501403 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- केन्त्र स्प, 584,207 128,976 22.08 
3501413 मे िकलयग कलेयगज पूराणधा,  नमाण  वरकास स म प 988,712 988,712 100.00 
3501423 नेपालयग ,ावष्ट्रत र्शन्त्ज नतर,ङ्ग पथा रगतवर ध रगत पष्ठान 

पूराणधा,  नमाण  वरकास स म प 
11,631 9,748 83.81 

3508063 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- शजल्लयगा स्प, 20,995,328 8,104,319 38.60 
 जम्मा 56,445,874 28,000,839 49.61 

 

पुुँजी प्िचण       (रू.्हजा,मा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500114 शिक्षा मन्त्रालयगत 38,309 31,787 82.98 
3500124 शिक्षा वरभा  1,358 486 35.79 
3500134 के्षरीत शिक्षा  नदेिनालयगतहरु 4,570 789 17.26 
3500144 शजल्लयगा शिक्षा काताणलयगतहरु 12,903 3,009 23.32 
3500154 प,ीक्षा  नतन्त्र  काताणलयगत 737 473 64.18 
3500184 पाठ्यक्रम  बकास केन्त्र 922 913 99.02 
3500204 शिक्षक सेरा आतो  940 939 99.89 
3500214 अनौपचार,क शिक्षा केन्त्र 816 679 83.21 
3500224 वरद्यालयगत शिक्षक वकपारिाना 1,540 145 9.42 
3500244 िैशक्षक जनिशि वरकास केन्त्द 1,446 1,153 79.74 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालयगत/आतो / नकात/काताणलयगत िदु्बजेट िचण रगत पिप 

3500254 पसु्पकालयगतहरु-३ ( िल्लयगी,म , केि,, ,ावष्ट्रत) 21,759 1,689 7.76 
3501134 शिक्षाका लयगा   िाद्य कातणक्रम(रगताथ मक 

वरद्यालयगत पौविक आहा,) 
1,499 638 42.56 

3501354 व्तरसावतक शिक्षा पथा पा लयगम अ भरवृद्ध तोजना 5,580 120 2.15 
3501364 सीप वरकास पर,तोजना 600 185 30.83 
3501404 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- केन्त्र स्प, 38,010 20,275 53.34 
3508064 वरद्यालयगत के्षर वरकास कातणक्रम- शजल्लयगा स्प, 223,527 76,653 34.29 

 जम्मा 354,516 139,933 39.47 
 

 
्् 
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विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 
नेपाल सरकारले वि सं २०५३ साल जेठ २ गते पविलोपटक विज्ञान र प्रवितिको क्षेरलाई नेततृ्ि प्रदान 
गने उदे्वश्यका साथै विज्ञान तथा प्रवितिको उचित विकासका लातग अनकूुल िातािरण सजृना गरी नेपालको 
विकास काययमा विज्ञान तथा प्रवितिसम्बन्त्िी कायय गने सबै तनकायिरूबीि समन्त्िय ल्याउन र तत् सम्बन्त्िी 
वियाकलाप प्रभािकारी रूपमा अगाति बढाउन छुटै्ट मन्त्रालयको रूपमा विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालयको 
स्थापना गरेको िो । वितभन्न समयमा वितभन्न मन्त्रालयिरूसँग जोतिने र छुवट्टने िमसँगै पतछल्लो पटक 
तमतत २०७२ पौष ९ देचि छुटै्ट मन्त्रालयको रूपमा स्थापना भई मलुकुमा विज्ञान तथा प्रवितिको विकास र 
प्रिर्द्यनका क्षेरमा यस मन्त्रालयले कायय गदै आइरिेको छ । 
 

२. दीर्यकालीन सोंि: 

ददगो र फरावकलो आतथयक िवृर्द् माफय त रोजगारी तसजयना र गररबी तनिारणका लातग विज्ञान र प्रवितिलाई 
आिारस्तम्भको रूपमा स्थावपत गने । 
 

3. ध्येय : 
िैज्ञातनक अनसुन्त्िानको प्रिर्द्यन, िैज्ञातनक सस्थािरूको क्षमता विकास र जोचिमिरूको न्त्यूनीकरण गदै 
विज्ञान प्रवितिको ददगो विकासका लातग उपयकु्त नीततगत तथा संस्थागत व्यिस्था गने ।  
 

4. रणनीततिरू : 
 ददगो र फरावकलो आतथयक िवृर्द्मा विज्ञान र प्रवितिको उपयकु्त नीतत, योजना र काययिमको तजुयमा 
गने ।  

 िैज्ञातनक आविष्कार, अनसुन्त्िान र विकासलाई प्रभािकारी बनाई िैज्ञातनक जनशचक्तलाई देश तभरै 
पररिालन गने । 

 िैज्ञातनक तथा प्रावितिकिरूको क्षमता विकास गने । 
 

४.१ समविगत लक्ष्य : 

विज्ञान र प्रवितिको विकास माफय त देशलाई विकासशील राष्ट्रमा रूपान्त्तरण गने । 

४.२ काययनीततक लक्ष्यिरू : 
 विज्ञान र प्रवितिको विकास माफय त गररबी तनिारणमा टेिा परु् याउन े। 

 िैज्ञातनक र प्रावितिकिरूको क्षमता विकासका लातग लगानी बढाउने । 

 वितभन्न सरकारी कायायलयबाट प्रदान गने विद्यतुीय सेिा एउटै िेब पोटयलबाट प्रदान गने । 
 

४.३ रणनीततक उद्दशे्य : 
     विज्ञान र प्रवितिको विकास, विस्तार र यसमा संलग्न संस्थािरूको क्षमता विकास गने । 
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५. कायय क्षरे: 
नेपाल सरकार (कायय विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोचजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययिरू 
देिायानसुार रिेका छन िः 

 विज्ञान र सूिना प्रवितिसम्बन्त्िी नीतत, योजना तथा काययिमको तजुयमा, कायायन्त्ियन, अनगुमन र 
मूल्याङ्कन; 

 विज्ञान र प्रवितिसम्बन्त्िी अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र सिेक्षण, तातलम र रावष्ट्रय तथा अन्त्तरायवष्ट्रय 
गोष्ठी, सम्मेलन आदद;  

 विज्ञान र प्रवितिसम्बन्त्िी रावष्ट्रय तथा अन्त्तरायवष्ट्रय संस्थासँग सम्पकय  र समन्त्िय;  

 सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थार्द्ारा काययन्त्ियन गररएका विज्ञान र प्रवितिसम्बन्त्िी काययिमको 
मूल्याङ्कन तथा सतमक्षा;  

 विज्ञान र प्रवितिसम्बन्त्िी जनशचक्तको विकास र उपयोग; 
 विज्ञान र प्रवितिको विकास र विस्तारका काययिम; 
 विज्ञान र प्रवितिको क्षेरमा भएका प्रगततको अन्त्िेषण तथा अनसुन्त्िान;  

 विज्ञान र प्रविति सम्िर्द् विश्वविद्यालयसग ँसम्पकय  तथा समन्त्िय;  

 विज्ञान र प्रवितिसग ँसम्बचन्त्ित सामाग्रीको उत्पादन, आपूततय तथा व्यिस्थापन; 
 अत्याितुनक प्रविति विषयक तथयांङ्क संङ्कलन, प्रशोिन र सिेक्षण;  
 विज्ञान र प्रविति विषयक वर्द्पक्षीय र बिपुक्षीय सम्झौता तथा समझदारी पर;  

 सूिना तथा प्रवितिको विकास र विस्तार;  

 पारमाणविक (Nuclear) प्रवितिको उपयोग तथा प्रिर्द्यन र त्यसको अनगुमन, तनयन्त्रण र तनयमन ; 
 रासायतनक पदाथयको उपययोग तथा प्रिर्द्यन र त्यसको अनगुमन, तनयन्त्रण र तनयमन;  

 अन्त्तररक्ष विज्ञानसम्बन्त्िी अध्ययन तथा अनसुन्त्िान;  

 सूिना प्रवितिसम्बन्त्िी रावष्ट्रय तथा अन्त्तरायवष्ट्रय संस्था; 
 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान;  

 विज्ञान तथा प्रविति पररषद;  

 रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रयोगशाला;  

 प्लानेटोररयम, िेिशाला र विज्ञान सङ्ग्ग्रिालय।   

६. आतथयक िषयको २०७४/७५ को बजेट िक्तव्यमा उचल्लचित नीतत तथा काययिमको 2074 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संचक्षप्त व्यिोरा फागनु मसान्त्त सम्मको प्रगतत 

१६४ 

 

विज्ञान तथा प्रवितिको अतिकतम उपयोग गरी पूिायिार 
विकास र सेिा प्रिािलाई प्रभािकारी बनाउन विज्ञान 
तथा प्रवितिलाई मलुकुको समग्र अतभलेि व्यिस्थापन र 
सबै सरकारी सेिा वितरणका लातग मखु्य जजारको 
रुपमा प्रयोग गनय आिश्यक अनसुन्त्िान तथा विकास 

रावष्ट्रय सूिना प्रविति केन्त्र (NITC) बाट 
सरकारी तनकायिरुको िाटा भण्िारणको 
कायय भइ रिेको, अनसुन्त्िानमूलक संस्था 
NAST बाट Research को कायय एिं क्षमता 
विकासको लातग जापान (BIRD-3- 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संचक्षप्त व्यिोरा फागनु मसान्त्त सम्मको प्रगतत 

तनकायिरुको क्षमता अतभिवृर्द् गररनेछ । पररयोजना) लगायत अन्त्य तनकायसँग 
सिकाययमा कायय अगाति बढाएको, संर्ीयता 
संगै मातितका तनकायिरुको पनुसंरिनाको 
सोि अगाति बढाएको, ३६३ जनालाई IT 
तातलम प्रदान गररएको । 

कम्प्यूटर प्रवितिका आिारभतू विषयिस्तिुरु: 
Basic Computer Course, MS-Word, MS-

Excel, MS-Power point को तसकाई श्रव्य-
दृष्य सामाग्री (Learning Audio-Visual 

Material) को विकास गनुयका साथै 
Telemedicine, E-Village, Cyber Crime, 

Cyber Security Awareness जस्ता उपयोगी 
तिचजटल कन्त्टेन्त्ट (Documentary) िरु 
सूिना प्रविति विभागबाट तयार गररएको। 

१६५ 

 

विज्ञान र प्रवितिको अन्त्िषेण गने यिुा िैज्ञातनकिरुलाई 
प्रोत्सािन गररनेछ । विदेशमा रिेका नेपाली 
िैज्ञातनकिरुलाई नेपालमा फकेर योगदान गनयसक्ने 
बाताबरण तसजयना गररनेछ । 

NAST माफय त “फकय  िै िैज्ञातनक फकय ” को 
काययविति तयार गरी कायायन्त्ियनमा 
ल्याईएको, यिुा अनसुन्त्िानकतायिरुलाई 
आकवषयत गनय NAST, मन्त्रालयबाट 
अनसुन्त्िान िचृि उपलब्ि गराउने 
काययिमलाई तनरन्त्तरता ददइएको । 

१६६ 

 

विज्ञान तथा प्रवितिको विचशविकृत अध्ययन अनसुन्त्िान 
गनयका लातग तरभिुन विश्वविद्यालयमा एउटा विज्ञान शिर 
स्थापना गररनेछ । तरभिुन विश्वविद्यालय अन्त्तगयत रिेका 
अनसुन्त्िान केन्त्रिरुको पनुगयठन गरी समसामवयक 
विषयमा अनसुन्त्िान गनय उत्प्ररेरत गररनछे । 

विज्ञान तथा प्रवितिको विचशिीकृत अध्ययन 
अनसुन्त्िान गनयको लातग विज्ञान र प्रविति 
के्षरको ददगो विकास तथा विस्तारका लातग 
१० िषे दीर्यकालीन रणनीतत तयार गनय ७ 
िटै प्रदेशमा सरोकारिाला तनकाय र 
व्यचक्तिरुसँग परामशय गोष्ठी सम्पन्न गररएको 
र वितभन्न विश्वविद्यालयसँगको सिकाययमा 
Exihibition on Scientific Innovation 

काययिम सम्पन्न भएको । 

७. आतथयक िषय २०७४/७५ फागनुसम्ममा सम्पादन भएका मित्िपूणय काययिरूिः 
 काठमािौं उपत्यका तभर र िाविरका १९ चजल्लािरुको रेतियोिमी पदाथयको उपयोग गने 
संस्थािरुको Inventory तयार भएको छ र अन्त्य चजल्लािरुको िरणिर्द् रुपमा गदै लतगनेछ । 

 वितभन्न सामदुावयक तथा तनजी विद्यालयमा अध्ययनरत ८ देचि १४ िषय सम्मका बालबातलकािरुलाई 
विज्ञान प्रविति र आविष्कारको क्षरेमा आकवषयत गनय Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics (STEAM) Challenge काययिम सम्पन्न गररएको छ। 

 कक्षा ४ देचि ७ सम्मको विज्ञान विषयको र कक्षा ४ देचि ९ सम्मको गचणत विषयको Digital 

Content तयार भइसकेको छ। सरकारका ३६ िटा तनकायका System िरु Government Cloud मा 
Host गररएको छ । 
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 विद्यतुीय िस्ताक्षर तथा साइबर सरुक्षासम्बन्त्िी दईुिटा (10+2) स्कूलमा दईुिटा चजल्लामा 
जनिेतनामूलक काययिम सम्पन्न गरेको छ ।  

 जैविक विवििता, मोतलकुलर बायोटेक्नोलोजी, यासायगमु्िा, सौयय उजाय प्रविति, िस्त ु विज्ञान तथा 
नानोटेक्नोलोजी, प्राकृततक प्रकोप जोचिम न्त्यूतनकरण, परम्परागत प्रविति विकास, प्लाचस्टक इन्त्िन 
पररयोजना, भकूम्प पूिय िेतािनी प्रणाली लगायत अध्ययन अनसुन्त्िानका काययिमिरु नेपाल विज्ञान 
तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठानबाट कायायन्त्ियन भइरिेको । 

 रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रयोगशालाको सेिालाई थप गणुस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन ISO 9001 प्राप्त गनय 
काययविति स्िीकृत गरी प्रकृया अगाति बढाइएको छ । 

10. आतथयक िषय २०७३/७४ मा वितनयोचजत बजेट तथा िियको यथाथय वििरण:  

िाल ुििय         (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट  ििय प्रततशत 

३३२०१२३ विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 34811 25908 74.42 

३३२०१३३ सूिना प्रविति विभाग (सूिना प्रविति पाकय  समेत) 37649 33861 ८९.९४ 

३३२०१४३ रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रयोगशाला 26567 26138 98.39 

३३२१०६३ प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायायलय 14661 12169 83.00 

३३२१०७३ रावष्ट्रय सूिना प्रविति केन्त्र 

 

69561 66066 94.98 

३३२१०८३ नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 181395 145445 80.18 

३३२१०९३ िी.पी.कोईराला प्लानटेोरीयम  14002 12920 92.27 

 जम्मा 3786४६ 322507 85.17 

पुजँीगत ििय          (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट ििय प्रततशत 

३३२०१२४ विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 56105 39333 70.11 

३३२०१३४ सूिना प्रविति विभाग (सूिना प्रविति पाकय  
समेत) 

58800 49370 83.96 

३३२०१४४ रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रयोगशाला 24000 23999 99.99 

३३२१०६४ प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायायलय 30000 9490 31.63 

३३२१०७४ रावष्ट्रय सूिना प्रविति केन्त्र 461961 443346 95.97 

३३२१०८४ नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 45150 37558 83.19 

३३२१०९४ िी.पी.कोईराला प्लानटेोरीयम  28000 5389 19.24 

 जम्मा 704016 608485 86.43 
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11. आतथयक िषय २०७४/७५ मा वितनयोचजत बजेट तथा 207४ िैर मसान्त्तसम्मको िियको अिस्थािः 
िाल ुििय         (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट ििय प्रततशत 

3320123 विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 48,567 22,730 46.80 
3320133 सूिना प्रविति विभाग 45,915 21,154 46.07 
3320143 रावष्ट्रय वितिविज्ञान प्रयोगशाला 27,963 18,584 66.46 
3321063 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायायलय 13,170 8,740 66.36 
3321073 रावष्ट्रय सूिना प्रविति केन्त्र 107,993 45,788 42.40 
3321083 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 191,248 94,785 49.56 
3321093 वि.वप. कोइराला मेमोररयल प्लानटेेररयम तथा 

अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रिालय विकास सतमतत 
15,017 7,788 51.86 

 जम्मा 449,873 219,569 48.81 
 

पुजँीगत ििय         (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट ििय प्रततशत 

3320124 विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 15,926 9,192 57.72 
3320134 सूिना प्रविति विभाग 72,574 10,887 15.00 
3320144 रावष्ट्रय वितिविज्ञान प्रयोगशाला 21,869 18,095 82.74 
3321064 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायायलय 11,510 776 6.74 
3321074 रावष्ट्रय सूिना प्रविति केन्त्र 552,314 18,112 3.28 
3321084 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 73,585 50,569 68.72 
3321094 वि.वप. कोइराला मेमोररयल प्लानटेेररयम तथा 

अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रिालय विकास सतमतत 
28,600 494 1.73 

 जम्मा 776,378 108,125 13.93 
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श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय  
 

१. पषृ्ठभतूमिः  
आन्त्तररक श्रमको मयाादित र सरुक्षित व्यिस्थापनबाट रोजगारी सजृना, रोजगारीका लातग उपयकु्त र 
आिश्यक जनशक्षक्तको विकास, श्रमको िेरमा सरुिा र स्िास््यको प्रिर्द्ान, बालश्रम तनिारण लगायतका 
काम यस मन्त्रालयबाट ँुैिआ आ का छन ्। िआिेक्षशक रोजगारीलाई सरुक्षित, मयाादित र व्यिक्षस्थत बनाउन ुर 
िआिेक्षशक रोजगारबाट आक्षजात सीप र पुजैीको उपयोगबाट आन्त्तररक रोजगारी प्रिर्द्ान गनुा यस मन्त्रालयको 
िावयत्िको रूपमा रँेको छ । 

 

मन्त्रालयको स्थापना ँनु ुअक्षि श्रमका मरु्द्ा ँेना उद्योग मन्त्रालय अन्त्तगात वि.सं.२०२८ मा श्रम विभाग 
स्थापना भ को तथयो । श्रम विभाग स्थापनाको िशकपतछ वि.सं. २०३८ मा श्रम तथा समाजकल्याण 
मन्त्रालयको स्थापना भइ यसआ अन्त्तगात श्रम विभाग रँन गयो । वि.सं.२०५२ मा समाज कल्याणको िेर 
अन्त्यरआ लगी श्रम मन्त्रालय गठन भ कोमा वि.सं.२०५७ मा यातायात व्यिस्थापनको िेर समेत समायोजन 
भइ श्रम तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय कायम ँनु गयो । त्यस्तआ, तमतत २०६९/०२/०५ मा यातायात 
व्यिस्थाको िेर अन्त्यर लगी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रँेकामा २०७४ फागनु ११ मा श्रम रोजगार 
तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रालय नामाकरण भ को ँो । 

 

२. िीिाकालीन सोच:  

स्ििेशी तथा वििेशी श्रम बजारमा प्रततस्पर्ाा गना सक्ने िि सीपयकु्त र उत्पािनमूलक मानि संसार्नको विकास गरी 
स्िरोजगारका अिसरँरू सजृना गने । सरुक्षित, मयाादित र स्िस्थ काम गने िातािरण सजृना  िं आतथाक 
लाभ ँातसल गरी गररिी तनिारणमा सँयोग परु् याउन असल श्रम सम्बन्त्र् कायम गने तथा सबआ प्रकारका 
बालश्रम तनिारण गरी बाल अतर्कारको सतुनक्षितता गने िीिाकालीन सोंच रँेको छ । 

 

३. उद्दशे्यिः  
 स्ििेशमा मयाादित रोजगारका अिसरँरू सजृना गरी िेरोजगारी तथा अर्ा िेरोजगारी न्त्यूनीकरण गिै 
नेपालको संविर्ानले प्रत्याभतू गरेको रोजगारीको ँकलाई सतुनक्षित गने । 

 िआिेक्षशक रोजगारलाई सरुक्षित, मयाादित र व्यिक्षस्थत बनाउिआ लआजाने । 

 

४. रणनीततिः  
 राविय रोजगार नीततको तजुामा, श्रमको ँक  िं रोजगारीको ँकसम्बन्त्र्ी कानून तनमााण गने। 
 िआिेक्षशक रोजगारीलाई सरुक्षित, मयाादित, भरपिो र प्रततफलयकु्त बनाउने । 
 श्रतमकको ँक अतर्कारको संरिण तथा लगानी मआरी िातािरणको सजृना गरी असल श्रम सम्बन्त्र् 
स्थापना गने ।  

 सीप तथा व्यािसावयक तातलमका अिसरँरूको विकास  िं विस्तार गिै राविय तथा अन्त्तरााविय 
िेरमा प्रततस्पर्ी श्रमशक्षक्तको उत्पािन गने ।  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय  220 

 सबआ स्थानबाट सबआ वकतसमको बालश्रम उन्त्मूलन गने ।  
 सामाक्षजक सरुिा कोषको प्रभािकारी पररचालन गने ।  
 मवँलाको रोजगारीलाई सरुक्षित, भरपिो र व्यिक्षस्थत गरी िआिेक्षशक रोजगारीमा जाैिा उत्पन्न ँनुे जोक्षिम 
न्त्यूनीकरण गने ।  

 

५. कायानीततिः  
 तनक्षित िेरमा न्त्यूनतम समयसम्मको रोजगारी सतुनक्षित गना रोजगारी प्रत्याभतूत काननु लागू  
गररनेछ ।  

 कृवषलाई व्यािसावयकीकरण गना लैंतगक मआरी प्रवितर्लाई प्रोत्साँन गररनेछ । कृवष तथा गआरकृवष 
िेरको लगानीमा रोजगारमूलक प्रवितर्लाई प्रोत्साँन गररनेछ ।  

 रोजगारसम्बन्त्र्ी माग र आपूतताबीच सन्त्तलुन ल्याउन आिश्यक कायाक्रमँरू कायाान्त्ियन  
गररनेछ ।  

 प्रभािकारी रोजगार वितनमय प्रणालीको विकास गरी सीप र योग्यताअनसुारको रोजगारीमा पँुैच 
अतभिवृर्द् गररनेछ ।  

 िआिेक्षशक रोजगारीको सँजीकरण गना संस्थागत संरचनालाई सदुृढ  िं विस्तार गररनेछ ।  
 िआिेक्षशक गन्त्तव्य मलुकुँरूमा श्रम सँचारीको व्यिस्था र गआरआिासीय नेपालीँरूको संस्थालाई 
समेत पररचालन गरी श्रमबजारको विस्तार, प्रिर्द्ान गररने र कामिारँरूको ँकवँत संरिण  
गररनेछ ।  

 गन्त्तव्य मलुकुँरूमा कामिारँरूको सरुिा र सँयोग प्रणाली विकासका लातग SAARC िेरका र 
अन्त्य मलुकुँरूसैग सँकायाको िोजी गररनेछ ।  

 िआिेक्षशक रोजगार सरुक्षित र व्यिक्षस्थत बनाउन थप मलुकुँरूसैग दिपक्षिय श्रम सम्झौता गररनेछ । 
यस्तो दिपिीय श्रम सम्झौताको स्णाडर र फमेट तयार गररने छ ।  

 औपचाररक संयन्त्रमाफा त विप्रषेणको आयलाई तभत्र्याउने कायालाई उत्सावँत गने र उत्पािनमूलक 
िेरमा लगानी गरी रोजगारीमा िवृर्द् गररनेछ । 

 मवँला, विपन्न, ितलत, आदििासी जनजातत, िगुाम तथा उपेक्षित िगा तथा िेरसमेतको पँुैच ँनुे गरी 
रोजगारोन्त्मिु तातलम प्रिान गरी िआिेक्षशक रोजगारलाई समािेशी र विपन्नमिुी बनाइनेछ ।  

 स्ििेश िा वििेशमा रोजगारी गना चाँनेलाई ऋणको व्यिस्था गना वित्तीय संस्थाँरूसैग सँकाया 
गररनेछ ।  

 िआिेक्षशक रोजगारीमा ग काँरूको अतभलेि प्रणालीमा सरु्ार गररनेछ ।  
 श्रम तथा रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गररनेछ ।  
 िआिेक्षशक रोजगारीमा जान ेकामिारँरूलाई वििेश जानपूुिा आिश्यक जानकारी तथा वििेशमा उसको 
व्यिँार, सरुिा र स्िास््यसम्बन्त्र्ी प्रारक्षम्भक तातलमको व्यिस्था गररनेछ ।  

 िेशमा रँेका औद्योतगक प्रततष्ठानँरूमा वितभन्न वकतसमका श्रम तथा व्यिसायजन्त्य सरुिासम्बन्त्र्ी 
मापिडर  लागू गररनेछ ।  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय  221 

 सरकार, रोजगारिाता, मजिरुबीचको तरपिीय संयन्त्रलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक संस्थागत 
सदुृढीकरण गररनेछ ।  

 िरायसी श्रतमकँरूको अतर्कारको संरिण गररनेछ ।  
 सीप परीिण प्रमाणपर प्राप्त गरेका कामिारँरूलाई मार िआिेक्षशक रोजगारीमा पठाउने व्यिस्था 
तमलाइनेछ ।  

 व्यािसावयक तथा सीप विकाससम्बन्त्र्ी तातलम प्रिायक संस्थाँरूलाई  उटआ छातामतुन ल्याई 
गणुस्तरयकु्त तातलम प्रिान गने व्यिस्था तमलाइनेछ ।  

 तनकृष्ट बालश्रम तनिारणका लातग कायाक्रमँरू सञ्चालन गरी बालश्रतमकँरूको उर्द्ार र पनुिःस्थापना 
गररनेछ ।  

 बालश्रमसम्बन्त्र्ी नीतत, काननु र कायाक्रममा सरु्ार गररनेछ ।  
 योगिानमा आर्ाररत सामाक्षजक सरुिा कोष योजना प्रभािकारी सञ्चालन गरी सामाक्षजक सरुिा प्रिर्द्ान 
गररनेछ ।  

 जोक्षिममा परी फकेका मवँला कामिारँरूलाई उनीँरूको योगिानको आर्ारमा विषेश सामाक्षजक 
सरुिाको प्रत्याभतुत गररनेछ । 

 रोजगारीमा मवँलाको सरुिा सतुनक्षित ँनु ेप्रणालीको व्यिस्था गररनेछ ।  
 श्रम तथा रोजगारको िेरमा विद्यमान समस्यालाई तनराकरण गरी असल श्रम सम्बन्त्र् कायम गना 
अध्ययन अनसुन्त्र्ान काया सञ्चालन गररनेछ । 
 

६. कायािरेिः 
 नेपाल सरकार (काया विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोक्षजम यस मन्त्रालयले सम्पािन गनुापने कायाँ रू 

िेँायानसुार रँेका छनि्ः 
 श्रम तथा रोजगारसम्बन्त्र्ी नीतत, कानून, मापिडर  र तनयमन; 

 िआिेक्षशक रोजगारसम्बन्त्र्ी नीतत, कानून, मापिडर  र तनयमन; 

 श्रतमक तथा कामिाको सामाक्षजक सरुिा र सामाक्षजक सरुिा कोष सञ्चालनसम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, 
मापिडर  र तनयमन; 

 औद्योतगक वििाि समार्ान; 

 रोजगारसम्बन्त्र्ी त्याङ्क, अध्ययन र अनसुन्त्र्ान;  

 श्रम तथा व्यिसायजन्त्य स्िास््य सरुिा तनरीिण र श्रम सम्िन्त्र्सम्बन्त्र्ी आयोग; 

 रोजगारोन्त्मिु सीपमूलक  िं व्यािसावयक तातलका नीतत; 

 टे्र  यतुनयनसम्िन्त्र्ी नीतत र कानून; 

 बालश्रम तनिारणसम्िन्त्र्ी नीत र कानून; 

 व्यिसायजन्त्य स्िास््य तथा सरुिासम्बन्त्र्ी नीतत, कानून र मापिडर ; 

 वििेशीँरुका लातग श्रम स्िीकृतत; 

 िेरोजगारसम्िन्त्र्ी  कीकृत त्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन र अनसुन्त्र्ान;  

 मन्त्रालयसम्िन्त्र्ी राविय संि संस्थासैग सन्त्र्ी, सम्झौता, अतभसक्षन्त्र्, सम्पका  र समन्त्िय; 
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 मन्त्रालयसम्िन्त्र्ी सािाजतनक संस्थान, प्रातर्करण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र 
तनयमन । 

७. आतथाक िषा २०७४/७५ को बजेट व्यक्तव्यमा उक्षल्लक्षित नीतत तथा कायाक्रमको 2074 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुिैा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यँोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत  

१३७ आगामी आतथाक िषामा श्रम तथा रोजगार 
िेरमा रँेका सबआ कायाक्रमँरुको तनरन्त्तरता 
दि को छु । 

श्रम ऐन २०७४, योगिानमा आर्ाररत सामाक्षजक 
सरुिा ऐन, २०७४, दिपिीय श्रम सम्झौता (MoU)  
सम्पन्न । 

१३८ मलुकु तभर रोजगारीको अिसर िवृर्द्गरी 
उपलब्र् श्रमशक्षक्तलाई िेशतभरआ उपयोग गने र 
िआिेक्षशक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम मूल्य प्राप्त 
गना िि र अर्ािि जनशक्षक्त विकास 
गररनेछ । 

व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्रबाट 
पलम्बर, इलेक्षक्ट्रतसयन वटतसयन, िायररङ्ग सम्बन्त्र्ी 
तातलमँरु प्रिान गरर को । 

१३९ विप्रषेणलाई औपचाररक माध्यमबाट तभत्र्याउन 
िआिक्षशक रोजगारीमा जान ुअक्षि अतनिाया रुपमा 
िैंकमा िाता िोली विप्रषेण पठाउन ु पने 
व्यिस्था तमलाउन े । विप्रषेणलाई उत्पािन 
मूलक िेरमा लगानी गना प्रोत्साँन गने साथआ 
रेतमट ँाइड्रोको व्यिस्था । 

नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ िगाका ६ िटा 
िैंकँरुसैग सम्झौता भई व्यिक्षस्थत श्रम स्िीकृततको 
लातग रकम भकु्तान गने व्यिस्था तमला को । 

विप्रषेणलाई िैंवकङ्ग च्यानल माफा त प्राप्त ँनुे व्यिस्था 
तमलाइ को । 

 

१४० 

 

श्रम बजारको आिश्यकता अनकुुल सीप विकास 

तातलम कायाक्रमँरु सञ्चालन गररनेछ । 

सीपमूलक तालीम प्रिायक संस्थाँरुको 
कायाक्रमलाई वित्तीय संस्थाँरुको कायाक्रमसैग 
आिर्द् गरी सीप ँातसल गरेका व्यक्षक्तँरुलाई 
स्िरोजगार तथा आयआजानका काया गना स्रोत 
उपलब्र् गराइनेछ । रोजगार सूचना प्रणालीको 
माध्यमबाट रोजगारीमा पँुैच सदृढ गररनेछ। 
स्िरोजगारमा लाग्न चाँन े उद्यमशील 
जनशक्षक्तलाई सीपमूलक तातलम र सँतुलयत 
िरमा पुजैी उपलब्र् गराइनछे । तनकृष्ट 
प्रकारको बाल श्रम तनिारणसम्बन्त्र्ी 
कायाक्रमलाई तनरन्त्तरता दि को छू ।बालश्रम 
तनिारणको १० िषो गरुुयोजना आगामी आतथाक 

इनेछ ।िषाबाट कायाान्त्ियनमा ल्या  

आर्ारभतू तातलम, आिासीय मवँला तातलम, 
अपग्रते ङ्ग तातलम, िआिेक्षशक  िं यिुा 
स्िरोजगारसम्बन्त्र्ी तातलम कायाक्रम सञ्चलन गरी 
कुल १३ ँजार ५९ जनालाई सीपमूलक तातलम 
दिइ को । रोजगार सूचना केन्त्र माफा त ७ ँजार ३ 
सय २१ जना िरेोजगारको वििरण संकलन काया 
भइरँेको । िआिेशवक रोजगारबाट फवका  स्ििेशमआ 
उद्यमशीलताको िेरमा संलग्नँरुलाई परुस्कृत गने 
काया गिै आ को । 

 

 

८. आतथाक िषा २०७४/७५ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पािन भ का मँत्त्िपूणा कायाँ रूिः 
1. अन्त्तरााविय श्रम संगठनबाट पाररत भ का नेपालले अनमुोिन गना बाैकी अतभसक्षन्त्र् तथा 

सझुािँरुको अध्ययन काया Occupational Safety and Health. ILO convention no. c115 
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सम्बन्त्र्मा Stakeholder सैग Consultation गरर को ।  
2. न्त्यूनतम पाररश्रतमकको कायाान्त्ियनसम्बन्त्र्ी अनगुमन गरर को ।  
3. बालश्रम तनिारण सतमतत, श्रम स्िीकृतत मापिडर , बालबातलकाको उर्द्ार,पनुिःस्थापना र 

पनुिःतमालनसम्बन्त्र्ी कायावितर्, बाल श्रम अनसुन्त्र्ान तथा कारिाँी प्रकृयासम्बन्त्र्ी काया सम्पन्न 
भइसकेको । 

4. िआिेक्षशक रोजगार ऐन, २०६४ को िफा ८१ को उपिफा (१) बमोक्षजम नेपाल सरकारमा तनवँत 
भ को अतर्कारँरु श्रम, रोजगार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन भइ कोलम्बो 
प्रोसेस (Colombo Process) को अध्यिता गरेको । 

5. नेपाल ILO Governing Body को Deputy Member को रुपमा तनिााक्षचत भ को । 
6. ILO र नेपाल सरकारको सँकायाको ५० औ िषागाैठको अिसरमा नेपाल सरकार, रोजगारिाता र 

टे्र  यतुनयन बीच मयाादित काम, समािेशी िवृर्द् र समानतासम्बन्त्र्ी संयकु्त िोषणापर जारी । 
7. बालश्रम तनिारणको लातग गरुुयोजनाको तजुामा र कायाान्त्ियन, तनकृष्ट प्रकृततका बालश्रमको 

अन्त्त्यका लातग कायाक्रमँरु सञ् चालन र दििा सेिा क्षशश ु स्याँार केन्त्र-४ स्थानमा (मँांकाल, 
िौर्द्, गुँ ेश्वरी र वकततापरु)मा सञ्चालन गरर को ।  

8. कायास्थलमा ँनु ेप्रकाशको स्तर (मापिडर ), २०७३ र ध्िनीको स्तर (मापिडर ), २०७३ स्िीकृत 
भ को । 

9. UFEMIS सफ्टिेयरबाट व्यक्षक्तगत श्रम स्िीकृतत दिने काया Online माफा त गरर को ।   
10. सरुक्षित गृँ  सञ्चालनसम्बन्त्र्ी तनिेक्षशका, २०७३ को मस्यौिा तयार गरी रायको लातग परराि 

मन्त्रालयमा पठाइ को । 
11. १ सय ६६ जनाको श्रम वििाि समार्ान भ को । १ सय ४६ िटा प्रततष्ठान स्तरको टे्र  यूतनयन 

निीकरण भ को । 
12. इजरायलमा िरेल ुकामिार पठाउन MoU भ को ।  
13. आर्ारभतू तातलम, आिासीय मवँला तातलम, अपग्रते ङ्ग तातलम, िआिेक्षशक  िं यिुा 

स्िरोजगारसम्बन्त्र्ी (विशेष सीप विकास) तातलम कायाक्रम सञ् चालन गरी कुल 13 ँजार 59 
जनालाई सीपमूलक तातलम दिई को । 

14. आिातसय मवँला सीप विकास तातलम कायाक्रम अन्त्तगात १ सय १९ जना मवँलालाई तातलम 
दिइ को ।  

15. यस आतथाक िषामा ँालसम्म श्रम स्िीकृतत दि को तथा अतभमूिीकरण तातलमको वििरण 

संस्थागत श्रम स्िीकृतत 
(निीकरण समेत) 

व्यक्षक्तगत श्रम 
स्िीकृतत (नयाै) 

व्यक्षक्तगत श्रम स्िीकृतत 
(अतभलेिीकरण) 

अतभमिुीकरण 
तातलम कआव

फ यत
 

5,77,551 5,503 14,824 ४,०४,९५३ 
 

 

16. िआिेक्षशक रोजगार विभागबाट फागनु मसान्त्तसम्म भ को उजरुी सनुिुाइ तथा फर्छ्यौटको वििरण  

उजरुी तथा अनसुन्त्र्ान संख्या मदु्दा िायर 

संख्या 
माग िािी रकम रू. विगो भरा को रकम 

रू. 
कआ वफयत 

1,383 157 67,88,07,803/- 15,37,92,616/- 
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९. आतथाक िषा 207३।7४ मा वितनयोक्षजत बजेट तथा िचाको यथाथा वििरणिः 
        चाल ुिचा          (रू. ँजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बजेट िचा प्रततशत 
3710113 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 52089 47812 91.79 
3710123 श्रम विभाग 26858 19382 72.16 
3710133 श्रम कायाालयँरु 43391 33251 76.63 
3710163 रोजगार सूचना केन्त्रँरु 19394 18416 94.96 
3710173 िआिेक्षशक रोजगार विभाग 113420 112269 98.99 
3710183 िआिेक्षशक रोजगार न्त्यायातर्करण 11919 11729 98.41 
3710193 िआिेक्षशक रोजगार प्रिर्द्ान बो ा 10061 9523 94.65 
3711013 बालश्रम तनिारण तथा बालश्रम सरु्ार आयोजना 6534 4854 74.29 
3711033 व्यिसायजन्त्य सरुिा तथा स्िास््यसम्बन्त्र्ी 

आयोजना 
12194 10451 85.71 

3711043 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 257501 236651 91.90 
3711053 रोजगार प्रिर्द्ान कायाक्रम 310795 297526 95.73 
3711073 सामाक्षजक सरुिा कोष 23861 17634 73.90 

 जम्मा 888017 819498 92.28 
पुजैीगत िचा         (रू. ँजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बजेट िचा प्रततशत 
3710114 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 28540 27042 94.75 
3710124 श्रम विभाग 621 577 92.91 
3710134 श्रम कायाालयँरु 84710 45938 54.23 
3710164 रोजगार सूचना केन्त्रँरु 448 447 99.78 
3710174 िआिेक्षशक रोजगार विभाग 48208 33381 69.24 
3710184 िआिेक्षशक रोजगार न्त्यायातर्करण 400 399 99.75 
3711034 व्यिसायजन्त्य सरुिा तथा स्िास््यसम्बन्त्र्ी 

आयोजना 
1130 1120 99.12 

3711044 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 23589 21020 89.11 
3711054 रोजगार प्रिर्द्ान कायाक्रम 13810 4638 33.58 
3711074 सामाक्षजक सरुिा कोष 4790 346 7.22 

