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रािस्व सुंकलनको बैकजपपक कार्यर्ोिना (Backup plan)
िर्ार गरी रािस्व सुंकलनलाई प्रभावकारी बनाउने

2072 मुंतसर
अथय मन्त्रालर्

चाल  वर्यका कार्यक्रम/आर्ोिनाको प नप्रायथतमकीकरण गने २०७२ माघ
अथय मन्त्रालर्/राक्रिर् 

र्ोिना आर्ोर्
सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्

सरकारी लगानीलाई खाद्यान्न, ईन्त्िन, क्रवद्य ि, बैकजपपक उिाय र 
रणनैतिक पूवायिार िर्य  केजन्त्िि गने

२०७३ असार
अथय मन्त्रालर्/राक्रिर् 

र्ोिना आर्ोर्

आर्ोिनाको भौतिक प्रगतिको आिारमा तनकासा ददने
दोश्रो र िेश्रो 
चौमातसक 

अवतिमा तनरन्त्िर
अथय मन्त्रालर् महालेखा तनर्न्त्रक कार्ायलर्

खाद्यान्न ढ वानी, और्िीको आपूतिय र स्वास््र् सेवा सम्वजन्त्ि 
र्ािार्ाि सािनलाई इन्त्िन स तनजिि गने । कृतिम अभाव ह न 
नददने र बिार अन गमन तिब्र पाने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्

आिारभिू िथा अत्र्ावश्र्क उपभोग्र् बस्ि हरु चीन, बुंगलादेश 
लगार्िका म ल कहरुसँग अन दान सहर्ोगमा वा खरीद गरी प्राप्त 
गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
परराि मन्त्रालर्

अत्र्ाबश्र्क सेवा स चारू गनय र ढ वानी स रजिि गनय प  र्ायउन  
पने स रिाका सबै प्रकृर्ा अवलम्वन गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
गहृ मन्त्रालर्

सापट टे्रतिङ्गको मािहिमा रहेको मेट्रो ग्र्ाँसलाई पूणय िमिामा 
सुंचालन गने गरी ब्र्वस्थापन गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
साल्ट टे्रडिङ्ग लिलिटेि

आन्त्िररक उत्पादन वजृददका कार्यक्रम सुंचालन गने तनरन्त्िर
कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्, 

उद्योग मन्त्रालर्

ठूला पूवायिारहरुको क्रवकास गने तनरन्त्िर
अथय मन्त्रालर् र राक्रिर् 

र्ोिना आर्ोग
सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्

63

आपूतिय प्रणालीको अवरोिका कारण मानवीर् सुंकट 
आउन नददन आिारभिू उपभोग्र् वस्ि हरूको 
उपलब्ििा र अत्र्ावश्र्क सेवाहरूलाई स चारु गनय 
सरकारले सबै वैकजपपक उपार् अवलम्बन गने।

नेपाल सरकार

अथय मन्त्रालर्

देशको वियमान आतथयक अवस्था र नेपाल सरकारको ित्कालको कार्यददशा सम्वन्त्िी 
Zj]tपरको कार्ायन्त्वर्न कार्यर्ोिना

62

चाल  आतथयक वर्यको बिेट िथा कार्यक्रमहरू 
कार्ायन्त्वर्नका लातग बदतलुंदो सन्त्दभयमा स्रोिको 
उच्चिम पररचालन गने। उत्पादन वकृ्रि गनय र क्रविरण 
व्र्वस्था सहि बनाउन आवश्र्क परेमा 
कार्यक्रमहरूलाई प नप्रायथतमकीकरण गने। सरकारको 
लगानी खाद्य स रिा, िलक्रवद्य ि, वैकजपपक ऊिाय, 
रणनीतिक पूवायिार, पर्यटन पूवायिार, जशिा, स्वास््र् 
लगार्ि आतथयक सामाजिक क्रवकास र आम िनिाको 
िीवनर्ापनलाई सहि र सरल बनाउने िर्य  केजन्त्िि 
गने ।

64

सरकारी, तनिी, सहकारीका साथै अन्त्र् गैरसरकारी िेर 
िथा बाह्य पिहरूको सहकार्यमा ठूला पूवायिारको 
क्रवकास र आन्त्िररक उत्पादन वकृ्रिका कार्यक्रमहरू 
कार्ायन्त्वर्न गरी आम रोिगारीका अवसर तसियना गने। 
र्सका लातग लगानीको थप अन कूल वािावरण िर्ार 
गने।
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लगानीको अन क ल वािावरण िर्ार गनय लगानीका अवरोिहरु 
हटाउने

तनरन्त्िर
उद्योग मन्त्रालर् / अथय 

मन्त्रालर्
उत्पादन बकृ्रि क्रक्रर्ाकलापमा सहकारी िेरलाई बढी क्रक्रर्ाजशल 
ि पर्ाउने

तनरन्त्िर
सहकारी िथा गररबी 
तनवारण मन्त्रालर्

अथय मन्त्रालर् र राक्रिर् 
र्ोिना आर्ोग

मूपर् तनर्न्त्रणका लातग मौदिक उपकरणहरुको प्रर्ोग गने तनरन्त्िर नेपाल राि बैंक

विेट घाटालाई सीमा तभर राख्न श्रोि पररचालन र खचय 
ब्र्वस्थापनमा सुंि  लन तमलाउने

तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर् राक्रिर् र्ोिना आर्ोग 

तबजिर् प्रणालीका तनर्ामक तनकार्को प्रभावकाररिा वढाउने र 
क्रविीर् िवार्देक्रहिा सम्वजन्त्िि ऐन िि यमा गने 2073 असार अथय मन्त्रालर् नेपाल राि बैंक

सावयितनक सेवामा स्वच्छिा कार्म राख्ने तनरन्त्िर सवै मन्त्रालर्
व्र्वस्थक्रपका-सुंसदमा क्रवचारातिन क्रविीर् िेरसँग सम्वजन्त्िि 
क्रविेर्कहरु शीघ्र पाररि गनय व्र्वस्थाक्रपका सुंसद सजचवालर्सँग 
समन्त्वर् र सहकार्य गने

2073 असार
कानून, न्त्र्ार् िथा 

सुंसदीर् मातमला मन्त्रालर्
अथय मन्त्रालर्, उद्योग 

मन्त्रालर्

प्रस्िाक्रवि औद्योतगक व्र्वसार् ऐन र क्रवशेर् आतथयक िेर 
सम्बन्त्िी ऐन पाररि गराउन पहल गने

2073 असार उद्योग मन्त्रालर्
कानून, न्त्र्ार् िथा सुंसदीर् 

मातमला मन्त्रालर्
बैदेजशक लगानी प्रबियन गनय बैदेजशक लगानी नीति अन कूल ह ने 
गरी वैदेजशक लगानी िथा प्रक्रवति हस्िान्त्िरण ऐन िि यमा गने 2073 असार

उद्योग मन्त्रालर्
कानून, न्त्र्ार् िथा सुंसदीर् 

मातमला मन्त्रालर्

आतथयक क टनीति सम्वन्त्िी नीतिगि मागयदशयन िर्ार गने 2072 प स परराि मन्त्रालर्

नेपाली तनर्ोगहरुलाई आफ्नो कार्यिेरका म ल कको सहर्ोग, 
समथयन र सद्भाव प्राप्त गनय पररचालन गने

तनरन्त्िर परराि मन्त्रालर्

तनर्ोगहरुले अन्त्िरराक्रिर् सुंस्था िथा सञ्चार मादर्मको 
सहर्ोग/सद्भाव स तनजिि गरी नेपालको वियमान अवस्थाको 
अन्त्िरराक्रिर् स्िरमा र्थाथय जचरण प्रस्ि ि गने

तनरन्त्िर परराि मन्त्रालर्

वैदेजशक सहार्िा र लगानी तभत्र्र्ाउन, पर्यटन आगमन 
वढाउन, व्र्ापार क्रवक्रवतिकरण र क्रवस्िार गनय हाल अवलम्वन 
गररएका प्रचारप्रसारका कार्यलाई थप सिन वनाउने । र्समा 
गैर आवाशीर् नेपालीहरुसँगको सहकार्य अगािी वढाउने

तनरन्त्िर परराि मन्त्रालर्

सुंस्कृति, पर्यटन िथा 
नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्, 
गैर आवासीर् नेपाली 
महासुंघ

65
म िास्र्ीतिलाई वाजछछि सीमातभर कार्म राख्न र 
क्रविीर् स्थाक्रर्त्व खपबतलन नददन आवश्र्क क्रविीर् र 
मौदिक उपकरणहरूको प्रर्ोग गने ।

66

आतथयक स िारका कार्यक्रमहरूको तनरन्त्िरिा, क्रविीर् 
प्रणालीको तनर्मन र पारदजशयिा, क्रविीर् िवार्देक्रहिा 
एवुं सावयितनक सेवामा स्वच्छिा कार्म गररने। 
व्र्वस्थाक्रपका-सुंसदमा क्रवचारािीन क्रविीर् िेरसँग 
सम्बजन्त्िि क्रविेर्कहरू शीघ्र पाररि गनय पहल गने।

