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प्राक्कथन 

नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजजम आतथिक िर्ि 207५/7६ को यथाथि र आतथिक िर्ि 
2076/77 को फागनु मसान्त्तसम्मको खर्ि र प्राप्त उपलजधध समािेश भएको मन्त्रालयगत प्रगतत 
वििरण तयार गररएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्िको वििरण र त्यसबाट भएको 
उपलजधध सम्बजन्त्धत प्रदेश संसद र सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको सभामा जानकारी गराउन ु पने 
काननुी व्यिस्था रहेकोले उक्त वििरण यसमा समािेश गररएको छैन।  

र्ाल ुआतथिक िर्ि 2076/77 को बजेटले जीिनस्तरमा गणुात्मक सधुार गने, सामाजजक न्त्याय 
सवहतको द्रतु आतथिक विकास गने र समाजिाद उन्त्मखु अथितन्त्रको आधारजशला तनमािण गने उद्देश्य 
तलएको छ। बजेटको प्रभािकारी कायािन्त्ियनका लातग कायिक्रम स्िीकृतत र संशोधन, खर्ि गने 
अजततयारी, तनकासा, लेखाङ्कन, भकु्तानी र प्रततिेदन, आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रणालीमा सधुार 
भएको छ। संघीय वित्तीय व्यिस्थापन प्रणालीलाई जजम्मेिार, पारदशी, नततजामूलक तथा 
उत्तरदायी बनाउन, समविगत आतथिक स्थावयत्ि कायम गनि, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
आतथिक कायिवितध तनयतमत तथा व्यिजस्थत गनि आतथिक कायिवितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, 
2076 लाग ुगररएको छ। तदनरुूप वित्तीय उत्तरदावयत्ि प्रस्टरुपमा कायम भएकोछ, आयोजना 
छनौट प्रकृयामा सधुार भएकोछ एिं मध्यकालीन खर्ि संरर्नालाई संस्थागत गररएको छ। संघमा 
मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली (LMBIS), प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली 
(PLMBIS) र अतधकांश स्थानीय तहमा सजितकोर् व्यिस्थापन प्रणाली (SuTRA) कायािन्त्ियनमा 
आइसकेको छ।  

गत आतथिक िर्ि 207५/7६ को वितनयोजजत बजेटको खर्ि र सोको उपलजधध उत्साहप्रद रहेको 
छ। र्ाल ु आतथिक िर्ि 2076/77 को फागनु मसान्त्तसम्मको खर्ि र सोको उपलजधध 
सन्त्तोर्जनक रहे तापतन कोरोना महामारीको रोकथाम र तनयन्त्रण गनि र्ातलएका कदमहरूबाट 
साििजतनक सेिा प्रिाह र विकास तनमािण प्रभावित भएको छ। 

प्रस्ततु वििरणले मन्त्रालयहरूलाई र्ाल ु आतथिक िर्िमा वितनयोजजत बजेट, खर्िको अिस्था र 
हााँतसल भएका उपलजधधका सम्बन्त्धमा संघीय संसदलाई यथाथि जानकारी हनुे र यससाँग सरोकार 
रात ने सबैलाई उपयोगी हनुे विश् िास तलएको छु। अन्त्तमा, यो वििरण तयार गने कायिमा संलग्न 
सबैलाई धन्त्यिाद ददन र्ाहन्त्छु। 

 

               डा. यिुराज खततिडा 
207७, जेठ          अथिमन्त्री 



 

प्रगतत वििरणको सम्बन्त्धमा 
 

 प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा सबै मन्त्रालयहरूको संजक्षप्त पररर्य, गत आतथिक िर्ि २०७5/७6 

को यथाथि खर्ि र प्रगतत, आतथिक िर्ि २०७6/७7 मा वितनयोजन ऐनद्वारा मन्त्रालयहरुलाई 

वितनयोजजत बजेटको 2076 फागनु मसान्त्तसम्मको खर्िको वििरण तथा २०७6 फागनुसम्म 

सम्बजन्त्धत मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरू र बजेट िक्तव्यमा उजललजखत 

नीतत तथा कायिक्रमहरुको प्रगतत वििरण संजक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 आतथिक ऐन, २०७5 बमोजजम आतथिक िर्ि २०७5/७6 को तेश्रो र्ौमातसक अितध तथा 

आतथिक ऐन, २०७६ बमोजजम २०७६ फागनुसम्म सम्बजन्त्धत तनकायको तसफाररसमा प्रदान 

गररएको राजस्ि छुटको वििरण, आतथिक िर्ि 2075/76 मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको 

िैदेजशक सहायताको वििरण र र्ाल ु आतथिक िर्ि २०७६/७७ को फागनुसम्म नेपाल 

सरकारलाई प्राप्त िैदेजशक सहायताको आयोजनागत प्रततबद्धता वििरण समेत समािेश गररएको 

छ। 

 प्रस्ततु वििरणमा सम्बजन्त्धत मन्त्रालयले उपलधध गराएका तथ्याङ्क, प्रगतत एिं सोसाँग 

सम्बजन्त्धत वििरणका अततररक्त खर्िको सम्बन्त्धमा महालेखा तनयन्त्रक कायािलयको खर्ि 

व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सूर्ना प्रणालीमा आधाररत तथ्याङ्क समेत प्रस्ततु गररएको छ।  

 

अथि मन्त्रालय 

  



विर्य-सूर्ी 
क्र.सं. मन्त्रालयको नाम पषृ्ठ संतया 

1.  प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 1-13 

१.क. राविय पनुतनिमािण प्रातधकरण 14-20 

2.  अथि मन्त्रालय  21-52 

3.  उद्योग, िाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 53-72 

4.  उजाि, जलस्रोत तथा तसाँर्ाइ मन्त्रालय 73-98 

5.  काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 99-103 

6.  कृवर् तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 104-122 

7.  खानेपानी मन्त्रालय 123-130 

8.  गहृ मन्त्रालय 131-143 

9.  परराि मन्त्रालय 144-161 

10.  भतूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी तनिारण मन्त्रालय 162-174 

11.  भौततक पूिािधार तथा यातायात मन्त्रालय 175-190 

12.  मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 191-204 

13.  यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 205-214 

14.  रक्षा मन्त्रालय 215-227 

15.  िन तथा िातािरण मन्त्रालय 228-238 

16.  जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालय 239-252 

17.  श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 253-263 

18.  संस्कृतत, पयिटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 264-276 

19.  संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 277-288 

20.  सञ् र्ार तथा सूर्ना प्रवितध मन्त्रालय 289-299 

21.  शहरी विकास मन्त्रालय 300-309 

22.  स्िास्थ्य तथा जनसङ् तया मन्त्रालय  310-324 

अनसूुर्ीहरू 325-329 

1. िैदेजशक सहायता प्रातप्तको वििरण 
 

 
2. िैदेजशक सहयोग सम्बन्त्धमा भएका सम्झौताको वििरण 
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संिैधातनक तनकाय/मन्त्रालयगत व्यय वििरण 
(रू. हजारमा) 

अनदुान 
संकेत 

मन्त्रालय/तनकाय 
आतथिक िर्ि 

2075/76 को 
यथाथि खर्ि 

आतथिक िर्ि 
2076/77 को 
वितनयोजजत बजेट 

आतथिक िर्ि 
2076/77 को 
संशोतधत अनमुान 

101 रािपतत 202405 252800 139900 

102 उपरािपतत 46246 45900 39500 

103 प्रदेश प्रमखुहरू 182243 247500 185100 

202 संघीय संसद  1190264 1308800 1098700 

204 अदालत 4353163 6207600 5221600 

206 अजततयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग 712819 1338800 1152300 

208 महालेखापरीक्षकको कायािलय 510618 706800 514000 

210 लोक सेिा आयोग 573325 753400 599800 

212 तनिािर्न आयोग 330928 522300 662200 

214 राविय मानि अतधकार आयोग 169834 255800 200700 

218 न्त्याय पररर्द् 54359 52100 44000 

220 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 59026 102000 70800 

222 राविय मवहला आयोग 102687 120300 78200 

224 राविय दतलत आयोग 37835 50300 29700 

226 राविय समािेशी आयोग 49757 50100 29000 

228 आददिासी जनजातत आयोग 45206 50200 24500 

230 मधेशी आयोग 35681 50100 30900 

232 थारू आयोग 20625 49900 32100 

234 मजुस्लम आयोग 47868 50100 34000 

301 प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कायािलय 3519818 
 

4656800 3712700 

305 अथि मन्त्रालय 7083356 22662100 15320800 

307 उद्योग, िाजणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय  5089270 10627400 5527200 

308 ऊजाि, जलस्रोत तथा तसाँर्ाइ मन्त्रालय 31805336 46480300 26302900 

311 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 287380 509100 399500 

312 कृवर् तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय * 25909928 28093400 17151900 

313 खानेपानी मन्त्रालय 9383979 25398500 13904800 



अनदुान 
संकेत मन्त्रालय/तनकाय 

आतथिक िर्ि 
2075/76 को 

यथाथि खर्ि 

आतथिक िर्ि 
2076/77 को 
वितनयोजजत बजेट 

आतथिक िर्ि 
2076/77 को 
संशोतधत अनमुान 

314 गहृ मन्त्रालय 55351265 135593400 105681900 

325 सस्कृतत, पयिटन तथा नागररक उड्डयन 
मन्त्रालय 

3532652 5282400 3470800 

326 परराि मन्त्रालय 4186978 6058400 4309000 

329 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 9208099 13839300 10323600 

336 भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तनिारण  
मन्त्रालय * 

 7687700 5682300 

337 भौततक पूिािधार तथा यातायात मन्त्रालय 98613701 156633200 89025900 

340 मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय 

409735 775500 540400 

343 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 3517109 3475100 4092500 
345 रक्षा मन्त्रालय 50285674 50271100 48243700 
347 शहरी विकास मन्त्रालय 26089572 36417600 22394500 
350 जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्त्रालय 36452709 65281700 34043800 

358 सूर्ना तथा सिार प्रवितध मन्त्रालय 5141599 6359300 5236400 

365 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन 
मन्त्रालय 

56657628 31824200 14736800 
370 स्िास्थ्य तथा जनसङ् तया मन्त्रालय 24485522 42670900 23790100 
371 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 2781818 6405200 2130500 
391 राविय योजना आयोग 508761 1015600 764500 

392 राविय पनुतनिमािण प्रातधकरण 89661261 
 

141154600 70306900 
501 अथि मन्त्रालय- वित्तीय व्यिस्था 98125001 101221200 68752400 

502 अथि मन्त्रालय- आन्त्तररक ऋण भकु्तानी 50522494 62435100 62345600 

503 अथि मन्त्रालय- िैदेजशक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीय) 

21556602 24738800 24689300 

504 अथि मन्त्रालय- िैदेजशक ऋण भकु्तानी 
(दद्वपक्षीय) 

2987449 6368400 6356900 

601 अथि मन्त्रालय- कमिर्ारी सवुिधा तथा 
सेिातनितृ सवुिधा 

50023170 86100000 64743900 

602 अथि मन्त्रालय- विविध 7371950 77050500 26445900 

701 प्रदेश  110466981 99844400 94319500 
801 स्थानीय तह 210715409 213821100 188425800 

  जम्मा 1110457095 1532967100 1073359700 
                                                                                                       

* आ.ि.075/76 मा कृवर् तथा पशपुन्त्छी मन्त्रालय र भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तनिारण मन्त्रालयको बजेट कृवर्, भतूम व्यिस्था 
तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा बजेट वितनयोजन भएको हुाँदा उक्त आ.ि.को यथाथि खर्ि कृवर् तथा पशपुन्त्छी मन्त्रालयमा संयकु्त रूपमा 
समािेश गररएको।  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 1 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 

देशको सिोच्च प्रशासतनक तनकायको रूपमा रहेको यस कायाालयले समग्र सािाजतनक नीतत तजजामाको संयोजन 
तथा नीतत कायाान्त्ियनको अनजगमनसम्बन्त्धी काया गदाछ। विधेयक तथा अध्यादेश स्िीकृततको प्रवियालाई 
अगाति बढाउने, तनयम तथा आदेश स्िीकृत गरी जारी गराउने काया गनजाका साथै नेपाल सरकारको तत्कालीन, 
मध्यकालीन तथा दीर्ाकालीन नीतत तथा रणनीततको तजजामा, स्िीकृतत तथा कायाान्त्ियनको अनजगमन, मूल्याङ्कनको 
काया यस कायाालयले गदाछ। यस कायाालयले नपेाल सरकारका मन्त्रालय एिं तनकायहरूबाट सम्पादन हजन े
कायाको रेखदेख, तनयन्त्रण, तनरीक्षण, समन्त्िय तथा अनजगमन, मूल्याङ्कनको काया गदाछ। देशको राजनीततक, 
आतथाक, सामान्त्जक, प्रशासतनक तथा शान्त्न्त्त सजव्यिस्थाको गततवितध बारेमा अद्याितधक जानकारी तलने तथा 
अनजगमन गने, व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, शासकीय सजधार तथा भ्रष्टाचार तनयन्त्रण, सदाचार प्रिर्द्ान, 
प्रशासतनक पजनसंरचना, द्विपक्षीय िा बहजपक्षीय सन्त्न्त्ध/सम्झौता िा सहमतत कायाान्त्ियनको अनजगमन, मानि 
अतधकारको संरक्षण र प्रिर्द्ानसम्बन्त्धी कायाहरू पतन गदाछ।  
 

 

२. दीर्ाकालीन सोच:  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयलाई सजशासनको नेततृ्िदायी र उत्कृष्ट तनकायको रूपमा स्थावपत  
गने। 

 

 

३. उद्दशे्य:  

 प्रशासनयन्त्रलाई विश्वसनीय, पररणाममजखी, उत्तरदायी र सक्षम बनाउन,े 
 सािाजतनक सेिा प्रिाहलाई दक्ष र प्रभािकारी बनाउने, 
 सािाजतनक नीतत तथा योजना कायाान्त्ियनलाई नततजामूलक बनाउने, 
 मानि अतधकारको प्रिर्द्ान गने, 
 विद्यजतीय शासनलाई बढािा द्वदने, 
 मन्त्रालय तथा तनकायहरूको रेखदेख र तनयन्त्रण गने, 
 विकास तनमााण कायालाई पारदशी तथा जनमैरी बनाउन,े 
 शून्त्य सहनशीलतामार्ा त भ्रष्टाचार तनिारण गने, 
 सदाचार पर्द्ततलाई प्रोत्साहन गने।  

 

 

४. रणनीततिः 
 भौततक पूिााधार विकासमा समन्त्िय एिं सजधार गने, 
 विद्यजतीय शासन प्रणालीको विकास एिं विस्तार गने, 
 िेस्क प्रणालीमा आधाररत ितामान संगठन संरचनालाई थप सजदृढ गने, 
 कायासम्पादन सूचकमार्ा त नततजामूलक व्यिस्थापन पर्द्तत लागू गने, 
 गजनासो व्यिस्थापनलाई सजदृढ गने, 
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 सािाजतनक सेिा प्रिाहको अनजगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभािकारी बनाउने, 
 भकूम्पपतछको पजनतनामााण कायामा सहजीकरण गने, 
 मानि अतधकारको संरक्षण एिं प्रिर्द्ान गने, 
 संर्ीयता कायाान्त्ियनको विषयमा समन्त्िय एिं सहजीकरण गने। 

 

५. कायाक्षरे  

नेपाल सरकार (कायाविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्त्जम यस कायाालयले सम्पादन गनजापने कायाहरू 
देहायअनजसार रहेका छन:् 

 मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी, 
 नेपाल सरकारको कायाविभाजन र कायासम्पादन तनयमािली तजजामा तथा कायाान्त्ियन, 

 नेपालको शासन व्यिस्थाको सामान्त्य तनदेशन, तनयन्त्रण र सञ्चालन, 

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्का तनणायको कायाान्त्ियन र अनजगमन, 

 नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कायाको रेखदेख तनरीक्षण, तनयन्त्रण र समन्त्िय, 

 नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्ाकालीन नीतत, आितधक योजना र रणनीततको तजजामा, स्िीकृतत, 
कायाान्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन, 

 प्रचतलत कानजनबमोन्त्जम प्रमाणीकरण गनजापने तलखत, 

 संर्ीय विधेयक, अध्यादेश, तनयम, आदेश, तनदेन्त्शका र कायावितधसम्बन्त्धी, 
 मजलजकको राजनीततक, आतथाक, सामान्त्जक अिस्था, पूिााधार, राविय सजरक्षा, शान्त्न्त्त सजव्यिस्था, 

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

 शासकीय प्रबन्त्ध, सजशासन प्रिर्द्ान र प्रशासतनक सजधार, 

 द्विपक्षीय तथा बहजपक्षीय सन्त्न्त्ध, सम्झौता, समझदारी र सहमतत कायाान्त्ियनको अनजगमन, 

 संर्ीय शासन प्रणाली र अन्त्तर प्रदेशसम्बन्त्धी काया, 
 प्रधानमन्त्रीको सम्पका  र सञ्चार, 

 प्रधानमन्त्रीको तनदेशन कायाान्त्ियन, 

 मानि अतधकारको संरक्षण, प्रिर्द्ान, समन्त्िय र प्रततिेदन, 

 भ्रष्टाचार विरुर्द्को नीतत, योजना तथा कायाान्त्ियन, 

 रािपतत र उपरािपततको कायाालयसम्बन्त्धी, 
 संिैधातनक पररषद्, 

 संर्ीय संसदको अतधिेशन आव्हान र अन्त्त्य, 

 प्रदेश प्रमजखसम्बन्त्धी, 
 परराि तथा सजरक्षा मातमला, 
 अन्त्ततयार दजरुपयोग अनजसन्त्धान आयोग, 

 लोक सेिा आयोग, 

 राविय मानि अतधकार आयोग, 

 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय र सरकारी िवकलको सम्पका  तनकाय, 

 राविय योजना आयोग, 
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 राविय पजनतनामााण प्रातधकरण, 

 लगानी बोिा, 
 राविय सतका ता केन्त्र, 

 सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय, 

 नेपाल ट्रष्टको कायाालय, 
 गररबी तनिारण कोष, 

 राविय अनजसन्त्धान विभाग, 

 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग, 

 राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग, 

 नीतत अनजसन्त्धान प्रततष्ठान, 

 राविय तथा अन्त्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नततजा व्यिस्थापन, 

 प्रदेशका पदातधकारी तथा कमाचारीको िैदेन्त्शक भ्रमणसम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ि, 

 गैरसरकारी संस्थाको तनयमनसम्बन्त्धी मापदण्ि, 

 भ्रष्टाचार तनगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्ि अनजसन्त्धान, सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण, लगानी बोिा, गररबी तनिारण 
कोष, सािाजतनक खररद र राविय पजनतनामााणसम्बन्त्धी तनकायहरू र सोसम्बन्त्धी नीतत, कानजन मापदण्ि, 

 विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी समन्त्िय, 

 प्रधानमन्त्री केन्त्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन, 

 अदालतको रै्सला कायाान्त्ियन तथा अनजगमन, 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बन्त्न्त्धत राविय तथा अन्त्तरााविय संस्थासँग सन्त्न्त्ध, 
सम्झौता, सम्पका  र समन्त्िय, 

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

 नेपाल न्त्याय सेिाको सरकारी िवकल समूहको सञ्चालन, 

 अिन्त्शष्ट अतधकारको प्रयोग, 

 प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी अन्त्य कायाहरू। 
 

६. आतथाक िषा 2076/77 को बजेट िक्तव्यमा उन्त्ल्लन्त्खत नीतत र कायािमका बजदँाहरूको 
2076 र्ागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः  

बजदँा नं. बजेट िक्तव्यको संन्त्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

251 नेपालमा लगानीको िातिरण अनजकूल बनाई 
जगतमा नेपालको वित्तीय साख अतभिवृर्द् गना 
सम्पतत शजर्द्ीकरण तथा आतङ्ककारी कायामा 
वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्धी अन्त्तरााविय 
प्रततबर्द्ताहरू पूरा गररनेछ। सम्पतत 
शजर्द्ीकरण तथा आतङ्ककारी वियाकलापमा 

 सम्पतत शजर्द्ीकरण तथा आतङ्किादी 
वियाकलापमा वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्धी 
श्रव्य दृश्य (अतियो तभतियो) सामग्री उत्पादन 
भएको।  

 नेपाल प्रहरीसँग आतङ्किादी वियाकलापमा 
वित्तीय लगानी तनिारण सम्बन्त्धमा पारस्पररक 
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वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्धी रणनीततक 
कायायोजना कायाान्त्ियन गररनेछ।  

समझदारी (MoU) सम्पन्न भएको।  
 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण तथा आतङ्ककारी 
वियाकलापहरूमा वित्तीय लगानी 
तनिारणसम्बन्त्धी रणनीततक कायायोजना तयार 
भई कायाान्त्ियनमा रहेको।  

252 शासकीय स्िच्छता र सजशासन प्रिर्द्ानलाई 
सिोपरी प्राथतमकतामा राखी सबै क्षेरमा 
सदाचार पर्द्तत अिलम्बन गररनेछ। 
राज्यको सम्पतत अनतधकृत दोहन गने 
प्रितृतप्रतत कठोर बने्न नीतत तलइनेछ। 
भ्रष्टाचार रोक्न कानजनी सजधार गदै तनयामक 
तनकायको क्षमता अतभिवृर्द् गररनेछ।  

 7 सय 50 जना सेिाग्राहीमा सेिाग्राही 
सिेक्षण गरी प्राि पररणाम गोष्ठीमा 
प्रस्तजतीकरण गने काया सम्पन्न भएको। 

 मजलजकका 5 न्त्जल्लामा सचेतनामूलक 
कायािम/ गोष्ठी सम्पन्न भएको। 

 भ्रष्टाचार विरुर्द् प्रावितधक परीक्षण अन्त्तर 
तनकाय समन्त्िय गोष्ठी प्रदेश नं. 2 को 
धनजषा न्त्जल्लामा सञ्चालन गररएको। 

 आतथाक कायावितध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि 
ऐन,2076 जारी गररएको। 

253 
 

सरकारी सेिाको प्रविया सम्बन्त्धमा यथाथा 
जानकारी पाउन सक्ने पररपाटीको विकास 
गना हाल सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको 
पोटालमा स्तरोन्नतत गरी सबै प्रदेश र 
स्थानीय तहसम्म कायाान्त्ियनमा ल्याइनेछ।  

 पोटालको स्तरोन्नतत गरी प्रदेश र स्थानीय 
तहलाई समेत सहभागी गराई प्रभािकारी 
कायाान्त्ियनका लातग प्रदेश नं. १ को 3 
न्त्जल्लाहरूमा तातलम तथा अनजन्त्शक्षण 
कायािम सम्पन्न भएको।  

254 मन्त्रालयहरूबाट भइरहेको काया प्रगततको 
एकीकृत विद्यजतीय अनजगमन प्रणालीमार्ा त 
प्रततिेदन गने र अनजगमन गना सक्न े
व्यिस्था तमलाइनेछ। प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय एक्सन रुमबाट 
विकास आयोजनाको अप्रत्यक्ष अनजगमन गने 
व्यिस्था तमलाइनेछ।   

 एकीकृत अनजगमन प्रणालीको विकास गरी सबै 
मन्त्रालयहरूले गरेको कायाहरू मातसक र 
चौमातसक  रूपमा अनजगमन गने गररएको।  

 तमतत 2076 जेठ 15 गते सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट Action Room को 
औपचाररक उद् र्ाटन गरी सोमार्ा त विकास 
आयोजनाहरूको तनयतमत रूपमा अनजगमन गने 
गररएको।  

265 राविय अनजसन्त्धान विभागलाई व्यािसावयक 
इन्त्टेतलजेन्त्स संस्थाको रूपमा विकास 
गररनेछ। 

 आन्त्तररक सजरक्षा र वहत एिं सजशासनसँग 
सम्बन्त्न्त्धत कायानीततक महत्त्िका सूचना 
प्रातिका लातग स्थानीय तहसम्म सूचना सञ्जाल 
विस्तार गररएको। 

 इन्त्टेतलजेन्त्स टे्रििाफ्ट (व्यािसावयक) 
सम्बन्त्धी योजनाबर्द् तातलम 2 सय 28 
जनालाई द्वदइएको। 
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७. आतथाक िषा 207६/7७  को र्ागजन मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय   

 2076 श्रािण मवहनादेन्त्ख र्ागजन मसान्त्तसम्म मन्त्न्त्रपररषद्का 4 सतमततको 39 पटक बैठक बसी 1 
सय 2 तनणायहरू भएको।त्यसैगरी मन्त्न्त्रपररषदको बैठक 33 पटक बसी वितभन्न तनणायहरू भएको।  

 सम्माननीय रािपततज्यू समक्ष संिैधातनक तनकायहरूबाट पेश भएको आ.ि.2075/76 को िावषाक 
प्रततिेदन संर्ीय संसदमा पठाइएको।  

 जनशन्त्क्त पररचालनलाई इन्त्टेतलजेन्त्सको 
तसर्द्ान्त्तअनजरूप व्यिन्त्स्थत गना काया सम्पादन 
करार, अनजगमन, मूल्याङ्कन र िगीकरणमा 
समेत िैज्ञातनक पर्द्ततको थालनी गररएको।  

२८८ सािाजतनक खररद कानजनलाई विकासमैरी 
बनाउने। 

 सािाजतनक खररद तनयमािली संशोधन गरी 
विकास मैरी बनाइएको। 

 सािाजतनक खररद ऐन संशोधन प्रवियामा 
रहेको। 

290 राविय गौरि लगायत आयोजनाहरूको 
तनयतमत रूपमा अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने 
पर्द्ततलाई सूचना प्रवितधमा आधाररत 
बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायाालयबाट छातनएका आयोजनाहरूको 
प्रत्यक्ष अनजगमन गररनेछ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तमतत २०७६ 
मंतसर 8 गते आठ िटा राविय गौरिका 
आयोजनाहरू (मातथल्लो तामाकोशी 
जलविद्यजत, गौतम बजर्द् अन्त्तरााविय 
विमानस्थल, भेरी-बबई िाइभसान, पोखरा 
अन्त्तरााविय विमानस्थल, तसक्टा तसँचाइ 
आयोजना, रानी जमरा कज लररया तसँचाइ 
आयोजना, हजलाकी लोकमागा, पजष्पलाल 
लोकमागा) र तमतत 2076 र्ागजन ८ गते 
(मेलम्ची खानपेानी, पजष्पलाल लोकमागा तथा 
पोखरा अन्त्तरााविय विमानस्थल) Action 

Room मार्ा त प्रत्यक्ष अनजगमन सम्पन्न 
भएको। 

321 चोरी तनकासी पैठारी र आन्त्तररक 
उत्पादनको पररिहनमा हजने विचलनलाई 
न्त्यूनीकरण गरी राजस्ि च जहािट तनयन्त्रण 
गना उत्पादन, पररिहन र तबिीसम्मको 
शृ्रङ्खलालाई ट्रयावकङ् प्रणालीमा आबर्द् 
गररनेछ।  

 मालिस्तज तथा ढजिानीका साधनको अनजगमन 
प्रणाली (Vehicle and Consignment Tracking 

System –VCTS) आतथाक िषा २०७६/०७७ 
श्रािण १ गतेबाटै कायाान्त्ियनमा ल्याई र्ागजन 
मसान्त्तसम्म 97 पटक अनजगमन गररएको। 
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 िैदेन्त्शक लगानी पररचालन तथा प्रिर्द्ानमा प्रत्यक्ष असर पाने तत्िहरू (व्यािसाय दताा, सञ्चालन, कजाा 
प्राति, कर दावयत्ि भ जक्तानी, मजद्दा व्यिस्थापन) का विषयहरूमा अध्ययन तथा सजधारका क्षेर पवहचान र 

कायाान्त्ियन सम्बन्त्धमा World Bank ले प्रकाशन गने Doing Business Report का सूचकमा केन्त्न्त्रत रहेर 
प्रततिेदनको मस्यौदा तयार भएको। 

 मानि अतधकारको आतथाक, सामान्त्जक तथा सांस्कृततक अतधकारसम्बन्त्धी  प्रततज्ञापर अन्त्तगातको चौथो 
आितधक प्रततिेदनको मस्यौदा तयार भएको।  

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी संयजक्त रािसंर्ीय विशेष समातधक्षकहरू, रािसंर्ीय मानि अतधकार सतमततका 
उजजरीहरू तथा जिार्का सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालय तथा तनकायहरूबाट सूचना तथा तथ्याङ्क 
सङ्कलन गरी प्रारन्त्म्भक मस्यौदा तयार भएको।  

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी विश्वव्यापी आितधक पजनरािलोकन (Universal Periodic Review-UPR) सम्बन्त्धी 
प्रततिेदनको  प्रारन्त्म्भक मस्यौदा तयार पाररएको।  

 भ्रष्टाचार विरुर्द्को संयजक्त रािसंर्ीय महासन्त्न्त्ध कायाान्त्ियन गने रणनीतत तथा कायायोजना ितामान संविधान 
अनजकूल हजन ेगरी पररमान्त्जात मस्यौदा तयार पाररएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्न्त्रपररषद, तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालयलाई प्रत्यथी/ प्रततिादी 
बनाई दायर भएका  2 सय 70 थान मजद्दाहरूको तलन्त्खत जबार्, पजनरािेदन तथा प्रततउत्तरपर तयार गरी 
सम्बन्त्न्त्धत अदालतमा पेश गररएको। 

 नेपाल सरकारको तर्ा बाट कज नै तनकाय, व्यन्त्क्त विरुर्द् तनिेदन, पजनरािेदन, पजनरािलोकन िा मजद्दा 
दोहोर् याई पाउन गनजापने कानूनी कारबाहीका सम्बन्त्धमा जग्गासम्बन्त्धी तीनिटा मजद्दा सिोच्च अदालतमा 
दायर भएको। 

 अन्त्तर प्रदेश पररषद् बाट तयार भई नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषदबाट स्िीकृत संर्ीयता सहजीकरण 
कायाान्त्ियन कायायोजनाको प्रगतत  सरोकारिाला तथा न्त्जम्मेिार तनकायहरूसँग माग गरी एकीकृत गरी 
अद्याितधक गररएको। 

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को तमतत २०७६/०३/२४ को तनणायानजसार सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण तथा 
आतङ्किादी वियाकलापमा वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्धी राविय रणनीतत तथा कायायोजना (२०७६-
२०८१) कायाान्त्ियनमा ल्याइएको। 

 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण तथा आतङ्ककारी वियाकलापमा  वित्तीय लगानी तनिारणसम्बन्त्धी स्िीकृत रणनीततक 
कायायोजना ( 2019-2024 ) कायाान्त्ियनसम्बन्त्धी कानजन संशोधनको मस्यौदा तयार गनजाका साथै राि 

बैकमा िेपजटी गभनारको संयोजकत्िमा जोन्त्खम मूल्याङ्कन सतमतत गठन भई जोन्त्खम मूल्याङ्कनको काया जारी 
रहेको। यसका अततररक्त AML/CFT सम्बन्त्धी पाठ्यिम तयार भएको।  

 राजस्ि अनजसन्त्धान विभागको तनयतमत गस्ती ४ सय ९४ पटक र आकन्त्स्मक गस्ती पररचालन १ सय 
९९  पटक सम्पन्न भएको।  

 तसंहदरबार पररसर सरसर्ाइ तथा हररयाली प्रिर्द्ान काया अन्त्तगात तसंहदरिार पररसरमा २ हजार 
र्लरू्लका तबरुिा रोपण र तनयतमत तनगरानी गने व्यिस्था गररएको।  
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 नागररक अतधकार मोिाईल एप्समा वितभन्न तनकायका सेिाहरू थप गने कानूनी व्यिस्थाका लातग नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को तमतत २०७६/०३/२४ को तनणायानजसार "नागररक अतधकार मोिाईल एप्स 
सञ्चालन तनदेन्त्शका" कायाान्त्ियनमा ल्याइएको। 
 

 

 

  सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 
 Framework Agreement, Design and Build and Turn Key र Engineering Procurement Construction 

का तबतिङ िकज मेन्त्टहरूको मस्यौदा तयार भएको। 

 सािाजतनक खररद तनयमािलीको आठौं र निौं संशोधनबमोन्त्जम Standard Bidding Documents पररमाजान 
गरी कायाालयको  website  मा रान्त्खएको। 

 सािाजतनक खररद तनयमािलीको नयाँ प्रािधान र Standard Bidding Document का नया ँप्रािधानबमोन्त्जम 
E-Gp System मा Upload  गररएको। 

 सािान्त्जक खररदको तबषयमा १ सय १ पटक राय परामशा प्रदान गररएको। 

 सािाजतनक खररद ऐन/तनयम विपरीत काया गने ४४ र्मा तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा रान्त्खएको। 
 

 

नपेाल ट्रष्टको कायाालय 

 नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्िमा रहेको तलजमा गइरहेको गोकणान्त्स्थत राज तनकज ञ्जको जग्गा तथा भौततक 
संरचनाहरूको तलज अितध २५ िषा थप गने काया सम्पन्न भएको . 

 नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्त्िमा रहेको ताहाचल, छाउनीन्त्स्थत प्ररेणा राज्यलक्ष्मी तसहंले उपभोग गदै आएको र 
आफ्नो हजन जपने दािीसवहत सम्मातनत सिोच्च अदालतको संिैधातनक इजलासमा ररट दायर गरेकोमा 
सम्मातनत अदालतको तमतत २०७६ मार् २४ को तनणायरै्सलाबाट उक्त ररट खारेज भई नेपाल ट्रष्टको 
नै कायम हजन आएको। 

 नेपाल ट्रष्टको हक पजग्ने प्रकृततको काठमािौँ गोकणा न्त्स्थत ७०-९-१-३ रोपनी जग्गा नपेाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद् बाट नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्िमा ल्याउन े तनणाय भएकोमा सो जग्गाको जग्गाधनी पजजाा नेपाल 
ट्रष्टको नाममा ल्याइएको। 

 नेपाल ट्रष्टको स्िातमत्िमा रहेको काठमािौं, कमलादीन्त्स्थत काठमािौं प्लाजा भिन र पवहले खानेपानी 
(संस्थान) बसेको स्थानको जग्गाको न्त्यूनतम मूल्याङ्कनसम्बन्त्धी अध्ययन काया सम्पन्न गरेको।   
 

 

  राविय सतका ता केन्त्र 

 केन्त्रमा प्राि 6 सय 67 उजजरी र्र्छ्यौट गररएको। 

 71 छानतबन सतमतत गठन भएकोमा 36 छानतबन प्रततिेदन प्राि भएको। 

 केन्त्रमा प्राि भएको उजजरीको अनजसन्त्धान तहवककात गना सम्पन्त्त्त वििरण बजझाए नबजझाएको सम्बन्त्धी 
वििरण प्रविवष्ट र रूजज गने काया सम्पन्न भई प्रान्त्म्भक मस्यौदा तयार भएको। 

 एउटा प्रावितधक परीक्षक तातलम सम्पन्न भएको जसमा 24 जना प्रन्त्शक्षाथीहरूको सहभातगता रहेको।  

 2 सय 84 कायाालयमा समय पालना र पोशाक तथा 2 सय 65 कायाालयमा नागररक ििापर 
अनजगमन गररएको। 

 जानकी गजठीको जग्गा अिस्था, अतनयतमतता तथा उपयोग लगायतका वियहरूमा विस्ततृ अध्ययनका 
लातग टोली गठन भई काया अगािी बढाइएको।
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 15 स्थानीय तहमा सदाचार न्त्शक्षा कायािम सञ्चालन भएको। 

 25 आयोजनाहरूको प्रावितधक परीक्षण गना प्रावितधक परीक्षकबाट प्रततिेदनको मस्यौदा प्राि  
भएको। 

 भ्रष्टाचार विरुर्द् प्रावितधक परीक्षण अन्त्तर तनकाय समन्त्िय गोष्ठी प्रदेश नं. 2 को धनजषा न्त्जल्लामा 
सञ्चालन गररएको। 
 
 

 लगानी बोिा 
 नेपाल-चीन मैरी औद्योतगक पाका  दमक, ५० मेगािट क्षमताको मस्यााङ्दी बेशी जलविद्यजत पररयोजना, 

37 मेर्ािाट क्षमताको मातथल्लो तरशजली-3 बी जलविद्यजत पररयोजना र 2 सय 16 मेगािाट क्षमताको 
मातथल्लो तरशजली-1 जलविद्यजत पररयोजनामा कज ल 1 सय 62 अबा रकमको पररयोजना लगानी स्िीकृत 
भएको।  

 तनजी तथा सािाजतनक-तनजी साझेदारीमा लगानी हजन ेBulk Terminal and Cargo Handling Services at 

Birgunj and Bhairahawa; Multimodel Logistic Park at Biratnagar; Damak Clean Industrial Park र 7 
सय 50 मेगािाट क्षमताको तमोर जलाशययजक्त जलविद्यजत पररयोजनाको (MoU) पररयोजना विकास तथा 
तनमााण गनाको लातग विस्ततृ अध्ययन गना लगानीकताासँग समझदारी गररएको।  

 900 मेगािाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्यजत पररयोजनाको वित्तीय व्यिस्थापन सम्पन्न  भएको। 
र्ागजनसम्म पररयोजना तनमााणको 30 प्रततशत काया सम्पन्न भएको।  

 सािाजतनक-तनजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन, 2075 अनजसार सािाजतनक-तनजी साझेदारी कायावितध, 
सम्भाव्यता न्त्यून पूतता कोष कायावितध, बोिाको कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालन तनदेन्त्शका, सभे लाइसेन्त्स 
तनदेन्त्शका, विदेशी वितनमय सजविधा तसर्ाररस कायावितध र पररयोजनाको पूिााधार तनमााणसम्बन्त्धी कायावितध 
मस्यौदा भएको।  

 नेपाल उद्योग पररसंर्को सहकायामा नेपाल पूिााधार सम्मेलन, 2019  आयोजना गररएको।  

 पररयोजनाको सजरक्षा व्यिस्थापनको (Dedicated Security) को लातग विकासकताा तथा सशस्त्र प्रहरी 
बलबीच MoU सम्पन्न भएको।  
 

 

   सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग 

 प्रहरी प्रधान कायाालयसँग AML/CFT मा साझेदारीमा काया सम्पादन गने सम्बन्त्धी MoU सम्पन्न भएको।  

 सहकारी विभागसँगको साझेदारीमा 2 न्त्जल्लामा अगजिा सहकारीका लातग AML/CFT को तातलम र 
सहकारी क्षेरमा AML/CFT को श्रोत व्यन्त्क्त तयार गना प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षण कायािम सम्पन्न भएको।  

 वितभन्न तनयामक तनकायहरूले सम्बन्त्न्त्धत संस्थाहरूमा AML/CFT सम्बन्त्धी तनदेशन जारी गरेको।  

 ४ करोि 50 लाख 35 हजार रूपैयाँ विगो दािीसवहत सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण सम्बन्त्धी 8 िटा मजद्दा दायर 
गररएको।

राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग
 राजस्ि च जहािट तनयन्त्रणका मजद्दाहरूको न्त्यावयक तनरूपणमा एकरूपता ल्याउन तथा व्यिसायीहरूको 

विज्ञताको विकास गने उदे्दश्यले राजस्ि च जहािट अनजसन्त्धान तथा तनयन्त्रण ऐन, २०५२ मा पवहलो 
संशोधन गररएको। 
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 राजस्ि च जहािटसम्बन्त्धी ७८ मजद्दामा राजस्ि च जहािटको कसूरमा तबगो रकम रू. ७ अबा २२ करोि 
असजल उपर तथा ऐनबमोन्त्जम सजाय माग दाबीसवहत २ सय ३० जना व्यन्त्क्तहरू विरुर्द् अदालतमा मजद्दा 
दायर गररएको। 

 विदेशी वितनमय तथा हजण्िीतर्ा  १ सय १५ मजद्दामा तबगो रकम रू. ८१ करोि ५५ लाख र ऐन 
बमोन्त्जम जररिाना र कैद सजाय माग गरी वितभन्न १ सय ८६ जना विरुर्द् अदालतमा मजद्दा दायर 
गररएको। 

 राजस्ि च जहािट तथा चोरी पैठारीमा संलग्न वितभन्न ८३ र्माहरूको छानबीन गरी ४ करोि १६ लाख 
असजल उपर गना भन्त्सार विभाग तथा आन्त्तररक राजस्ि कायाालयहरूमा लेखी पठाइएको। 

 चालज आ.ि. को यस अितधसम्म झजट्टा नक्कली तबल तबजक जारी गरी राजस्ि छली गने ५२ र्मामा 
संलग्न वितभन्न ५५ व्यन्त्क्तहरू उपर ६ अबा भन्त्दा बढी तबगो रकम र यस्ता नक्कली तबजक खररद गने 
२२ िटा वितभन्न र्मा उपर १ अबा २० करोि भन्त्दा बढी तबगो रकम असजल उपर गरी ऐनबमोन्त्जम 
सजाय मागदाबी तलई अदालतमा मजद्दा दायर गररएको।  

 राजस्ि च जहािटसम्बन्त्धी अनजसन्त्धान कायालाई पररणाममजखी बनाउन विभाग र मातहत कायाालयका ४२ 
कमाचारीहरूलाई राजस्ि च जहािट अनजसन्त्धान तथा तनयन्त्रण र विदेशी वितनमय अपचलनसम्बन्त्धी तातलम 
द्वदइएको।  

 राजस्ि च जहािटका जोन्त्खमयजक्त क्षरे पवहचान गरी तसर्ाररस गना गद्वठत सतमततबाट राजस्ि च जहािटका 
उच्च जोन्त्खमयजक्त क्षेर पवहचानसवहत राजस्ि च जहािट तनयन्त्रण गने अल्पकालीन तथा दीर्ाकालीन 
उपायसवहतको प्रततिेदन प्राि भएको। 

राविय अनजसन्त्धान विभाग 

 आन्त्तररक तथा राविय सजरक्षासम्बन्त्धी रणनीततक सूचना सङ्कलन र सजशासन प्रिर्द्ानका लातग स्थानीय 
तहसम्म सूचना सञ्जाल विस्तार गररएको। 

 विभागबाट ७ प्रदेश कायाालय एिं प्रदेश कायाालयहरूबाट सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला कायाालयहरूमा कायासम्पादन 
सम्झौता गररएको।  

 विभाग, इन्त्टेतलजेन्त्स न्त्शक्षालय हेटौँिा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका कमाचारीहरूका 
लातग आधारभतू तथा उच्च सेिाकालीन तातलम सम्पन्न भएको। 

 
 

8. आतथाक िषा 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः  

 राविय गौरिका आयोजना र राविय प्राथतमकता प्राि आयोजनाको सञ्चालनका िममा उत्पन्न हजन ेसमस्या 
तत्काल समाधान गना एक्सन रुमको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 विश्व बैङ्किारा प्रकाशन गररने Doing Business Report ले समेटेका सूचकहरूको आधारमा विद्यमान 
व्यािसावयक िातािरणमा सजधारको लातग आिश्यक वििरण एकीकृत रूपमा तयार गरी विश्व बैङ्कलाई 
उपलब्ध गराइएको। Doing Business Index मा गतिषा नेपाल 1 सय 10 औ ंस्थानमा रहेकोमा यो िषा 
16 अङ्कले सजधार भई 94 औ ंस्थानमा उन्त्क्लएको। 

 प्रधानमन्त्री राविय प्रततभा पजरस्कारको लातग अक्षय कोष खिा गरी वितरणको मापदण्ि बनाई प्रकाशन 
गररएको।  
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 संर्, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्त्तरसम्बन्त्ध व्यिन्त्स्थत गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गना बनकेो 
विधेयक संर्ीय संसदमा पेश भएको। 

 अन्त्तर प्रदेश पररषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्त्धी कायावितध स्िीकृत भई अन्त्तर प्रदेश पररषद्को 
सन्त्चिालय स्थापना भएको। 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्त्िय र सम्पका  गनेसम्बन्त्धी मागादशान, २०७६ 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्िीकृत भई कायाान्त्ियनमा ल्याइएको। 

 लगानी सम्मेलन 2019 सर्लतापूिाक सम्पन्त् न भएको। 

 मानि अतधकारसम्बन्त्धी पाचँौं राविय कायायोजनाको मस्यौदामा सबै प्रदेशमा परामशा तथा अन्त्तविा या 
गरी पररमाजानसवहत मस्यौदा तयार गररएको। 

 हेलो सरकारमा प्राि गजनासोहरूको प्रभािकारी रूपले सम्बोधन गना नयाँ गजनासो व्यिस्थापन पोटाल 

तनमााण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।  

 तसंहदरिार पररसरतभर उपयोगविहीन अिस्थामा रहेका २ सय ५० भन्त्दा बढी पजराना सिारी साधनहरू 
प्रदेश तथा स्थानीय तहको उपयोगको लातग उपलब्ध गराइएको। पररसरतभर २७ िटा बगैँचाहरू 
तनमााण तथा ममातसम्भार गरी हररयाली प्रिर्द्ान गररएको। 

 कायाालय र अन्त्तगात (क्षेरीय प्रशासन कायाालयहरू समेत) बाँकी रहेको कज ल बेरूजू रकम रू.३ अबा 
५४ करोिमध्ये सम्परीक्षणबाट रू.१ अबा ९३ करोि (५४.७३ प्रततशत) र्र्छ्यौट  गररएको।  

 सािाजतनक खचामा तमतव्यवयता कायम गनाको लातग िैदेन्त्शक भ्रमण, आन्त्तररक भ्रमण, इन्त्धन तथा 
ममात लगायतका खचामा तमतव्यवयता कायम गररएको। 

 नीतत अनजसन्त्धान प्रततष्ठान गठन भएको। 

 राजश्व च जहािट (अनजसन्त्धान र तनयन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधन गना बनेको विधेयक स्िीकृततका लातग 
संर्ीय संसदमा पेश भएको, 

 २०७६ जेठ मसान्त्तसम्म राजस्ि च जहािटका ८१ मजद्दामा २ सय ४३ जना विरुर्द् मजद्दा दायर  

भएको। 

 नक्कली भ्याट तबल जारी गने ३२ कम्पनीका सञ्चालक र कमाचारी विरुर्द् ५ अबा बराबरको राजस्ि 
छलेको अतभयोगमा मजद्दा दायर गररएको। 

 मन्त्न्त्रपररषद् बैठकलाई व्यिन्त्स्थत बनाउन Cabinet Automation System तयार गरी कायाान्त्ियनमा 
ल्याइएको।  

 मन्त्न्त्रपररषद्का तनणायहरूको कायाान्त्ियन अिस्थाको अनजगमन गना र मन्त्न्त्रपररषद् सतमततको 
बैठकलाई व्यिन्त्स्थत गना स्िचातलत प्रणाली तयार पाररएको । 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, अथा मन्त्रालय र राविय योजना आयोगका बीचमा नीतत 
तथा कायािम र बजेट कायाान्त्ियनको अनजगमन गने प्रणालीको अन्त्तरआबर्द्ता गने प्रणालीको विकास 
गररएको। 

 "म भ्रष्टाचार गद्वदान, म भ्रष्टाचार हजन द्वदन्न, म देश र जनताको लातग इमानदार भएर काम गछज ा" भने्न 
अतभयान सबै सरकारी कायाालयहरूबाट प्रारम्भ भएको।  

 भ्रष्टाचार तनिारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गना बनकेो विधेयक संर्ीय संसदमा पेश भएको।  
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 अन्त्ततयार दजरुपयोग अनजसन्त्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गना बनेको विधेयक संर्ीय 
संसदमा पेश भएको। 

 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभागबाट कज ल 5१ करोि 58 लाख 62 हजार तबगो दाबीसवहत 9 
िटा मजद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको।   

 सािाजतनक सेिा प्रिाह, विकास तनमााण, अतनयतमततासम्बन्त्धी राविय सतका ता केन्त्रमा प्राि १ हजार १ 
सय ९१ िटा उजजरी मध्ये ८ सय २८ उजजरी छानतबन गरी र्र्छ्यौट गररएको। 

 राविय सतका ता केन्त्रबाट गत आ.ि. ०७४/७५ मा प्रावितधक परीक्षण गररएका १ सय ७ 
आयोजनाहरूलाई रजवट सच्याउन सम्बन्त्न्त्धत तनकायमा लेखी पठाइएको। 

 नीतत तथा कायािम, िावषाक बजेट कायाान्त्ियन कायायोजना र त्यसको प्रगतत जजनसजकै बेला 
अनलाइनबाटै अनजगमन गना सवकन ेSoftware तनमााण गरी कायाान्त्ियनमा ल्याइएको। 

 राविय प्राथतमकता प्राि आयोजनाको र जततर तनमााण तथा विकासका सम्बन्त्धमा व्यिस्था गना बनकेो 
विधेयक, २०७५  संर्ीय संसदमा पेश भएको। 

 तनयतमत रूपमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान सतमतत र राविय विकास समस्या समाधान 
सतमततको बैठक आयोजना गरी समाधानका उपायहरू प्रस्तजत गररएको। 

 अन्त्तरप्रदेश पररषद्को ३ पटक बैठक सम्पन्न भएको। 

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्त्िय र सम्पका  गनेसम्बन्त्धी मागादशान, २०७६ 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्िीकृत भई कायाान्त्ियनमा ल्याइएको।  

 

9. आतथाक िषा २०७5/७6 को खजद बजेट तथा खचाको यथाथा वििरण: 

 चालज खचा           (रू.हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3010113 मन्त्न्त्रपररषद्  90350 80584 89.19 
3010133 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 386952 233893 60.44 
3010153 गररबी तनिारण कोष 1011700 138608 13.7 
3010203 सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 87800 55810 63.56 
3010223 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 45300 39253 86.65 
3010253 राविय सतका ता केन्त्र 102500 74665 72.84 
3010313 लगानी बोिाको कायाालय 358800 66352 18.49 
3010353 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 163375 140000 85.69 
3010363 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 186522 161689 86.69 
3010373 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 431363 384958 89.24 
3010383 विशेष सरकारी िकील कायाालय 24525 20709 84.44 
3010393 राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग 88110 72371 82.14 
3010403 राजस्ि अनजसन्त्धान इकाई कायाालयहरू 92452 89667 96.99 
3010413 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग 97200 71266 73.32 
3010423 राविय अनजसन्त्धान विभाग 1111863 971648 87.39 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 
3011013 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 11900 2801 23.54 
 जम्मा 4290712 2604274 60.69 

   पजजँीगत खचा             (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3010134 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 68900 43990 63.85 
3010204 सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 13620 5108 37.50 
3010224 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 800 781 97.57 
3010254 राविय सतका ता केन्त्र 13800 10736 77.80 
3010314 लगानी बोिाको कायाालय 53900 37268 69.14 
3010354 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 38661 37065 95.87 
3010364 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 31254 21757 69.61 
3010374 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 281107 241895 86.05 
3010384 विशेष सरकारी िकील कायाालय 1000 985 98.50 
3010394 राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग 9705 9222 95.03 
3010404 राजस्ि अनजसन्त्धान इकाई कायाालयहरू 8900 8285 93.09 
3010414 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग 5200 2626 50.50 
3010424 राविय अनजसन्त्धान विभाग 166030 153239 92.30 
3011014 सूचना र प्रवितध विकास आयोजना 362200 342587 94.59 
  जम्मा 1055077 915544 86.77 

 

10. आतथाक िषा २०७६/७७ मा वितनयोन्त्जत बजेट तथा २०७६ र्ागजन मसान्त्तसम्मको खचाको 
वििरण: 

चालज खचा                  (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

301000113 मन्त्न्त्रपररषद् 94500 20841 22.05 
301000123 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 483430 187281 38.74 
301010113 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 141700 74773 52.77 
301010123 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 178700 111862 62.6 
301010133 विशेष सरकारी िवकल कायाालय 22400 12602 56.26 
301010143 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 416150 273445 65.71 
301020113 सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 83000 34740 41.86 
301030113 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 44555 24011 53.89 
301040113 राविय सतका ता केन्त्र 90000 54751 60.83 
301050113 राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग 120100 55415 46.14 
301050123 राजस्ि अनजसन्त्धान इकाई कायाालयहरू 109137 52477 48.08 
301060113 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग 95144 43381 45.6 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

301070113 राविय अनजसन्त्धान विभाग 1248260 724931 58.08 
301310113 लगानी बोिाको कायाालय 421600 24119 5.72 
 जम्मा 3548676 1694629 47.75 

  

पजजँीगत खचा                            (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

301000124 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 176449 43935 24.9 

301010114 महान्त्यायातधिक्ताको कायाालय 26500 1983 7.48 
301010124 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरू 34800 24702 70.98 
301010134 विशेष सरकारी िवकल कायाालय 1100 37 3.34 
301010144 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरू 217366 108926 50.11 
301020114 सािाजतनक खररद अनजगमन कायाालय 59000 2035 3.45 
301030114 नेपाल ट्रष्टको कायाालय 6900 0 0 
301040114 राविय सतका ता केन्त्र 23350 1694 7.25 
301050114 राजस्ि अनजसन्त्धान विभाग 10600 3833 36.16 
301050124 राजस्ि अनजसन्त्धान इकाई कायाालयहरू 19090 1102 5.77 
301060114 सम्पन्त्त्त शजर्द्ीकरण अनजसन्त्धान विभाग 7700 1505 19.55 
301070114 राविय अनजसन्त्धान विभाग 545500 320990 58.84 
301310114 लगानी बोिाको कायाालय 82400 356 0.43 
 जम्मा 1210755 511098 42.21 
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राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 
 

१. पषृ्ठभतूम: 

२०७२ साल िैशाख १२ गतेको विनाशकारी भकूम्प तथा तत्पश्चातका पराकम्पका कारण पूिी तथा मध्य 
नेपालका १४ जिल्ला गम्भीर र १८ जिल्ला आंजशक रूपमा प्रभावित भई ठूलो पररमाणमा िनिनको क्षतत हनु 
पगु्यो। उक्त भकूम्पबाट क्षततग्रस्त भौततक संरचनाको पनुतनिमािण गनि, गराउन नीततगत, काननुी र संस्थागत 
संरचनाको व्यिस्था गने क्रममा २०७२ पौषमा राविय पनुतनिमािण प्रातिकरणको गठन भई भकूम्पबाट भएको 
क्षतत यकीन गरी सोही आिारमा क्षततग्रस्त सरकारी संरचना, तनिी आिास, सामदुावयक विद्यालय र ऐततहातसक 
एिं परुाताजत्िक सम्पदाको पनुतनिमािण, िोजखमयकु्त िस्ती स्थानान्त्तरण, एकीकृत िस्ती विकास र आतथिक 
सामाजिक पनुस्थािपनासम्बन्त्िी कायि भइरहेका छन।् समग्र पनुतनिमािणमा Built Back Better र तनिी आिास 
पनुतनिमािणमा Owner Driven Reconstruction को अििारणा अिलम्बन गररएअनरुूप राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 

गठन भएको कररब ४ िषिको अितिमा तनिी आिाससवहत सबै क्षेरमा पनुतनिमािण कायि उल्लेखनीय रूपमा 
अगाति बढेको भए तापतन प्रातिकरणको बााँकी रहेको कायािविति समेतलाई विचार गरी पनुतनिमािणको बााँकी 
रहेका कामलाई यथाशीघ्र योिनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गने गरी स्थानीय तह र सरकारका सम्बद्ध विषयगत 
मन्त्रालयहरूसाँगको समन्त्िय र सहभातगतालाई अझ बढी प्रभािकारी रूपमा पररचालन गनुिपने आिश्यकता 
देजखएको छ। 
 
 

२. दीर्िकालीन सोच:  

 सरुजक्षत र योिनाबद्ध पनुतनिमािण . 
 

 

३. उद्दशे्य:  

 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त तनिी आिास, विद्यालय, स्िास््य संस्था, सरकारी भिन, परुाताजत्िक सम्पदा तथा 
साििितनक भौततक संरचनाको शीघ्र पनुतनिमािण सम्पन्न गने,  

 िोजखमयकु्त बस्ती स्थानान्त्तरण, एकीकृत बस्ती विकास एिं पनुस्थािपनाको कायि गने . 
 

 

४. रणनीततिः 
 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त तनिी आिास र साििितनक भौततक संरचनाहरूको भकूम्प प्रततरोिी हनुे गरी पनुतनिमािण 
र सिुार गने,  

 क्षततग्रस्त संरचनामध्ये बााँकी रहेका भौततक संरचना प्राथतमकताको आिारमा भकूम्प प्रततरोिी हनुे गरी शीघ्र 
र लागतमैरी प्रबलीकरण तथा पनुतनिमािण गने, 

 तनिी आिास पनुतनिमािणका लातग आिश्यक अनदुान वितरण एिं सहतुलयतपूणि किाि प्रिाहलाई प्रभािकारी 
बनाई सम्पन्न गने, 

 िातमिक तथा सांस्कृततक सम्पदा एिं परम्परागत शैलीका तनिी आिास पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना कायिमा 
यथाशक्य स्थानीय सीप, सामग्री र प्रवितिको उपयोग गने, 

 विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृततक सम्पदाको एकीकृत गरुुयोिनाका आिारमा पनुतनिमािण सम्पन्न गने,  
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 पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपनासम्बन्त्िी कायि प्रदेश तथा स्थानीय तहसाँग सहकायि र समन्त्िय गरी सम्पन्न गने, 
 िोजखमयकु्त बस्ती स्थानान्त्तरण एिं एकीकृत बस्ती विकास गने, 
 भकूम्पपीतित (मूलतिः िोजखममा परेका) को िीविकोपाििनका लातग आय-आििनका अिसर तसििना गने, 
 विपद् व्यिस्थापनका लातग स्थानीय तहदेजख नै आिश्यक क्षमता र प्रभािकाररता सदुृढ गने। 

 
 

५. कायिक्षरे  

 भकूम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका क्षतत भएका तनिी आिास, विद्यालय, स्िास््य संस्था, सरकारी भिन, 
परुाताजत्िक सम्पदा तथा अन्त्य भौततक संरचनाहरूको पनुतनिमािण गने।  
 

 

 

 

६. आतथिक िषि २०७६/७७ को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायिक्रमका बुाँदाहरूको 
207६ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुाँदा नं. बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

210 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त तनिी आिास 
पनुतनिमािणको बााँकी कायि आगामी आतथिक 
िषिमा सम्पन्न गने र छुट भएका िास्तविक 
लाभग्राहीको पवहचान गरी अनदुान वितरण 
गररनेछ। यसै िषि शरुु गररएको िरहरा 
पनुतनिमािणको कायि आगामी दईु िषितभर 
सम्पन्न गररनेछ। 

 चाल ु आ.ि. मा 12 हिार 7 सय 65 
लाभग्राहीहरूलाई प्रथम वकस्ता वितरण गरी 
हालसम्म तनिी आिास तनमािण गने 
लाभग्राहीको संख्या 7 लाख 76 हिार 5 
सय 20 पगुकेो। त्यसैगरी 49 हिार 4 
सय 83 लाभग्राहीलाई दोस्रो वकस्ता वितरण 
गररएको र हालसम्म सो संख्या 6 लाख 40 
हिार 9 सय 21 पगुकेो साथै 92 हिार 3 
सय 38 लाभग्राहीलाई तेस्रो वकस्ता रकम 
वितरण गररएको र हालसम्म सो संख्या 5 
लाख 48 हिार 610 पगुकेो। 

 चाल ु आ.ि. को दोस्रो चौमातसकसम्म 75 
हिार 6 सय 15 तनिी आिासको पनुतनिमािण 
सम्पन्न भएको र हालसम्म सो संख्या 4 लाख 
94 हिार 3 सय 79 (63.32 प्रततशत) 
रहेको, 1 लाख 89 हिार 4 सय 84 
(24.27 प्रततशत) तनिी आिास पनुतनिमािण 
भइरहेको। हालसम्म कुल 87.59 प्रततशत 
तनिी आिासको पनुतनिमािण सम्पन्न हनुे क्रममा 
रहेको। 

 छुट भएका िास्तविक लाभग्राहीहरूको दोस्रो 
चरण पनुिः िााँच तथा पनुिः सिेक्षण सम्पन्न 
गरी 1 लाख 89 हिार 2 सय 39 
गनुासोहरूको वििरण सङ्कलन गररएको र 1 
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बुाँदा नं. बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

लाख 69 हिार 2 सय 9 को त्याङ्क 
विश्लषेण गरी 15 हिार 5 सय 17 
पनुतनिमािण र 7 हिार 8 सय 59 
प्रिलीकरण लाभग्राहीहरूको पवहचान 
गररएको।  

 ऐततहातसक िरहराको पनुतनिमािण िारी रहेको 
तथा हालसम्म दशौं तलासम्मको ढलान कायि 
सम्पन्न भई समग्रमा िरहरा पनुतनिमािणको ४0 
प्रततशत कायि सम्पन्न भएको।  

211 भकूम्पबाट क्षततग्रस्त सम्पदाहरूको 
पनुतनिमािण आगामी दईु िषि तभर सम्पन्न 
गररने। विद्यालयको भौततक संरचना 
तनमािणमा स्थानीय समदुायसाँग साझेदारी गने 
नीतत अिलम्बन गररनेछ। भकूम्पबाट क्षतत 
पगुकेा सबै विद्यालयहरूको पनुतनिमािण 
कायिमा तीव्रता ल्याइने।  

 क्षतत भएका 9 सय 20 सम्पदाहरूमध्ये 
हालसम्म 4 सय 2 िटा सम्पदाहरूको 
तनमािण सम्पन्न भएको। चाल ुआ.ि. मा मार 
22 िटाको सम्पन्न भएको र हाल 1 सय 
41 सम्पदाहरूको पनुतनिमािण िारी रहेको।  

 क्षततग्रस्त 7 हिार 5 सय 53 विद्यालयहरू 
मध्ये हालसम्म 5 हिार 5 सय 98 
विद्यालयको पनुतनिमािण सम्पन्न भएको िसमा 
5 सय 35 िटाको चाल ु आ.ि.को दोस्रो 
चौमातसक अितितभर मार सम्पन्न      
भएको।  

 

७. आतथिक िषि 207६/7७ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः 
 िोजखमयकु्त बस्तीमा रहेका ४ हिार ८ सय २९ भकूम्प प्रभावित र्रपररिार मध्ये ६ सय २९ 

र्रपररिारलाई िग्गा उपलब्ि गराइएको छ भन े२ हिार ३ सय ९३ र्रपररिारलाई िग्गा खररद 
अनदुान उपलब्ि गराइएको।  

 िोजखमयकु्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीहरूलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्त्तरणको कायि अजर् 
बढाइएकोमा हालसम्म ९ एकीकृत बस्तीको कायि सम्पन्न भएको छ भने ४३ िस्तीको प्रारजम्भक 
योिना स्िीकृत भएको, २७ िटाको DPR स्िीकृत भएको र ८ िस्तीको कायि शरुु भई ३० प्रततशत 
सम्पन्न भएको।  

 केन्त्रीयस्तरका मखु्य भिनहरू िस्तै- तसंहदरबार, बबरमहल, केशरमहल लगायतका परुाताजत्िक 
भिनहरूको प्रिलीकरण कायि शरुु भएको।   

 रानीपोखरी र सो पररसरतभर रहेको बालगोपालेश्वर मजन्त्दर लगायतका संरचनाहरूको पनुतनिमािण कायि 
भइरहेको। रानीपोखरीको तनमािण कायि (पोखरीको सतह तमलाउन ेलगायतका) उपभोक्ता सतमततमाफि त 
भइरहेको र बालगोपालेश्वर मजन्त्दर र पलुको पनुतनिमािण कायि ठेक्का सम्झौता भई पनुतनिमािण भइरहेको। 
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हालसम्म कररब ७० प्रततशत कायि सम्पन्न भएको  र चाल ुआ.ि. तभरै कायि सम्पन्न हनु ेगरी काम 
भइरहेको।  

 रणनैततक सिकतफि  िाददङ-गोरखा सिकको तनमािण कायि ९९ प्रततशत, दोलालर्ाट-तसंगटी सिकको 
तनमािण कायि ८९ प्रततशत र पााँचखाल-मेलम्ची सिकको तनमािण कायि ६२ प्रततशत पूरा भएको। 

 ग्रामीण सिक पनुतनिमािणतफि  कुल ६ सय ६२ वक.मी. को स्तरोन्नतत तथा पनुतनिमािण भइरहेकोमा 
हालसम्म ३ सय ९४ वक.मी. सिकको तनमािण सम्पन्न भएको र बााँकीको तनमािण कायि भइरहेको।   

 भकूम्पबाट क्षतत भएका १ हिार १ सय ९७ स्िास््य संस्थाहरूमा क्षतत पगुकेोमा हालसम्म ६ सय 
६९ को पनुतनिमािण सम्पन्न भएको। 

 स्िास््य संस्थाहरूको पनुतनिमािणतफि  नेपाल सरकारको स्रोतबाट १०२ स्िास््य संस्थाहरूको पनुतनिमािण 
कायि भइरहेको छ भने ४७ स्िास््य संस्थाको लागत अनमुान कायि भएको। 

 भकूम्पबाट क्षतत भएका ४ सय १५ सरकारी भिनमध्ये हालसम्म सो संख्या ३ सय ४९ अथाित ८४ 
प्रततशतको पनुतनिमािण सम्पन्न भएको।  

 नेपाली सेनातफि  ६९, नेपाल प्रहरीतफि  ८५, सशस्त्र प्रहरी बलतफि  ३१ र राविय अनसुन्त्िान विभागतफि  
९ गरी हालसम्म १९४ भिन/संरचनाहरूको पनुतनिमािण कायि सम्पन्न भएको।   
 

तातलका निः २. तनिी आिास पनुतनिमािणसम्बन्त्िी भएको प्रगतत वििरणिः 
क्र.सं. वििरण २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७* िम्मा प्रततशत 

१ िम्मा लाभग्राही संख् या 531,964 215,520 60,002 18,634 992 827,112  
२ अनदुान सम्झौता 278,880 350,733 92,406 46,450 12,274 780,743 94.34 
३ प्रथम वकस्ता भकु्तानी 35,145 562,432 116,316 49,862 12,765 776,520 99.46 

४ तनमािण कायि शरुु 
भएका र्र संख्या 

  96,722 417,724 126,060 43,357 683,863 87.59 

५ दोस्रो 
वकस्ता 

माग   78,380 408,557 120,798 40,848 648,583 83.07 
प्रमाणीकरण   65,981 409,989 129,403 39,947 645,320 82.65 

भकु्तानी   55,055 409,336 127,047 49,483 640,921 82.09 

६ तेस्रो 
वकस्ता 

माग   7,031 249,809 223,581 84,279 564,700 72.33 
प्रमाणीकरण   4,474 240,624 233,933 82,179 561,210 71.88 
भकु्तानी   2,734 219,042 234,496 92,338 548,610 70.27 

७ 

तनमािण कायि शरुु 
भएका मध्ये तनमािण 
सम्पन्न भएका तनिी 
आिास संख्या 

  44,927 204,166 169,671 75,615 494,379 63.32 

८ तनमािणािीन र्र संख्या           189,484 24.27 

९ 
प्रिलीक
रण  

लाभग्राही     52,054 19,379 3,328 74,761   
सम्झौता     8,833 13,417 21,490 43,740 58.51 
प्रथम 
वकस्ता 
भकु्तानी 

    7,431 14,369 20,679 42,479 97.12 
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क्र.सं. वििरण २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७* िम्मा प्रततशत 
दोस्रो 
वकस्ता 
भकु्तानी 

    0 25 31 56 0.13 

१० 

रु. २ लाख अनदुान 
तलई सरुजक्षत स्थानमा 
िग्गा व्यिस्थापन 
गररसकेका 
लाभग्राहीहरूको संख्या 

    1,199 958 236 2,393  

* फागनु मसान्त्त 

साििितनक संरचनाहरूको पनुतनिमािणसम्बन्त्िी प्रगतत वििरणिः 

क्र.सं. वििरण संख्या २०७२
/७३ 

२०७३
/७४ 

२०७४/७
५ 

२०७५
/७६ 

२०७६/

७७* 
िम्मा तनमािणािी

न 

१.  
सरकारी भिनहरूको 
पनुतनिमािण  

483 0 182 66 76 25 349 49 

२.  
विद्यालय भिनहरूको 
पनुतनिमािण 

7553 0 2,456 1,360 1,247 535 5,598 1,४९२ 

३.  
स्िास््य संस्था 
भिनहरूको पनुतनिमािण  

1197 83 296 264 22 4 669 145 

४.  
परुाताजत्िक सम्पदाहरूको 
पनुतनिमािण  

920 0 56 129 195 22 402 1४१ 

५.  
सरुक्षा तनकायका 
भिनहरूको पनुतनिमािण  

383 0 18 75 90 11 194 22 

*२०७६ फागनुसम्मको।  
 

८. आतथिक िषि 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः  

 २०७६ असार मसान्त्तसम्म िम्मा ८ लाख २६ हिार ५ सय ५८ लाभग्राही मध्ये ७ लाख ६८ हिार 
४ सय ६९ लाभग्राहीहरूसंग सम्झौता गररएको। सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ७ लाख ६३ हिार ७ 
सय ५५, ५ लाख ९१ हिार ४ सय ३८ र ४ लाख ५६ हिार २ सय ७२ लाभग्राहीहरूलाई क्रमशिः 
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वकस्ता बापतको रकम भकु्तानी गररएको।  

 २०७६ असार मसान्त्तसम्म ४ लाख १८ हिार ७ सय ६४ तनिी आिास पनुतनिमािण सम्पन्न भएको।   

 छुट भएका िास्तविक लाभग्राहीहरूको सन्त्दभिमा पनुिः िााँच तथा पनुिः सिेक्षणसम्बन्त्िी दोस्रो चरणको कायि 
गररएको।   

 भकूम्पबाट िोजखमयकु्त देजखएका १ हिार ६० बस्तीहरू मध्ये भौगतभिक अध्ययनबाट िम्मा ३०५ िटा 
बस्तीहरू संरक्षण गनुिपने र २ सय ८३ बस्ती िोजखमयकु्त भई स्थानान्त्तरण गनुि पने देजखएकोले उक्त 
िोजखम बस्तीहरूमा रहेका ४ हिार 7 सय 76 मध्ये 2 हिार 7 सय 86 लाभग्राहीहरूलाई सरुजक्षत 
स्थानमा बसोबासको व्यिस्था तमलाइएको। स्थानान्त्तरण गनुिपने बस्तीका आफैं  अन्त्यन्त्र स्थानान्त्तरण हनु 
चाहेका लाभग्राही मध्ये २ हिार १ सय ५७ िनालाई िग्गा खररदका लातग प्रततव्यजक्त थप रु.२ लाख 
अनदुान उपलब्ि गराइएको छ भन े६ सय २९ लाभग्राहीलाई िग्गा उपलब्ि गराइएको।  
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 भौगतभिक अध्ययनका आिारमा स्थानान्त्तरण गनुिपने बस्तीहरूका लातग सम्भावित स्थानहरूको छनोटसवहत 
एकीकृत बस्ती विकास गनिका लातग १०० िटा एकीकृत बस्ती पनुतनिमािणका लातग प्रस्ताि प्राप्त भएकोमा 
२०७६ असार मसान्त्तसम्म ७६ िटा एकीकृत बस्ती पनुतनिमािणका लातग प्रस्ताि स्िीकृत भएको मध्ये ९ 
एकीकृत बस्तीको पनुतनिमािण सम्पन्न भएको।  

 भकूम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र प्रातिकरण बीचमा पनुतनिमािणसम्बन्त्िी सम्झौता परमा हस्ताक्षर 
गरी पनुतनिमािणको कायिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेिार बनाइएको।  

 सहतुलयतपूणि ब्याि अनदुानसम्बन्त्िी कायिविति, २०७५ अनसुार आतथिक अभािका कारण हालसम्म र्र 
तनमािण शरुु नगने ७६ िना भकूम्प पीतितहरूलाई ब्याि अनदुानमा रु.३ लाख किाि प्रिाह        

गररएको।  

 २०७२ साल िैशाख १२ गतेको विनाशकारी भकूम्पबाट क्षतत भएका जशक्षण संस्था, स्िास््य संस्था, 
परुाताजत्िक सम्पदा, सरकारी तथा साििितनक भिन, सिक लगायतका भौततक संरचनाहरूको २०७६ 
असार मसान्त्तसम्मको समग्र पनुतनिमािणको प्रगतत अिस्था देहायबमोजिम रहेको :-  
 

 

तातलका नं. १:  २०७६ असार सम्म क्षततग्रस्त संरचनाहरूको पनुतनिमािणमा भएको प्रगतत वििरण 