 जम्मा 206246 134908 65.41 
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1०. आतथाक िषा 207४/7५ मा वितनयोजतत बजेट तथा 207४ फागनु मसान्त्तसम्मको िचाको अिस्थािः 
         चाल ुिचा       (रू. ँजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बजेट िचा प्रततशत 
3710113 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 72,428 35,745 49.35 
3710123 श्रम विभाग 29,336 14,551 49.60 
3710133 श्रम कायाालयँरु 46,514 25,618 55.08 
3710163 रोजगार सूचना केन्त्रँरु 19,387 12,415 64.04 
3710173 िआिेक्षशक रोजगार विभाग 122,794 77,944 63.48 
3710183 िआिेक्षशक रोजगार न्त्यायातर्करण 11,884 8,140 68.50 
3710193 िआिेक्षशक रोजगार प्रिर्द्ान बो ा 11,570 7,384 63.82 
3711013 बालश्रम तनिारण तथा बालश्रम सरु्ार आयोजना 7,388 3,998 54.11 
3711033 व्यिसायजन्त्य सरुिा तथा स्िास््यसम्बन्त्र्ी 

आयोजना 
13,112 6,221 47.45 

3711043 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 317,815 155,533 48.94 
3711053 रोजगार प्रिर्द्ान कायाक्रम 273,102 27,558 10.09 
3711073 सामाक्षजक सरुिा कोष 25,655 13,310 51.88 

 जम्मा 950,985 388,417 40.84 
पुजैीगत िचा       (रू. ँजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय ििु बजेट िचा प्रततशत 
3710114 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 16,331 6,607 40.46 
3710124 श्रम विभाग 726 445 61.29 
3710134 श्रम कायाालयँरु 94,132 62,718 66.63 
3710164 रोजगार सूचना केन्त्रँरु 524 37 7.06 
3710174 िआिेक्षशक रोजगार विभाग 35,336 13,791 39.03 
3710184 िआिेक्षशक रोजगार न्त्यायातर्करण 4,463 4,361 97.71 
3711034 व्यिसायजन्त्य सरुिा तथा स्िास््यसम्बन्त्र्ी 

आयोजना 
1,293 874 67.59 

3711044 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 25,824 11,152 43.18 
3711054 रोजगार प्रिर्द्ान कायाक्रम 14,360 843 5.87 
3711074 सामाक्षजक सरुिा कोष 6,090 364 5.98 

 जम्मा 199,079 101,192 50.83 
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संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम :  

अनपुम प्राकृततक सौन्त्दयय, सामाजिक-सांस्कृततक विविधता र भौगोतलक विषमताले भररपूणय नेपाल विश्व पययटन 
मानजिरमा प्रमखु पययटकीय गन्त्तब्य स्थलको रुपमा पररजित छ । पययटन क्षेरलार्य अझ सक्षम र सदुृढ 
बनाउन आन्त्तररक र बाह्य यातायातको माध्यम बनकेो हिाई यातायातलाई सरुजक्षत, स्तरीय र भरपदो 
बनाउन आिश्यक छ । यस प्रकारले संस्कृतत, पययटन र नागररक उड्डयन क्षेरको उपयुयक्त संयोिन गरी 
संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयको गनन गररकको हो । सन ्१९५० पतछ नेपालमा विदेशी 
पययटकहरु आउन थाले पश्चात पययटन क्षेरका काययक्रमहरूलाई व्यिजस्थत ढङ्गले अगाति बढाउन 
वि.सं.२०१६ सालमा पययटन बोियको स्थापना गररकको तथयो । वि.सं.२०१८ सालमा तनमायण तथा यातायात 
मन्त्रालय अन्त्तगयत पययटन विभागको गनन गररकको तथयो । पययटन क्षेरको योिनािद्ध विकास तथा प्रिद्धयन 
गनय छुटै्ट केन्त्रीय तनकायको आिश्यकता महशसु गरी वि.सं. २०३४ सालमा पययटन मन्त्रालयको स्थापना 
भकको पार्न्त्छ । मलुकुले अिलम्िन गरेको खलुा बिारमूखी अथयतन्त्रमा सरकारको भतूमका र काययक्षरेलार्य 
व्यिजस्थत गनय वि.सं. २०५५ सालमा मन्त्रालय अन्त्तगयतका हिार्य विभाग र पययटन विभागलार्य खारेि गरी 
नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण र नेपाल पययटन बोियको स्थापना गररयो । वि.सं. २०५७ देजख संस्कृतत 
क्षेरतर्य को कायय समेत यस मन्त्रालयमा समािेश भई संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 
नामाकरण गररककोमा वि.स. २०६५ भदौमा संस्कृततक्षेर अलग भई छुटै्ट मन्त्रालयको रुपमा पनुयगनन हनु 
गई पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय कायम भकको तथयो । पनु: तमतत २०६९।०२।०५ मा 
संस्कृतत क्षेर यसै मन्त्रालयमा गातभन गई पनुः यस मन्त्रालयको नाम "संस्कृतत, पययटन तथा नागररक 
उड्डयन मन्त्रालय" कायम भकको छ ।  
 

२. दीर्यकालीन सोि: 

आतथयक समवृद्धका लातग पययटन विकास गनुय (Tourism for Prosperity) पययटन क्षेरको दीर्यकालीन दृविकोण 
रहेको छ। 
३. ध्येय : 

 नेपाललार्य विश्व पययटन मानजिरमा आकषयक, रमणीय र सरुजक्षत गन्त्तब्यस्थलको रुपमा विकास गरी 
राविय अथयतन्त्रमा योगदान परु् याउने । 

 राविय तथा अन्त्तरायविय रुपमा पययटन प्रिद्धयन मार्य त संख्यात्मक तथा गणुात्मक पययटक आगमनमा 
िवृद्ध गरी प्राप्त लाभको समन्त्यावयक वितरण गने । 

 सांस्कृततक तथा परुाताजत्िक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्िद्धयन गरी सांस्कृततक पययटनको प्रिद्धयन  
गने । 

 वितभन्न भाषा, सावहत्य, संवङ्गत तथा नाट्यकला र लतलतकला िस्ता क्षरेहरुको विकास गने । 
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 सावहत्य, कला, संगीत, िलजिर, सूिना प्रवितध किं ज्ञान-विज्ञानको क्षेरका िास्तविक श्रष्ठा किं 
तत्सम्बन्त्धी अतधकारका धनीको आतथयक तथा नैततक अतधकारको संरक्षण गने । 

 संस्कृतत संरक्षणको माध्यमबाट समािमा सामाजिक,सांस्कृततक सद् भाि किं ककता कायम गने। 
 हिार्य यातायातको सदुृढीकरणबाट राविय किं अन्त्तरायवियस्तरमा आिागमन र पहुुँि बढार्य गणुस्तरीय 

सेिा प्रिाह गने । 
 नागररक उड्डयन उद्योगलार्य मलुकुको विकासमा महत्त्िपूणय योगदान गनय सक्न ेआतथयक क्षेरको रुपमा 

विकास गने । 
 पययटन क्षेरको विवितधकरण र विस्तारद्वारा सियसाधारण नागररकमा स्िरोिगारको तसियना मार्य त 

पयाय–पययटन र ग्रामीण पययटनलाई गररबी तनिारणसुँग आिद्ध गरी उनीहरूको िीिनस्तरमा सधुार 
गनय पययटन उद्योगको प्रिद्धयन गरी यसलाई राविय अथयतन्त्रको प्रमखु आधारको रुपमा विकास गने। 

 देशका मूतय–अमूतय प्राकृततक, सांस्कृततक, िैविक तथा मानि तनतमयत सम्पदाहरुको खोि, संरक्षण, 
सम्िधयन किं विकास गरी नेपाललाई पययटकीय दृविले आकषयक र प्रमखु गन्त्तव्य स्थलको रुपमा 
विकास गने, 

 सलुभ, सरुजक्षत, भरपदो र तनयतमत हिाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पययटन क्षेरको 
विकास, विस्तार र प्रिद्धयन गने, 

  पययटकीय पूिायधारको विकास र तनमायणको क्रममा प्राकृततक स्रोत र साधनको उपयोग गदाय 
िातािरण संरक्षण गदै त्यस्ता श्रोत र साधनको ददगो रुपमा उपयोग गने । 

 देशलाई आकषयक तथा थप सरुजक्षत गन्त्तव्यको रूपमा विकास गदै पययटन आगमनमा उल्लेखनीय 
िवृद्ध गरी िनताको आयस्तरमा िवृद्ध गने । 

 पययटकीय गन्त्तव्य स्थल तथा उपिमा विवितधकरण र विकास गने । 
 नेपालका प्रमखु पययटकीय उपिहरूको बिारीकरण तथा प्रिद्धयन गने । 

४. रणनीततहरु: 

 पययटन प्रियद्धन र पययटन विकास गनय साियितनक, तनिी, सहकारी र सामदुावयक क्षेरसुँग साझेदारी 
किं सहकायय गने । 

 नयाुँ पययटकीय गन्त्तब्यस्थलहरुको ककीकृत र समन्त्ियात्मक रुपमा पूिायधार विकास गने । 
 पययटकीय स्थल र उपिको विवितधकरण र विस्तार गरी ग्रामीण पययटन मार्य त थप रोिगारीका 

अिसरहरुको तसियना गने । 
 िषय भरर नै पययटकीय वक्रयाकलापहरु सञ् िालनका लातग आन्त्तररक पययटनलार्य प्रोत्साहन गने । 
 पययटन प्रिद्धयन गनय तछमेकी तथा नयाुँ पययटन उदगम मलुकुहरुलार्य केजन्त्रत गरी ब्यापकरुपमा प्रिार 

प्रसार र प्रिद्धयन गने । 
 पययटकहरुलार्य उपलब्ध गरार्ने सेिा सवुिधाको पयायप्तता र गणुस्तरीयताको सतुनजश्चतता गदै ददगो 

पययटन विकास गने । 
 साुँस्कृततक तथा परुाताजत्िक संम्पदाहरुको संरक्षण र प्रिद्धयन गने । 
 भाषा, सावहत्य, संगीत तथा नाट्यकला र लतलतकला िस्ता क्षेरको विकास गने । 
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 सांस्कृततक पययटनको प्रिद्धयन गने । 
 सावहत्य, कला, संगीत, िलजिर, सूिना प्रवितध किं ज्ञान विज्ञानको क्षेरका िास्तविक स्रिा किं 

तत्सम्बन्त्धी अतधकारका धनीको आतथयक तथा नैततक अतधकारको संरक्षण गने । 
 ग्रामीण पययटनमार्य त यस क्षेरका लाभलाई िनस्तरसम्म परु् याउन े। 
 स्थावपत तथा नयाुँ पययटकीय गन्त्तव्य स्थलहरूको ककीकृत र समन्त्ियात्मक रूपमा पूिायधार विकास 

गने र पययटन क्षेरको विकास र विवितधकरण गनय िैदेजशक लगानी आकवषयत गने । 
५. रणनीततक उद्धशे्यहरुः 

 पययटक आगमन बढाउन े। 
 पययटनबाट प्राप्त हनु े रािस्ि तथा रोिगारी बढाई समग्र आतथयक िवृद्ध, प्रतत व्यजक्त आय किं कुल 

गाहयस्थ उत्पादन (GDP) मा पययटन क्षेरको योगदानको वहस्सा बढाउने । 
 नेपालका पययटकीय आकषयणका क्षेर, पययटकीय वक्रयाकलाप र सेिाहरुमा विविधता ल्याउन 

अतभप्ररेरत गने । 
 प्रमखु पययटकीय बिार ( िेनेरेवटङ माकेट्स) मा नेपालको पययटन ब्राण्िको बिारीकरण गने । 
 पययटकीय सम्पदा तथा पययटन क्षेरमा काम गने िनशजक्तको गणुस्तर र क्षमता अतभिवृद्ध गने। 
 पययटनका माध्यमबाट गरीबी तनिारण गनय ग्रामीण पययटन होमस्टे लगायत स्थानीय पययटकीय 

वक्रयाकलापबाट हनु ेआय आियनमा समदुायको सहभातगता बढाउन े। 
 

६. काययनीततहरु : 
 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त प्रमखु सम्पदाहरुको पनुतनयमायण काययलाई तीब्रता दददै आकषयक पययटकीय 

स्थलको रुपमा विकास गने । 
 गौतम िदु्ध अन्त्तरायविय विमानस्थल, पोखरा क्षेरीय अन्त्तरायविय विमानस्थल, दोस्रो अन्त्तरायविय 

विमानस्थल, पशपुतत क्षेर विकास किं लजुम्िनी क्षेर विकास िस्ता राविय गौरिका आयोिनाहरुको 
प्रभािकारी कायायन्त्ियन अगाति बढार्नेछ । 

 पययटकीय सेिा सवुिधा विकास र विस्तारका लातग तनिीक्षेरको लगानी आकवषयत गररनेछ । 
 नेपाल िाय ुसेिा तनगमको ब्यिस्थापनलार्य सधुार गरी नयाुँ विमानहरु थप र तलिमा तलने व्यिस्था 

तमलार्य राविय ध्ििा िाहकलार्य अन्त्तरायविय पययटन उदगम विन्त्दसुम्म तसधा हिार्य सम्पकय  गनय सक्षम 
बनार्यनेछ । 

 प्रमखु पययटकीय स्थलहरुसम्म पहुुँि सहि बनाउन केिलुकार, पययटक बस टतमयनल लगायत 
ककीकृत पययटकीय मनोरञ् िन स्थल तनमायण तथा सञ् िालनमा तनिीक्षेरको लगानी प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

 पययटन पूिायधार विकासमा स्थानीय तनकाय, समदुाय र तनिीक्षेरको नेततृ्िदायी भतूमका र 
सहभातगतालार्य प्रोत्सावहत गनय पययटनक्षेरबाट प्राप्त आयको ३० प्रततशत रकम तत ् तत ् क्षेरको 
पूिायधार विकासमा लगानी गने नीतत प्रभािकारी रुपमा लागू गररनेछ । 

 पियतारोहणलाई व्यिजस्थत र िातािरणमैरी बनाई पियतीय क्षेरलाई उत्कृि गन्त्तव्य स्थलको रुपमा 
विकास गररनेछ ।  
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 पययटन उद्योगलार्य ददगो पययटन विकास, रोिगारी र आतथयक िवृद्धको प्रमखु क्षेरको रुपमा ग्रामीण 
तहसम्म विकास र विस्तार गररनेछ ।  

 साहतसक किं मनोरञ्जनात्मक वक्रयाकलाप, परम्परागत प्राकृततक उपिार तथा स्पा, पयाय- पययटन, 
क्यातसनो, गतेमङ् क्लि, ककीकृत मनोरञ्जन स्थल लगायत पययटकीय उपि/वक्रयाकलापहरुलार्य 
व्यिजस्थत र मयायददत रुपमा सञ् िालन र प्रिद्धयनका लातग आिश्यक काननुी आधार तयार गरी लागू 
गररनेछ ।  

 पययटकीय रुपमा सम्भाब्य ग्रामीण क्षेरमा सामदुावयक होमस्टे सञ् िालन गनय ग्रामीण समदुायलार्य 
सामदुावयक भिन, पदयारामागय तनमायण लगायत पूिायधार विकासमा टेिा/ सहयोग गररनेछ । 

 खास खास पययटकीय उपिमा केजन्त्रत भर्य पययटन क्षेरहरुको विवितधकरण गररनेछ ।  
 िीन र भारत केजन्त्रत गरी तनिीक्षेरसुँगको सहकाययमा पययटन प्रिद्धयनको कायययोिना तयार गरी 

अतभयानका रुपमा प्रिद्धयनात्मक काययक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ ।  
 अन्त्तरायविय र क्षेरीय संगननहरु तथा आतथयक रुपमा नि उददयमान रािबाट पययटक आकवषयत गनय 

प्रिद्धयनात्मक काययक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ ।  
 नेपाललार्य आकषयक गन्त्तब्यको रुपमा स्थावपत गनय आतथयक कूटनीतत तथा नेपाली िायस्पोरालार्य 

पररिालन गररनेछ ।  
 मनोरञ् िन स्थल तथा होटल लगायत पययटकीय पूिायधारमा आन्त्तररक तथा िैदेजशक लगानी प्रिद्धयन 

हनुे िातािरण तसियना गररनेछ ।  
 प्रतत पययटक खिय िवृद्धका लातग पययटकको िसार्य अितध लम्ब्याउनका लातग नयाुँ गन्त्तब्यहरुको 

पवहिान तथा सेिा सवुिधामा लगानी लगायत सरुक्षाको प्रत्याभतूत ददने िातािरण तनमायण गररनेछ । 
 पययटन ब्यिसायले प्रदान गने सेिा सवुिधामा गणुस्तररयता सतुनजश्चत गनय पययटन उद्योगको 

अनगुमनलार्य प्रभािकारी बनार्यनेछ । 
 मलुकुभर स्थापना भकका होटल ट्राभल, टे्रवकङ्ग र होमस्टे लगायत पययटन उद्योगहरुको क्षमता 

अतभिवृद्ध गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 
 दगुयम क्षेरमा उिान गने िायसेुिाहरुले त्यस क्षेरमा गरेको उिान संख्याको आधारमा विशेष सवुिधा 

तथा सहतुलयत उपलब्ध गरार्नेछ ।  
 हिार्य सेिालार्य भरपदो, सरुजक्षत, सियसलुभ, तनयतमत, आरामदायी तथा तछटोछररतो यातायातको 

माध्यमको रुपमा विकास गरी राविय तथा अन्त्तरायविय पहुुँि स्थावपत गने ।  
 सरकारी, तनिी, स्थानीय तनकाय र समदुायको सहकाययमा उड्डययन क्षेरको विकासको तनजम्त 

आिश्यक पूिायधारहरुको विकास र विस्तार गने  
 प्रभािकारी अनगुमन, तनयमन र अत्याधतुनक प्रवितधको उपयोग मार्य त नागररक उड्डययन क्षेरको 

सरुक्षा सतुनजश्चत गने । 
७. समविगत लक्ष्यहरु :  

राविय सम्पदाहरुलार्य पययटकीय वक्रयाकलापमा उपयोग गरी राविय अथयतन्त्रमा पययटन क्षेरको 
योगदान िवृद्ध गरी िनताको िीिनस्तरमा सधुार ल्याउन ुपययटन क्षेरको मखु्य लक्ष्य हनुेछ । 
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समविगत लक्ष्यहरु ककार्य 
आधार िषय 

(आ.ि. २०७३।७४) 
आ.ि. २०७४।७५
सम्को उपलजब्ध 

लक्ष्य 
 

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पययटन 
के्षरको योगदान बढाउने 

प्रततशत ३ २.६ ३.६ 

पययटकहरुको आगमन संख्या 
बढाउने 

संख्या 
(िावषयक) 

७,53,००2 940000 १०,००,००० 

पययटकहरुको बसार्य अितध 
लम्ब्याउने 

बसार् अितध 

(ददनमा) 
१३.४ १३ १४ 

प्रतत पययटक खियमा िृवद्ध भर्य 
विदेशी मरुा आियन बढाउने 

प्रततददन प्रतत 
पययटक खिय 
(USD) 

५३ ५४ ५८ 

पययटन क्षेरको विकास, 
विवितधकरण र विस्तारबाट 
रोिगारी अतभिवृद्ध गने 

प्रत्यक्ष  
रोिगारी संख्या 
(हिारमा) 

९५ १२० १३० 

८. काययक्षरे : 
नेपाल सरकार (कायय विभािन) तनयमािली, २०72 बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू 
देहायानसुार रहेका छनः् 

 संस्कृतत, पययटन तथा हिाई यातायातको विकाससम्बन्त्धी नीतत, योिना तथा काययक्रमको तिुयमा, 
कायायन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 

 पययटन तथा हिाई उद्योगको प्रिद्धयन र संरक्षण; 
 ट्राभल र टे्रवकङ किेन्त्सी; 
 विश्व पययटन सङ्गननलगायत पययटन तथा हिाई यातायातसम्िद्ध अन्त्तरायविय संस्था; 
 पियतारोहण र अन्त्य साहतसक पययटन वक्रयाकलाप; 
 विमानस्थलको तनमायण, ममयत, सम्भार तथा व्यिस्थापन; 
 हिाई यातायात र पररिहनको सञ्चालन तथा व्यिस्था; 
 संयकु्त राि सङ् र्ीय अन्त्तरायविय नागररक उड्डयन सङ्घ तथा नागररक उड्डयनसुँग सम्बजन्त्धत अन्त्य 

अन्त्तरायविय िा क्षेरीय संस्थासुँगको सम्पकय , सहयोग र समन्त्िय; 
 संस्कृततको प्रिद्धयन तथा संरक्षण; 
 संस्कृतत सम्िद्ध अन्त्तरायविय संस्थाहरूसुँगको सम्पकय , सहयोग र समन्त्िय; 
 संस्कृतत विषयक अन्त्तरायविय सम्झौता, सांस्कृततक आदान-प्रदान, अध्ययन तथा अनसुन्त्धान; 
 परुाताजत्िक महत्त्िका स्मारक र परुाताजत्िक िस्तहुरूको सङ्ग्ग्रह, संरक्षण, संिद्धयन, अन्त्िेषण तथा 

उत्खनन; 
 तनकासी गररने परुाताजत्िक िस्तकुो िाुँि र अनमुतत; 
 प्रतततलवप अतधकार; 
 सांस्कृततक सम्पदा, धरोहर र ऐततहातसक महत्त्िका दरबारको संरक्षण तथा संिद्धयन; 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

संस्कृतत पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  231 

 वितभन्न धमय, िात, िातत, सम्प्रदाय, भाषा, भावषकाको सावहत्य, तलवप, कला र संस्कृततको संरक्षण 
तथा विकास; 

 पययटनसुँग सम्िद्ध सङ्घ, सङ्गनन, संस्थान र सतमतत; 
 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान, नेपाल लतलतकला प्रततष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रततष्ठान; 
 पशपुतत क्षेर विकास कोष, लजुम्बनी विकास कोष, बहृत्तर िनकपरुक्षेर विकास पररषद्, सांस्कृततक 

संस्थान र अन्त्य सांस्कृततक, धातमयक, परुाताजत्िक, संस्था तथा सतमतत; 
 नारायणवहटी दरबार सङ्ग्ग्रहालय तथा अन्त्य सङ्ग्ग्रहालय र अतभलेखालय; 
 हिाई यातायातसम्िद्ध संस्थान, प्रातधकरण तथा सङ्गनन; 
 नेपाल जशक्षा सेिाअन्त्तगयत आवकय योलिी समूहको सञ्चालन; 
 नेपाल र्जन्त्ितनयररङ सेिाअन्त्तगयत देहायका समूहको सञ्चालन 
 (क) तसतभल र्जन्त्ितनयररङ समूहअन्त्तगयत कअरपोटय उपसमूह; 
 (ख) करोनवटकल र्जन्त्ितनयररङ समूह; 
 (ग) तसतभल कतभकसन अपरेसन कण्ि र्जन्त्ितनयररङ समूह । 

9. आतथयक िषय २०७४।७५ को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत तथा काययक्रमको र्ागनु 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुुँदा नं. बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
५७ तनिगढमा दोस्रो अन्त्तरायज् ट्रय विमानस्थलको 

तनमायणका लातग विगतमा तयार भकको विस्ततृ 

आयोिना प्रततिदेन अध्ययन गरी आगामी 
आतथयक िषयमा बोलपरसम्बन्त्धी प्रवक्रया शरुु 
गररनेछ। 

 
  

 कोररयन कम्पनी LMW ले विगतमा तयार गरेको 
Detailed Feasibility Study को भकु्तानी ददन 
Independent Audit का लातग Transparent 

Evidences माग गररकको, LMW बाट प्राप्त नभकको 
तथा विमानस्थल तनमायणका लातग लगानीको Modality 

तय गने सम्बन्त्धमा प्रततिदेन प्राप्त भई रायका लातग 
अथय मन्त्रालयमा पनार्कको। 

विमानस्थल तनमायणको लातग DPR तथा Detail 

Design तयार गनय अन्त्तरायवियस्तरको परामशयदाता 
तनयकु्त गनय आशय पर माग गरी उक्त प्रस्ताि 
मूल्याङ्कन भई स्िीकृततको अजन्त्तम िरणमा रहेको । 

विमानस्थलको EIA तथा पनुिायसको प्रततिदेन 
िातािरण मन्त्रालयमा पेश गने अजन्त्तम िरणमा 
रहेको । 

 -नेपाल सरकार म.प.को तनणययअनसुार पहुुँिमागय, 
पेरररे्री सिक तनमायण,सो के्षरको रुख कटान किं 
सरुक्षा तनगरानी गने जिम्मा नेपाली सेनालाई ददन े
भने्न आधारमा MOU सम्पन्न भकको तर रुख कटान 
अनमुतत प्राप्त नभकको । 

६१ पशपुतत के्षरको गरुुयोिना कायायन्त्ियनमा तीब्रता 
ददर्नेछ । पशपुतत के्षरको दोस्रो िरणको िहृत ्

१७ िटा विषयगत के्षर पवहिान गने कायय सम्पन्न 
भकको । टोपोग्रावर्कल सभेको लातग परामशय सेिा 
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गरुुयोिना तयार गरी कायायन्त्ियनको वितध तयार 
गररनेछ 

  

  

ददने कायय भर्रहेको । काययपरहरुको Proceedings 

तयार गने कायय शूरु भकको तथा काययपरहरुको 
सम्पादन गने कायय भर्रहेको । 

  तनमायण सधुारतर्य  भिुनेश्वरीदेजख दजक्षणढोकासम्म ढल 

बाटो तनमायण तथा िातािरण संरक्षण, भ्मेश्वर 
सत्तलको संरक्षण सम्िद्धयन किं जिणोद्वार कायय, 
गहेु्यश्वरी मजन्त्दर प्रांगणको धमयशाला जिणोद्वार कायय, 
सोभतनयर पसल तनमायण अजन्त्तम िरणमा रहेको, देि 
उद्यान प्रांगण सम्िद्धयन कायय, ईटापाखामा ढुङ्गा छाप्न 
कायय, दशयनमागयमा ढुङ्गा छाप्न े कायय,बनकालीमा 
रे्जन्त्संगसवहत उद्यान विकास काययको बोलपरको 
सूिना प्रकाजशत भई मूल्याङ्कनको प्रकृयामा रहेको, 
गौशाला, बनकाली, िार जशिालयसम्म ढलबाटो 
तनमायण कायय, श्री पशपुततनाथको भान्त्छार्र पनुतनमायण 

कायय सम्झौताको प्रकृयामा रहेको, गोनाटार िग्गामा 
पनुस्थायपनाका लातग पूिायधार विकास काययको लातग 
टोपोग्रार्ी सभेका लातग TOR सवहत बोलपरसम्बन्त्धी 
कागिात तयार गने कायय भर्रहेको ।  

लजुम्बनी के्षरको गरुुयोिना कायायन्त्ियनमा 
तीब्रता ददर्नेछ। िहृत ् लजुम्बनी के्षर विकास 
गरुुयोिना तयार गरी कायायन्त्ियनको वितध 
तयार गररनछे 

बृहत लजुम्बनी के्षरको गरुुयोिना तयार गनय Request 

for Proposal तयार भर् परामशयदाता छनोट गने 
क्रममा रहेको, लजुम्िनी गरुुयोिनाको कायय िस्तै-
खानेपानी, सिक लगायतका तनमायण काययहरु 
सञ् िालन भर्रहेको ।  

गरुुयोिनाअनसुारको विद्यतुीकरण र दूर सञ्चार 
सम्बन्त्धी Electricity and Telecommunication को 
कायय िाल ुभकको । 

१२० 

 
 

 

 

 

 

 

 आगामी आतथयक िषयमा पययटन के्षरका 
काययक्रमहरूलाई थप परर्कृत बनार् तनरन्त्तरता 
ददने। पययटकीय प्रिरूता भकका प्रमखु 
स्थललाई पययटकीय गन्त्तव्यको रुपमा विकास 

गनय तयार भकको गरुुयोिना कायायन्त्ियन गने, 

तयार नभकका नाउुँको गरुुयोिना बनाउने  

प्रत्येक प्रदेशमा कक कक िटा पययटन गन्त्तव्यलाई 
ककीकृत रुपमा पूिायधार विकास गनय गरुुयोिना 
तयार भर्रहेको । तयार भकका गरुुयोिनाहरु 
कायायन्त्ियन भर्रहेको । 

िहृत ् िनकपरु के्षर विकाससम्बन्त्धी 
काययक्रमलाई तनरन्त्तरता ददर्नेछ। 

आ.ि.२०७४/७५ मा तलब शीषयकमा रकम 
तनकाशा भकको र पुुँिीगततर्य  रकम तनकाशा भई 
नसकेको कारण काययक्रम कायायन्त्ियनमा विलम्ब 
भकको ।  

१२१ तरभिुन अन्त्तरायज् ट्रय विमानस्थललाई 
अन्त्तरायज् ट्रय मापदण्िअनरुुप स्तरोन्त् नतत 

 -विमानस्थलको Design Review गने कायय सिुारु 
भर्रहेको । 
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गररनेछ। यस अन्त्तगयत विमानस्थलसुँगैको 
कोटेश् िर-सूययविनायक सिकलाई सरुुङ मागयमा 
पररणत गरी विमानस्थलको धािनमागय विस्तार 
र पावकय ङ बे थप गरी कयर ट्रावर्क समस्या 
न्त्यून गररनेछ। 

-विमानस्थल सधुार गने कायायदेश ददर्कको तर 
Contractor site मा mobilize नभकको, बारम्बार 
ताकेता गरररहेको । 

-विमानस्थलसुँगैको कोटेश् िर-सूययविनायक सिकलाई 
सरुुङ मागयमा पररणत गने काययको कुनै प्रगतत 
नभकको । 

१४९ 

 

 

 

 

वितभन्त् न िातिाततहरूको मौतलक संस्कृतत र 
सभ्यताको संरक्षण तथा सम्िद्धयनका लातग 
संग्रहालयहरूको विकास र विस्तार गररनेछ।  

  

मदन भण्िारी, तसवद्धिरण, िातीय संग्रहालय कैलाली, 
रामेछाप संग्रहालय लगायत १५ िटा सूिना प्रकाशन 
भई, ५ िटा कायायदेश भकको । अन्त्यको आशय 
सूिनाको क्रममा रहेको । माझी संग्रहालयको कायय 
सम्पन्न भकको । 

 मदन भण्िारी संग्रहालय मोरंगको आशयको सूिना 
भई संझौताको क्रममा रहेको, बारपाक संग्रहालय 
गोरखा, लेखानाथ संग्रहालय पोखराको ल.ई.स्िीकृतत 
भकको.िातीय संग्रहालय कैलालीको बोलपरको 
सूिना प्रकाशन भकको, खस संग्रहालय िमु्लाको 
सम्बन्त्धीत तनकायमा पनाउन परािार गरेको । 
अन्त्य ५ िटाको तनमायण सम्झौता भकको तथा ६ 
िटाको कायायदेश ददर्कको। 

सियक कलाकारहरूको तसियनाको रोयल्टी 
भकु्तानीलाई प्रशासतनक तनयमनबाट व्यिजस्थत 
गररनेछ।  

सम्बजन्त्धत तनयमािली संशोधनको लातग वितभन्न 
मन्त्रालयहरुमा अनरुोध भर्रहेको । 

रोयल्टी संकलन संस्थाहरुबाट रोयल्टीसम्बन्त्धी 
मापदण्ि अध्याितधक गने काम भर्रहेको ।प्रतततलप 
अतधकारीसम्बन्त्धी तातलम,गोष्ठी तथा अन्त्तरवक्रया 
काययक्रम भर्रहेको । 

१५० 

 

 

 

 मूतय तथा अमूतय सांस्कृततक सम्पदाहरू, 

ऐततहातसक दरबारहरू र प्रािीन स्मारकहरू 
संरक्षण, सम्िद्धयन किं महत्त्िपूणय परुाताजत्िक 
स्थलहरूको अन्त्िषेण, उत्खनन ् र संरक्षण 
गररनेछ। विश् ि सम्पदा सूिीमा समािशे 
सांस्कृततक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्िद्धयन तथा 
व्यिस्थापन गरी ती सम्पदाहरूमा अन्त्ततनयवहत 
आतधकाररकता, प्रमाजणकता र संिदेनशीलता 
कायम गराई विश् िव्यापी महत्त्ि अक्षणु्ण 

राजखनेछ। 

बहिुषीय लगायत ८६ िटा काययहरुको बोलपरको 
सूिना प्रकाशन भर्सकेको,३१ िटाको कायायदेश 

भर्सकेको, ३ िटा ऐततहातसक दरिारको बोलपरको 
सूिना प्रकाशन भर्सकेको, कवपलिस्त ु दोहनीको 
उत्खन्न कायय सम्पन्न भकको, बाुँकी कोटेशनका ३५ 
िटा काययहरुको कायायदेश भर्सकेको तथा ४ िटा 
अध्ययन प्रततिदेनको काययहरुको TOR स्िीकृतत, 
भकको र अन्त्य स्िीकृततको क्रममा रहेको । रामधनुी 
िारा तथा ितरामन सनुसरीको कायय सम्पन्न 
भकको । 

परुाताजत्िक स्थल संरक्षणका २६ िटा काययहरु मध्ये 
११ िटाको नेक्का प्रवक्रया शरुु भर्सकेको, देग ु
तलेि ु कायय सम्पन्न, ३ िटाको अजन्त्तम िरणमा 
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भर्सकेको,८ िटा परामशयका काययहरुको TOR 

स्िीकृतत भर्सकेको, अन्त्य काययहरु स्िीकृततको 
क्रममा रहेको । 

ऐततहातसक दरबारहरु अन्त्तगयतका काययक्रमहरु मध्ये 
४ िटाको बोलपरको सूिना प्रकाजशत भई २ 
िटाको कोटेशनको कायायदेश भर्सकेको । बाुँकी 
सम्झौताको क्रममा रहेको । 

 ७२ िटा काययक्रमहरुको बोलपरको सूिना प्रकाशन 
भर् आशयको सूिना प्रकाशन भकको, १३ िटाको 
कायायदेश भर्सकेको,अन्त्यको हकमा दररेट स्िीकृततको 
क्रममा रहेको।कवपलिस्त,ु हनी,तनहुुँसरुको उत्खनन ्
कायय सम्पन्न भकको तनहुुँसरु संरक्षण काययका क्रममा 
रहेको, कैलाश सन्त्यास आश्रम निलपरासीको लागत 
ईविमेट तयारी भई रहेको । 

हनमुानढोकाजस्थत २ िटा जशि मजन्त्दर मध्ये १ िटा 
जशि मजन्त्दरको कायय सम्पन्न भर्सकेको, अको 
मजन्त्दरको कायय भर्रहेको,लतलतपरुको िारनारायण 
मजन्त्दरको पवहलो तलाको कायय सम्पन्न भई दोश्रो 
तलाको कायय ,पाटनको हररशंकर मजन्त्दरको पवहलो 
तलाको कायय सम्पन्न भई दोश्रो तलाको कायय 
भर्रहेको । 

10. आतथयक िषय २०७४/७५ को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा मन्त्रालयबाट सम्पादन भकका महत्त्िपूणय 
काययहरूः 

 गौतमिदु्ध अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायण आयोिना अन्त्तगयत १४० विर्ा िग्गाको मआुब्िा वितरण प्रवक्रया 
शरुुिात गररकको । यस अिधीसम्म पररयोिनाको ३२% कायय सम्पन्न भकको । 

 गौतमिदु्ध अन्त्तरायविय विमानस्थलको CNS/ATM (Communication Navigation System and Air Traffic 

Management) उपकरण ििान सम्बन्त्धमा Shopping list/Bid document तयार भई स्िीकृततको क्रममा रहेको 
छ ।  

 पोखरा के्षरीय अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायणको लातग िग्गा अतधग्रहणको कायय शरुु गररकको तथा र्रको लातग 
मआुब्िा तोक्न ेकायय भर्रहेको ।  

 मजुक्तनाथ गरुुयोिनाको तनमायण कायय भर्रहेको, गिरुमूखी र उग्रतारा गरुुयोिना तयार भई कायायन्त्ियनको िरणमा 
रहेको । 

 आधार जशविरसम्म पगु्ने वितभन्न पदमागयहरुको ९५% कायय सम्पन्न भकको । 
 ५ िटा के्षरीय संग्रहालयहरुको ३९ िटा काययहरु मध्ये २३ कायय सम्पन्न भकको, बाुँकी लक्ष्यअनसुार कायय 

भर्रहेको । 
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11. आतथयक िषय २०७३/७४ को वितनयोजित बिेट किं खियको यथाथय वििरणः 
िाल ुखिय        (रू. हिारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250113 सस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय 208468 147615 70.81 

3250123 पययटन कायायलयहरु 21675 19829 91.48 
3250133 परुात्ति विभाग 39427 34892 88.50 
3250143 राविय अतभलेखालय 17803 16808 94.41 
3250153 राविय संग्राहालय (छाउनी) 21596 18299 84.73 
3250163 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 8259 8168 98.90 
3250173 के्षरीय संग्राहलयहरु 15588 13189 84.61 
3250183 संग्रालयहरु (िातीय संग्रहालय समेत) 43570 32753 75.17 
3250193 ऐततहातसक दरबारहरु 54266 54266 100.00 
3250203 केन्त्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 8071 7321 90.71 
3250213 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राजििारको कायायलय 10154 9264 91.23 
3250223 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 84911 83210 98.00 

3250233 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 
(भक्तपरु) 5495 5319 96.80 

3250243 पययटन विभाग 117212 112592 96.06 
3251023 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 25498 25498 100.00 
3251043 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिद्धयन आयोिना 8800 5334 60.61 
3251063 पययटन पूिायधार विकास आयोिना 357720 310563 86.82 
3251083 दजक्षण कजशया पययटन पिुायधार विकास आयोिना 394973 154230 39.05 
3251113 परुाताजत्िक संरक्षण 38742 24640 63.60 
3251123 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोिना 5330 4583 85.98 
3251133 संस्कृतत प्रिद्धयन काययक्रम 1061462 930124 87.63 
3251143 बृहतर िनकपरु के्षर विकास पररषद् 100000 51000 51.00 
3251153 पशपुतत के्षर विकास कोष 407500 246000 60.37 
3251163 लजुम्बनी विकास कोष 660000 660000 100.00 
3251173 सांस्कृततक संस्थान 8900 8900 100.00 
3251183 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 228527 228527 100.00 
3251193 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 45900 34946 76.14 
3251203 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 63801 63801 100.00 
3251213 ईच्छुक सांस्कृततक प्रततष्ठान 3589 3589 100.00 
3251223 यातायात(हिाई) आयोिना तयारी सवुिधा 438350 292308 66.68 

 िम्मा 4505587 3607568 80.07 
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पुुँिीगत खिय         (रू. हिारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250114 संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय 11004 9544 86.73 

3250124 पययटन कायायलयहरु 13030 12055 92.52 
3250134 परुात्ति विभाग 204484 200903 98.25 
3250144 राविय अतभलेखालय 32300 29883 92.52 
3250154 राविय संग्राहालय (छाउनी) 4750 4742 99.83 
3250164 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 2325 2020 86.88 
3250174 के्षरीय संग्रालयहरु 29020 24657 84.97 
3250184 संग्रालयहरु (िातीय संग्रहालय समेत) 2508 2487 99.16 
3250194 ऐततहातसक दरबारहरु 23280 18587 79.84 
3250204 केन्त्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 3150 3136 99.56 
3250214 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राजििारको कायायलय 475 465 97.89 
3250224 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 13577 10007 73.71 
3250234 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 