67

क्रवदेशजस्थि नेपाली तनर्ोगहरूलाई अन्त्िरायक्रिर्स्िरमा 
हालको समस्र्ाको र्थाथय जचरण प्रस्ि ि गरी, वैदेजशक 
सहार्िा र लगानी तभत्र्र्ाउन, पर्यटन प्रवियन गनय, 
व्र्ापार क्रवक्रवतिकरण एवुं क्रवस्िार गनय र आतथयक 
क टनीतिलाई पररणामम खी बनाउन सक्रक्रर् गराउने। गैर 
आवासीर् नेपाली सुंघका स्थानीर् सुंगठनहरूलाई  र्स 
कार्यमा सहर्ोग गनय अतभप्ररेरि गने।

64

सरकारी, तनिी, सहकारीका साथै अन्त्र् गैरसरकारी िेर 
िथा बाह्य पिहरूको सहकार्यमा ठूला पूवायिारको 
क्रवकास र आन्त्िररक उत्पादन वकृ्रिका कार्यक्रमहरू 
कार्ायन्त्वर्न गरी आम रोिगारीका अवसर तसियना गने। 
र्सका लातग लगानीको थप अन कूल वािावरण िर्ार 
गने।
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लगानीको िेर र आर्ोिना पक्रहचान गरी लगानी अतभवकृ्रि गने
प र् मसान्त्ि

अथय मन्त्रालर्/ राक्रिर् 
र्ोिना आर्ोग

परराि मन्त्रालर्, गैर 
आवासीर् नेपाली महासुंघ

सावयितनक नीजि साझेदारी मादर्मद्बारा लगानीको वािावरण 
वनाउन परामशय वैठक गने 2072 र्ाग न

अथय मन्त्रालर्/ राक्रिर् 
र्ोिना आर्ोग

सावयितनक नीजि साझेदारीको Viability Gap Funding (VGF) 
Guideline बनाउने 2072 र्ाग न

अथय मन्त्रालर्/ राक्रिर् 
र्ोिना आर्ोग

आर्ोिनाको लातग िर्ारी, म पर्ाुंकन िथा स्वीकृति तनदेजशका 
वनाउने 2072 र्ाग न

अथय मन्त्रालर्/ राक्रिर् 
र्ोिना आर्ोग

हरेक तनवायचन िेरमा स्काउट िथा मास्टर प्रजशिक िर्ार 
गरी उनीहरु मार्य ि स्काउट स्वुंर्सेवक िर्ार गरी पररचालन 
गने साथै अन्त्र् सामाजिक सुंस्थाहरु पतन पररचालन गने

2073 वैशाख 

मक्रहला वालवतलका िथा 
समाि कपर्ाण मन्त्रालर्, 

र् वा िथा खेलक द 
मन्त्रालर्

सुंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्

र् वा पररचालनको कार्यक्रविी िर्ार गने 
2072 प स र् वा िथा खेलक द 

मन्त्रालर्
सुंघीर् मातमला िथा 

स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्

 राक्रिर् स्वर्ुं सेवक सेवा क्रवस्िार गने लिरन्तर राक्रिर् र्ोिना आर्ोग
सुंघीर् मातमला िथा 

स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्
हरेक ददन सो को भोलीपपट क्रविरण गररने पेट्रोतलर्म पदाथयको 
क्रविरणको स्थान र समर् सुंचार मादर्मका साथै website मा 
अपलोि गरी प्रचार प्रसार समेि गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

नेपाल आर्ल तनगम

पेट्रोतलर्म पदाथयको क्रविरणमा अत्र्ावश्र्क सेवा, उद्योग, 
ब्र्वसार्, आर्ोिना, सावयितनक सवारीका सािन, खाद्य वस्ि  
ओसार पसार गने सािनलाई समेि प्राथतमकिा र मापदण्ि 
िोकी क्रवक्री क्रविरण गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

नेपाल आर्ल तनगम

पेट्रोतलर्म पदाथयको क्रविरणलाई प्रभावकारी बनाउन टोकन 
प्रणाली िथा sms प्रणाली कार्ायन्त्वर्नमा पर्ाउने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

नेपाल आर्ल तनगम

पेट्रतलर्म पदाथय, एल. पी. ग्र्ाँस र अन्त्र् अत्र्ावश्र्क वस्ि को 
उपभोक्ता कािय/ Pass Book क्रविरण गने

2072 र्ाग न
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्

सुंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्/ 
गहृ मन्त्रालर्

भकूम्पपतछको प नतनयमायण, क्रविरण प्रणालीको स दृढीकरण 
र समग्र आतथयक सामाजिक कार्यहरुमा स्वुंर् सेवाका 
लातग देश भरका र् वाहरुलाई प्ररेरि गने कार्यक्रम िर्ार 
गरी कार्ायन्त्वर्न गने ।

68

भकूम्प पतछको प नतनयमायण, ठूला पूवायिार तनमायण र 
सञ्चालन, उत्पादन र सेवा िेरका साथै सामाजिक 
क्रवकासमा गैर आवासीर् नेपालीहरूको लगानी वकृ्रि गनय 
प्रोत्साहन र सहिीकरण गने।

70

पेट्रोतलर्म पदाथयलगार्ि दैतनक उपभोग्र् सामग्रीको 
क्रविरण प्रक्रक्रर्ालाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउने। 
उपलब्ि पेट्रोतलर्म पदाथयहरू तनजिि मापदण्िका 
आिारमा तबक्री क्रविरण गने व्र्वस्था तमलाउने। इन्त्िन 
तबक्री क्रविरण ह ने स्थान, मूपर्, पररमाण र 
समर्िातलका सवयसािारणको िानकारी एवुं स क्रविाका 
लातग अनलाइन मादर्मबाट समेि अतग्रम रूपमा 
सावयितनक गने। सवारी सािनलाई इन्त्िन प्राप्त ह ने 
समर् र स्थानको िानकारी सक्रहिको टोकन उपलब्ि 
गराई लामो समर् लाइनमा बस्न  नपने व्र्वस्था गने ।

69
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नेपाल आर्ल तनगमको थानकोट तिपोबाट क्रविरण प्रणालीमा 
पठाइने पेट्रोतलर्म पदाथय ददउसो २ बिे तभर सम्वजन्त्िि 
पम्पहरुमा प तग सक्ने गरी आवश्र्क व्र्वस्था गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

नेपाल आर्ल तनगम

इन्धि वितरण गर्ाा सम्िन्न्धत पम्पको िोजिको संख्या र 
डिस्पेन्स क्षिताको आधारिा र डिपोबाट पम्पिा इन्धि उपिब्ध 

गराउिे
ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

िेपाि आयि लिगि

बाजणज्र् िथा आपूतिय ब्र्वस्थापन क्रवभागवाट प्रभावकारी रुपमा 
अन गमन सुंर्न्त्र पररचालन गरी विार अन गमनलाई तनरन्त्िरिा 
ददने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

अनातिकृि क्रकतसमले पेट्रोतलर्म पदाथयको सुंचर् र तबक्री 
क्रविरण गने उपर प्रचतलि कानून अन सार किा कारवाही गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

अन जचि व्र्ापाररक क्रक्रर्ाकलापमा सुंलग्न व्र्ापररक 
प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाक्रहको प्रकृर्ा अगाति बढाउने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

हरेक ददन नेपाल प्रवेश गरेका ग्र्ाँस ब लेटको सम्वन्त्िमा 
आर्ाि गने उद्योगीको नाम, ठेगाना र तबिरण ह ने िेर 
समेिको अद्यावतिक क्रववरण नेपाल आर्ल तनगमले िर्ार गरी 
सावयितनक गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

ग्र्ाँस क्रवक्रीको मापदण्ि र प्राथतमकिा तनिायरण गरी पारदशी 
िररकाले क्रवक्री गने

२०७२ िंलसर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

नेपाल प्रवेश गरेका ग्र्ाँसका व लेट मदरे् कजम्िमा ६० प्रतिशि 
ग्र्ाँस काठमािौं उपत्र्कामा क्रविरण गने

लिरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर् / गहृ मन्त्रालर्

खाना पकाउने एलपी ग्र्ाँसको क्रवकपपमा मक्रििेलको तबक्री 
क्रविरण गने

लिरन्तर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

काठमािौं उपत्र्कामा क्रटम्बर कपोरेशन मार्य ि दाउरा ढ वानी 
गरी क्रवक्री क्रविरणलाई प्रभावकारी  वनाउने

तनरन्त्िर
वन िथा भसूुंरिण 

मन्त्रालर्
गहृ मन्त्रालर्

आ-आफ्नो िेरको प्राथतमकिा तनिायरण गरी तसर्ाररस गने तनरन्त्िर सबै मन्त्रालर्
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
अत्र्ावश्र्क सेवा र िेरको लातग मापदण्ि र प्राथतमकिा 
तनिायरण गरी पेट्रोतलर्म पदाथयको तबक्री क्रविरण गने

२०७२ िंलसर 
लित्र शुरु गरी 
लिरन्तर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