वििरण पनुतनिमािण गनुिपने 
पररमाण 

सम्पन्न क्रमागत 

पररमाण प्रततशत पररमाण प्रततशत 

जशक्षण संस्था पनुतनिमािण  ७५५३ ५०६३ ६७ १५१६ २० 

स्िास््य संस्थाहरू ११९७ ६६५ ५६ १४९ 12 

परुाताजत्िक सम्पदा पनुतनिमािण  891 ३८० ४३ १२३ 14 

गमु्बा पनुतनिमािण  १३२० ० ० ४०२ ३० 

सरकारी भिन पनुतनिमािण  ४१५ ३०३ ७3 १०९ 26 

सरुक्षा तनकायका भिन पनुतनिमािण  ३८३ १८३ ४८ ३२ 8 

स्थानीय स्तरका सिक (वक.तम) 7६२ 366 48 ३96 52 

 

 २०७५ पौष १२ गते िरहरा पनुतनिमािणको जशलान्त्यास भई पनुतनिमािणको कायि शभुारम्भ        

गररएको।  

 रानीपोखरी र सो पररसरतभर रहेको बालगोपालेश्वर मजन्त्दर लगायतका संरचनाहरूको पनुतनिमािणका 
लातग दईु प्याकेिमा तनमािण कायिको प्रवकया अगाति बढाइएको।  

 तसंहदरबार मखु्य प्रशासतनक भिन (पजश्चम मोहिाबाहेक) को प्रिलीकरण गने कायि ५० प्रततशत पूरा 
भएको र पजश्चम मोहिाको प्रिलीकरण कायिको लातग प्रारजम्भक कायि शरुु भएको।  
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९. आतथिक िषि २०७5/७6 को खदु बिेट एिं खचिको यथाथि वििरण: 

   चाल ुखचि        (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बिेट खचि प्रततशत 

3010323 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 148200 132351 89.31 

3018013 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण कोष 81328607 52953398 65.11 
 िम्मा 81476807 53085749 65.15 

    

 पुाँिीगत खचि                    (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बिेट खचि प्रततशत 

3010324 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 8100 7499 92.58 
3018014 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण कोष 57096160 36568013 64.05 
 िम्मा 57104260 36575512 64.05 

 

१०. आतथिक िषि २०७६/७७ मा वितनयोजित बिेट तथा २०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको खचिको 
वििरण: 

  चाल ुखचि        (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बिेट खचि प्रततशत 

392000113 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 146800 79843 54.39 
392000123 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण कोष 66605705 18584841 27.9 
 िम्मा 66752505 18664684 27.96 

    

    पुाँिीगत खचि               (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बिेट खचि प्रततशत 

392000114 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण 7500 1164 15.52 
392000124 राविय पनुतनिमािण प्रातिकरण कोष 74972580 13421352 17.9 
 िम्मा 74980080 13422516 17.9 
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अर्थ मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 
मलुकुमा समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि कायम गरै्द, आतर्थक विकास सँग सम्बन्न्त्ित गततवितिको व्यिस्र्ापन गने 
र्दावयत्ि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। सािथजतनक खर्थ व्यिस्र्ापन, अन्त्तर सरकारी वित्त व्यिस्र्ापन, राजस्ि 
तर्ा िैरे्दन्िक सहायता पररर्ालन, नेपाल सरकारको आतर्थक प्रिासन, वित्तीय क्षरेको र्दीगो विकास तर्ा 
व्यिस्र्ापन र तनयमन, सािथजतनक संस्र्ानको समग्र नीततगत विषय तर्ा नेपाल सरकारको आतर्थक नीततको 
तजुथमा र कायाथन्त्ियन गने कायथ अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको छ।   

2. र्दीर्थकालीन सोर् : 

सबल आतर्थक तर्ा वित्तीय व्यिस्र्ापनबाट अर्थतन्त्रको क्षमता अतभिवृि गरै्द दर्दगो, फरावकलो तर्ा उच्र् र्दरको 
आतर्थक िवृि र सामान्जक न्त्यायसवहतको विकासमा योगर्दान परु् याउरै्द सिल, समिृ र समाजिार्द उन्त्मखु 
अर्थतन्त्र तनमाथण गने। 

3. उद्दशे्यिः 
सािथजतनक वित्तको प्रभािकारी र समनु्र्त उपयोगबाट आतर्थक विकास, समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि र 
अर्थतन्त्रको सदुृढीकरणमा सहयोग परु् याउने। 
 

4. रणनीततिः 
 िैज्ञातनक, अनमुानयोग्य र पारर्दिी राजस्ि प्रणालीको विकासबाट तनजी लगानी मैरी िातािरण तसजथना 

गरी उत्पार्दनमूलक उद्योग तर्ा व्यिसाय प्रििथन र औद्योतगक संरक्षण प्रर्दान गने,  

 र्दक्ष, व्यािसावयक, स्िच्छ, सदुृढ एिं करर्दातामैरी कर प्रिासनको विकास र प्रवियागत सरलीकरण र 
सूर्ना प्रवितिको प्रयोग बढाई कर सहभातगता अतभिवृि गने, 

 करयोग्य सबै वकतसमका आतर्थक वियाकलापहरूलाई करको र्दायरामा ल्याउँरै्द कर छली तर्ा र्हुािट 
तनयन्त्रण गरी करािार फरावकलो बनाउने, 

 अनािश्यक मानि स्िास््यलाई नोक्सान परु् याउन े तर्ा िातािरण ह्रास गराउने िस्तकुो आयात 
तनरुत्सावहत एिं तनयाथत प्रििथन गने, 

 गैरकर राजस्िका र्दरहरूलाई समसामवयक, लागतप्रभािी र पारर्दिी बनाई र्प राजस्ि पररर्ालन गने, 
 प्रार्तमकता प्राप्त क्षेरहरूको लातग प्रभािकारी र न्त्यायोन्र्तरूपमा सािनको बाँडफाँड गने नीतत अिलम्बन 

गने, 
 वित्तीय संस्र्ा र वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट उत्पार्दन र बजारको सदुृढीकरण गरै्द सक्षम वित्तीय 

प्रणालीको विकास गने, 
 तनजीकरण भएका संस्र्ानको कायथकुिलता अतभिवृि गरै्द सरकारी स्िातमत्िमा सञ्चालनमा रहेका 

संस्र्ानहरूलाई व्यािसावयकताको तसिान्त्तका आिारमा सञ्चालन गने, 
 पारर्दिी र उत्तरर्दायी आतर्थक तर्ा वित्तीय सूर्ना प्रणालीको अिलम्बन गने, 
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 सािथजतनक क्षेरका कमथर्ारीहरूको लातग उत्प्ररेणामूखी र िान्न सवकने उपयकु्त तलबमान एिं सवुििा 
प्रणाली कायम गने, 

 सािथजतनक खर्थलाई तमतव्ययी, प्रभािकारी र अनिुातसत तलु्याउने, 
 वितभन्न मन्त्रालय, विभाग र तनकायहरूको लातग वितनयोन्जत बजेट र प्रर्दान गने सेिा प्रिाह प्रणाली 

बीर्मा प्रभािकारी सम्बन्त्ि स्र्ावपत गने, 
 वित्तीय उत्तरर्दावयत्िसम्बन्त्िी काननुी व्यिस्र्ा तर्ा कायाथन्त्ियनको सतुनन्ितता गने, 
 िैरे्दन्िक सहायताबाट प्राप्त स्रोतहरूको व्यिस्र्ापनको लातग प्रभािकारी अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई 

संस्र्ागत गने, 
 सािथजतनक र तनजीक्षेरको लगानी तर्ा विकासमा पररपूरक सम्बन्त्ि स्र्ावपत हनुे गरी समग्र आतर्थक 

विकासमा अनकूुल िातािरण तसजथना गने, 
 नेपाल सरकार, प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहिीर् आतर्थक नीतत, लगानी, ऋण व्यिस्र्ापन, राजस्ि बाँडफाँड र 

अनरु्दानको विषयमा समन्त्ियकारी भतूमका तनिाथह गने, 
 सािथजतनक (आन्त्तररक तर्ा बाह्य) ऋण पररर्ालनलाई मलुकुको राविय प्रार्तमकता, ऋण ततनथ सक्न े

क्षमता विकास र समग्र आतर्थक िवृिमा परु् याउन सक्ने योगर्दानका आिारमा पररर्ालन गने। 
 

5. कायथक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायथविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गनुथपने कायथहरू 
रे्दहायअनसुार रहेका छन:् 

 आतर्थक अिस्र्ाको विश्लषेण, आतर्थक तर्ा वित्तसम्बन्त्िी नीततको तजुथमा, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 आतर्थक सािनको बाँडफाँड, कुल राविय लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यिस्र्ापन, 

 समविगत आतर्थक स्र्ावयत्ि, मूल्य न्स्र्रतासम्बन्त्िी नीतत तजुथमा, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

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

 केन्त्रीय बैङ्क सञ् र्ालन, तनयमन र मौदरक नीतत, 

 बैक तर्ा वित्तीय संस्र्ाहरूसम्बन्त्िी नीतत, काननु, समन्त्िय र तनयमन, 

 विरे्दिी मरुा वितनमय तर्ा तनयन्त्रण, 

 आतर्थक तर्ा सामान्जक विकास र मरुा तर्ा बैवङ्कङ्गसम्बन्त्िी दिपक्षीय, बहपुक्षीय अन्त्तराथविय 
संस्र्ाहरूसँग सम्पकथ  र समन्त्िय, 

 िैरे्दन्िक ऋण अनरु्दान तर्ा अन्त्य दिपक्षीय र बहपुक्षीय सहायतासम्बन्त्िी सन्न्त्ि, सम्झौता र कायाथन्त्ियन, 

 संर्ीय सन्ञ् र्त कोष िा संर्ीय सरकारी कोष सञ्चालन, राजस्ि र व्ययको अनमुान, वितनयोजन ऐन, 
पूरक अनमुान, पसे्की खर्थ, उिारो खर्थ, आकन्स्मक कोष र अन्त्य सरकारी कोषको व्यिस्र्ापन, 

 बजेट तजुथमा कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 सरकारी जमानत, 

 संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहको आन्त्तररक र िैरे्दन्िक ऋण एिं अनरु्दानसम्बन्त्िी नीतत, काननु र तनयमन, 

 तलब भत्ता उपर्दान तनबनृ्त्तभरण लगायतका सेिा सवुििा र आतर्थक र्दावयत्िसम्बन्त्िी विषय, 

 संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहको सािथजतनक पर्दातिकारीको सवुििासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
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 सरकारी बाँकी रकमको अतभलेखीकरण र असलुी, 
 राजस्िसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापर्दण्ड, योजना, प्रक्षेपण, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 राजस्ि प्रिासनको सञ् र्ालन र सदुृढीकरण, 
 सािथजतनक खर्थसम्बन्त्िी नीतत, काननु, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 आतर्थक कायथवितिसम्बन्त्िी नीतत, काननु मापर्दण्ड, कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 मूल्य नीतत, 

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

 संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहबीर् वित्तीय हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी नीतत, काननु, कायाथन्त्ियन, समन्त्िय र 
तनयमन, 

 संर्ीय वितनयोजन, राजस्ि, विभाज्य कोष, िरौटी, कायथसञ्चालन कोष र अन्त्य सरकारी कोष तर्ा 
सम्पन्त्त, 

 भन्त्सार, अन्त्तिःिलु्क, मूल्य अतभिवृि कर, आयकर, राहर्दानी िलु्क, तभसा िलु्क, पयथटन र्दस्तरु एिं 
अन्त्य कर तर्ा गैरकर, सेिा िलु्क, र्दस्तरुलगायतका सेिा िलु्कहरूको लक्ष्य तनिाथरण, प्रिासन, 
सङ्कलन र बाँडफाँड, 

 कर तर्ा भन्त्सार राजस्िसम्बन्त्िी दिपक्षीय, क्षेरीय, बहपुक्षीय समन्त्िय सन्न्त्ि, सम्झौता, समझर्दारी, 
कायाथन्त्ियन र तनयमन, 

 राजस्िसम्बन्त्िी त्याङ्क अतभलेखन र सूर्ना आर्दान प्रर्दान, 

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

 तबमासम्बन्त्िी नीतत काननु मापर्दण्ड र तनयमन, 

 संर् प्ररे्दि र स्र्ानीय तहमा राजस्ि र प्राकृततक स्रोत उपयोग िा लाभको बाँडफाँडसम्बन्त्िी नीतत, 
काननु, मापर्दण्ड तजुथमा र कायाथन्त्ियन, 

 राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण, 

 महालेखापरीक्षकको कायाथलय, 
 राविय प्राकृततक स्रोत तर्ा वित्त आयोग, 

 तनक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोष, 

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

 राजस्ि र आतर्थक प्रिासनसम्बन्त्िी तातलम, अध्ययन र अनसुन्त्िान, 

 कमथर्ारी सञ् र्य कोष, 

 नागररक लगानी कोष, 

 राजस्ि परामिथ विकास सतमतत, 
 अिकाि कोष, 

 सािथजतनक संस्र्ानहरू र तनजीकरणसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापर्दण्ड अनगुमन र तनयमन, 
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 मन्त्रालय सम्बन्त्िी सािथजतनक संस्र्ान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी, आदर्दको सञ् र्ालन र 
तनयमन, 

 नेपाल लेखापरीक्षण सेिाको सञ् र्ालन। 
 

6. आतर्थक िषथ 207६/7७ को बजेट िक्तव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायथिमका बुरँ्दाहरूको  
207६ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बुरँ्दा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
२३ साविकमा संर्मा रहेका प्ररे्दि र स्र्ानीय तहको 

कायथन्जम्मेिारीमा पने आयोजना तर्ा कायथिमहरू 
तनन्ित मापर्दण्डका आिारमा प्ररे्दि र स्र्ानीय 
तहमा हस्तान्त्तरण गने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 
सितथ अनरु्दानमा हस्तान्त्तररत आयोजना तर्ा 
कायथिमको लातग संर्बाट क्षेरगतरूपमा अनरु्दान 
उपलब्ि गराई त्यसको तनरन्त्तरता, प्रार्तमकता र 
र्प स्रोत समेतको विषयमा प्ररे्दि र स्र्ानीय 
तहले नै तनणथय गरी कायाथन्त्ियन अन्र् बढाउन 
सक्ने व्यिस्र्ा गररएको। 

 प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहको 
कायथन्जम्मेिारीमा कायथिम/आयोजनालाई 
मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली माफथ त 
हस्तान्त्तरण गने व्यिस्र्ा भएको।  

 सितथ अनरु्दानसवहत हस्तान्त्तरण भएका 
आयोजना/कायथिम कायाथन्त्ियनका लातग 
बजेट कायाथन्त्ियन मागथर्दिथन   
पठाइएको। 

97 साना वकसान विकास बैङ्कको कृवष कजाथ कायथिम 
प्रभािकारी बनाउन संस्र्ागत सिुार गररने। 
मझौला तर्ा साना वकसान उद्यमीको सलुभ 
कजाथमा सहज पहुँर् सतुनन्ित गनथ साना वकसान 
विकास बैङ्कमाफथ त पररयोजनाकै तितोमा 
सहतुलयतपूणथ कजाथ प्रिाह गने व्यिस्र्ा  
तमलाइने।  

 

 कृवष र कृवष उद्यमन्िलताको विकासको 
लातग साना वकसान लर् ु विकास वित्तीय 
संस्र्ामाफथ त पररयोजनाकै तितोमा 
सहतुलयतपूणथ कजाथ प्रिाह गनथ एन्ियाली 
विकास बैङ्कसँग सहयोग सम्झौता सम्पन्न 
भई साना तर्ा मझौला कृवष उद्यम 
व्यिसाय कजाथ कायाथन्त्ियनका लातग 
साना वकसान विकास लर्वुित्त वित्तीय 
संस्र्ासँग सहायक ऋण सम्झौता 
लगायतका सम्पूणथ कायथ सम्पन्न      

भएको। 

 साना वकसान विकास लर्वुित्त वित्तीय 
संस्र्ाबाट साना वकसानहरूलाई ऋण 
लगानी गनथ सम्बि सहकारी 
संस्र्ाहरूलाई 2076 फागनु 
मसान्त्तसम्म 22 अबथ कजाथ प्रिाह 
भएको। उक्त रकम समेत गरी सहकारी 
संस्र्ाहरुबाट 7 लाख वकसान 
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पररिारलाई 55 अबथ ऋण लगानी 
भएको। 

147 स्र्ानीय कच्र्ा पर्दार्थमा आिाररत लर्,ु र्रेल,ु 

साना तर्ा मझौला उद्योगहरूलाई प्रििथन 
गररनेछ। उद्यमिील र उत्पार्दनिील संस्कृततको 
विकास गरी मूल्य शृ्रङ्खलामा आिाररत लर्,ु र्रेल ु
तर्ा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र 
तर्ा पषृ्ठ सम्बन्त्ि कायम गररनछे। निीनतम 
ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तर्ा व्यिसाय 
सञ्चालन गनथ िरुुिाती पुजँी उपलब्ि गराउन 
च्यालेञ्ज फण्डको व्यिस्र्ा गररने।  

 नि प्रििथन कोषसम्बन्त्िी कायथविति 
नेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् बाट स्िीकृत 
भई  प्रस्ताि आव्हान गररएको। 

150 र्दतलत समरु्दायको सामान्जक एकीकरण गरै्द 
उनीहरूलाई सहकारी तर्ा सामरु्दावयक उत्पार्दन 
प्रणालीमाफथ त आितुनक ब्यिसाय गनथ 
कायथवितिको आिारमा कजाथमा व्याज अनरु्दान 
उपलब्ि गराइने। परम्परागत सीप र पेिालाई 
संरक्षण गनथ भगत सिथन्जत न्िल्प उत्र्ान तर्ा 
विकास केन्त्रको लातग बजेट व्यिस्र्ा गरेको।  

 सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज 
अनरु्दानसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति,  

२०७५ मा संिोिन गरी कायाथन्त्ियनमा 
ल्याइएको। 

 

२३७ वित्तीय क्षेरमा सिुासन र स्र्ावयत्ि कायम गरै्द 
वित्तीय पहुँर् अतभिवृि गररनेछ। वित्तीय सािन 
उत्पार्दनमूखी बनाइनेछ। बैङ्क तर्ा वित्तीय 

संस्र्ाहरू एकआपसमा गाभ्ने नीततलाई तनरन्त्तरता 
दरं्दरै्द ठूला बैङ्क तर्ा वित्तीय संस्र्ाहरू समेत एक 
आपसमा गाभ्न प्रोत्सावहत गररनेछ।यो व्यिस्र्ा 
तबमा कम्पनीको हकमा समेत लाग ुगररने।  

 

 आतर्थक गततविति बढी रहेका स्र्ानहरूमा 
र्मु्ती तर्ा िाखारवहत बैंवकङ्ग सेिा 
सञ्चालन भइरहेको। बैङ्क तर्ा वित्तीय 
संस्र्ा एक आपसमा गाभ्न े नीततअनरुुप 

र्दईु िान्णज्य बैङ्कहरू (ग्लोिल आइएमई 
बैङ्क तल. र जनता बैङ्क तल.) एकआपसमा 
गातभइसकेको र अन्त्य गातभने प्रवियामा 
रहेका।  

 बैङ्क तर्ा वित्तीय संस्र्ा गाभ्ने/गातभने 
तर्ा प्रातप्तसम्बन्त्िी प्रविया िरुू भए 
पिात 2076 फागनु मसान्त्तसम्म कुल 
187 बैङ्क तर्ा वित्तीय संस्र्ा 
मजथर/प्रातप्त प्रवियामा सामेल भएकोमा 
1 सय 42 संस्र्ाको इजाजत खारेज 
भई 45 कायम रहेका। 
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२३८ खोलौं बैङ्क खाता अतभयान सञ्चालन गरी आगामी 

आतर्थक िषथको अन्त्त्यसम्ममा सबै बातलग नपेालीको 
बैङ्क खाता खोतलने। सरकारी तनकायबाट 

नागररकलाई प्रर्दान गररने आतर्थक सवुििा लगायत 
सबै प्रकारका भकु्तानी बैङ्क खातामाफथ त मार 

गररने। नेपाली नागररकले सम्पन्त्तकोरूपमा आजथन 

गरेको सनु र र्ाँर्दी लगायत बहमूुल्य िातहुरू बैङ्कमा 
तनक्षेपकोरूपमा जम्मा गने ब्यिस्र्ा तमलाइने।  

 

 खोलौं बैङ्क खाता अतभयान तनरन्त्तर    
सञ्चालनमा रहेको। 2076 फागनु 
मसान्त्तसम्म 3 करोड 17 लाख 31 
हजार 9 सय 71 बैङ्क खाता 
खोतलएको।नेपाली नागररकले आफ्नो 
सम्पन्त्तको रूपमा आजथन गरेको सनु, 
र्ाँर्दी लगायत बहमूुल्य िातहुरू बैङ्कमा 
तनक्षेपको रूपमा जम्मा गनथ सक्न े
सम्बन्त्िी व्यिस्र्ा एकीकृत तनरे्दिन, 
2076 मा समािेि गरी नेपाल राि 
बैङ्कबाट "क" बगथका बैङ्क तर्ा वित्तीय 
संस्र्ाहरूलाई तनरे्दिन जारी भएको। 

२३९ सबै स्र्ानीय तहका केन्त्रमा बैंवकङ्ग सवुििा 
सतुनन्ित गररनेछ। र्दगुथम क्षेरमा बैंवकङ्ग सेिाको 
पहुँर् अतभिवृि गनथ मोबाईल, इन्त्टरनेट र िाखा 
रवहत बैंवकङ्ग सेिालाई प्रोत्सावहत गररने।  

 ७ सय ४६ स्र्ानीय तहमा बैङ्कका िाखा 
विस्तार भई कुल जनसंख्याको 61 
प्रततित जनतामा बैंवकङ्ग सेिा विस्तार 
भएको।  

२४० सहतुलयतपूणथ कजाथ कायथिम प्रभािकारी बनाई 
मापर्दण्ड पगुकेा व्यन्क्त िा समूहलाई यस्तो 
कजाथमा पहुँर् सतुनन्ित गररने। यस्तो कजाथ 
कायथिमको लातग नेपाल सरकारले ५ प्रततित 
व्याज अनरु्दान र तबमा तर्ा कजाथको सरुक्षणमा 
७५ प्रततित अनरु्दान उपलब्ि गराउने 
व्यिस्र्ालाई प्रभािकारी तलु्याउँरै्द कायाथन्त्ियन 
गनथ पयाथप्त बजेट व्यिस्र्ा गरेको।  

 

 सहतुलयतपूणथ कजाथ कायथिमलाई 
प्रभािकारी बनाउन सहतुलयतपूणथ कजाथको 
ब्याज अनरु्दानसम्बन्त्िी एकीकृत 
कायथविति, 2075 बमोन्जम 2076 
फागनु मसान्त्तसम्ममा 27 हजार 5 सय 
3 ऋणीको रू.60 अबथ 58 करोड 46 
लाख 7 हजार सहतुलयतपूणथ कजाथ 
स्िीकृत भइसकेको। ब्याज अनरु्दान 
बापत रू. 2 अबथ 50 करोड 55 लाख 
41 हजार तनकासा भएको।  

२४१ तबमाको पहुँर् विस्तार हनु ेगरी तबमा सेिा प्रर्दायक 

तनकायहरूको संस्र्ागत र प्रणालीगत सिुार गररने। 

कृवष र लर् ुउद्यम सेिामा तबमा सेिा सहज गनथ 
र्मु्ती तबमा कायथिम सञ्चालन गररने। पनुतबथमा 
नीतत पररमाजथन गरी पनुबीमा ब्यिसायलाई र्प 
प्रभािकारी एिं ब्यिन्स्र्त गरी विरे्दिी 
संस्र्ाहरूलाई नेपालमा पनुतबथमा गनथ प्रोत्सावहत 

 तबमा सतमततबाट सबै तबमा कम्पनीले 
अतनिायथ रुपमा िाखा रवहत र्मु्ती सेिा 
सञ्चालन गने सम्बन्त्िी कायथविति स्िीकृत 
भई कायाथन्त्ियनमा आएको।  

 २०७६ फागनु मसान्त्तसम्म २२ प्रततित 
जनतामा तबमाको पहुँर् विस्ताररत     

भएको। 
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गररने।   पनुतबथमा व्यािसाय (व्यिस्र्ापन र 

सञ्चालन) सम्िन्त्िी तनरे्दन्िका, 2071 
लाई संिोिन गरी कायाथन्त्ियन गररएको।  

२४२ नेिनल पेमेण्ट गटेिेको व्यिस्र्ा गरी भकु्तानी 
प्रणालीको फरफारक नेपालमा हनु े व्यिस्र्ा 
तमलाइने।नगर्द कारोिारलाई िमििः न्त्यूनीकरण 
गरै्द भकु्तानी प्रणालीमा सरुन्क्षत काडथ र 
इन्त्टरनेटको प्रयोगलाई प्रार्तमकता दर्दइने। 
खानेपानी र विद्यतु सेिा िलु्क भकु्तानी विद्यतु्तीय 
माध्यमबाट हनुे व्यिस्र्ा तमलाइन।े  

 राविय सूर्ना प्रविति केन्त्रमा रहेको 
नेिनल पेमेण्ट गटेिे प्रणालीलाई नेपाल 
राि बैङ्कबाट सञ्चालन गनथ सवकने 
सम्भािनाको सम्िन्त्िमा अध्ययन भई 
कायाथन्त्ियनको र्रणमा रहेको । 

 वितभन्त् न सेिा िापतको िलु्क विद्यतुीय 
माध्यमिाट ततने व्यिस्र्ाको िरुूिात 
भएको। 

२४३ सबै प्रकारका तितोपर र ऋणपरका र्दोस्रो बजार 

कारोबार विद्यतु्तीय प्रणालीमाफथ त गनथ विद्यतुीय 

कारोबार प्रणालीलाई सरुन्क्षत र पारर्दिी बनाइने। 
सरकारी ऋणपर खररर्द/तबिीको लातग 
अनलाईन प्रणाली विकास गररने।तितोपरको 
र्दोस्रो बजारमा तनन्ित रकम भन्त्र्दा बढी कारोबार 
गने लगानीकताथहरूको स्र्ायी लेखा 
नम्िरसवहतको वििरण नपे्से तर्ा तसतडएससी 
राफसाफ प्रणालीमा आबि गररने।  

 

 सबै प्रकारका तितोपर र ऋणपरको 
र्दोस्रो बजार कारोिार विद्यतुीय प्रणाली 
माफथ त गने प्रणाली विकास गररएको। 
सरकारी खररर्द/वििीको लातग अनलाइन 
प्रणाली विकास गरी सरकारी ऋणपर 
अभौततवककरणका लातग नेपाल राि 
बैङ्कलाई परार्ार भएको। तितोपरको 
र्दोस्रो बजारमा रु. ५ लाख भन्त्र्दा बढीको 
कारोिार गने लगानीकताथहरूलाई अतनिायथ 
रूपमा स्र्ायी लेखा नम्िर तलन ु पने 
व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन भई नेप्से तर्ा 
तसतडएसतसको राफसाफ प्रणालीमा आबि 
भइसकेको। 

२४४ तितोपर बोडथ र नेपाल स्टक एक्सरे्ञ् को संस्र्ागत 

सिुार गररने। गैरआिासीय नेपालीले र्दोश्रो बजार 
माफथ त पतन लगानी गनथ सक्ने गरी पुजँी 
बजारलाई फरावकलो बनाइने।कमथर्ारी सञ्चय 
कोष, नागररक लगानी कोष र तनक्षेप तर्ा कजाथ 
सरुक्षण कोषको वित्तीय वििरण एकीकृतरूपमा 
प्रकािन गने व्यिस्र्ा तमलाइने। कजाथ सूर्ना र 

सरुन्क्षत कारोबार ऐनमा पररमाजथन गररने। ट्रस्टी 
ऐन तजूथमा गरी सामूवहक लगानी कोष, िेयर 

 तितोपर बोडथ र नेपाल स्टक 
एक्स्रे्न्त्जको संस्र्ागत सिुार गनथ 
तितोपरसम्बन्त्िी ऐन, 2063 मा 
संिोिन गने वििेयक संर्ीय संसर्दमा पिे 
भएको। उक्त वििेयकमा तितोपर 
बजारसँग सम्बन्न्त्ित ट्रिीसम्बन्त्िी विषय 
समािेि भएको। कमथर्ारी सञ्चयकोष, 
नागररक लगानी कोष र तनक्षेप तर्ा 
कजाथ सरुक्षण कोषको एकीकृत वित्तीय 
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अभौततकीकरण र तसतडएससी लगायतको कायथ 
व्यिन्स्र्त गररने। 

 

वििरण तयार भएको। गैरआिासीय 
नेपालीहरूले र्दोश्रो बजार माफथ त लगानी 
गनथ प्रणालीगत व्यिस्र्ा गनथ र विरे्दिी 
मरुा विरे्दि लैजान पाउन े व्यिस्र्ा 
भएको।  

२४६ सािथजतनक संस्र्ानहरूको र्दक्षतापूिथक व्यिस्र्ापन 
गरी कुिलता र प्रभािकाररता बढाउन एकीकृत 
काननु बनाइनेछ। सािथजतनक संस्र्ानहरूमा 
रणनीततक साझेर्दार तभत्र्याइ व्यािसावयकता 
विकास गने तर्ा संरर्नागत सिुार र 
तनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ।  

 सािथजतनक संस्र्ान सञ् र्ालन तर्ा 
व्यिस्र्ापन सम्बन्त्िी ऐनको एकीकृत 
मस्यौर्दा तयार गररएको। 

२५० कम्पनी काननु, बौविक सम्पन्त्त काननु, बैंवकङ्ग 
तर्ा तबमा काननु, विरे्दि वितनमयसम्बन्त्िी 
काननु, र्दामासाही तर्ा सरुन्क्षत कारोिार काननु, 
िैरे्दन्िक लगानी तर्ा प्रविति हस्तान्त्तरण 
तनयमािली, लगानी बोडथ तनयमािली तजुथमा तर्ा 
संिोिन गरी कायाथन्त्ियन गररने। हेन्जङ्ग 
तनयमािलीको व्यिस्र्ालाई प्रभािकारी बनाई 
िैंरे्दन्िक लगानीमा विरे्दिी वितनमयको जोन्खम 
व्यिस्र्ापन गररने।  

 हेन्जङ्ग तनयमािली, २०७५ मा पवहलो 
संिोिन स्िीकृत भई कायाथन्त्ियनमा 
आएको। 

 लगानी बोडथ तनयमािली जारी गररएको। 

 तबमा वििेयक संर्ीय संसर्दमा पेि 
भइसकेको। 

 

255 सरकारी सेिामा नततजामा आिाररत कायथसम्पार्दन 
प्रणाली अिलम्बन गररने। उच्र् व्यिस्र्ापन 
तहमा कायथरत कमथर्ारीहरूसँग कायथसम्पार्दन 
करार सम्झौता गरी करारका ितथहरूलाई 
कायथसम्पार्दन मूल्याङ्कनको आिार बनाइने। 
कायथसम्पार्दन मूल्याङ्कन संगठनको कायथसम्पार्दन 
स्तर अनरुुपको हनुे व्यिस्र्ा गररने। 

 मन्त्रालयका सन्र्ि, महािाखा प्रमखु, 
विभागीय प्रमखु, कायाथलय प्रमखु र 
सािथजतनक संस्र्ानका कायथकारी 
प्रमखुसँग कायथसम्पार्दन करार सम्झौता 
गरी कायथसम्पार्दन मूल्याङ्कनको आिार 
बनाइएको। 

 

276 योगर्दानमा आिाररत तनितृ्तभरण कोष सञ्चालन 
गनथ संस्र्ागत व्यिस्र्ा तमलाइने। 
 

 योगर्दानमा आिाररत तनितृभरण कोष 
सञ्चालन ऐन, 2075 जारी भई सो 
कोषको सञ्चालन कमथर्ारी संर्य कोष 
माफथ त गररने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 

२७८ संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहबीर् समन्त्िय, 
पारस्पररक सहयोग र सहकायथ व्यिन्स्र्त 

 अन्त्तर-सरकारी वित्त पररषद्को र्ौर्ौ 
बैठकबाट वित्तीय संर्ीयता कायाथन्त्ियनमा 
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गररनेछ। अन्त्तर-प्ररे्दि पररषद्, प्ररे्दि समन्त्िय 
पररषद् र अन्त्तर-सरकारी वित्त पररषद्जस्ता 
संरर्नाहरू बीर् अन्त्तर सम्िार्द गररने।  
 

अनभुतू गररएका नीततगत, काननुी, 
प्रवियागत एिं समन्त्ियात्मक 
समस्यालाई तनराकरण गने गरी भएका 
तनणथय कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

२७९ साझा अतिकार सूर्ीमा रहेका अतिकारहरूको 
प्रयोगमा कायथगत स्पिता गरी संर्, प्ररे्दि र 
स्र्ानीय तहबाट हनुे कायथलाई व्यिन्स्र्त गररने। 
संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहको प्रिासतनक 
संरर्नालाई कायथमूलक बनाइने। नेपाल 
सरकारबाट प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहमा हनु े
वित्तीय हस्तान्त्तरणलाई आिश्यकता र साम्यथको 
विश्लषेण गरी समन्त्यावयक बनाइने। 
 

 समपूरक अनरु्दानसम्बन्त्िी कायथविति, 
2075 र वििेष अनरु्दानसम्बन्त्िी 
कायथविति, 2075 को र्दोस्रो संिोिन 
माफथ त आयोजनाहरू छनौटका ढाँर्ा र 
आिारलाई स्पि बनाइएको।  

 प्ररे्दि तहमा समपूरक अनरु्दान रू.4 अबथ 
87 करोड 84 लाख र वििेष अनरु्दान 
रू.4 अबथ 60 करोड 2 लाख 
हस्तान्त्तरण भएको। 

 स्र्ानीय तहमा समपूरक अनरु्दान रू.4 
अबथ 75 करोड 40 लाख र वििेष 
अनरु्दान रू.4 अबथ 82 करोड 84 लाख 
हस्तान्त्तरण भएको। 

 प्ररे्दि तहमा वित्तीय समानीकरण अनरु्दान 
रू. 55 अबथ 29 करोड 86 लाख र 
सितथ अनरु्दान रू. 51 अबथ 48 करोड 
93 लाख हस्तान्त्तरण भएको। 

 स्र्ानीय तहमा वित्तीय समानीकरण 
अनरु्दान रू. 89 अबथ 96 करोड 52 
लाख र सिःितथ अनरु्दान रू.1 खबथ 45 
अबथ 20 करोड 97 लाख हस्तान्त्तरण 
भएको। 

 र्ाल ुआतर्थक िषथको फागनु मवहनासम्म 
प्ररे्दिमा रू. 32 अबथ 30 करोड र 
स्र्ानीय तहमा पतन रू. 32 अबथ 30 
करोड राजस्ि बाँडफाँड भएको। 

 

२८० अन्त्तर सरकारी वित्त प्रणालीलाई सदुृढ गरी संर्, 
प्ररे्दि र स्र्ानीय तहबाट भएका आम्र्दानी र 

 प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहमा अन्त्तराथविय 
विकास सहायता पररर्ालनसम्बन्त्िी 
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खर्थको एकीकृत लेखाङ्कन र प्रततिेर्दन प्रणालीको 
विकास गरी सािथजतनक उत्तरर्दावयत्ि प्रििथन 
गररने। िैरे्दन्िक सहायता र ऋण 
पररर्ालनसम्बन्त्िी कायथविति तयार गरी लाग ु
गररने। संर्, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहको र्ाल ु
खर्थलाई िान्न्त्छत सीमातभर राख्रै्द विकास 
वित्तलाई प्रार्तमकताको क्षेरमा केन्न्त्रत गररने।  
 

कायथविति, 2076 लाग ु भएको। 

 नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत बजेट 
सूर्ना प्रणाली (Line Ministry Budget 

Information System-LMBIS) सँग 
तार्दम्यता कायम हनुे गरी प्ररे्दिको बजेट 
तजुथमा, तनकासा र प्रततिेर्दनका लातग 
प्ररे्दिस्तरीय मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना 
प्रणाली (Provincial Line Ministry 

Budget Information System-PLMBIS) 

पूणथरूपमा कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

२८१ प्ररे्दि तहमा बजेट व्यिस्र्ापन सूर्ना प्रणाली र 
स्र्ानीय तहमा कोष लेखाङ्कन प्रणाली सूरको 
प्रभािकारी कायाथन्त्ियन गरी बजेट तजुथमा, खर्थको 
लेखाङ्कन र एकीकृत प्रततिेर्दन गने व्यिस्र्ा 
तमलाइने। कायथिम तर्ा आयोजनाको प्रगतत 
रे्दन्खन ेअनगुमनसम्बन्त्िी प्रणालीलाई समेत यसमा 
आबि गरी प्रगततको आिारमा मार बजेट खर्थ 
गने व्यिस्र्ा गररने। 
 