(भक्तपरु) 210 205 97.62 

3250244 पययटन विभाग 3058 1548 50.62 
3251064 पययटन पूिायधार विकास आयोिना 951881 762310 80.08 
3251084 दजक्षण कजशया पययटन पिुायधार विकास 

आयोिना 15470 6454 41.72 

3251114 परुाताजत्िक संरक्षण 259145 154289 59.54 
3251124 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोिना 12350 10907 88.32 
3251134 संस्कृतत प्रिद्धयन काययक्रम 50000 25665 51.33 

 िम्मा 1632017 1279864 78.42 
 

१2. आतथयक िषय २०७४/७५ को वितनयोजित बिेट तथा 207४ िैर मसान्त्तसम्मको खियको अिस्थाः  
िाल ुखिय         (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250113 सस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय 219,222 51,712 23.59 

3250123 पययटन कायायलयहरु 30,648 15,942 52.02 
3250133 परुात्ति विभाग 45,021 27,944 62.07 
3250143 राविय अतभलेखालय 20,364 11,332 55.65 
3250153 राविय संग्राहालय (छाउनी) 29,556 14,351 48.56 
3250163 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 11,861 6,951 58.60 
3250173 के्षरीय संग्रालयहरु 21,562 10,060 46.66 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250183 संग्रालयहरु (िातीय संग्रहालय समेत) 18,185 7,543 41.48 
3250193 ऐततहातसक दरबारहरु 79,363 41,784 52.65 
3250203 केन्त्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 11,152 6,700 60.08 
3250213 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राजििारको कायायलय 10,691 5,351 50.05 
3250223 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 94,552 61,910 65.48 

3250233 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 
(भक्तपरु) 7,441 3,850 51.74 

3250243 पययटन विभाग 141,873 86,200 60.76 
3250253 भाषा आयोग 93,457 23,623 25.28 
3251023 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 28,593 19,343 67.65 
3251043 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिद्धयन आयोिना 14,550 2,879 19.79 
3251063 पययटन पूिायधार विकास आयोिना 230,086 77,826 33.82 
3251083 दजक्षण कजशया पययटन पिुायधार विकास आयोिना 447,046 840 0.19 
3251113 परुाताजत्िक संरक्षण 6,186 2,223 35.94 
3251123 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोिना 4,479 737 16.45 
3251133 संस्कृतत प्रिद्धयन काययक्रम 694,758 33,492 4.82 
3251143 बृहतर िनकपरु के्षर विकास पररषद् 50,000 6,900 13.80 
3251153 पशपुतत के्षर विकास कोष 444,175 95,218 21.44 
3251163 लजुम्बनी विकास कोष 719,400 430,440 59.83 
3251173 सांस्कृततक संस्थान 9,700 9,700 100.00 
3251183 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 120,000 80,113 66.76 
3251193 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 50,031 50,031 100.00 
3251203 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 60,117 36,939 61.45 
3251213 ईच्छुक सांस्कृततक प्रततष्ठान 3,912 3,912 100.00 
3251223 यातायात(हिाई) आयोिना तयारी सवुिधा 152,802 0 0.00 

 िम्मा 3,870,783 1,225,846 31.67 

पुुँिीगत खिय       (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250114 संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय 7,652 1,550 20.26 

3250124 पययटन कायायलयहरु 8,974 4,346 48.43 
3250134 परुात्ति विभाग 234,668 98,848 42.12 
3250144 राविय अतभलेखालय 29,450 8,426 28.61 
3250154 राविय संग्राहालय (छाउनी) 12,949 2,712 20.94 
3250164 राविय कला संग्राहलय (भक्तपरु) 1,870 612 32.73 
3250174 के्षरीय संग्रालयहरु 31,461 6,776 21.54 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

संस्कृतत पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  238 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/कायायलय खदु बिेट खिय प्रततशत 

3250184 संग्रालयहरु (िातीय संग्राहलय समेत) 58,064 1,281 2.21 
3250194 ऐततहातसक दरबारहरु 26,648 3,598 13.50 
3250204 केन्त्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 3,223 1,690 52.44 
3250214 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राजििारको कायायलय 461 399 86.55 
3250224 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 15,284 928 6.07 

3250234 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 
(भक्तपरु) 460 460 100.00 

3250244 पययटन विभाग 5,816 840 14.44 
3250254 भाषा आयोग 6,249 2,996 47.94 
3251044 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिद्धयन आयोिना 229 - 0.00 
3251064 पययटन पूिायधार विकास आयोिना 440,109 81,203 18.45 
3251084 दजक्षण कजशया पययटन पिुायधार विकास आयोिना 11,168 3,988 35.71 
3251114 परुाताजत्िक संरक्षण 313,143 21,114 6.74 
3251124 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोिना 15,203 1,718 11.30 

 िम्मा 1,223,081 243,485 19.91 
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सङ् घीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय 
 

 

१. पषृ्ठभतूमिः  
सङ्घीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय सङ्घीय शासय प्रणाली, था ायीय विसाससम्बन्त्धी यीतत तयमााण र 
सायाान्त्ियय सहजीसरणसो जजम्मेिार तयसाय हो । येपालसो सविधाय २०७२ ले संघीय लोसताजन्त्रस 
गणतन्त्रात्मस राज्य येपालसो मूल संरचया संघ, प्रदेश र था ायीय तह गरी तीय तहसो हयुे त ा राज्य 
शजिसो प्रयोग पतय संविधाय र साययुसो अतधयमा रही तीयै तहसो सरसारले गये व्यिथा ा गरेबमोजजम 
साविससा सबै था ायीय तयसायहरू ४ सय ६० गाउँपातलसा, २ सय ७६ यगरपातलसा, ११ 
उपमहायगरपातलसा एिं ६ िटा महायगरपातलसासा ६ हजार ७ सय ४३ िडाहरूमा त ा सम्पूणा जजविसहरू 
पतय ७७ जजल्ला समन्त्िय सतमततमा रुपान्त्तररत भई पररिततात रूपमा सेिा प्रिाह त ा विसास तयमााणसा 
साम गरररहेसा छय ्। यससा सा ै मन्त्रालयसो यीतत र सायाक्रमलाई प्रभािसारी रूपले सम्पादय गया २ 
िटा विभाग, ७५ िटा जजल्ला प्रावितधस सायाालयसा अततररि ३ िटा आयोग, ५ िटा सतमतत र २ िटा 
प्रततष्ठाय वक्रयाशील रहेसामा हाल ७५ िटै जजल्ला प्रावितधस सायाालय, ३ िटै आयोग, २ िटा सतमतत र १ 
िटा प्रततष्ठाय पयुसंरचया भई सेन्त्र िा प्रदेश सरसार अन्त्तगात रहये िा सेही खारेजीसो तयारीमा रहेसा 
छय ्। येपाल सरसारसो आफ्यै एिं दात ृ तयसायसो समेत सहयोगमा यस मन्त्रालय अन्त्तगात ३६ िटा 
आयोजया एिं सायाक्रमहरू सायाान्त्िययमा रहेसा छय ्। यपेाल सरसार (साया विभाजय) तययमािली, २०७४ 
बमोजीम संघीय मातमला त ा सामान्त्य प्रशासय मन्त्रालयमा रुपान्त्तररत भए पश्चात संघ र था ायीय तह त ा 
प्रदेश र था ायीय तह बीचसो सम्पसा  र समन्त्िय, था ायीय पूिााधार विसास, पजिसरण, सामाजजस सरुक्षा, 
समाचारी व्यिथा ापय, सािाजतयस सेिा प्रिाह, प्रशासतयस सधुार लगायतसा जजम्मेिारी यस मन्त्रालय मातहत 
रहेसो छ । 

२. दीघासालीय  सोंचिः 
लोसताजन्त्रस मूल्य मान्त्यतामा आधाररत था ायीय थािायत्त शासयसो माध्यमद्वारा जयतासो जीियथातर 
सधुार । 

३. ध्येयिः  
थािायत्त र उत्तरदायी था ायीय शासय पद्दततसो संथा ागत सदुृढीसरण गरी था ायीय विसास र सेिा प्रिाहलाई 
प्रभािसारी बयाउय े। 

४. लक्ष्यिः 
अतधसार एिं स्रोत साधययिु, समािेशी, न्त्यायपरस र उत्तरदायी था ायीय थािशासयसो माध्यमबाट विसास 
त ा सेिासा अिसरहरुमा जयतासो पहुँच बढाउय े। 
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५. उद्दशे्यहरुिः 
 संघीय संरचया, समािेशी लोसतन्त्र र तयक्षेपणसो अिधारणाअयरुुप था ायीय सरसारसो सेन्त्र त ा 

प्रादेजशस सरसारसँगसो अन्त्तरसम्बन्त्ध एिं राजयीततस, प्रशासतयस, न्त्यावयस त ा वित्तीय अतधसार र 
उत्तरदावयत्ि सतुयजश्चत गये । 

 था ायीय तहसो सँगठयात्मस सदुृढीसरण र क्षमता विसास गरी जयतासा माग र आिश्यसतालाई 
न्त्यायोजचत प्रा तमसीसरणसा आधारमा सम्बोधय गया सक्षम था ायीय सरसारलाई संथा ागत गये । 

 ददगो आत ास-सामाजजस विसास र िातािरणअयसूुल त ा गणुथातरीय था ायीय पूिााधार विसास त ा 
सेिा प्रिाह मार्ा त रोजगारी तसजाया गदै गररबी न्त्यूयीसरण गये । 

 लैंतगस, समतामूखी र समािेशी विसाससो अिधारणा अिलम्िय गदै उपेजक्षत र उत्पीतडत िगा, क्षेर 
र समदुायसो आत ास, सामाजजस एिं सांथासृततस अतधसार र अिसर त ा सामाजजस सरुक्षामा 
न्त्यायोजचत पहुँच सतुयजश्चत गये । 

 था ायीय सशुासय र सेिाप्रिाहमा था ायीय समदुाय, यागररस समाज, एिं गैर-सरसारी त ा तयजी 
क्षेरलाई जजम्मेिार बयाउय े। 

६. रणयीततहरुिः  
 वित्तीय थािायत्तता र वितययोजय दक्षता अतभिवृिसा लातग था ायीय सरसारसो वित्तीय स्रोतलाई 

विसेन्त्रीसरणसो क्षेरगत अिधारणाअयरुुप व्यिजथा त गये । 
 खचासो वितययोजय र व्यिथा ापय सायामा था ायीय प्रा तमसता, वित्तीय अयशुासय, पारदजशाता र 

प्रभािसाररतामा जोड ददई था ायीय सशुासय प्रििाय गये । 
 था ायीय तहहरुलाई था ायीय आत ास विसास र गररबी न्त्यूयीसरणसा यीतत त ा सायाक्रम सञ् चालय 

गया प्रोत्सावहत गये । 
 श्रममूलस, आधतुयस र िातािरण अयसूुल प्रवितधसो उपयिु संयोजय गदै था ायीय पूिााधार त ा 

सामाजजस आत ास विसाससा सायाहरु सञ् चालय गये । 
 भौगोतलस, सामाजजस एिं आत ास रुपमा पछातड परेसा विपन्न-िगा, क्षेर, जात, जातत, तलंग र 

समदुायलाई समािेशीसरण र सामाजजस पररचालयसा माध्यमबाट सशिीसरण गरी उपलब्ध स्रोत, 
साधय, र तयमााण प्रवक्रयामा उयीहरुसो पहुँच अतभिवृि गये । 

 आत ास सामाजजस रुपले पछातड रहेसा, तयजश्चत उमेर समूहसा, तभन्न क्षमता भएसा यागररस र 
लोपोन्त्मूख त ा तसमान्त्तीसृत समदुायलाई न्त्यूयतम सामाजजस सरुक्षासो प्रत्याभतूत गये । 

 था ायीय सरसार, सेिा प्रदायस, सामदुावयस संथा ा र सरोसारिालाहरुसो क्षमता अतभिवृि गरी 
विसास व्यिथा ापय, योजया प्रवक्रया र सेिा प्रिाहलाई प्रभािसारी बयाउये,  

 था ायीय थातरमा सायाक्रम सञ्चालय गये सरसारी, गैरसरसारी र सामदुावयस संथा ा त ा उपभोिा 
सतमतत एिं सरोसारिाला संथा ाहरुसो भतूमसा थापष्ट गदै ततयीहरुलाई था ायीय सरसारप्रतत उत्तरदायी 
बयाई समन्त्ियात्मस रुपमा साया गये । 
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७. सायाक्षरेिः 
येपाल सरसार (साया विभाजय) तययमािली, २०७२ बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादय गयुापये सायाहरू 
देहायबमोजजम रहेसा छय ्:  

 था ायीय थािायत्त शासय, था ायीय विसास, दगुाम क्षेर विसास, ग्रामीण विसास त ा सामदुावयस 
विसास, था ायीयथातरसो सडस, तसँचाइ, खायेपायी, ढल तयसास त ा सरसर्ाइसम्बन्त्धी यीतत, योजया, 
सायाक्रमसो तजमुा, सायाान्त्ियय, अयगुमय र मूल्याङ्कय; 

 विसेन्त्रीसरण र तयक्षेपणसम्बन्त्धी यीतत तयामाण, सायाान्त्ियय त ा अयगुमय; 
 सङ्घीय शासय प्रणाली र राज्य पयुसंरचया; 
 समािेशी लोसतन्त्र; 
 था ायीय थािायत्त शासय त ा था ायीय सशुासय; 
 अन्त्तर सरसारी वित्तीय हथातान्त्तरण त ा था ायीय तहहरुसो वित्तीय व्यिथा ापयसम्बन्त्धी यीततगत 

व्यिथा ा एिं अयगुमय र मूल्याङ्कय; 
 था ायीय विसास सायाक्रम बीच समन्त्िय; 
 था ायीय तहहरुबीच समन्त्िय र सम्पास; 
 था ायीय जयशजि र जयसहयोग पररचालय; 
 था ायीय विसाससम्बन्त्धी अन्त्तरााविय सम्मेलय त ा सम्पसा ; 
 था ायीयथातरसा हाट, बजार, मेला; 
 जन्त्म, मतृ्य ुत ा अन्त्य व्यजिगत घटया दताासो प्रशासय; 
 एसीसृत ग्रामीण विसास; 
 था ायीय प्रवितधसो पवहचाय त ा प्रिधाय; 
 था ायीय तहसा सडस (सृवि सडससमेत); 
 गोरेटो र घोरेटो बाटो र झोलङु्ग ेपलु त ा था ायीय पलु; 
 जयजातत, आददिासी, दतलत, िादी त ा मजुथालम विसास; 
 था ायीय विसास; 
 जेष्ठ यागररस, एसल मवहला लगायतसो सामाजजस सरुक्षा भत्ता; 
 ग्रामीण विसास त ा था ायीय विसाससम्बन्त्धी क्षेरीय त ा अन्त्तरााविय संथा ा; 
 येपाल इजन्त्जतययररङ सेिा, तसतभल इजन्त्जतययररङ समूहसो जयरल उपसमूहसो सञ्चालय । 
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8. आत ास ििा २०७4/७5 सो बजेट ििव्यमा उल्लेजखत यीतत त ा सायाक्रमसो दोस्रो 

चौमातसस अितधसम्मसो प्रगतत वििरणिः 
बुदँा.यं. बजेट ििव्यसो संजक्षप्त व्यहोरा र्ागयु मवहयासो प्रगतत  

३१ था ायीय तहसो अतधसार सूची तभर पये तर 
हाल विियगत मन्त्रालयहरुबाट सायाान्त्ियय 
भइरहेसा आयोजया त ा सायाक्रममध्ये 
गाउँपातलसा तभरसो रू. ५० लाखसम्म, 

यगरपातलसातभरसो रू. २ सरोडसम्म र 
उपमहायगरपातलसा त ा महायगरपातलसातभर
सो रू. २ सरोडसम्म बजेट भएसा 
आयोजयाहरु सम्बजन्त्धत विियगत 
मन्त्रालयहरुले साउय मसान्त्ततभर तत ् तत ्
था ायीय तहमा रसमसवहत हथातान्त्तरण 
गयुापये र आिश्यस प्रावितधस सहयोग 
उपलब्ध गराउयपुये व्यिथा ा गरेसो छु . 

 यस मन्त्रालय अन्त्तगात सञ्चातलत यगरके्षर पूिााधार 
सायाक्रम, र्ोहोरमैला व्यिथा ापय प्रवितधस सेन्त्र, 
ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ सायाक्रम, था ायीय 
यातायात पूिााधार के्षरगत सायाक्रम, साया तसचँाइ, 
यदी तययन्त्रण त ा अन्त्य पूिााधार, था ायीय सडस 
सधुार सायाक्रम, आत ास सेन्त्र त ा दईु जजल्ला 
जोड्ये सडस, बौि दशाय त ा गमु्बा विसास सतमतत, 
आददिासी जयजाती उत् ाय प्रततष्ठाय र उपेजक्षत, 
उत्पीतडत र दतलत िगा उत् ाय विसास सतमतत 
लगायतसा आयोजया/सायाक्रमहरू था ायीय तहमा 
हथातान्त्तरण भई सायाान्त्ियय चरणमा रहेसा । 

३२ था ायीय तहले प्रचतलत सायूयबमोजजम आजाय 
गये स्रोत र वित्तीय हथातान्त्तरणसो 
माध्यमबाट प्राप्त गये स्रोत समेतलाई आधार 
तलई सम्बजन्त्धत यगरसभा त ा गाउँसभाबाट 
बजेट त ा सायाक्रम पाररत गरी सायाान्त्ियय 
गयेछय ्। 

 

 था ायीय सरसार सञ्चालय ऐय, २०७४ मा था ायीय 
तहले प्रचतलत सायूयबमोजजम आजाय गये स्रोत र 
वित्तीय हथातान्त्तरणसो माध्यमबाट प्राप्त गये स्रोत 
समेतलाई आधार तलई सम्बजन्त्धत यगर सभा त ा 
गाउँ सभाबाट बजेट त ा सायाक्रम पाररत गये 
व्यिथा ा भएसो । 

 यस मन्त्रालयबाट ७ िटै प्रदेशमा था ायीय सरसार 
सञ्चालय त ा बजेट तजुामासम्बन्त्धी ३ ददय े
अतभमूखीसरण सम्पन्न ।  

40 साविसमा संघीय मातमला त ा था ायीय 
विसास मन्त्रालयबाट सञ्चालय भइरहेसा 
था ायीयथातरसा अतधसांश आयोजयाहरु 
था ायीय तहमा यै हथातान्त्तरण हयुछेय ् । 
यगरके्षर पूिााधार सायाक्रम, र्ोहोरमैला 
व्यिथा ापय प्रवितधस सेन्त्र, ग्रामीण खायेपायी 
त ा सरसर्ाइ सायाक्रम, था ायीय यातायात 
पूिााधार के्षरगत सायाक्रम, विसेन्त्रीत ग्रामीण 
पूिााधार त ा जीविसोपाजाय सधुार आयोजया, 
साया तसँचाइ, यदी तययन्त्रण त ा अन्त्य 
पूिााधार, सयुौला हजार ददय सायाक्रम, था ायीय 
सडस सधुार सायाक्रम, िातािरणमैरी 
था ायीय शासय सायाक्रम र आत ास सेन्त्र 

यगरके्षर पूिााधार सायाक्रम, र्ोहोरमैला व्यिथा ापय 
प्रवितधस सेन्त्र, ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ 
सायाक्रम, था ायीय यातायात पूिााधार के्षरगत 
सायाक्रम, साया तसँचाइ, यदी तययन्त्रण त ा अन्त्य 
पूिााधार, था ायीय सडस सधुार सायाक्रम, आत ास 
सेन्त्र त ा दईु जजल्ला जोड्य ेसडसहरु था ायीय तहमा 
हथातान्त्तरण भइससेसा । 
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त ा दईु जजल्ला जोड्य े सडसहरु था ायीय 
तहमा हथातान्त्तरण गरेसो छु । 

41 यसैगरी बौि दशाय त ा गमु्बा विसास 
सतमतत, आददिासी जयजाती उत् ाय प्रततष्ठाय 
र उपेजक्षत, उत्पीतडत र दतलत िगा उत् ाय 
विसास सतमततसा सायाक्रमहरु रसमसवहत 
था ायीय तहमा हथातान्त्तरण गरेसो छु ।  

बौि दशाय त ा गमु्बा विसास सतमतत, आददिासी 
जयजाती उत् ाय प्रततष्ठाय र उपेजक्षत, उत्पीतडत र 
दतलत िगा उत् ाय विसास सतमततसा सायाक्रमहरु 
रसमसवहत था ायीय तहमा हथातान्त्तरण भइससेसा । 

११९ माययीय सासंदहरुले छयौट गरेसा 
आयोजयाहरु सायाान्त्ियय गये गरी सबै 
माययीय सांसदहरुमार्ा त उपलब्ध हयुे रू. 
५० लाख र प्रत्येस तयिााचय के्षरबाट 
तयिााजचत सासंदहरुमार्ा त उपलब्ध हयु ेरू.३ 
सरोडबाट सञ्चालय हयु े तयिााचय के्षर 
विसास सायाक्रमलाई य ाित ्राखेसो छु । 

तमतत २०७४।६।२८ सम्ममा छयौट भएसा 
सायाक्रम त ा योजयासा सायाान्त्ियय गया सबै 
सायाक्रम सायाान्त्ियसो चरणमा रहेसो ।  

१६९ जेष्ठ यागररस, एसल मवहला, दतलत बगा, 
लोपन्त्मूख आददिासी/जयजातत एिं अशि, 

अपाङ्गता भएसा यागररसहरुलाई प्रदाय गररंदै 
आएसो सामाजजस सरुक्षा भत्तालाई तयरन्त्तरता 
ददएसो छु । यससा लातग रु ं ३६ अबा 
वितययोजय गरेसो छु । सामाजजस सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गयुा पये पतय लाभग्राही यछुटुय 
भने्नतर्ा  विशेि सजगता अपयाइयछे । 
संथा ागत सदु्दढीसरण र अयगुमयलाई  प 
प्रभािसारी बयाई बैंवसङ प्रणाली मार्ा त 
यथातो भत्ता वितरण गररयेछ ।  

 सामाजजस सरुक्षा भत्ता प्राप्त गये लाभग्राहीसो वििरण 
अध्याितधस भइरहेसो । हालसम्म MIS System मा 
२२ लाख १७ हजार ३ सय ४५ लाभग्राहीसो 
वििरण प्रविष्ट गररसवसएसो । 

 देशभरसा १ सय ३७ यगरपातलसा २ सय ८५ 
गाउँपातलसासा िडाहरूबाटै बैवसङ प्रणाली मार्ा त 
लाभग्राहीहरूलाई सामाजजस सरुक्षा भत्ता वितरण 
व्यिथा ा तमलाइएसो ।  

२०३ आयोजया/सायाक्रमसो विथाततृ वक्रयासलाप, 

सम्पन्न गयुा पये अितध र लागत, उपलजब्ध 
सूचस र जजम्मेिार समाचारीसवहतसो 
आयोजया सायाान्त्ियय सायायोजया भदौ १५ 
गते तभर तयार गरी आयोजयाथा लमा र 
सम्बजन्त्धत मन्त्रालयसो िबेसाइट मार्ा त ्
सािाजतयस गररयछे । आयोजया/सायाक्रमसो 
चौमातसस विभाजयसवहतसो िाविास खररद 
योजया तयार गरी साउय मसान्त्ततभर 
थािीसृत गररसक्य ुपयेछ । 

यस मन्त्रालय अन्त्तगात सञ्चातलत आयोजया/सायाक्रमसो 
चौमातसस विभाजयसवहतसो िाविास खररद योजया 
तयार गरी थािीसृत गररएसो । 

 

२०४ सबै मन्त्रालय/तयसायबाट सायाक्रम/आयोजया 
सायाान्त्िययसा लातग आिश्यस पये सायावितध 
त ा तयदेजशसाहरु तजुामा त ा संशोधयसो 

 यस मन्त्रालय अन्त्तगात सञ्चातलत सायाक्रमहरूसो 
लातग आिश्यस सायावितध त ा तयदेजशसा पररमाजाय 
एिं तयमााण भएसा । 
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बुदँा.यं. बजेट ििव्यसो संजक्षप्त व्यहोरा र्ागयु मवहयासो प्रगतत  

साया साउय मसान्त्ततभर र तययमािलीहरु 
तजुामा त ा संशोधयसो साया भदौ १५ 
गतेतभर सम्पन्न गररयेछ । ययाँ सायाक्रम/आयोज
या सायाान्त्िययसा लातग साउय मसान्त्ततभर 
आयोजया सायाालयहरु था ापया गररसवसय े
छ । सायाक्रम/आयोजयाहरु सम्पन्न गये 
अितधभरसा लातग थापष्ट जयशजि 
योजयासवहत आिश्यस अथा ायी दरबन्त्दीहरु 
साउय समान्त्ततभर थािीसृत गररसक्य ुपयेछ । 

 सायाक्रमहरूसो लातग आिश्यस अथा ायी/सरार 
दरबन्त्दी यवसय गरी उि दरिन्त्दी थािीसृत 
भइसेसेसो । 

 

२०५ थािीसृत सँगठय संरचया र दरिन्त्दीअयरुुप 
आयोजया प्रमूख लगायत अन्त्य 
समाचारीहरुलाई थापष्ट साया वििरण, मखु्य 
सायासम्पादय सूचसहरु र आिश्यस 
अतधसार एिं जजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िसवहत 
आयोजयामा खटाइयेछ । यसरी समाचारी 
खटाउँदा समाचारीसो योग्यता, क्षमता, अयभुि 
र आयोजया सायाान्त्िययमा विगतमा हातसल 
गरेसो सर्लतासो अतभलेखलाई आधार 
बयाइयछे । 

 थािीसृत दरबन्त्दीअयरुूप आयोजयाहरूमा था ायीय 
पूिााधार त ा सृवि सडस विभाग र मन्त्रालयबाट 
समाचारी खटाइएसो । 

 

२०७ आयोजया सायाान्त्िययमा सहजता ल्याउय 
िातािरणीय प्रभाि मूल्यांसय र प्रारजम्भस 
िातािरणीय परीक्षणसा सायाहरु प्रचतलत 
सायूयमा तोवसएसो न्त्यूयतम समयतसमातभर 
सम्पन्न गररयेछ ।  

 साया सहजता एिं शीघ्रतासो तयजम्त यदीजन्त्य 
पदा ासो उत्खयन्त्सम्बन्त्धी IEE थािीसृतत गये अतधसार 
चालू आ.ि.सम्मसो लातग जज.स.स लाई ददइएसो । 

 था ायीय सरसार सञ्चालय ऐय, २०७४ सो प्रािधाय 
बमोजजम, ढंुगा, तगट्टी, बालिुा आदद जथाता खायीजन्त्य 
िथातहुरूसो सिेक्षण, उत्खयय त ा उपयोगसो दताा 
अयमुतत, यिीसरण, खारेजी र व्यिथा ापय था ायीय 
सरसारसो अतधसार के्षर तभर पये गरी व्यिथा ा 
भएसोमा हालसम्म था ायीय सरसार सञ्चालय ऐय, 
२०७४ सो तययमािली तजुामा भइयससेसो सा ै सो 
सायासा लातग सुयै तयदेजशसा/सायाविातध समेत 
थािीसृत भएसो अिथा ा यरहेसोले  प सायूयी 
व्यिथा ा भएपतछ सोबमोजजम हयुगेरी हाललाई 
प्रचतलत खायी त ा खतयजपदा ा ऐय, २०४२ त ा 
खायी त ा खतयजपदा ा तययमाजली, २०५६बमोजजम 
हयुेगरी खायी त ा भगूभा विभागबाट उत्खयय 
सायायोजया (mining scheme) प्रारजम्भस िातािरणीय 
परीक्षण प्रततिदेयसो ToR र प्रततिदेय थािीसृत गराइ 
सो विभागसो सहमतत प्राप्त गरी सम्बजन्त्धत 
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बुदँा.यं. बजेट ििव्यसो संजक्षप्त व्यहोरा र्ागयु मवहयासो प्रगतत  

यगर/गाउँपातलसासो सायाालयबाट उत्खयय अयमुतत 
पर जारी गया सबै था ायीय तहहरूलाई तयदेशय 
ददइएसो । 

२०८ आयोजयासो तयारी चरणहरु पूरा गरी साउय 
मसान्त्ततभर बोलपर आब्हाय र असोज 
मसान्त्ततभर बोलपर मूल्यांसय गरी ठेक्का 
सम्झौता गररसक्यपुयेछ । तोवसएसो 
समयतभर साया शरुु यगये र आयोजया 
सायाान्त्ियय सायायोजयाअयरुुप साया यगये 
तयमााण व्यिसायीसँगसो ठेक्का सम्झौता रद्द 
गररयेछ ।  

आयोजया त ा सायाक्रमहरूसो िाविास 
सायायोजयाअयरुूप तोवसएसो समय सीमा तभर साया 
प्रारम्भ भइरहेसो ।  

 

२११ तोवसएसो लागत, गणुथातर र समयसीमा तभर 
तयमााण साया सम्पन्न गये तयमााण 
व्यिसायीलाई वित्तीय त ा गैर वित्तीय 
प्रोत्साहय उपलब्ध गराइये छ । तोवसएसो 
गणुथातर सायम यगये र तोवसएसो समयतभर 
साया सम्पादय यगये तयमााण व्यिसायीलाई 
सायूयबमोजजम सारिाही गररयछे । 

 मन्त्रालयसा सह-सजचिहरूसो संयोजसत्िमा ७ िटै 
प्रदेशसा लातग सहजीसरण त ा अयगुमय टोली 
गठय गररएसो ।  

 

२१२ सायासम्पादय भएपतछ सामसो भेररवर्सेसय 
गरी साया सम्पन्न भएसो तमततले १० 
ददयतभर साया सम्पन्न तबल तयार गररयछे । 
तबल पेश भएसो तमततले पन्त्र ददयतभर तबल 
थािीसृत गरी भिुायी ददईयेछ । 

 आयोजया सायाक्रमहरूबाट तययमायसुार तबल थािीसृत 
गरी भिुायी हयु ेगरेसो ।  

 

२१३ शोधभयाा तयदेजशसाबमोजजम थ्रसेहोल्ड रसम 
पतुगससेसोमा तरुुन्त्तै र थ्रसेहोल्ड रसम 
यपगेुसोमा चौमातसस अितध समाप्त भएसो 
असो चौमातसस अितधतभर सम्बजन्त्धत 
आयोजया व्यिथा ापय सायाालयबाट सोधभयाा 
माग गररयेछ । प्रत्येस मवहया समाप्त भएसो 
तमततले १५ ददयतभर सोझै भिुायी र 
िथातगुत सहायतासो प्रततिदेय सम्बजन्त्धत 
सोि त ा लेखा तययन्त्रस सायाालयमा प्रथाततु 
गररयेछ । 

िैदेजशस सहयोगमा सञ्चातलत आयोजयाहरूमा वित्तीय 
सशुासय सायम गया सोधभयाा प्रसृयालाई तययतमत र 
व्यिजथा त गररंदै लतगएसो ।  

 

 

9. आत ास ििा 2०७४/७५ सो  र्ागयु मसान्त्तसम्ममा सम्पादय भएसा महत्त्िपूणा सायाहरुिः 
 भसूम्प प्रभावित १४ जजल्लाहरूमा तयजी आिास तयमााणसा लातग २०७४ र्ागयु मसान्त्तसम्ममा 
सिेक्षणबाट पवहचाय भएसा ६ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ लाभग्राही मध्ये ६ लाख १४ हजार ६ 
सय ४० घरधरुीहरूसँग अयदुाय संझौता सम्पन्न भएसो । ६ लाख ६ हजार ८ सय ६६ 
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घरधरुीहरूले प्र म वसथाता २ लाख ५९ हजार ३८ घरधरुीले दोश्रो वसथाता र ६० हजार ३ 
घरधरुीले तेश्रो वसथाता रसम भिुायी प्राप्त गरेसा । 

 भसूम्प सम प्रभावित १७ जजल्लाहरूमा तयजी आिास तयमााणसा लातग २०७४ र्ागयु मसान्त्तसम्ममा 
सिेक्षणबाट पवहचाय भएसा १ लाख ४३ लाभग्राही मध्ये ८२ हजार ९ सय ९५ घरधरुीहरूसँग 
अयदुाय सम्झौता भएसो । ७९ हजार १ सय ३ घरधरुीहरूले प्र म वसथाता, २ सय ४४ 
घरधरुीहरूले दोश्रो वसथाता र २२ घरधरुीहरूले तेश्रो वसथातासो रसम भिुायी प्राप्त गरेसा । 

 मन्त्रालयबाट ७ सय ५३ था ायीय तह (यगर/गाउँपातलसा) हरूसो लातग यमूया Website तयमााण  
गररएसो । 

 मन्त्रालयले था ायीय तहसम्बन्त्धी वितभन्न जायसारीमूलस मोबाईल एप्स (Local Governance Apps) 

बयाएसो । 

 सबै था ायीय तहहरूसो आधारभतू जायसारीसवहतसो Interactive GIS यक्शा तयार गरी Website मा 
राजखएसो ।  

 था ायीय तहसा लातग आिश्यस वितभन्न ३७ िटा यमूया साययु, सायावितध, मागादशाय तयार गरी 
उपलव्ध गराइएसो ।  

 सामाजजस सरुक्षा भत्ता प्राप्त गये लाभग्राहीसो वििरण अद्याितधस भइरहेसो । हालसम्म MIS 

System मा २२ लाख १७ हजार ३ सय ४५ लाभग्राहीसो वििरण प्रविष्ट गररसवसएसो । 

 देशभरसा १ सय ३७ यगरपातलसा २ सय ८५ गाउँपातलसासा िडाहरू बाटै बैवसङ प्रणाली मार्ा त 
लाभग्राहीहरूलाई सामाजजस सरुक्षा भत्ता वितरण व्यिथा ा तमलाइएसो । 

 ७ िटै प्रदेशसा महायगर/उपमहायगर/यगर पातलसामा यितयिााजचत प्रमूख उप प्रमूख एिं 
गाउँपातलसासा यि तयिााजचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सम्पूणा था ायीय तहसा प्रमूख प्रशाससीय 
अतधसृतहरूलाई था ायीय सरसार सञ्चालय त ा बजेट त ा बजेट तजुामासम्बन्त्धी ३ ददय े
अतभमूखीसरण सायाक्रम सम्पन्न। 

 ८५ िटा था ायीय तहसो याम/सेन्त्र िा दबैु पररिताय गररएसो । 
 

10. आत ास ििा २०७3/७4 मा वितययोजजत बजेट त ा खचासो य ा ा वििरण: 
चाल ुखचा      (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.यं. आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम चाल ुबजेट खचा खचा% 
3650113 संघीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय 205434 187776 91.40 

3650133 राविय दतलत आयोग 19742 19028 96.38 

3650153 
जेष्ठ यागररस दीघा सेिा सम्माय र सामाजजस 
सरुक्षा सायाक्रम 

35469999 34717254 97.88 

3650163 था ायीय पूिााधर विसास त ा सृवि सडस विभाग 42963 40780 94.92 

3650203 राविय मजुथालम आयोग 10758 6570 61.07 

3650213 सेन्त्रीय पंजजसरण तबभाग 49146 34647 70.50 

3651013 बौि दशाय प्रििाय त ा गमु्बा विास सतमतत 24931 24730 99.19 

3651043 था ायीय तयसाय वित्तीय आयोग 69715 60675 87.03 

3651053 आददिासी/ जयजातत उत् ाय राविय प्रततष्ठाय 82347 81269 98.69 
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ब.उ.शी.यं. आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम चाल ुबजेट खचा खचा% 

3651063 
उपेजक्षत,उत्पीडीत र दतलतिगा उत् ाय विसास 
सतमतत 

57257 52525 91.74 

3651083 वपछतडएसो समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 25385 21979 86.58 

3651443 था ायीय विसास प्रजशक्षण प्रततष्ठाय 70000 70000 100.00 

3651503 बादी समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 15852 15327 96.69 

3651543 र्ोहरमैला व्यिथा ापय प्रावितधस सहयोग सेन्त्र 34382 31057 90.33 

3651553 संघीय शासय प्रणाली ब्यिथा ापय सायाक्रम 194976 94122 48.27 

3658013 जजल्ला विसास सतमतत अयदुाय 4609132 4496331 97.55 

3658023 गाऊं विसास सतमतत अयदुाय 15554658 15445273 99.30 

3658033 यगरपातलसा अयदुाय 13295672 13137827 98.81 

3658043 ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ सायाक्रम 169897 130985 77.10 

3658053 ग्रामीण जलस्रोत व्यिथा ापय पररयोजया 154272 144207 93.48 

3658063 ग्रामीण पयुतयमााण त ा पयुथा ाापय सायाक्रम 36237 31741 87.59 

3658073 ग्रामीण सामदुावयस पूिााधार विसास सायाक्रम 51618 49547 95.99 

3658083 था ायीय यातायात पूिााधार के्षरगत सायाक्रम 14836 15479 104.33 

3658093 झोलुंगे पलु के्षरगत सायाक्रम 1225320 1046605 85.41 

3658103 ग्रामीण पहुंच सायाक्रम 21479 6914 32.19 

3658153 
विसेन्त्रीत ग्रामीण पूिााधार त ा जजविसोपाजाय 
सधुार सायाक्रम 

96389 89741 93.10 

3658163 दगुाम एिं विशेि के्षर विसास सायाक्रम 62893 69583 110.64 

3658173 यगरके्षर पूिााधार विसास सायाक्रम 3439006 3099021 90.11 

3658193 था ायीय शासय त ा सामदुावयस विसास सायाक्रम 3693230 1843216 49.91 

3658213 
पजश्चम येपाल ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ 
सायाक्रम 

166728 116733 70.01 

3658223 सणााली रोजगार सायाक्रम 16758 14850 88.61 

3658253 
था ायीय अग्रसरतालाई ययां ज्ञाय र सीपसँग जोड्य े
सायाक्रम 

1000 0 0.00 

3658313 
था ायीय थातरसा सडसपलु त ा सामदुावयस पहुंच 
सधुार पररयोजया 

1843 1636 88.77 

3658333 सामदुावयस तसंचाइ आयोजाया 102228 85096 83.24 

3658373 
साया तसचाई, यदद तययन्त्रण र अन्त्य पूिााधार 
विसास सायाक्रम 

1993 1637 82.14 

3658383 सयुौला हजार ददय सायाक्रम 1351720 729337 53.96 

3658403 
पूिी जचतिय यदद व्यिथा ापय त ा जीविसोपाजाय 
सधुार सायाक्रम 

5104 1655 32.43 

3658413 उन्नती-समािशेी आत ास विसास सायाक्रम येपाल 10773 0 0.00 

3658423 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीसरण सायाक्रम 152895 128697 84.17 
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ब.उ.शी.यं. आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम चाल ुबजेट खचा खचा% 
3658433 था ायीय सडस सधुार सायाक्रम 9217 8464 91.83 

3658443 साया तसँचाइ सायाक्रम 17751 6958 39.20 

3658453 गररिसँग विश्वशे्वर सायाक्रम 160018 151211 94.50 

3658463 िातािरण मैरी था ायीय शासय सायाक्रम 796252 734553 92.25 

3658473 बहकेु्षरीय पोिण सायाक्रम 272920 181602 66.54 

3658503 तयिााचय के्षर विसास सायाक्रम 10171303 9688009 95.25 

3658523 सीमा के्षर विसास सायाक्रम 277009 212034 76.54 

सुल जम्मा 92313038 87126681 94.34 

पुजँीगत खचा       (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.यं आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम पजुजगँत बजेट खचा खचा % 