71

पेट्रोतलर्म पदाथयको अनतिकृि सञ्चर् गने र सरकारले 
िोकेको मापदण्ि क्रवपररि तबक्री क्रविरण गने व्र्जक्त वा 
समूहको तनगरानी गरी त्र्स्िो पेट्रोतलर्म पदाथय िर्ि 
गरी त्र्स्िा व्र्जक्त वा समूहलाई किा कान नी कारवाही 
गने।

70

पेट्रोतलर्म पदाथयलगार्ि दैतनक उपभोग्र् सामग्रीको 
क्रविरण प्रक्रक्रर्ालाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउने। 
उपलब्ि पेट्रोतलर्म पदाथयहरू तनजिि मापदण्िका 
आिारमा तबक्री क्रविरण गने व्र्वस्था तमलाउने। इन्त्िन 
तबक्री क्रविरण ह ने स्थान, मूपर्, पररमाण र 
समर्िातलका सवयसािारणको िानकारी एवुं स क्रविाका 
लातग अनलाइन मादर्मबाट समेि अतग्रम रूपमा 
सावयितनक गने। सवारी सािनलाई इन्त्िन प्राप्त ह ने 
समर् र स्थानको िानकारी सक्रहिको टोकन उपलब्ि 
गराई लामो समर् लाइनमा बस्न  नपने व्र्वस्था गने ।

72

दैतनक आर्ाि एवुं मौज्दािको आिारमा िेरगि 
प्राथतमकिा तनिायरण गरी पारदशी रूपमा प्रत्रे्क 
पररवारले खाना पकाउने ग्र्ाँस पाउने प्रबन्त्ि गने। 
खाना पकाउने ग्र्ाँसको अभाव पूतिय गनय मक्रटृिेल र 
दाउरा समेि तबक्री क्रविरणको प्रबन्त्िलाई थप व्र्वजस्थि 
गने।

73

अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, एम्ब लेन्त्स, शव वाहन, 
खानेपानी, दूि र और्ति अत्र्ावश्र्क सामग्री ढ वानीका 
सािनहरूका साथै सञ्चार मादर्महरूलाई इन्त्िन 
आपूतियमा प्राथतमकिा ददने। सावयितनक तनमायण 
आर्ोिनाहरूका साथै कृक्रर् िथा औद्योतगक उत्पादनहरू 
बिारसम्म ढ वानी गनय प्रर्ोग ह ने सवारी सािनहरूका 
लातग प्राथतमकिाका साथ इन्त्िन उपलब्ि गराउने । 4
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र्सरी प्राप्त भएको इन्त्िन सही रुपमा उपर्ोग भए नभएको 
तनर्तमि अन गमन गने

तनरन्त्िर सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्
बाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्

प्राथतमकिा प्राप्त तनकार् िथा आर्ोिनाहरुका लातग क्रविरण 
भएको इन्त्िनको क्रववरण सावयितनक गने

रै्लिक
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

भन्त्सारवाट छ टेका इन्त्िन र अत्र्ावश्र्क सामग्री बोकेका 
मालबहाक ट्रकहरुलाई स रजिि रुपमा समर्मै गन्त्िव्र्मा प गे 
नप गेको रेकिय तभिाइ एक्रकन गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

गहृ मन्त्रालर्
अथय मन्त्रालर्/ वाजणज्र् 
िथा आपूतिय मन्त्रालर्

नेपाल आर्ल तनगममा स्थापना भएको control room वाट 
तनरन्त्िर Tracking गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

बाजणज्र् िथा आपूतिय ब्र्वस्थापन क्रवभाग र स्थानीर् प्रशासनवाट 
 प्रभावकारी अन गमन गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्मा रहेको control room वाट पतन तनरन्त्िर 
Tracking गरी Follow up गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

गहृ मन्त्रालर्
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्

75
वैकजपपक ऊिाय प्रवियन केन्त्ि र तनिी िेरबाट समेि 
वैकजपपक ऊिायका प्रक्रवति िथा उपकरणहरू आमिनिा 
सम्म प र् र्ाउने।

सौर्य उिाय, वार्  उिाय, िैक्रवक उिाय र साना िलक्रवद्य ि 
उत्पादनलाई तिव्र अजघ वढाउने

तनरन्त्िर
क्रवज्ञान प्रक्रवति िथा 
वािावरण मन्त्रालर्

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

पेट्रोतलर्म पदाथय आर्ािको वैकजपपक व्र्वस्था तमलाउन चीन, 
बुंगलादेश, खािी िेरका म ल कहरु िथा अन्त्िरायक्रिर् 
कम्पनीहरूसँग व्र्ापार सम्झौिा गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

परराि मन्त्रालर्, अथय 
मन्त्रालर्, कानून न्त्र्ार् 
िथा सुंसदीर् व्र्वस्था 

मन्त्रालर्
पेट्रोतलर्म पदाथय भण्िारणका लातग स्थान छनौट गरी िग्गा 
प्राप्त गने

२०७२ र्ाग न
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

ित्काल पेट्रोतलर्म सुंचर् िमिा वढाउन थप िीन स्थानमा 
सुंचर् भण्िार तनमायणको कार्य श रु गने

२०७३ बैशाख
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
नेपाल आर्ल तनगम

रस वागढी र िािोपानी भन्त्सार नाका ित्काल श चारु गने २०७२ मुंतसर अथय मन्त्रालर्
िािोपानी भन्त्सार नाका श चारु गने २०७२ र्ाग न अथय मन्त्रालर्

गपछी- रस वागढी रािमागयको स्िरोन्निी गरी २ लेनको बाटो 
स चारु गने

२०७२ प सवाट 
श रु गरी द ई 

वर्य तभर प रा गने
रिा मन्त्रालर्

भौतिक पूवायिार िथा 
र्ािार्ाि ब्र्वस्था मन्त्रालर्

76

पेट्रोतलर्म पदाथय आर्ािको वैकजपपक व्र्वस्था तमलाउन 
क्रवतभन्न म ल क िथा अन्त्िरायक्रिर् कम्पनीहरूसँग व्र्ापार 
सम्झौिा गने। तनिी िेरका व्र्वसार्ीले इन्त्िन आर्ाि 
गरी आपूतिय गनय चाहेमा सहिीकरण गने। आपूतिय 
व्र्वस्था सहि बनाउन क्रवतभन्न भौगोतलक िेरमा 
पेट्रोतलर्म पदाथय भण्िारणका लातग पूवायिार तनमायण गने 
कार्य प्रारम्भ गने।

73

अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, एम्ब लेन्त्स, शव वाहन, 
खानेपानी, दूि र और्ति अत्र्ावश्र्क सामग्री ढ वानीका 
सािनहरूका साथै सञ्चार मादर्महरूलाई इन्त्िन 
आपूतियमा प्राथतमकिा ददने। सावयितनक तनमायण 
आर्ोिनाहरूका साथै कृक्रर् िथा औद्योतगक उत्पादनहरू 
बिारसम्म ढ वानी गनय प्रर्ोग ह ने सवारी सािनहरूका 
लातग प्राथतमकिाका साथ इन्त्िन उपलब्ि गराउने ।

74

भन्त्सारवाट छ टेका इन्त्िन र अत्र्ावश्र्क सामग्री 
बोकेका मालवाहक ट्रकहरूलाई स रजििरूपमा समर्मै 
गन्त्िव्र्मा प र् र्ाउने व्र्वस्था तमलाउने। र्स्िा सामग्री 
गन्त्िव्र्मा प गे नप गेको एकीन गने प्रणालीको स्थापना 
गने। पेट्रोतलर्म पदाथयलगार्ि अन्त्र् अत्र्ावश्र्क 
सामग्रीको आर्ाि पररमाण र तबक्री क्रविरण भएको 
पररमाणको अन गमन र स परीवेिण गरी आपूतिय व्र्वस्था 
तनर्तमि गने।

७७

आर्ािका वैकजपपक भन्त्सार नाकाहरू र ढ वानीका 
प्रम ख मागयहरूको ित्काल ममयि सम्भार र स्िरोन्नति 
गने। इन्त्िनलगार्िका उपभोग्र् सामग्रीको सहि 
आपूतियका लातग नेपालको अन्त्िरायक्रिर् व्र्ापार 
क्रवक्रवतिकरण गदै सञ्चालनमा रहेका र सम्भाव्र् 
व्र्ापाररक नाकाहरू िोड्ने सिकहरू िीब्रिाका साथ 
तनमायण, ममयि र क्रवस्िार गने।
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कोदारी रािमागय ममयिसुंभार गरी स चारु गने २०७२ र्ाग न
भौतिक पूवायिार िथा 
र्ािार्ाि ब्र्वस्था 

मन्त्रालर्
खाना पकाउने ईन्त्िक्सन च  पहो लगार्िका उपकरणहरुको 
आर्ाि सहिीकरण गने र क्रवक्री क्रविरण गने तनरन्त्िर

अथय मन्त्रालर् / वाजणज्र् 
िथा आपूतिय मन्त्रालर्

नीजििेर

क्रवहान र बेल काको खाना पकाउने समर्मा क्रवद्य ि आपूतिय 
तनर्तमि गने

तनरन्त्िर उिाय मन्त्रालर्

क्रवद्य िीर् सवारी सािनको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गने तनरन्त्िर
भौतिक पूवायिार िथा 
र्ािार्ाि ब्र्वस्था 