 स्र्ानीय तहको बजेट तजुथमा, तनकासा, 
खर्थ, लेखाङ्कन र प्रततिेर्दनका लातग 
स्र्ानीय तहको सन्ञ्चत कोष व्यिस्र्ापन 
प्रणाली (Sub National Treasury 

Regulatory Application - SuTRA) को 
सबै स्र्ानीय तहले अतनिायथरूपमा प्रयोग 
गने व्यिस्र्ा तमलाई सोका लातग 
आिश्यक प्रावितिक सहयोग र क्षमता 
अतभिवृि गररएको, हालसम्म 7 सय 49 
स्र्ानीय तहले SuTRA Log In गनथ सक्न े
र 7 सय 10 भन्त्र्दा बढी स्र्ानीय तहले 
SuTRA माफथ त बजेट तजुथमा गने 
व्यिस्र्ा  गररएको। 

२८२ समानीकरण अनरु्दान तर्ा राजस्ि बाँडफाँडको 
रकम नागररकका मौतलक हकलाई प्रार्तमकतामा 
राखी वितनयोजन गनुथपने गरी सम्बन्न्त्ित काननुमा 
संिोिन गररने। स्र्ानीय तहले उठाउने राजस्ि 
र राजस्ि बाँडफाँडसम्बन्त्िी कायथलाई र्प सदुृढ 
बनाउन राजस्ि सिुार कायथयोजना तजुथमा गरी 
एकरूपता गररने। 
 

 राविय प्राकृततक स्रोत तर्ा वित्त आयोग 
ऐन, 2074, अन्त्तर-सरकारी वित्त 
व्यिस्र्ापन ऐन, 2074 र स्र्ानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 मा 
संिोिनका लातग सबै प्ररे्दि तहमा 
राय/सझुाि माग गररएको। स्र्ानीय 
तहले उठाउने राजस्ि र राजस्ि 
बाँडफाँडसम्बन्त्िी कायथलाई र्प सदुृढ 
बनाउन राजस्ि सिुार कायथयोजना 
तजुथमाका लातग (राजस्ि परामिथ 
सतमततमा सझुाि उपलब्ि गराउन) 
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राजस्ि परामिथ उप-सतमततले कायथ 
गरररहेको। 

 प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहले कर, िलु्क 
लगाउँर्दा िा उठाउँर्दा संवििान र 
प्रर्तलत काननुबमोन्जम तर्ा लगानीको 
िातािरणमा प्रततकूल असर नपने गरी 
काननु बनाएर मार लगाउन े व्यिस्र्ा 
गने गरी कायथयोजना स्िीकृत भई 
कायाथन्त्ियनका लातग सम्बन्न्त्ित तनकायमा 
पठाइएको। 

२८४ सािथजतनक खर्थ पनुरािलोकन आयोगको 
प्रततिेर्दन िमििः कायाथन्त्ियन गरै्द बजेट प्रणाली 
र वित्तीय व्यिस्र्ापनमा सिुार गरै्द लतगने। 
सरकारी खर्थ व्यिस्र्ापनलाई नततजामा आिाररत 
बनाइने। लागत लाभ विश्लषेण र ऋण भारको 
दर्दगोपन सतुनन्ित गरी सािथजतनक ऋण पररर्ालन 
गररने।यसै िषथ लाग ु भएको नयाँ विकास 
सहायता नीततबमोन्जम अन्त्तराथविय सहायता 
पररर्ालन गररने।  
 

 सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापनको कायथलाई 
त्याङ्क विश्लषेणमा आिाररत बनाउन 
Debt Operation and Management 

Software तनमाथण गरी सञ्चालन 
गररएको। 

 संर्ीय वित्तीय व्यिस्र्ापन प्रणालीलाई 
न्जम्मेिार, पारर्दिी, नततजामूलक तर्ा 
उत्तरर्दायी बनाउन एिं संर्, प्ररे्दि र 
स्र्ानीय तहको आतर्थक कायथविति 
तनयतमत तर्ा व्यिन्स्र्त बनाउनका लातग 
आतर्थक कायथविति तर्ा वित्तीय 
उत्तरर्दावयत्ि ऐन, 2076 कायाथन्त्ियनमा 
ल्याइएको। 

 २०७6 को फागनु मवहनासम्ममा 
अनरु्दान सहायता रू.16 अबथ 19 करोड 
23 लाख र ऋण सहायता रू.93 अबथ 
08 करोड 76 लाख गरी जम्मा रू.1 
खबथ 09 अबथ 28 करोडको अन्त्तराथविय 
आतर्थक सहायता प्रततबिता प्राप्त  भएको। 

२८५ मौसम प्रततकूलताका कारण समयमा खर्थ गनथ 
कदठन हनु े वहमाली तर्ा उच्र् पहाडी 
न्जल्लाहरूमा वितनयोन्जत बजेट मध्ये आतर्थक 
िषथको अन्त्त्यमा खर्थ हनु बाकँी रकम तत्कालै 
अको िषथको आरम्भरे्दन्ख नै खर्थ गनथ तमल्ने गरी 

 आतर्थक िषथको अन्त्त्यमा खर्थ हनु बाँकी 
रकम तत्कालै अको िषथको आरम्भरे्दन्ख 
नै खर्थ गनथ तमल्ने गरी तनकासा गने 
व्यिस्र्ा तमलाइ कालीकोट, जमु्ला र 
बझाङ्ग न्जल्लामा रू.4 करोड 97 लाख 
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तनकासा गने व्यिस्र्ा तमलाइने।  
 

40 हजार तनकासा गररएको।  

२८९ पयाथप्त अध्ययन भएका र तनमाथणपूिथका र्रणहरू 
पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहिुषीय ठेक्काको 
स्िीकृत मापर्दण्डबमोन्जम मार नयाँ कायथिमलाई 
स्रोतको प्रततबिता दर्दइने। तनमाथण सम्पन्न 
भएपतछ कम्तीमा पाँर् िषथसम्म सम्बन्न्त्ित तनमाथण 
व्यिसायीले नै ममथत गनुथपने व्यिस्र्ा गररने।  

 आयोजना तर्ा कायथिमको बहिुषीय 
ठेक्कासम्बन्त्िी मापर्दण्ड, 2076 
कायाथन्त्ियन भएको। स्रोत विनाको 
र्दावयत्ि तसजथना गने पररपाटीको अन्त्त्य 
भएको। 

२९५ कर प्रणालीमा संरर्नात्मक पररितथन गरी 
आयातमा तनभथर कर प्रणालीलाई िमििः 
आन्त्तररक आतर्थक वियाकलापमा आिाररत 
तलु्याई दर्दगो कर प्रणालीमा रूपान्त्तरण गरै्द जान 
तनम्न उद्देश्य हातसल गने गरी राजस्ि पररर्ालन 
गररने :- 
(क) िैज्ञातनक‚ अनमुानयोग्य र पारर्दिी राजस्ि 

प्रणालीको विकासबाट तनजी लगानीमैरी 
िातािरण तसजथना गरी उत्पार्दनमूलक उद्योग 
तर्ा व्यिसाय प्रििथन र औद्योतगक संरक्षण 
प्रर्दान गने‚ 

(ख) करयोग्य सबै वकतसमका आतर्थक 
वियाकलापहरूलाई करको र्दायरामा ल्याउँरै्द 
कर छली तर्ा र्हुािट तनयन्त्रण गरी 
करािार फरावकलो बनाउने‚ 

(ग) अनािश्यक‚ मानि स्िास््यलाई नोक्सान 
परु ्याउने तर्ा िातािरण ह्रास गराउने 
िस्तकुो आयात तनरुत्सावहत एिं तनयाथत 
प्रबिथन गने‚ 

(र्) र्दक्ष‚ व्यािसावयक‚ स्िर्छ् सदुृढ एिं 
करर्दातामैरी कर प्रिासनको विकास र 
प्रवियागत सरलीकरण र सूर्ना प्रवितिको 
प्रयोग बढाई कर सहभातगता अतभिवृि गने‚  

(ङ) गैरकर राजस्िका र्दरहरूलाई समसामवयक, 
लागत प्रभािी र पारर्दिी बनाई र्प राजस्ि 

 राजस्िसम्बन्त्िी वितभन्न काननु तर्ा 
आतर्थक ऐन, 2076 माफथ त करयोग्य 
सबै वकतसमका आतर्थक 
वियाकलापहरूलाई करको र्दायरामा 
ल्याउने, कर छली तर्ा र्हुािट 
तनयन्त्रण गरी करािार फरावकलो 
बनाउन कायथ प्रविया अिलम्बन  
गररएको।  

 स्िरे्दिी उद्योगहरूको संरक्षणका लातग 
तयारी मालिस्त ु भन्त्र्दा कच्र्ा पर्दार्थमा 
भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी कम गने नीततअनसुार 
बढी भन्त्सार र्दर भएका अतिकांि 
मालिस्तकुो आतर्थक ऐन‚ २०७६ 
माफथ त तमलान गरी कम्तीमा एक तह 
कम गररएको। 
 

 अनािश्यक र मानि स्िास््यमा असर 
गने िस्तहुरूको पैठारी रोक्न खाद्य 
प्रविति तर्ा गणु तनयन्त्रण विभाग 
मातहतका प्रयोगिाला र अन्त्य 
प्रयोगिाला भन्त्सार विन्त्र्दमुा नै स्र्ापना 
गरी गणुस्तर एकीन गरी गणुस्तर जाँर् 
गने गररएको।  
 

 करर्दाताहरूको स्िेतछक कर सहभातगता 
अतभिवृि गनथ करर्दाता न्िक्षा, सूर्ना 
प्रवितिको उच्र्तम उपयोग, वितभन्न 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

अर्थ मन्त्रालय  33 

बुरँ्दा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
पररर्ालन गने।  फाराम तर्ा कागजातहरूको सरलीकरण, 

करर्दाता सेिा कायाथलयको विस्तार तर्ा 
छोटी भन्त्सार कायाथलयहरूको स्तरोन्नतत 
समेत गररएको। 
 

 गैरकर राजस्िका र्दरहरूलाई 
समसामवयक, लागत प्रभािी र पारर्दिी 
बनाई र्प राजस्ि पररर्ालन गनथ 
सम्बन्न्त्ित वितभन्न तनकायहरूसँग तनरन्त्तर 
छलफल गरी करका र्दरहरूको 
पनुरािलोकनका लातग राजस्ि परामिथ 
सतमतत माफथ त प्रविया अन्र् बढाइएको। 

298 तनकासी व्यापारको प्रििथनको लातग मदर्दरा र 
सूततथजन्त्य िस्त,ु स्िरे्दिमै खपत हनु ेकच्र्ा पर्दार्थ, 
तर्ा आिारभतू कृवष उपज बाहेकका अन्त्य 
मालिस्तकुो तनकासीमा लाग्रै्द आएको महसलु 
हटाइएको। तनयाथत व्यापारको प्रििथनको लातग 
आफ्नो उत्पार्दनको बीस प्रततितभन्त्र्दा बढी 
तनकासी गने सबै प्रकारका कच्र्ा पर्दार्थको 
आयातमा िण्डेड िेयर हाउसको सवुििा उपलब्ि 
हनुे व्यिस्र्ा तमलाइने। 

 आतर्थक ऐन, 2076 माफथ त प्रस्ततु 
व्यिस्र्ाहरू तनरन्त्तर कायाथन्त्ियन 
भइरहेको। 

 भन्त्सार तनयमािलीमा संिोिन गरी 
िण्डेड िेयर हाउसको सवुििासम्बन्त्िी 
व्यिस्र्ा तमलाइएको। भन्त्सार विभागले 
यससम्बन्त्िी कायथविति तजुथमा गरी 
कायाथन्त्ियनमा ल्याएको। 

299 उद्योगले पैठारी गने औद्योतगक कच्र्ा 
पर्दार्थहरूको भन्त्सार र्दर तयारी मालिस्तकुो भन्त्र्दा 
कम्तीमा एक तह कम गने नीततअनरुूप केही 
कच्र्ा पर्दार्थको भन्त्सार महसलु    र्टाइएको। 
कृवषमा आिाररत सहकारी उद्योगले पैठारी गने 
ढुिानी सािनमा 50 प्रततित छुट दर्दन ेव्यिस्र्ा 
तमलाइएको। 
 

 तयारी मालबस्त ु भन्त्र्दा कच्र्ा पर्दार्थमा 
भन्त्सार र्दरबन्त्र्दी एक तह कम गने 
नीततअनसुार बढी भन्त्सार र्दर भएका 
अतिकांि मालबस्तहुरूको आतर्थक ऐन‚ 
२०७६ माफथ त तमलान गरी कन्म्तमा 
एक तह कम गररएको छ। िागो, 
कपडा उद्योग, कापेट उद्योग, सेतनटरी 
प्याड, वफड सन्प्लमेन्त्ट, औषति उद्योग, 
लेन्त्स उत्पार्दन गने उद्योग आदर्दका 
कच्र्ा पर्दार्थ तर्ा तयारी िस्तकुो भन्त्सार 
र्दरलाई आिश्यक समायोजन गररएको।  

 कृवषमा आिाररत सहकारी उद्योगले 
प्रयोग गने सिारी सािनमा 50 प्रततित 
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छुट हनु ेव्यिस्र्ा तमलाइएको। 

305 निीनतम ् सोर्‚ सीप‚ उद्यमिीलता र प्रवितिको 
उपयोग गरी स्टाटथ अप व्यिसाय गरेका तर 
करको र्दायरामा नआएका व्यन्क्तहरूले २०७६ 
पौष मसान्त्ततभर मूल्य अतभिवृि कर र 
आयकरको र्दायरामा आएमा आतर्थक िषथ 
२०७५।७६ भन्त्र्दा अन्र्का कर‚ जररिाना‚ र्प 
र्दस्तरु‚ िलु्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा हनु े व्यिस्र्ा 
तमलाइएको। 

 निीनतम ् सोर्‚ सीप‚ उद्यमिीलता र 
प्रवितिको उपयोग गरी स्टाटथ अप 
व्यिसाय गरेका तर करको र्दायरामा 
नआएका व्यन्क्तहरूलाई आतर्थक िषथ 
२०७५।७६ भन्त्र्दा अन्र्का कर‚ 
जररिाना‚ र्प र्दस्तरु‚ िलु्क तर्ा ब्याज 
तमन्त्हा हनु ेव्यिस्र्ा गररएको। 

३०८ एक व्यन्क्त एक स्र्ायी लेखा नम्बरको नीततलाई 
कायाथन्त्ियन गनथ जनुसकैु आन्त्तररक राजस्ि 
कायाथलयबाट सरलरूपमा स्र्ायी लेखा नम्बर 
तलन सक्ने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 

 जनुसकैु आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयबाट 
सरलरूपमा व्यन्क्तगत स्र्ायी लेखा 
नम्बर तलन सक्न ेव्यिस्र्ा गरी 9 लाख 
19 हजार 2 सय 65 करर्दातालाई 
स्र्ायी लेखा नम्बर दर्दइएको। 

309 वितभन्न ऐनहरूमा भएका कर छुट र 
सवुििासम्बन्त्िी व्यिस्र्ाहरूसँग तार्दाम्यता हनु े
गरी राजस्िसम्बन्त्िी काननुहरूमा संिोिन 
गररने।िेयर कारोबारको पुजँीगत लाभकरको 
गणना भाररत औसत लागत वितिबाट गने 
व्यिस्र्ा तमलाई िेयर लगानीकताथहरूलाई 
प्रोत्सावहत गनथ हाल प्राकृततक व्यन्क्तलाई लाग्रै्द 
आएको करको र्दर ५ प्रततित कायम गरेको। 

 कर छुट तर्ा सवुििासम्बन्त्िी व्यिस्र्ामा 
एकरूपता िा तार्दात्म्यता कायम गने 
गरी राजस्ि सम्बन्त्िी काननुहरूमा 
संिोिन गररएको। िेयर कारोबारको 
पुजँीगत लाभकरको गणना भाररत औसत 
लागत वितिबाट गने व्यिस्र्ा तमलाई 
िेयर लगानीकताथहरूलाई प्रोत्सावहत गनथ 
हाल प्राकृततक व्यन्क्तलाई लाग्रै्द आएको 
करको र्दर लाई ५ प्रततित कायम गने 
गरी आयकर ऐन, 2058 मा संिोिन 
गररएको। 

३१४ उल्लेख्य आतर्थक कारोबार हनु े आतर्थक तर्ा 
व्यापाररक केन्त्रमा कर कायाथलय विस्तार गरै्द 
लतगनेछ। नेपालको आतर्थक वहत अतभिवृि र 
लगानी प्रििथन हनुे गरी र्दोहोरो करमनु्क्त तर्ा 
वित्तीय छल तनरोि सम्झौता गररने। 

 उल्लेख्य आतर्थक कारोबार हनुे आतर्थक 
तर्ा व्यापाररक केन्त्रहरूलाई लन्क्षत गरी 
राजस्ि कायाथलय विस्तार गरै्द लैजान े
नीततअनरुूप र्ाल ुआतर्थक िषथमा वितभन्न 
24 िटा र्प करर्दाता सेिा कायाथलयहरू 
स्र्ापना गने तनणथय भएको। जसमा नया ँ
1 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय र 4 
करर्दाता सेिा कायाथलयलाई आन्त्तररक 
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राजस्ि कायाथलयमा रूपान्त्तरण गरी हाल 
39 िटा करर्दाता सेिा कायाथलय, 43 
िटा आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय, 1 
मध्यमस्तरीय करर्दाता कायाथलय र 1 
ठूला करर्दाता कायाथलय गरी जम्मा 84 
िटा कायाथलयहरू माफथ त सेिा प्रिाहको 
प्रबन्त्ि गररएको। 

 नेपालको आतर्थक वहत अतभिवृि र 
लगानी प्रििथन हनुे गरी र्दोहोरो करमनु्क्त 
तर्ा वित्तीय छल तनरोि सम्झौता गरै्द 
जाने नीततअनरुुप हालसम्म निे, 
र्ाइल्याण्ड, श्रीलंका, मौररसस, अविया, 
पावकस्तान, र्ीन, र्दन्क्षण कोररया, कतार, 
भारत र बंगलारे्दिसँग सम्झौता सम्पन्न 
भइसकेको छ भने बेलायत, मलेन्िया, 
तसंगापरु लगायतका मलुकुहरूसँग 
सम्झौताको प्रविया अन्र्बढेको। 

३१५ करर्दाता र्दताथ प्रणालीमा सिुार गरी गणुस्तरीयता 
कायम गनथ आगामी आतर्थक िषथरे्दन्ख बायोमेवट्रक 
र्दताथ प्रणाली लाग ुगररनेछ। हाल मूल्य अतभिवृि 
करमा र्दताथ रहेका करर्दाताहरूलाई आगामी 
आतर्थक िषथतभर र आयकरमा र्दताथ रहेका 
करर्दाताहरूलाई िमििः नया ँ र्दताथ प्रणालीमा 
आफ्नो वििरण अद्याितिक गराउन ुपने व्यिस्र्ा 
तमलाइएको। 

 करर्दाता र्दताथ प्रणालीमा सिुार गरी 
करर्दाताहरूको र्दताथ अतभलेखलाई 
व्यिन्स्र्त, गणुस्तरीय र भरपर्दो बनाउन 
बायोमेवट्रक र्दताथ प्रणाली लाग ु गने गरी 
फारामको ढाँर्ा पररमाजथन गररएको। 
कम्प्यटुर प्रणालीमा आिश्यक व्यिस्र्ा 
गरी प्रर्म र्रणमा आन्त्तररक राजस्ि 
कायाथलय टङ्गाल र न्त्यूरोडबाट 
बायोमेवट्रक र्दताथ प्रणाली परीक्षणका 
रूपमा कायाथन्त्ियनमा आएको। 

३१६ कर काननुलाई सरल, सहज तर्ा पारर्दिी 
बनाउन एकीकृत कर संवहता तजुथमा गररनेछ। 
नयाँ भन्त्सार वििेयक संसर्दको यसै अतििेिनमा 
पेि गररनेछ। भन्त्सारमा पेि गनुथपने सबै 
वकतसमका कागजातहरू विद्यतुीय माध्यमबाट 
बझुाउने व्यिस्र्ा तमलाई भन्त्सार जाँर्पास 

 आन्त्तररक राजस्ि विभागमाफथ त एकीकृत 
कर संवहता तजुथमाको कायथ   भइरहेको। 

 भन्त्सार प्रिासनको कायथलाइथ पारर्दिी, 
प्रवितिमखुी, व्यिसावयक, व्यापार 
सहजीकरण मैरी र अन्त्तराथवियस्तरको 
बनाउन संिोतित क्योटो अतभसन्न्त्ि 
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प्रणालीलाई सरल बनाइने।  (Revised Kyoto convention-RKC) को 

प्राििान, विश्व व्यापार संगठनको 
सवियतामा भएको व्यापार सहजीकरण 
सम्झौता (Agreement on Trade 

Facilitation-TFA) मा भएका प्राििान र 
अन्त्तराथविय असल अभ्यास समेटेर तयार 
भएको भन्त्सार वििेयकको मस्यौर्दा संर्ीय 
संसर्दमा पेि गनथ स्िीकृततको लातग 
नेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद्  मा पेि 
गररएको। 

 अन्त्तराथविय व्यापार प्रििथनका लातग 
महत्त्िपूणथ औजारका रूपमा रहेको नेपाल 
राविय एकिार (Nepal National Single 

Window) प्रणालीको विकास प्रविया 
िरुू गररएको। 

 भन्त्सार प्रिासनका कायाथलयहरूलाई पूणथ 
रुपमा विद्यतुीय माध्यमबाट सम्पार्दन हनु े
व्यिस्र्ा तमलाउने िममा 25 िटा 
भन्त्सार कायाथलयमा आन्िकुडा िल्डथ 
प्रणाली लाग ुगररएको। 

३१८ मूल्य अतभिवृि करको सङ्कलन प्रभािकारी 
तलु्याउन उपभोक्ताले िस्त ु तर्ा सेिा खररर्दको 
मूल्य काडथ िा विद्यतुीय माध्यमबाट भकु्तानी 
गरेमा त्यसरी भकु्तानी गररएको तबजकमा 
उन्ल्लन्खत मूल्य अतभिवृि करको १० प्रततित 
रकम भकु्तानीकताथको बैङ्क खातामा स्ितिः जम्मा 
हनुे व्यिस्र्ा गरी त्यसरी जम्मा हनुे रकममा 
अतग्रम कर कट्टी गनुथ नपने व्यिस्र्ा  
तमलाइएको।  

 मूल्य अतभिवृि करको विजकीकरणमा 
सिुार गनथ उपभोक्ताले खररर्द गरेको 
िस्त ु तर्ा सेिाको भकु्तानी विद्यतुीय 
माध्यमबाट गरेमा सोमा ततरेको मूल्य 
अतभिवृि करको 10% रकम 
उपभोक्तालाई नै वफताथ दर्दन े कायथविति 
तजुथमा गरी सो व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियनमा 
आएको। 

 

३१९ गणुस्तर नखलेुका‚ कमसल गणुस्तर भएका र 
मानि स्िास््यमा प्रततकूल असर पाने 
मालिस्तकुो आयात तनयन्त्रण गररने। मालिस्त ु
आयात गरेपतछ प्यावकङ्गमा अतनिायथरूपमा 

 भन्त्सार जाँर्पासको समयमा 
तनरन्त्तररूपमा अनगुमन गने प्रणाली 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। प्यावकङ्गमा 
अतनिायथरूपमा लेिल लगाउन े गरी 
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बुरँ्दा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
आयातकताथ र बजार वितरकको लेिल लगाएर 
बजारमा पठाउन पाउने व्यिस्र्ा तमलाइने। 

भन्त्सार जाँर्पासमा र्प कडाइ गरी 
कमसल गणुस्तर भएका र मानि 
स्िास््यमा प्रततकूल असर गने 
मालिस्तकुो आयातमा तनयन्त्रण 
गररएको।  

३२० आगामी आतर्थक िषथरे्दन्ख सबै वकतसमको 
राजस्िको भकु्तानी विद्यतुीय माध्यमबाट गनथ 
सक्ने व्यिस्र्ा तमलाइने। विद्यतुीय माध्यमबाट 
तबजक जारी गने र त्यसलाई आन्त्तररक राजस्ि 
विभागको केन्त्रीय तबजक अनगुमन प्रणालीमा 
आबि गने व्यिस्र्ा गरी मूल्य अतभिवृि करको 
कायाथन्त्ियनलाई र्प प्रभािकारी बनाइने। 
आयकर वफताथको प्रविया सरलीकरण गरी 
सम्बन्न्त्ित कायाथलय माफथ त कर वफताथ हनुे 
व्यिस्र्ा तमलाइएको। करको बाँकी बक्यौता 
नभएका करर्दाताहरूले आन्त्तररक राजस्ि 
विभागको प्रणालीबाट स्ितिः करर्कु्ता प्रमाणपर 
प्राप्त गनथसक्ने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 
 

 नगर्द भकु्तानीलाई तनयन्त्रण गनथ रू.10 
लाखभन्त्र्दा बढीको कर भकु्तानी गर्दाथ 
रे्क, ड्राफ्ट िा विद्यतुीय माध्यमबाट गने 
व्यिस्र्ा गररएको। एक पटकमा रू.10 
लाखसम्मको राजस्ि विद्यतुीय 
माध्यमबाट भकु्तानी गनथसक्ने व्यिस्र्ा 
तमलाइएको। करर्दाताले कारोबार गरेकै 
समयमा कर प्रिासनमा सूर्ना प्राप्त हनु े
गरी विकास गररएको Central Billing 

Monitoring System (CBMS) मा 
करर्दाताहरूलाई आबि गनथ िरुू 
गररएको। कर बक्यौता नभएका 
करर्दाताहरूको पेि गरेको आय वििरण 
अनसुारको कर र्कु्ता प्रमाणपर प्राप्त हनु े
गरी कम्प्यटुर प्रणालीमा सिुार गरी 
कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

321 र्ोरी तनकासी पैठारी र आन्त्तररक उत्पार्दनको 
पररिहनमा हनुे विर्लनलाई न्त्यूनीकरण गरी 
राजस्ि र्हुािट तनयन्त्रण गनथ उत्पार्दन, पररिहन 
र तबिीसम्मको शृ्रङ्खलालाई ट्रयावकङ प्रणालीमा 
आबि गररनेछ। 

 व्यापाररक िस्तहुरूको आन्त्तररक 
ओसारपसारसम्बन्त्िी तनयमन तनरे्दन्िका‚ 
२०६५ कायाथन्त्ियनमा ल्याई भन्त्सार 
विन्त्र्द ु र आन्त्तररक उत्पार्दनरे्दन्ख तबिी 
तहसम्मका मालिस्त ु ढुिानी गने 
मालिाहक ढुिानीका सािनको ट्रयावकङ्ग 
गनथ मालिस्त ु तर्ा ढुिानी सािन 
अनगुमन प्रणाली (VCTS) कायाथन्त्ियनमा 
ल्याइएको। 

३२२ राजस्िसम्बन्त्िी अध्ययन तर्ा अनसुन्त्िान गने र 
साविकमा राजस्ि परामिथ सतमततले गरै्द आएको 
काम समेत गने गरी तनयतमतरूपमा सरकारलाई 

 राजस्ि पररर्ालन तर्ा व्यिस्र्ापनका 
सम्बन्त्िमा तनयतमतरूपमा अध्ययन‚ 
अनसुन्त्िान र विश्लषेण गरी नेपाल 
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बुरँ्दा नं. बजेट िक्तव्यको संन्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
नीततगत तर्ा कायथगत सझुाि दर्दन े स्र्ायी 
संयन्त्रको राजस्ि बोडथ स्र्ापना गररनेछ। 
 

सरकारलाई आिश्यक सझुाि दर्दन तर्ा 
तसफाररस गने स्र्ायी संरर्ना स्र्ापनाको 
लातग नेपाल सरकार, मन्न्त्रपररषद् को 
तनणथय अनसुार नेपाल राजस्ि परामिथ 
विकास सतमतत (गठन) आरे्दि, 2076 
जारी भई नेपाल राजस्ि परामिथ विकास 
सतमतत गठनको प्रवियामा रहेको। 

 

7. आतर्थक िषथ २०७6/77 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरूिः 
 

  बजेट प्रणाली, खर्थ व्यिस्र्ापन र लेखा प्रणालीिः 
 आतर्थक िषथ 2076/077 को बजेट तर्ा कायथिमको अिथ बावषथक सतमक्षा गरी खर्थ व्यिस्र्ापन, 

राजस्ि व्यिस्र्ापन, िैरे्दन्िक सहायता पररर्ालनमा तत्कातलन र दर्दर्थकालीन रूपमा अपनाउन ु पने 
नीततगत सिुार गररएको। 

 राविय आयोजना बैङ्क माफथ त आयोजना छनौट र प्रार्तमकरण गने कायथको िरुूिात गररएको।आयोजना 
बैङ्कको स्िीकृतत र मध्यकातलन खर्थ संरर्नामा समािेि भएका आयोजनाहरू मार बजेटमा समािेि हनु े
प्रणालीको विकास गररएको। 

 बजेटमातर् पने तनितृ्तभरणको अतसतमत र्दावयत्ि तनयन्त्रण गनथ योगर्दानमा आिाररत तनितृ्तभरण प्रणाली 
लाग ुगररएको। 

 लेखा ढाँर्ामा पनुरािलोकन गरी संर् र प्ररे्दि सरकारका तनकायहरूमा नेपाल सािथजतनक क्षेर लेखामान 

(Nepal Public Sector Accounting Standars,NPSAS) लाग ु गररएको।सबै केन्त्रीय तनकाय र प्ररे्दि 
सरकारले सो अनसुारको वित्तीय प्रततिेर्दन तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायाथलयमा पेि गनथ र्ालनी 
भएको। 

 नेपाल सरकार, प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहको आम्र्दानी, खर्थ र सम्पन्त्त तर्ा र्दावयत्िलाई अन्त्तराविय 
मापर्दण्ड (GFS 2014) अनरुुप हनुे गरी आतर्थक सङे्कत तनिाथरण तर्ा िगीकरण गररएको। 

 आयोजनाहरूमा विना स्रोतको ठूलो आतर्थक र्दावयत्ि तसजथना गने पररपाटीको अन्त्त्य गरै्द तनदर्दथि समय, 
लागत र गणुस्तरमा आयोजनाहरू सम्पन्त् न गनथ ठूला आयोजनाहरूको बहिुषीय खरीर्द प्रवियाको 
समनु्र्त व्यिस्र्ापनका लातग तनन्श् र्त आिार तर्ा मापर्दण्डसवहतको आयोजनाहरूको बहिुषीय ठेक् का 
सम्बन्त्िी मापर्दण्ड, 2076 कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 विगतरे्दन्ख तनमाथण आरम्भ भएका तर स्रोतको न्त्यनुताले गर्दाथ सम्पन्त् न हनु नसकेका अिरुा 
आयोजनाहरूलाई सम्पन्त् न गने प्रयोजनको लातग बजेट वितनयोजन गरी माग, कायथप्रगतत र स्रोतको 
उपलब्िताका आिारमा तनकासा दर्दने काम िरुु गररएको। 
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 नेपाल सरकार र प्ररे्दि तहमा कायाथन्त्ियनमा रहेका मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली (LMBIS) र 
एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) तर्ा  प्ररे्दि मन्त्रालयगत बजेट सूर्ना प्रणाली (PLMBIS( र प्ररे्दि 
एकल खाता कोष प्रणाली (PTSA) बीर्  एक आपसमा अन्त्तर आिि (Integration) कायम गरी बजेट 
तनकासा र भकु्तानी प्रणालीमा रहेका जोन्खमलाई न्त्यूनीकरण गररएको। 

 आ.ि. 2076/77 मा र्ाल ुतफथ  9 खबथ 57 अबथ 10 करोड 14 लाख, पुजँीगत तफथ  4 खबथ 8 
अबथ 59 लाख र वित्तीय व्यिस्र्ा तफथ  1 खबथ 67 अबथ 85 करोड 98 लाख गरी जम्मा 15 खबथ 
32 अबथ 96 करोड 91 लाख वितनयोजन भएकोमा 2076 फागनु मसान्त्त सम्म र्ाल ुतफथ  4 खबथ 
50 अबथ 78 करोड 88 लाख, पुजँीगत तफथ  96 अबथ 31 करोड 98 लाख र वित्तीय व्यिस्र्ा तफथ  
62 अबथ 97 करोड 73 लाख गरी जम्मा 6 खबथ 10 अबथ 8 करोड 59 लाख खर्थ भएको। 
 
-*0  

  राजस्ि व्यिस्र्ापनिः 
 

फागनु मवहनासम्म राजस्ि रू.570 अबथ 63 करोड राजस्ि सङ्कलन भएको। गत िषथको यही अितिको 
राजस्ि सङ्कलनको तलुनामा िवृि र्दर 12.20 प्रततित रहेको। 

 

आतर्थक िषथ २०७6/७7 को फागनु मसान्त्तसम्मको राजस्ि सङ्कलनको वििरण (रू. हजारमा) 

कर िीषथक 
आ.ि.2076/77 को लक्ष्य र असलुी िावषथक लक्ष्यको 

तलुनामा 
असलुी%  

फागनु 
सम्मको  

िवृि र्दर % 
िावषथक लक्ष्य 2076 फागनु 

मवहनासम्मको सङ्कलन 
भन्त्सार महिलु 213,200,358  101,384,777   47.55    (2.21) 
पैठारी  187,295,182   89,083,071   47.56    (2.85) 
तनकासी    163,955    105,088  64.10   (23.78) 
पूिाथिार कर  17,487,851   7,930,215  45.35    6.63  
भन्त्सारको अन्त्य आय    669,436    612,677    3.00    91.54  
कृवष सिुार िलु्क   7,583,934    3,653,726   48.18   (10.51) 
मूल्य अतभिवृि कर  315,008,270  166,469,830  52.85   9.05  
उत्पार्दन, तबिी, सेिा  118,382,089   70,913,547  59.90  35.78  
पैठारी  196,626,181   95,556,283  48.60  (4.86) 
अन्त्तिःिलु्क  169,982,137   79,781,685  46.94    1.99  
आन्त्तररक उत्पार्दन  106,303,967   48,961,805  46.06  10.06  
पैठारी   63,678,170   30,819,880  48.40   (8.65) 
न्िक्षा सेिा िलु्क   1,152,321    504,660  43.80  (36.41) 
आयकर  280,351,028  136,197,630  48.58   29.01  

आयकर  247,887,284  120,148,631  48.47   30.31  

ब्याज कर  32,463,744   16,048,999  49.44   20.09  
अन्त्य कर  29,467,730   13,260,959  45.00  (17.50) 
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कर िीषथक 
आ.ि.2076/77 को लक्ष्य र असलुी िावषथक लक्ष्यको 

तलुनामा 
असलुी%  

फागनु 
सम्मको  

िवृि र्दर % 
िावषथक लक्ष्य 2076 फागनु 

मवहनासम्मको सङ्कलन 
कर राजस्ि जम्मा 1,009,161,844  497,599,542  49.31    8.88  
गैरकर जम्मा  102,871,481   73,030,897  70.99   41.54  

कुल राजस्ि जम्मा 1,112,033,325  570,630,439  51.31   12.20  
 

 दिपक्षीय लगानी सम्झौता, िैि करािान मनु्क्त तर्ा वित्तीय छल तनरोि सम्झौता, विश्व व्यापार सम्झौता 
लगायतका वितभन्न सन्न्त्ि सम्झौताहरूको कायाथन्त्ियनका तसलतसलामा तसजथना भएका िा हनु े वििार्दहरूको 
प्रततरक्षा र तनरूपणका लातग आिश्यक अध्ययन र तयारी गने अन्त्तर तनकायस्तरको स्र्ायी संयन्त्र गठन 
भएको। 

 सामान्जक सरुक्षा कोष ऐन‚ २०७४ बमोन्जम स्र्ापना भएको सामान्जक सरुक्षा कोषमा योगर्दान गने 
कमथर्ारी‚ कामर्दार तर्ा श्रतमकहरूलाई उक्त कोषहरूमा स्ितिःस्फूतथरूपमा सहभातगता प्रोत्सावहत गनथ आयकर 
तनयमािली, २०५९ मा संिोिन गरी पाररश्रतमक आयको तनिाथरणयोग्य आयबाट स्िीकृत सामान्जक सरुक्षा 
कोषमा गररएको योगर्दान बापत र्टाउन पाउने रकमको सीमा तीन लाख रूपैयाँबाट िवृि गरी पाँर् लाख 
रूपैयाँ परु् याइएको। 