3650114 संघीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय 9480 8,873 93.60 

3650134 राविय दतलत आयोग 450 450 100 

3650164 था ायीय पूिााधर विसास त ा सृवि सडस विभाग 14605 9,488 64.96 

3650204 राविय मजुथालम आयोग 312 189 60.58 

3650214 सेन्त्रीय पंजजसरण तबभाग 7475 1,574 21.06 

3651014 बौि दशाय प्रििाय त ा गमु्बा विसास सतमतत 49939 47,538 95.19 

3651044 था ायीय तयसाय वित्तीय आयोग 1000 998 99.80 

3651054 आददिासी / जयजातत उत् ाय राविय प्रततष्ठाय 20701 20,156 97.37 

3651064 उपेजक्षत,उत्पीडीत र दतलतिगा उत् ाय विसास सतमतत 9915 9,815 98.99 

3651084 वपछतडएसो समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 150 122 81.33 

3651444 था ायीय विसास प्रजशक्षण प्रततष्ठाय 40000 20,494 51.24 

3651504 बादी समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 5000 3,626 72.52 

3651514 साया विसास आयोजया 1000   

3651544 र्ोहरमैला व्यिथा ापय प्रावितधस सहयोग सेन्त्र 155911 121,142 77.70 

3651554 संघीय शासय प्रणाली व्यिथा ापय सायाक्रम 2350 1,528 65.02 

3658044 ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ सायाक्रम 439586 374,067 85.10 

3658054 ग्रामीण जलस्रोत व्यिथा ापय पररयोजया 294750 272,979 92.61 

3658064 ग्रामीण पयुतयमााण त ा पयुथा ाापय सायाक्रम 1242020 1,036,467 83.45 

3658074 ग्रामीण सामदुावयस पूिााधार विसास सायाक्रम 228689 224,644 98.23 

3658084 था ायीय यातायात पूिााधार के्षरगत सायाक्रम 2202638 1,887,649 85.70 

3658094 झोलुंगे पलु के्षरगत सायाक्रम 2131858 1,726,049 80.96 

3658104 ग्रामीण पहुंच सायाक्रम 806661 344,469 42.70 

3658154 
विसेन्त्रीत ग्रामीण पूिााधार त ा जजविसोपाजाय सधुार 
सायाक्रम 

2036566 1,553,968 76.30 

3658164 दगुाम एिं विशेि के्षर विसास सायाक्रम 118790 106,077 89.30 

3658194 था ायीय शासय त ा सामदुावयस विसास सायाक्रम 54734 9,879 18.05 

3658214 पजश्चम येपाल ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ 319272 261,685 81.96 
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ि.उ.शी.यं आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम पजुजगँत बजेट खचा खचा % 

सायाक्रम 

3658224 सणााली रोजगार सायाक्रम 439705 433,545 98.60 

3658314 
था ायीय थातरसा सडसपलु त ा सामदुावयस पहुंच 
सधुार पररयोजया 

2995596 2,526,814 84.35 

3658334 सामदुावयस तसंचाइ आयोजाया 939698 786,125 83.66 

3658374 
साया तसचाई, यदद तययन्त्रण र अन्त्य पूिााधार विसास 
सायाक्रम 

3755460 3,249,282 86.52 

3658384 सयुौला हजार ददय सायाक्रम 3960 2,044 51.62 

3658404 
पूिी जचतिय यदद व्यिथा ापय त ा जीविसोपाजाय 
सधुार सायाक्रम 

190815 91,792 48.11 

3658414 उन्नती-समािशेी आत ास विसास सायाक्रम येपाल 611551 0 0 

3658424 राविय ग्रामीण यातायात सदुृढीसरण सायाक्रम 6525182 3,905,367 59.85 

3658434 था ायीय सडस सधुार सायाक्रम 748315 634,315 84.77 

3658444 साया तसँचाइ सायाक्रम 747964 524,550 70.13 

3658464 िातािरण मैरी था ायीय शासय सायाक्रम 3550 2,397 67.52 

3658474 बहकेु्षरीय पोिण सायाक्रम 400 0 0 

3658514 आ ीस सेन्त्र त ा दईु जजल्ला जोड्य ेसडस 2029856 1,824,804 89.90 

3658524 सीमा के्षर विसास सायाक्रम 720212 670,242 93.06 

सुल जम्मा 29906116 22695203 75.89 
 

11. आत ास ििा 2074/75 मा वितययोजजत बजेट त ा 207४ र्ाल्गयु मसान्त्तसम्मसो खचासो 
अिथा ािः 

चाल ुखचा      (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.यं आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम चाल ुबजेट खचा खचा % 

3650113 संघीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय 188,955 93,595 49.53 
3650133 राविय दतलत आयोग 18,915 14,422 76.25 
3650153 जेष्ठ यागररस दीघा सेिा सम्माय र सामाजजस 

सरुक्षा सायाक्रम 
40,000,000 23,843,775 59.61 

3650163 था ायीय पूिााधर विसास त ा सृवि सडस 
विभाग 

46,877 35,396 75.51 

3650203 राविय मजुथालम आयोग 10,661 2,240 21.01 
3650213 सेजन्त्रय पंजजसरण तबभाग 1,044,351 39,840 3.81 
3651013 बौि दशाय प्रििाय त ा गमु्बा विसास सतमतत 36,512 22,253 60.95 
3651043 था ायीय तयसाय वित्तीय आयोग 9,779 4,192 42.87 
3651053 आददिातस / जयजातत उत् ाय राविय प्रततष्ठाय 48,845 23,653 48.42 
3651063 उपेजक्षत,उत्पीडीत र दतलतिगा उत् ाय विसास 

सतमतत 
13,910 9,816 70.57 
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ि.उ.शी.यं आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम चाल ुबजेट खचा खचा % 

3651083 वपछतडएसो समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 26,617 5,276 19.82 
3651443 था ायीय विसास प्रजशक्षण प्रततष्ठाय 95,000 64,510 67.91 
3651503 बादी समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 18,545 9,603 51.78 
3651543 र्ोहरमैला व्यिथा ापय प्रावितधस सहयोग सेन्त्र 10,416 4,280 41.09 
3651553 संघीय शासय प्रणाली ब्यिथा ापय सायाक्रम 64,425 1,427 2.21 
3658013 जजल्ला समन्त्िय सतमततसो सायाालयहरु 2,059,448 1,358,241 65.95 
3658053 ग्रामीण जलस्रोत व्यिथा ापय पररयोजया 250,463 73,594 29.38 
3658063 ग्रामीण पयुतयमााण त ा पयुथा ाापय सायाक्रम 87,971 30,851 35.07 
3658073 ग्रामीण सामदुावयस पूिााधार विसास सायाक्रम 56,555 40,059 70.83 
3658083 था ायीय यातायात पूिााधार के्षरगत सायाक्रम 18,253 8,866 48.57 
3658093 झोलुंगे पलु के्षरगत सायाक्रम 19,791 12,082 61.05 
3658103 ग्रामीण पहुंच सायाक्रम 23,549 4,110 17.45 
3658153 विसेन्त्रीत ग्रामीण पूिााधार त ा जजविसोपाजाय 

सधुार सायाक्रम 
230 230 100.00 

3658163 दगुाम एिं विशेि के्षर विसास सायाक्रम 64,439 40,485 62.83 
3658193 था ायीय शासय त ा सामदुावयस विसास 

सायाक्रम 
1,535,396 467,259 30.43 

3658213 पजश्चम येपाल ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ 
सायाक्रम 

183,742 83,388 45.38 

3658223 सणााली रोजगार सायाक्रम 29,562 12,449 42.11 
3658313 था ायीय थातरसा सडसपलु त ा सामदुावयस 

पहुंच सधुार पररयोजया 
2,085 1,297 62.21 

3658333 सामदुावयस तसंचाइ आयोजाया 86,119 53,931 62.62 
3658403 पूिी जचतिय यदद व्यिथा ापय त ा 

जीविसोपाजाय सधुार सायाक्रम 
8,557 1,310 15.31 

3658413 उन्नती-समािशेी आत ास विसास सायाक्रम 
येपाल 

15,472 0 0.00 

3658423 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीसरण सायाक्रम 153,249 88,040 57.45 
3658443 साया तसँचाइ सायाक्रम 20,252 3,333 16.46 
3658453 गररिसँग विश्वशे्वर सायाक्रम 242,235 116,831 48.23 
3658473 बहकेु्षरीय पोिण सायाक्रम 462,476 44,462 9.61 
3658503 तयिााचय के्षर विसास सायाक्रम 10,205,000 660 0.01 
3658523 सीमा के्षर विसास सायाक्रम 205,906 73,428 35.66 

 जम्मा 57,364,328 26,689,184 46.53 
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पुजँीगत खचा     (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.यं आयोजया/सायाक्रमहरूसो याम पजुजगँत बजेट खचा खचा % 

3650114 संघीय मातमला त ा था ायीय विसास मन्त्रालय 28,609 443 1.55 
3650134 राविय दतलत आयोग 439 439 100.00 
3650164 था ायीय पूिााधर विसास त ा सृवि सडस 

विभाग 
7,696 2,501 32.50 

3650204 राविय मजुथालम आयोग 445 - 0.00 
3650214 सेजन्त्रय पंजजसरण तबभाग 1,016,882 12,782 1.26 
3651014 बौि दशाय प्रििाय त ा गमु्बा विसास सतमतत 12,253 6,790 55.42 
3651054 आददिातस / जयजातत उत् ाय राविय प्रततष्ठाय 26,769 8,580 32.05 
3651084 वपछतडएसो समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 159 13 8.18 
3651444 था ायीय विसास प्रजशक्षण प्रततष्ठाय 38,560 37,191 96.45 
3651504 बादी समदुाय उत् ाय विसास सतमतत 3,630 129 3.55 
3651514 साया विसास आयोजया 1,000 - 0.00 
3651544 र्ोहरमैला व्यिथा ापय प्रावितधस सहयोग सेन्त्र 5,967 - 0.00 
3651554 संघीय शासय प्रणाली ब्यिथा ापय सायाक्रम 1,980 - 0.00 
3658014 जजल्ला समन्त्िय सतमततसो सायाालयहरु - - - 
3658054 ग्रामीण जलस्रोत व्यिथा ापय पररयोजया 555,439 171,632 30.90 
3658064 ग्रामीण पयुतयमााण त ा पयुथा ाापय सायाक्रम 4,180,200 514,737 12.31 
3658074 ग्रामीण सामदुावयस पूिााधार विसास सायाक्रम 285,400 141,975 49.75 
3658084 था ायीय यातायात पूिााधार के्षरगत सायाक्रम 1,005,465 126,148 12.55 
3658094 झोलुंगे पलु के्षरगत सायाक्रम 3,292,885 933,046 28.34 
3658104 ग्रामीण पहुंच सायाक्रम 1,191,140 144,124 12.10 
3658154 विसेन्त्रीत ग्रामीण पूिााधार त ा जजविसोपाजाय 

सधुार सायाक्रम 
400 400 100.00 

3658164 दगुाम एिं विशेि के्षर विसास सायाक्रम 154,802 40,050 25.87 
3658194 था ायीय शासय त ा सामदुावयस विसास 

सायाक्रम 
778,700 172,698 22.18 

3658214 पजश्चम येपाल ग्रामीण खायेपायी त ा सरसर्ाइ 
सायाक्रम 

378,985 166,210 43.86 

3658224 सणााली रोजगार सायाक्रम 799,212 160,720 20.11 
3658314 था ायीय थातरसा सडसपलु त ा सामदुावयस 

पहुंच सधुार पररयोजया 
3,500,000 682,173 19.49 

3658334 सामदुावयस तसंचाइ आयोजाया 708,726 248,276 35.03 
3658404 पूिी जचतिय यदद व्यिथा ापय त ा 

जीविसोपाजाय सधुार सायाक्रम 
172,000 - 0.00 

3658414 उन्नती-समािशेी आत ास विसास सायाक्रम 
येपाल 

1,924,703 - 0.00 
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3658424 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीसरण सायाक्रम 6,446,751 2,402,050 37.26 
3658444 साया तसँचाइ सायाक्रम 1,200,000 48,368 4.03 
3658454 गररिसँग विश्वशे्वर सायाक्रम 515 429 83.30 
3658474 बहकेु्षरीय पोिण सायाक्रम 7,500 - 0.00 
3658524 सीमा के्षर विसास सायाक्रम 966,652 222,327 23.00 

 जम्मा 28,693,464 6,244,231 21.76 
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सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 
 

तनजामती प्रशासनको सञ् चालन ंि  व्यिस्थापन लगायत केन्त्रीय कममचारी तनकायको रूपमा रही कायम गने 
सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयको जजम्मेिारी रहेको छ । नेपालको प्रशासनलाई उपलब्ध ज्ञान, सीप र क्षमताको 
पूणम उपयोग गरी सम्मानयकु्त र भरोसा योग्य बनाउदै जनताप्रतत प्रततिद्ध भई स्िच्छ र विश्वसनीय ढ गले 
गणुस्तरीय सेिा प्रिाहमा समवपमत गराउने यसको दूरदृवि रहेको छ । 
 

२. दीर्मकालीन सोच: 

जनमूखी, स्िच्छ, जिाफदेही स र्ीय शासन व्यिस्था ।  
 

३. ध्येय : 

सािमजतनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहभातगतामूलक बनाई 
सािमजतनक सेिा प्रिाह र विकास प्रवियालाई प्रभािकारी बनाउन े।  

४. रणनीततहरू: 

 सािमजतनक सेिाहरूलाई गणुस्तरीय र सिमसाधारणको पहुुँचयोग्य बनाउन स र्ीय शासन प्रणालीअनरुूप 
प्रशासन स यन्त्रको पनुसंरचना गने ।  

 सािमजतनक तनकायका काम कारबाहीसम्बन्त्धी सूचनामा नागररकको पहुुँच बढाउने । 

 राष्ट्रसेिकहरूलाई कामप्रतत पररणाममूखी र उत्तरदायी बनाउने । 

कायमनीततगत लक्ष्य : 

 नेपालको स विधानबमोजजम तीन तहको शासन पद्धततअनरुूप प्रशासन यन्त्रको पनु:स रचना गररनेछ।  

 सािमजतनक सेिाप्रिाहलाई गणुस्तरीय, समािेशी ंि  सहज बनाउन विद्यतुीय शासन प्रणाली अिलम्बन 
गरी प्रशासतनक कायमवितधलाई सरलीकरण र स क्षेपीकरण गररनेछ ।  

 अत्यािश्यक सािमजतनक सेिाको पहुुँचमा कठिनाइ भोतगरहेका जनतालाई सेिा प-ुयाउन ंकीकृत 
र्मु्ती सेिालाई व्यापक र प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

 जनगनुासोलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनभुतू गने गरी व्यिस्थापन गररनेछ । 

 सेिाप्रिाहलाई जनमूखी र सेिामूलक बनाउन क्षततपूततमसवहतको नागररक िडापर कायामन्त्ियन 
गररनेछ ।  

 सािमजतनक सरोकारका विषयसुँग सम्बजन्त्धत सािमजतनक तनकायमा रहेका सूचनामा काननुबमोजजम 
नागररकको पहुुँच अतभिवृद्ध गररनेछ ।  

 सािमजतनक तनकायका नेततृ्ि तहका पदातधकारीको जजम्मेिारी र कतमव्यलाई जिाफदेहीपूणम बनाउन 
सूचकसवहतको कायमसम्पादन सम्झौता गनैपने काननुी व्यिस्था गरी लाग ुगररनेछ ।  

 भ्रिाचार विरूद्धको अन्त्तरामवष्ट्रय महासजन्त्ध माफम त ् व्यक्त गररंका प्रततिद्धताअनरुूप हनुेगरी 
भ्रिाचारजन्त्य वियाकलापको अन्त्त्य गरी शून्त्य सहनशीलताको नीतत अङ्गीकार गररनेछ । साथै, 
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सािमजतनक तनकायका पदातधकारीहरूलाई थप जजम्मेिार बनाइनेछ ।  

 सरकारी कममचारी तथा उनीहरूका आजित पररिारको लातग दरु्मटना र स्िास््य बीमा लागू गररनेछ ।  

 अन्त्तरामवष्ट्रय प्रचलन र सीमा तभर रही तनजामती कममचारीहरूको टे्रड यतुनयनको आचारस वहता बनाई 
व्यिस्थापन गररनेछ । 

५. कायमक्षरे : 

नेपाल सरकार (कायम विभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोजजम यस मन्त्रालयलाई देहायका कायमहरू गने 
गरी कायम क्षेर तनधामरण गररंको छः 
 तनजामती कममचारी प्रशासन, व्यिस्थापन तथा अतभलेखसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायमिमको तजुममा, 
कायामन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 

 बढुिा सतमततको सजचिालय; 

 सेिा, समूह तथा उपसमूह पररितमन; 

 तनजामती सेिाका पदको लातग न्त्यूनतम शैजक्षक योग्यताको तनधामरण; 

 प्रशासन सधुार; 
 प्रशासन विषयक अन्त्तरामवष्ट्रय स र्स स्था; 
 नेपाल सरकारको तातलमसम्बन्त्धी नीतत र सिेक्षण; 

 नेपाल सरकारद्वारा सञ्चातलत वितभन्न प्रशासतनक तातलम कायमिमको स्तरीयकरण, समन्त्िय र 
मूल्याङ्कन; 

 प्रशासन सेिासम्बन्त्धी देश तभर र बावहरका तातलम, योजना तथा कायमिममा स्िीकृतत; 

 प्रशासन विषयक तातलमको सञ्चालन र तनजामती कममचारीलाई प्रदान गररने वितभन्न तातलम 
कायमिमको समन्त्िय तथा मूल्याङ्कन; 

 सािमजतनक सेिाका पदहरूको तलब तथा अन्त्य सवुिधा विषयक नीतत र तसद्धान्त्त तथा परामशम; 
 तनजामती कममचारीलाई ंक मन्त्रालय िा अन्त्तगमतबाट अको मन्त्रालय िा अन्त्तगमत सरूिा; 
 तनजामती सेिामा रहने पदको दरबन्त्दी तसजमना; 
 तनजामती सेिा अन्त्तगमतका वितभन्न सेिा बीच समन्त्िय; 

 तनजामती कममचारीको कल्याण; 

 व्यिस्थापकीय परीक्षण; 

 तनजामती वकताबखाना; 
 नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रततष्ठान; 

 कममचारी प्रजशक्षण प्रततष्ठान; 

 तनजामती कममचारी अस्पताल; 

 कममचारी सम्िद्ध सङ्घ, स स्था; 
 नेपाल प्रशासन सेिा, नेपाल आतथमक योजना तथा त्याङ्क सेिा र नेपाल विविध सेिाको सञ्चालन । 
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6. आतथमक िषम 207४।7५ को बजेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत तथा कायमिमको 2074 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 
बुुँदा न . बजेट िक्तव्यको स जक्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

१९१ सािमजतनक प्रशासनलाई जनताप्रतत स िदेनशील 
र उत्तरदायी स स्थाको रुपमा विकास गदै 
लतगने छ । स र्ीय स रचनामा सािमजतनक 
सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन सक्षम हनु े
गरी तनजामती सेिाको पनुस रचना गररन ेछ । 

स र्ीय तनजामती सेिा, प्रदेश तनजामती सेिा र 
स्थानीय सेिालाई मागमदशमन गनेगरी रावष्ट्रय 
तनजामती सेिा नीतत तजुममा गररने छ । प्रदेश 
र स्थानीय तहका लातग आिश्यक सािमजतनक 
सेिाहरुको गिन गरी राष्ट्रसेिक 
कममचारीहरुलाई स विधानको भािना र ममम 
अनरुुप स र्, प्रदेश र स्थानीय तहमा 
आिश्यकताअनसुार समायोजन गररनछे । 
सािमजतनक सेिा प्रातप्तलाई जनताको 
अतधकारको रुपमा स्थावपत गररनेछ। 

भ्रिाचारजन्त्य वियाकलापमा शून्त्य 
सहनशीलताको नीतत अिलम्िन गरी रावष्ट्रय 
सदाचार पद्धततको विकास गररन ेछ । 

 

 नेपालको स विधानको धारा ३०२ बमोजजम स र्, 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कममचारी समायोजनका 
लातग कममचारी समायोजन ऐन, २०७४ तथा 
कममचारी समायोजन तनयमािली, २०७४ जारी 
भंको। 

 कममचारी समायोजन तनयमािली, २०७४ बमोजजम 
स गिन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सतमतत तमतत 
फागनु पतछ गिन भई उक्त सतमततबाट स र्ीय 
तहमा रहने २१ िटा मन्त्रालयको स गिन स रचना 
तयार गरेको । 

 स र्ीय तनजामती सेिा ऐन, प्रदेश तनजामती सेिा 
ऐनको मस्यौदा र स्थानीय सेिाको नमूना 
कानूनको मस्यौदा तयार गररंको ।  

 स्थानीय तहमा प्रशासतनक स गिन तथा कममचारी 
व्यिस्थापनसम्बन्त्धी गिन आदेश स्िीकृत भंको 
र सोही आदेशबमोजजम गठित जजल्ला कममचारी 
व्यिस्थापन सतमततले स्थानीय तहमा कररब ९ 
हजार कममचारीलाई खटांको। सामान्त्य प्रशासन 
मन्त्रालयबाट कररब १३ सय कममचारीलाइम 
स्थानीय तहमा खटाइंको ।  

 प्रदेश मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायामलय 
लगायत प्रदेशमा रहने ७ िटा मन्त्रालय, प्रदेश 
प्रमखुको कायामलय र प्रदेश सभा सजचिालय गरी 
प्रदेश स्तरका ९ िटा तनकायको कायमके्षर, 

कायमजजम्मेिारी र अन्त्तररम व्यिस्थापनको लातग 
अस्थायी स गिन स रचना तथा ती तनकायमा १ 
हजार ७ सय ७८ अस्थायी दरबन्त्दी स्िीकृत गरी 
११ सय भन्त्दा बढी कममचारीहरु (कानून र लेखा 
समूहका बाहेक) तनजित मापदण्डका आधारमा 
कामकाज गनम खटाइंको । 

 भ्रष्ट्राचार तनिारणको लातग तबतभन्त् न कािम म 
गररंको साथै रावष्ट्रय सदाचार नीततको मस्यौदामा 
छलफल भइरहेको । 

 

 

7. चाल ुआतथमक िषम २०७४/०७५ फाल्गणु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भंका महत्त्िपूणम कायमहरुः  
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 नेपालको स विधानको धारा ३०२ बमोजजम स र्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कममचारी समायोजनका लातग 
कममचारी समायोजन ऐन, २०७४ तथा कममचारी समायोजन तनयमािली २०७४ जारी भंको। 

 तनजामती कममचारीको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त भंको 
जानकारी सरोकारिाला कममचारीलाई ंस.ंम.ंस (SMS) माफम त प्रदान गने व्यिस्थाको शरुुिात 
भंको ।  

 आ=ि= २०७३/०७४ मा व्यिस्थापन परीक्षण गररंका केन्त्रीयस्तरका ५ िटा र जजल्लास्तरका २४ 
िटा तनकायहरुको िावषमक प्रततिेदन नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदबाट स्िीकृत गराइंको । विगत 
आतथमक िषममा व्यिस्थापन परीक्षण गररंका तनकायहरुमा Follow-Up कायमिम तथा अनगुमन कायम 
यसै आतथमक िषमबाट शरुु गररंकोमा रसिुा जजल्लाजस्थत वितभन्न तनकायहरुमा Follow-Up कायमिम 
तथा अनगुमन सम्पन्न गररंको। परराष्ट्र मन्त्रालय र सोलखुमु्ब ु जजल्लाजस्थत वितभन्न कायामलयहरुमा 
तनयतमत व्यिस्थापन परीक्षण साथै तरभिून अन्त्तरावष्ट्रय विमानस्थल अध्यागमन कायामलय, िैदेजशक 
रोजगार विभाग कािमाडौं कायामलय, तसुँचाइ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापन विभाग, स्िास््य 
सेिा विभाग, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्त्याय तथा स सदीय मातमला मन्त्रालय, स स्कृतत, पयमटन तथा 
नागररक उड्डयन मन्त्रालय र भौततक पूिामधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आकजस्मक व्यिस्थापन 
परीक्षण सम्पन्न भंको । 

 सातै प्रदेशका वितभन्न सरकारी तनकायहरुमा सेिाग्राही सन्त्तिुी सिेक्षण गने िावषमक 
कायमयोजनाबमोजजम प्रदेश न  २ को सप्तरी जजल्ला, प्रदेश न  ३ को निुाकोट जजल्ला र प्रदेश न  ४ 
को गोरखा जजल्लाका वितभन्न सरकारी कायामलयहरुमा सेिाग्राही सन्त्तिुी सिेक्षण सम्पन्न भंको । 

 नयाुँ पसु्तालाई नेपालको तनजामती सेिातफम  आकवषमत गने सन्त्दभममा बाग्लङु र धाठदङ जजल्लामा 
अतभप्ररेणा साझेदारी कायमिम सञ् चालन गररंको । 

 

8. आतथमक िषम 2073/074 को वितनयोजजत बजेट ंि  खचमको यथाथम वििरण :  

चाल ुखचम      (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.न . मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 

3560113 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 421605 326205 77.37 
3560123 नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रततष्ठान 212445 212445 100.00 
3560133 अततररक्त समूह 128771 127833 99.27 
3560143 तनजामती वकताबखाना 41486 41255 99.44 
3560153 कममचारी प्रजशक्षण प्रततष्ठान 73788 59793 81.03 
3561013 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 203838 61435 30.14 

 जम्मा 1081933 828966 76.62 
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पुुँजीगत खचम     (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.न . मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
3560114 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 15450 27244 92 
3560144 तनजामती वकताबखाना 21639 21639 100 

 
जम्मा 37089 48883 92 

 

९. आ.ि. २०७४/७५ को वितनयोजजत बजेट तथा २०७४ चैर मसान्त्त सम्मको अिस्थाः  

चाल ुखचम      (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.न . मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
3560113 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 329,236 163,268 49.59 
3560123 नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रततष्ठान 216,077 160,591 74.32 
3560133 अततररक्त समूह 128,210 86,125 67.17 
3560143 तनजामती वकताबखाना 45,586 29,958 65.72 
3560153 कममचारी प्रजशक्षण प्रततष्ठान 81,167 45,683 56.28 
3561013 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 272,722 272,722 100.00 

 जम्मा 1,072,998 758,347 70.68 
पुुँजीगत खचम    (रू.हजारमा) 

ब.उ.शी.न . मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम प्रततशत 
3560114 सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 21,083 7,361 34.91 
3560144 तनजामती वकताबखाना 19,969 2,493 12.48 

 जम्मा 41,052 9,854 24.00 
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सूचना तथा सञ् चार मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूम 
सूचना तथा सञ् चार षेत्र ा विहयू ह ू्नज म्मेम्िारन तनमााण, यातायात तथा सञ् चार मन्त्रालयला  
समुमेपए ोमा सूचना तथा सञ् चार षेत्र ो  वि ास तथा विस्तार ा लातग 2028 साल साउन 1 गत् सञ् चार 
मन्त्रालय ो स्थापना भए ो ूो । न्पाल ो संविधानल् व्यिस्था गर् ा पूणा प्रस् स्ितन्त्रता, िा  र प्र ाशन 
स्ितन्त्रता, सूचना ो ू , सञ् चार ो ू  ो प्रययाभतूत गना मन्त्रालय ो भतूम ा मूत्त्िपूणा रू् ो छ । 
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तगात मूलतः आमसञ् चार मायमयमू ह, दूरसञ् चारस्िा, ूलुा स्िा, मदु्रणस्िा, 
छापा तथा विद्यतुीय सञ् चार, ्न्त्नरन्नमा आधातरत सञ् चार मायमयम, विञापापन र चलमचर षेत्र पदाछन । यो 
मन्त्रालय राविय सूचना आयोग ो समेप ा  मन्त्रालय ो  हपमा सम्त रू् ो छ । प्रस्  ाउमन्त्सल, दूरसञ्चार 
प्रातध रण ्स्ता स्िायत्त तन ाय ा साथै गोरखापर संस्थान, र्तियो न्पाल, राविय समाचार सतमतत र न्पाल 
न्तलतभ्न ्स्ता सािा् तन  सञ् चार मायमयमू ह पतन यसै मन्त्रालयस ग समे्मन्त्धत छन  । 
 

२. दनर्ा ालनन सोचः 
सूचना र सञ्चार प्रवितध ो षेत्रमा वि तसत निीन प्रवितध ो उपयोग गरन सञ्चार र सूचना प्रवितध मार्ा त 
मलु ुमा सामाम् , आतथा  वि ाससवूत समवृि  ूातसल गनज । 
 

३. उद्दश््य  
सूचना तथा सञ्चार प्रवितधला  निीनतम, भरपदो, गणुस्तरनय र पूु चयोग्य ्ना  राि ो समविगत वि ासमा 
योगदान परु याउन ु। 
 

४. रणनीतत 
 दूरसञ्चार षेत्रमा उपलब्ध भए ा नविनतम  प्रवितध ो प्रयोग गरन द्शभर सिासलुभ  हपमा भरपदो 
गणुस्तरनय भ्िा्स  एण्ि िाना स्िा उपलब्ध गराउन ्। 

 सािा् तन  सञ्चार मायमयमू हला  प्रततस्पधी, व्यािसावय , आधतुन  र स्िायत्त ्नाउन ्। 
 सरुषेतण मदु्रणसमे्न्त्धी स्ै पूिााधार तयार गरन सरुषेतण मदु्रण वि ास सतमतत्ानै सरुषेतण मदु्रण  ाया 
प्रारमेभ गनज । 

 सामाम्  तथा सांस् ृतत  मूल्य, मान्त्यता, सद्भाि, सवूष्णतुा र राविय ए ता प्रििान ूनु् तथा 
न्पाल ो सांस् ृतत  विविधता ो संरषेतण र प्रििान ूनु ् खाल ा मौतल  एिं आधतुन  चलमचर 
तनमााण गना ्ोि ददन ्। 

 सङ्घीय संरचना्मोम्म ूलुा  स्िा ो पनुसँरचना गरन थप आधतुन , व्यािसावय , प्रततस्पधी तथा 
्ूउुपयोगी ्नाउन् । 

 ्नता ो ससूुमचत ूनु पाउन् सूचना ो ू  ो प्रययाभतूत गना उमचत व्यिस्था तमलाउन ्। 
 पूणा प्रस् स्ितन्त्रता ो समेमान गदै आमसञ्चार मायमयमू हला  मयााददत, म्मेम्िार र उत्तरदायी 
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्नाउन् । 
 न्पाल ो संविधानमा उल्ल्मखत व्यिस्थाअनरुुप सङक्रमण ालनन व्यिस्थापन गरन  ायाान्त्ियन ो 
उमचत व्यिस्था तमलाउन ्। 
 

५.  ायानीतत  
 दूरसञ्चार षेत्र ो समग्र वि ास ा लातग आिश्य  पनज नीततगत,  ानूनी तनयमन ा षेत्रमा 
समयोमचत सधुार गनज । 

 ब्रोिब्यान्त्ि स्िा ो रािव्यापी पूु च सतुनमित गना राविय ब्रोिब्यान्त्ि पूिााधार र ब्रोिब्यान्त्ि ्न्त्नरनन् 
पूु च सञ्जाल ो वि ास, विस्तार तथा स्तरोन्नतत गनज । 

 विपद् ो अिस्थामा पतन सािा् तन  प्रसारणला  अिरुि नूनु् व्यिस्था तमला्न्छ । 
 प्रसारण प्रवितधमा विविधता  ायम गरन Internet Protocol Television (IPTV), Multichannel 

Multipoint Distribution Service (MMDS) तथा भ-ूउपग्रू प्रवितध ो प्रयोग गतरन्छ ।  
 र्तियो न्पाल र नप्ाल न्तलतभ्नला  सािा् तन  प्रसारण स्िामा  हपान्त्तरण गना  ानूनी तथा 
संस्थागत व्यिस्था गरन तिम्नल प्रवितधमा आधातरत प्रसारण प्रारमेभ गतरन्छ ।  

 गोरखापर ा प्र ाशनू हला  षेत्रीयस्तरसमेम विस्तार गदै लगी प्र ाशन ो विद्यतुीय अतभल्खी रण 
गरन अनला्न ो मायमयम्ान पाठ  एिं अयमय्ताू ह ो पूु चमा परु या्न्छ । 

 सािा् तन  सञ्चार मायमयम ो व्यािसावय   ायायो्ना ्ना  स्रोतू ह ो अतध तम प्रयोग गरन सञ्चार 
स्िा विस्तार र सदुृढन रण गतरन्छ । 

 सािा् तन  प्रसारण ो पूु च स्थानीयस्तरसमेम परु या्न्छ ।  
 सरुषेतण मदु्रणसमे्न्त्धी  ाया स्िदशमै गना आिश्य   ानूनी एिं भौतत  पूिााधार र संस्थागत 
व्यिस्था गरन मदु्रण प्रारमेभ गतरन्छ । 

 चलमचर ो उयपादन, वितरण र प्रदशानमा प्रतततलवप अतध ार ो व्यिस्थापन, संरषेतण र 
 ायाान्त्ियनला  व्यिमस्थत, पारदशी र प्रभाि ारन ्नाउन समेिि पषेतू ह्ीच वितधसमेमत समेझौता 
गनज÷गराउन् पितत ो वि ास गतरन्छ ।  

 न्पालन चलमचरू हला  संरमषेतत गना तिम्ना्््सन, चलमचर पसु्त ालय र राविय चलमचर 
सङ्ग्ग्रूालय ो स्थापना गतरन्छ । चलमचर षेत्रमा ्क्सअवर्स स्िा लाग ुगतरन्छ । 

  ुनै पतन ूलुा   ायाालय्ान ग्राू ला  ्चत र ऋण ो स्िा पाउन् प्रणालनमा आिि गरन ूलुा  
्चत ्ैङ्क ो लगानी ो षेत्र र स्िा विस्तार गतरन्छ ।  

 न्लनस्न्त्नर र अतततरक्त ूलुा ला  ूलुा   ायाालयस ग ो आििता रून् गरन स्रोत साधन र 
म्मेम्िारनसवूत स्थानीय तन ायमा ूस्तान्त्तरण गतरन्छ ।  

 सूचना ो ू  ो  ायाान्त्ियन गना ा लातग राविय सूचना आयोगला  प्रभाि ारन र सषेतम 
्ना्न्छ ।  

 सािा् तन  तन ाय्ान प्रयय्  चार मवूनामा आरू्ल् गर् ा  ायाू  ह सािा् तन ी रण गनज पितत ो 
वि ास गतरन्छ । 
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 वितभन्न तन ायू ह ा ऐततूातस  मूत्त्ि ा िस्त ु र स्िाू हला  तिम्नल अ ाा्भमा सरुमषेतत 
गतरन्छ ।  

 प्रस्  ाउमन्त्सल न्पालला  सदुृढन रण गदै यस ो भतूम ा र स्िा विस्तार गतरन्छ । 
 
६.  ायाषेतर् 
न्पाल सर ार ( ाया विभा्न) तनयमािलन, २०७२ ्मोम्म मन्त्रालय्ान समेपादन ूनु् भनी तोव ए ा 
 ायाषेत्रूरुः 

 सूचना तथा सञ्चारसमे्न्त्धी नीतत, यो्ना तथा  ायाक्रम ो त्ुामा,  ायाान्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 
 प्रस् तथा सूचना र सरुषेतण मदु्रण; 
 ूलुा  स्िा ो सञ्चालन, वि ास र प्रििान; 
  ुतरयर स्िा ो सपुतरि्षेतण, तनयमन तथा तनयन्त्रण; 
 परपतर ा ो वि ास तथा प्र ाशन; 
 सूचना, प्रचार तथा प्रसार; 
 र्तियो तथा न्तलतभ्न प्रसारण, िाउन तलङ्क तथा  ्िल सञ्चालन; 
 सूचना सञ्चार सञ्जालमार्ा त  ए ी ृत स्िा; 
 चलमचर वि ास; 
 दूरसञ्चार; 
 सूचना र सञ्चार प्रवितध ो वि ास तथा विस्तार; 
 सूचना र सञ्चार प्रवितध समे्न्त्धी राविय र अन्त्तरााविय संस्थास ग ो समेप ा ; 
 विक्ि्न्त्सी वितरण, व्यिस्थापन तथा अनगुमन; 
 न्पाल दूरसञ्चार प्रातध रण, न्पाल न्तल म, गोरखापर संस्थान, चलमचर वि ास ्ोिा, र्तियो प्रसार 
स्िा वि ास सतमतत, राविय समाचार सतमतत तथा न्पाल न्तलतभ्न; 

 सञ्चार विहय  अन्त्तरााविय सङ्घ-संस्थास ग ो समेप ा ; 
 प्रस्  ाउमन्त्सल; 
 राविय सूचना आयोग; 
 विञापापन समे्न्त्धी विहय; 
 न्पाल ्मन्त््तनयतरङ स्िा ो ्ल्क्रोतन  एण्ि न्तल मेयतुन ्सन ्मन्त््तनयतरङ समूू सञ्चालन । 

7. आतथा  िहा 2074/075  ो ्््न िक्तव्यमा उमल्लमखत नीतत तथा  ायाक्रम ो 2074 
र्ागनु मसान्त्तसमेम ो प्रगतत वििरणः 

्ु दा नं. ्््न िक्तव्य ो संमषेतप्त व्यूोरा र्ागनु मसान्त्त ो प्रगतत 
१५९ सर ारन तन ाय्ान प्र ामशत सामग्री, सूचना तथा 

तनणायूरु ए ी ृत रुपमा विद्यतुीय मायमयम्ान सम्त 
उपलब्ध गराउन् गरन सूचना विभागमा सूचना ै्ं  ो 
स्थापना गतरनछ् । विद्शी प्रसारण संस्था्ान न्पालतभर 

गतरन ्प्रसारणला  २०७४ साउन १ गत् द्मख विञापापनरवूत 

सूचना ै्ँ  स्थापना गरन अद्याितध  गनज 
 ाम भ्रू् ो । 
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्ु दा नं. ्््न िक्तव्य ो संमषेतप्त व्यूोरा र्ागनु मसान्त्त ो प्रगतत 
्नाउन शरुु गतरन्छ । 

१६० सूचना प्रवितध ो प्रयोग ्ढाउन तथा सू् रुपमा सूचना 
प्रिाू गना सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्त्तगात सञ्चातलत 

न्तलस्न्त्नरूरु र सामदुावय  सूचना  ्न्त्द्रूरुला  न्पाल 

दूरसञ्चार प्रातध रण ो सू ायामा स्थानीय ूलुा   ायाालय 

मार्ा त विस्तार तथा सञ् चालन गतरन्छ ।  

चाल ुआ.्.मा  ायाक्रम तथा ्््न व्यिस्था 
गरन ूलुा  स्िा विभागस ग MOU गरन 
प्रवक्रया अगाति ्ढाउन ्क्रममा रू् ो  ।  
 