मन्त्रालर्
अथय मन्त्रालर्

79

स्वास््र् सेवा प्रदार्क सुंस्थाहरूमा आकजस्मक सेवा, 
शपर्क्रक्रर्ा र सघन उपचार सेवा स चारु गनय इन्त्िन 
आपूतियमा प्राथतमकिा ददने। जशिण सुंस्थाहरूलाई 
तनजिि मापदण्ि िोकी प्राथतमकिाका आिारमा इन्त्िन 
उपलब्ि गराउने।

स्वास््र् सेवा र जशिण सुंस्थाहरुलाई सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्हरुले 
सुंस्थाको िमिाको आिारमा मापदण्ि िोकी तसर्ाररस गने र 
सो प्राथतमकिाका आिारमा ईन्त्िन क्रविरण गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

स्वास्थ मन्त्रालर् र जशिा 
मन्त्रलर्

पर्यटकीर् सवारी सािनको क्रववरण तलई प्राथतमकिाको 
आिारमा ईन्त्िन उपलब्ि गराउने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
सुंस्कृति, पर्यटन िथा 

नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्

पर्यटकीर् होटलहरुमा पर्यटकको सुंख्र्ा र अवस्थाको क्रववरण 
तलई प्राथतमकिाको आिारमा ईन्त्िन उपलब्ि गराउने तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

सुंस्कृति, पर्यटन िथा 
नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्

आर्ोिनाको क्रविीर् आवश्र्किा पक्रहचान गने 2072 माघ उिाय मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्
आर्ोिनाको क्रवशेर् ऋणपर सम्वन्त्िी तनदेजशका/कार्यक्रवति 
िि यमा गने 2072 र्ाग न

अथय मन्त्रालर्

उिाय सुंकटकाल घोर्णा गने 2072 प स उिाय मन्त्रालर्

आर्ोिना क्रवशेर् ऋणपर िारी गने 2072 चैर उिाय मन्त्रालर्

मातथपलो िामाकोशी आर्ोिनाको पह ँच सिक स चारु गने
२०७2 चैर उिाय मन्त्रालर् नेपाल क्रवद्य ि प्रातिकरण

तनमायणािीन मातथपलो िामाकोशी, क लेखानी िेस्रो र 
चमेतलर्ा िलक्रवद्य ि आर्ोिनाहरूको तनमायण कार्यलाई 
िीब्रिा ददने।

78

क्रवद्य िवाट सञ्चालन ह ने व्र्जक्तगि वा सावयितनक 
र्ािार्ािका सािनको उपर्ोगलाई प्रोत्साक्रहि गने। 
खाना पकाउने क्रवद्य िीर् उपकरणको प्रर्ोगलाई 
प्रोत्साक्रहि गने। उपलब्ि क्रवद्य ि खाना पकाउने समर्मा 
आपूतिय गनय प्राथतमकिा ददने।

81

िलक्रवद्य ि उत्पादन, प्रसारण र क्रविरण प्रक्रक्रर्ालाई 
िीब्रिाका साथ अजघ बढाउन ऊिाय सुंकटकाल घोर्णा 
गरी िलक्रवद्य िका साथै सबै प्रकारका ऊिाय 
पररर्ोिनाहरूको सहि कार्ायन्त्वर्नका लातग वािावरण 
िर्ार गने। र्स्िा पररर्ोिनाहरूलाई आवश्र्क क्रविीर् 
स्रोि ि टाउन आर्ोिना क्रवशेर् ऋणपर िारी गने।

८२.१

80

पर्यटकीर् सवारी सािनलाई मापदण्िका आिारमा 
इन्त्िन तबक्रीमा प्राथतमकिा ददने। पर्यटकीर् 
होटेलहरूमा पर्यटकको सुंख्र्ा समेिको क्रवश्लरे्ण गरी 
खाना पकाउने ग्र्ाँस िथा िेनेरेटर सञ्चालनका लातग 
इन्त्िन उपलब्ि गराउन प्राथतमकिा ददने।

७७

आर्ािका वैकजपपक भन्त्सार नाकाहरू र ढ वानीका 
प्रम ख मागयहरूको ित्काल ममयि सम्भार र स्िरोन्नति 
गने। इन्त्िनलगार्िका उपभोग्र् सामग्रीको सहि 
आपूतियका लातग नेपालको अन्त्िरायक्रिर् व्र्ापार 
क्रवक्रवतिकरण गदै सञ्चालनमा रहेका र सम्भाव्र् 
व्र्ापाररक नाकाहरू िोड्ने सिकहरू िीब्रिाका साथ 
तनमायण, ममयि र क्रवस्िार गने।
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मातथपलो िामाकोशी आर्ोिनाको तनमायण कार्य सम्पन्न गने
२०७४ मुंतसर उिाय मन्त्रालर्

क लेखानी िेश्रो आर्ोिनाको तनमायण कार्य सम्पन्न गने 2073 असोि उिाय मन्त्रालर्

चमेलीर्ा आर्ोिनाको तनमायण कार्य सम्पन्न गने 2073 मुंतसर उिाय मन्त्रालर्

आर्ोिनाको ठेक्का सुंझौिा गने
2072 र्ाग न 

सम्म
उिाय मन्त्रालर्

आर्ोिना तनमायण सम्पन्न गने 2073 मुंतसर उिाय मन्त्रालर्

क्रवद्य ि खरीद (सौर्य उिाय िथा वार्  उिाय समेिको ) दर 
तनिायरण गने

2072 माघ उिाय मन्त्रालर्

नेपाल क्रवद्य ि प्रातिकरणले आफ्नो िग्गामा क्रवकास गने सौर्य 
आर्ोिनाको सम्भाव्र्िा अदर्र्न (Evaculaton Plan) सम्पन्न 
गने

2072 प ससम्म उिाय मन्त्रालर् नेपाल क्रवद्य ि प्रातिकरण

क्रवतभन्न औद्योतगक िेरहरु लगार्िका सरकारी िग्गाहरुमा थप 
सोलार आर्ोिना ििान गने सम्वन्त्िमा अदर्र्न गने

2072 र्ाग न 
सम्म

उिाय मन्त्रालर्

इन्त्िन िथा तनमायण सामग्री आपूतियमा सहिीकरण गने तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
गहृ मन्त्रालर्

भन्त्सार क्रवन्त्द मा आवश्र्क सहिीकरण गने तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर्
प्रसारण लाइन ििान कार्यमा सहिीकरण गने तनरन्त्िर उिाय मन्त्रालर् गहृ मन्त्रालर्
 िग्गा प्राप्ती सम्वन्त्िी कार्य अगाति बढाउने २०७2 चैर उिाय मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्
सुंस्थागि सुंरचना एवुं लगानी ब्र्वस्थापनको कार्य अगािी 
वढाउने

२०७3 असार उिाय मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्

८३.२
नलतसुंहगाि िलक्रवद्य ि आर्ोिनाको तनमायण कार्य 
िीब्रिाका साथ अगाति बढाउने।

परामशयदािा छनौट गरी क्रवस्ििृ अदर्र्नको कार्य श रु गने 2072 माघ उिाय मन्त्रालर्

मातथपलो अरुण (355 मे.वा.) र इख वा (30 मे.वा.) को 
क्रवस्ििृ अदर्र्न श रु गने 2073 वैशाख उिाय मन्त्रालर्

द िकोशी (300 मे.वा.)  को क्रवस्ििृ अदर्र्न श रु गने 2073 वैशाख उिाय मन्त्रालर्

िामाकोशी पाँचौ (85 मे.वा.)  को क्रवस्ििृ अदर्र्न श रु गने 2073 वैशाख उिाय मन्त्रालर्

तनमायणािीन मातथपलो िामाकोशी, क लेखानी िेस्रो र 
चमेतलर्ा िलक्रवद्य ि आर्ोिनाहरूको तनमायण कार्यलाई 
िीब्रिा ददने।

८२.२
तनमायणातिन तग्रि सोलार आर्ोिनावाट 25 मेगावाट 
क्रवद्य ि आपूतिय गने ।

82.3 थप 200 मे.वा. ग्रीि सोलार अगाति वढाउने ।

82.4

तनिीिेरवाट तनमायण भइरहेका आर्ोिनाहरु समर्तसमा 
तभरै सम्पन्न गनय सहिीकरण गरी एक वर्य तभर थप 
१५५ मे.वा. िलक्रवद्य ि राक्रिर् प्रसारण लाइनमा िोड्ने 
।

८३.३

८३.१
बूढीगण्िकी िलक्रवद्य ि आर्ोिनाको तनमायण कार्य 
िीब्रिाका साथ अगाति बढाउने।

८२.१

नेपाल सरकार, नेपाल क्रवद्य ि प्रातिकरण र 
सवयसािारणको सुंर् क्त लगानीमा 500 मेगावाट सम्म 
िमिाको िलक्रवद्य ि आर्ोिना पक्रहचान गरी क्रवकास गने 
।
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८३.४
सम दार्को लगानीमा तनमायण र सन्त्चालन ह ने लघ  
िलक्रवद्य ि आर्ोिनाहरुलाई प्रोत्साक्रहि गने ।