 स्िरे्दिी कपडा उद्योगहरूलाई विद्यतु खपतको 50% र सहतुलयतपूणथ कजाथको व्याजमा 5% विन्त्र्दलेु अनरु्दान 
दर्दने व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन गररएको। 

 मूल्य अतभिवृि कर ऐन‚ २०५२ को र्दफा १०(२) मा गररएको अतनिायथ र्दताथको व्यिस्र्ा बमोन्जम १५ 
हजार ८ सय ९८ करर्दाताहरूलाई मूल्य अतभिवृि करको र्दायरामा ल्याइएको। 

 आन्त्तररक राजस्ि विभागको तेस्रो सिुार योजना (२०१८/१९-२०२०/२१) कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 ढुिानी सेिामा मूल्य अतभिवृि कर कायाथन्त्ियन गने सम्बन्त्िी तनरे्दन्िका, २०७६ कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 
मूल्य अतभिवृि कर तनरे्दन्िका‚ २०६९‚ व्यापाररक िस्तहुरूको आन्त्तररक ओसारपसारसम्बन्त्िी तनयमन 
तनरे्दन्िका‚ २०६५‚ जग्गा तर्ा र्रजग्गा तनिःसगथमा पुजँीगत लाभकरसम्बन्त्िी तनरे्दन्िका‚ २०७२ र मूल्य 
अतभिवृि कर वफताथसम्बन्त्िी कायथवितिमा आिश्यक पररमाजथन गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 आयकर ऐन, 2058 बमोन्जम पिे गनुथपने आय वििरणका अनसूुर्ी तर्ा खलुासा फारामहरू (Disclosure) 

पररमाजथन गरी कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। करर्दाताले कर प्रिासनमा पेि गरेको आय वििरणमा रवुट भए 
आय वििरण पेि गरेको 30 दर्दनतभर सच्याउन पाउने कानूनी व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियनको फाराम पररमाजथन 
गरी विद्यतुीय प्रणालीमा समािेि गररएको। 

 र्ाल ु आतर्थक िषथको प्रर्म 8 मवहनामा र्प 11 लाख 6 हजार 48 व्यन्क्त/फमथ करको र्दायरामा 
आएका। 2076 फागनु मसान्त्तसम्म स्र्ायी लेखा नम्बर तलने करर्दाता र करको र्दायरा विस्तारको वििरण 
रे्दहायबमोन्जम रहेकोिः 

र्दताथको प्रकार 
२०७६ असार 

मसान्त्तसम्म 
२०७६/७७ को 
फागनुमसान्त्तसम्म 

२०७६ 
फागनुसम्म  

प्रततित 
पररितथन 

व्यािसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर (B-PAN) 1177907 183031 1360938 15.54 
व्यन्क्तगत स्र्ायी लेखा नम्बर (P-PAN) 992880 919265 1912145 92.59 
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र्दताथको प्रकार 
२०७६ असार 

मसान्त्तसम्म 
२०७६/७७ को 
फागनुमसान्त्तसम्म 

२०७६ 
फागनुसम्म  

प्रततित 
पररितथन 

करकट्टी गने तनकायले तलएको स्र्ायी लेखा 
नम्बर (WPAN) 737 3752 4489 509.09 
जम्मा स्र्ायी लेखा नम्बर 2171524 1106048 3277572 50.93 
मूल्य अतभिवृि कर (VAT) 214109 41477 255586 19.37 
अन्त्तिःिलु्क (Excise) 78807 20127 98934 25.54 

 

 वितभन्न आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयमाफथ त 6 सय 97 करर्दाता न्िक्षा तर्ा करसम्बन्त्िी अन्त्तविथ या कायथिम 
सञ्चालन भई 24 हजार 4 सय जनालाई करर्दाता न्िक्षा प्रर्दान गररएको। 

 नेपालको आतर्थक वहत र लगानी प्रििथन हनु ेगरी र्दोहोरो कर मनु्क्त तर्ा वित्तीय छल तनरोि सम्झौता गने 
नीततअनरुुप िेलायतसँग ९-२३ सेप्टेम्िर‚ २०१९ (भार २३-२७‚२०७६) मा काठमाडौंमा र्दोस्रो र्रणको 
बाताथ सम्पन्न भएको। 

 भन्त्सार जाँर्पास प्रणालीलाई सरल बनाउन भन्त्सार कायाथलयमा पेि गनुथपने कागजातहरू विद्यतुीय माध्यमबाट 
बझुाउने व्यिस्र्ा विद्यतुीय प्रणाली लाग ुभएका भन्त्सार कायाथलयहरूबाट कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 भन्त्सार जोन्खम व्यिस्र्ापन सम्बन्त्िी Standard Operating Procedure कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 भन्त्सार ऐन, 2064 को र्दफा ८९ को उपर्दफा (१) ले दर्दएको अतिकारबमोन्जम मालिस्तकुो िगीकरण तर्ा 
उत्पन्त्तको सम्बन्त्िमा पूिाथरे्दि जारी गने व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 िावषथक एक करोड रूपैयाँभन्त्र्दा बढी मूल्यको जनुसकैु प्रकृततको मालिस्त ु तनकासी गने सबै उद्योगहरूलाई 
िण्डेड िेयर हाउसको सवुििा प्रर्दान गने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 

 भन्त्सार विभाग‚ तरभिुन विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलय‚ जलेश्वर भन्त्सार कायाथलय र सती भन्त्सार कायाथलयमा 
नयाँ भिन तनमाथण गरी प्रयोगमा ल्याइएको। 

 अन्त्तराथविय व्यापारलाइथ पारर्दिी र मयाथदर्दत बनाउनका लातग आफ्ना प्रमखु व्यापाररक साझेर्दार मलुकुको 
भन्त्सार प्रिासनसँग भन्त्सार सहयोग सम्झौता गने अन्त्तराथविय अभ्यास भएबमोन्जम नेपालको भन्त्सार प्रिासन र 
न्र्तनयाँ भन्त्सार प्रिासनबीर् २९ अवप्रल‚ २०१९ मा भन्त्सार सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको। 

 विगतमा छोटी भन्त्सार कायाथलयबाट रू.५ हजारसम्मको मालिस्तकुो मार जाँर्पास गनथ सक्ने प्राििान 
भएकोमा झापा, गौरीगञ् ज (झापा), कुमर्दखोर (झापा), रङ्गेली (मोरङ), मवटअिाथ (बारा), िङु्कल (रौतहट), 
तरिेणी (निलपरासी, बर्दथर्ाट ससु्ता पूिथ), र बेलौरी (कञ्चनपरु) छोटी भन्त्सार कायाथलयबाट रू.२५ 
हजारसम्मको र अन्त्य छोटी भन्त्सार कायाथलयबाट रू.१० हजारसम्मको मालिस्त ुजाँर्पास गनथ सवकने 
नीततगत तनणथय भई कायाथन्त्ियन गररएको। 
 

 फागनु मवहनासम्ममा कुल िस्त ु तनकासी अन्र्ल्लो िषथको सोही अितिको रू. ६१ अबथ २२ करोडको 
तलुनामा 2२.३५ प्रततितले िवृि भई रू. ७४ अबथ ९१ करोड पगुकेो। गत आतर्थक िषथको सोही 
अितिमा कुल िस्त ुतनकासी 1४.६ प्रततितले िवृि भएको तर्यो। र्ाल ुआतर्थक िषथ पवहलो ८ मवहनामा 
प्रिोतित पाम आयल, भटमासको प्रिोतित तेल, ऊनी गलैंर्ा कापेट, अलैंर्ी, जटुका कपडा लगायतका 
िस्तकुो तनकासी बढेको। 
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 2076 फागनु मसान्त्तसम्ममा तनकासी भएका प्रमखु 5 िस्तहुरूको वििरण (रू.अबथमा) 

िस्तकुो नाम २०७५ फागनुसम्म २०७६ फागनुसम्म िवृि प्रततित 

प्रिोतित पाम आयल 4.46 15.35 244.0 
भटमासको प्रिोतित तेल 1.13 7.52 562.8 
तसन्त्रे्वटक यानथ 6.30 5.92 -6.0 
ऊनी गलैर्ा कापेट 5.03 5.07 1.0 
तयारी कपडा 3.92 3.79 -3.3 
अन्त्य िस्तहुरू 40.38 37.25 -7.8 

जम्मा                61.22 74.91 22.३५ 

 फागनु मवहनासम्ममा कुल िस्त ु पैठारी गत आतर्थक िषथको सोही अितिको रू. ९ खबथ ४९ अबथ 
११ करोडको तलुनामा २.६ प्रततितले र्टेर रू. ९ खबथ २४ अबथ २४ करोड रहेको। अन्र्ल्लो 
आतर्थक िषथको सोही अितिमा यस्तो पैठारी २३.७ प्रततितले िवृि भएको। मखु्य पाँर् िस्तकुो 
पैठारी मूल्यलाई आिार तलई विश्लषेण गर्दाथ र्ाल ु आतर्थक िषथको पवहलो ८ मवहनामा पटे्रोल, 

मलखार्द, हिाइजहाज र हेतलकोप्टर लगायतका िस्तकुो पैठारी बढेको छ भने तडजल, एम.एस. 
विलेट, तयारी कपडा, एल.पी.ग्याँस लगायतका िस्तकुो पैठारी र्टेको। 
 

2076 फागनु मसान्त्तसम्ममा पैठारी भएका प्रमखु 5 िस्तहुरूको वििरण (रू. अबथमा) 

िस्तकुो नाम २०७५ फागनुसम्म २०७६ फागनुसम्म िवृि प्रततित 

तडजेल 73.83 67.03 -9.2 
एम .एस . विलेट 47.12 32.25 -31.6 
पेट्रोल 22.94 23.98 4.6 
एल.पी.ज्ञाँस 23.93 21.64 -9.6 
तयारी कपडा 22.97 21.14 -7.9 
अन्त्य िस्तहुरू 758.32 758.20 -0.02 
जम्मा 949.11 924.24 -2.6 

 

आतर्थक नीतत विश्लषेणिः 
 प्रमखु आतर्थक पररसूर्कका सारै् यस मन्त्रालयबाट सम्पार्दन भएका मखु्य कायथ सािथजतनक गनथ "अर्थ 
बलेुवटन" मातसकरूपमा प्रकािन गररएको। 

 Macroeconomic Dashboard मा रान्खने Monthly Macroeconomic Indicators को Database तयार गरी 
अर्थ मन्त्रालयको िेभसाईटमा रान्खएको। 

 सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापन वििेयक व्यिस्र्ावपका संसर्दमा पेि गररएको। 
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  सािथजतनक संस्र्ानमा भएको ऋण तर्ा िेयर लगानीको वहसाब महालेखा तनयन्त्रक कायाथलयको 
अतभलेख र संस्र्ानहरूले पेि गरेको वििरण फरक परेको विषय यकीन गनथ कायथर्दल गठन भइथ ती 
कायथर्दलले पेि गरेका प्रततिेर्दनमा उल्लेख भएअनसुार बढी वहसाब फरक रे्दन्खएका ८ संस्र्ानसँग वहसाब 
तमलान भएको। 
 

 

वित्तीय ब्यिस्र्ापनिः 
 िीतर्र तनमाथणमा व्याज अनरु्दान उपलब्ि गराउन रू.3 करोड 65 लाख 31 हजार 3 सय 86 

नेपाल राि बैङ्कलाई प्रर्दान गररएको। 
 नेपाल र्ाटथडथ एकाउण्टेण््स (निौं संिोिन) तनयमािली, 2076 स्िीकृत गररएको। 
 राविय िान्णज्य बैङ्कको जोन्खम व्यिस्र्ापन प्रणालीलाई सदुृढीकरण गने सम्बन्त्िमा उक्त बैङ्क तर्ा 

DFID को सहायतामा सञ्चातलत वित्तीय क्षेर स्र्ावयत्ि कायथिमबीर् समझर्दारी-परमा हस्ताक्षर गनथ 
स्िीकृतत दर्दइएको।  

 तनजीकृत भएको संस्र्ानको अध्ययन गने परामिथर्दाताको Terms Of Reference (TOR) स्िीकृत गरी 
कायाथरम्भ भएको।  

  िीरगञ् ज न्र्नी कारखानाका अिकास प्राप्त कमथर्ारीको र्दावयत्ि रू.4 करोड 14 लाख भकु्तानी दर्दन 
तनकासा गररएको। 

 बटुबल िागो कारखानाका कमथर्ारीको र्दावयत्ि भकु्तानी गनथ दर्दइएको ऋण तनकासा रकमबाट बाँकी 
रहेको रू.८० लाख मध्येबाट रू.२३ लाख ९५ हजार कमथर्ारीको पाररश्रतमक बापत खर्थ गनथ 
तनकासा दर्दइएको।  

 िीरगञ् ज न्र्नी कारखाना तलतमटेडको स्िातमत्िमा रहेको प्रिासकीय भिन, कारखानाको कागजात 
तर्ा से्रस्ता/लगतको सरुक्षा गनथ आिश्यक स्र्ान कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलय,  
िीरगञ् जलाई उपलब्ि गराई सो कायाथलयको समन्त्ियमा बाँकी भिन उच्र् अर्दालत जनकपरुको 
अस्र्ायी इजलास  िीरगञ् जले प्रयोग गनथ सहमतत दर्दइएको। 

 सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज अनरु्दानसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति, २०७५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट व्याज अनरु्दान प्राप्त गने कृवष व्यिसायी (ऋणी/तनिेर्दक)हरूलाई सोही व्यािसावयक 
कजाथका लातग प्ररे्दि सरकारबाट र्प व्याज अनरु्दान दर्दन ेविषयमा एउटै व्यािसावयक कजाथमा संर् र 
प्ररे्दिले र्दोहोरो व्याज अनरु्दान नदर्दने व्यिस्र्ा तमलाइएको।  

 Rating Agency र Rating Advisor को सम्पकथ मा रही नपेालको िेतडट रेवटङ्ग गने कायथसँग सम्बन्न्त्ित 
विषयमा आिश्यक सहयोग तर्ा समन्त्िय गनथ Rating Oversight Committee मातहत रहने गरी 
Credit Rating सम्बन्त्िी कायथर्दल (Task Force) गठन भई कायथ िरुू गरेको।  

 अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राि बैङ्क र नेपाल बैङ्कसथ एिोतसएसन बीर् बैठक बसी सो बैठकले गरेका 
सहतुलयतपूणथ कजाथ र प्रार्तमकता प्राप्त क्षेरमा प्रिाह गररने कजाथ कायथिमलाई सबै बैङ्कहरूले उच्र् 
प्रार्तमकता दर्दई कायाथन्त्ियन गने/गराउने व्यिस्र्ा तमलाइएको। 
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 िीतर्र तर्ा खाद्यान्न भण्डारण र्र तनमाथणमा कृवष तर्ा पिपुन्त्छी विकास मन्त्रालयको तसफाररसमा 
वितभन्न िान्णज्य बैङ्कबाट भएको ऋण लगानीको लातग व्याज िापत तत ्तत ्िान्णज्य बैङ्कलाई व्याज 
भकु्तानी गने प्रयोजनका लातग रू.६ करोड ८४ लाख नेपाल राि बैङ्कलाई तनकासा    दर्दइएको। 

 गोरखकाली रबर उद्योग तल. का अिकाि प्राप्त कमथर्ारीको र्दावयत्ि भकु्तानीको लातग तेस्रो तर्ा 
अन्न्त्तम वकस्ता भकु्तानीको लातग रू.३४ करोड ऋण लगानी गररएको।  

 तितोपर र्दताथ तर्ा तनष्कािन तनयमािली, २०७३ (तेस्रो संिोिन), तितोपर व्यिसायी (तितोपर 
र्दलाल, तितोपर व्यापारी तर्ा बजार तनमाथता) तनयमािली, २०६४ (तेस्रो संिोिन), तितोपर 
व्यिसायी (मरे्ण्ट बैङ्कर) तनयमािली, २०६४ (र्दोस्रो संिोिन) र सामूवहक लगानी कोष तनयमािली, 
२०६७ (तेस्रो संिोिन) स्िीकृत गररएको। 

 नेपाल सरकारको स्िातमत्ि भएका संस्र्ाहरूमा कायथरत कमथर्ारीको सेिा सवुििा सम्बन्त्िमा“अर्थ 
मन्त्रालयको स्िीकृततमा कायाथन्त्ियन भई रहेको तनयमािली/वितनयमािलीमा नै उल्लेख भएका सेिा 
सवुििाको हकमा सम्बन्न्त्ित संस्र्ाको सञ्चालक सतमततको तनणथयमा तनयमािली/वितनयमािलीबमोन्जम 
सेिा सवुििा प्रर्दान गने, स्िीकृत तनयमािली/वितनयमािली संिोिन गर्दाथ अर्थ मन्त्रालयको स्िीकृतत 
तलई कायाथन्त्ियन गने र स्िीकृत तनयमािली/वितनयमािलीमा व्यिस्र्ा नभएको तर आतर्थक र्दावयत्ि 
पने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्िीकृतत तलएर मार कमथर्ारीलाई सेिा सवुििा प्रर्दान गने” विषयमा 
भएको नीततगत तनणथय कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 हररतसवि ईट्टा टायल कारखाना, काँर्ो छाला प्रिोिन तर्ा सङ्कलन केन्त्र, बालाज ुकपडा उद्योग, 
भकुृटी कागज कारखाना तल., नपेाल तबटुतमन तर्ा व्यारेल उद्योग तल., रर्पुतत जटु तमल्स तल., 
विराटनगर जटु तमल्स तल., नेपाल न्र्या विकास तनगम तल., नेपाल रोन्जन एण्ड टपेन्त्टाइन तल., 
भक्तपरु ईट्टा टायल कारखाना तल., कातलमाटी फलफूल तर्ा तरकारी विकास सतमतत, कृवष औजार 
कारखाना तल., नेपाल तितोपर बोडथ, वहमाल तसमेन्त्ट कम्पनी, बाँसिारी छाला जतु्ता कारखाना, 
र्लन्र्र विकास कम्पनी तल., नेपाल स्टक एक्सरे्न्त्ज र बटुिल पािर कम्पनी तल.ले नेपाल 
सरकारलाई ततनथ बझुाउनपुने सेिा िलु्क, वकस्ता, व्याज र हजथना िापतको रकम बझुाउन तनरे्दिन 
दर्दइएको।  

 सरकारी ऋणपरको खररर्द/तबिीको लातग अनलाइन प्रणालीको विकास गने नीतत कायाथन्त्ियनको 
लातग सरकारी ऋणपरको अभौततकीकरण गने प्रविया अगातड बढाउन नेपाल राि बैङ्कलाई तनरे्दिन 
दर्दइएको। 
 
 

अन्त्तराथविय आतर्थक सहायतािः  

 नेपाल सरकार र स्िीस, निे र िेलायत सरकारबीर् PLGSP कायथिमका लातग 100 तमतलयन 
अमेररकी डलर (कररब रू. 11 अबथ 40 करोड) बरािरको अनरु्दान सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी 
सम्झौता भएको।  

 नेपाल सरकार र विश्व बैङ्किीर् Youth Employment Transformation Initiative कायथिमका लातग 
120 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रु. 13 अबथ 73 करोड) बराबरको ऋण र School Sector 
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Development Program का लातग 23.95 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रू.2 अबथ 74 करोड) 
बराबरको अनरु्दान सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी सम्झौता भएको। 

 नेपाल सरकार र एतसयाली विकास बैङ्कबीर् Mugling-Pokhara Highway Improvement Phase-I 

Project का लातग 195 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रू. 22 अबथ 22 करोड) बराबरको ऋण, 
Bagmati River Basin Improvement Project का लातग 63 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रू. 7 
अबथ 17 करोड) ऋण सहायता, Rural Enterprise Financing Project का लातग 50 तमतलयन 
अमेररकी डलर (कररब रू. 5 अिथ 69 करोड)  र Food Safety and Agriculture 

Commercialization Program का लातग 50 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रू.5 अबथ 69 करोड) 
बरािरको ऋण सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी सम्झौता भएको। 

 नेपाल सरकार र विश्व बैङ्किीर् Second Additional Financing for Earthquake Housing 

Reconstruction Project का लातग 200 तमतलयन अमेररकी डलर (कररब रू. 22 अबथ 82 करोड) 
बरािरको ऋण सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी सम्झौता भएको। 

 नेपाल सरकार र यरुोवपयन ईन्त्भेिमेन्त्ट बैङ्कबीर् Upgradation of Electricity Distribution and 

Expansion Project का लातग 100 तमतलयन यरुो (कररब रू. 12 अबथ 41 करोड) बरािरको ऋण 
सहायता प्राप्त गने सम्बन्त्िी सम्झौता भएको। 

 विकास सहायतासम्बन्त्िी विद्यमान सूर्ना व्यिस्र्ापन प्रणाली Aid Management Platform (AMP) 
लाई विस्र्ापन गरी नयाँ पितत Aid Management Information System (AMIS) विकास गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको।  

 Nepal China Investment Cooperation Group Meeting 2076 मंतसरमा काठमाडौंमा आयोजना 
गररएको। 

 एन्ियाली विकास बैङ्क (ADB) को सहायतामा सञ्चातलत पररयोजनाको सम्बन्त्िमा Tripartite Portfolio 

Review Meeting सम्पन्न भएको। 

 Nepal Japan Policy Dialogue सम्पन्न भएको। 

 विश्व बैङ्क (WB) Funded Projects को Portfolio Review Meeting सम्पन्न भएको। 

 स्र्ानीय विकास साझेर्दारसँगको बैठक आयोजना गररएको। 
 
 

वित्तीय संर्ीयता 
 समपूरक अनरु्दानसम्िन्त्िी कायथविति,2075 र वििेष अनरु्दानसम्बन्त्िी कायथविति,2075 मा र्दोश्रो 

संिोिन गरी आयोजनाहरू छनौटका ढाँर्ा र आिार तोवकएको। 

 नेपाल सरकारको तनणथय अनसुार नपेाल सरकार, प्ररे्दि र स्र्ानीय तहबीर् प्राकृततक स्रोतको रोयल्टी 
बाँडफाँडको आिार, विति र अंि स्िीकृत भई कायाथन्त्ियन गररएको। 

 प्ररे्दि तर्ा स्र्ानीय तहले कर, िलु्क लगाउँर्दा िा उठाउँर्दा संवििान र प्रर्तलत काननुबमोन्जम तर्ा 
लगानीको िातािरणमा प्रततकूल असर नपने गरी काननु बनाएर मार लगाउने व्यिस्र्ा गनथ 
सम्बन्न्त्ित तनकायमा लेखी पठाइएको। 
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संगठन विकास 
 वित्तीय हस्तान्त्तरण र राजस्ि बाँडफाँड लगायत वित्तीय संर्ीयता समन्त्ियका लातग वित्तीय संर्ीयता 

समन्त्िय महािाखा र्प गररएको।  
 

 भन्त्सार विभाग अन्त्तगथत साविकका तरिेणी छोटी भन्त्सार कायाथलय (निलपरासी, िर्दथर्ाटससु्ता पूिथ) र 
र्दार् ुथला छोटी भन्त्सार कायाथलयलाई स्तरोन्नतत गरी मूल भन्त्सार कायाथलय बनाईएको।सारै् गौतमबिु 
अन्त्तराथविय विमानस्र्लमा रहन े गरी गौतमबिु विमानस्र्ल भन्त्सार कायाथलय स्र्ापना गने तनणथय 
भएको। यो सवहत भन्त्सार विभाग अन्त्तगथत भन्त्सार जाँर्पास परीक्षण कायाथलय-१, मूल भन्त्सार 
कायाथलयहरू 38 र छोटी भन्त्सार कायाथलयहरू १ सय ३3 िटा कायम गररएको। 
 

 करको र्दायरा विस्तार गनथ तर्ा करर्दातालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी सेिा प्रिाह गनथ आन्त्तररक 
राजस्ि विभाग अन्त्तगथत साविकका करर्दाता सेिा कायाथलयहरू, कािासोती (निलपरासी िर्दथर्ाटससु्ता 
पूिथ) जमु्ला, डडेल्िरुा, इटहरी (सनुसरी) लाई स्तरोन्त् नतत गरी आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय बनाइएको। 
काठमाडौंको जोरपाटीमा नया ँआन्त्तररक राजस्ि कायाथलय स्र्ापना हनुकुो सारै् भोजपरु, पर्री(मोरङ्ग), 
ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्त्र्दी (सलाथही), कलैया (बारा), र्न्त्रपरु (रौतहट), तसन्त्िलुी, 
मन्त्र्ली(रामेछाप), र्ररकोट(र्दोलखा), खैरहनी (न्र्तिन), गोरखा, िेन्िसहर (लमजङु्ग), निलपरासी 
(िर्दथर्ाटससु्ता पन्िम), पतुलीबजार (स्याङ्गजा), कुश्मा (पिथत), तम्र्ास (गलु्मी), सन्न्त्िखकथ (अर्ाथखँर्ी), 
तौतलहिा (कवपलिस्त)ु, र्कर्के(प्यूठान), श्रीनगर(सल्यान), गलुररया(बदर्दथया), साँफेबगर(अछाम) र 
दर्दपायल (डोटी) गरी जम्मा 24 नयाँ करर्दाता सेिा कायाथलय स्र्ापना गने तनणथय गररएको।  

 मन्त्रालयको बजेट सूर्ना प्रणाली (LMBIS), िैरे्दन्िक सहायता प्रणाली (AMIS), PEMIS, लगायतको 
Data bank को सरुक्षाको लातग आिश्यक सूर्ना प्रविति सम्िन्त्िी उपकरणहरू खरीर्द गरी जडान 
गररएको।  

 मन्त्रालयमा रहेको महत्त्िपूणथ कागजातहरूको महािाखागतरूपमा Digitization गनथ एकीकृत Document 

Management System (DMS) स्र्ापना गररएको। 

 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्रबाट आतर्थक िषथ 2076/77 को फागनु मसान्त्तसम्म 
तबतभन्न स्तरका 12 प्रन्िक्षण कायथिम सञ्चालन गरी 3 सय 81 जनालाई प्रन्िक्षण प्रर्दान गररएको। 

 सूर्ना प्रवििीमा आिाररत सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापन प्रणालीको िरुुिाट गररएको। 
 

 
 

अनगुमन तर्ा मूल्याकंनिः 
 मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समािान सतमततको तनयतमत बैठक सम्पन्न भएको।  

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

 सिुासन (व्यिस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, 2064 को र्दफा 41(3) बमोन्जमको िावषथक प्रततिेर्दन र 
संवििानको िारा 53 बमोन्जमको प्रततिेर्दन तयार गररएको। 
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 सूर्नाको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2064 को र्दफा 3 बमोन्जम यस मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित विषयमा 
सरोकारिालाले माग गरेबमोन्जम सूर्ना तर्ा जानकारी प्रर्दान गररएको। 
 

 

 
 

 

  8. आतर्थक िषथ २०७5/०७6 मा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणथ कायथहरूिः 
 साविकमा सािथजतनक ऋण व्यिस्र्ापनसम्बन्त्िी कायथ अर्थ मन्त्रालय, महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय र 

नेपाल राि बैङ्कबाट सम्पार्दन हुँरै्द आएकोमा एकीकृत गरी एउटै कायाथलयबाट गनथ सािथजतनक ऋण 
व्यिस्र्ापन कायाथलय स्र्ापना भएको।  

 करको र्दायरा विस्तार गनथ तर्ा करर्दातालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी सेिा प्रिाह गनथ आन्त्तररक 
राजस्ि विभाग अन्त्तगथत मध्यमस्तरीय करर्दाता कायाथलय (काठमाडौं) र आन्त्तररक राजस्ि कायाथलय, 
लतलतपरु-2 को स्र्ापना गररनकुा सारै् साविकका उपत्यकातभरका करर्दाता सेिा कायाथलयहरू 
कोटेश्वर, बत्तीसपतुली, बानेश्वर, र्ािवहल, महाराजगञ्ज, बालाज,ु कलङ्की, कातलमाटी, तरपरेुश्वर, 
नयाँसडक, ठमेल, पतुलीसडक, टंगाल तर्ा र्दमक (झापा), ितुलखेल (काभ्रपेलाञ्चोक), र्दमौली (तनहुँ), 
िाग्लङु्ग र सखेुतलाई आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयमा स्तरोन्नतत गररएको। 

 करको र्दायरा विस्तार गनथ वफदर्दम(पाँर्र्र), खाँर्दिारी (संखिुासभा), राजविराज (सप्तरी), दर्दके्तल 
(खोटाङ्ग), लकु्ला (सोलखुमु्ब)ु, मलंगिा (सलाथही), लम्की (कैलाली), डडेलिरुा, गल्छी (िादर्दङ्ग), 
कािासोती (निलपरासी, िर्दथर्ाट ससु्ता पूिथ) र विराटर्ोक (मोरङ्ग) मा करर्दाता सेिा कायाथलय स्र्ापना 
गररएको। 

 भन्त्सार विभाग अन्त्तगथत साविकका छोटी भन्त्सार कायाथलयहरू भरपरु (झापा), ठाडी (तसरहा), महेिपरु 
(निलपरासी, बर्दथर्ाट ससु्ता पन्िम), सठुौली (कवपलिस्त)ु र सती (कैलाली) लाई भन्त्सार कायाथलयमा 
स्तरोन्नतत गररएको।  

 नेपाल आयल तनगमको र्कु्ता पुजँी िवृिका लातग सहमतत प्रर्दान गररएको। 

 "सहतुलयतपूणथ कजाथका लातग व्याज अनरु्दानसम्बन्त्िी एकीकृत कायथविति, २०७५" स्िीकृत गररएको। 

 नेपाल तितोपर बोडथको कमथर्ारी सेिा, ितथ तनयमािली, 2068 मा संिोिन गररएको। 

 राविय तबमा कम्पनी तल.को र्दीर्थकालीन ऋण/सापटी कायथविति, २०७० मा संिोिन गररएको। 

 सरकारी भकु्तानी प्रणालीलाई व्यिन्स्र्त गनथ बैङ्कको पहुँर् भएको स्र्ानमा पूणथरूपमा विद्यतुीय भकु्तानी 
प्रणाली लागगुनथ नेपाल राि बैक र महालेखा तनयन्त्रक कायाथलयलाई तनरे्दिन दर्दइएको। 

 राविय िान्णज्य बैङ्क तल.को कमथर्ारी सेिा (र्ौंर्ो संिोिन) वितनयमािली, २०७५ मा स्िीकृततका लातग 
सहमतत प्रर्दान गररएको। 

 रािसेिक कमथर्ारीहरूको साितिक जीिन तबमा सञ्चालन कायथविति, २०७५ स्िीकृत गररएको। 

 संर्ीय सरकारले प्रर्दान गने राजस्ि बाँडफाँड िापतको रकम लगायत वितभन्न प्रकारका अनरु्दान 
बापतका रकमको अततररक्त स्र्ानीय तहको सन्ञ्चत कोषमा ("ग" समूहका सम्पूणथ खाताहरूमा) जम्मा 
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भएको सम्पूणथ रकमको ५०% रकम स्र्ानीय तहमा स्र्ापना िा सञ्चालन भएका बैङ्कमा जम्मा गने 
व्यिस्र्ा गररएको। 

 कमथर्ारी सञ्चयकोषबाट सञ्चयकताथको औषिी उपर्ार तर्ा र्ातक रोगसम्बन्त्िी रू.10 लाख सम्मको 
तबमा योजना कायाथन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 नेपालको िेतडट रेवटङ्ग गराउने सम्बन्त्िमा आिश्यक प्रविया, त्याङ्क सङ्कलन, त्याङ्कहरूको सरुक्षा, 
परामिथ, समन्त्िय र सहजीकरण लगायतका कायथ सम्पार्दन गने प्रयोजनका लातग मन्त्रालयका 
सन्र्ि(राजस्ि) को संयोजकत्िमा Rating Oversight Committee गठन गररएको। 

 तसतडएस एण्ड न्क्लयररङ्ग तल. कमथर्ारी सेिा ितथ वितनयमािली, २०७५, कम्पनीको सङ्गठन संरर्ना र 
र्दरबन्त्र्दी स्िीकृत गररएको। 

 नागररक लगानी कोष िैरे्दन्िक भ्रमणसम्बन्त्िी कायथविति, २०७५ स्िीकृत गररएको। 

 तितोपर र्दताथ तर्ा तनष्कािन (र्दोश्रो संिोिन) तनयमािली, २०७५ स्िीकृत गररएको। 

 साना वकसानहरूलाई साझा सहकारी संस्र्ा माफथ त प्रिाह भएको ऋण रकम तमनाहा प्रयोजनार्थ कृवष 
विकास बैङ्कलाई रू.२९ करोड ३९ लाख ७० हजार रकम तनकासा दर्दइएको। 

 िैरे्दन्िक रोजगारमा जान े व्यन्क्तलाई विप्रषेण पठाउँर्दा अतनिायथरूपमा औपर्ाररक माध्यमबाट पठाउन े
व्यिस्र्ा कायाथन्त्ियन गराउन नीततगत एंि संस्र्ागत व्यिस्र्ा गनथका लातग श्रम, रोजगार तर्ा सामान्जक 
सरुक्षा मन्त्रालयसँग समन्त्िय गररएको। 

 ग्रामीण स्िािलम्िन कजाथ कायाथविति, २०७५ स्िीकृत गररएको। 

 "कजाथ सरुक्षण (पवहलो संिोिन) तनयमािली, २०७५" स्िीकृत गररएको। 

 ग्रामीण विकास लर्वुित्त वित्तीय संस्र्ा तल.को िेयरमा नेपाल सरकारले र्प रू. ९ करोड ८७ लाख 
९० हजार २ सय लगानी गररएको। 

 कृवष विकास बैङ्क, कमथर्ारी सेिा वितनयमािली, २०६२ मा संिोिन गने सहमतत दर्दइएको। 

 नेपाल राि बैङ्कलाई रू.१ हजार र्दरको नोटमा तडजाइन पररितथन गनथ र वितभन्न तीन प्रकारका स्माररका 
तसक्का टकमरी गरी प्रर्लनमा ल्याउन स्िीकृतत प्रर्दान गररएको। 

 तनक्षेप तर्ा कजाथ सरुक्षण कोषको र्कु्ता पुजँी रू. ८ अबथबाट िवृि गरी रू.१० अबथ परु् याइएको।  

 नागररक लगानी कोषको अतिकृत तर्ा जारी पुजँी रू. ८ अबथ तर्ा र्कु्ता पुजँी रू. ३ अबथ परु् याउन े
तनणथय भएको। 

 जलविद्यतु लगानी तर्ा विकास कम्पनीमा िेयरिनीका तफथ बाट हकप्रर्द िेयर बापत नपेाल सरकारका 
वितभन्न मन्त्रालयका तफथ बाट रू.५० करोड लगानी गने तनणथय भएको। 

 नेपाल िन तनगम तलतमटेडमा अर्थ मन्त्रालयको िेयर स्िरुप रू. ४ करोड ५० लाख लगानी गने 
तनणथय भएको। 
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 नेपाल राि बैङ्क अन्त्तगथत सञ्चातलत ग्रामीण स्िािलम्बन कोषका कायथिम साना वकसान विकास लर्वुित्त 
वित्तीय संस्र्ा माफथ त सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राि बैङ्क तर्ा साना वकसान विकास 
लर्वुित्त वित्तीय संस्र्ाबीर् कोष हस्तान्त्तरणसम्बन्त्िी तरपक्षीय सम्झौता भएको। 

 सम्पन्त्त ििुीकरण तनिारणसम्बन्त्िी २१ औ ं Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) 

Plenary Meeting आयोजना गररएको। 

 नेपालको सम्पन्त्त ििुीकरण तनिारणसम्बन्त्िी स्ि:मूल्याङ्कनको कायथ सम्पन्न गरी सम्पन्त्त ििुीकरण 
तनिारणको कायथलाई प्रभािकारी तलु्याउन र्दोस्रो पाँर्िषे रणनीतत तर्ा कायथयोजना (२०७६/७७ -
२०८०/८१) जारी भएको। 

 अन्त्तराविय विकास साझेर्दार माफथ त आ.ि. २०७5/०७6 मा अनरु्दान सहायता रू.33 अबथ 42 
करोड 89 लाख र ऋण सहायता रू.1 खबथ 4 अबथ 82 करोड 73 लाख गरी जम्मा रू.1 खबथ 38 
अबथ 25 करोड 62 लाखको िैरे्दन्िक सहायता प्रततििता प्राप्त। प्राप्त सहायता प्रततिितामा अनरु्दानको 
अंि 24.18 र ऋणको अंि 75.82 प्रततित रहेको।  