161 राविय रा्मागा तथा म्ल्ला सदरम ुाम ्ोड्न ्
सि ू हमा अमटन ल र्ा््र त्छ्या  आगामी द ु 
िहातभर स्ै म्ल्ला सदरम ुाम, नगरपातल ा तथा 
गाउ पातल ाूरुला  सूचना मागाल् ्ोतिन्छ । ब्रोिब्याण्ि 
्न्त्नरनन् स्िाला  ििास्तरसमेम विस्तार गतरन्छ ।  

 न्पाल न्तल मस ग तमतत २०७४/०१/२१ 
मा समेझौता भए ोमा अमटन ल र्ा िर 
न्नि ा  विस्तार ो लातग विस्ततृ सिजषेतण 
गरन स्िी ृतत ो लातग न्पाल न्तल मल् 
संचाल  सतमततमा प्श गर् ो तथा 
Microwave  ो लातग न्ण्िर प्र ाशन भ् 
मूल्यां न गनज क्रममा रू् ो ।  

 प्रद्श नं.४ र ५ अन्त्तगात ा मयमयपूािी 
लो मागाू रुमा यनुा न्ि न्तल म तल.स ग 
तमतत २०७४/०१/१८ मा समेझौता 
गतरए ो ।  

 प्रद्श नं.६ र ७ अन्त्तगात ा मयमयपूािी 
लो मागाू रुमा अमटन ल र्ा िर न्नि ा  
विस्तार गना स्माना न्तल म तल.स ग तमतत 
२०७४/०४/०३ मा समेझौता भ् 
सिजषेतण ो  ाया प्रारमेभ भए ो । 

 राज्य ा समेपूणा म्ल्ला ा शैमषेत  संस्था, 
स्थानीय तूूरुमा ब्रोिव्याण्ि स्िा विस्तार 
गना ो लातग समेपूणा म्ल्लाूरुला  १८ 
टया ््मा विभा्न  गरन १० िना 
टया ्् ा ३५ िना म्ल्लाूरुमा 
ब्रोिव्याण्ि स्िा विस्तार गना ा लातग स्िा 
प्रदाय ूरुस ग समेझौता गनज  ाया समेपन्न  
भए ो ।   

 
161 दूरसञ्चार स्िाला  थप व्यिमस्थत र प्रततस्पधी ्नाउन दूर 

स्िा प्रदाय ूरु्ीच ए  आपसमा गातभन प्रोयसाून 

गतरन्छ ।  

 दूरसंचार स्िा प्रदाय  गातभन ् (म्ार) तथा 
प्रातप्त (एमक्िम्शन) समे्न्त्धी तनयमािलन, 
२०७४  ो मस्यौदा तयार भए ो । 

161 अिैध मो्ा्ल ो पैठारन तनयन्त्रण गना ्न्त्नरन्शनल 
मो्ा्ल ्क्िीपम्ण्न आ्ि्मन्त्नवर् ्शन (IMEI) 
नमे्र ो दताा गनज व्यिस्था अतनिाया गतरन्छ ।  

तमतत २०७३ िैशाख १ गत् द्मख नप्ालमा 
आयात ूनु ् Mobile उप रण ो IMEI नमे्र 

दताा गनज  ाया अतन्ाया गरा्ए ो साथै, तमतत 

२०७४|११|०१ द्मख Online System ्ान 
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्ु दा नं. ्््न िक्तव्य ो संमषेतप्त व्यूोरा र्ागनु मसान्त्त ो प्रगतत 
IMEI नमेिर दताा गना सम्त शरुु गतरए ो |  

162 ूलुा  स्िाला  स्िायत्त तन ाय ो रुपमा पनुसंरचना गना 
 ानूनी तथा संरचनागत व्यिस्था गतरनछ् ।  

ूलुा  प्रातध रणसमे्न्त्धी नया  ऐन ो मस्यौदा 
तयार भए ो ।  

162 ूलुा  ्चत ै्ं ला  प्रयय्  स्थानीय तूसमेम विस्तार 
गरन विप्रह्ण, विद्यतु, खान्पानी, न्तलर्ोन मूशलु, 
सामाम्  सरुषेता भत्ता भकु्तानी  ्न्त्द्र ो रुपमा वि ास 
गतरन्छ ।  

 ायावितध ो मस्यौदा भ  छलर्ल अगाति 

्ढ् ो । 

163 

आम सञ्चार मायमयममा मवूला, दतलत, आददिासी 
्न्ातत, अपाङ्गता, मध्सी, सीमान्त्त ृत समदुाय र पछाति 
पर् ा ष्ेतर, िगा र समदुाय ो प्रतततनतधयि ्ढाउन लमषेतत 
 ायाक्रमूरु सञ् चालन गतरन्छ ।  

संविधान ो भािना र ममाअन ुहप शमािस्ी 
तसिान्त्तला   अिलमे्न गदै स्नात  तूमा 
पर ातरता विहय अयमययनरत छार 

छाराू हमयमय् ५ ्ना विद्याथीला  (मवूला, 
दतलत, आददिासी ्न्ातत, मध्सी, वपछतिए ो 
ष्ेतर ो समूू्ान) २५,०००।–  ा दरल् 

छारिमृत्त र म प्रदान गनज  ाया समेपन्न भए ो । 
163 

श्रमम्िी पर ार ऐन ो प्रभाि ारन  ायाान्त्ियन गतरन्छ ।  

सञ्चार प्रततष्ठानूरुमा श्रम्ीिी पर ार,  
 माचारन तथा  ामदारूरु ो न्त्यूनतम 

पातरश्रतम  तथा श्रम्ीिी पर ार ऐन ो 
प्रभाि ारन  ायाान्त्ियन भए नभए ो अनगुमन 

्ारन रू् ो ।  
१६३ पर ारूरु ो षेतमता िवृि ा लातग प्रयय्  प्रद्शमा पर ार 

प्रमशषेतण प्रततष्ठान स्थापना गना पूल गतरन्छ ।  
आम सञ् चार प्रमशषेतण अयमययन प्रततष् ठान, 
वि ास सतमतत (गठन) आद्श, २०७४  ो 
मस्यौदा  ानून न्त्याय तथा संसदनय मातमला 
मन्त्रालयमा पठा्ए ोमा ऐन त्ुामा गना राय 

प्राट त भए ो ।  
 

8. आतथा  िहा २०७४/७५  ो र्ागनु मसान्त्तसमेममा समेपादन भए ा मूत्त्िपूणा  ायाू  हः  
नीततगत  ायाू रुः 

 अनला्न सञ्चारमायमयम सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) तनदज मश ा, २०७४ स्िी ृत भ् अनला्न 
सञ्चारमायमयमू ह दताा र निी रण ूनु थाल् ा छन  । 

 स्नात  तू प्रथम िहामा पर ातरता विहय तल् अयमययनरत विद्याथीूरुला  छारिमृत्त प्रदान गना 
पर ातरता अयमययनरत विद्याथीला  छारिमृत्त वितरण  ायावितध, २०७४ ्ारन भए ो । 

 लो  ल्याण ारन विञापापन प्र ाशन, प्रशारण र र म भकु्तानी गनज  ायावितध, २०७४ स्िी ृत भ् 
लागू भए ो । 

 प्रस् प्रतततनतध प्रमाणपर ा लातग अनला्न्ान आि्दन तलन ो लातग  ायावितध स्िी ृत भए ो छ । 
 ूलुा  र सूचना प्रवितधला  तमलाएर ूलुा  स्िाला  आधतुन  र व्यिमस्थत ्नाउन सामदुावय  
सूचना  ्न्त्द्रसमे्न्त्धी  ायावितध त्ुामा भए ो ।   
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 ायाक्रमूरुः  
 प्रद्श नं ३, ४ र ५ मा ूाल सञ्चालनमा रू् ा न्तलस्न्त्नर र सामदुावय  सूचना  ्न्त्द्र ो ददगोपना 
र प्रभाि ातरता िवृिसमे्न्त्धी तातलम सञ् चालन भए ो छ । 

 एम्च्योर र्तियो परनषेता सञ् चालन भए ो । 
 एर् एम, वन तभ,  ्िल अपर्नर तिविब्यूनर ो अनगुमन मूल्याङ्कन तनरनषेतण भ्रू् ो । 
 विद्यतुीय आमसञ्चार मायमयमूरुला  लो   ल्याण ारन  विञापापन ो वितरण भ् २०७४ चैर १५ 
िान विञापापन प्रसारण भए ो  ।  

 एनालग न्तलतभ्न तसग्नलूरुला  तिम्नलमा रुपान्त्तरण गनज  ाया भ्रू् ो छ ।  ाठमािौँ 
उपयय ा्ान एनालग प्रवितध ्न्त्द गतरए ो । 

 राविय सूचना आयोग न्पाल न्तलतभ्न र्तियो न्पाल्ीच समेझौता भ  न्पाल न्तलतभ्न र र्तियो 
न्पालमार्ा त सूचना ो ू समे्न्त्धी  ायाक्रम प्रशारण भ्रू् ो । 

 सूचना ो ू मा मवूला सशमक्त रण  ायाक्रम समेपन्न भए ो ।   
 वितभन्न ६ िना म्ल्लामा  ायाालय प्रमखु सूचना अतध ारन आददस ग ो अन्त्तरवक्रया समेपन्न 
भ्स ् ो ।  

 उय ृि सूचना अतध ारन परुस् ार तथा सूचना ो ू समे्न्त्धी अतभयन्त्ताला  परुस् ार प्रदान  
गतरए ो  ।  

 मदु्रण विभाग्ान २००८ सालद्मख प्र ामशत रा्परूरु स्क्यातनङ्ग गरन विद्यतुीय अतभल्खमा 
रामखए ो छ । ूाल प्र ामशत रा्परूरु प्र ाशन भए ो २४ र्ण्नातभर नै स्िाग्राूनल् ू्नासक्न ्
सवुिधा प्रदान गनुा ो साथै Nepal Gazette नाम  मोिा्ल एप्ान सम्त ू्ना सव न ् व्यिस्था 
तमला्ए ो  । 

 ूलुा  िस्तुू रु ो विद्यतुीय प्रणालन्ान र् िा राख्न ्व्यिस्था गरन  International Postal System (IPS) 

Light स ग म्ल खान् ्नाउन UPU स ग सू ाया गरन IPS Light Software  ो तातलम सञ् चालन 
भ्स ् ो । 

  ाठमािौंद्मख मचतिन र मचतिनला   ्न्त्द्रत्न्त्द ुमानी पूिा-पमश् चम रा्मागामा ूलुा  स्िा ा आननै 
सिारन साधन्ान िा   ढुिानी ो व्यिस्था तमला्ए ो  । 

 Online Tracking System स्ै म्ल्लामा लागू गना Internal Online Tracking  ो लातग म्शीनरन 
औ्ार खतरद प्रवक्रया अमर् ्ढ् ो/म्ल्लामा खतरद  ाया भ्रू् ो । 20 म्ल्लामा PITS सरुुिात 
गतरए ो  ।  

 २ सय १९ ्ना चलमचर मीूरु ो छायाङ्कन अितध भर ा लातग दरु्ानना ्ीमा गतरए ो  । 
 र्तियो न्पाल ो प्रशारण ्न्त्नरनन् मार्ा त सञ् चालन भ्स ् ो।   
 ूाल सञ् चालनमा रू् ो आधारभतू न्तलर्ोनूरुला  क्रतम  रुपमा विस्थापन गरन IMS (IP 

Multimedia Subsystem) प्रवितधमा आधातरत Voice तथा Data स्िा ो विस्तार गना (1M 
Core+400K voice+200K Data) सञ् चालनमा ल्याउन ् यो्नाअनरुुप वितभन्न २८ स्थानमा परुानो 
TDM प्रवितधला  AG (Access Gateway) ल् प्रततस्थापन गरन सञ् चालनमा आए ो । 
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९. आतथा  िहा 2073/074   ो  वितनयोम्त  ्््न तथा  खचा ो  यथाथा  वििरणः 
           चाल ुखचा         ( ह. ू्ारमा) 

्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580113 सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय 295051 279875 94.86 
3580123 मदु्रण विभाग 87813 80116 91.23 
3580133 सूचना विभाग                                 208794 180674 86.53 
3580143 संचार  ्न्त्द्रू ह 9618 9341 97.12 
3580153 राविय सूचना आयोग 38694 38428 99.31 
3580163 राविय समाचार सतमतत 108635 108635 100.00 
3580173 प्रस्  ाउमन्त्सल 49792 49792 100.00 
3580183 न्त्यूनतम पातरश्रतम  तनधाारण सतमतत 5663 4334 76.53 
3580193 ूलुा  स्िा विभाग 145085 140325 96.72 
3580203 म्ल्ला ूलुा   ायाालयू ह 2508380 2508380 100.00 
3580213 ूलुा  प्रमशषेतण  ्न्त्द्र 13279 13279 100.00 
3580223  ्न्त्द्रनय धनाद्श  ायाालय 10947 10742 98.13 
3580233 न्पाल वर्लान्तल  ब्यूरो 4782 4276 89.42 
3580243  ्न्त्द्रनय वन न भण्िार 37861 37122 98.05 
3580253 ष्ेतरीय ूलुा  तनदजशनालयू ह 224451 224451 100.00 
3580263 गोश्वारा ूलुा  145986 141699 97.06 
3581023 र्तियो प्रसार स्िा वि ास सतमतत 247500 247500 100.00 
3581033 सास्  सूचना रा्मागा आयो्ना 17490 9030 51.63 
3581043 तरमचङ्ग द अनतरच्ि एस .ति.एर्. आ्तसवन 

प्रो््क्न 
1527 846 55.40 

 ुल ्मेमा 4161348 4088845 98.26 
          पु ् ीगत खचा        ( ह.ू्ारमा) 

्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580114 सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय 89681 33300 37.13 
3580124 मदु्रण विभाग 26277 12215 46.49 
3580134 सूचना विभाग 7626 7437 97.52 
3580144 संचार  ्न्त्द्रू ह 3085 3075 99.68 
3580154 राविय सूचना आयोग 17240 16826 97.60 
3580184 न्त्यूनतम पातरश्रतम  तनधाारण सतमतत 135 134 99.26 
3580194 ूलुा  स्िा विभाग 44500 44317 99.59 
3580204 म्ल्ला ूलुा   ायाालयू ह 144570 101566 70.25 
3580214 ूलुा  प्रमशषेतण  ्न्त्द्र 5155 3813 73.97 
3580224  ्न्त्द्रनय धनाद्श  ायाालय 4425 3803 85.94 
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्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580234 न्पाल वर्लान्तल  ब्यूरो 1490 1468 98.52 
3580244  ्न्त्द्रनय वन न भण्िार 700 700 100.00 
3580254 ष्ेतरीय ूलुा  तनदजशनालयू ह 20370 4883 23.97 
3580264 गोश्वारा ूलुा  15042 9874 65.64 
3581034 सास्  सूचना रा्मागा आयो्ना 124200 83494 67.23 
3581044 तरमचङ्ग द अनतरच्ि एस .ति.एर्. आ्तसवन प्रो््क्न 25000 4962 19.85 
  ुल ्मेमा 529496 331867 62.68 

१०. चाल ुआ.ि.२०७४/०७५  ो 2074 चैर मसान्त्तसमेम ो खचा ो अिस्थाः 
चाल ुखचा                                                  ( ह. ू्ारमा) 

्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580113 सूचना तथा सन्त्चार मन्त्रालय 491,748 143,712 29.22 
3580123 मदु्रण विभाग 96,787 49,204 50.84 
3580133 सूचना विभाग 210,842 123,807 58.72 
3580143 संचार  ्न्त्द्रूरु 12,580 8,488 67.47 
3580153 राविय सूचना आयोग 50,581 37,634 74.40 
3580163 राविय समाचार सतमतत 124,650 124,650 100.00 
3580173 प्रस्  ाउमन्त्सल 51,147 35,769 69.93 
3580183 न्त्यूनतम पातरश्रतम  तनधाारण सतमतत 6,007 3,332 55.47 
3580193 ूलुा  स्िा विभाग 123,074 104,189 84.66 
3580203 म्ल्ला ूलुा   ायाालयूरु 2,502,145 1,865,887 74.57 
3580213 ूलुा  प्रमशषेतण  ्न्त्द्र 13,404 6,960 51.92 
3580223  ्न्त्द्रनय धनाद्श  ायाालय 13,129 6,782 51.66 
3580233 न्पाल वर्लान्तल  ब्यूरो 7,284 2,778 38.14 
3580243  ्न्त्द्रनय वन न भण्िार 41,273 11,903 28.84 
3580253 ष्ेतरीय ूलुा  तनदजशनालयूरु 213,771 159,046 74.40 
3580263 गोश्वारा ूलुा  175,124 99,782 56.98 
3581023 र्तियो प्रसार स्िा वि ास सतमतत 250,000 180,000 72.00 

 ्मेमा 4,383,546 2,963,923 67.61 
 

पु ् ीगत खचा                                                  ( ह.ू्ारमा) 
्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580114 सूचना तथा सन्त्चार मन्त्रालय 122,380 11,079 9.05 
3580124 मदु्रण विभाग 153,304 27,353 17.84 
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्.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तन ाय/ ायाालय खदु ्््न खचा प्रततशत 
3580134 सूचना विभाग 1,928 277 14.37 
3580144 संचार  ्न्त्द्रूरु 2,919 2,412 82.63 
3580154 राविय सूचना आयोग 5,202 1,376 26.45 
3580184 न्त्यूनतम पातरश्रतम  तनधाारण सतमतत 351 199 56.70 
3580194 ूलुा  स्िा विभाग 38,589 5,753 14.91 
3580204 म्ल्ला ूलुा   ायाालयूरु 214,177 80,254 37.47 
3580214 ूलुा  प्रमशषेतण  ्न्त्द्र 748 729 97.46 
3580224  ्न्त्द्रनय धनाद्श  ायाालय 4,408 3,486 79.08 
3580234 न्पाल वर्लान्तल  ब्यूरो 1,169 - 0.00 
3580244  ्न्त्द्रनय वन न भण्िार 953 848 88.98 
3580254 ष्ेतरीय ूलुा  तनदजशनालयूरु 23,170 6,038 26.06 
3580264 गोश्वारा ूलुा  23,559 659 2.80 

 ्मेमा 592,857 140,463 23.69 
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सहरी विकास मन्त्रालय 
 

 

१. पषृ्ठभतूमिः 
 

सहरी विकास मन्त्रालयको गठन सहरहरूको योजनािद्ध विकास र सहरी पूिााधारको विकाससम्बन्त्धी नीतत, 
योजना तथा कायाक्रमको तजजामा, कायाान्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गना सहरी विकास, आिास व्यिस्था, 
सरकारी भिन तनमााणका लातग भएको हो। रणनीततक सडक बाहेकका सहरी सडकको तनमााण तथा 
सम्भारको जजम्मा पतन यस मन्त्रालयले पाएको छ।  

सहर तथा सहर उन्त्मजख िस्तीहरुको योजनािद्ध पूिााधार विकास, आिास व्यिस्था, सरकारी भिन 
तनमााणसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमहरुको तजजामा, कायाान्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गना तथा 
तत्सम्बन्त्धी विकासका वक्रयाकलापहरुमा तीब्रता ल्याउन एक छज टै्ट नतेतृ्िदायी तनकायको आिश्यकता महशजस 
भइ २०६९ जेष्ठ ५ गते यस मन्त्रालयको गठन भएको  

 
 

२. दीर्ाकालीन सोच : 

पूिााधार तथा सेिा सजविधायजक्त, व्यिजस्थत, सफा र सजन्त्दर सहर तथा बस्तीहरू तनमााण गने । 
 

3. ध्येय: 

 व्यिजस्थत, सफा, पूिााधार सेिा सजविधायजक्त, सजन्त्दर सहर तथा बस्तीहरूको विकास गने ।  

 सबैका लातग सजरजित र वकफायती आिास व्यिस्था गने ।  

 सजरजित, सजविधायजक्त र आकर्ाक भिनहरू तनमााण गने गराउने ।  
 

4. मन्त्रालयको उद्दशे्यिः 
सहरी विकास 

 २० िर्ातभर मध्य पहाडी लोकमागामा १० िटा नयााँ सहर विकास गने 

 १५ िर्ातभर ३० िटा ठूला विद्यमान सहरहरूको भौततक पूिााधार योजनािद्ध रूपमा सजधार गने । 

आिास 

 अतत विपन्न तथा सीमान्त्तकृत िगाका लातग ‘‘जनता आिास कायाक्रम’’ सबै जजल्लामा विस्तार गने, 

 सहरी िेरहरूलाई अनातधकृत बस्तीरवहत बनाउने । 

भिन तनमााण 

 सहरी िेरहरूमा राविय भिन तनमााण संवहता लागू गने, 

 सरकारी भिन तनमााण तथा ममात सम्भार गने । 

काठमाडौं उपत्यकाको विकास 

 काठमाडौं उपत्यकालाई अन्त्तराावियस्तरको सांस्कृततक, ऐततहातसक, पयाटकीय र राजधानी िेरको 
रूपमा विकास गने, 

 उपत्यकाका नदी प्रणालीहरूलाई जीिन्त्त बनाउन,े 

 उपत्यकाको सडक तथा यातायात व्यिस्थापनलाई व्यिजस्थत बनाउन।े 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

सहरी विकास मन्त्रालय 268 

 

5. रणनीततिः 
सहरी विकास 

 सहरीकरणलाई व्यिस्थापन गना स्िीकृत भ-ूउपयोग नीततमा आधाररत एकीकृत पूिााधार विकास 
कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरोन्त्मजख िेरहरूमा पूिााधार विकास र सहरी सेिाका लातग सम्िद्ध तनकायहरूबीच समन्त्िय कायम 
गदै भौततक, सामाजजक तथा आतथाक सम्बन्त्धको माध्यमबाट सहर—गाउाँ अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सजदृढ 
गररनेछ । 

 सहरी पूिााधार तथा सेिाहरूको विकासका लातग राविय तथा अन्त्तरााविय वित्तीय स्रोतहरूको पवहचान 
गदै लगानी प्रिद्धान गररनेछ । 

 पूिााधार र सेिा सजविधा सम्पन्न र्नाबस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गररनछे । 

 प्राकृततक प्रकोपबाट हजने जीउ धनको नोक्सानीलाई कम गना जोजखम न्त्यूनीकरण तथा समजदायको 
िमता अतभिवृद्ध गररनेछ । 

 सहरी योजना तजजामा तथा कायाान्त्ियन प्रभािकारी रूपमा गनाको लातग सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तनकायहरूको संस्थागत िमता सजदृढीकरण गररनेछ । 

आिास : 

 आिास वितरण गदाा आतथाक रूपमा वपछतडएका र विपन्न िगाको पहजाँच हजने गरी सजरजित र वकफायती 
आिासको व्यिस्था गनाका लातग जग्गा लगायत भौततक पूिााधार र सेिाहरूको विकास एकीकृत 
रूपमा गररनेछ । 

 आिास विकासमा सािाजतनक-तनजी साझेदारीको माध्यमद्वारा तनजी िरेलाई प्रोत्साहन गदै आिश्यक 
स्रोत पवहचान तथा पररचालनमा सहजीकरण गररनेछ । 

 आन्त्तररक रूपमा विस्थावपतहरूलाई पजनिःस्थापना गनाका लातग आिासको व्यिस्थापन गररनेछ । 

 राविय आिास नीतत कायाान्त्ियनको लातग सरकारी, गैरसरकारी तथा तनजी िेरको भतूमका स्पष्ट पादै 
आिास विकाससाँग सम्बजन्त्धत नीतत तनमााण, कायाान्त्ियन, तातलम, अनजसन्त्धान, मूल्याङ्कन आदद कायाहरू 
संस्थागत आधारमा व्यिजस्थत गररनेछ । 

 स्थानीय तनकाय समेतको संलग्नतामा आिास नीततको कायाान्त्ियन पिको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन 
गररनेछ । 

 जोजखमपूणा स्थानमा रहेका तथा अव्यिजस्थत आिासलाई उजचत व्यिस्थापन गररनेछ । 

भिन तनमााण : 

 िातािरणीय दृवष्टले स्िच्छ, वित्तीय दृवष्टले सम्भाव्य र प्रावितधक दृवष्टले उपयजक्त भिन तनमााण 
प्रवितधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 भिन तनमााण गदाा उपयजक्त स्थानीय सामाग्रीहरूको प्रयोगलाई जोड ददाँदै भिनहरूको प्रचतलत तडजाइन 
र प्रवितधमा आिश्यक पररमाजान गररनेछ । 

 विद्यमान भिन तनमााण संवहताको प्रभािकारी प्रयोगलाई व्यापकरूपमा कायाान्त्ियन गररनेछ । 

 राविय र स्थानीयस्तरका सािाजतनक र सरकारी भिन तनमााण,ममात सम्भार तथा स्तरोन्नतत गररनेछ । 

 गणतन्त्र स्तम्भ, गणतन्त्र स्मारक जस्ता राविय गौरिका संरचनाहरू तनमााण गररनेछ । 
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काठमाडौं उपत्यकाको विकास : 

 काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यिजस्थत गना जग्गा विकास, नयााँ बस्ती विकास, सहरी पजन: 
स्थापन कायाक्रम, खजलािेर व्यिस्थापन र सफा सहरको अिधारणालाई अजर् बढाउन प्रारजम्भक 
अध्ययन गरी कायाान्त्ियन गदै लतगनेछ । 

 काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत सहरी सेिा केन्त्रहरूको विकास गररनेछ । 
 काठमाडौं उपत्यकाका नदी प्रणालीलाई जीिन्त्त बनाउन नदी िरपरका पूिााधार विकासका 

वक्रयाकलापहरूलाई सजतनयोजजतरूपमा अजर् बढाइनेछ । 
 काठमाडौं उपत्यकातभरका प्रदजर्णयजक्त औद्योतगक संरचनाहरूलाई क्रमशिः उपत्यका बावहर 

स्थानान्त्तरण गना प्रोत्साहन गररनेछ । 
 काठमाडौं उपत्यकालाई अन्त्तराावियस्तरको सांस्कृततक पयाटकीय राजधानी िेरको रूपमा विकास र 

संरिण गना एकीकृत पूिााधार विकास र िातािरण संरिणलाई विशेर् जोड ददइनेछ । 
 काठमाडौं उपत्यकाको विद्यमान चक्रपथ स्तरोन्नतत गररनेछ र प्रस्तावित बावहरी चक्रपथलाई जग्गा 

विकासको माध्यमबाट तनमााण गररनेछ । 
 काठमाडौं, लतलतपजर र भक्तपजरका मजख्य सडकहरूलाई विस्तार तथा सजधार गररनेछ । 

 
 

6. रणनीततक उद्दशे्यहरुिः 
 

 

सहरी विकास: 
 विद्यमान सांस्कृततक, पयाटकीय तथा ऐततहातसक िेरहरूको संरिण तथा सम्िद्धान हजनेगरी आधजतनक, 

भौततक सजविधाहरूको व्यिस्था गरी ददगो रूपले शहरहरूको विकास तथा गाउाँ र नगरबीचको अन्त्तिः 
सम्बन्त्धलाई सजदृढ गने । 

 विद्यमान सांस्कृततक, पयाटकीय तथा ऐततहातसक िेरहरूको संरिण तथा सम्िद्धान हजने गरी 
आधजतनक, भौततक सजविधाहरूको व्यिस्था गरी ददगो रूपले शहरहरूको विकास तथा गाउाँ र 
नगरबीचको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सजदृढ गने । 

आिास: 
व्यिजस्थत बसोबासको प्रिद्धान गदै सजरजित तथा वकफायती खालका आिासहरू उपलब्ध गराउने । 

भिन: 
सजरजित, वकफायती र िातािरण अनजकज ल सकभर स्िदेशी िास्तजकला झल्कने खालका भिनहरू तनमााण तथा 
विकास गराउने ।  
 

7.  कायािरेिः 
नेपाल सरकार (काया विभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोजजम मन्त्रालयले सम्पादन गनजापने कायाहरुिः 

 सहरी विकास र सहरी पूिााधारको विकाससम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमको तजजामा, 
कायाान्त्ियन, अनजगमन, तनयमन र मूल्याङ्कन; 

 नगरपातलका तथा नगरोन्त्मजख स्थानहरूको भौततक योजना तथा कायाक्रमको कायाान्त्ियन, समन्त्िय, 
अनजगमन र मूल्याङ्कन; 
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 सरकारी भिनको तनमााण, ममातसम्भार, रेखदेख र सजरिा; 
 भिन तथा अन्त्य तनमााण सामग्रीको प्रवितध, अनजसन्त्धान तथा विकाससम्बन्त्धी संवहता र मापदण्डको 

तयारी तथा कायाान्त्ियन; 
 सहरीकरण, सहरी भउूपयोग र सहरी विकाससम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमको तजजामा र 

कायाान्त्ियन; 
 बसोबास र बस्ती विकास; 
 अब्यिजस्थत बसोबासको व्यिस्थापन, सहरी विपन्न िगा तथा सहरी आिासविवहनको आिास 

व्यिस्थापन; 
 केन्त्रीय सजचिालयको भिन व्यिस्थापन; 
 मजन्त्रपररर्द्का सदस्य, संिैधातनक अङ्गका प्रमजख आददको आिास व्यिस्था; 
 नगरविकास सतमतत र आिास तथा सहरी विकाससम्बन्त्धी संस्थाको रेखदेख; 
 आिास तनमााणसम्बन्त्धी गैरसरकारी िेरका संस्थाको प्रिद्धान तथा विकास; 
 आिास तथा सहरी विकाससम्बन्त्धी अन्त्तरााविय िा िेरीय संर् संस्थासाँग सम्पका  सहयोग; 
 रणनीततक सडक बाहेकका सहरी सडक; 
 विजशष्ट सहरी संरचनाको तडजाईन र तनमााण; 
 काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण; 
 नगर विकास प्रजशिण केन्त्र; 
 तसंहदरबार विकास सतमतत; 
 अन्त्तरााविय सम्मेलन केन्त्र विकास सतमतत; 
 अतधकार सम्पन्न िाग्मती सभ्यता एकीकृत सतमतत; 
 ग्रामीण आिास कम्पनी तलतमटेड; 
 नेपाल इजन्त्जतनयररङ्ग सेिा, तसतभल इजन्त्जतनयररङ्ग समूहको तबजल्डङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूहको 

सञ्चालन। 
 

8. आतथाक िर्ा २०७४/७५ को बजेट िक्तव्यमा उल्लेजखत नीतत तथा कायाक्रमको 2074 
फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बजाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
३१ स्थानीय तहको अतधकार सूचीतभर पने तर हाल 

विर्यगत मन्त्रालयररूबाट कायाान्त्ियन भइरहेका 
आयोजना तथा कायाक्रममध्ये गाउाँपातलकातभरको 
रू. ५० लाखसम्म, नगरपातलकातभरको रू. १ 
करोडसम्म र उपमहानगरपातलका तथा 
महननगरपातलकातभरको रू. २ करोडसम्म बजेट 
भएका आयोजनाहरु सम्िन्त्धीत विर्यगत 
मन्त्रालयहरूले साउन मसान्त्ततभर तत ् तत ्
स्थानीय तहमा रकम सवहत हस्तान्त्तरण गनजापने र 
आिश्यक प्रावितधक सहयोग उपल्िध गराउनजपने 

ब. उ. शी नं. ३४७१८३ का सबै कायाक्रमहरु र 
३४७१९२ अन्त्तगातको क्रमागत बाहेकका नयााँ 
कायाक्रमहरु अथा मन्त्रालयमाफा त स्थानीय तहमा 
हस्तान्त्तरण भएको । 

 

-६४ जना प्रावितधकहरु स्थानीय तहमा पठाउन े
तनणाय भएको । 
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व्यिस्था गरेको छज । 

११३ नेपाल सरकारले पाररत गरेको सहरी विकास 
रणनीततअनजरुप सहरी विकासका कायाक्रमहरु 
अगातड बढाइनछे। आगामी आतथाक िर्ामा सहरी 
विकास पूिााधार कायाक्रमलाई अझ बढी 
प्राथतमकता दददै सञ्चालन हजन े व्यिस्था तमलाएको 
छज । यसका लागी रू. ३० अबा ४८ करोड 
वितनयोजन गरेको छज । 

 

सर्न सहरी तफा  कज ल ६२ िटा प्याकेज लागत 
अनजमान ३५९३६३८२२९५.८८ (मू.अ.कर समेत) 
को वक्रयाकलाप कायाान्त्ियन भएको । कज ल 
कायाान्त्ियन भएका वक्रयाकलाप मध्ये ६ िटा 
प्याकेज लागत अनजमान ५१३८०७३०४९.६५ 
(मू.अ.कर समेत) को वक्रयाकलापको चेकजााँच 
भइरहेको र ५६ िटा प्याकेज लागत अनजमान 
३०८६६४७७५४८१.१५ (मू.अ.कर समेत) को 
वक्रयाकलापको ल.इा. स्िीकृत भएको । लागत 
अनजमान स्िीकृत वक्रयाकलाप मध्ये ४ िटा 
प्याकेजलागत अनजमान ३५४६४५५५९४.४५ 
(भ्या. क. समेत) को वक्रयाकलापको टेण्डर आह्वान 
भएको र ५२ िटा प्याकेज 
१७,००,०२,१९,२१६.१९ (मू.अ.कर बाहेक) को 
वक्रयाकलापको बोलपर स्िीकृत भएको र सम्झौता 
भएको ।  

११४ छररएर रहेका िस्तीहरूमा राज्यले उपलव्ध 
गराउनजपने सेिा सजविधा उपलव्ध गराउन कदठन र 
खजचालो भएको तथा भकूम्पले ितत पजर् याएको र 
भौगोतलक वहसािले कमजोर स्थानमा रहेका 
बस्तीहरूलाई समेत स्थानान्त्तरण गने गरी 
एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रमलाई तनरन्त्तरता 
ददएको छज  । 

 

७ िटा र्नािस्ती विकास गने कायाक्रममा 
परामशादातासाँग सम्झौता भइ परामशादाताबाट 
Inception Report प्राप्त भएको । हाल 
परामशादाताहरु Field मा पररचातलत भएको । 
 

११५ काठमाडौं उपत्यकातभरका सबै नगरपातलकाहरुमा 
समन्त्ियात्मक रूपले स्याटेलाईट तसटी विकास 
गररनेछ। 

 

सातै प्रदेशमा एक एक िटा मेगातसटी विकास गने 
कायालाई अगातड िढाइनेछ । वहमाली िेरमा 
व्यिजस्थत सहर विकास गना यस सम्िजन्त्ध 
अध्ययन गररनेछ । 

-विराटनगर, पोखरा र तसद्धाथानगर मेगातसटीको 
अध्ययन गने परामशादाताबाट Field Report प्राप्त भई 
छलफल भएको । 

 

एक सहर एक पवहचान अन्त्तगात अध्ययन भएका 
१८ िटा सहर मध्ये ६ िटाको Draft Report प्राप्त 
भएको । लतलतपजर र भक्तपजरको सम्झौता भई 
इन्त्सेप्सन ररपोट प्राप्त भएको। 

११६ पयााप्त सहरी विकास पूिााधार एिं आिास सजविधा 
सवहत स्माटा हररयाली सहरहरुको विकास गने 
कायाक्रमलाई तनरन्त्तरता ददएको छज । मध्यपहाडी 
लोकमागा र तराई मधेशको हजलाकी राजमागामा 
पने महत्त्िपूणा स्थानहरुमा १०/१० िटा गरी 

मध्य पहाडी लोकमागा अिजस्थत १० नयााँ 
सहरहरुको पूिााधार तनमााणको काया चालज रहेको  

– नयााँ सहर आयोजना भेरीगंगा र तभंग्रीको IDP बाट 
उल्लेख भएको आयोजनाहरुको लागत अनजमान 
स्िीकृत भई खररद प्रवक्रयामा रहेको ।  
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२० नयााँ सहर स्थापना गने कायाक्रमलाई 
प्राथतमकताका साथ अतध बढाइनछे । तराई –
मधेशका २० जजल्ला सदरमजकामको विकासका 
लातग सञ्चातलत सहरी पूिााधार विकास 
कायाक्रमलाई तीब्रता ददइने छ । 

 

– डजम्र–ेभन्त्सार नयााँ सहरको एकीकृत सरकारी 
भिनको जगको काम सम्पन भएको। 

– अनजगमन तथा मूल्याङ्कनको लातग PMIS Software 

तयार भई डाटा इजन्त्िको काम शजरू भएको । 

तराई मधेश र हजलाकी राज मागाका अिजस्थत १५ 
िटा बस्तीलाई नयााँ शहरको रुपमा विकास गने 
परामशा खररद प्रकृया अन्त्तगात परामशादाताहरूको 
प्रावितधक प्रस्ताि मूल्याङ्कन काया सम्पन्न भई 
स्िीकृततको लातग पेश भएको । 

– मौलापजरमा ८ िटा र कटहरीया नयााँ सहरमा ४ 
िटा भौततक पूिााधार तनमााणको काया शजरू भएको । 

– कटहररयामा बसपाका  तनमााणको लातग जग्गा 
खररदको काया अगातड बढेको ।  

-पालजङटार र तनजगढको स्माटा तसटीको मास्टर 
प्लान तयार गने परामशादाताहरुबाट Inception 

Report पेश भएको ।  

लजजम्बनी स्माटा तसटीको परामशादातासाँग सम्झौता भई 
लजजम्बनी न.पा.का पदातधकारीसाँग प्रारजम्भक छलफल 
भएको । 

११७ आिास सजविधामा सबै जनताको पहजाँच पजर् याउन 
ग्रामीण स्तरमा अल्पसंख्यक, वपछतडएका, दतलत, 

लोपोन्त्मजख, िदृ्ध, अशक्त र सहरी गरीब तथा 
सीमान्त्तकृत िगाकालाई सञ्चालनमा रहेको जनता 
आिास कायाक्रमलाई तनरन्त्तरता ददएकोछज । 
यसअन्त्तगात आफ्नो भतूम नभएका जनतालाई 
समेत आिास कायाक्रममा सहभागी बन्न सक्न े
व्यिस्था गररनछे ।  

-तमतत २०७४।४।२२ गते केन्त्रीय समन्त्िय 
सतमततको बैठक सम्पन्न भएको  

-गत विगत आ.ि. को क्रमागत २१ हजार ३ सय 
44 आिास इकाई मध्ये ३ हजार ७ सय ५० 
आिास इकाई तनमााण सम्पन्न, 2 हजार 6 सय 90 
आिास इकाईको छाना तथा झ्याल ढोकाको काया 
सम्पन्न, 3 हजार 2 सय 50 आिास इकाईको 
गारोको काया सम्पन्न, 2 हजार 6 सय 98 आिास 
इकाईको तड.वप.तस लेभलसमम काया सम्पन्न, 1 
हजार 2 सय 55 आिास इकाइको जग खने्न काया 
सम्पन्न, 1 हजार 3 सय 99 आिास इकाई आिास 
तनमााणको लातग सम्झौता भए वितभन्न कारणले 
तनमााण काया नभएको, २ हजार आिास इकाई 
लाभग्राही छनौट भएको, 7 सय 31 आिास 
इकाईको सिे काया सम्पन्न भएको, 3 हजार 6 सय 
94 आिास इकाईको सिे काया भइरहेको छ ।  