सम दार्द्बारा प्रवक्रियि लघ  िलक्रवद्य ि आर्ोिनाहरुलाई प्रोत्साक्रहि 
गने तनरन्त्िर

क्रवज्ञान प्रक्रवति िथा 
वािावरण मन्त्रालर्

८३.५

रेतमट हाइड्रोपावर अविारणा अन रुप बैदेजशक 
रोिगारीवाट आप्रवाह ह ने क्रवप्ररे्णको रकम उपर्ोग गरी 
घ न्त्सा (७२ मे. वा.) र तसम्ब वा (५१ मे.वा.) 
िलक्रवद्य ि आर्ोिनाहरु तनमायण गनय आवश्र्क प्रवन्त्ि 
गने ।

 रेतमट हाइड्रोपावर अविारणा अन रुप क्रवप्ररे्ण रकम उपर्ोग 
गने मोिातलक्रट िर्ार गरी स्वीकृि गने

2073 आर्ाढ उिाय मन्त्रालर्

८४.१
नेपालको सम्भाव्र् िलक्रवद्य ि िमिाको समग्र अदर्र्न 
र्थासम्भव चाँिो सम्पन्न गने ।

नेपालको सम्भाव्र् िलक्रवद्य ि िमिाको समग्र अदर्र्न सम्पन्न 
गरी प्रतिवेदन प्राप्त गने

207३ चैरसम्म उिाय मन्त्रालर्

आर्ोिना पक्रहचान गरी कार्य अगाति वढाउने
2072 र्ाग न 

सम्म
उिाय मन्त्रालर्

नेपाली सेनालाई राक्रिर् प्रसारण लाइनहरूको तनमायणमा सुंलग्न 
गराउने क्रवर्र्मा सम्वि पिहरुसँग छलर्ल गरी अविारणा 
िर्ार गने

2072 प ससम्म उिाय मन्त्रालर् रिा मन्त्रालर्

वैकजपपक ऊिायको उत्पादन र क्रविरणमा ददुंइदै आएको 
सह तलर्ि र अन दान प नरावलोकन गरी पह ँचर्ोग्र् वनाउने

२०७२ र्ाग न
क्रवज्ञान प्रक्रवति िथा 
वािावरण मन्त्रालर्

अथय मन्त्रालर्

सहरी सौर्य ऊिाय कार्यक्रमलाई क्रवस्िार गने २०७३ र्ाग न
क्रवज्ञान प्रक्रवति िथा 
वािावरण मन्त्रालर्

अथय मन्त्रालर्

बार्ोग्र्ाँस प्लान्त्ट ििान कार्य अतभर्ानका रुपमा सम्पन्न गरी 
थप एक लाख प्लान्त्ट ििान गने

२०७३ असार
क्रवज्ञान प्रक्रवति िथा 
वािावरण मन्त्रालर्

कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

नेपाल खाद्य सुंस्थानलगार्ि सम्बि सावयितनक सुंस्थानहरूको 
भण्िारण िमिा उपर्ोग गरी कृर्कहरूले उत्पादन गरेका 
खाद्यान्न, दलहन र िेलहनको खररद गने

ित्काल श रु 
गरी तनरन्त्िर

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

कृक्रर्  क्रवकास मन्त्रालर्

खाद्यान्नको ग णस्िरीर्िाको लातग बिार अन गमन गने ि रुन्त्ि
 वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

कृक्रर् उपिको समथयन म पर् िोक्न पहल गने ि रुन्त्ि
वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्, कृक्रर् क्रवकास 

मन्त्रालर्

८४.२
महत्वपूणय राक्रिर् प्रसारण लाइनहरूको तनमायणमा 
आवश्र्किा अन सार नेपाली सेनालाई समेि सुंलग्न 
गराउने ।

85

राक्रिर् प्रसारण लाइनबाट क्रवद्य ि सेवा उपलब्ि ह न 
नसकेका ग्रामीण बस्िीहरूमा वैकजपपक ऊिायको 
उत्पादन र क्रविरणमा ददुंइदै आएको सह तलर्ि र 
अन दानलाई थप प्रभावकारी बनाउने। सहरी सौर्य ऊिाय 
कार्यक्रमलाई क्रवस्िार गने। िराई, मिेश  र पहािका 
ग्रातमण िेरमा अतभर्ानका साथ बार्ोग्र्ाँस प्लाण्ट 
ििान गने ।

८६.१

नेपाल खाद्य सुंस्थानलगार्ि सम्बि सावयितनक 
सुंस्थानहरूको भण्िारण िमिा उपर्ोग गरी कृर्कहरूले 
उत्पादन गरेका खाद्यान्न, दलहन र िेलहनको खररद 
गने व्र्वस्था तमलाउने।

8
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86.2

तनिी र सहकारी िेरबाट तनमायण गररने खाद्य भण्िार 
िथा शीि भण्िारका लातग उपलब्ि गराइुंदै आएको 
ब्र्ाि िथा पूिँीगि अन दान र क्रवद्य िको तिमाण्ि श पक 
छूटको व्र्वस्थालाई थप प्रभावकारी र पह ँचर्ोग्र् 
बनाउने।

खाद्य भण्िार र शीि भण्िारलाई ददइएको स क्रविा प नरावलोकन 
गने

2072 प स 
मसान्त्ि

वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्, कृक्रर् क्रवकास 

मन्त्रालर्

सरकारी िथा गररवी 
तनवारण मन्त्रालर्

८६.३
खाद्यान्नको कृतरम अभाव सिृना गने र बढी मूपर् तलने 
तबके्रिाहरूको सूक्ष्म तनगरानी गरी कान नी कारवाहीको 
दार्रामा पर्ाउने।

सम्भाक्रवि कालो बिारी िथा िम्माखोरलाई तनर्न्त्रण गनय 
अन गमन गरर थप सूचना सुंकलन गने

ि रुन्त्ि गहृ मन्त्रालर्
वाजणज्र् िथा आपूिी 

मन्त्रालर्

तबमा कारोवारको पाँच प्रतिशि लघ  तबमा ह नै पने ब्र्वस्था 
गरी बाली िथा पश िन बीमाको क्रप्रतमर्ममा अन दान उपलब्ि 
गराउने र विेट अभाव ह न नददने

तनरन्त्िर कृक्रर् क्रवकास मन्त्रलर् अथय मन्त्रालर्

कृक्रर् बीमासँग सम्बजन्त्िि सहकारी कार्यक्रमहरु क्रवस्िार गने र 
सहकारी तबमा प्रणाली अजघ वढाउने

तनरन्त्िर कृक्रर् क्रवकास मन्त्रलर् अथय मन्त्रालर्

बहृिर िान उत्पादन िथा आत्मतनभयर कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा 
ददने

तनरन्त्िर कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

गह ँ र मकैमा आत्मतनभयर ह ने कार्यक्रमको िर्ारी गिे 2072 र्ाग न कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्
िरकारी (टमाटर) मा आत्मतनभयर कार्यक्रम सुंचालन गने 2072 प स कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्
दलहन, िेलहन, द ि िथा द ग्ििन्त्र् पदाथयमा आत्मतनभयर 
कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा ददने

2072 र्ाग न 
देजख

कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

कृक्रर् र्ोग्र् िमीन बाँझो राख्न नपाइने गरी कानूनी व्र्वस्था 
गररने

२०७२ र्ाग न कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्
भतूमस िार िथा व्र्वस्था 

मन्त्रालर्

बाँझो िमीनमा साम क्रहक र करार खेिी गनय भतूमहीन क्रवपन्न 
पररवारलाई पूिँीगि अन दानका साथै ऋणको ब्र्ािमा अन दान 
ददने कार्य क्रवति िर्ार गने

२०७२ र्ाग न कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्

अन दातनि मूपर्मा बीऊ उपलव्ि गराउने 2073 बैशाख कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्

87

लघ  बीमा कार्यक्रममा बाली िथा पश  बीमालाई 
अतनवार्य रूपमा समावेश गने व्र्वस्थालाई प्रभावकारी 
बनाउने। सहकारी सुंस्थाहरू समेि पररचालन गरी कृक्रर् 
बीमासँग सम्बजन्त्िि सरकारी कार्यक्रमहरूलाई क्रवस्िार 
गने।

आगामी द ई वर्यतभर िान, गह ँ, मकै, िािा िरकारी, 
र्लरू्ल, दलहन, मसला, माछामास , अण्िा र दूिमा 
आत्मतनभयर ह ने गरी उत्पादनका कार्यक्रमहरू 
अतभर्ानको रूपमा सञ्चालन गने।

८८.२

कृक्रर्र्ोग्र् िमीन बाँझो राख्न नपाइने व्र्वस्था गने। 
बाँझो िमीनमा साम क्रहक र करार खेिी गनय भतूमहीन 
क्रवपन्न पररवारलाई प िँीगि अन दानका साथै ऋणको 
ब्र्ािमा अन दान ददने।