 

9. आतर्थक िषथ २०७5/७6 को खरु्द बजेट तर्ा खर्थको यर्ार्थ वििरण: 

 र्ाल ुखर्थ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाथलय खरु्द बजेट खर्थ प्रततित 

3050113 अर्थ मन्त्रालय 315299 293686 93.15 
3050123 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 135000 109947 81.44 
3050133 तनितृ्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 47350 43343 91.54 
3050143 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्रीय तहतसल कायाथलय 18000 13622 75.68 
3050153 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 562849 509227 90.47 
3050173 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्र 52500 43631 83.11 
3050183 भन्त्सार विभाग 142622 109312 76.64 
3050193 भन्त्सार कायाथलयहरू 919667 752158 81.79 
3050203 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 380176 298886 78.62 
3050213 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 1188682 954882 80.33 
3050243 ऋण असलुी पनुरािरे्दन न्त्यायािीकरण 10524 9237 87.77 
3050253 ऋण असलुी न्त्यायािीकरण 34723 31300 90.14 

3050293 
अन्त्तराथविय संर्, संस्र्ा सर्दस्यता िलु्क अनरु्दान 
विविि 272000 230656 84.8 

3051043 साना वकसान विकास बैङ्क (वित्तीय संस्र्ा), विविि 177900 128261 72.1 
3051053 लर् ुतबमा सहयोग कायथिम (पि,ु बाली, स्िास््य) 337000 325984 96.73 
3051063 िीतर्र तनमाथण (ब्याज अनरु्दान) 3300 0 0 
3051143 बजेट तर्ा तनितृ्तभरण सिुार आयोजना 15000 0 0 
3051173 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना 141500 12246 8.65 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाथलय खरु्द बजेट खर्थ प्रततित 
3051193 सािथजतनक संस्र्ान तनरे्दिन बोडथ 9300 1414 15.21 
3051203 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथिम 686270 54042 7.87 
3051213 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 546000 319501 58.52 
3051223 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 22198 9210 41.49 
3053213 भन्त्सार सिुार कायथिम 139280 99206 71.23 

3053223 
ब्याज अनरु्दान (कृवष, पिपुालन तर्ा अन्त्य 
आयआजथन) 1079280 1038201 96.19 

   जम्मा 7236420 5387953 74.46 
  

 

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

3050114 अर्थ मन्त्रालय 19418 14692 75.66 
3050124 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 27075 18415 68.01 
3050134 तनितृ्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 8700 8656 99.50 
3050144 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्रीय तहतसल कायाथलय 4700 4699 99.97 
3050154 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरु 132330 102547 77.49 
3050174 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्र 5000 4964 99.28 
3050184 भन्त्सार विभाग 5000 3366 67.32 
3050194 भन्त्सार कायाथलयहरू 187200 105163 56.18 
3050204 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 144045 78070 54.20 
3050214 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 241222 178074 73.82 
3050244 ऋण असलुी पनुरािरे्दन न्त्यायािीकरण 700 697 99.59 
3050254 ऋण असलुी न्त्यायिीकरण 1954 1944 99.50 
3051174 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना 187500 93183 49.70 
3051194 सािथजतनक संस्र्ान तनरे्दिन बोडथ 300 0 0.00 
3051204 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथिम 88030 25913 29.44 
3051214 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 805206 578984 71.91 
3051224 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 36500 9505 26.04 
3053214 भन्त्सार सिुार कायथिम 810700 466530 57.55 
   जम्मा 2705580 1695403 62.66 

 

 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

अर्थ मन्त्रालय  51 

10. आतर्थक िषथ २०७६/७७ मा वितनयोन्जत बजेट तर्ा २०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको खर्थको 
वििरण: 

  र्ाल ुखर्थ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाथलय खरु्द बजेट खर्थ प्रततित 

305000113 अर्थ मन्त्रालय 355920 186045 52.27 
305000123 ऋण असलुी पनुरािरे्दन न्त्यायिीकरण 11450 6244 54.53 
305000133 ऋण असलुी न्त्यायिीकरण 31780 20705 65.15 
305000143 अन्त्तराथविय संर्, संस्र्ा सर्दस्यता िलु्क अनरु्दान 

विविि 
400000 324810 81.2 

305001013 साना वकसान विकास बैङ्क (तबन्त्तय संस्र्ा), विविि 129000 86019 66.68 
305001023 लर् ुविमा सहयोग कायथिम (पि,ु बाली, 

स्िास््य ) 
295100 170248 57.69 

305001033 िीत र्र तनमाथण (ब्याज अनरु्दान) 5000 0 0 
305001053 बजेट तर्ा तनिनृ्त्तभरण सिुार आयोजना 15000 0 0 
305001073 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना 3770 346 9.17 
305001083 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 1947653 156958 8.06 
305001103 ब्याज अनरु्दान (कृषी, पिपुालन तर्ा अन्त्य 

आयआजथन) 
5000000 1104940 22.1 

305010113 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 143000 71700 50.14 
305010123 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 46000 31844 69.23 
305010133 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्रीय तहतसल कायाथलय 17600 9489 53.91 
305010143 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 622060 339622 54.6 
305011013 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथिम 767388 75974 9.9 
305020113 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्र 57075 26013 45.58 
305030113 भन्त्सार विभाग 175441 66426 37.86 
305030123 भन्त्सार कायाथलयहरू 798471 457612 57.31 
305031013 भन्त्सार सिुार कायथिम 155500 39941 25.69 
305040113 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 740750 90866 12.27 
305040123 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 1198700 616421 51.42 
305050113 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 54200 7921 14.61 
   जम्मा 12970858 3890144 29.99 

   

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

305000114 अर्थ मन्त्रालय 31800 4612 14.5 
305000124 ऋण असलुी पनुरािरे्दन न्त्यायािीकरण 600 397 66.24 
305000134 ऋण असलुी न्त्यायािीकरण 2075 102 4.93 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाथलय खरु्द बजेट खर्थ प्रततित 

305001074 पुजँीबजार तर्ा पूिाथिार क्षमता सहयोग आयोजना 81244 13048 16.06 
305001084 तमतलतनयम च्यालेन्त्ज नेपालको कायाथलय 8361500 590344 7.06 
305010114 महालेखा तनयन्त्रक कायाथलय 8400 3553 42.3 
305010124 तनिनृ्त्तभरण व्यिस्र्ापन कायाथलय 3100 508 16.36 
305010134 कुमारी र्ोक तर्ा केन्त्रीय तहतसल कायाथलय 800 616 76.99 
305010144 कोष तर्ा लेखा तनयन्त्रक कायाथलयहरू 160265 43414 27.09 
305011014 सािथजतनक वित्तीय व्यिस्र्ापन सिुार कायथिम 196350 12599 6.42 
305020114 सािथजतनक वित्त व्यिस्र्ापन तातलम केन्त्र 7000 276 3.94 
305030114 भन्त्सार विभाग 6000 3941 65.69 
305030124 भन्त्सार कायाथलयहरू 208830 47056 22.53 
305031014 भन्त्सार सिुार कायथिम 914800 155003 16.94 
305040114 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 177850 36954 20.78 
305040124 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 360100 36779 10.21 
305050114 सािथजतनक ऋण ब्यिस्र्ापन कायाथलय 21100 9244 43.81 
   जम्मा 10541814 958446 9.09 
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उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूमिः 

साविकको उद्योग र िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभी उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति 
मन्त्रालय स्थापना भएको हो। मलुकुको उद्योग, िाणणज्य र उपभोग्य सामग्रीको आपूतति क्षेरलाई सबल र 
सदुृढ तलु्याउँदै औद्योतगक िातािरण तनमािण, लगानी प्रिर्द्िन, आन्त्तररक तथा अन्त्तरािविय व्यापारको प्रिर्द्िन, 

सहजीकरण र तनयमन, औद्योतगक सम्पणिको संरक्षण, औद्योतगक पूिािधारको विकास र सञ् चालन जस्ता मखु्य 
कायिमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ। यसको लातग तत ् तत ् क्षेरसँग सम्बर्द् आिश्यक नीतत तथा 
कायिक्रमहरूको तजुिमा गने, तजुिमा गररएका नीतत तथा कायिक्रमहरूलाई वितभन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका 
अन्त्य तनकाय, तनजी क्षेर तथा दाततृनकायसँग समन्त्िय गरी कायािन्त्ियन गने, सञ्चातलत कायिक्रमहरूको 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी पषृ्ठपोषण गने लगायतका काम मन्त्रालयले गदै आएको छ। 
 

२. दीर्िकालीन सोचिः 
 आतथिक समवृर्द्का लातग ददगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रततफलयकु्त औद्योतगक विकास गने, 
 आयात व्यिस्थापन, तनयाित प्रिर्द्िन र आतथिक समवृर्द्का लातग व्यापार सन्त्तलुन कायम राख् ने, 
 प्रभािकारी, सहज, स्िचातलत र णजम्मेिार आपूतति प्रणाली तथा उपभोक्ता हकको संरक्षण गने।  

३. उद्दशे्यिः 
 औद्योतगक उत्पादन िवृर्द् गरी कुल गाहिस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउन,े 
 उद्योगको प्रततस्पधाित्मक क्षमता िवृर्द् गरी आयात प्रततस्थापन र तनयाित िवृर्द् गने, 
 लगानीमैरी िातािरण तसजिना गरी उद्योग क्षेरमा स्िदेशी र िैदेणशक लगानी बढाउँदै रोजगारीका अिसर 

बढाउन,े  

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

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

लगायतका िस्त ुतथा सेिाको देशव्यापीरूपमा सििसलुभ आपूतति सतुनणित गने, 
 बजार प्रणालीलाई स्िच्छ, प्रततस्पधी र उपभोक्ताप्रतत णजम्मेिार बनाउन।े 

४. रणनीततिः 
 औद्योतगक क्षेरको विकासका लातग नीततगत, काननुी र संस्थागत सधुार गने,  

 लगानीमैरी िातािरण तयार गनि प्रवितधको प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योतगक पूिािधार 
विकास तनमािण गने, 

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

तनजी-सहकारी साझेदारीमा लगानी पररचालन गदै आयात प्रततस्थापनमा जोड ददने, 
 उद्योगधन्त्दाको विकास र विस्तारका लातग क्षमता विकास, वििीय पहुँच र प्रिर्द्िनात्मक उपायहरू 

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

सेिाहरूको पवहचान, विकास, विविधीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्ि अतभिवृर्द् गरी आयात प्रततस्थापन 
तथा तनयाित प्रिर्द्िन गने, 

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

 व्यापार सम्बर्द् बौवर्द्क सम्पणिसम्बन्त्धी अतधकारको अन्त्तरािविय बजारमा संरक्षण र प्रिर्द्िन गने, 
 आतथिक कूटनीततलाई सदुृढ तलु्याउँदै व्यापार सम्बर्द् दद्वपक्षीय, क्षेरीय र बहपुक्षीय संयन्त्रको 

माध्यमबाट व्यापारजन्त्य क्षमता बढाउँदै अन्त्तरािविय मूल्य शृ्रङ्खलामा आबर्द्ता र नेपाली सामानको बजार 
विस्तार गने, 

 आपूतति व्यिस्था, प्रततस्पधाि प्रिर्द्िन र उपभोक्ता वहतसँग सम्बणन्त्धत नीतत, ऐन काननुहरूको प्रभािकारी 
कायािन्त्ियन गने,  

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

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

५. कायिक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायिविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोणजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 औद्योतगक नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 औद्योतगक कोररडोर, औद्योतगक पाकि  िा ग्राम र तनयाित प्रशोधन केन्त्र, 

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

 प्रशोधन केन्त्र, 

  िैदेणशक लगानी तथा प्रवितध हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

 उद्योग, औद्योतगक व्यिसाय र कम्पनीसम्बन्त्धी, 
 उद्योग तथा खतनजसम्बन्त्धी पूिािधार नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन , 

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

 औद्योतगक प्रवितध विकास र हस्तान्त्तरण, 

 अन्त्तरािविय औद्योतगक संर् संस्थासँग सम्पकि  र समन्त्िय, 

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

 रूग्ण उद्योग तथा दामासाहीमा परेका उद्योग िा व्यािसावयक फमि व्यिस्थापानसम्बन्त्धी नीतत, काननु 

मापदण्ड र तनयमन, 

 पेटेन्त्ट, तडजाइन, टे्रडमाकि , भौगोतलक सङे्कत (जोग्रावफकल इणन्त्डकेशन) औद्योतगक बौवर्द्क सम्पणि सम्बन्त्धी 
नीतत, काननु मापदण्ड, कायािन्त्ियन र प्रिर्द्िन एिं सोसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय संर्-संस्थासँग सम्पकि  र 
समन्त्िय, 

 नापतौल तथा गणुस्तरसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड कायािन्त्ियन र तनयमन एिं सोसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय 
तनकायसँग सम्पकि  र समन्त्िय, 

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

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

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

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

राविय प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन, 

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

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

 दद्वपक्षीय र अन्त्तरािविय व्यापार तथा पारिहन तथा सोसम्बन्त्धी दद्वपक्षीय, क्षेरीय, उपक्षेरीय र बहपुक्षीय 
िाताि, सणन्त्ध सम्झौता, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

 राविय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापार सहजीकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड कायािन्त्ियन र 
तनयमन, 

 विश्व व्यापार संगठन लगायत बहपुक्षीय व्यापारसम्बन्त्धी अन्त्तरािविय संस्थासँगको सम्पकि , समन्त्िय, िाताि, 
सम्झौताको कायािन्त्ियन र अनगुमन, 

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

  राविय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापाररक कारोिारको व्यिस्थापन र तनयमन, 

  तनकासी प्रिर्द्िन, पैठारी व्यिस्थापन तथा तनयमन, 

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

  राविय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापार मेला तथा प्रदशिनीको सञ्चालन र सहभातगता, 
  व्यापारका लातग सहयोग (एड फर टे्रड) , 

  अन्त्तरािविय व्यापारका सन्त्दभिमा विदेशणस्थत तनयोगसँग समन्त्िय , 

  अन्त्तरप्रादेणशक व्यापारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, सहजीकरण र तनयमन, 

  पारिहन, अन्त्तरािविय पररिहन व्यिस्था, बहवुितधक (मल्टीमोडल) ढुिानीसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड 

योजना कायािन्त्ियन र तनयमन,   
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  सकु्खा बन्त्दरगाह,अन्त्तरािविय कन्त्टेनर फे्रट स्टेशन, णक्लयररङ्ग/अन्त्डरटेवकङ्ग सेिा, कागो गोदामसम्बन्त्धी 
नीतत तथा सञ्चालन,    

  अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी फमि तथा संस्थाहरूको तनयमन , 

  राविय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािविय व्यापारसम्बन्त्धी भौततक पूिािधारहरूको विकास, विस्तार एिं  सञ्चालन, 

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

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

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

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

  आन्त्तररक बजार व्यिस्थापन तथा प्रततस्पधाि प्रिर्द्िन र सणन्त्डकेट तथा काटेतलङ तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, 

काननु र तनयमन, 

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

  नेपाल इणन्त्जतनयररङ्ग सेिा अन्त्तगितका माइतनङ्ग इणन्त्जतनयररङ्ग, केतमकल इणन्त्जतनयररङ्ग, मेटालणजिकल 
इणन्त्जतनयररङ्ग, मेट्रोलजी, णजयोलजी र केमेिी समूहको सञ्चालन। 
 

६. आतथिक िषि २०७6/७7 को बजेट िक्तव्यमा उणल्लणखत नीतत र कायिक्रमका बुदँाहरूको 
2076 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संणक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

१४१ आगामी िषिसम्म दईु दजिन जतत 
औद्योतगक िस्तहुरूमा आत्मतनभिर हनु े
गरी स्िदेशी उद्योगहरूको विकास, 

विस्तार र आधतुनकीकरणका लातग 
प्रोत्साहन गररने। बन्त्द र रुग्ण 
उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा 
सहकारी र तनजी क्षेरको साझेदारीमा 
सञ्चालन गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 
स्िदेशी िस्तकुो उपयोगलाई अतभयानको 
रूपमा अणर् बढाई अत्यािश्यक िस्तहुरू 
उत्पादनमा सहकारी तथा तनजी क्षरेलाई 
प्रोत्सावहत गररने।    

 

 स्िदेशी िस्तकुो उपयोग अतनिायि गने गरी 
Modalities तयार भई अणन्त्तम चरणमा  
रहेको। 

 तनजीक्षेरका रुग्ण उद्योगहरूको पनुउित्थानका 
लातग औद्योतगक व्यिसाय ऐनको प्रािधान 
कायािन्त्ियनका लातग तनयमािली तजुिमाको 
क्रममा रहेको।  
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142 साििजतनक सेिामा उपलब्ध भएसम्म 
स्िदेशी िस्त ु तथा सेिा उपयोग गनुिपने 
प्रािधान कडाइका साथ कायािन्त्ियन 
गररने। अन्त्तरािविय सभा, सम्मेलन र 
िैदेणशक भ्रमण लगायतका अिसरमा 
सरकारी तिरबाट उपहार ददनपुदाि 
स्िदेशी उत्पादन ददनपुने व्यिस्था 
अतनिायि गररने। 

 साििजतनक खररद ऐन तथा तनयमािलीको 
संशोधन माफि त स्िदेशी िस्तकुो उपयोग 
सरकारी तनकायमा अतनिायि गने गहृकायि 
भइरहेको।  

 सरकारीस्तरमा स्िदेशी तथा विदेशी 
पाहनुाहरूलाई उपहार ददँदा स्िदेशी उत्पादन 
प्रयोग गनि थातलएको। 

143 कपास, रेशम, ऊन र िनस्पतत रेसाजन्त्य 
धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी 
स्िदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। बाँस, अल्लो र केरा जस्ता 
िनस्पततजन्त्य रेसा उत्पादनमा जोड 
ददइने। 

 रेसाजन्त्य उत्पादनसम्बन्त्धी उद्योगलाई   
औद्योतगक ग्रामतभर प्राथतमकता ददन े गरी 
औद्योतगक ग्राम सञ् चालनसम्बन्त्धी   कायिवितध, 
2075 कायािन्त्ियनमा ल्याइएको। 

144  हालसम्म औद्योतगक क्षेर सञ्चालन 
नभएका प्रदेशहरूमा कम्तीमा एक 
औद्योतगक क्षेर शीघ्र सञ्चालनमा 
प्राथतमकता ददइने। झापाको दमक, 

रूपन्त्देहीको मोततपरु, मकिानपरुको 
मयूरधाप, णचतिनको शणक्तखोर, बाँकेको 
नौिस्ता, सखेुतको चौरासे र कञ्चनपरुको 
दैजीमा औद्योतगक क्षेरको पूिािधार 
तनमािण कायिलाई तीव्रता ददइने। लगानी 
प्रोत्सावहत गनि तनमािणाधीन विशेष 
आतथिक क्षेरमा आधारभतू पूिािधारहरू 
सतुनणित गररने। अत्यािश्यक 
िस्तहुरूको उत्पादन गने उद्योगहरूको 
स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्सावहत 
गररनेछ। उदयपरु तसमेन्त्ट उद्योग र 
हेटौँडा तसमेन्त्ट कारखानाको क्षमता 
विस्तार गररने। 

 सखेुतको चौरासे, कास्कीको कोरे, कञ्चनपरुको 
दोधारा चादँनी औद्योतगक क्षेरतभरको जग्गामा 
रहेको िणस्त व्यिस्थापनसम्बन्त्धी प्रततिेदन पेश  

भएको। 

 झापाको दमक औद्योतगक क्षेरको 1 हजार 4 
सय 82 विगाह जग्गाको स्िातमत्ि कम्पनीको 
नाममा भइसकेको र थप जग्गा प्राप्त हनु ेक्रममा 
रहेको। बाकँी जग्गाको स्िातमत्ि प्राप्त भएपतछ 
तसमाङ्कनको कायि सम्पन्न गररने। 

 मकिानपरुको मयूरधाप र रूपन्त्देहीको मोततपरु 
औद्योतगक क्षेरको िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन 
Scoping र TOR तयार भएको। 

 दैजी र शणक्तखोर औद्योतगक क्षेरको EIA को 
Draft Report स्िीकृत भएको। 

 37 िटा औद्योतगक ग्राम र्ोषणा भएको, 9 
िटा औद्योतगक ग्राम र्ोषणाका लातग  
मणन्त्रपररषद मा पेश भएको, 34 िटा औद्योतगक 
ग्रामहरूलाई प्रतत औद्योतगक ग्राम 92 लाखको 
दरले हस्तान्त्तरण भएको। 
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145 इटहरी-विराटनगर, पथलैया-िीरगञ्ज, 

बटुिल-बेलवहया, कोहलपरु-जमनुाह र 
अिररया-धनगढीलाई औद्योतगक 
कोररडोरको रूपमा विकास गनि जतमन 
व्यिस्थापन, सडक स्तरोन्नतत, ढल तनमािण 
र विद्यतु प्रसारण लाईन जस्ता 
पूिािधारका लातग आिश्यक बजेट 
वितनयोजन गरेको।  

 इटहरी-विराटनगर र अिरीया-धनगढी 
औद्योतगक क्षेरको प्रस्ताि माग गने सूचना 
प्रकाशन भएको। 

 ३३ के.भी. प्रसारण लाईन अन्त्तगित रुपन्त्देहीको 
योगीकुटी प्रसारण लाईनको ५० प्रततशत  कायि 
सम्पन्न भएको, ३३ के.भी. डबल सवकि ट सेज 
भैरहिा र बे्रकर जडानको लातग तार तान्ने काम   
भइरहेको। 

146 तनयाितमूलक उद्योग स्थापनाका लातग 
सरकारी तथा तनजी साझेदारीमा विशेष 
आतथिक क्षेर र अन्त्तरदेशीय आतथिक 
क्षेर स्थापना एिं विस्तार गररनेछ। 
निुाकोट र काभ्रकेो पाँचखालमा आतथिक 
क्षेर स्थापनाका लातग बजेट वितनयोजन 
गरेको। 

 काभ्रकेो पाँचखालमा विशेष आतथिक क्षेरको 
प्रशासतनक भिन तनमािण खररद योजनाअनसुार 
चाल ु आ.ि.मा सम्पन्न हनुे गरी तनमािण कायि 
भइरहेको। हालसम्म 45 प्रततशत तनमािण कायि 
सम्पन्न     भएको। 

 तसमरा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरतभर प्रशासतनक तथा 
अन्त्य भिन तनमािण कायि कररब ७० प्रततशत 
सम्पन्न भएको। 

 भैरहिा विशेष आतथिक क्षेरमा रहेको कुल 62 
औद्योतगक प्लटमध्ये 41 प्लट तलई ४ उद्योग 
सञ् चालनमा आइसकेका र ५ उद्योग तनमािणको 
चरणमा रहेका। बाकँी 21 औद्योतगक प्लटको 
पनुिः सूचना प्रकाणशत गने कायि भइरहेको।  

 नेपाल र चीन बीच रसिुामा क्रस बोडिर 
इकोनोतमक जोन तनमािण गने सम्बन्त्धमा नेपाल 
र चीनका संयकु्त प्रावितधक टोलीबाट अध्ययन 
भइरहेको। 

 निुाकोटको तल्लो वपपलटारमा विशेष आतथिक 
क्षेर तनमािणको सम्भाव्यता अध्ययन कायि सम्पन्न 
भएको।  

147 स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत लर्,ु 

र्रेल,ु साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई 
प्रिर्द्िन गररनेछ। उद्यमशील र 
उत्पादनशील संस्कृततको विकास गरी 
मूल्य शृ्रङ्खलामा आधाररत लर्,ु र्रेल ुतथा 
साना,  मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र 

 उद्योगहरूमा कुल स्िीकृत लगानी रु. 109 
अबि 43 करोडबाट िवृर्द् भई रु.249 अबि 
पगुकेो।  

 पोखरा विश्वविद्यालय अन्त्तगित उद्यमशीलता 
विकास अध्ययन गने गराउन े गरी उक्त विश्व 
विद्यालयसँग समझदारी गरी कायि अगातड 
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तथा पषृ्ठ सम्बन्त्ध कायम गररनेछ। 
निीनतम ् ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका 
उद्यम तथा व्यिसाय सञ्चालन गनि 
सरुुिाती पुजँी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज 
फण्डको ब्यिस्था गरेको। 

बढेको।  

 लर्,ु र्रेल ु तथा साना,मझौला र ठूला 
उद्योगहरूसँग अग्र र पषृ्ठ सम्बन्त्धका लातग 
सहकायि गररएको।  

148 आगामी आतथिक िषिदेणख निलपरासीको 
धौिादीमा रहेको फलाम खानीबाट 
व्यािसावयक उत्पादन शरुू गररनेछ। 
सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोतलयम, बहमूुल्य 
पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, यरेुतनयम 
तथा सनु खानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न 
गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सखेुतमा 
बहमूुल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना 
स्थापना गररनेछ। साििजतनक तनजी क्षेर 
साझेदारीमा खानी उद्योगहरुलाई अगातड 
बढाइनेछ। 

 धौिादी फलामखानी कम्पनी तल. स्थापना भई 
कायि प्रारम्भ गरेको र ५ टन नमनुा परीक्षण 

(Pilot Test) गनि चीन पठाइएकोमा परीक्षण कायि 
अणन्त्तम चरणमा पगुकेो।  

 पिितको फलामखानीमा २५ िगि वक.तम. क्षेरको 
फलामखानीको भौगतभिक सिेक्षण (Geophysical 

Survey) कायि सम्पन्न भएको।  

 तनहुँको आिँखैुरेनीमा तामाखानी अध्ययनका 
लातग टोली वफल्डमा खवटई अध्ययन कायि 
सम्पन्न भएको।  

 दैलेखको चपु्रामा कररब ४ सय िगि वक.तम. 
क्षेरमा खानी तथा भगूभि विभाग र णचतनया ँ
कम्पनीले पेट्रोतलयम पदाथिको अन्त्िेषण सम्पन्न 
गरी Drilling  कायि गरररहेको।  

 बहमूुल्य पत्थर उत्पादन केन्त्र स्थापनाका लातग 
भारत सरकारको स्िातमत्िमा रहेको 
Gemological Institute of India, Mumbai सँग 
MOU गरी प्रावितधक सहयोग प्राप्त गने चरणमा 
रहेको।  

 ओखलढुङ्गाको खानीडाँडामा तामा खानीको सभे 
कायिको लातग वफल्ड कायिक्रमको तयारी 
भएको।  

 यस आ.ि.मा 8 सय 1 िगि वक.तम. क्षेरमा 
खानी अन्त्िेषणको कायि भएको। 

149 साना तथा र्रेल ु उत्पादनलाई 
अन्त्तरािविय बजारमा परु् याउन तनकासी 
गहृको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका 
उत्पादनलाई पतन आबर्द् गररनेछ। 
अन्त्तरािविय बजारमा नेपाली गलैँचा, 

 तनयाित गहृ स्थापनाको लातग स्िच्छ व्यिसायी 
संर् (Fair Trade Group) सँग Memorandum of 

Understanding    गररएको। 

 वितभन्न 16 िस्तकुो गणुस्तर प्रावितधक 
सतमततबाट पाररत भई नेपाल गणुस्तर पररषद् मा 
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पणश्मना, णचया कफी तथा हस्तकलाका 
सामानको पवहचान स्थावपत गनि 
अन्त्तरािविय मान्त्यताको गणुस्तर 
प्रमाणीकरण, लेबतलङ्ग र टे्रडमाकि  माफि त 
ब्राणन्त्डङ्ग       गररने। 

पेश गनि तसफाररस भएको, 12 िस्तलुाई नेपाल 
गणुस्तर  णचन्त्ह प्रदान गररएको। 

150 दतलत समदुायको सामाणजक एकीकरण 
गदै उनीहरूलाई सहकारी तथा 
सामदुावयक उत्पादन प्रणाली माफि त ्
आधतुनक व्यिसाय गनि कायिवितधको 
आधारमा कजािमा व्याज अनदुान 
उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सीप र 
पेशालाई संरक्षण गनि भगत सििणजत 
णशल्प उत्थान तथा विकास केन्त्रको 
लातग बजेट व्यिस्था गरेको। 

 दतलत समदुायको सामाणजक एकीकरण गदै 
उनीहरूलाई सहकारी तथा सामदुावयक उत्पादन 
प्रणाली माफि त ् आधतुनक व्यिसाय कायिक्रम 
प्रदेशस्तरबाट कायािन्त्ियन   भइरहेको। 

151 तनयाितजन्त्य िस्तहुरूको पवहचान, विकास 
तथा उत्पादन अतभिवृर्द् गरी अन्त्तरािविय 
बजार प्रिर्द्िन गररनेछ। विलासी एिं 
स्िास्थ्यलाई नोक्सान परु् याउने 
अनािश्यक िस्त ु र सेिाको आयात 
तनरुत्सावहत गररनेछ। प्रमखु नाकाहरूमा 
क्िारेण्टाईन जाँचलाई प्रभािकारी 
बनाइनेछ। खाद्य तथा पयेजन्त्य 
पदाथिहरूको न्त्यूनतम गणुस्तर मापदण्ड 
तोकी सो भन्त्दा कम गणुस्तरका 
िस्तहुरूको आयातमा बन्त्देज लगाइनेछ। 

 वितभन्न १३ विधामा तनयाित प्रिर्द्िन, लगानी 
िवृर्द्, रोजगारी अिसरको तसजिना गने २५ 
व्यिसायी संर् संस्था र सो संस्थाको 
प्रतततनतधलाई महत्त्िपूणि व्यिसावयक व्यणक्त 
(CIP) द्वारा सम्मान गररएको।  

 अगाितनक एसोतसएसन नपेालसँग Memorandum 

of Understanding गरी तनकासीयोग्य प्राङ्गाररक 
िस्तहुरू राविय तथा अन्त्तरािविय बजारमा 
प्रिर्द्िन गनि 2076 मार् १७-२० सम्म पाटन 
संग्राहालयलाई कररब ७५ स्टलमा िस्तहुरूको 
प्रदशिनी तबक्री तथा B2B Meeting आयोजना 
गरी व्यापार मेला सम्पन्न गररएको।  

 रावियस्तरमा मवहलाहरूको लातग माग 
गररएबमोणजमका आयआजिन हनुे, आयात 
प्रततस्थापन गने तथा तनकासी सम्भािना भएका 
िस्तहुरू वितभन्न प्रकारका प्राकृततक रेसाजन्त्य 
िस्तहुरू जस्तै- अल्लो, काँस, पटेर, खोस्टा, 
सेनेटरी न्त्याप्कीन/प्याडको उत्पादन गरी आयात 
प्रततस्थापन तथा तनकासी प्रिर्द्िन गनि तातलम 
कायिक्रम आयोजना गरी सोसँग सम्बणन्त्धत 
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औजारहरू समेत हस्तान्त्तरण गने कायि अगातड 
बढाइएको।  

 नेपालमा स्थावपत कृषक, लर्,ु र्रेल ुतथा साना 
उद्योग व्यिसायीहरूबाट उत्पादन भएका 
िस्तहुरुको विदेशमा तनकासी तनयतमत, पारदशी 
र व्यिणस्थत बनाउन कृषक, लर्,ु र्रेल ु तथा 
साना व्यिसायीहरूलाई तनकासीमा Integration 

गनिका लातग Export House को अिधारणा Fair 

Trade Group (FTG), Nepal सँग सहकायि गरी 
वितभन्न तनकासीयोग्य िस्तहुरूको प्रचार प्रसार 
तथा तडजाइन  सामातग्र उत्पादन प्रकाशन र 
वितरण गनि Fair Trade Group (FTG) Nepal 

सँग Memorandum of Understanding 
गररएको। 

 तनयाितजन्त्य िस्तहुरूको विकासका लातग २५ 
जनालाई फेल्ट तथा ऊनीजन्त्य िस्त ु विकास, 
४० जनालाई रेसमजन्त्य िस्त,ु ३० जनालाई 
मौतलक कला झल्कन े हस्तकलासम्बन्त्धी, ३० 
जनालाई फुटिेयर म्यानफु्याक्चरसम्बन्त्धी 
सीपमूलक तातलम प्रदान गररएको।  

152 णचयाको प्रमाणीकरण गनि 
अन्त्तरािवियस्तरको ल्याब स्थापना गरी 
अगाितनक अथोडक्स णचयाको तनकासी 
प्रिर्द्िन गररनेछ। णचयाको आन्त्तररक 
बजार सतुनणित गनि अक्सन हाउस 
स्थापना गररनेछ। अगाितनक तथा 
तलुनात्मक लाभ बढी भएका िस्तहुरूको 
तनकासी प्रिर्द्िन गररनेछ। मूल्य 
अतभिवृर्द् गने कृवष, िन तथा खानीजन्त्य 
औद्योतगक उत्पादनलाई ब्राणन्त्डङ्ग गरी 
तनकासी गनि प्रोत्साहन गररनेछ। 

 नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतत (NTIS) ले 
पवहचान गरेका ८ िटा िस्तहुरू (णचया, अलैँची, 
अदिुा, गलैँचा, फुटिेयर, जडीबटुी, च्याङ्ग्ग्रा 
पणस्मना, छाला तथा छालाका सामानहरू) का 
िस्तगुत संर्हरूसँग प्रस्ताि माग गरी 
Memorandum of Understanding भएको, 
Enhanced Integrated Facility बाट वििीय स्रोत 
प्राप्त भएको र तछटै्ट अक्सन हाउस स्थापना गने 
कायि भइरहेको। 

153 चोभारमा अन्त्तरािविय प्रदशिनी 
स्थलसवहतको सकु्खा बन्त्दरगाह, 

रसिुागढीको सकु्खा बन्त्दरगाह  र 

 चोभारमा तनमािणातधन सकु्खा बन्त्दरगाहको Part 

A को ४१ प्रततशत र  Part B को ५१ प्रततशत 
तनमािण कायि सम्पन्न  भएको। 
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भैरहिा तथा नेपालगञ् जको एकीकृत 
भन्त् सार जाँच चौकी तनमािण कायि शरुू 
गररनेछ। मसु्ताङको नेचङु्ग र ताप्लेजङु्गको 
ओलाङचङुगोलामा भन्त्सारको पूिािधार 
विकास गररनेछ। तातोपानी नाका सचुारु 
गररनेछ र उिरतफि का अन्त्य व्यापाररक 
नाकाहरूमा समेत पूिािधार  विकास 
गररनेछ। 

 मसु्ताङ्गको नेचङु्ग र ताप्लेजङु्गमा एकीकृत जाँच 
चौकी (ICP) तनमािणको लातग चीन सरकारसँग 
िाताि भएको। नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात 
विकास सतमततबाट प्रारणम्भक अध्ययन 
गराइएको। 

 विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीको तनमािण कायि 
सम्पन्न भई नेपाल र भारतका सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट तमतत 2076।10।07 
गते तभतडयो कन्त्फेरेन्त्सबाट संयकु्तरूपमा उद्घाटन 
भई सञ्चालनमा आएको।  

 भारतको कोलकातामा Container Freight 

Station तनमािण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको। 

 भैरहिा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी 
(ICP) तनमािणको लातग िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (IEE) गने कायि सम्पन्न भएको।  

 नेपालगञ् ज एकीकृत जाँच चौकीको तनमािण गने 
तसलतसलामा भारतीय पक्षसँग २ पटक समन्त्िय 
बैठक भएको।  

 तातोपानी सकु्खा बन्त्दरगाह तमतत 
२०७६।३।१३ देणख सञ्चालन आएको। उक्त 
सकु्खा बन्त्दरगाह सञ्चालन तथा व्यिस्थापन २ 
िषिको लातग नपेाल पारिहन तथा गोदाम 
व्यिस्था कम्पनीलाई ददइएको। 

 नोभेम्बर २०, २०१९ देणख औपचाररक रूपमा 
तनमािण कायि शरुू भएको रसिुा सकु्खा 
बन्त्दरगाहको तनमािण कायि हाल ७ प्रततशत 
सम्पन्न भएको। 

154 बढ्दो व्यापार र्ाटालाई तनयन्त्रण गनि 
तनयाित प्रिर्द्िनका अततररक्त अनािश्यक 
आयात र्टाउन सेफगाडि, एणण्टडणम्पङ्ग र 
काउन्त्टरभेतलङ्ग काननुको प्रभािकारी 
कायािन्त्ियन गररनेछ। कृवष आयातमा 
एणन्त्टडणम्पङ्ग शलु्क लगाउन ुपने िस्तकुो 
पवहचान गरी कायािन्त्ियन गररनेछ। 