-नयााँ २५ हजार ७ सय ७५ आिास इकाई 
कार्य्ाकम सञ् चालन ७४ िटा जजल्ला मध्ये हजने 5६ 
जजल्लाहरुको जजल्ला जनता आिास समन्त्िय 
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सतमततको बैठकबाट कायाक्रम लागज हजन े
गा.पा/न.पा. छनौट भएको, 25 आिास इकाईको 
छाना तथा झ्याल ढोकाको काया सम्पन्न, 41 आिास 
इकाईको गारोको काया सम्पन्न, 3 सय 15 आिास 
इकाईको तड.वप.तस लेभलसम्म काया सम्पन्न, 6 सय 
15 आिास इकाइको जग खने्न काया सजरु भएको, 
4 हजार 2 सय 4 आिास इकाइ तनमााण गनाको 
लातग लाभग्राही छनौट भएको, 1 हजार 6 सय 50 
आिास इकाइको सिे काया सम्पन्न भएको, 8 हजार 
7 सय 25 आिास इकाइको सिे काया भइरहेको, 
2 हजार 9 सय 25 आिास इकाइ तनमााणको 
गाउाँपातलका/नगरपातलका छनौट भएको । 

११८ सरकारी कायाालय भिन र जग्गाको लगत 
संकलन गरी नागररकलाई उपलव्ध गराउन े
सािाजतनक सेिालाई प्रभािकारी र तछटोछररतो 
बनाउन छररएर रहेका सरकारी कायाालयहरूका 
जग्गालाई सट्टापट्टा गना सवकन े व्यिस्था तमलाई 
एकीकृत सरकारी कायाालय भिन तनमााण गने 
नीतत अबलम्बन गररनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा 
एकीकृत रूपमा सािाजतनक सेिा प्रिाह गने एकल 
विन्त्दज सेिा (िान स्टप शप सतभास) 

अिधारणाअनजरुपका पूिााधार विकास गररनेछ।  

-काठमाडौं बबरमहलमा बहजतले प्रशासतनक 
प्लाजाको तडजाइन तयार गना परामशादाताले ड्राफ्ट 
ररपोटाको प्रस्तजतीकरण गरेको । 

२०३ आयोजना/कायाक्रमको विस्ततृ वक्रयाकलाप, सम्पन्न 
गनजापने अितध र लागत, उपलजव्ध सूचक र 
जजम्मेिार कमाचारी सवहतको आयोजना 
कायाान्त्ियन कायायोजना भदौ १५ गतेतभर तयार 
गरी आयोजना स्थलमा र सम्बजन्त्धत मन्त्रालयको 
िबेसाइट माफा त सािाजतनक गररनेछ। आयोजना/ 
कायाक्रमको चौमातसक विभाजन सवहतको िावर्ाक 
खररद योजना तयार गरी साउन मसान्त्ततभर 
स्िीकृत गररसक्नजपने छ ।  

 -महाशाखागत तथा आयोजनागत रूपमा 
कायाान्त्ियन कायायोजना तयार पारी ििेसाइटमा 
राजखएको । 

 

 

२०४ सबै मन्त्रालय/तनकायबाट कायाक्रम/ आयोजना 
कायाान्त्ियनका लातग आिश्यक पने कायावितध 
तथा तनदेजशकाहरु तजजामा तथा संशोधनको काया 
साउन मसान्त्ततभर तनयमािलीहरू तजजामा तथा 
संशोधनको काया भदौ १५ गतेतभर सम्पन्न 
गररनेछ। नयााँ कायाक्रम/आयोजना कायाान्त्ियनका 
लातग साउन मसान्त्ततभर आयोजना कायाालयहरू 

-प्रधानमन्त्री आिास योजना कायाान्त्ियन कायावितध 
मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भई स्िीकृततको चरणमा 
रहेको । 

-विभाग अन्त्तगातका कायाक्रम/आयोजनामा जम्मा १ 
हजार ३ सय ५५ जनाको (आयोजना प्रमजख, 
लेखापाल र नासज समेत गरी) दरबन्त्दी स्िीकृत 
भएको । 
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बजाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
स्थापना गरी सवकनछे । कायाक्रम/ आयोजनाहरू 
सम्पन्न गने अितधभरका लातग स्पष्ट जनशक्ती 
योजनासवहत आिश्यक अस्थायी दरबन्त्दीहरु 
साउन मसान्त्ततभर स्िीकृत गरी सक्नजपनेछ । 

२०५ स्िीकृत साँगठन संरचना र दरबन्त्दीअनजरुप 
आयोजना प्रमजख लगायत अन्त्य कमाचारीहरूलाई 
स्पष्ट काया वििरण, मजख्य कायासम्पादन सूचकहरू 
र आिश्यक अतधकार एिं जजम्मेिारी र 
उत्तरदावयत्ि सवहत आयोजनामा खटाइनछे। 
यसरी कमाचारी खटाउाँदा कमाचारीको योग्यता, 
िमता, अनजभि र आयोजना कायान्त्ियनमा विगतमा 
हातसल गरेको सफलताको अतभलेखलाई आधार 
बनाइनछे। 

-विभागको कायावितध, स्िीकृत साँगठन संरचना र 
दरबन्त्दीअनजरुप कमाचारी खटाइएको। 

२०६ आयोजनामा खवटन े कमाचारीलाई आयोजनाको 
प्रावितधक पि, कायाान्त्ियन वितध, अपेजित प्रततफल 
र उपलजव्ध, अन्त्तरतनकाय समन्त्िय लगायतका 
पिहरूमा शजरुमै अतभमूखीकण तालीम प्रदान 
गररनेछ। 

-विभागबाट आिश्यकताअनजसार वितभन्न विर्यमा 
तातलम सञ् चालन हजन ेगरेको ,आयोजनामा खवटएको 
कमाचारीलाई सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 
माफा त खररदसम्बन्त्धी तातलम प्रदान गने व्यिस्था 
तमलाइएको । 

२०७ आयोजना कायाान्त्ियनमा सहजता ल्याउन 
िातािरजणय प्रभाि मूल्याङ्कन र प्रारजम्भक 
िातािरणीय परीिणका कायाहरू प्रचतलत कानूनमा 
तोवकएको न्त्यूनतम समयसीमातभर सम्पन्न 
गररनेछ। 

-सर्न सहरी कायाक्रम अन्त्तगातका १० िटा 
वक्रयाकलापहरुको IEE गनाको लातग परामशादाता 
चयन गररएको र थप एक जना िातािरण विज्ञको 
सेिा तलइएको । 

२०८ आयोजनाको तयारीका चरणहरु पूरा गरी साउन 
मसान्त्ततभर बोलपर आव्हान र असोज 
मसान्त्ततभर बोलपर मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता 
गररसक्नज पनेछ । तोवकएको समयतभर काया शजरु 
नगने र आयोजना कायाान्त्ियन कायायोजनाअनजरुप 
काया नगने तनमााण व्यिसायीसाँगको ठेक्का सम्झौता 
रद्द गररनेछ। 

 

-बोलपर आह्वान, मूल्याङ्कन तथा ठेक्का सम्झौताको 
काम चरणिद्ध रुपमा भइरहेको । 

-स्िास््य भिन ईकाइ अन्त्तगात तोवकएको समयतभर 
आयोजना कायाान्त्ियन कायायोजनाअनजरुप काया नगने 
१७ िटा आयोजनाका तनमााण व्यिसायीसाँग ठेक्का 
सम्झौता रद्द गनाको लातग सम्बजन्त्धत तडतभजन 
कायाालयलाई तनदेशन ददइएको र तडतभजन 
कायाालयहरूले सोसम्बन्त्धी प्रवक्रया अगातड 
बढाएको । मन्त्रालयबाट ५ सदस्यीय रुग्ण 
आयोजनाको छानविन तथा समस्या समाधान सतमतत 
गठन भई प्रततिदेन पेश भएको । 

२०९ एउटै तनमााण व्यिसायीले आफ्नो िमता भन्त्दा 
बढीको कायाका लातग धेरैिटा ठेक्का तलने र काया 
सम्पन्न नगने प्रितृतको अन्त्त्य गररनछे। तनमााण 
व्यिसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपतछ 

-एक भन्त्दा बढी काम तलंदा Cash Flow = Net 

Worth - 40% of Current Contract Commitment 

सूरसाँग आिद्ध गरी मूल्याङ्कन गने व्यिस्था रहेको 
खररदको Standard Bidding Document प्रयोग गने 
गररएको । 
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बजाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
सम्झौताबमोजजमका सबै िा केही कायाहरूका 
लातग सहायक ठेक्का सम्झौता गनजापने भएमा 
सम्बजन्त्धत आयोजना प्रमजखको तलजखत स्िीकृतत 
तलनजपने छ । अतत आिश्यक कायाका लातग 
बाहेक एक तहभन्त्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का 
सम्झौता गना नपाइन े व्यिस्था गररनछे। राविय 
सतका ता केन्त्रबाट आयोजनाको तनमााण गजणस्तरको 
प्रावितधक परीिण गररनेछ । 

-खररदको Standard Bidding Document अनजसार 
२५ प्रततशतसम्म Subcontracting गनजापूिा आयोजना 
प्रमजखको तलजखत स्िीकृतत तलनजपने प्रािधान 
कायाान्त्ियन भइरहेको । 

-मूल्याङ्कन गदाा Work Load मा Negative Marking 
समािशे भएको 

२१० विभागीय प्रमजख र आयोजना प्रमजखहरुसाँग गररएको 
काया सम्पादन सम्झौताअनजरुपका वक्रयाकलापलाई 
तनजित भार ददई िस्तजगत आधारमा कायासम्पादन 
स्तर मापन गररनेछ। तनजित अङ्कभन्त्दा बढी अङ्क 
प्राप्त गरेमा तनजामती सेिा ऐनअनजसार पजरस्कृत 
गररनेछ । 

सबै आयोजना प्रमजख तथा तडतभजन प्रमजखहरुसाँग 
िावर्ाकरुपमा कायासम्पादन सम्झौता गररएको । सो 
सम्झौतामा िस्तजगतरुपमा तीनिटा न्त्यूनतम सफलता 
सूचकहरु वित्तीय प्रगतत ८० प्रततशत, भौततक प्रगतत 
८५ प्रततशत र बेरुजज ५० प्रततशतको आधारमा 
कायासम्पादन स्तर मापन गने प्रािधान राजखएको । 

२११ तोवकएको लागत, गजणस्तर र समय तसमातभर 
तनमााण काया सम्पन्न गने तनमााण व्यिसायीलाई 
वित्तीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलव्ध 
गराइनेछ । तोवकएको गजणस्तर कायम नगने र 
तोवकएको समयतभर कायासम्पन्न नगने तनमााण 
व्यिसायीलाई कानजनबमोजजम कारिाही गररनेछ । 

-सम्बजन्त्धत सबै तडतभजन कायाालयहरुलाई तोवकएको 
अितधमा लागत, गजणस्तर र समय तसमातभर काया 
सम्पन्न गने तनमााण व्यिसायीलाई तनयमानजसार 
पजरस्कृत र समय तसमातभर काया नगनेलाई कारबाही 
गना तनदेशनहरु ददने गररएको ।  

२१२ कायासम्पन्न भएपतछ कामको भेररवफकेसन गरी 
कायासम्पन्न भएको तमततले १० ददनतभर 
कायासम्पन्न तबल तयार गररनेछ ।तबल पेश 
भएको तमततले पन्त्रददनतभर तबल स्िीकृत गरी 
भ जक्तानी ददइनछे। 

-प्रचतलत तनयमानजसार काया सम्पन्न भएपतछ तबल 
भ जक्तानी गने गररएको । 

२१३ शोधभनाा तनदेजशकाबमोजजम थ्रसेहोल्ड रकम 
नपजगेकोमा चौमातसक अितध समाप्त भएको अको 
चौमातसक अितधतभर सम्बजन्त्धत आयोजना 
व्यिस्थापन कायाालयबाट सोधभनाा माग 
गररनेछ । प्रत्येक मवहना समाप्त भएको तमततले 
१५ ददनतभर सोझै भ जक्तानी र िस्तजगत सहायताको 
प्रततिदेन सम्बजन्त्धत कोर् तथा लेखा तनयन्त्रक 
कायाालयमा प्रस्तजत गररनेछ। 

-िैदेजशक सहायताबाट सञ्चातलत आयोजनाहरुमा 
सोधभनाा तनदेजशका पालना गररएको । 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

सहरी विकास मन्त्रालय 276 

 

9. आतथाक िर्ा २०७४/७५ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरुिः 
सहरी विकास तफा  

 सर्न सहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात तराई मधेशका सदरमजकामका १८ नगरपातलकाहरुमा सहरी 
पूिााधार विकास गना वितभन्न प्याकेजमा कायाक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको । 

 नयााँ नगरपातलका, नगर पातलका नभएका जजल्ला सदरमूकामहरु, एकीकृत िस्ती विकास र र्नािस्ती 
विकासको पजिााधार विकासका क्रमागत कायाकमहरु सजचारु रहेको  

एकीकृत जााँच चौकी 
पसाा - िीरगन्त्ज :- 

 भारत सरकारबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्त्तरण भएको र सोको सञ् चालन तथा व्यिस्थापनको लातग 
नेपाल इन्त्टर मोडेल यातायात विकास सतमततलाई हस्तान्त्तरण गररएको । 

 क्रमागत कायाक्रम अन्त्तगात ल्याण्ड स्केवपङ्ग र प्लान्त्टेसनको काया भइरहेको 
रुपन्त्देही - भैरहिा:- 

 एकीकृत जााँच चौकी जोडनेबाटो स्तरोन्नतत काया अजन्त्तम चरणमा रहेको र जग्गा संरिणको बााँकी 
काया अजन्त्तम चरणमा रहेको ।  

मझौला सहर एकीकृत सहरी िातािरणीय सजधार आयोजना 
 विराटनगर – ४४ वक.मी. ढल मध्ये ४१ वक.मी. र ४५ वक.मी. सडक मध्ये ४० वक.मी. सडक 

सजधार काया सम्पन्न । 

 िीरगन्त्ज– ४६ वक.मी. ढल मध्ये ४२ वक.मी. सम्पन्न र ११ वक.मी. सडक मध्ये ८ वक.मी. सडक 
सजधार सम्पन्न । 

 बजटिल – िजटिल नगरपातलकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कायाको ६ िटा मध्ये ५ िटा Tube 

Well तनमााण काया सम्पन्न । 

 काभ्र ेउपत्यका खानपेानी – २३७.०५ वक.मी. Pipe Laying काया सम्पन्न । १६४.५४ वक.मी. Pipe 

Line Against Leakage Tested को काया सम्पन्न  

एकीकृत सहरी विकास कायाक्रम 

 धरान - खानेपानी प्रणाली तनमााण , सजधार तथा विस्तार काया अन्त्तगात ३९७.५१४ वक.तम. Pipe 

laying को काया सम्पन्न। 

 जनकपजर - सतही ढल तनमााण /सजधार अन्त्तगात १५ वक.तम. RCC Pipe Laying काया सम्पन्न।४.० 
वक.तम. सडक सििेस तयार र १.६४ वक.मी. एसफाल्ट भएको । ४०५ Nos. Manhole तनमााण 
काया सम्पन्न भएको।ल्याण्डफील साईटका लातग गजठी संस्थानसाँग तलज सम्झौता सम्पन्न भएको ।  

 तसद्धाथानगर - सतही ढल तनमााण काया अन्त्तगात ४3.47 वक.तम. तनमााण काया सम्पन्न।सडक 
तनमााण तथा सजधार काया अन्त्तगात १०.71 वक.तम. तनमााण काया सम्पन्न। 

 नेपालगञ् ज - सतही ढल तनमााण तथा सजधार काया अन्त्तगात ५९.906 वक.तम. काया सम्पन्न। सडक 
तनमााण तथा सजधार काया अन्त्तगात ७.8 वक.तम. तनमााण काया सम्पन्न। 
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 नेपालगञ् ज, तसद्धाथानगर र जनकपजरको फोहरमैला व्यिस्थापन काया मध्ये नेपालगञ् जमा मार काया 
भइरहेको । 

आिासतफा  
 ४६ जजल्लाको जजल्ला जनता आिास समन्त्िय सतमतकोको बैठक बसी कायाक्रम लागज हजने 

गाउाँपातलका/नगरपातलकाका िडा छनौट गररएको । 

 क्रमागत २१३६० आिास इकाई र नयााँ २५००० आिास इकाई गरी कज ल ४६३६० आिास 
इकाई मध्ये ३७१६ आिास इकाई तनमााण सम्पन्न भएको ।  

जेष्ठ नागररक आिास तनमााण  

 कैलाली, जजम्ला, प्यूठान, गोरखा, धनजर्ा, काभ्र,े धनकज टा जजल्लाहरुमा जेष्ठ नागररक आिास तनमााण 
गने कायाक्रम चालज रहेको ।  

इमजेन्त्सी सेल्टर  

 झापा, तसराहा, लतलतपजर, सजखेत, बददाया, बाग्लजङ्ग, बैतडी जजल्लाहरुमा इमजेन्त्सी सेल्टर तनमााण गने 
कायाक्रम रहेको । लतलतपजर जजल्लामा इमजेन्त्सी सेल्टर तनमााण सम्पन्न भएको ।  

कमाचारी आिास  

 जजम्ला, सोलजखजम्बज र रोल्पामा कमाचारी आिास तनमााण काया रहेकोमा रोल्पा र जजम्लामा कमाचारी 
आिास भिन वफतनतसङ्ग काया भइरहेको, सोलजखजम्बज क्रमागत (प्रथम) चरण अन्त्तगात 8 आिास 
इकाई कमाचारी आिासको तनमााण सम्पन्न भएको र सोलजखजम्बज क्रमागत (दोश्रो) कमाचारी 
आिासको भईू तल्लाको तलन्त्टल ढलान काया सम्पन्न भएको । 

 

१०. आतथाक िर्ा २०७३/७४ मा वितनयोजजत बजेट एिं खचाको यथाथा वििरणिः 
 

चालज खचा       (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 

३४७०११३ सहरी विकास मन्त्रालय 56613.४ 48404.07 ८५.५ 
३४७०२० सहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन 

कायाालयहरु 

214979.80 183406.95 85.31 

३४७०२१ विशेर् भिन तनमााण संम्भार तडतभजन 108849.77 107937.77 99.16 
३४७१८० आिास व्यिस्था कायाक्रम 96152.00 47195.65 49.08 
३४७१८२ एकीकृत कायामजलक योजना 543.00 207.38 38.19 
३४७१८३ विशेर् भौततक तथा पूिााधार िेर विकास 

आयोजना 
7121.93 6721.25 94.37 

३४७१८६ सर्न सहरी विकास आयोजना 126586.00 66267.96 52.35 
३४७१८७ मझौला शहर एकीकृत सहरी िातािरजणय 

सजधार आयोजना 
1782883.00 1665669.86 93.43 

३४७१९० भिन तनमााण संवहता, सरकारी भिन तनमााण 43653.00 23093.24 52.90 
३४७१९१ विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना 1675.00 104.91 6.26 
३४७१९२ नमजना एकीकृत िस्ती विकास कायाक्रम 

(तराई-मधेश-पहाड) 
3154.00 1231.20 39.04 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
३४७१९७ गणतन्त्र स्मारक 200.00 190.51 95.25 
३४७३०९ नेपाल भारत तसमा एकीकृत जााँच चौवक 

विकास आयोजना 
3122.00 2681.87 85.90 

३४७३१६ सहरी साशवकय िमता तथा विकास 
कायाक्रम 

336427.00 252670.93 75.10 

३४७३२० एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP) 1878819.00 1490669.94 79.34 
३४७३२१ तबपद व्यिस्थापन तथा प्राकृततक प्रकोप 

पजनस्थापना कायाक्रम 

6000.00 0.00 00 

३४७३५८ नयााँ सहर आयोजना 35837.00 32846.77 91.66 
347361 ितरय विकास कायाक्रम 257662.00 172662.93 67.01 
३४७१७२ बागमती िेर भौततक पजिााधार तबकास 

आयोजना 
39061 38023 97.34 

३४७३५७ बागमती सजधार आयोजना 45896 39864 86.86 
३४७०२२ काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 63586 41382 65.08 
३४७१८९ तसंहदरबार सजचिालय पजनिः तनमााण विकास 

सतमतत 
12905 11740 90.97 

३४७३०८ धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 4435 4425 99.77 
३४७३५५ बाग्मती विष्णजमती कररडोर संरिण 

आयोजना- संयजक्त राि संर् पाका  विकास 
सतमती 

१००९६ 7500 74.29 
 

३४७३६० गररबी लजित सहरी पजनरुत्थान कायाक्रम 70500 54067 76.69 
 कज ल जम्मािः ५२०६७५६.९ ४२९८९६४.२ 82.57 

पजाँजीगत खचा       (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
३४७०११ सहरी विकास मन्त्रालय 14015 13311.9 ९४.९८ 

३४७०२० 
सहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन 
कायाालयहरु 

135119.00 १२६७३७.६३ ९३.८० 

३४७०२१ विशेर् भिन तनमााण संम्भार तडतभजन 169480.00 168960.00 99.69 

३४७१८० 
आिास व्यिस्था कायाक्रम 2050042.00 

 
1808971.40 88.24 

३४७१८२ एकीकृत कायामजलक योजना 214188.00 83788.18 39.12 

३४७१८३ 
विशेर् भौततक तथा पूिााधार िेर विकास 
आयोजना 

715190.50 632610.60 88.45 

३४७१८६ सर्न सहरी विकास आयोजना 3093414.00 1915228.16 61.91 

३४७१८७ 
मझौला शहर एकीकृत सहरी िातािरजणय 
सजधार आयोजना 

21895.00 16963.99 77.48 

३४७१९० भिन तनमााण संवहता, सरकारी भिन तनमााण 1232000.00 675430.40 54.82 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 
 

३४७१९१ विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना 65000.00 22144.82 34.07 

३४७१९२ 
नमजना एकीकृत िस्ती विकास कायाक्रम 
(तराई-मधेश-पहाड) 

744649.00 597985.60 80.30 

३४७१९७ गणतन्त्र स्मारक 50000.00 49988.98 99.98 

३४७३०९ 
नेपाल भारत तसमा एकीकृत जााँच चौवक 
विकास आयोजना 

49940.00 39655.11 79.41 

३४७३१६ 
सहरी साशवकय िमता तथा विकास 
कायाक्रम 

274700.00 26030.88 9.48 

३४७३२० एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP) 24578.00 24005.93 97.67 

३४७३२१ 
तबपद व्यिस्थापन तथा प्राकृततक प्रकोप 
पजनस्थापना कायाक्रम 

   

३४७३५८ नयााँ सहर आयोजना 1014144.00 635802.78 62.69 
347361 ितरय विकास कायाक्रम 142300.00 992.03 0.70 

३४७१७२ बागमती िेर भौततक पजिााधार तबकास 
आयोजना 

1707768.00 
 

1507793.55 88.29 

३४७३५७ बागमती सजधार आयोजना 1164429.00 1015087.00 87.17 

३४७०२२ काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 1133862 1100348.26 97.04 

३४७१८९ तसंहदरबार सजचिालय पजनिः तनमााण विकास 
सतमतत 

122581 98044.00 79.98 

३४७३०८ धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 350001.00 346992  

३४७३५५ 

बाग्मती विष्णजमती कररडोर संरिण 
आयोजना- संयजक्त राि संर् पाका  विकास 
सतमती 

12385.00 10383 83.84 

३४७३६० गररतब लजित सहरी पजनरुत्थान कायाक्रम 106683 42432 39.77 

 कज ल जम्मा 14608364 10959688 75% 

११. आतथाक िर्ा 207४/7५ मा वितनयोजजत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचाको 
अिस्थािः  

चालज खचा      (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 

3470113 सहरी विकास मन्त्रालय 339,157 42,680 12.58 
3470193 सहरी विकास तथा भिन तनमााण तबभाग 94,658 55,613 58.75 

3470203 सहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन 
कायाालयहरु 

296,527 146,737 49.49 

3470213 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 106,482 68,217 64.06 
3470223 काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 81,550 34,185 41.92 
3471723 बागमती िेर भौततक पूिााधार विकास आयोजना 61,010 30,097 49.33 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 

3471803 आिास व्यिस्था कायाक्रम 155,573 85,987 55.27 
3471823 एकीकृत कायामूलक योजना (सहरी विकास) 615 0 0.00 

3471833 विशेर् भौततक तथा पूिााधार िेर विकास 
आयोजना 

7,553 3,497 46.30 

3471863 सर्न सहरी विकास कायाक्रम 115,308 38,244 33.17 
3471873 सहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना 1,899,529 1,677,323 88.30 
3471893 तसहंदरबार पजनतनमााण सतमतत 21,389 11,030 51.57 
3471903 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 66,415 16,006 24.10 
3471913 विराटनगर चक्रपथ आयोजना 1,945 0 0.00 

3471923 नमजना एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम (तराई 
मधेश-पहाड-वहमाल) 

3,655 811 22.19 

3471973 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 236 199 84.32 
3473083 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 4,210 2,853 67.77 

3473093 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी विकास 
आयोजना 

2,285 551 24.11 

3473163 सहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 9,589 1,460 15.23 
3473203 एकीकृत सहरी विकास आयोजना 1,105,149 348,059 31.49 

3473213 विपद् व्यिस्थापन तथा प्राकृततक प्रकोप 
पजनस्थापना कायाक्रम 

5,000 0 0.00 

3473553 बागमती विष्णजमती (कोररडोर) संरिण आयोजना- 
संयजक्त राि संर् पाका  विकास सतमतत 

11,589 6,647 57.36 

3473573 बागमती सजधार आयोजना 84,960 20,649 24.30 
3473583 नयााँ सहर आयोजना 76,071 30,904 40.63 
3473603 गररबी लजित सहरी पजनउात्थान कायाक्रम 70,299 41,915 59.62 
3473613 िेरीय सहरी विकास कायाक्रम 3,917,850 2,616,956 66.80 

 जम्मा 8,538,604 5,280,620 61.84 
 

पजाँजीगत खचा     (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 

3470114 सहरी विकास मन्त्रालय 20,177 1,899 9.41 

3470204 सहरी विकास तथा भिन तनमााण तडतभजन 
कायाालयहरु 

1,199,940 138,061 11.51 

3470214 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 131,941 69,573 52.73 
3470224 काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरण 879,166 466,472 53.06 
3471724 बागमती िेर भौततक पूिााधार विकास आयोजना 1,521,045 299,516 19.69 
3471804 आिास व्यिस्था कायाक्रम 2,290,000 1,452,864 63.44 
3471824 एकीकृत कायामूलक योजना (सहरी विकास) 268,928 11,790 4.38 
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ब.उ.जश.नं. आयोजना/कायाक्रमको नाम वितनयोजन खचा प्रततशत 

3471864 सर्न सहरी विकास कायाक्रम 10,900,082 4,158,936 38.16 
3471874 सहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना 36,920 8,376 22.69 
3471894 तसहंदरबार पजनतनमााण सतमतत 154,390 74,195 48.06 
3471904 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 1,550,639 652,153 42.06 
3471914 विराटनगर चक्रपथ आयोजना 76,644 - 0.00 

3471924 नमजना एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम (तराई 
मधेश-पहाड-वहमाल) 

453,500 146,450 32.29 

3471974 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 55,064 853 1.55 
3473084 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 449,958 439,330 97.64 

3473094 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी 
विकास आयोजना 

85,290 7,800 9.15 

3473164 सहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 190,000 10,580 5.57 
3473204 एकीकृत सहरी विकास आयोजना 50,000 17,373 34.75 

3473554 
बागमती विष्णजमती (कोररडोर) संरिण 
आयोजना- संयजक्त राि संर् पाका  विकास 
सतमतत 

48,051 6,176 12.85 

3473574 बागमती सजधार आयोजना 970,452 257,072 26.49 
3473584 नयााँ सहर आयोजना 2,039,676 458,675 22.49 
3473604 गररबी लजित सहरी पजनउात्थान कायाक्रम 87,851 45,079 51.31 
3473614 िेरीय सहरी विकास कायाक्रम 560,486 101,030 18.03 

 जम्मा 24,020,200 8,824,253 36.74 
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स्िास््य मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः  
स्िास््य क्षेरमा नयााँ विषयहरुको प्रिेशलाई एकीकृत गरी सञ् चालनका लातग वि.सं. २०११ सालमा स्िास््य 
मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । मन्त्रालय स्थापना हनु ुभन्त्दा पवहले नेपालमा पवहलोपटक वि.स. १९९० मा 
स्िास््य सेिा विभागको स्थापना भएको तथयो । संविधानले स्िास््यलाई मौतलक हकको रूपमा अविकार गदै 
प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभतू स्िास््य सेिा तनिःशलु्क प्राप्त गने मौतलक हकको प्रत्याभतूत गरेको  
छ । साथै, स्िास््य सेिामा सबैको समान पहुाँचको व्यिस्था गने, कसैलाई पतन आकस्स्मक स्िास््य सेिाबाट 
िस्ित नगररन,े प्रत्येक व्यस्िलाई आफ्नो स्िास््य उपचारको सम्बन्त्धमा जानकारी पाउन े हकको व्यिस्था 
गरेको छ ।  

२. दीर्घकालीन सोच: 
सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानतसक, सामास्जक र भािनात्मक रूपमा स्िस्थ रही उत्पादनशील र 
गणुस्तरीय जीिन यापन गनघ सक्षम हनुे । 

३. उद्दशे्य: 
 नागररकको मौतलक अतधकारको रूपमा रहेको आधारभतू स्िास््य सेिा तनशलु्क उपलब्ध गराउने ।  
 प्रत्येक नागररकले सहज रूपमा गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्राप्त गनघ सक्न े गरी आिश्यक औषतध, 

उपकरण, प्रवितध र दक्ष स्िास््यकमीसवहतको प्रभािकारी एिं जिाफदेहीपूणघ स्िास््य सेिा प्रणालीको 
स्थापना गने ।  

 स्िास््य सेिा प्रिाहमा जनसहभातगता प्रिर्द्घन गने । यस क्षेरमा तनजी तथा सहकारी क्षेरको संलग्नता 
िवृर्द् र व्यिस्स्थत गदै अपनत्ि प्रिर्द्घन गने ।  

४. रणनीततहरु: 
स्िास््य क्षेरको विषयगत रणनीततहरु तनम्नबमोस्जम रहेका छन:् 

 गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा सबैको सहज पहुाँच हनुेगरी प्रभािकारी रूपमा सेिा उपलब्ध गराउने ।  
 पोषणयिु खानेकुराको बारेमा चेतना बढाउाँदै यससम्बन्त्धी सेिाको पहुाँच आम नागररकसम्म  

परु् याउने ।  
 निजात स्शश ुमतु्य ुदर, स्शश ुमतृ्य ुदर र बाल मतृ्य ुदर र्टाउने र औषत आय ुबढाउने । 
 गणुस्तरीय औषतध तथा स्िास््य सामग्रीको आन्त्तररक उत्पादनलाई जोड ददन े।  
 स्िास््य क्षेरमा तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको संलग्नता िवृर्द् गरी ती क्षेरहरुबाट हनु े

लगानीलाई व्यिस्स्थत गने ।  
 देशमा उपलब्ध जडीबटुीको व्यिस्थापन र उपयोग गदै आयिेुद स्चवकत्सा प्रणालीको विकास तथा 

प्रचतलत अन्त्य पूरक–स्चवकत्सा प्रणालीहरुको संरक्षण एिं व्यिस्स्थत विकास गने । 
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५. कायघक्षरे: 
नेपाल सरकार (कायघ विभाजन) तनयमािली, २०७२ अनसुार स्िास््य मन्त्रालयले सम्पादन गनुघपने कायघहरु 
तनम्नबमोस्जम रहेका छनिः 

 स्िास््यसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायघक्रमको तजुघमा, कायाघन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 
 एलोप्यातथक, आयिेुददक, होतमयोप्यातथक र यूनानी आदद स्चवकत्सा प्रणालीको विषयमा प्रततकारात्मक; 

प्रिर्द्घनात्मक, उपचारात्मक, पनुिःस्थापन, अनसुन्त्धान तथा विकास;  
 विश्व स्िस््य संगठन र स्िास््यसाँग सम्बस्न्त्धत अन्त्तराविय सस्था; 
 स्िास््य तातलम; 
 स्िास््य सेिा सम्िर्द् गैरसरकारी संस्था; 
 स्िास््य विषयक अन्त्तराघविय गैरसरकारी संस्थासाँग सम्पकघ ; 
 नतसघङ होम, तनजी तथा सामदुावयक अस्पताल; 
 स्िास््य क्षेरको जनशस्ि विकास र उपयोग; 
 जनस्िास््य तथा सािघजतनक स्िास््य सेिाको विस्तार, अनसुन्त्धान, योजना र विकास; 
 औषतधको अनसुन्त्धान, उत्पादन, गणुस्तर तनधाघरण, मूल्य तनयन्त्रण तथा तबक्री वितरण र औषतध िा 

औषतध उत्पादनमा लागू पदाथघहको अनसु्चत प्रयोग िा दरुूपयोग हनु नददई असरुस्क्षत तथा न्त्यून 
गणुस्तरका औषतधको उत्पादन, तबक्री वितरण, तनकासी, पैठारी, सञ् चय र सेिन तनयन्त्रण; 

 स्चवकत्सा तथा स्िास््यसाँग सम्बस्न्त्धत पररषद्, प्रततष्ठान तथा अन्त्य संस्था; 
 पररिार तनयोजन तथा मातसृ्शश ुकल्याण योजना;  
 प्रजनन स्िास््य र पोषण स्शक्षा; 
 नेपाल स्िास््य सेिाको सिालन; 

6. आतथघक िषघ २०७४/७५ को बजेट ििव्यमा उल्लेस्खत नीतत तथा कायघक्रमको 2074 फागनु 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संस्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
१२७ सबै नेपालीले गणुस्तरीय स्िास््य सेिा सलुभ दरमा 

सहज रूपमा प्राप्त गन े गरी कायघक्रमहरु सिालन 
गररनेछन ् । नेपालको संविधानिमोस्जम प्राथतमक 
स्िास््य लगायतका कायघक्रमहरु स्थानीय तहले 
कायाघन्त्ियन गने भएकाले ती बाहेकका स्िास््य के्षरका 
कायघक्रमहरु कायाघन्त्ियन गने रू. ३१ अतब ७८ करोड 
वितनयोजन गररएको । 

चैर मसान्त्तसम्म ५४% पुाँजीगत, ४९% 
चाल ुर जम्मा ५०% खचघ भएको ।  

१२८ कुनै पतन नागररकले आतथघक अभािमा आधारभतू 
स्िास््य उपचारबाट िस्न्त्चत हनुपने अिस्थालाई अन्त्त्य 
गनघ आगामी तीन िषघ तभर सबै नेपालीको स्िास््य बीमा 
गने लक्ष्यसवहत राविय स्िास््य बीमा योजना 
कायाघन्त्ियनलाई तीब्रता ददइन े। 

हालसम्म ३३ स्जल्लामा प्रस्ततु कायघक्रम 
लागू भइसकेको । 
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बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संस्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
१२९ मलूुकतभरै विशेषज्ञ स्चवकत्सक सवहतको अत्याधतुनक 

स्िास््य सेिा उपलव्ध गराउन िीर अस्पताललाइघ 
काठमाडौ उपत्यका तभर अत्याधतुनक भौततक पूिाघधार, 
यन्त्र, उपकरण र विशेषज्ञ सेिा सवहतको 
अन्त्तराघवियस्तरको सवुिधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा 
तबकास गनघ आगामी आतथघक िषघमा गरुू योजना तयारी 
गरर तनमाघण कायघ आरम्भ गररनेछ । प्रदेशस्तरीय 
अस्पतालहरुको क्षमता विकास गररने । 

स्िीकृती माष्टर प्लानअनसुार भिन तनमाघण 
गनघ प्रकृया अस्र् बढाइएको 
 

१३० गररिीको रेखामतुनका नागररकहरुलाइघ देशतभरका 
सरकारी अस्पतालहरुमा क्यान्त्सर, मटुु, मगृौला र 
कलेजोको उपचार तनिःशलु्क उपलव्ध गराउने 
व्यिस्थालाइघ तनरन्त्तरता ददएको छु । डायलातसस 
सेिालाइघ पूणघ रूपमा तनिःशलु्क गरेको छु । मराइघ-.मधेश 
के्षरमा विशेष गरी थारू समदुायमा देस्खएको तसकलसेल 
एतनतमयाको पवहचान र उपचारको लातग सेिा विस्तार 
गरेको छु । 

क्यान्त्सर, मटुु, मगृौला र कलेजो रोग 
लगायत ८ प्रकारका रोगको सेिा प्रदान 
गनघका लातग हाल ४७ अस्पतालबाट  
बढाई ६० अस्पतालहरु बाट सेिा विस्तर 
गररएको र हालसम्म ३२ हजार ७ सय 
१९ जनाले तनिःशलु्क उपचार सेिा प्राप्त 
गरेको । 
अिल अस्पतालसम्म सेिा विस्तार 
गररएको । 
नेपाल स्िास््य अनसुनधान पररषद् 
(NHRC) बाट तसकलसेल र एतनतमया 
रोगको अध्ययन अनसुन्त्धानको बददघया 
स्जल्लाको धाधाबार र बातनयाबार गा.वि.स. 
को सम्भाव्यता अध्ययन कायघ र 
समदुायबाट संकलन गने रगतको नमूना 
परीक्षण गनघ प्रयोगशालाको तनरीक्षण कायघ 
सम्पन्न । भेरी अिल अस्पताललाइघ 
तसकलसेल एतनतमयाको सेिा केन्त्रको 
रूपमा विकास गने कायघ प्रकृयागत रूपमा 
रहेकोले केन्त्र स्थापना भइनसकेको । 

१३१ आयिेुददक औषतधहरुको गणुस्तरमा सधुार ल्याउन 
तसंहदरबार िैद्यखानाको औषतध उत्पादन प्रवक्रयामा असल 
उत्पादन प्रवक्रया (जीएमपी) अिलम्बन गने कायघलाई 
तनरन्त्तरता दएको छु । नेपाली जतडबटुीहरुबाट स्िदेशमै 
औषतध उत्पादन गने उद्योगहरुलाइघ प्रोत्सावहत गररनेछ । 
प्राकृततक स्चवकत्शालाइघ िैकस्ल्पक उपचार वितधको 
रूपमा विकास गररनेछ । सबै नेपालीको दैतनक 
जीिनचयाघको अतभन्न अंि बनाउन अतभयान चातलन े। 

GMP मा स्तरोन्नतत गने प्रकृया अस्र् 
बढाइएको, सोही क्रममा हाल एउटा 
Index भिन बतनसकेको । 
तसंहदरबार िैद्यखानाबाट तनरन्त्तर रूपमा 
जतडबटुी प्रशोधन गरी आयूिेददक 
औषतधहरु उत्पादन भइरहेको । आयूिेद 
विभागलाई आिश्यक आयिेुद औषतध 
खररद गनघ (G to G)  सम्झौता तसहंदरबार 
िैद्यखान विकास सतमततसंग गररएको । 
प्राकृततक स्चवकत्सालाइघ िैकस्ल्पक उपचार 
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बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संस्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
वितधको रूपमा विकास गनघ आयूिदेदक 
तातलमलाइघ ७ िटै प्रदेशमा विस्तार गनघ 
शरुू गररएको । 
सिै स्जल्लाहरुमा योग स्शविर सञ् चालन 
भएको । राविय योग ददिस र धनिन्त्ती 
जयन्त्ती सबै तहमा मनाइएको । 