89

िान, गह ँ, मकै, र्ापर, कोदो िस्िा खाद्यान्न एवुं आल  
र प्र्ाि उत्पादक कृर्क पररवारलाई सह तलर्ि दरमा 
बीऊ उपलव्ि गराउने व्र्वस्था तमलाउने। ट्राजन्त्िट र 
नाकामा थ क्रप्रएको रासार्तनक मल ित्काल क्रकसान 
समि प र् र्ाई क्रहउँदेबालीका लातग आवश्र्क रासार्तनक 
मलको प्रबन्त्ि गने।

८८.१

9
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सहकारी सुंस्थालाई समेि पररचालन गरी रासार्तनक मल 
क्रविरणको प्रवन्त्ि गने

तनरन्त्िर कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

क्रकसानहरूलाई सह तलर्ि कृक्रर् ऋण सहि ढुंगमा उपलव्ि 
गराउन कार्यक्रवति सुंशोिन गने

2072 प स 
मसान्त्ि

अथय मन्त्रालर् कृक्रर् क्रवकास मन्त्रालर्

बैंक िथा क्रविीर् सुंस्थाहरुवाट कृक्रर् िेरमा लगानी वढाउने तनरन्त्िर
अथय मन्त्रालर्, नेपाल राि 

बैंक

91

कोलकिा बन्त्दरगाह िथा सीमा वाररपाररका भन्त्सार 
नाकाहरूमा लामो समर्सम्म कन्त्टेनरहरू रोक्रकुं दा 
व्र्वसार्ीले व्र्होन य परेको अतिररक्त क्रवलम्ब श पक र 
पाक्रकय ङ श पक छूट गराउन कूटनीतिक पहल गने।

 व्र्वसार्ीले व्र्होन य परेको अतिररक्त क्रवलम्ब श पक र पाक्रकय ङ 
श पक छूट गराउन नीतिगि तनणयर् गरी कूटनीतिक पहल गने

२०७२ प स
अथय मन्त्रालर्, वाजणज्र् 
िथा आपूतिय मन्त्रालर् र 

परराि मन्त्रालर्

उद्योगी िथा व्र्वसार्ीहरूले कर क्रववरण ब झाउने र भ  क्तानी 
गने समर् थप गने

आवश्र्किा 
अन सार

अथय मन्त्रालर्

ऋणको साँवा ब्र्ाि भ  क्तानीको प निायतलकीकरणको अवति 
क्रवस्िार गने िथा ब्र्ािको केही अुंश छूट ददने कार्यक्रवति िर्ार 
गने

प स मसान्त्ि अथय मन्त्रालर् नेपाल राि बैंक

प नरुत्थान कोर् सम्वन्त्िी कार्यक्रवति िर्ार गने २०७2 प स अथय मन्त्रालर् नेपाल राि बैंक

 स्वास््र् सेवासँग सम्बजन्त्िि और्ति, अजक्सिन, उपकरण, 
कच्चापदाथय, प्र्ाक्रकङ्सामग्री िथा लेवल, रगि सुंकलन गने 
प्लाक्रिक व्र्ागहरूको आपूतिय सहि बनाउने

तनरन्त्िर
स्वास््र् िथा िनसुंख्र्ा 

मन्त्रालर्
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्

बैकपपीक मागय िथा हवाई मागयवाट और्िी आर्ाि गने  तनरन्त्िर
स्वास््र् िथा िनसुंख्र्ा 

मन्त्रालर्
सबै जशिण सुंस्थाहरुमा पठन पाठन तनर्तमि रुपमा सुंचालन 
गने

ित्काल जशिा मन्त्रालर् गहृ मन्त्रालर्

92

उद्योगी िथा व्र्वसार्ीहरूले कर क्रववरण ब झाउने र 
भ  क्तानी गने समर् थप गने। पर्यटन र उत्पादनमूलक 
उद्योगका साथै दूि, िरकारी र मास  उत्पादक क्रकसानले 
तलएको ऋणको साँवा ब्र्ाि भ  क्तानीको प निायतलकीकरण 
र ब्र्ािको केही अुंश छूट ददने व्र्वस्था गने। उद्योग 
व्र्वसार्को प नरुिार र  प नस्थायपनाका लातगे नेपाल 
राि बैंकमा रहेको प नरुिार कोर्को उपर्ोग गने।

93

स्वास््र् सेवासँग सम्बजन्त्िि और्ति, अजक्सिन, 
उपकरण, कच्चा पदाथय, प्र्ाक्रकङ् सामग्री िथा लेवल, 
रगि सुंकलन गने प्लाक्रिक व्र्ागहरूको आपूतिय सहि 
बनाउने। अत्र्ावश्र्क और्ति हवाइमागयबाट समेि 
ढ वानी गने प्रबन्त्ि तमलाउने।

90

क्रकसानहरूलाई सह तलर्ि कृक्रर् ऋण सहि ढुंगमा 
उपलव्ि गराउने व्र्वस्था तमलाउने। िग्गा तििो राख्न 
नसक्ने क्रकसानका लातग पररर्ोिना वा साम क्रहक 
िमानीमा ऋण ददने व्र्वस्था गने ।

94

सबै जशिण सुंस्थाहरु स चारु गने। र्सका लातग 
जशिक, क्रवद्याथी, अतभभावक, रािनीतिक दल, 
अतिकारकमी र नागररक समािको सहर्ोग ि टाउने।

89

िान, गह ँ, मकै, र्ापर, कोदो िस्िा खाद्यान्न एवुं आल  
र प्र्ाि उत्पादक कृर्क पररवारलाई सह तलर्ि दरमा 
बीऊ उपलव्ि गराउने व्र्वस्था तमलाउने। ट्राजन्त्िट र 
नाकामा थ क्रप्रएको रासार्तनक मल ित्काल क्रकसान 
समि प र् र्ाई क्रहउँदेबालीका लातग आवश्र्क रासार्तनक 
मलको प्रबन्त्ि गने।

10
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एस. एल. सी. का क्रवद्याथीहरुका लातग अदर्र्न सामग्री रेतिर्ो 
र क्रट.भी. च्र्ानलवाट प्रशारण गने

2072 माघ जशिा मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्

प नतनयमायण प्रातिकरण क्रविेर्क व्र्वस्थाक्रपका-सुंसदबाट र्थाशीघ्र 
पाररि गने

२०७२ मुंतसर

प्र.म. िथा मुं. प. को
कार्ायलर् र कानून, न्त्र्ार्
िथा सुंसदीर् मातमला
मन्त्रालर्

प नतनयमायण सम्वन्त्िी कार्यक्रम िि यमा गने २०७2 मुंतसर राक्रिर् र्ोिना आर्ोग

कार्यक्रम जस्वकृि गने 
प्राप्त भएको ७ 

ददनतभर

राक्रिर् र्ोिना आर्ोग

भकूम्प पीतििलाई प्राथतमकिाका आिारमा आवासको ब्र्वस्था 
गने

2073 मुंतसर शहरी क्रवकास मन्त्रालर् राक्रिर् र्ोिना आर्ोग

भकूम्प पीतिि पररवारहरूका लातग व्र्वजस्थि बस्िी क्रवकास 
र्ोिना कार्ायन्त्वर्न गदै आवासको प्रबन्त्ि गनय कार्यक्रम 
सुंचालन गने

२०७२ प स शहरी क्रवकास मन्त्रालर् राक्रिर् र्ोिना आर्ोग

96

भकूम्पपतछको प नतनयमायणका लातग अन्त्िरायक्रिर् सहर्ोग 
ि टाउन आर्ोिना गररएको सम्मेलनमा दािरृाि र 
सुंस्थाहरूले गरेको प्रतिबििा अन रुपको सहर्ोग प्राप्त 
गरी प नतनयमायणको कार्य अगाति बढाउन ित्काल िी राि 
र सुंस्थाहरूसँग सम्झौिा गने।

दािरृाि र सुंस्थाहरुसँग पररर्ोिना सुंझौिा जशघ्र सम्पन्न गने 
२०७२ प स 

मसान्त्ि
अथय मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 

सरकारले घोर्णा गरेको प्रति भकूम्प पीतिि पररवारलाई ददने 
रू.२ लाख सहार्िा रकमको पक्रहलो क्रकस्िा ित्काल तनकासा 
माग गने

2072 मुंतसर सहरी क्रवकास मन्त्रालर्

रकम तनकासा ददने २०७२ प स अथय मन्त्रालर् सहरी क्रवकास मन्त्रालर्

पूणयरूपमा घर िति भएका भकूम्प पीतिि क्रवपन्न पररवारलाई 
साम क्रहक िमानीमा रू.३ लाखसम्म सह तलर्ि दरमा बैंक किाय 
उपलव्ि गराउन क्रवद्यमान कार्यक्रवतिमा सुंशोिन गने

२०७२ प स
अथय मन्त्रालर्, नपाल राि 

बैंक
सहरी क्रवकास मन्त्रालर्

97

सरकारले र्स अजघ घोर्णा गरेको प्रति भकूम्पपीतिि 
पररवार रू. २ लाख सहार्िा रकमको पक्रहलो क्रकस्िा 
ित्काल तनकासा ददने। पूणयरूपमा घर िति भएका 
भकूम्पपीतिि क्रवपन्न पररवारलाई साम क्रहक िमानीमा रू. 
३ लाखसम्म सह तलर्ि दरमा बैंक किाय उपलव्ि 
गराउने व्र्वस्था तमलाउने।