 सेफगाडि, एणण्टडणम्पङ्ग र काउन्त्टरभेतलङ्ग ऐन 
कायािन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभागबाट 
प्रावितधक सतमततबाट पाररत भई पशे भएको २०  
िस्तकुो नेपाल गणुस्तर पररषद् बाट गणुस्तर 
स्िीकृत भएको, १७ िस्तकुो गणुस्तर 
प्रवितधबाट पाररत भई नेपाल गणुस्तर पररषद् मा 
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स्िदेशी उत्पादनको नेपाल गणुस्तर 
सतुनणित गरी बजार अनगुमन प्रभािकारी 
बनाइनेछ। नक्कली गणुस्तर णचन्त्ह प्रयोग 
गरी गणुस्तरहीन िस्त ु तबक्री वितरण 
रोक्न प्रभािकारी अनगुमन गररने। 

पेश गनि तसफाररस भएको, ३४ िस्तलुाई नेपाल 
गणुस्तर णचन्त्ह प्रदान गररएको। ३ सय ७० 
नमनुा सङ्कलन भएको, टेणस्टङ तथा क्यातलवे्रसन 
प्रयोगशालाहरूको बोलपर प्रस्तािहरू प्राप्त भई 
मूल्याङ्कन भइरहेको, रासायतनक प्रयोगशालाको 
Accreditation को निीकरण भइसकेको, 
अन्त्तरािविय मान्त्यताअनसुारको क्यातलवे्रसन 
प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरणसम्बन्त्धी कायि 
तनरन्त्तर    भइरहेको। 

 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय, कृवष 
तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय तथा वितभन्न 
सरोकार तनकायका प्रतततनतधहरू सहभागी भई 
विश्व व्यापार संङ्गठनका विज्ञ प्रणशक्षकसवहतको 
WTO National Workshop on the Agriculture 

and SPS Agreements सञ्चालन गररएको। 
155 दद्वपक्षीय तथा बहपुक्षीय व्यापार सणन्त्धको 

पनुरािलोकन, सडक, जल तथा रेल्िे 
सम्झौताहरूमा समयानकूुल पररमाजिन र 
नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली 
उत्पादनको पहुँच िवृर्द् गररनेछ। नेपाल 
र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको 
पारिहन प्रोटोकललाई अणन्त्तम रूप ददई 
चीनको बन्त्दरगाह माफि त ् तेस्रो 
मलुकुसँगको व्यापार शरुू गररनेछ। 

 नेपाल-भारत व्यापार सम्झौता दद्वपक्षीय सणन्त्धको 
पनुरािलोकनसम्बन्त्धी तेस्रो बैठक सम्पन्न 
भएको। 

 नेपाल-भारत रेल सेिा सम्झौता िाताि सम्पन्न। 
सन ् 2027 सम्म उक्त सम्झौता निीकरण 
भएको। 

 नेपाल-भारत पारिहन सणन्त्धमा जलमागिको नया ँ
व्यिस्था समावहत गनि भारत  
सहमत भएको। 

 नेपाल र बंगलादेशका िाणणज्य सणचिहरुको 
बैठकबाट २ वितभन्न Memorandum of 

Understanding मा सहमतत  भएको।  

 नेपाल-भारत पारिहनसम्बन्त्धी दद्वपक्षीय बैठक 
सम्पन्न भएको।  

156 आपूतति व्यिस्थामा आकणस्मक 
अिरोधबाट पने प्रभाि न्त्यूनीकरण गनि 
आपूतति एिं भण्डारण प्रणालीलाई 
प्रभािकारी        बनाइनछे। दगुिम क्षरेमा 
खाद्यान्न ढुिानी गनि अनदुानको व्यिस्था 

 मोततहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन तनमािण सम्पन्न 
भई हालसम्म 2 लाख 35 हजार 6 सय 88 
वकलो तलटर पेट्रोतलयम पदाथि आपूतति भएको। 

 २०७६ फागनु मसान्त्ततभर राविय खाद्य भण्डार 
र साकि  खाद्य बैङ्कमा जम्मा २१ हजार ८ सय 
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गररएको छ। सबै प्रकारका काटेतलङ्ग र 
तसणन्त्डकेट अन्त्त्य गरी आपूतति 
व्यिस्थालाई प्रततस्पधी बनाइनेछ। 
उपभोक्ता वहत संरक्षण गदै बजार 
अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ। 

९७ मेवट्रक टन खाद्यान्न मौज्दात   रहेको।  

 सहकारी माफि त ् सहतुलयत मूल्यमा खाद्यान्न 
तबक्री गने कायिक्रम अन्त्तगित ३८.८ मेवट्रक टन 
खाद्यान्त् न तबक्री भएको। 

 कणािली अञ् चलका णजल्लाहरूमा संस्कारका 
लातग प्रतत जन्त्म िा मतृ्यमुा तनिःशलु्क रूपमा 
२० के.जी. चामल उपलब्ध गराउने कायिक्रम 
अन्त्तगित कुल ९२.२ मेवट्रक टन खाद्यान्न 
उपलब्ध गराइएको।  

 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण 
विभागबाट १ हजार 3 सय 42 फमिहरूको 
बजार अनगुमन गरी तनयम विपरीत गने 4 सय 
23 फमिहरूलाई जररबाना गररएको।  

 १८ िस्तहुरू गणुस्तर परीक्षणका लातग नमनुा 
सङ्कलन गरी परीक्षण ल्यािमा पठाइएको।  

 उपभोक्ता जागरण कायिक्रम अन्त्तगित ५२ 
विद्यालयहरूमा उपभोक्ता जागरण कायिक्रम 
सञ्चालन भएको। ३ प्रदेशमा उपभोक्ता जागरण 
कायिक्रम सम्पन्न भएको। 

157 पेट्रोतलयम पदाथिको आपूतति सहज 
तलु्याउन तनमािणाधीन अञ्लेखगञ्ज-
रक्सौल-मोततहारी खण्डको पटे्रोतलयम 
पाइप तबछ्याउने कायि यसै िषि सम्पन्न 
गरी पेट्रोतलयम पदाथिको आयातलाई 
सहजीकरण गररने। 

 अञ्लेखगञ्ज - रक्सौल - मोततहारी खण्डको 
पेट्रोतलयम पाइप तबछ्याउने कायि 
2076।05।24 गते नेपाल र भारतका 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट Video 

Conference बाट संयकु्त रूपमा उद् र्ाटन भई 
सञ्चालनमा आएको। 

247 औद्योतगक क्षेरका रुग्ण साििजतनक 
संस्थान पनुिः सञ्चालन गनि तनजी क्षेरसँग 
सहकायि गररनेछ। साििजतनक संस्थानमा 
नागररकको अपनत्ि अतभिवृर्द् गनि 
साििजतनक- तनजी- सहकारी साझेदारीमा 
सञ्चालन गररनेछ। 

 हेटौँडा कपडा उद्योग र बटुिल धागो उद्योग 
पनुिः सञ्चालनको लातग Lease Modality तयार 
गररएको। 

 गोरखकाली रबर उद्योगका कमिचारीहरूको 
अतनिायि अिकाश दावयत्िको रू.93 करोड 38 
लाख भकु्तानी गररसवकएको र प्रावितधक पक्ष 
समेत विश्लषेण गरी उद्योग सञ्चालनको मोडातलटी 
तयार भई कायािन्त्ियनमा लैजान ेगरी कायियोजना 
तयार गररएको। 
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248 राविय पुजँी तनमािणको पररपोषकको 
रूपमा बाह्य लगानी आकवषित गदै 
नेपाललाई अन्त्तरािविय लगानी गन्त्तव्यको 
रूपमा स्थावपत गररनेछ। तनजी 
लगानीकतािको व्यािसावयक लागत कम 
गनि उद्योग तथा व्यिसाय दताि प्रवक्रया, 
पूिािधार तनमािण जग्गा प्रातप्त, कर भकु्तानी, 
श्रम काननुको पररपालना तथा वििाद 
तनरूपण प्रणाली सधुार गररनेछ। बौवर्द्क 
सम्पणिको संरक्षण र व्यािसावयक 
करारको कायािन्त्ियनलाई प्रभािकारी 
बनाइनेछ। 

 2076 फागनु सम्ममा 29 अबि 80 करोड 
िैदेणशक लगानी प्रततबर्द्ता प्राप्त  
भएको। 

 ठूला र मझौला गरी 3 हजार 2 िटा उद्योग 
दताि भएका। 5 हजार 1 सय 94 िटा साना 
उद्योग दताि भएका। कुल औद्योतगक लगानी 
141 अबि 80 करोड भएको। 

 Ease of Doing Business मा नेपालको अिस्था 
सधुार भएको। कम्पनी दताि र कम्पनी 
प्रशासनसम्बन्त्धी कायिहरू अनलाइनबाट गनि 
शरुू गररएको। 

७. आतथिक िषि २०७6।७7 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः 
 औद्योतगक व्यिसाय ऐन, 207६ जारी भएको।  

 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान ऐन, 2075 संशोधन भएको।  

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण तनयमािली, 2076 जारी भई कायािन्त्ियनमा 
आएको। 

 नेपाल गणुस्तर प्राप्त उद्योगिाट उत्पाददत 94 िस्तकुो अनगुमन र 4 सय 55 िस्तकुो नमनुा  
संकलन। 

 2 हजार 9 सय 78 िस्तकुो रसायतनक तथा भौततक जाँच विश्लषेण गररएको। 1 हजार 75 
िस्तलुाई क्यातलवे्रसन सेिा प्रदान गररएको। 

 लगानीमैरी िातािरण तसजिना गरी िैदेणशक लगानी िवृर्द् गने उदे्दश्यसवहत एकल विन्त्द ु सेिा केन्त्र 
सञ्चालनमा ल्याइएको। 2076 काणििक 7 गतेबाट लगानीकताि सहजीकरण केन्त्र सञ्चालनमा 
आएको। सो केन्त्रबाट नाफाको रकम वफताि लैजाने, तभसा स्िीकृतत, PAN दताि, Exim Code प्रदान 
तथा श्रम स्िीकृततको कायि भइरहेको। 

 कम्पनी दताि र कम्पनी प्रशासनका कायिहरू पूणि Automation मा लैजाने गरी कम्पनी रणजस्ट्रारको 
कायािलयको िेबसाइटको स्तरोन्त् नतत गररएको। 

 यिुा उद्यमीहरूलाई व्यिसाय सञ्चालनको लातग शरुूिाती पुजँी उपलब्ध गराउन कोष सञ्चालनको 
कायिवितध तयार गररएको। 

 Startup/Innovative Idea र  Boot camp शरुू भएको। जसबाट ७७ जना लाभाणन्त्ित भएका।  

 उद्यमशीलता विकास प्रणशक्षक प्रणशक्षण कायिक्रम सम्पन्न गरी 47 जना प्रणशक्षकहरू तयार  
गररएको। 
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 आयात तनयाित सहजीकरणको लातग Nepal National Single Window प्रणालीको विकास  

गने कायि भइरहेको। 

 िाणणज्य विभागमा टोकन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको, गनुासो संकलनका लातग मोिाइल एप र टोल 
वफ्र नं. सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 उपभोक्ता हेल्प डेक्सको व्यिस्था गररएको। व्यािसावयक फमिहरूको निीकरण लगायतका 
कायिहरूका लातग SMS NOTIFICATION शरुू गररएको।  

 सेफगाडि, एणन्त्टडणम्पङ्ग र काउण्टरभेतलङ्ग सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान गनि िाणणज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण 
विभागलाई तोवकएको। 

 व्यापार र्ाटा न्त्यूनीकरणसम्बन्त्धी कायियोजना कायािन्त्ियन गरी अन्त्य तनकायबाट गररनपुने कायिको 
अनगुमन गररएको।  
 
 

८. आतथिक िषि २०७5।७6 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः 
स्िीकृत भई कायािन्त्ियनमा आएका काननु /कायिवितध/तनदेणशकाहरू  
 विदेशी लगानी तथा प्रवितध हस्तान्त्तरण ऐन, २०७५,  

 विशेष आतथिक क्षेर (संशोधन) ऐन, 2075, 
 औद्योतगक व्यिसाय तनयमािली, २०७५,  

 औद्यतगक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्त्धी कायिवितध, २०७५,  

 एकल तबन्त्द ुसेिा केन्त्रको खाका, २०७५, 
 गररबी तनिारणका लातग लर्उुद्यम विकास कायिक्रम कायािन्त्ियन तनदेणशका (संशोधन), 2075,  

 तनयाितमा अनदुान प्रदान गने सम्बन्त्धी कायिवितध, २०७५ र पवहलो संशोधन, २०७६, 
 व्यापार र्ाटा न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी राविय कायियोजना,२०७६ 

 नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात वि.स. गठन (पवहलो संशोधन) आदेश, २०७५ जारी गररएको। 
 

उद्योगतफि  
 सखेुत र धनकुटामा तनमािणाधीन उद्योग ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्तरण गररएको। 

 उद्योग विभाग पररसरमा एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र तमतत २०७६/०२/०१ बाट सञ्चालनमा आएको,  
 स्टाटिअप तथा ग्रामीण व्यिसाय प्रिर्द्िन कायिक्रमबाट ५५ व्यिसाय शरुू गररएको। यसबाट ३ सय 

६० जनाले  प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरी लाभाणन्त्ित भएका। 

 जनकपरु चरुोट कारखानाका कमिचारीहरूको दावयत्ि फरफारक गररएको। 

 णजल्ला र्रेल ुतथा साना उद्योग कायािलयहरू (जम्मा २७) र णजल्ला र्रेल ुतथा साना उद्योग विकास 
सतमततका कायािलयहरू सम्बणन्त्धत प्रदेशको उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय अन्त्तगित 
रहन ेगरी हस्तान्त्तरण गररएको। 

 आतथिक समवृर्द्का लातग उद्योग खोलौं, औद्योगीकरणका लातग सबै जटुौं भने्न मलु नाराका साथ उद्योग 
विभागको आयोजना तथा नेपाल र्रेल ु तथा साना उद्योग महासंर्को सहआयोजनामा तमतत 
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207६/0२/२२ देणख २६ गते सम्म ३० औ ंराविय लर्,ु र्रेल ुतथा साना औद्योतगक प्रदशिनी- 
२०७६ सम्पन्न गररएको। 

 तसमेन्त्ट उद्योगको Detail Study (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण) 
सम्बन्त्धमा परामशिदाता छनौट भई अध्ययन कायि भएको। 

 उद्योग प्रिर्द्िन र व्यिसाय सम्बर्द्िन सम्बन्त्धी अतभमखुीकरण तातलम धतुलखेल, पोखरा, िीरगञ्ज र 
हेटौँडामा सम्पन्न भएको, व्यिसाय सम्बर्द्िन कायिक्रम (Business Incubation Program) सम्बन्त्धी 
जानकारीमूलक पणुस्तका प्रकाशन गररएको। 

 कम्पनी  रणजिारको कायािलयमा राजस्ि सङ्कलनमा एक लाखसम्मको भकु्तानी विद्यतुीय माध्यमबाट गनि 
सवकने व्यिस्था गररएको। 

 औद्योतगक क्षेर र्ोषणा भइसकेका रूपन्त्देहीको मोततपरु, मकिानपरुको मयरुधाप, कञ्चनपरुको दैजी, 
णचतिनको शणक्तखोर र बाँकेको नौिस्तामा  विस्ततृ पररयोजना प्रततिेदन (DPR) स्िीकृत भएको। 

 भैरहिा विशेष आतथिक क्षेर तनमािण सम्पन गरी सोमा १ उद्योगको परीक्षण उत्पादन शरुू गरेको, ३ 
उद्योगको भिन तनमािण कायि सम्पन्न भएको। 

 तसमरा विशेष आतथिक क्षेरतभरको Block A मा तनमािणातधन गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरको तनमािण कायि 
भइरहेको। 

 मह, पणश्मना धागो, प्लाईउड, अगितनक ग्रीन कफी, हेल्मेट, िाटरतमटर, जस्तापाता, वपवपआर पाइप, 

नेपाली हाते कागज, इन्त्डक्शन चलुो, हटप्लेट, तसमेन्त्ट, कस्मेवटक सामग्री, तसवपतभसी पाइप, तडजेल, 

पेट्रोल, मट्टीतेल, रेफ्रीणजरेशन तथा वहटपम्प लगायत यस विषयसँग सम्बणन्त्धत ५० िस्तकुो नेपाल 
गणुस्तर स्िीकृत गररएको। 

 यस पूिि नेपाल गणुस्तरबमोणजम ३३ ग्रडेको तसमेन्त्ट मार रहेकोमा पररमाजिन गरी ३३, ४३ र ५३ 
ग्रडेको तसमेन्त्टको नेपाल गणुस्तर तयार गररएको।  

 पेट्रोतलयम पदाथि बोक्ने ट्ांकट्रकमा इन्त्धनको पररमाण मापन एिं पररमाणसम्बन्त्धी अतनयतमतता 
रोक्न हेटौँडामा दैतनक १५ ट्ांकट्रक क्यातलबे्रशन क्षमताको पूिािधार तनमािण गरी सञ्चालन 
गररएको। 

 ISO/IEC 17025 को अनसुार विभागको परीक्षण र Mass, Volume, Temperature क्यातलबे्रशन 
प्रयोगशालाहरू, िस्त ुप्रमाणीकरण एिं व्यिस्थापन प्रमाणीकरण सेिा भारतको एक्रीडीटेशन सम्बन्त्धी 
बोडि NABL र NABCB बाट एक्रीडीटेशनको निीकरण एिं विस्तार गररएको। 

 धौिादी फलाम खानी १३ सय के.जी. (३६%-Fe-Content)  नमनुा परीक्षणबाट व्यािसावयक रूपमा 
उपयोग हनु सक्न ेएकीन भई प्रततिेदन प्राप्त भएको, Sichuan Institute of Metallurgical, Geology 

and Exploration, Chengdu , China को प्रावितधक टोली तथा विभागीय प्रावितधक टोलीद्वारा संयकु्त 
रूपमा फलाम खानीको थप अध्ययन तथा तनरीक्षण कायि सम्पन्न, फेला परेको फलामको दईु 
चरणको नमनुा परीक्षण उत्साहजनक देणखएको| सोको औद्योतगक परीक्षणको लातग थप ५ टन  
सङ्कलन गरी सो  Institute मा पठाउन तयारी अिस्थामा रहेको। 

 नेपालमा उपलब्ध रहेका वकमती पत्थर तथा खानीबाट सङ्कतलत पत्थरहरूको प्रशोधन तथा प्रशोतधत 
िस्तहुरूको प्रिधिन गनि जेम्स एण्ड ज्िेलरी एक्स्पो, २०७६ (जेष्ठ ३-५) सम्म आयोजना गररएको। 
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िाणणज्य तथा आपूततितफि  
 नेपाल-चीन पारिहन ढुिानी सम्झौताको तेस्रो परामशि बैठक (५-६ सेप्टेम्बर २०१८) काठमाडौँ र 

नेपाल ततब्बत व्यापार सहजीकरण सतमततको बैठक ल्हासा २-४ जलुाई २०१९ मा भएको। 

 २९ मे २०१९ मा सम्माननीय रािपततको चीन भ्रमणको अिसरमा पारिहन ढुिानी सम्झौताको 
प्रोटोकलमा परराि, मन्त्रीस्तरमा हस्तान्त्तरण भएको। 

 नेपाल-भारत व्यापार सणन्त्धको विस्ततृ पनुरािलोकनको पवहलो बैठक (९ अगष्ट 2018 नयाँ ददल्ली) 
र (७-८ फेब्रअुरी २०१९) पोखरामा सम्पन भएको। 

 नेपाल-भारत पारिहन सणन्त्ध संशोधनका विषयमा बैठक (१८-१९ माचि २०१९) नयाँ ददल्लीमा 
सम्पन्न भएको।  

 नेपाल-भारत रेल सेिा सम्झौताको पनुरािलोकनको तेस्रो बैठक (६-७ जनु २०१९) नयाँ ददल्लीमा 
सम्पन्न भएको। 

 नेपाल र म्यानमारबीच ३० नोभेम्बर २०१८ मा व्यापार र लगानीसम्बन्त्धी सम्झौता भएको। 

 नेपाल र तभयतनामबीच १३ मे २०१९ मा Trade and Investment Framework Agreement को 
तनतमि आशयपरमा हस्ताक्षर भएको। 

 नेपाल र कम्बोतडयाबीच १३ मे २०१९ मा Trade and Investment Framework Agreement मा 
हस्ताक्षर भएको।  

 काठमाडौंमा 24-25 June 2019 मा SAARC-ADB Fourth Special Meeting on Regional Economic 

Integration Study (Phase-II) held on  सम्पन्न भएको।  

 रसिुाको वटमरेुमा चीन सरकारको आतथिक एिं प्रावितधक सहयोगमा तनमािण हनुे सकु्खा बन्त्दरगाहको 
लातग चीन सरकारको तफि बाट Tibet Foil Construction Group Co. Ltd. नामक तनमािणकताि कम्पनी 
तनयकु्त भई उक्त तनमािण कम्पनी र नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात विकास सतमतत बीच मे १२, 

२०१९ मा Implementation Minutes मा हस्ताक्षर भई कायि शरुू भइसकेको। 

 चीन सरकारको आतथिक तथा प्रावितधक सहयोगमा तसन्त्धपुाल्चोकको लाचािमा सकु्खा बन्त्दरगाह तनमािण 
सम्पन्न भई तातोपानी नाका खलेुको। 

 मसु्ताङको नेचङु नाकाको िस्तणुस्थतत र व्यापाररक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको।  

 चोभारमा कन्त्टेनर फे्रट स्टेसन (सकु्खा बन्त्दरगाह) तनमािण कायि २० प्रततशत सम्पन्त् न भएको। 

 िीरगञ्ज सकु्खा बन्त्दरगाहमा रेल्िे ट्रयाक स्थानान्त्तरण सम्बन्त्धमा भारतको प्रावितधक सहयोगको लातग 
मन्त्रालय माफि त ्भारतीय दतुािासमा अनरुोध गररएको, साथै गोदाम र्र तनमािण कायि हालसम्म ९८ 
प्रततशत सम्पन्न भएको। 

 कलकिा बन्त्दरगाहमा Pilot Basis मा Electronic Cargo Tracking System (ECTS) परीक्षणको 
रूपमा लाग ुगररएको। 

 तनयाित हनुे िस्तकुो गणुस्तर परीक्षणका लातग हररहरभिनमा Plant Diagnostic Reference 

प्रयोगशालाको स्थापना गने कायिका लातग ल्याि भिनको संरचना तनमािण कायि भइरहेको। 

 नेपाली तनयाितयोग्य िस्तहुरूको प्रचार प्रसार गरी तनयाित प्रिर्द्िन गनि अमेररकाको लास भेगास र 
न्त्यूयोकि , चीनको संर्ाई, जापानको टोवकयो, जमिनीको डोमेटेक्स, भारतको नयाँ ददल्ली, िङ्गलादेशको 
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ढाका, ईटलीको तमलान र चीनको ल्हासामा नपेाल चीन ततब्बत आतथिक व्यापार मेलामा उद्यमी 
व्यिसायीहरूको छनौट तथा सहभातगता भएको। 

 मेला अितधमा अमेररकाको लास भेगास र न्त्यूयोकि  (६ िटा B2B), चीनको संर्ाई (१०० िटा 
B2B), जापानको टोवकयो (३६ िटा B2B), जमिनीको डोमेटेक्स (५५ िटा B2B), भारतको नया ँ
ददल्ली (५० िटा B2B), िङ्गलादेशको ढाका (१०० िटा B2B), चीनको ग्िाङ्ग्झाओ (४० िटा भन्त्दा 
बढी B2B), ईटलीको तमलान (कररब २० जना व्यिसायीहरू संग B2B) र चीनको ल्हासामा नेपाल 
चीन ततब्बत आतथिक व्यापार मेलामा उधमी व्यिसायीहरूलाई सहभागी गराई B2B बैठकका साथ 
व्यापार मेला सम्पन्न भएको।  

 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट ५२ हजार ३ सय ३१ आयात इजाजत जारी  
गररएको, ६६ हजार ६ सय ५८ फमिहरूलाई सेिा प्रिाह गरेको र १ हजार ६ सय ६१ िटा बजार 
अनगुमन गरी १ सय ६१ फमिहरुलाई जररिाना गररएको। 

 लणक्षत िगिका जनताले सहतुलयत मूल्यमा खाद्यान्न खररद गने अिसर प्रदान गनिका सातिटै प्रदेशमा 
सहकारी माफि त ्तनजी क्षेर समेतको सहभातगतामा सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन भएका। 
   

९. आतथिक िषि २०७5/७6 को खदु बजेट तथा खचिको यथाथि वििरण: 
चाल ुखचि              (रू. हजारमा) 

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

3070113 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 263627 241947 91.78 
3070123 उद्योग विभाग 810328 797554 98.42 
3070133 खानी तथा भगूभि विभाग 79800 69889 87.58 
3070153 केन्त्रीय कारागार कारखाना 9300 3589 38.6 
3070163 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 64278 58960 91.73 
3070173 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयहरू 83300 51653 62.01 
3070183 कम्पनी रणजिारको कायािलय 48128 31239 64.91 
3070193 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 139800 139800 100 
3070213 खाद्यान्न ढुिानी कायिक्रम (नेपाल खाद्य संस्थान) 576000 576000 100 
3070223 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 65500 46558 71.08 
3070233 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण कायािलयहरू 38200 29635 77.58 
3071023 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 9600 7159 74.57 
3071033 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 7200 6545 90.9 
3071043 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 15500 14091 90.91 
3071053 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 14900 13554 90.97 
3071083 औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक के्षर 

समेत) 
23000 17079 74.26 

3071093 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 14050 9319 66.33 
3071163 कण्ठरोग तनयन्त्रण कायिक्रम (नेपाल साल्ट टे्रतडङ्ग 

तलतमटेट) 
159500 159500 100 

3071173 व्यापार सूचना तथा तनयाित सहयोग आयोजना-बहपुक्षीय 
तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 

68030 55825 82.06 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2077 

उद्योग, िाणणज्य तथा आपतूति मन्त्रालय 70 

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

3071183 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 115000 83809 72.88 
3071193 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 87800 39159 44.6 

   जम्मा 2692841 2452865 91.09 
 

पुजँीगत खचि           (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि  प्रततशत 

3070114 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 587400 587334 99.99 
3070124 उद्योग विभाग 164315 122790 74.73 
3070134 खानी तथा भगूभि विभाग 28700 14389 50.14 
3070144 र्रेल ुतथा साना उद्योग विभाग 0 0 0 
3070154 केन्त्रीय कारागार कारखाना 5197 5197 100.00 
3070164 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 25500 25094 98.41 
3070174 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयहरू 27400 24625 89.87 
3070184 कम्पनी रणजिारको कायािलय 55008 51354 93.36 
3070194 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 215000 208647 97.05 
3070224 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 17350 6570 37.87 
3070234 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण कायािलयहरू 2100 2071 98.64 
3071024 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 101500 62876 61.95 
3071034 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 6900 2376 34.44 
3071044 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 16100 9132 56.72 
3071054 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 700 494 70.58 
3071084 औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक 

के्षर समेत) 
2246568 1157545 51.53 

3071094 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 450 439 97.49 
3071174 व्यापार सूचना तथा तनयाित सहयोग आयोजना-बहपुक्षीय 

तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 
7300 0 0.00 

3071184 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 3800 3577 94.14 
3071194 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 1403000 351893 25.08 
  जम्मा 4914288 2636405 53.65 
१०. आतथिक िषि २०७6/७7 मा वितनयोणजत बजेट तथा 2076 फागनु मसान्त्तसम्मको खचिको 

अिस्थािः 
 चाल ुखचि          (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
307000113 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 130723 80458 61.55 
307000123 केन्त्रीय कारागार कारखाना 10400 2768 26.61 
307000133 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 142700 21173 14.84 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
307000143 खाद्यान्न ढुिानी कायिक्रम (नेपाल खाद्य संस्थान) 587500 390524 66.47 
307001013 औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष आतथिक 

के्षर समेत) 
23600 11432 48.44 

307001023 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्िन कायिक्रम 22500 10663 47.39 
307001033 कण्ठरोग तनयन्त्रण कायिक्रम (नेपाल साल्ट टे्रतडङ्ग 

तलतमटेड) 
179250 129298 72.13 

307001043 व्यापार सूचना तथा तनयाित सहयोग आयोजना- 
बहपुक्षीय तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण 

41300 16858 40.82 

307001053 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 132300 18563 14.03 
307001093 ग्रामीण उद्यम तथा विप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 1373213 171896 12.52 
307010113 उद्योग विभाग 734600 329957 44.92 
307020113 खानी तथा भगूभि विभाग 91700 56531 61.65 
307021013 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 9200 4415 47.99 
307021023 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 10318 5856 56.76 
307021033 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 10800 3946 36.54 
307030113 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 69700 42109 60.41 
307030123 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयहरू 80700 34045 42.19 
307040113 कम्पनी रणजिारको कायािलय 45700 24069 52.67 
307050113 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 66820 30807 46.1 
307050123 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण कायािलयहरू 38200 19624 51.37 
307610113 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 15100 9957 65.94 
307810113 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 104700 45212 43.18 
307810133 र्रेल ुतथा साना उद्योग प्रणशक्षण केन्त्र 54500 17463 32.04 
307810143 र्रेल ुतथा साना उद्योग प्रििर्द्न केन्त्र 0 0 0 
 जम्मा 3975524 147762

4 
37.17 

पुजँीगत खचि                  (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 

307000114 उद्योग, िाणणज्य तथा आपूतति मन्त्रालय 10800 3389 31.38 
307000124 केन्त्रीय कारागार कारखाना 1500 1139 75.93 
307000134 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 236600 4020 1.7 

307001014 औद्योतगक पूिािधार विकास कायिक्रम (विशेष 
आतथिक के्षर समेत) 

1764700 489924 27.76 

307001054 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन 
आयोजना 

3026300 329844 10.9 
307001094 ग्रामीण उद्यम तथा विप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 38487 3929 10.21 
307010114 उद्योग विभाग 92500 17559 18.98 
307020114 खानी तथा भगूभि विभाग 26700 4818 18.05 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािलय खदु बजेट खचि प्रततशत 
307021014 खतनज अन्त्िषेण तथा विकास आयोजना 64150 24142 37.63 
307021024 पेट्रोतलयम अन्त्िषेण पररयोजना 10275 2390 23.26 
307021034 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्धान आयोजना 16700 6303 37.74 
307030114 नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 22200 626 2.82 
307030124 गणुस्तर तथा नापतौल कायािलयहरू 26500 11951 45.1 
307040114 कम्पनी रणजिारको कायािलय 14400 4599 31.94 
307050114 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 11700 541 4.62 
307050124 िाणणज्य, आपूतति तथा उपभोक्ता संरक्षण 

कायािलयहरू 
1900 1371 72.15 

307610114 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 500 110 22.04 
307810114 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्िन केन्त्र 8500 583 6.86 
307810134 र्रेल ुतथा साना उद्योग प्रणशक्षण केन्त्र 3000 1639 54.65 
307810144 र्रेल ुतथा साना उद्योग प्रििर्द्न केन्त्र 50600 0 0 

 जम्मा 5428012 908877 16.74 
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ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूम: 
ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइको दिगो विका ,  ंरक्षण, उपयोग र पानीको बािँडफािँड म्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड 
र तनयमन गना तथा ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान र प्रवितध विका  गना  ाविकको 
ऊर्ाा मन्त्रालय र त िँचाइ मन्त्रालय तथा  ो मातहतका तनकायहरूका  ाथै  ाविकको िातािरण मन्त्रालय 
अन्त्तगात रहेका िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र र र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग  मेत  मािेश गरी ऊर्ाा, 
र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय गठन भएको हो।र्लस्रोतको दिगो विका ,  ंरक्षण, उपयोग र पानीको बािँडफािँड 
तथा र्लस्रोत, ऊर्ाा, त िँचाइ र भतूमगत र्लस्रोत म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान र प्रवितध विका का  ाथै िैकल्पपक 
ऊर्ाा प्रिर्द्ान र र्ल तथा मौ म विज्ञान म्बन्त्धी काया य  मन्त्रालयको प्रमखु कायाक्षेर रहेका छन।्  

2. िीर्ाकालीन  ोच: 
 र्लविद्यतु ्को दिगो र भरपिो विका  माफा त मलुकुको  मवृर्द्मा योगिान परु् याउने, 
 िैकल्पपक/निीकरणीय ऊर्ााको प्रिर्द्ान, विस्तार र िक्षता माफा त आधतुनक ऊर्ााको दिगो विका  गने, 
 दिगो एिं भरपिो त िँचाइ  वुिधा उपलब्ध गराई कृवि उत्पािन र उत्पािकत्ि िवृर्द्मा योगिान परु् याउने, 
 र्ल उत्पन्न प्रकोपबाट त ल्र्ात मानिीय, भौततक तथा आतथाक हातन-नोक् ानीलाई उपयकु्त प्रवितधको 
माध्यमबाट र्ोल्खम न्त्यूनीकरण गनुाका  ाथै रोर्गारी त र्ाना गरी गररबी तनिारणमा  हयोग परु् याउने,  

 विश् ि नीय र भरपिो र्ल तथा मौ म  ेिा माफा त हिाई उड्डयन, र्लस्रोत, कृवि, पयाटन, स्िास््य 
लगायतका क्षेरको दिगो विका  एिं र्लिाय ुअनकुुलन  मार्को तनमााण गने। 

3. उद्दशे्य: 
 र्लविद्यतु ्को उत्पािनमा िवृर्द् गिै स्िच्छ ऊर्ााको उपलब्धता  तुनल्ित गने,  
 ऊर्ाा िक्षता वहत गणुस्तरयकु्त, भरपिो र  लुभ रूपमा  बै र्र पररिार र उत्पािनशील क्षेरमा विद्यतु 
 ेिाको पहुिँचमा विस्तार गरी विद्यतु खपतमा िवृर्द् गने,  

 क्षेरीय ऊर्ाा तनयाात व्यापार अतभिवृर्द् र पटे्रोतलयम पिाथाको आयात क्रमशः प्रततस्थापन गिै भकु्तानी 
 न्त्तलुनलाई अनकूुल बनाउन योगिान परु् याउने,   

 राविय प्र ारण प्रणालीको पहुिँच बावहरका क्षेरमा  मेत िातािरणमैरी, दिगो, भरपिो,  िा लुभ, वकफायती 
र गणुस्तरीय आधतुनक ऊर्ााको पहुिँच िवृर्द् गने, 

 ऊर्ााको िक्ष उपयोगबाट ऊर्ाा खपत र्नत्ि र्टाई उत्पािकत्ि बढाउने, 
 र्लस्रोतको बहआुयातमक तथा  मन्त्यावयक उपयोगमाफा त आतथाक,  ामाल्र्क र िातािरणीय क्षेरको 
विका  गने, 

 र्लाधार व्यिस्थापन तथा र्लउत्पन्न विपद् न्त्यूनीकरण एिं व्यिस्थापनबाट आतथाक तथा  ामाल्र्क क्षतत 
न्त्यूनीकरण गने, 
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 र्ल तथा मौ म  ेिालाई  मयानकूुल विका  र विस्तार गना आिश्यक नीतत तनमााण तथा  ंरचनागत 
 धुार गरी र्ल तथा मौ मर्न्त्य बहपु्रकोपको भरपिो पूिाानमुान तथा पूिा ूचना प्रिाहबाट नागररकको 
र्ीउधनको  रुक्षा गने, 

 उपयकु्त प्रवितधमाफा त थप कृवियोग्य भतूममा त िँचाइ  ेिा विस्तार गने, 
 ठूला, र्लाशययकु्त तथा र्लस्थानान्त्तरण बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाको विका  गरी कृवियोग्य भतूममा ििै 
भरर भरपिो रूपमा त िँचाइ  वुिधा उपलब्ध गराउने,  

  म्पन्न त िँचाइ प्रणालीको ममात म्भार एिं व्यिस्थापनलाई  दुृढ तपुयाई दिगोपन बढाउन,े 
4. रणनीततः 

 र्लविद्यतुमा आन्त्तररक एिं बाह य क्षेरको लगानी आकिाण गरी विद्यतु उत्पािनमा िवृर्द् गने,   
 आन्त्तररक र अन्त्तरिेशीय विद्यतु प्र ारणलाई  दुृढ तथा विस्तार गरी विद्यतु आपूतता प्रणालीलाई प्रभािकारी 
र भरपिो बनाउन,े   