१३२ गणुस्तरीय स्िास््य सेिालाइघ थप विस्तार गनघ सरकारी, 
तनजी र सहकारी के्षरका स्िास््य संस्थाहरुसाँग साझेदारी 
कायघक्रम सञ् चालन गररनछे । सािघजतनक तनजी तथा 
सामदुावयक स्िास््य सेिाको गणुस्तर तनयमनको लातग 
जनस्िास््य विधेयक व्यिस्थावपका-संसद समक्ष प्रस्ततु 
तगरने । 

२७ बाट सामदुावयक संर् संस्थाहरु छनौट 
गरी सहकायघ भइरहेको । 
जनस्िास््य विधेयक मस्यौदा तयार भइघ 
परामशघको क्रममा रहेको । 

१३३ औषतध तथा स्िास््यसम्बन्त्धी उपकरणहरुको गणुस्तर 
थप सतुनस्ित गनघ औषतध ऐन, २०३५ लाइघ पररमाजघन 
गररनेछ । सबै सरकारी अस्पतालहरुमा अतनिायघ रूपमा 
आफ्नै फामेसी राखी सपुथ मूल्यमा गसु्तरीय औषतध 
उपलव्ध गराउन ेकायघलाइघ थप व्यिस्स्थत गररन े। 

औषतध व्यिस्था विभागिाट औषतध तथा 
स्िास््यसम्बन्त्धी उपकरणहरुको गणुस्तर 
थप सतुनस्ित गनघ औषतध ऐन, २०३५ 
लाइघ पररमाजघनका लातग मस्यौदा तयार 
भएको । 
फामेसी सीड मतन अन्त्तगघतको 
अस्ततयारीमाफघ त गत िषघ अिल तथा सो 
मातथका २३ िटा अस्पतालहरुमा अनदुान 
प्रदान गररएकोमा २२ िटामा फामेसी 
सिालन भएको तथा यसिषघ ती लगायत 
२९ अस्पताल एिं प्रततष्ठानमा फामेसी सीड 
मतन रु. ४ करोड ५० लाख अस्ततयारी 
बााँडफााँड स्िीकृततको लातग पेश गररएको, 
हालसम्म देशभरका ७१ प्रततशत सरकारी 
अस्पतालमा आफ्नै फामेसी सेिा सिालन 
आइसकेको ।  

१३४ म स्िस्थ, मेरो देश स्िास्थ अतभयानलाइघ सरकारी तथा 
गैर सरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा विस्तार गररनछे । 
विद्याथीहरुलाइघ स्िास््यसम्बन्त्धी चेतना जगाउन े मतुय 
पारको रूपमा स्थावपत गदै, सरकी तथा तनजी 
विद्यालयहरु माफघ त यस अतभयानलाइघ अगातड बढाइन े। 

प्याब्सन, एनप्याब्सनसाँग MoU गरी सो 
अन्त्तगघतको विद्यालयहरुमा स्टाफ नसघ राख्न े
कायघ भइरहेको, सरकारी तथा गैरसरकारी 
सिार माध्यामिाट म स्िस्थ, मेरो देश 
स्िस्थ अतभयानसम्बन्त्धी प्रचार प्रसारको 
कायघ भइरहेको ।  
भाष्कर मेमोररयल ट्रष्टको सहकायघमा 
विद्यालय स्िास््य स्शक्षा सचेतनासम्बन्त्धी 
कायघक्रम सिालन गररएको ।  

१३५ सरकारी छारिसृ्िमा एम.डी र एम.एस. गरेका प्रस्ततु व्यिस्था तनरन्त्तर कायाघन्त्ियनमा 
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बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संस्क्षप्त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 
विशेषज्ञहरुले तनस्ित अितधसम्म दगुघम के्षरमा अतनिायघ 
रूपमा सेिा गनुघ पने व्यिस्थालाइघ तनरन्त्तरता ददएको । 

रहको ।  

१३६ िातािरणीय पररितघन, दैिी प्रकोप, भ-ूउपयोग, रोजगारी 
र आतथघक अिसर लगायतका कारणले जनसांस्तयक 
बनौटमा आएको पररितघनलाइघ अध्ययन गररनेछ । 
जनसंतया व्यिस्थापनसम्बन्त्धी अतभमूखीकरण र 
चेतनामूलक कायघक्रम सञ् चालन गररने छ । 

िसाइघसराइघ सिेक्षणको प्रकृया केन्त्रीय 
त्याङ्क विभाग माफघ त शरुू भएको ।  
आिश्यक अतभमूखीकरण तथा चेतनामूलक 
कायघक्रम साविक जनसंतया तथा िातािरण 
मन्त्रालयबाट सञ् चालन भइरहेको छ ।  

 

7. चाल ुआतथघक िषघ २०७४।७५ को फाल्गनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरूिः 
 चाल ुआ.ि. ०७४।७५ को ८ मवहनामा ३ लाख ३० हजार ३० जनालाइघ तब.तस.जी. भ्यास्क्सन प्रदान 

गररएको, २ लाख ६६ हजार ५ सय ३७ जनालाइघ तड.वप.वट. हेपाटाइवटस बी. तेश्रो मारा प्रदान 
गररएको २ लाख ६६ हजार २ सय २८ जनालाइघ पोतलयो (तेश्रो मारा) प्रदान गररएको र त्यसैगरी २ 
लाख ४७ हजार १ सय ५२ जना मवहलालाइघ वटटानस खोप ददइएको, २ लाख ७२ हजार ७ सय 
३६ जनालाइघ दादरुा रूिेला खोप ददइएको २ लाख ९८ हजार ५ सय १२ जना मवहलालाइघ आइरन 
चक्की वितरण गररएको छ । ५ लाख ७१ हजार ७३ जना झाडापखालाका रोगीहरु दताघ भएकोमा ५ 
लाख ४५ हजार २ सय ३५ लाइघ स्जंक र जीिनजलबाट उपचार गररएको । यसैगरी १ लाख ८० 
हजार ७ सय २२ जनाको श्वासप्रश्वाससम्बन्त्धी रोगको उपचार गररएको छ । 

 आतथघक िषघ २०७४।०७५ प्रथम आठ मवहनामा आमा सरुक्षा कायघक्रम अन्त्तगघत ५ लाख ७० हजार 
२ सय ५६ जनालाई सेिा प्रदान गररएको । गभघितत तथा सतु्केरी उत्प्ररेणा सेिा २९ हजार १ सय 
५७ जनालाई प्रदान गररएको । प्रोटोकलअनसुार ४ पटक गभघिती जााँच गराइएको २४ हजार २ सय 
१ जना, ३ हजार २ सय १३ जनालाई पररिार तनयोजन स्थायी बन्त्ध्याकरण गराइएको ।पररिार 
तनयोजन साधन प्रयोगकताघ २९ लाख १६ हजार ६ सय ४७ जना भएका । नयााँ प्रयोगकताघ (प्रथम 
चौमास्शकको) वपल्स २३ हजार ३ सय ३४ जना, तडपो ५२ हजार १ सय २० जना, आइ.यू.तस.तड. 
५ हजार ४ सय ३६ जना, इम्प्लाण्ट १५ हजार ८ सय ८६ जना, स्थायी बन्त्ध्याकरण ३ हजार २ 
सय १३, ६ िटा स्जल्लाहरु सोलखुमु्ब,ु धाददि, कास्की, बााँके, कैलाली र बैतडीमा MPDSR कायघक्रम 
सञ् चालन गररएकोमा चाल ुआ.ब. मा थप ५ िटा स्जल्लाहरु सनुसरी, सलाघही, जमु्ला, रुपन्त्देही, सखेुत 
स्जल्लामा MPDSR कायघक्रम सञ् चालन गररएको । ५३ िटा स्िास््य संस्थाहरुमा CEONC को बजेट 
माफघ त सेिा तनरन्त्तरता प्रदान गररएको । अनसाइट कोस्चिको माध्यमबाट प्रसतुीकमीको क्षमता 
अतभिवृर्द् कायघक्रम सञ् चालन गररएको । पररिार स्िास््य महाशाखाको िावषघक कायघक्रम सञ् चालन 
तनदेस्शका छपाइ गरी वितरण गररएको । पररिार स्िास््य महाशाखाको लातग आ.ब. २०७४/०७५ 
मा आिश्यक पने उपकरणहरुको स्पेस्शवफकेशन तयार गररएको ।  

 आतथघक िषघ २०७४।०७५ मा ३० स्थानबाट एचआइभी संवक्रमतहरुलाइघ CD4 सेिा ददइरहेको छ । 
७० िटा ART केन्त्रहरुबाट १५ हजार २ सय ६० जनालाई ART उपचार सेिा प्रदान गररएको छ। 
७७ िटै स्जल्लामा समदुायमा आधाररत CB PMTCT सेिा विस्तार गररएको छ । सो अिधीमा ARV 

औषतध सेिन गरररहेका संक्रतमत तथा PMTCT कायघक्रममा आिर्द् १ सय १५ गभघिती मवहला र ARV 
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मा रहेका १५ िषघ मतुनका ९ सय ६८ बालबातलकाहरुलाई पौष्टीक आहार वितरण भएको छ । १ 
सय ७५ िटा HTC Center बाट एचआइभी परीक्षण गररएको छ । ६ लाख ९० हजार ४ सय ७६ 
जनाको HIV परीक्षण गररएको छ जसमध्ये २ लाख ३२ हजार ४ सय १४ जना गभघिती मवहलामा 
पतन HIV परीक्षण गररएको छ । यस िषघ उच्च जोस्खममा रहेका Migrant र उनीहरुको पररिार 
MSM, MSW, TG, PWID, FSW र PLHIV लाई लस्क्षत गरी गैरसरकारी संस्थाहरु माध्यमबाट विस्ततृ 
HIV रोकथाम कायघक्रम सिालन गररएको छ । उपचार सेिामा रहेका एचआइभी संवक्रमतहरु को 
जानकारी िास्तविक समयमा (Real Time मा हेनघ तमल्न ेगरी सेिाग्राहीलाइघ आिश्यक परेको खण्डमा 
अरू संस्थामा सस्जलै प्रषेण गनघ सवकने र Double Counting हनु समेत नददन HIDC II ट्रयाकर प्रणाली 
देशका वितभन्न १४ स्थानमा रहेका ART केन्त्रहरुमा लाग ुगररसकेको छ ।  

 चाल ुआ.ि. २०७४।७५ को फागनु मसान्त्तसम्ममा विपन्न  नागररक उपचार कोष कायघक्रम अन्त्तगघत 
कूल ४५ हजार १ सय ९१ जनालाइघ सेिा प्रदान गररएको जसमध्ये २ हजार ८ सय ६६ मटुु, १८ 
हजार ३ सय मगृौला रोगको उपचार सेिा प्रदान गररएको । ९०  िटा स्िास््य संस्थाहरुको भिन 
तनमाघण सम्पन्न भएको, जसमध्ये ४ िटा प्राथतमक स्िास््य केन्त्र, ७७ िटा स्िास््य चौकी, तातलम हल 
१, कमघचारी क्िाटघर ३, बतथघङ सेन्त्टर ३ र पोष्ट माटघम र्र २ को तनमाघण सम्पन्न, ६ सय ९३ 
तनमाघणाधीन रहेका छन ्। ७ िटा स्जल्लामा मानतसक स्िास््यसम्बन्त्धी कायघक्रममा । १ करोड ९ 
लाख ८८ हजार ४१ नया ं विरामीहरुलाइघ तनशलु्क औषधी वितरण, परामशघ प्रदान गने कायघक्रम 
सिालन, २ सय ५८ िटा नयााँ भिन तनमाघणका लातग स्िास््य मन्त्रालयबाट सहरी विकास तथा भिन 
तनमाघण विभागमा कायघक्रम पठाइएको । देशभरका सबै अस्पतालहरुमा (ठूला केन्त्रीय अस्पताल बाहेक) 
अस्पतालका उपकरणहरु ममघत सधुारका लातग कायघक्रम अगातड बढेको । 

 आ.ब. २०७४।०७५ मा कैलाली, कवपलिस्त,ु रुपन्त्देही, निलपरासी र कन्त्चनपरुमा कुष्ठरोग तनिारण 
अतभयान सञ् चालन गरी २ सय ८० जना नयााँ कुष्ठरोग तबरामी पिा लगाई उपचार गररएको छ । 
सखेुत, स्चतिन, सप्तरी र सनुसरी स्जल्लामा कुष्ठरोग तनिारण अतभयान सञ् चालन प्रवक्रयामा रहेको छ । 
झापा, मोरङ, तसराहा, धनषुा, महोिरी, सलाघही, रौतहट, बारा र पसाघ स्जल्लाका हरेक ६, ६ िटा स्थानीय 
तहमा सवक्रय वितधबाट कुष्ठरोग खोज पडताल गने कायघ सञ् चालन भइरहेको छ । कुष्ठरोगको प्रकोप 
दर उच्च भएका स्थानीय तहमा चमघरोग स्शविर सञ् चालन भई रहेको छ ।अछाम, सलाघही र महोिरी 
स्जल्लामा सवक्रय तबतधबाट कुष्ठरोग तबरामी खोज पडताल कायघ सम्पन्न भएको छ जसमा २० भन्त्दा 
बढी नयााँ कुष्ठरोग तबरामी पिा लगाई तनजहरुको उपचार जारी रहेको छ । अपाितासम्बन्त्धी राविय 
कायघशाला सम्पन्न गररएको छ । झापा, मोरङ, धनषुा, पसाघ, महोिरी, रुपन्त्देही, कवपिलस्त ु,कैलाली, अछाम 
स्जल्लाहरुका कुष्ठरोग संक्रमण रोकथाम कायघक्रम सञ् चालन गररएको छ । 

 चाल ु आ.ि. ०७४।७५ को ८ मवहनामा ६० हजार ५ सय ८ जनाको स्पेशल लगायत रूटीन 
परीक्षण सम्पन्न भएको । प्रयोगशालाका कमघचारीहरुलाइ विशेषज्ञतासम्बन्त्धी तातलम प्रदान गररयो । 
रगतको सहज आपूततघको लातग दगुघम ७ स्जल्लामा रि सिार सेिा विस्तार कायघ सम्पन्न गररएको । 
झापा स्जल्लामा कम्पोनेन्त्ट मेस्शन खररद गरी रि तथा रिजन्त्य पदाथघको सहज रूपमा आपूततघ 
व्यिस्था गररएको । तसकल सेल परीक्षणको लातग भेरी अञ् चल अस्पताल, सेती अञ् चल अस्पताल र 
राविय जनस्िास््य प्रयोगशालामा मेस्शन स्थापना गरी परीक्षण गदै आइरहेको । माहामारीजन्त्य रोगको 
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परीक्षण गनघ जस्ता अत्याधतुनक प्रयोगशाला बी.एस.एल. ३ आदद सञ् चालन गररएको । ४७ िटा 
स्िास््य चौकीहरुमा प्रयोगशाला सेिा सञ् चालन गररएको । परुाना मेस्शन विस्थावपत गरी नयााँ 
िायोकेमेवि एनालाइजर िाट ५८ िटा स्जल्लामा सेिा विस्तार गररएको । विराटनगरमा क्षेरीयस्तरको 
प्रयोगशाला सेिा सचुारु गररएको । लोकसेिा उिीणघ भइ आएका ल्याि टेस्क्नतसयन र ल्याि 
अतसषे्टण्टहरुलाई सेिा प्रिेश तातलम ददइएको । ५७ जना ल्याि टेस्क्नतसयनहरुलाई 
व्याक्टेररयोलोस्जसम्बन्त्धी तातलम प्रदान गररएको । 

 चाल ुआतथघक िषघको प्रथम आठ मवहनासम्ममा २ सय जना न्त्यून आय भएका विरामीहरुको आाँखाको 
उपचार गररएको छ । सदूुर तथा मध्यपस्िमका स्जल्लाहरुमा ५० िषघ मातथका ४ हजार ५ सय 
जनालाई तनिःशलु्क चस्मा वितरण गररएको छ । दगुघम स्जल्लाहरुमा मोततविन्त्द ुलागकेा कररि ५ हजार 
५ सय जनाको शल्यवक्रया गररएको छ । स्िास््य िीमा कायघक्रम लाग ुगनघ मस्न्त्रपररषदबाट स्िीकृत 
गरी स्िास््य िीमासम्बन्त्धी विधेयकअनसुार नै कायघ भइरहेको छ । 

जनशस्ि विकास, अध्ययन तथा अनसुन्त्धान  

 आतथघक िषघ २०७४।७५ मा २ सय ५ जना तस.अ.हे.ब तथा २ सय जना अ.हे.ब. र ८० जना 
अ.न.मी. तथा १ सय जना तस.अ.न.मी.लाई स्तरिवृर्द् तातलम प्रदान गररएको छ । ९५ जना 
स्टाफनसघलाई दक्ष प्रसूततसेिा तातलम र १ सय जनालाई एनेस्थेस्स्ट अतसस्टेन्त्ट तातलम प्रदान गररएको 
तथयो । त्यसैगरी ३५ जनालाई हाइ अस्ल्टच्यूड तसक्नेस प्रस्शक्षक तातलम र ६ सय ७८ जनालाई 
TABUCS तातलम प्रदान गररएको तथयो । चाल ुआतथघक िषघको प्रथम आठ मवहनासम्ममा ९ सय ५० 
जना नसघ ३ सय ६५ जना स्चवकत्सकलाई मेतडकोतलगल तातलम र इम्पलान्त्ट सरुस्क्षत गभघपतनसेिा 
तातलम प्रदान गररएको छ । 

पनुिः तनमाघण  

 २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भकूम्पबाट क्षततग्रस्त स्िास््य संस्थाहरुको पनुतनघमाघण 
गरी स्िास््य सेिालाइघ सहज र गणुस्तरीय रूपमा पनुघस्थाघपना गने अतभप्रायले चाल ुआ.ि. मा नेपाल 
सरकार श्रोतबाट ९१ करोड ३१ लाख रूपैया भन्त्दा बढी रकम प्राप्त भएको छ भने वितभन्न िैदेस्शक 
श्रोतबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ । यरुोवपयन यतुनयन श्रोतको रकमबाट हालसम्म ८ करोड 
२६ लाख भन्त्दा बढी रकम गतिषघ सम्पन्न नभएका र ममघत गनुघपने ९८ िटा आयोजनाका लातग प्राप्त 
लगत इवष्टमेटका आधारमा भकूम्पबाट प्रभावित ३१ स्जल्ला मध्ये १४ स्जल्लाका स्जल्ला स्िास््य 
कायाघलयलाइघ खचघ गने अस्ततयारी पठाइएको । आयोजना समन्त्िय इकाइघबाट वितभन्न राविय 
अन्त्तराघविय संर्संस्थाबाट पनुतनघतमघत गनघका लातग सम्झौता भएका ३ सय ७० भन्त्दा बढी स्िास््य 
संस्थाहरुको अनगुमन, सपुररिेक्षण र हस्तान्त्तरणमा आइपरेका समस्या समाधान गनघ सहजीकरण गरराँदै 
आएकोले पररणाम स्िरूप हालसम्म लगभग ३ सय िटा संथाहरुको पनुतनघमाघण सम्पन्न भइघ सेिाले 
तनरन्त्तरता पाइसकेको छ । जाइकाको तफघ बाट प्राप्त ३८ करोड भन्त्दा बढी रकमबाट िीर अस्पताल, 
परोपकार प्रसतुत अस्पताल तथा आाँप वपपल अस्पतालको तनमाघण कायघ रतु गततमा भइरहेको छ भन े
भारत सरकारको अनदुान तथा ऋण तफघ को बजेटका विषयमा हालसम्म दिपक्षीय सम्झौताका अततररि 
कुनै पतन प्रगतत हनु सकेको छैन । 
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8. आतथघक िषघ २०७३/७४ को वितनयोस्जत बजेट एिं खचघको यथाथघ वििरणिः 
चाल ुखचघ       (रु. हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3700113 स्िास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय 86980 86090 98.98 
3700123 स्िास््य सेिा विभाग 154277 154277 100.00 
3700133 के्षरीय स्िास््य तनदेशानालयहरु 96367 96367 100.00 
3700143 प्राथतमक स्िास््य सेिा (जनस्िास््य कायाघलय, 

स्िास्थय केन्त्र, चौकी तथा उपचौकीहरु) 
9270381 9270381 100.00 

3700213 स्िास््य तातलम केन्त्र (के्षरीय र उपके्षरीय 
समेत) 

53631 53631 100.00 

3700223 के्षरीय तथा अंचल अस्पताल 1134300 1132402 99.83 
3700233 अस्पतालहरु 1163844 1163844 100.00 
3700243 औषतध व्यिस्था विभाग 88758 67010 75.50 
3700253 आयिेुद विभाग 15842 15842 100.00 
3700263 आयिेुद स्चवकत्सालयहरु / औषधालयहरु 631162 578982 91.73 
3700303 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 

औषधालय 
12744 12744 100.00 

3701023 स्चवकत्सा विज्ञान राविय प्रततष्ठान ( िीर 
अस्पताल समेत) 

2084700 2084700 100.00 

3701033 कास्न्त्त बाल अस्पताल 268000 268000 100.00 
3701043 सरुिा रोग अस्पताल 127999 112410 87.82 
3701053 प्रसतुत गहृ- थापाथली 361000 361000 100.00 
3701063 नेपाल आखााँ अस्पताल 31000 30619 98.77 
3701073 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 374000 305500 81.68 
3701083 मनमोहन कातडघयोथेरातसक भस्कुलर तथा 

ट्रान्त्स्प्लान्त्ट केन्त्र, महाराजगंज 
90000 90000 100.00 

3701093 शवहद गंगालाल ह्रदय केन्त्र 766000 766000 100.00 
3701103 बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 742704 742704 100.00 
3701113 रामिकृ्ष यादि स्मतृत केन्त्र (जनकपरु अंचल 

अस्पताल) 
2000 1418 70.90 

3701123  तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्त्सर केन्त्द समेत) 

163000 163000 100.00 

3701133 क्षयरोग तनयन्त्रण 506719 253929 50.11 
3701143 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 825884 671855 81.35 
3701153 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायघक्रम 
294531 253531 86.08 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3701163 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायघक्रम 2302295 1726544 74.99 
3701193 इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 

तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 
653685 417529 63.87 

3701203 कुष्ठरोग तनयन्त्रण 28167 18928 67.20 
3701213 औषतध र उपकरण आपूततघ 186750 148356 79.44 
3701223 अस्पताल तनमाघण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
1194873 1154207 96.60 

3701233 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 117745 83634 71.03 
3701243 राविय तातलम कायघक्रम 160565 131098 81.65 
3701253 वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा 

तातलम केन्त्र 
22600 16367 72.42 

3701263 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 147764 147764 100.00 
3701273 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायघक्रमहरु 450000 445480 99.00 
3701293 विविध कायघक्रम (आयिेुद विभाग) 42200 34412 81.55 
3701303 तसहंदरबार िैद्यखाना 29900 13732 45.93 
3701313 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 25000 24176 96.70 
3701323 नेपाल नेर ज्योतत संर् 58300 58300 100.00 
3701333 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 56000 55977 99.96 
3701343 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 3218278 2835792 88.12 
3701363 प्राथतमक स्िास््य पनुजागघरण कायघक्रम 814199 716250 87.97 
3701383 ग्रामीण सामदुावयक जनस्िास््य,आधारभतू 

स्िास््य तथा नमूना स्िस्थ गााँउ कायघक्रम 
165000 143040 86.69 

3701393 कणाघली स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 419756 389963 92.90 
3701403 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 459745 459745 100.00 
3701413 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 278000 277925 99.97 
3708023 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 54000 49321 91.34 
3708033 राविय तातलम कायघक्रम 18400 14989 81.46 
3708043 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायघक्रम 5694098 4836394 84.94 
3708063 क्षयरोग तनयन्त्रण 202834 167839 82.75 
3708093 आयिेुद सेिा कायघक्रम 170750 168004 98.39 

 जम्मा 36316727 33272002 91.62 
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पुाँजीगत खचघ       (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3700244 औषतध व्यिस्था विभाग 53450 31844 59.58 
3700264 आयिेुद स्चवकत्सालयहरु / औषधालयहरु 37500 18288 48.77 
3700304 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 

औषधालय 
2850 2704 94.88 

3701134 क्षयरोग तनयन्त्रण 246471 109553 44.45 
3701144 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 5400 5381 99.65 
3701154 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायघक्रम 
6405 5601 87.45 

3701164 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायघक्रम 195340 182939 93.65 
3701194 इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 

तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 
6600 5763 87.32 

3701214 औषतध र उपकरण आपूततघ 504787 504723 99.99 
3701224 अस्पताल तनमाघण सधुार तथा व्यिस्थापन 

सूचना प्रणाली 
9100 8404 92.35 

3701244 राविय तातलम कायघक्रम 13300 11601 87.23 
3701264 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 169528 169403 99.93 
3701294 विविध कायघक्रम (आयिेुद विभाग) 18725 7089 37.86 
3701344 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 25500 10197 39.99 
3701364 प्राथतमक स्िास््य पनुजागघरण कायघक्रम 1100 964 87.64 
3708034 राविय तातलम कायघक्रम 3000 2440 81.33 
3708044 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायघक्रम 5091918 4638005 91.09 
3708064 क्षयरोग तनयन्त्रण 4716 2600 55.13 
3708094 आयिेुद सेिा कायघक्रम 165795 132422 79.87 

  6561485 5849921 89.16 
 

९. आतथघक िषघ २०७४/७५ मा वितनयोस्जत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचघको अिस्थािः 
चाल ुखचघ        (रु. हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3700113 स्िास््य तथा जनसंतया मन्त्रालय 96,985 58,713 60.54 
3700123 स्िास््य सेिा विभाग 143,688 114,521 79.70 
3700133 के्षरीय स्िास््य तनदेशानालयहरु 114,444 79,345 69.33 
3700143 प्राथतमक स्िास््य सेिा (जनस्िास््य कायाघलय, 

स्िास्थय केन्त्र, चौकी तथा उपचौकीहरु) 
1,169,897 637,641 54.50 

3700213 स्िास््य तातलम केन्त्र (के्षरीय र उपके्षरीय 
समेत) 

58,989 41,557 70.45 

3700223 के्षरीय तथा अंचल अस्पताल 1,092,900 901,969 82.53 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3700233 अस्पतालहरु 0 26,230 #DI V/0! 
3700243 औषतध व्यिस्था विभाग 101,275 47,268 46.67 
3700253 आयिेुद विभाग 17,912 10,891 60.80 
3700263 आयिेुद स्चवकत्सालयहरु / औषधालयहरु 67,548 41,822 61.91 
3700303 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 

औषधालय 
14,377 6,662 46.34 

3701023 स्चवकत्सा विज्ञान राविय प्रततष्ठान ( िीर 
अस्पताल समेत) 

1,277,500 1,277,500 100.00 

3701033 कास्न्त्त बाल अस्पताल 218,400 218,400 100.00 
3701043 सरुिा रोग अस्पताल 133,300 78,645 59.00 
3701053 प्रसतुत गहृ- थापाथली 296,896 296,896 100.00 
3701063 नेपाल आखााँ अस्पताल 32,500 18,768 57.75 
3701073 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 360,000 205,000 56.94 
3701083 मनमोहन कातडघयोथेरातसक भस्कुलर तथा 

ट्रान्त्स्प्लान्त्ट केन्त्र, महाराजगंज 
255,000 230,876 90.54 

3701093 शवहद गंगालाल ह्रदय केन्त्र 660,500 660,500 100.00 
3701103 बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 678,492 678,492 100.00 
3701113 रामिकृ्ष यादि स्मतृत केन्त्र (जनकपरु अंचल 

अस्पताल) 
2,000 0 0.00 

3701123  तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्त्सर केन्त्द समेत) 

320,000 210,635 65.82 

3701133 क्षयरोग तनयन्त्रण 723,382 141,095 19.50 
3701143 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 915,198 128,804 14.07 
3701153 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायघक्रम 
439,490 61,319 13.95 

3701163 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायघक्रम 2,847,375 241,264 8.47 
3701193 इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 

तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 
737,925 40,983 5.55 

3701203 अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायघक्रम 

90,769 18,661 20.56 

3701213 औषतध र उपकरण आपूततघ 168,470 58,682 34.83 
3701223 अस्पताल तनमाघण सधुार तथा व्यिस्थापन 

सूचना प्रणाली 
1,643,011 1,183,700 72.04 

3701233 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार 
केन्त्र 

244,057 58,319 23.90 

3701243 राविय तातलम कायघक्रम 193,233 100,848 52.19 
3701253 वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा 30,030 8,741 29.11 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

तातलम केन्त्र 
3701263 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 185,853 137,159 73.80 
3701273 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायघक्रमहरु 500,000 309,598 61.92 
3701293 विविध कायघक्रम (आयिेुद विभाग) 45,775 5,225 11.41 
3701303 तसहंदरबार िैद्यखाना 33,420 33,420 100.00 
3701313 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 26,000 21,500 82.69 
3701323 नेपाल नेर ज्योतत संर् 63,300 37,345 59.00 
3701333 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 106,800 51,486 48.21 
3701343 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 2,069,392 867,936 41.94 
3701363 प्राथतमक स्िास््य पनुजागघरण कायघक्रम 1,143,330 202,424 17.70 
3701383 ग्रामीण सामदुावयक जनस्िास््य,आधारभतू 

स्िास््य तथा नमूना स्िस्थ गााँउ कायघक्रम 
155,982 117,941 75.61 

3701393 कणाघली स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 584,080 530,017 90.74 
3701403 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 78,000 55,000 70.51 
3701413 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 253,000 116,568 46.07 
3701433 सामास्जक स्िास््य सरुक्षा (स्िास््य िीमा) 

कायघक्रम 
1,780,743 735,000 41.27 

3701443 एवककृत स्िास््य पूिाघधार विकास पररयोजना 58,070 3,931 6.77 
3708023 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार 

केन्त्र 
25,186 10,231 40.62 

3708033 राविय तातलम कायघक्रम 27,750 1,810 6.52 
3708043 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायघक्रम 3,270,231 1,595,766 48.80 
3708063 क्षयरोग तनयन्त्रण 164,885 112,724 68.37 
3708093 आयिेुद सेिा कायघक्रम 112,660 46,186 41.00 

 जम्मा 25,830,000 12,876,014 49.85 
 

पुाँजीगत खचघ       (रु. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3700244 औषतध व्यिस्था विभाग 60,716 3,517 5.79 
3700264 आयिेुद स्चवकत्सालयहरु / औषधालयहरु 10,000 10,000 100.00 
3700304 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी 

औषधालय 
4,580 528 11.53 

3701134 क्षयरोग तनयन्त्रण 269,665 90,968 33.73 
3701144 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 50,000 738 1.48 
3701154 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायघक्रम 
17,827 1,810 10.15 

3701164 एवककृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायघक्रम 96,856 57,972 59.85 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207५ 

स्िास््य मन्त्रालय  294 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायाघलय/तनकाय/आयोजना बजेट खदु खचघ प्रततशत 

3701194 इवपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण 
तथा प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 

7,030 2,145 30.51 

3701204 अपािता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण 
कायघक्रम 

7,335 786 10.72 

3701214 औषतध र उपकरण आपूततघ 323,530 180,877 55.91 
3701224 अस्पताल तनमाघण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
11,216 1,760 15.69 

3701234 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 1,230 618 50.24 
3701244 राविय तातलम कायघक्रम 16,366 9,531 58.24 
3701264 स्िास््य प्रयोगशाला सेिा 85,801 44,236 51.56 
3701294 विविध कायघक्रम (आयिेुद विभाग) 20,509 4,049 19.74 
3701344 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 29,085 4,877 16.77 
3701364 प्राथतमक स्िास््य पनुजागघरण कायघक्रम 61,200 1,137 1.86 
3701444 एवककृत स्िास््य पूिाघधार विकास पररयोजना 342,600 - 0.00 
3708044 एकीकृत स्जल्ला स्िास््य कायघक्रम 4,111,651 2,705,825 65.81 
3708064 क्षयरोग तनयन्त्रण 5,376 4,203 78.18 
3708094 आयिेुद सेिा कायघक्रम 368,769 58,448 15.85 

 जम्मा 5,901,342 3,184,025 53.95 
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जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः 
जनसङ्खख्या  र िातािरण क्षेरको विकास एिं विस्तारका लातग नपेाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद ) को तमतत 
२०७२/९/९ को तनणणयानसुार साविक विज्ञान, प्रविति तथा िातािरण मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविति 
हटाई जनसंख्या ब्यिस्थापन, निीकरणीय ऊजाण, जल तथा मौसम सेिा, िातािरण एिं जलिाय ुपररितणन तथा 
िातािरण संरक्षणका क्षेरहरूमा कायण गनण जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।  

२. दीर्णकालीन सोच: 

 जनसंख्या र िातािरणबीच समान्त्जस्यता कायम गरी ददगो विकासको माध्यमबाट जीिनस्तरमा 
गणुस्तरीय सिुार गने । 

 आन्त्तररक बसाइसराइ व्यिस्थापन गदै सहरीकरणलाई व्यिन्त्स्थत गने । 

 जनसंख्या व्यिस्थापन र प्रजनन स्िास््यका कायणक्रमहरू सञ् चालन गरी जनसंख्या र आतथणक तथा 
समान्त्जक विकासबीच सन्त्तलुन कायम गने । 

 िातािरण व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाइ स्िच्छ  एिं स्िास््य िातािरण तसजणना गनण तथा 
प्राकृततक श्रोत एिं सािनको वििेकशील प्रयोगद्धारा ददगो विकास हातसल गनुणका साथै जलिाय ु
पररितणनबाट सनृ्त्जत प्रततकूल प्रभािहरूलाई न्त्यूनीकरण एिं अनकूुतलत बनाउदै लैजाने । 

 हररत विकासको अििारणाअनरुूप मानिीय वक्रयाकलाप र विकास प्रकृयालाई जलिाय ु पररितणन 
अनकूुतलत गरााँउदै प्रदूषण न्त्यूनीकरण गनुण । 

 िैकन्त्पपक ऊजाण प्रवितिको विकास एिं विस्तारद्वारा अगामी २० िषणतभर कुल ऊजाण खपतमध्ये १० 
प्रततशत र विद्यतुको पाँहचु पगु्न े जनसंख्यामध्ये ३० प्रततशतलाई निीकरणीय ऊजाणबाट विद्यतु  
परु् याउन े। 

३. उद्दशे्य 

 जनसङ्खख्या, विकास र िातािरण बीच तादाम्यता कायम गरी जनसङ्खख्यालाई समग्र विकासको अतभन्न 
अङ्गको रूपमा व्यिस्थापन गनुण । 

 आन्त्तररक बसाइाँसराइको व्यिस्थापन गदै सहरीकरणलाई व्यिन्त्स्थत गनुण  । 

 ददगो विकासको लक्ष्य हातसल गनण िातािरण संरक्षण गराउन ु। 

 बढ्दो सहरीकरणबाट उत्सन्त्जणत प्रदषुण न्त्यूनीकरण गराउन ु। 

 िातािरण संरक्षण, प्राकृततक प्रकोप न्त्यूनीकरण तथा रोजगारीका अिसर तसजणना तथा गरीिी 
न्त्यूनीकरण गरी  जनताको जीिनस्तर उकास्न ु। 

 हररत विकासको अििारणालाई प्रोत्साहन ददई मानिीय वक्रयाकलाप र विकास तनमाणणलाई िातािरण 
मैरी बनाउदै जलिाय ु पररितणनबाट हनुे प्रततकूल असरलाई न्त्यूनीकरण गने एिं अनकूुतलत  

बनाउन ु। 

 स्िच्छ  र निीकरणीय ऊजाणको उत्पादन बढाई आितुनक ऊजाणको पहुाँच बढाउन े। 
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 राविय विद्यतु ्प्रसारण लाइन नपगुेका तथा परु् याउन लागत प्रभािकारी नभएका क्षेरहरूमा िैकन्त्पपक 
विद्यतु ्सेिाको पहुाँच बढाई आतथणक तथा सामान्त्जक विकासमा टेिा परु् याउन ु। 

 निीकरणीय ऊजाणलाई आतथणक तथा सामान्त्जक वक्रयाकलापसाँग आिद्ध गरी ग्रामीण जनताको 
जीिनस्तर सिुार तथा रोजगारी एिं उत्पादकत्िमा िवृद्ध गरी परम्परागत ऊजाणको तनभणरतालाई कम 
गदै ददगो िातािरण विकासमा जोड ददन े। 

 जल तथा मौसम सेिालाई लन्त्क्षत िगणसम्म प्रभािकारी र विश्वसनीय ढंगले सेिा प्रिाह गने ।  

४. रणनीतत  
 जनसङ्खख्यालाई समग्र विकासको अतभन्न अङ्गका रूपमा तलाँदै सरोकारिाला तनकायहरूबीचको 
समन्त्ियमा जनसङ्खख्या व्यिस्थापनका कायणक्रमहरू सञ्चालन गने।    

 ग्रामीण क्षेरमा पूिाणिार विस्तार गरी आन्त्तररक बसाइाँसराइलाई कम गने ।  

 िातािरणीय नीतत तनयमको पररमाजणन र संस्थागत क्षमता विकास गरी ददगो विकासलाई प्रिद्धणन 
गने। 

 विकास कायणक्रममा िातािरण व्यिस्थापनलाई आन्त्तररकीकरण गरी भरपदो र अनभुि गनण सक्न े
विकासको कायणक्रमलाई अगातड बढाउने ।  

 िातािरण व्यिस्थापनको सम्बन्त्िमा भएका राविय/अन्त्तराणविय प्रततिद्धतालाई सोस कायाणन्त्ियनको 
माध्यमले रािको विश्वसनीयतामा अतभिवृद्ध गने । 

 मौसम भविष्यिाणी प्रणाली भरपदो बनाइ जलिाय ुपररितणन तथा िातािरणीय प्रभािको न्त्यूनीकरणमा 
जोड ददने। 

 िातािरण प्रिद्धणन तथा जलिाय ु पररितणनसम्बन्त्िी अध्ययन/अनसुन्त्िानमा जोड दददैं भएका 
नकारात्मक असरलाई कम गने ।  

 ग्रामीण ऊजाणको समनु्त्चत र ददगो विकास गने । 

 िैकन्त्पपक ऊजाणका माध्यमबाट ग्रामीण जनताको आतथणक तथा सामान्त्जक अिस्थामा सिुार तथा 
िातािरणीय ददगोपनामा सहयोग परु् याउने खालका एकीकृत कायणक्रमहरूलाई प्राथतमकता ददने । 

 निीकरणीय ऊजाणमा पहुाँच बढाई जनताको जीिनस्तरमा सिुार पयाउने र रोजगारीमा िवृद्ध गने । 

५. कायणक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायणविभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोन्त्जम तनयम २७ मा जनसंख्या तथा िातािरण 
मन्त्रालयको कायण क्षेर देहाय बमोन्त्जम रहेको  िः 

 िातािरण तथा जनसंख्यासम्बन्त्िी नीतत, योजना तथा कायणक्रमको तजूणमा, कायाणन्त्ियन, अनगुमन र 
मूपयाङ्कन; 

 िातािरण तथा जनसंख्यासम्बन्त्िी अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र सिेक्षण, तातलम र राविय तथा 
अन्त्तराणविय गोष्ठी सम्मेलन आदद;  