95

प नतनयमायण प्रातिकरण क्रविेर्क व्र्वस्थाक्रपका-सुंसदबाट 
र्थाशीघ्र पाररि गराई प नतनयमायण र प नस्थायपनाको कार्य 
अजघ बढाउने।प नतनयमायण प्रातिकरण स्थापना नह ञ्जले 
प नतनयमायणका कार्यहरू राक्रिर् र्ोिना आर्ोगबाट 
कार्यक्रम स्वीकृि गराई सम्बजन्त्िि मन्त्रालर् मार्य ि 
प्राथतमकिा ददई कार्ायन्त्वर्न गने। भकूम्प पीतिि 
पररवारहरूका लातग व्र्वजस्थि बस्िी क्रवकास र्ोिना 
कार्ायन्त्वर्न गदैआवासको प्रबन्त्ि गने।

94

सबै जशिण सुंस्थाहरु स चारु गने। र्सका लातग 
जशिक, क्रवद्याथी, अतभभावक, रािनीतिक दल, 
अतिकारकमी र नागररक समािको सहर्ोग ि टाउने।
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 क्रपतिि पररवारको हािमा रु १० हिार अन दान उपलब्ि 
गराउने

२०७२मुंतसर 
मसान्त्ि

गहृ मन्त्रालर्
सुंघीर् मातमला िथा 

स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्

िनस्वास््र्का घ म्िी सेवा कार्यक्रमलाई सघन रूपमा सञ्चालन 
गने

१५ ददनतभर 
श रु गरर तनरन्त्िर

स्वास्थ िथा िनसुंख्र्ा 
मन्त्रालर्

सुंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् क्रवकास मन्त्रालर्

कार्यक्रम र कार्यक्रवति िि यमा गने २०७२ प स
श्रम िथा रोिगार 
मन्त्रालर् र उद्योग 

मन्त्रालर्

िालीम कार्यक्रम सञ्चालन गने २०७२ माघ
श्रम िथा रोिगार 
मन्त्रालर् र उद्योग 

मन्त्रालर्
कार्यक्रम िि यमा र स्वीकृति २०७२ प स  सवै मन्त्रालर्हरु राक्रिर् र्ोिना आर्ोग 
प नतनयमायणको कार्य अजघवढाउने र भईरहेको कार्यको अन गमन 
गने

तनरन्त्िर  सवै मन्त्रालर्हरु राक्रिर् र्ोिना आर्ोग 

सरकारी भवनहरुको सवलीकरण, Prefab अस्थार्ी घरहरुको 
तनमायण र ििीग्रस्ि सरकारी भवनको तनमायण गने

तनरन्त्िर सहरी क्रवकास मन्त्रालर् राक्रिर् र्ोिना आर्ोग 

नेपाल क्रवद्य ि प्रातिकरण अन्त्िरगि रहेका भ  कम्पवाट भजत्कएका 
क्रवद्य ि गहृका सुंरचनाहरु प नतनयमायण श रु गने

2072 प स उिाय मन्त्रालर् राक्रिर् र्ोिना आर्ोग 

101

नेपालको सुंक्रविानबमोजिम नर्ाँ बनाउन पने र सुंक्रवदान 
अन कूल बनाउन सुंशोिन गन यपने कान न मस्र्ौदाको 
कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अजघ बढाउने।

नर्ाँ बनाउन पने र सुंशोिन गन यपने कान नहरुको सुंशोिन 
क्रविेर्क सुंसदमा पेश गने

2072 प स तभर
कानून, न्त्र्ार् िथा 

सुंसदीर् मातमला मन्त्रालर्
 सबै मन्त्रालर्  

102
सुंक्रविानको सवोच्चिा र कान नी राज्र्को मान्त्र्िा 
अन रुप शाजन्त्ि स व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउने।

एक्रककृि स रिा र्ोिना 2072 िर्ार गरर कार्ायन्त्वर्नमा 
पर्ाउने

२०७२ मुंतसर गहृ मन्त्रालर् 

स रिा तनकार्का क्रवशेर् गस्िी पररचालन गने २०७२ मुंतसर गहृ मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्
भन्त्सार नाका र तसमा गस्िी अन गमन गनय क्रवशेर् टोली 
पररचालन गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय, गहृ 

 र अथय मन्त्रालर्

भन्त्सार नाका, राक्रिर् िथा िेरीर् लोकमागय, औद्योतगक 
कोररिोर, जशिा, स्वास््र्लगार्िका सावयितनक 
िेरहरूमा अवरोि ह न नददन, ल टपाट िस्िा 
आपरातिक क्रक्रर्ाकलापहरू तनर्न्त्रण गनय र असहि 
पररजस्थतिको अवाजछछि र्ाइदा तलन खोज्ने र 
कालोबिारी गने व्र्जक्त िथा समूहलाई तनर्न्त्रण गनय 
प्रभावकारी कदम चापने।

99

भकूम्प प्रतिरोिी भवन तनमायण गनयका लातग दि र 
अियदि व्र्ावसाक्रर्क कामदार िर्ार गनय तसकमी, 
िकमी, वार्ररङ, प्लजम्बङसम्बन्त्िी िालीम कार्यक्रमहरू 
अतभर्ानको रूपमा सञ्चालन गने।

98

पूणयरूपमा घर िति भएका भकूम्पपीतिि पररवारलfई 
आसन्न िािोर्ाममा न्त्र्ानो कपिा खररद गनय मुंतसर 
मसान्त्ि तभर रु १० हिार अन दान उपलव्ि गराउने 
व्र्वस्था गने । भकूम्पपीतिि व्र्जक्तहरूको स्वास््र् 
जस्थति तबग्रन नददन िनस्वास््र्का घ म्िी सेवा 
कार्यक्रमलाई सघनरूपमा सञ्चालन गने।

100

भकूम्पबाट भजत्कएका पूवायिारहरूमदरे् क्रवश्व सम्पदा 
सूचीमा परेका ऐतिहातसक िरोहर एवुं मठमजन्त्दर, 
क्रवद्यालर्, स्वास््र् चौकी, सावयितनक भवनहरू, सिक 
िथा प लहरू, क्रवद्य ि गहृहरूको प नतनयमायण प्राथतमकिाका 
आिारमा ित्काल स रू गने।

103
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नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी बल/रा.अ.तब.को प्रभावकारी 
पररचालन गरर असहि पररजस्थतिबाट अबाजञ्चि र्ाइदा तलन 
खोज्ने कालो बिारीको तनर्न्त्रण गने

ि रुन्त्ि गहृ मन्त्रालर्

अवैि व्र्ापार तनर्न्त्रण िथा वैि व्र्ापारलाई सहिीकरण एवुं 
रािस्व च  हावट र करछली तनर्न्त्रण गनय क्रवशेर् गस्िी 
पररचालन गरी अन गमन िथा अन सन्त्िान गने

2072 मुंतसर अथय मन्त्रालर् गहृ मन्त्रालर् 

भन्त्सार क्रवभाग र आन्त्िररक रािस्व क्रवभागको क्रवद्य िीर् 
ि्र्ाुंकका आिार समेि तलई एकीकृि िोजखम क्रववरण (Risk 
profile) िर्ार गरी रािस्व िोजखमको न्त्रू्नीकरण गने

ित्काल अथय मन्त्रालर् गहृ मन्त्रालर् 

सीमामा ह न सक्ने सुंभाक्रवि अबैि आर्ाि तनर्ायि रोक्न स रिा 
तनकार्हरुको पररचालन गने ।

ित्काल गहृ मन्त्रालर् अथय मन्त्रालर्

ऊिाय खपिमा तमिव्र्क्रर्िा कार्म गनय तनदेजशका िर्ार गने 2072 प स १५ उिाय मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 

अत्र्ावश्र्क र म ल कको प्रतितनतित्व ह न पने अवस्थामा बाहेक 
सरकारी खचयमा क्रवदेश भ्रमण नगररने ित्काल/ तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 

कार्ायलर् सुंचालन, उिाय िथा इन्त्िन खपि, सेतमनार, गोष्ठी र 
क्रवक्रवि खचयमा २५ प्रतिशि कटौिी गने गरी तमिव्र्क्रर्िा 
सम्वजन्त्ि तनदेजशका मजन्त्रपररर्दमा पेश गने

२०७२ मुंतसर अथय मन्त्रालर्

दाि ृतनकार् र सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्को सुंर् क्त अन गमन टोली 
गठन गरी पररचालन गने

तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर् सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्

दाितृनकार्सँग समन्त्वर् र सहिीकरण गने तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर् सम्वजन्त्िि मन्त्रालर्

 क्रवभागीर् प्रम ख, आर्ोिना प्रम ख र कार्ायलर् प्रम खसँग 
कार्यसम्पादन सम्झौिा गने २०७२ मुंतसर

सवै मन्त्रालर्

कार्यसम्पादन करार बमोजिम काम भए नभएको अन गमन गने
तनरन्त्िर सवै मन्त्रालर्

आतिकाररक टे्रि र् तनर्नको तनबायचन घोर्णा गने 
२०७२ माघ

श्रम िथा रोिगार 
मन्त्रालर्

सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्

भन्त्सार नाका, राक्रिर् िथा िेरीर् लोकमागय, औद्योतगक 
कोररिोर, जशिा, स्वास््र्लगार्िका सावयितनक 
िेरहरूमा अवरोि ह न नददन, ल टपाट िस्िा 
आपरातिक क्रक्रर्ाकलापहरू तनर्न्त्रण गनय र असहि 
पररजस्थतिको अवाजछछि र्ाइदा तलन खोज्ने र 
कालोबिारी गने व्र्जक्त िथा समूहलाई तनर्न्त्रण गनय 
प्रभावकारी कदम चापने।

104

सरकारी कार्ायलर्, सावयितनक एवुं तनिी प्रतिष्ठान िथा 
सुंस्थाहरूको ऊिाय खपिमा तमिव्र्क्रर्िा कार्म गने। 
सरकारी स्रोिबाट ह ने इन्त्िन, कार्ायलर् सामान, 
सेतमनार, गोष्ठी िथा क्रवक्रवि खचय एवुं भकूम्पको िति 
बाहेकको ममयि खचयमा कटौिी गने। अत्र्ावश्र्क र 
म ल कको प्रतितनतित्व ह नैपने अवस्थामा बाहेक सरकारी 
खचयमा क्रवदेश भ्रमण नगररने ।

107
क्रवभागीर् प्रम ख अर्ोिना प्रम ख र कार्ायलर् प्रम खसुंग 
कार्य सुंम्पादन सुंझौिा गरी कार्य सुंम्पादनमा 
िवार्देक्रहिा अतभवकृ्रि गने ।

108
आगामी िीन मक्रहनातभर आतिकाररक टे्रि र् तनर्नको 
तनबायचन गने।

105

106
वैदेजशक सहार्िामा सञ्चातलि आर्ोिना िथा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्वर्नको असहििालाई सम्बोिन गनय दाि ृ
तनकार्सँग समेि समन्त्वर् गरी सहिीकरण गने।

सीमा िेरहरूमा ह नसक्ने अवैि आर्ाि तनर्ायि रोक्न 
भन्त्सार एवुं स रिा तनकार्हरूको समन्त्वर्ात्मक र 
प्रभावकारी पररचालन गने। रािस्व च  हावट र कर 
छली तनर्न्त्रण गनय क्रवशेर् गस्िी पररचालन गने।

103
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तनवायचन सुंम्पन्न गने 
२०७२ र्ाग न

श्रम िथा रोिगार 
मन्त्रालर्

सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्

 सबै कमयचारीलाई थप मेहनि र जिम्मेवारीबोिका साथ काम 
गनय आह्ववान गने /  तनदेशन ददने २०७२ मुंतसर

सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्

खटाएको स्थानमा निाने, सेवा प्रवाहमा लापरवाहीगने र 
िोक्रकएको काम समर्मै सम्पन्न नगने कमयचारीहरूको अन गमन 
गने

तनरन्त्िर सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 

कार्यसम्पादनमा आिाररि तनष्पि मूपर्ाुंकन गने तनरन्त्िर सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्
सेवाप्रवाह गने कार्ायलर्हरुका कमयचारी केजन्त्िर् तनकार्मा 
कािमा नराख्ने

२०७२ प स सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 

कार्यसम्पादनमा आिाररि प रस्कार र दण्ि प्रणालीको क्रवकास 
गने

२०७२ प स सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्
सेवा सुंचालन सम्वन्त्िी 

मन्त्रालर्

जिपला जस्थि कार्ायलर्हरुमा कमयचारी अभाव ह न नददने २०७२ प स सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्
सेवा सुंचालन सम्वन्त्िी 

मन्त्रालर्

तनदेजशका िर्ार गने २०७२ प स
भौतिक पूवायिार िथा 

र्ािार्ाि मन्त्रालर्, सहरी 
क्रवकास मन्त्रालर्

अन गमन गरी दण्िीि र प रस्कृि गने
२०७२ माघ 
देजख तनरन्त्िर

भौतिक पूवायिार िथा 
र्ािार्ाि मन्त्रालर्, सहरी 

क्रवकास मन्त्रालर्

इन्त्िन, खाद्यान्न र दैतनक उपभोगका अत्र्ावश्र्क सामग्रीको 
तबक्री क्रविरणलाई व्र्वजस्थि गनय सुंर्न्त्र िर्ार गने

२०७२ मुंतसर वाजणज्र् िथा आपूतिय 
मन्त्रालर्

गहृ मन्त्रालर्

 बिार अन गमनका लातग सरोकारवाला तनकार्, उपभोक्ता 
क्रहिसँग सम्बजन्त्िि सुंघसुंस्था र तनिी िेर सजम्मतलि अन गमन 
टोली प्रभावकारी रुपमा पररचालन गने

तनरन्त्िर
वाजणज्र् िथा आपूतिय 

मन्त्रालर्
गहृ मन्त्रालर्

अदर्र्न  टोली गठन गने २०७२ मुंतसर अथय मन्त्रालर् नेपाल राि बैंक
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आगामी िीन मक्रहनातभर आतिकाररक टे्रि र् तनर्नको 
तनबायचन गने।

उच्चस्िरको कार्यसम्पादन गने कमयचारीलाई सम्मातनि गने 
कार्यक्रवति िर्ार गने

२०७२ प स सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्

बन्त्द, हििाल र आपूतिय प्रणालीको अवरोिले अथयिन्त्रमा 
पारेको प्रभावको तनरन्त्िर अदर्र्न गररने। र्स 
श् वेिपरमा उजपलजखि कार्यहरूको अन गमन गनय तनिी 
िेर समेि सजम्मतलि उच्चस्िरीर् सतमति गठन गररने। 
र्स सतमतिले पररजस्थतिको क्रवश् लेर्ण गरी ित्काल 
चापन पने कदमहरू पक्रहचान गरी कार्ायन्त्वर्नका लातग 
नेपाल सरकारलाई तसर्ाररस गने।

सबै कमयचारीलाई थप मेहनि र जिम्मेवारीबोिका साथ 
काम गनय अतभप्ररेरि गने। सेवा प्रवाह गने 
कार्ायलर्हरूमा रािसेवक कमयचारीको अभाव ह न ददइने 
छैन। र्स्िा कार्ायलर्हरूमा खक्रटएका रािसेवकहरूले 
कार्यस्थलमा गई सेवा प्रवाह गन यपने। खटाएको स्थानमा 
निाने, सेवा प्रवाहमा लापरवाही गने र िोक्रकएको काम 
समर्मै सम्पन्न नगने कमयचारीहरूलाई क्रवभागीर् 
कारवाही गने।उच्चस्िरको कार्यसम्पादन गने 
कमयचारीलाई सम्मातनि गने।

सावयितनक तनमायणमा काब बाक्रहरको पररजस्थति बाहेक 
समर् र लागि बढाउने तनमायण व्र्वसार्ी र प्राक्रवतिक 
कमयचारीलाई िवार्देही बनाइने। तनिायररि बिेटको 
पररतितभर रही समर्सीमातभरै सावयितनक तनमायण कार्य 
सम्पन्न गने कमयचारी र तनमायण व्र्वसार्ीलाई प्रोत्साक्रहि 
गररने।

इन्त्िन, खाद्यान्न र दैतनक उपभोगका अत्र्ावश्र्क 
सामग्रीको तबक्री क्रविरणलाई व्र्वजस्थि गनय, मापदण्ि 
तनिायरण गनय र बिार अन गमनका लातग सरोकारवाला 
तनकार्, उपभोक्ता क्रहिसँग सम्बजन्त्िि सुंघसुंस्था र तनिी 
िेर सजम्मतलि सुंर्न्त्र अक्रवलम्ब तनमायण गरी पररचालन 
गने।

14



व ुंदा नुं. नीति िथा कार्यक्रम क्रक्रर्ाकलाप समर् तसमा जिम्मेवार तनकार् सहर्ोगी तनकार् प्रगिी

मजन्त्रस्िररर् अन गमन सुंर्न्त्र गठन गने २०७२ मुंतसर अथय मन्त्रालर्
अदर्र्न प्रतिवेदन िथा अन गमन प्रतिवेदन तलने तनरन्त्िर अथय मन्त्रालर् सबै मन्त्रालर् 
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सबै मन्त्रालर्

बन्त्द, हििाल र आपूतिय प्रणालीको अवरोिले अथयिन्त्रमा 
पारेको प्रभावको तनरन्त्िर अदर्र्न गररने। र्स 
श् वेिपरमा उजपलजखि कार्यहरूको अन गमन गनय तनिी 
िेर समेि सजम्मतलि उच्चस्िरीर् सतमति गठन गररने। 
र्स सतमतिले पररजस्थतिको क्रवश् लेर्ण गरी ित्काल 
चापन पने कदमहरू पक्रहचान गरी कार्ायन्त्वर्नका लातग 
नेपाल सरकारलाई तसर्ाररस गने।

सतमिा गने र आवश्र्क तनणयर् तलने 
प्रत्रे्क 

१५/१५ ददन
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