 िातािरण तथा जनसंख्यासम्बन्त्िी राविय तथा अन्त्तराणविय संस्थासाँग सम्पकण  र समन्त्िय; 

 सरकारी तथा गैरसरकारी संर्–संस्थाद्वारा कायाणन्त्ियन गररएका िातािरण तथा जनसंख्यासम्बन्त्िी 
कायणक्रमहरूको मूपयाङ्कन तथा समीक्षा; 
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 िातािरण तथा जनसंख्यासम्बन्त्िी जनशन्त्िको विकास र उपयोग; 

 िातािरण तथा जनसंख्याको क्षेरमा भएका प्रगततहरूको अन्त्िेषण तथा अनसुन्त्िान; 

 िातािरण सम्िद्ध विश्वविद्यालयहरूसाँग सम्पकण  तथा समन्त्िय; 

 िातािरण विषयक दद्वपक्षीय र िहपुक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपर; 

 जल तथा मौसम विज्ञान विषयक अध्ययन, अनसुन्त्िान र भविष्यिाणी; 
 जैविक प्रविति (Bio Technology) को अध्ययन, अनसुन्त्िान, प्रिद्धणन, विकास, उपयोग र तनयमन; 

 जलिाय ुपररितणन र अनकूुलन; 

 िातािरण तथा जनसंख्या विषयसम्बन्त्िी प्रकाशन एि प्रचार प्रसार; 

 प्रदूषण तनयन्त्रण, िातािरण संरक्षण र सन्त्तलुन; 

 िैकन्त्पपक ऊजाण विकास; 

 संयिु रािसंर् जनसंख्या कोष र जनसंख्या सम्बद्व अन्त्तराणविय संर्–संस्था; 
 जनसंख्या व्यिस्थापन, जनसंख्या तथा िसाइाँसराइ नीतत, योजना र कायणक्रमको तजूणमा, कायाणन्त्ियन, 

अनगुमन र मूपयाङ्कन । 

6. आतथणक िषण २०७४/७५ को बजेट ििब्यमा उपलेन्त्खत नीतत तथा कायणक्रमको 2074 
फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण 

बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप् त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

१३६ िातािरणीय पररितणन, दैिी प्रकोप, भ ू उपयोग 
रोजगारी र अतथणक अिसर लगायतका कारणले 

जनसांन्त्ख्यक बनौटमा आएको पररितणनलाई अध्ययन 
गरीन े। 

तनदेशक सतमतत गसन भएको । जनसंन्त्ख्यक 
पररितणण सम्बन्त्िी अध्ययन कायणका लातग केन्त्रीय 
त्याङ्क विभाग र मन्त्रालय बीच समझदारी पर 
हस्ताक्षरको क्रममा रहेको । 

१७१ िातािरणलाई ददगो विकासको आिारको रुपमा 
विकास गदै लैजान े सञ् चातलत कायणक्रमहरुलाई 
तनरन्त्तरता ददएको 

विगत देन्त्खका कायणक्रमहरु तनरन्त्तर कायाणन्त्ियनमा 
पयाइएको ।  

१७२ िाय ुप्रदषुण मापन केन्त्रहरु स्थापना गदै लतगने । 
िातािरणीय प्रदषुण रोकथाम एिं न्त्यूनीकरण गनण 
अनमुान संयन्त्रको विकास गररन े । हररत 
विकासको अििारणा अनरुुप मानिीय वक्रयाकलाप 
र विकास प्रवक्रयालाई िातािरणमैरी बनाइन े । 
सिारी सािनबाट तनस्कने विषाि ििुााँ कम गनण 
नयााँ प्रविति प्रयोगमा पयाउने प्रोत्साहन गररने । 

प्रस्ततु प्रवितिको पवहचान र विकासका लातग िाह्य 
परामशणदाताको सेिा तलने प्रवक्रया अन्त्न्त्तम चरणमा 
रहेको ।  

१७३ िुाँिामिु उ्यालो र्र कायणक्रम अन्त्तगणत विपन्न, 

दतलत, मसुहर, कमैया, डोम, बादी, लगायत 
तसमान्त्तकृत समदुायका लातग सौयण ऊजाण उपलब्ि 
गराउनकुा साथै र्रायसी बायोग्यास प्लान्त्ट तनमाणण 
तथा सिुाररएको फलामे चलुो जडान गररने  | 

कृवष तसाँचाइका लातग सौयण पम्प जडान गने 
कायणक्रमलाई प्रोत्साहन गररने   | बतथिंग सेन्त्टर, 

दतलत, लोपोन्त्मखु आददिासी जनजातत लगायतका 
लन्त्क्षत िगणका लातग स्िच्छ  ऊजाण कायणक्रम 
अन्त्तगणत २० हजार िटा सौयण विदू्यत प्रणाली 
जडान गररएको ।  
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बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप् त व्यहोरा फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

सपणदंष उपचार केन्त्र, स्िास््य केन्त्र, सरकारी िा 
सामदुावयक अस्पतालहरुमा निीकरणीय ऊजाण 
प्रणाली जडान गररन े। 

 

7. चाल ुआतथणक िषण २०७४/७५ फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणण कायणहरू 
 अन्त्तराविणय निीकरणीय ऊजाण तनयोग (International Renewable Energy Agency- IRENA) मा 
नेपालको सदस्यता व्यिस्थावपका संसदबाट अनमुोदन भएको (२०७४ असोज २५) । 

 Enabling Activities to Review and Update the National Implementation Plan (NIP) for 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in Nepal आयोजना सम्पन्न भइ 
Reviewed and Updated the National Implementation Plan (NIP) स्िीकृत भएको  र Stockholm 
Convention को सन्त्चिालयमा पसाइएको । 

 नेपाल सरकार र Asian Development Bank को साझेदारीमा सञ्चातलत South Asia Sub Regional 

Economic Cooperation (SASEC) पररयोजना अन्त्तगणत तसन्त्िलुी न्त्जपलाको हररहरपरुगढी न्त्चसापानीमा 
३५ वक. िा. क्षमताको सौयण तथा िाय ुऊजाण तमन्त्श्रत प्रणाली सञ्चालनमा आएको। 

 समदुायमा आिाररत िाढी तथा वहमताल विष्फोटन जोन्त्खम न्त्यूनीकरण आयोजनाद्वारा तनमाणण सम्पन्न 
गररएका  (तटबन्त्ि, उच्छच िारा, Drainage System, बाढी पूिण सूचना प्रणाली, सेपटर हाउस) 
उदयपरु, सप्तरी, सलाणही र महोत्तरी न्त्जपलाका सम्बन्त्न्त्ित उपभोिा समूहहरुलाई हस्तान्त्तरण 
गररएको । 

 जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय र ICIMOD को सहकायणमा Conference on Resilience 
अन्त्तराविय सम्मेलन (3 to 6 December 2017) कासमाडौंमा  सम्पन्न भएको। 

 कणाणली एकीकृत विकास केन्त्र र जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालयको सहकायणमा जलिाय ु
पररितणनसाँग सम्बन्त्न्त्ित चेतनामूलक क्षेरीय गोष्ठी जमु्ला न्त्जपलामा सम्पन्न भएको। 

 वितभन्न आयोजनाहरुको १६ िटा िातािरणीय प्रभाि मूपयाङ्कन प्रततिेदनहरु स्िीकृत गररएको तथा 
अन्त्य ३१ िटा आयोजनाहरुको िातािरणीय प्रभाि मूपयाङ्कनसम्बन्त्िी क्षेर तनिाणरण र कायणसूची 
स्िीकृत गरी िातािरण प्रभाि मूपयाङ्कन कायण अगातड बढाउन सहमतत ददइएको । 

 िातािरणीय प्रभाि मूपयाङ्कनको मापदण्ड विपररत सञ् चालनमा रहेका वितभन्न ६ िटा 
आयोजना/उद्योगहरुलाई िातािरण संरक्षण ऐनअनसुार कारिाही स्िरुप जररिाना गरी िातािरणीय 
प्रभाि मूपयाङ्कनको प्रवक्रयामा पयाइएको । 

 सात प्रदेशका १४ िटा वितभन्न न्त्जपलाहरुमा Climate Smart Village कायणक्रम सञ्चालन भइरहेको। 
 सखेुतमा राडार स्थापनाको लातग सम्झौता हस्ताक्षर भइ काम शरुु भएको । 
 देशैभरमा चट्टयांङ संजाल प्रणालीको स्थापना भएको । 
 मनसनुको समयमा २४ र्ण्टे बाढी पूिाणनमुान सेिा सञ् चालन गने गररएको। 
 ईम्जा वहमतालको सतह र्टाउन ेकायण सम्पन्न भएको र बाढी पूिणसूचना प्रणालीको स्थापना भएको । 
 लर् ुतथा साना जलविद्यतु आयोजना, सौयण ऊजाण प्रणाली, सिुाररएको पानीर्ट्ट र िाय ुऊजाण माफण त 
ग्रातमण क्षेरका १८ हजार र्र पररिारमा विद्यतुको पहुाँच पगुकेो । 
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 सिुाररएको फलामे चलुो र बायोग्यास जडान बाट वितभन्न क्षेरका कररब ७ हजार र्रपररिारमा 
स्िच्छ  खाना पकाउन ेऊजाणको पहुाँच पगुकेो। 

 भकूम्पबाट प्रभावित न्त्जपलाका र्रपररिारहरुलाई १६ हजार ५ सय सिुाररएको चलुो, १८ हजार  
सौयण प्रणाली वितरण तथा ३१ िटा संस्थागत सिुाररएको चलुो जडान भइ उि र्रपररिार तथा 
संस्थामा ऊजाणको पहुाँच पगुकेो। 

 ७ सय ३८ िातमणक संस्थाहरु, ५ िटा कृवष फमण, १ सय २१ िटा सामदुावयक संस्था, ८९ िटा 
कृवष तसाँचाइ, ४ िटा अस्पताल आददमा सौयण ऊजाण प्रणाली जडान भइ त्यस्ता क्षेर र संस्थाहरुमा 
विद्यतुको पहुाँच पगुकेो । 

 जलिाय ु पररितणनसम्बन्त्िी पक्ष रािहरुको २३ औ ं सम्मेलन (United Nations Framework 

Convention on Climate Change- UNFCCC COP 23), Minamata Convention on Mercury को 
प्रथम Conference of Parties (COP 1) र Joint 11th meeting of Conference of Parties to the 

Vienna Convention and the 29th meeting of the parties to the Montreal Protocol नेपालको 
तफण बाट सहभातगता जनाइएको । 

 United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) को पक्षरािहरुको १३ औ 
सम्मेलनमा सहभातगता जनाईएको।  
 

८. आतथणक िषण 207३।7४ को वितनयोन्त्जत बजेट एिं खचणको यथाथण वििरणिः 
चाल ुखचण        (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाणलय खदु बजेट खचण प्रततशत 
3310113 जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय 116097 89521 77.11 
3310123 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 60051 51170 85.21 
3310173 िातािरण विभाग 124099 96523 77.78 
3311023 जल तथा मौसम विज्ञान कायणक्रम 96275 90711 94.22 
3311083 िैकन्त्पपक ऊजाण प्रिद्धणन केन्त्र 1297656 1190563 91.75 
3311103 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊजाण 

कायणक्रम 
4873018 2619288 53.75 

3311223 सिुाररएको ग्रामीण ऊजाण सेिा कायणक्रम 
कािलेी प्रशारण आयोजना 

47319 42264 89.32 

3311233 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमाणण आयोजना 118701 46783 39.41 
3311273 नेपाल जलिाय ुपररितणन सहयोग कायणक्रम 424410 345177 81.33 

 जम्मा 7157626 4572000 63.88 
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पुाँजीगत खचण       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाणलय खदु बजेट खचण प्रततशत 
3310114 जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय 4216 3684 87.38 
3310124 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 36084 5166 14.32 
3310174 िातािरण विभाग 65308 57175 87.55 
3311024 जल तथा मौसम विज्ञान कायणक्रम 45220 32599 72.09 
3311084 िैकन्त्पपक ऊजाण प्रिद्धणन केन्त्र 27606 26752 96.91 
3311224 सिुाररएको ग्रामीण ऊजाण सेिा कायणक्रम 

कािलेी प्रशारण आयोजना 
1200 0 0.00 

3311234 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमाणण आयोजना 588093 166971 28.39 
 जम्मा 767727 292347 38.08 

 

९. आतथणक िषण २०७४/७५ मा वितनयोन्त्जत बजेट तथा २०७४ चैर मसान्त्तसम्मको खचणको 
अिस्थािः 

चाल ुखचण       (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाणलय खदु बजेट खचण प्रततशत 
3310113 जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय 110,429 41,059 37.18 
3310123 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 98,311 50,116 50.98 
3310173 िातािरण विभाग 139,235 31,305 22.48 
3311023 जल तथा मौसम विज्ञान कायणक्रम 75,316 47,691 63.32 
3311083 िैकन्त्पपक ऊजाण प्रिद्धणन केन्त्र 1,222,451 265,883 21.75 
3311103 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊजाण कायणक्रम 3,490,731 1,627,778 46.63 
3311233 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमाणण आयोजना 294,012 32,557 11.07 
3311273 नेपाल जलिाय ुपररितणन सहयोग कायणक्रम 502,321 0 0.00 

 जम्मा 5,932,806 2,096,389 35.34 
 

 

पुाँजीगत खचण      (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाणलय खदु बजेट खचण प्रततशत 
3310114 जनसंख्या तथा िातािरण मन्त्रालय 6,474 2,563 39.59 
3310124 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 276,586 18,679 6.75 
3310174 िातािरण विभाग 94,374 587 0.62 
3311024 जल तथा मौसम विज्ञान कायणक्रम 34,769 9,109 26.20 
3311084 िैकन्त्पपक ऊजाण प्रिद्धणन केन्त्र 19,642 982 5.00 
3311234 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमाणण आयोजना 1,282,433 170,957 13.33 
3311274 नेपाल जलिाय ुपररितणन सहयोग कायणक्रम 700 - 0.00 

 जम्मा 1,714,978 202,877 11.83 
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शान्न्त्त तथा पनुतनिमािण मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम :  

समदृ्ध, शान्त्त र न्त्यायपूणि नेपाल तनमािणका लातग, मेलतमलाप, आपसी सद्भाि र सविष्णतुा अतभिवृद्ध गने सोंच 
सवित समाजमा दिगो शान्न्त्त र सवु्यिस्था कायम गररराख्न े लक्ष्य तलई द्वन्त्द्व पश्चात ् राज्यका आतथिक, 

सामान्जक एिं भौततक पूिािधारिरूको तनमािण, राित तथा पनुिस्थापना, पनुः एकीकरण, मेलतमलाप, र 
सङ्क्रमणकालीन न्त्याय प्रिान लगायतका कायििरू सम्पन गने तनदििषट् उद्देश्य तोकी नेपाल सरकार 

मन्न्त्रपररषद्को तमतत २०६३।१२।१८ को तनणियबाट शान्न्त्त तथा पनुतनिमािण मन्त्रालयको स्थापना भएको 
िो । 

२. िीर्िकालीन सोच :  

समदृ्ध, शान्त्त र न्त्यायपूणि नेपाल तनमािणका लातग मेलतमलाप, आपसी सद् भाि र सविष्णतुा अतभिवृद्ध गने । 

३. ध्येय :     
 समाजमा दिगो शान्न्त्त र सवु्यिस्था कायम गने। 
 

४. उद्दशे्यः 
 द्वन्त्द्वबाट प्रभावितिरूलाई राित उपलब्ध गराउन ु। 

 द्वन्त्द्वका कारण क्षततग्रस्त भौततक संरचनािरूको पनुतनिमािण गनुि । 

 द्वन्त्द्व व्यिस्थापन गनुि । 
 

५ रणनीततिरः  

 द्वन्त्द्व प्रभावितिरूका लातग राित तथा पररपूरणसम्बन्त्धी कायि गने । 
 द्वन्त्द्व प्रभावित व्यन्ि तथा समूििरूलाई सामान्जक पनुस्थािपना एिं पनु:सामान्जकीकरण गने रममा 
आिश्यक मनोसामान्जक परामशि सेिा उपलब्ध गराउने । 

 पनुतनिमािणसम्बन्त्धी कायिलाई कायियोजना बनाई लागू गने । 

 पनुतनिमािण तथा शान्न्त्तका लातग विकास कायिरमलाई प्रभािकारी रपमा कायािन्त्ियन गने । 

 िेपत्ता भएका व्यन्िको छानतबन र सत्यतनरपण तथा मेलतमलाप आयोगलाई आिश्यक प्रशासतनक 
सियोग गरी पीतितलाई सङ्क्रमणकालीन न्त्याय दिलाउन सियोग परु् याउने । 

 सबै स्थानीय तिमा स्थानीय शान्न्त्त सतमतत गठन गरी ती संयन्त्र मार्ि त शान्न्त्त प्रिद्धिन गने । 

६. कायिक्षरे :  

नेपाल सरकार (कायि विभाजन) तनयमािली, २०72 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पािन गनुिपने कायििरू 
िेिायानसुार रिेका छनः् 

 शान्न्त्त स्थापना, द्वन्त्द्व व्यिस्थापन तथा विकास र द्वन्त्द्वबाट क्षतत भएका भौततक संरचनाको पनुतनिमािणका 
लातग तत्कालीन र िीर्िकालीन नीतत, रणनीतत, योजना तथा कायिरमको तजुिमा, कायािन्त्ियन, अनगुमन 
र मूलयांकन; 
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 द्वन्त्द्वपीतितको सामान्जक तथा आतथिक विकासको नीतत, रणनीतत र कायिरम; 
 विस्ततृ शान्न्त्त सम्झौता लगायतका अन्त्य सम्झौता, सिमतत र तनणियको कायािन्त्ियन, अनगुमन तथा 
मूलयांकन; 

 दिगो शान्न्त्त कायम गनि आिश्यक संस्थागत, प्रवरयागत तथा प्रावितधक विषय; 
 शान्न्त्त स्थापना तथा द्वन्त्द्व व्यिस्थापनसम्बन्त्धी अध्ययन, विश्लषेण तथा अनभुिको आिान-प्रिान; 
 द्वन्त्द्वबाट पीतित तथा विस्थावपत व्यन्िको राित, आतथिक सिायता तथा पनु:स्थापन; 
 द्वन्त्द्व-संिेिनशील प्रणालीबारे अध्ययन तथा अनसुन्त्धान; 
 शान्न्त्त स्थापना तथा द्वन्त्द्वको व्यिस्थापनसम्बन्त्धी सूचना, अध्ययन सामग्री र अध्ययन प्रततिेिनको 
अतभलेख केन्त्र तथा शान्न्त्त र द्वन्त्द्व व्यिस्थापनको प्रावितधक स्रोतकेन्त्र सम्बन्त्धी; 

 शान्न्त्त प्रवरया र द्वन्त्द्वको संरमणकालीन व्यिस्थापन; 
 शान्न्त्त कोषबाट सञ् चातलत योजना तथा कायिरमको सञ् चालन र अनगुमन; 
 शान्न्त्त स्थापना र द्वन्त्द्व व्यिस्थापनसँग सम्बन्न्त्धत सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्त्तरािविय संर् संस्थाको 
सम्पकि ; 

 सत्य तनरपण तथा मेलतमलाप आयोग; 
 बेपत्तासम्बन्त्धी छानतबन आयोग; 
 शान्न्त्त तथा पनुस्थािपनासम्बन्त्धी परामशि सतमतत; 
 शान्न्त्त प्रवरयासम्बन्त्धी उच्चस्तरीय अनगुमन सतमतत; 
 स्थानीय शान्न्त्त सतमतत । 

7.  आतथिक िषि २०७४/७५ को बजेट ििव्यमा उललेन्खत नीतत तथा कायिरमको 2074 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण : 
बुिँा नं. बजेट ििव्यको संन्क्षप्त व्यिोरा २०७४ र्ालगणु मसान्त्तसम्मको प्रगतत 

२७ 

सत्य तनरपण तथा मेलतमलाप आयोग र 
बेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानविन 
आयोगको क्षमता अतभिवृद्ध गरी 
द्धन्त्द्धकालीन मदु्दािरलाई यथाशीघ्र 
वकनारा लगाइनेछ । शिीि एिं बेपत्ता 
पररिारका सिस्यिर र अन्त्य द्धन्त्द्ध 
पीतितिरलाई प्रिान गररने तनयतमत 
राितको कामलाई तनरन्त्तरता दिएको 
छु । शान्न्त्तका लातग विकास 
कायिरमिर स्थानीय शान्न्त्त सतमतत र 
पनुतनमािण तथा पनुस्थापना कायिरमिर 
स्थानीय तिबाटै सञ्चालन िनु े व्यिस्था 
तमलाएको छ । 

नेपाल सरकार (कायिविभाजन) तनयमािली, २०७२ बमोन्जम 
सत्य तनरपण तथा मेलतमलाप आयोग र बेपत्ता पाररएका 
व्यन्िको छानविन आयोगको सम्पकि  मन्त्रालयको कायि 
काननु, न्त्याय तथा संसिीय व्यिस्था मन्त्रालयले गने व्यिस्था 
रिेको । शान्न्त्तका लातग विकास कायिरम र स्थानीय 
पूिािधार तथा कृवष सिक विभागबाट सञ् चालन भएका 
पनुतनिमाण तथा पनु:स्थापन कायिरम स्थानीय तिबाटै 
सञ्चालन गने व्यिस्था गररएको । सिरी विकास तथा भिन 
तनमािण विभागबाट सञ् चालन गररएका पनुतनमािण तथा 
पनु:स्थापना कायिरमिर र गोकणि राविय शिीि तथा 
तनजामती पाकि  सिरी विकास मन्त्रालय अन्त्तगित सञ् चालन 
गररने । विगतमा स्थानीय शान्न्त्त सतमततबाट गिै आएको 
कायि स्थानीय तिबाट गने व्यिस्था रिेको । 
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8. आतथिक िषि 207४/7५ को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पािन भएका मित्त्िपूणि कायििरः 
 दिगो शान्न्त्त र विकासका लातग द्वन्त्द्वबाट क्षततग्रस्त भौततक संरचनािरूमध्ये चाल ु आतथिक िषिको 
अन्त्त्यसम्ममा पनुतनिमािण तथा पनुस्थापना तर्ि  २ सय ४ आयोजना सम्पन्न िनुे गरी सञ् चालनमा 
रिेका । 

 संयिु राि संर् सरुक्षा पररषद्को तनणिय न.१३२५ र १८२० (मविला, शान्न्त्त, र सरुक्षा) को िोस्रो 
चरणको कायियोजना तयार गने कायि अन्न्त्तम चरणमा रिेको ।  

 काठमािौँको गोकणिमा गोकणि राविय शिीि तथा तनजामती पाकि  तनमािण भइरिेको । 

 वितभन्न १० न्जललामा Pilot Project को रपमा सञ् चातलत मनोसामान्जक परामशि कायिरम 
कायािन्त्ियनिाट ७ िजार २ सय ४२ जनाले मनोसामान्जक परामशि प्राप्त गरेका । 

 

९. आतथिक िषि 207३/7४ को वितनयोन्जत बजेट तथा यथाथि खचिको वििरणः 
चाल ुखचि        (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय खिु बजेट खचि प्रततशत 

3490113 शान्न्त्त तथा पनुतनिमाण मन्त्रालय 334092 166053 49.70 
3491013 शान्न्त्त कोष 400000 198596 49.65 
3491023 पनुतनमािण तथा पनुस्थािपन कायिरम 9099537 7393239 81.25 
3498013 स्थानीय शान्न्त्त सतमतत 196296 124331 63.34 

 जम्मा 10029925 7882219 78.59 
 

पुजँीगत खचि        (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय खिु बजेट खचि प्रततशत 

3490114 शान्न्त्त तथा पनुतनिमाण मन्त्रालय 65088 53797 82.65 
3491024 पनुतनमािण तथा पनुस्थािपन कायिरम 1939508 1252072 64.56 
3498014 स्थानीय शान्न्त्त सतमतत 2000 919 45.95 
3498034 शान्न्त्तको लातग विकास कायिरम 998495 599511 60.04 

 जम्मा 3005091 1906299 63.44 

1०. आतथिक िषि २०७४/७५ मा वितनयोन्जत बजेट तथा 207४ चैर मसान्त्तसम्मको खचिको 
अिस्थाः 

चाल ुखचि      (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय खिु बजेट खचि प्रततशत 

3490113 शान्न्त्त तथा पनुतनिमाण मन्त्रालय 455,203 190,840 41.92 
3491013 शान्न्त्त कोष 419,860 76,171 18.14 
3491023 पनुतनमािण तथा पनुस्थािपन कायिरम 181,963 88,342 48.55 
3498013 स्थानीय शान्न्त्त सतमतत 0 1,313 - 

 जम्मा 1,057,026 356,666 33.74 
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पुजँीगत खचि      (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/तनकाय खिु बजेट खचि प्रततशत 

3490114 शान्न्त्त तथा पनुतनिमाण मन्त्रालय 12,810 4,725 36.89 
3491024 पनुतनमािण तथा पनुस्थािपन कायिरम 764,771 224,007 29.29 

 जम्मा 777,581 228,732 29.42 
 

 

   
 

 



 
 

 

 

 

 

अनसूुचीहरु 



 



In Foreign 

Currency
In NRs.

1
09 August 2017 

(25 Shrawan 2074)
EU

School Sector Development

Programme
Grant  Euro 61.4 7370.00 Education

2
15 August 2017 

(31 Shrawan 2074)
Japan

School Sector Development

Programme
Grant JPN 300 282.00 Education

3
10 September 2017 

(25 Bhadra 2074)
ADB

Power Transmission and Distribution

Efficiency Enhancement Project
Loan US$ 152 15460.00 Power

4
10 September 2017 

(25 Bhadra 2074)
ADB

SASEC Customs Reforms and

Modernization for Trade Facilitation

Program

Loan US$ 21 2130.00 Commerce

5
14 September 2017 

(29 Bhadra 2074)
MCC(USA) Millinium Challenge Compact Grant US$500 51500.00 Energy

6
20 September 2017 

(04 Ashwin 2074)
ADB

Earthquake Emergency Assistance

Project -Additional Financing

(MDTF)

Grant US$ 10 1020.00 Reconstruction

7
22 September 2017 

(06 Ashwin 2074)
WB

Nepal Earthquake Housing

Reconstruction Project (MDTF)
Grant US $ 10 1020.00 Reconstruction

8
11/27/2017

(11 Mangsir 2074)
ADB Urabn Development Project Loan US $ 150 15400.00 Infrastructure

9
21 January 2018

(7 Magh 2074)
WB

implementation of Enhanced

Vocational Education and Training

Project II (EVENT -II), Livestock

Sector Innovation Project (LSIP) and

Earthquake Housing Reconstruction

Project (EHRP)

Loan US $ 440 45095.60 Education

10
25 January, 2018

(11 Magh 2074)
JAPAN

The implementation of the Food

Assistance Programme(KR) under the

Kennedy Round scheme

Grant US$ 3.2025 328.22 Livlihood

11
6 February, 2018 

(23 Magh, 2018)
KOICA

the Integrated Rural Development of

Nepal through Strengthening

Research and Development Capacity

of Kathmandu University (KU)

Grant US $ 10 1024.90 Education

12
12 February, 2018

(29 Magh 2074)
ADB

Rural Connectivity Improvement

Project
Loan US $ 100 10249.00 Infrasructure

Total Total 150879.72 Percentage

Grant 62545.124 41.45363106

Loan 88334.6 58.54636894

Total 150879.72 100

������� 1
Project Aid Commitment*

Projectwise

FY 2017/18 (2074/75)

****����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 2074 2074 2074 2074 ����� ���������  ��ऽ "  #����� ���������  ��ऽ "  #����� ���������  ��ऽ "  #����� ���������  ��ऽ "  #

SectorS.N. Date of Agreement Donor Name of the Project
Type of 

Assistance

Amount (in millions)
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5*��� � �6ऽ���
Men's competition barbell 

ZKC190-20
USD 12500

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���
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Weightlifting Costume  USD 1110

; (��) ू���� ,6��� �(��� 
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�A+"�& �� �(��� ���
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3
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Women's competition barbell 

ZKC185-20
USD 7500

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���
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��(��, 
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���! �#��� 

�6ऽ���

ः��ःK� -+���(L URO 276642.06
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2074D04D09

5
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Oः+���

ः��ःK� �6ऽ���
Digital Color Ultrasound 

System , Model Name:Accuvix 

XG, Serial no:U170313-01

USD 159108.98

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���
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���! �#��� 

�6ऽ���

Ophthalmic Equipments as 

per Invoice
URO 265523.22

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D04D09

7
EPS 

Center Lalitpur,

ौ� ��� ��!�� 

�6ऽ���
Books,Envelopes & Binders   

(for CBT exam)
USD 94 �� �(��� +"�& L+�� ��� 2074D04D29

8
EPS 

Center Lalitpur,

ौ� ��� ��!�� 

�6ऽ���
Flag (for CBT exam) USD 920 �� �(��� +"�& L+�� ��� 2074D04D29

9

�����#��� 

��S���� 

��TU���� ��ः�V

��W� �6ऽ��� TATA 36S 1JKM NAC 

SKOOLBUS ON LP709/42 BS3
INR 2534000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D04D26

O���"I$ O���"I$ O���"I$ O���"I$ 2222

X��&� Y�X��&� Y�X��&� Y�X��&� Y�, , , , Z[\Z Z[\Z Z[\Z Z[\Z �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ;;;;9 9 9 9 ?���!� ]�>��� ��!ः� �� ��� �����?���!� ]�>��� ��!ः� �� ��� �����?���!� ]�>��� ��!ः� �� ��� �����?���!� ]�>��� ��!ः� �� ��� �����

XXXX....����. . . . Z[\^Z[\^Z[\^Z[\^DDDD\_ \_ \_ \_ �� Ìऽ ���6��A��� Ìऽ ���6��A��� Ìऽ ���6��A��� Ìऽ ���6��A�

10
�6��G ��S���� 

��TU����, ���*��+
��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL  36+1S 

ED LP709/42 BS3
INR 2538000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D04D26

11
�� ��S���� 

��a���, ��ः�V
��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL 

50+1_3x2_LP909/49 BS3
INR 3004000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D04D30

12

+"��&�b� ,���$ 

��S���� ��a���, 

ः��c!�

��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL  36+1S 

ED LP709/42 BS3
INR 2740000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D05D04



��������....�������� ....
�� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� 

��ः���� �����ः���� �����ः���� �����ः���� ���

������� �� ������� �� ������� �� ������� �� 

��������������������
����ः���� ���������ः���� ���������ः���� ���������ः���� ����� ��ि���ि���ि���ि� ��!� �"#���!� �"#���!� �"#���!� �"#� �$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(��� ���&� �������&� �������&� �������&� ����

13
�*+�� X�� 

���,����(�
X+"��& �6ऽ��� ATF INR N A/

,6��� �(��� ��� �"#� 

O�,�b�e �� ���
2074D05D04

14

�* 6िG� �̀�$ ू��+ 

-e�� �����,b( 

�6ऽ���

b( �6ऽ��� Blanket SGD N A/ ��#�, �(��� ��� ��(L ��� 2074D05D06

15

�* 6िG� �̀�$ ू��+ 

-e�� �����,b( 

�6ऽ���

b( �6ऽ��� Plastic Sheet SGD N A/ ��#�, �(��� ��� ��(L ��� 2074D05D06

16

�* 6िG� �̀�$ ू��+ 

-e�� �����,b( 

�6ऽ���

b( �6ऽ��� Sleeping Pad SGD N A/ ��#�, �(��� ��� ��(L ��� 2074D05D06

17

�* 6िG� �̀�$ ू��+ 

-e�� �����,b( 

�6ऽ���

b( �6ऽ��� Tents SGD N A/ ��#�, �(��� ��� ��(L ��� 2074D05D06

18

�* 6िG� �̀�$ ू��+ 

-e�� �����,b( 

�6ऽ���

b( �6ऽ��� Water Storage Tank(3700L) SGD N A/ ��#�, �(��� ��� ��(L ��� 2074D05D06

19
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Engineer Stores GBP 540000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

20
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Fuel & Lubricant Products Pol GBP 240000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

21
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� GenStores & Food Supply GBP 1274000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

22
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Medical GBP 240000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

23
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Official & Personal Mail GBP 200000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

24
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Signal,Office & Other 

Machinery
GBP 400000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

25
British Gorkha  

Nepal
+���f �6ऽ��� Welfare GBP 40000

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��(L  ���
2074D05D06

26

O�5� �*+�� 

�� ��� 
���� ��� 

5*��� � �6ऽ���
Infinity P+40-40 USD 102425.06

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 2074D05D1226 �� ��� 

��/,��1��234
5*��� � �6ऽ���

102425.06 ��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D05D12

27

O�5� �*+�� 

�� ��� 

��/,��1��234

���� ��� 

5*��� � �6ऽ���

Pvc Fense,Construction 

equipment,Well of side 

covering nets,Floodlight& 

construction equipments and 

goal post & net

USD 81957

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D05D12

28

O�5� �*+�� 

�� ��� 

��/,��1��234

���� ��� 

5*��� � �6ऽ���

Seaming Tape , 

Adhesivepro,Tractor,Brush,Log

o,Match Ball,team Wear

USD 72866

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D05D12

29
,��+�� Oः+���, 

�I��� D
ः��ःK� �6ऽ��� Baby Complementary 

Nutrition Package
USD 10980

,6��� �(��� ��� O6� ��̀ �� 

���
2074D05D12



��������....�������� ....
�� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� 

��ः���� �����ः���� �����ः���� �����ः���� ���

������� �� ������� �� ������� �� ������� �� 

��������������������
����ः���� ���������ः���� ���������ः���� ���������ः���� ����� ��ि���ि���ि���ि� ��!� �"#���!� �"#���!� �"#���!� �"#� �$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(��� ���&� �������&� �������&� �������&� ����

30
,��+�� Oः+���, 

�I��� D
ः��ःK� �6ऽ��� Medical goods & equipments USD 28250.12

,6��� �(��� ��� O6� ��̀ �� 

���
2074D05D12

31 ��+$ ��,�, ���,��
,"����g�� ��� 

'��ः�� �6ऽ���
GNSS Receiver  with Antenna 

and Cables as per invoice
JPY 2240786

,6��� �(��� ������ �A+"�& 

��  �(���  ���
207405D19

32
!�ः��ःK� ������ 

शi,?�?!��

��(��, 

?��?����� ��� 

���! �#��� 

�6ऽ���

�वा��य सामा	ीह� USD 16680

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D05D27

33
5��$ ��� ,",& 

��,�
-a� �6ऽ��� Earthquake Equipments JPY 163506000 �� �(��� +"�& L+�� ��� 2074D06D04

34

ौ$ ���6� ����� 

��S���� ��a���, 

����.��, L+6�*(G

��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL  40+1S 

ED LP909/49 BS3
INR 2956000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D06D24

35
I4�!(��G 

Oः+���,L�� �
ः��ःK� �6ऽ��� Anesthesia System USD 40000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D06D24

36

�� �* �/� /�*�� 

�(���G ��ः�� 

�����*3,5�c�,!�!�

���

�(���G ��� 

��?$ ������ 

�6ऽ���

Mahindra Bolero Camper SG 

4WD  BSIII 2 STR
INR 998988

_[ (+I��) ू���� ,6��� 

�(�"� ���
2074D06D31

37
g���5*� Oः+���, 

��ॅ*+��k��

���f�  +������&� 

ू��g���

���l� ��!�(L ?���!��� 

����&� ����म$(LD
URO 97792.6

,6��� �(��� O6�:��#� ��� 

�".O.�� +��̀ ���
2074D06D31

38
�*+��G �*��,!�$ 

Oo�, ��1��234
�W� �6ऽ���

���l� ��!� ?���!��� 

���W� ����म$(L
INR E1.093 +09

,6��� �(��� O6�:��#� ��� 

�".O.�� +��̀ ���
2074D07D19

39

ौ$ ������ 

��S���� ��a���, 

,q+��

��W� �6ऽ��� SWEATER PULLOVERS & 

CARDIGANS
USD 368

,6��� �(��� O6�:��#� ��� 

�".O.�� +��̀ ���
2074D08D06

40
ौ$ +�5���� �� �� 

�������
��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL 36+1S 

ED LP709/42BS3
INR 2780000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D08D06

41

!��*�� 

��.��.,�����, 

���+���$

��W� �6ऽ��� TATA 36S 1JKM NAC 

SKOOLBUS ON LP 709/42 BS3
INR 2534000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D09D06



��������....�������� ....
�� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� �� � ू��� ����� 

��ः���� �����ः���� �����ः���� �����ः���� ���

������� �� ������� �� ������� �� ������� �� 

��������������������
����ः���� ���������ः���� ���������ः���� ���������ः���� ����� ��ि���ि���ि���ि� ��!� �"#���!� �"#���!� �"#���!� �"#� �$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(����$%&�� �� ��� '�(��� ���&� �������&� �������&� �������&� ����

42

�r$� ������ ��� 

ः���$� ����� 

�6ऽ��� � I$��� 

ः������ W*ऽ 

��s?� �����?$I 

,��� MOU 

?���!� ����� 

�!#���� 

ः�� �ृ ?u�$�� ����&� 

(��* +�ः�����

�r$� ������ 

��� ः���$� 

����� �6ऽ���

Almunium Casement Window 

समेत ६३ �कारका �नमा�ण 
काय�सँग स�बि�धत साम	ीह�

CNY 636202.4
,6��� �(��� O6�:��#� ��� 

�".O.�� +��̀ ���
2074D09D11

43
5��$ ��� ,",& 

��,�
-a� �6ऽ���

Earthquake Observation tube 

��*�  Invoice �� -#�*5 

����� 29 item

CNY 25360000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D09D24

44
ौ$ �ऽ, ��� 

��.��.,�̀���G
��W� �6ऽ���

10.75  H Starline 3*2 School 

bus 40+1 AB PS BS III – 

(Yellow)

INR 1916000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D09D24

45

ौ$ ��ः��$ 

��.��.,��v 

�-@+�����,>���

��W� �6ऽ��� Lyux Smart 3900 WB40+D BB 

School Bus
INR 2610000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D09D24

46
!���V ��S����� 

��a���,�I���
��W� �6ऽ��� TATA STARBUS SKOOL 50+1  

3*2 LP909/ 49 BS3
INR 3024000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D10D18

47

,���3�@3� 

��S����� 

��a���,����*�-

1 ,+�#+�

��W� �6ऽ���
10.75 H Starline  3*2 School 

bus 40 Seater AB PS BS III – 

(Yellow)

INR 1916000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D10D21

48

ौ$ X��& 

��S����� 

��a���,5!���-3 

?�@�*

��W� �6ऽ���
10.75 H Starline  3*2 School 

bus 40 Seater AB PS BS III – 

(Yellow)

INR 1916000

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D10D24

ः��ःK� �*�� ��,�, 
���l �  �� ��!� ��. ; (��) ू���� ,6��� �(��� 

49

ः��ःK� �*�� ��,�, 

X+"��& s��ः��+� 

�(���5�, �*��  

��1��3xD

ः��ःK� �6ऽ���

���l � MTTS �� ��!� ��. 

17169 ?���!��� NICU 

Equipment (L
USD 119647.5

; (��) ू���� ,6��� �(��� 

��> ?�@�� ,6��� �(��� ��� 

�A+"�& �� �(��� ���

2074D10D24
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