 ऊर्ाा िक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभािकारी एिं भरपिो बनाउने तथा विद्यतु पहुिँच िवृर्द् गरी 
खपत बढाउन,े    

 र्लविद्यतु उत्पािन  वहत  बै प्रकारका ऊर्ााको  तमश्रण र क्षेरीय ऊर्ाा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्ाा 
 रुक्षा कायम गने,   

 र्लविद्यतु क्षेरको  ंस्थागत  ंरचनाको  दुृढीकरण गने,  
 र्लविद्यतुमा आन्त्तररक एिं बाह्य क्षेरको लगानी िवृर्द् गरी विद्यतु उत्पािनमा िवृर्द् गने,    
 िैकल्पपक/निीकरणीय ऊर्ााको विस्तार गरी ऊर्ाा आपूतता प्रणालीको महत्िपूणा अंशको रूपमा विका  र 
बहउुपयोग प्रिर्द्ान गने,  

 प्रिेश र स्थानीय तहमा  रोकारिाला िँगको  हकायामा लैविक  मानता तथा  ामाल्र्क  मािेशीकरणलाई 
प्राथतमकता दििँिै आधतुनक, भरपिो र पयााप्त ऊर्ाा  ेिा उपलब्ध नभएका क्षेर म्म िैकल्पपक ऊर्ााको 
पहुिँच िवृर्द् गने,  

 निीनतम,् दिगो तथा ऊर्ाा िक्ष प्रवितधहरूको प्रयोगमा र्ोड दिने,  
 िैकल्पपक ऊर्ााको क्षेरमा बैविङ तथा वित्तीय क्षेरको  ंलग्नता िवृर्द् गने तथा बैकल्पपक ऊर्ाा 
प्रवितधहरूलाई उपयकु्त काबान पररयोर्ना तथा कायाक्रमको रूपमा विका  गरी अन्त्तरााविय काबान बर्ारको 
 ाथै आन्त्तररक काबान बर्ार  ंयन्त्र स्थापना गने,  

 कृवि तथा पशपुन्त्छी पालनमा  ंलग्न कृिक, व्याि ावयक  मूह, फामा र  हकारी  ंर्  ंस्था  मेतको 
 हकायामा ठूला क्षमताका बायोग्यािँ  प्लान्त्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्या को प्रयोगलाई न्त्यूनीकरण गनुाका 
 ाथै बायोस्लरीबाट प्रािाररक मल उत्पािन गने, 

 त िँचाइ विका को गरुूयोर्ना र कृवि विका  रणनीततअन ुार र्लिाय ुपररितान अनकूुलन हनुे गरी त िँचाइ 
योर्नाहरूको विका  एिं विस्तार गने, 

 नयािँ प्रवितधमा आधाररत त िँचाइको विका  गनुाका  ाथै त िँचाइ िक्षता िवृर्द् गने, 
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  ंर्, प्रिेश र स्थानीय तहको  मन्त्िय र  हकायामा त िँचाइ प्रणालीको विका  गने तथा बाहै्र मवहना 
त िँचाइ  ेिा उपलब्ध गराउनका लातग ठूला बहउुदे्दश्यीय, अन्त्तर र्लाधार र र्लाशययकु्त आयोर्नालाई 
प्राथतमकताका  ाथ अल्र् बढाउने, 

 भतूमगत त िँचाइ योर्नाको विस्तार वहत उपयोगमा र्ोड दिन,े 
 त िँचाइ प्रणालीको ममात- म्भार एिं दिगो व्यिस्थापनका लातग स्रोत वहत उपभोक्ता  हभातगता  तुनल्ित 
गने, 

 नीततगत  धुार एिं विद्यमान  ंस्थागत  ंरचनाको क्षमता र र्नशल्क्तको िक्षता अतभिवृर्द् गने, 
 र्लस्रोतको बहआुयातमक तथा  मन्त्ियात्मक विका को लातग नीततगत तथा  ंरचनागत  धुार गने,  
 अन्त्तरिेशीय निीको दिपक्षीय लाभ हनुे गरी व्यिस्थापनमा र्ोड दिने, 
 र्लस्रोत म्बन्त्धी अन ुन्त्धान र विका लाई गततशील बनाउन आिश्यक पने पूिााधार र क्षमताको विका  
र वितभन्न अन ुन्त्धानमूलक  ंस्था र विश्वविद्यालय िँग  हकाया गिै य  क्षेरको अध्ययन अन ुन्त्धान 
कायालाई प्रभािकारी बनाउने, 

 र्लाधार व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउनकुो  ाथै बाढी पवहरोर्न्त्य विपद्को दिगो एिं भरपिो 
व्यिस्थापनका लातग  ंरचनागत तथा गैर ंरचनागत प्रवितधको उपयोग र र्नचेतना अतभिवृर्द्को काया गने, 

 विश्व मौ म  ंगठनको मापिण्ड अन ुारको भरपिो, विश् ि नीय, गणुस्तरीय र्ल तथा मौ म विज्ञान  ेिा 
उपलब्ध गराउन नीतत तथा कानून तनमााण गने, 

 र्ल तथा मौ म मापन केन्त्रलाई क्रमश: निीनतम ्प्रवितध वहतको आधतुनक स्िचातलत केन्त्रमा रूपान्त्तरण 
र आिश्यकताअन ुार विस्तार गने, 

 निी बेत न योर्नाबमोल्र्म विका का पूिााधारहरूको लातग र्ल उपलब्धतामा हनुे तभन्त् नता, बेत नहरूको 
पानीको  न्त्तलुन, थेग्रान अध्ययन तथा आकलन गने, 

 मौ म तथा र्ल प्रिाहको भरपिो तथा गणुस्तरीय पूिाानमुान गने, 
 विपद् र्ोल्खम न्त्यूनीकरण म्बन्त्धी  ेन्त्डाई फे्रमिका ले तय गरेअनरुूप वितभन्त् न  ंर्- ंस्था िँग  मन्त्िय गरी 
र्ल तथा मौ मर्न्त्य बह-ुप्रकोप पूिा ूचना प्रणालीको विका  गने, 

 विश्व मौ म  ंगठन, र्लिाय ुपररितान म्बन्त्धी अन्त्तर  रकारी तनकाय, अन्त्तरााविय हिाई उड्डयन  िठन 
र अन्त्य  रोकारिाला  ंर्- ंस्थाहरू िँग  मन्त्िय र  हकाया गने। 

 

5. कायाक्षरे: 
नेपाल  रकार (कायाविभार्न)  तनयमािली, 2074 बमोल्र्म य  मन्त्रालयले  म्पािन गनुापने कायाहरू 
िेहायअन ुार छन ्: 

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

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

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

 र्लस्रोत, ऊर्ाा, त िँचाइ र भतूमगत र्लस्रोत म्बन्त्धी अध्ययन, अन ुन्त्धान र प्रवितध विका , 
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 प्रमखु निीहरूको बहाि क्षेर तनधाारण र  ो क्षेरको र्मीनको  ंरक्षण, व्यिस्थापन र उपयोग म्बन्त्धी 
नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 र्लस्रोत म्बन्त्धी िस्त ुिा  ेिा उपयोगको मापिण्ड र तनयमन, 

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

  ङ्घीय र अन्त्तर प्रिेशस्तरमा  ञ्चालन हनुे र्लस्रोत उपयोगका बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाको पवहचान, 
अध्ययन, तनमााण र तनयमन, 

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

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

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

 राविय महत्त्िका बहउुदे्दश्यीय र्ल आयोर्ना र अन्त्तर र्लाधार स्थानान्त्तरण, 

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

 विद्यतु  ेिाको राविय र क्षेरीय भार प्रणाली व्यिस्थापन र  ञ्चालन, 

 निीकरणीय र िैकल्पपक ऊर्ााको उपयोग, गणुस्तर र मापिण्ड, 

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

 मौ म तथा बाढी पूिाानमुान, 

 विपद् पूिा  ूचना प्रणालीको विका  तथा  म्प्रिेण, 

 र्लिाय ुम्बन्त्धी अध्ययन तथा अन ुन्त्धान,  ूचना आिान प्रिान, 

 र्ल तथा मौ मी राडार, रेतडयो ोन्त्डे, चट्याङ नेटिका ,  ौया विवकरण केन्त्रहरूको व्यिस्थापन र  ूचना 
प्रिाह, 

 वहमनिी तथा वहमताल, 

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

 मन्त्रालय म्बन्त्धी  ािार्तनक  ंस्थान, प्रातधकरण,  तमतत, प्रततष्ठान, कम्पनीको  ञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल इल्न्त्र्तनयररि  ेिा अन्त्तगात िेहायका  मूह, उप मूहको  ञ्चालन :- 
क. इलेल्क्ट्रकल इल्न्त्र्तनयररि  मूह, 
ख. मेकातनकल इल्न्त्र्तनयररि  मूह, 

ग. मेटोररयोलर्ी  मूह, 

र्.  एग ृइररगशेन इल्न्त्र्तनयररि  मूह, 

ङ.  त तभल इल्न्त्र्तनयररि  मूहको इररगशेन,हाइड्रो-पािर र हाइड्रोलोर्ी उप मूह। 
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6.  आतथाक ििा 207६/7७ को बरे्ट िक्तव्यमा उल्पलल्खत नीतत र कायाक्रमका बुिँिाहरूको 207६ 
फागनु म ान्त्त म्मको प्रगतत वििरणः 

बुिँिा नं. बरे्ट िक्तव्यको  ंल्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

१०९ कृवियोग्य र्तमनमा दिगो एिं भरपिो 
त िँचाई  वुिधा परु् याउन त िँचाइ 
आयोर्नाहरूको विका  तनमााणलाई 

तीव्रता दिएको। कृविका  पुर र्ोन, र्ोन, 

पकेट र ब्लकहरूमा बाहै्र मवहना त िँचाइ 

 वुिधा परु् याइनेछ। 

आ.ि. २०७५/७६ को अन्त्त म्ममा कुल १४ लाख 
७६ हर्ार ७  य ३१ हेक्टर र्तमनमा दिगो भरपिो 
त िँचाइ  वुिधा पगुकेोमा चाल ुआ.ि. मा थप खेतीयोग्य 
र्तमनमा त िँचाइ  वुिधा परु् याउन क्रमागत बहु -उद्देशीय  

ठूला तथा बहृत ् र मझौला त िँचाइ वितभन्त् न 
आयोर्नाहरूको बहिुिीय ठेक्का व्यिस्थापन भई 
तनमााण काया भइरहेको।  

महाकाली त िँचाइ आयोर्ना 
 ८ हेक्टर र्ग्गाको मआुब्र्ा वितरण तथा लगत 
कट्टी भई हाल म्म ६.७ हेक्टर र्तमनको  रु. ४ 
करोड  २०  लाख ९८ हर्ार मआुब्र्ा भकु्तानी 
भएको। 

 २.२० वक.तम. मलु नहर तनमााण भएको| 

 १० िटा नहर  ंरचनाको तनमााण  म्पन्न भई ६ 
िटा  ंरचना तनमााणाधीन रहेको। 

प्रगन्ना तथा बडकापथ त िँचाइ आयोर्ना 
 मलु नहर तनमााणः ७०० तमटर मलु नहरमा माटोको 
काया  म्पन्न, ९० तमटर नहर लाइतनि, ३ गोटा 
 ंरचनाहरू )एल्क्िडक्ट,  पुरप्या ेर्, VRB  तथा 
इास्केप( तनमााणको क्रममा रहेको| 

 इन्त्टेकमा गटे र्डान कायाः HR , CR  मा Channel  

Installation  को काया भइ केको तथा अन्त्य 
Fabrication को काया  म्पन्न भई तनमााण स्थलमा 
आइ केको। 

 

बागमती त िँचाइ आयोर्ना 
 वितभन्न स्रोतहरूबाट नहरमा पानी थप गने ६ 
उपयोर्नाहरूमा ३.९ र्नतमटर क्षमताको ४६ तमटर 
लामो syphon तनमााण, २८५ तमटर lining भएको, 
तनतमात  ंरचना  ंरक्षणको लातग २५ तमटर तटबन्त्ध 
तनमााण  म्पन्न। 
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बुिँिा नं. बरे्ट िक्तव्यको  ंल्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

पालङुटार कुण्डटुार त िँचाइ आयोर्ना 
 कुन्त्डटुार मूल नहरमा ६  य तमटर लाइतनि गना 
३  य २४ तमटर नहर खन्ने काया भई २  य ९४ 
तमटरमा कभर क्यानल तनमााण भएको। 

 पालिुटार त िँचाइ योर्नाको िातािरणीय प्रभाि 
मूपयािन भई योर्नाको DPR तयार भएको। 

बहृत िाङ उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 
 १२ तलफ्ट त िँचाइको तनमााण  म्पन्न। 

 २  तह त िँचाइ पनुस्थाापनाको लातग DPR तयार भई 
ठेक्काको प्रवक्रयामा रहेको। 

११० र्लस्रोतका बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाहरू 
विका मा प्राथतमकता दिई खानेपानी‚ 
त िँचाइ‚ विद्यतु‚ निी तनयन्त्रण र िातािरण 
प्रिर्द्ान पक्षलाई  मेत  मेवटनेछ।  ाना 
त िँचाइ‚ टार त िँचाइ‚ स्यालो ट्युिेल 
लगायतका  ाना तथा मझौला 
आयोर्नाहरू प्रिेश तथा स्थानीय 

तह िँगको लागत  हभातगतामा  ञ्चालन 
गररनेछ। 

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

एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ विशेि कायाक्रम 

 २ योर्नाहरूको तनमााण काया भइरहेको। 

भेरी कोररडोर त िँचाइ विका  आयोर्ना 
 ८ तलफ्ट त िँचाइ योर्ना र ९  तह त िँचाइ योर्ना 
तनमााण तथा पनुस्थाापनाका लातग खररि काया 
भएकोँ।  

 मरृ्द् तराई मधेश त िँचाइ विशेि कायाक्रम 

 ९० Tubewell को ठेक्का  म्झौता गने तयारीमा 
रहेको|  

१११ तनमााणाधीन राविय गौरिका रानी र्मरा, 
भेरी बबई डाइभ ान र बबई आयोर्ना 
अल्र् बढाइनेछ।  नुकोशी-मररन 
बहउुदे्दश्यीय आयोर्नालाई राविय 
गौरिको आयोर्नाका रुपमा विका     
गररनेछ। 

भेरी बबई डाइभ ान आयोर्ना 
  रुुङ तनमााणको अल्न्त्तम चरणका कायाहरूका  ाथै 
डाईभ ान  ंरचना तनमााण काया भइरहेको, 

 हेडिक् ा तथा पािरहाउ को त तभल तनमााण काया 
भइरहेको, 

 हाइड्रो मेकातनकल तनमााण कायाको बोलपर आह्वान 
भई बोलपर मूपयािनको प्रवक्रयामा रहेको, 

 इलेक्ट्रो मेकातनकल तनमााण कायाको लागत अनमुान 
तयार भई बोलपर आह्वानको तयारी भइरहेको। 
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 बािँध स्थलको र्लाशययकु्त क्षेरको र्ग्गा प्रातप्तका 
लातग मूपय तनधाारण भई मआुब्र्ा वितरण शरुू 
गररएको। 

रानी र्मरा कुलररया त िँचाइ आयोर्ना 
 इन्त्टेकमा ८ िटा गटे र्डान गने काया  म्पन्न 
भएको।  

 पािर हाउ को राफ्ट फाउन्त्डेशनको काया  म्पन्न 
भई Bypass Channel को काया अल्न्त्तम चरणमा, Tail 

Race को तनमााण  म्पन्न, Slab ढलान  म्पन्न     
भएको। 

 ८.५ वक.तम. लम्की शाखा विस्तारका लातग ०.५ 
वक. तम. माटोको काया, ०.७ वक.तम. लाइतनङ 
 म्पन्न, १ िटा Aqueduct तथा १ िटा अफटेकको 
तनमााण काया भइरहेको र थप १ िटा अफटेक 
तनमााण  म्पन्न भएको। 

 २० हेक्टर र्ग्गा प्रातप्तका लातग मआुब्र्ा वितरण 
अल्न्त्तम चरणमा पगुकेो, ऐलानी र्ग्गाको राहत रकम 
वितरण काया भइरहेको। 

बबई त िँचाइ आयोर्ना 
 पल्िम मूल नहरको २६ वक.तम.  म्मको काया 
 म्पन्न, थप २.६३ वक.तम. मा माटोको काया तथा 
Lining  म्पन्न।  

 २२ वक.तम. शाखा/उपशाखा नहर तनमााणका लातग  
८ वक.तम. मा lining काया  म्पन्न। 

त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 
 पल्िम मूल नहरको  मस्याग्रस्त ६ वक.तम. खण्डको 
वितभन्न स्थानमा आकल्स्मक ममात काया भइरहेको र 
प्रिलीकरणका लातग अध्ययन भइरहेको। 

 पूिी मूल नहरको १५.५० वक.तम. नहर, १ वक. 
तम. नहर Lining र Supper passage, Syphon  गरी 
१२ िटा  ंरचनाको तनमााण  म्पन्न | 

 त धतनया शाखाको काया अल्न्त्तम चरणमा रहेको। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, २०७७ 

ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 80 

 

बुिँिा नं. बरे्ट िक्तव्यको  ंल्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

 अन्त्य शाखाको लातग ६ वक.तम. माटोको काया, 
०.२३ वक.तम. Lining काया, Aqueduct, VRB, DUP 

गरी १२ िटा  ंरचना तनमााण  म्पन्न। 

 र्ग्गा खररिको लातग 15.७ हे. र्ग्गाको मआुब्र्ा 
वितरण भइ केको।  

 नुकोशी मररन बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 
 िातािरणीय प्रभाि मूपयािन (EIA Report) स्िीकृत 
भएको। 

 Powerhouse site र TBM Inlet Portal Site को  
र्ग्गा प्रातप्तका लातग मआुब्र्ा वितरण  म्पन्न,  
Headworks Site डिुान क्षेरमा पने र्ग्गाकों लागत 
तलने काया  म्पन्न गरी प्रातप्तको प्रवक्रयामा रहेको| 

  रुुि तनमााणको खररि कायाको लातग लागत अनमुान 
तयार भएको,  हेडिक् ा, Powerhouse तथा Surge 

shaft  को Detailed Engineering Design  को काया 
भइरहेको (Field Work काया  म्पन्न(। 

११२  नु री-मोरि तथा नारायणी तलफ्ट 
त िँचाइ प्रणालीलाई पनुस्थाापना गना, 
कालीगण्डकी–ततनाउ, तमोर-ल्चस्याङ, 

माडी-िाङ, राप्ती- कवपलिस्त,ु पल्िम  ेती- 
कैलाली पाण्डलु डाइभ ान तथा कन्त्काई 
बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना लगायतका 
आयोर्नाहरूको विस्ततृ  म्भाव्यता 
अध्ययन  म्पन्न गररनेछ। 

 नु री-मोरि त िँचाइ प्रणाली 
 लोहेन्त्रा खोलामा  ाइफन तथा पलु तनमााणका लातग 
खररि कायाको मूपयािन हुिँिै गरेको, 

 चतरा व्यारेर् तनमााणका लातग विस्ततृ अध्ययनको 
काया भइरहेको। 

बहृत  रकारी त िँचाइ योर्नाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 

 कोशी पम्प चन्त्र नहर आयोर्नाको त िँचाइ प्रणाली 
तनमााण, पनुतनामााण तथा त ल्ञ्चत क्षेर र  ंरचना 
बचािटको काया भएको,  

 कमला त िँचाइ प्रणालीमा वितभन्न स्थानहरूमा 
Culvert, Drop, LD Syphon, Foot Bridge तथा पानी 
तनयन्त्रण गने  ंरचनाहरूको तनमााण भएको, 

 नारायणी त िँचाइ प्रणालीमा CAD Protection, नहर 
Reshaping तथा Canal lining  म्बन्त्धी काया भएको, 

 गण्डक त िँचाइ प्रणालीमा ४ िटा प्याकेर् माफा त  
मूल नहर रर ेवपि ६०० तमटर  म्पन्न, शाखा नहर 
रर ेवपंग ५०० मी  म्पन्न, एम. त . नहर लाइतनि 
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३०० तमटर  म्पन्न, शाखा नहरका कपभटा ४ िटा 
 म्पन्न र शाखा नहरमा लाइतनि १४५ तमटर        

 म्पन्न।  

त िँचाइ  म्भाव्यता अध्ययन 

 काली गण्डकी ततनाउ डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नाको अध्ययन अन्त्तगात Hydrological 
Analysis, Geotechnical Investigation  म्पन्न,  

प्रारल्म्भक Design  म्पन्न। 

 तमोर ल्चस्याङ डाइभ ान आयोर्नाको पूिा 
 म्भाव्यता अध्ययनका लातग परामशािाताहरूबाट 
प्राप्त Exprssion of Interest (EOI) मूपयािन, 
Request for Proposal (RFP) Issue गररएको, प्राप्त 
RFP को प्रावितधक प्रस्ताि मूपयािन काया 
भइरहेको। 

 माडी िाि डाइभ ान आयोर्नाको अध्ययनका लातग 
र्लविद्यतु उत्पािन कम्पनी तल.  िँग  मन्त्िय गरी 
कायाक्षेरगत शता (TOR) तयार भएको | 

११५ मानि बस्ती, कृवियोग्य र्तमन र अन्त्य 
राविय महत्त्िका स्रोत र  म्पिाको 
 म्बर्द्ान गना निी वकनारमा तटबन्त्ध 
तनमााण गने काया  ञ्चालन गररनेछ। 
प्रिेश तथा स्थानीय  रकार  मेतको 
 ंलग्नतामा हररत प्रवितधको प्रयोगलाई 
र्ोड दििँिै निी तनयन्त्रण तथा पवहरो 
व्यिस्थापन कायालाई निी बेत नहरूमा 
विस्तार गररनेछ। र्नताको तटबन्त्ध, 

कोशी, तरयगुा, कमला, नारायणी, कणााली 
लगायतका निीहरूमा तटबन्त्ध तनमााण 
गररनेछ।  

निी तनयन्त्रण तथा पवहरो व्यिस्थापन  

 वितभन्न निीहरूमा तटबन्त्ध तनमााण अन्त्तगात 19 
वक.तम.तटबन्त्ध तनमााण भई हाल म्म कुल १ हर्ार 
60 वक.तम. तटबन्त्ध तनमााण भएको, 

 भारतीय अनिुान  हयोगमा  ञ्चालन हनु े खािँडो, 
िाणगंगा तथा पल्िम राप्ती निी तनयन्त्रण 
आयोर्नाहरूको विस्ततृ आयोर्ना प्रततिेिन (DPR) 

तयार गने काया भइरहेको, 
 र्ोल्खमयकु्त पवहरो व्यिस्थापन आयोर्ना अन्त्तगात  
वितभन्न स्थानमा पवहरो व्यिस्थापन तथा चेक ड्याम 
)22 िटा( तनमााणको काया भइरहेको। 

 

 २  य ३५ तमटर तटबन्त्ध र ररभेटमेन्त्ट तनमााण 
काया भएको। 
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 नयािँ प्रवितधमा आधाररत निी तनयन्त्रण कायाक्रमतफा  
Revetment र तटबन्त्ध 1 हर्ार 2  य  तमटर 
 म्पन्त् न भएको। 

टार - बर्ार  ंरक्षण कायाक्रमः र्ोल्खमयकु्त ल्र्पला 
 िरमकुाम/बर्ार  ंरक्षण, चन्त्रगढी, िनेी, िनैु र चैनपरु 
 चन्त्रगढीमा 0.5० वक.तम. तटबन्त्ध तनमााण काया 
भएको,  

 बेनीमा 3  य 30 तमटर ररभेटमेन्त्ट, 1  य 20 
तम. आर. आर. मेशनरी र आर. त . त . 
ररटेतनििाल  म्पन्न भएको। 

 िनैु बर्ार  ंरक्षणको लातग बोलपर आह्वान भई 
 म्झौता भएको। 

• चैनपरु, बझाङ बर्ार  ंरक्षणको लातग 0.4 वक.तम. 
तटबन्त्ध तनमााण भएको| 

११६ मौ म तथा बाढी पूिाानमुानलाई 
गणुस्तरीय र विश्व नीय बनाई र्ल तथा 
मौ मर्न्त्य विपद् बाट हनु  क्न ेधनर्नको 
क्षततलाई न्त्यूनीकरण गना आधतुनक तथा 
स्िचातलत र्ल तथा मौ म मापन 

उपकरणहरू र प्रणालीहरू र्डान 
गररनेछ।  खेुतमा स्थापना भएको 
मौ मी राडारलाई पूणारूपमा  ञ्चालनमा 
पयाइनेछ। पापपा तथा उियपरुमा थप 
िईु राडारहरू स्थापना गररनेछ। 

पापपा र उियपरुमा राडार केन्त्र स्थापना 
 उपकरण खररिको लातग प्रतततपर खोली राडार 
टािरको र्ग तनमााण काया  म्पन्न भएको।  

 Tower को Design तथा Soil Test को प्रततिेिन प्राप्त 
भएको। 

बाढी पूिा  ूचना प्रणाली स्थापनाको लातग बाढी 
र्ोल्खमको नक् ािन,  म्भाव्यता अध्ययन तथा तडर्ाइन 

 बाढी र्ोल्खम नक् ािनका लातग बागमती निीको 
पिँधेरा िोभान र कणााली निीको ल्च ापानीको २ 
स्थानमा खररि प्रवक्रयामा रहेको। 

 कमला निी र्लाधर क्षेरमा बाढी पूिा  ूचना 
प्रणालीको  म्भाव्यता अध्ययन तथा तडर्ाइनका 
लातग खररि काया भइरहेको।  

मौ म मापन तथा र्ल मापन केन्त्रहरूको स्तरोन्नतत 

 ५२ मौ म मापन केन्त्र स्तरोन्नतत गरी स्िचातलत 
केन्त्र स्थापना गना ३१ िटा स्थापना भएको, १० 
िटाको प्रस्ताि मूपयािन काया भइरहेको।   

 २२ िटा र्ल मापन केन्त्र स्तरोन्नतत गरी स्िचातलत 
केन्त्र स्थापना गना १४ िटा  म्पन्न, २ िटाको 
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लातग प्रस्ताि मूपयािन भई  म्झौताको प्रवक्रयामा 
रहेको।  

र्ल तथा मौ म वट.भी. स्टुतडयो तथा गल्णतीय मौ म 
पूिाानमुान प्रणालीको स्थापनाः 
 र्ल तथा मौ म म्बन्त्धी  ूचना प्रिाहका लातग 
टेतलतभर्न स्टुतडयो तयार भएको। 

 गल्णतीय मौ म पूिाानमुान प्रणालीको लातग High 

Powered Computer  ञ्चालन गरी NWP मोडल 
िैतनक ४ पटक  ञ्चालन भइरहेको र Forecast डाटा 
(Grib Format) र Point Forecast डाटा (ASCII 

Based Format) िैतनक ४ पटक म्म Update हनु े
गरेको। 

१६०  बै प्रिेशमा कम्तीमा िईु ठूला र्लविद्यतु 
तथा  ौया आयोर्नाहरूको विका  गिै 
 बै नेपालीको र्रमा आधतुनक ऊर्ाा 
परु् याई उज्यालो नेपाल बनाउन े गरी 
र्लविद्यतु र निीकरणीय ऊर्ााको विका  
तथा विस्तार गररनेछ। र्लविद्यतु, ऊर्ाा, 
िाय ु लगायतका निीकरणीय ऊर्ााको 
उपयोगबाट ऊर्ााको पहुिँच कम भएका 
प्रिेश नं २, कणााली र  िूुर पल्िम 
प्रिेशलाई  िाप्रथम पूणारूपमा 
अिँध्यारोमकु्त प्रिेश र्ोिणा गररनेछ। 

निीकरणीय/ िैकल्पपक ऊर्ाा: 
 लर् ुतथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्नाबाट ७  य ६४  
वकलोिाट विद्यतु उत्पािन भएको। 

 ६ हर्ार ३  य ५५ िटा निीकरणीय ऊर्ाा 
अन्त्तगात स्िच्छ ऊर्ाा प्रवितधहरू ) धुाररएको चलुो, 
र्रेल ुबायोग्यािँ , पेलेट, विद्यतुीय चलुो,  ोलार कुकर 
आदि( प्रिर्द्ान गररएको। 

 ५० िटा  ंस्थागत,  ामिुावयक तथा व्याि ावयक 
र फोहोरबाट ऊर्ाा उत्पािन गने िायोग्यािँ  प्लाण्ट 
र्डान गररएको। 

 १० हर्ार ६  य ८२ िटा र्रेल ु  ौया विद्यतु 
प्रणाली र्डान गररएको। 

४० ल्र्पलामा पूणारूपमा विद्यतुीकरण गने: 
 ९ ल्र्पलाहरू पिात, स्याङ्र्ा, काठमाडौँ, भक्तपरु, 
बदिाया, गपुमी, कवपलिस्त,ु  नु री, प ाा पूणारूपमा 
विद्यतुीकरण गरर केको। 

१६१ आगामी ििा मातथपलो तामाकोशी, 
र िुागढी लगायतका तनमााणाधLन 

र्लविद्यतु आयोर्नाको तनमााण कायालाई 
तीव्रता दिई कम्तीमा एक हर्ार मेगािाट 
र्लविद्यतु क्षमता राविय प्रणालीमा थप 
गररनेछ। 

मातथपलो तामाकोशी र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत: १००.२% 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत: ९९.६% 

 मखु्य त तभल तनमााण काया ९९.७%  म्पन्न। 

 हाइड्रोमेकातनकल काया ७६.६%  म्पन्न। 

 इलेक्ट्रोमेकातनकल काया ९९.८%  म्पन्न। 
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 ट्रान्त् तम न लाइन काया ९९.५%  म्पन्न। 

 आयोर्नाको बािँकी काया  म्पन्न गरी य ै आतथाक 
ििा तभर विद्यतु उत्पािन शरुू गनेगरी काया 
भइरहेको। 

र िुागढी र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत: ५९% 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत: ७५% 

 त तभल एण्ड हाइड्रोमेकातनकल काया ७६% 
 म्पन्न। 

 इलेक्ट्रोमेकातनकल काया ४६%  म्पन्न। 

 ट्रान्त् तम न लाइन काया ३८%  म्पन्न। 

अन्त्य आयोर्नाहरू: 
 चाल ु आ.ि. को  आठ मवहनामा नेपाल विद्यतु 
प्रातधकरणबाट 44 मे.िा.)कुलेखानी तेश्रो-१४ र 
तरशलुी-3, 30 मे.िा.( र तनर्ी क्षेरबाट ९०.४ 
मे.िा. गरी कूल र्म्मा १34.४ मे.िा. तनमााण 
 म्पन्न भई ग्रीडमा आबर्द् भएको। 

१६२ बढुीगण्डकी आयोर्ना, तनहुिँ र्लविद्यतु 
आयोर्ना, तामाकोशी- ५  र बढुीगंगा 
र्लविद्यतु आयोर्नाको लातग  बरे्ट 
व्यिस्था गररएको। 

बढुीगण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 आयोर्नाको डिुान क्षेरमा पने ५८ हर्ार १  य 
५३ रोपनी र्ग्गा मध्ये य  आ.ि. मा २ हर्ार ५ 
 य ५१ रोपनी र्ग्गाको मआुब्र्ा िापत रू. ३ 
अबा ७८ करोड वितरण भई हाल म्म कुल ४६ 
हर्ार २  य ४५ रोपनी )८१%( र्ग्गाको 
मआुब्र्ा बापत रू. २९ अबा ५ करोड वितरण 
भएको। 

तनहुिँ र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत : 17.89% 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत : 23.48% 

 प्याकेर् १ अन्त्तगात हेडिक् ा कायाको पनुः बोलपर 
आह्वान भएको। 

 प्याकेर् २ अन्त्तगात विद्यतुगहृ पस्न ेमखु्य  रुुिको 
पोटल खन्न ेकाया  म्पन्न तथा 93 तमटर केिल 
 रुुि खने्न काया  म्पन्न भएको। 
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 प्याकेर् ३ अन्त्तगात िमौली भरतपरु िोश्रो  वका ट 
प्र ारण लाइन आयोर्नाको 30 वक.तम. प्र ारण 
लाइनको तडटेल  भे तथा 28 िटा टािरको 
भौगतभाक  भेक्षण  म्पन्न। 

तामाकोशी- ५ र्लविद्यतु आयोर्ना  

 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत : ४.३४ % 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत : ४.८१ % 

 परामशािाताबाट विस्ततृ इल्न्त्र्तनयररि तडर्ाइन पेश 
भएको।  

 क्याम्प तनमााणका लातग र्ग्गा अतधग्रहण काया 
 म्पन्न।  

 EoI, Construction and Supervision 

Prequalification for Contractor Selection 
 म्बन्त्धी काया भइरहेको। 

बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 विस्ततृ इल्न्त्र्तनयररि तडर्ाइन तथा टेण्डर डकुमेन्त्ट 
तयारीको अल्न्त्तम चरणमा पगुकेो। 

 बोलपर प्रवक्रया अन्त्तगात पूल तनमााणको काया 
अल्न्त्तम चरणमा रहेको। 

१६३ प्रत्येक नेपालीलाई क्षमताअन ुारको 
लगानीको अि र प्रिान गिै छररएर 
रहेको पुिँर्ी र्लविद्यतु विका मा 
पररचालन गना नेपालको पानी र्नताको 
लगानी अतभयान  ञ्चालन गरी मातथपलो 
अरुण, वकमाथािा अरुण, तरशलुी ३ बी, 
 ाञ्जने, मातथपलो  ाञ्जने, फुकोट कणााली 
र वकमाथािालगायत १८ आयोर्नाहरूको 
तनमााणबाट ३५०० मेगािाट क्षमताको 
र्लविद्यतु उत्पािन प्रवक्रया आगातड 
बढाइने। राि ेिक कमाचारीहरूको शेयर 
 हभातगतामा  मेत उपयकु्त आयोर्ना 
विका  गररनेछ। 

 

र्नताको र्लविद्यतु कायाक्रम  

 र्नताको र्लविद्यतु कायाक्रम अन्त्तगात शेयर 
तनष्का नको प्रवक्रया प्रारम्भ भइ केको। 

 नेपाल  रकार, प्रिेश  रकार तथा स्थानीय 
तनकायको पूणा स्िातमत्िको “भेरी-बबई डाइभ ान 
र्लविद्यतु कम्पनी")Bheri Babai Diversion 

Hydropower Company) स्थापना गरी र्नताको 
र्लविद्यतु अिधारणामा विका ,  ञ्चालन र 
व्यिस्थापन गने गरी उक्त मोडातलटीको अिधारणा 
एिं प्रबन्त्धपर र तनयमािली तयार गररएको। 

मातथपलो अरुण र्लविद्यतु आयोर्ना  

 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत : 0.45% 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत :0.50% 

 पहुिँच मागाको विस्ततृ इल्ञ्जतनयररि तडर्ाइन र 
तनमााण  पुरतभर्न म्बन्त्धी कायाको लातग प्राप्त 
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तडर्ाइन प्रततिेिन मस्यौिाको पनुरािलोकन 
भइरहेको। 

वकमाथािा अरुण अधा र्लाशययकु्त र्लविद्यतु 
आयोर्ना 

 परामशािाताबाट  म्भाव्यता अध्ययन प्रततिेिन 
प्राप्त भइ केको। 

 ल्र्योटेल्क्नकल बे लाइन प्रततिेिन बनाउने काया 
भइरहेको। 

मातथपलो  ाञ्जने र्लविद्यतु आयोर्ना  

 हाल म्मको भौततक प्रगतत: ८५%  
 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत: ७३%  
 त तभल तनमााण काया: ९०.३०%  म्पन्न। 

 इलेक्ट्रो मेकातनकल काया: ६३.३०%  म्पन्न। 

 हाईड्रो मेकातनकल काया अन्त्तगात पेन्त्स्टक 
पाईपको ईन्त् टले न काया ९२%  म्पन्न। 

 ट्रान्त् तम न लाईन काया ५५%  म्पन्न। 

फुकोट कणााली अधार्लाशययकु्त र्लविद्यतु 
आयोर्ना 

 परामशािाता कम्पनीबाट प्राप्त विस्ततृ  म्भाव्यता 
अध्ययन प्रततिेिन मस्यौिामा पनुरािलोकन गरी 
कमेन्त्ट पठाउन ेकाया भइ केको। 

 टेस्ट टनेलको ठेक्का  म्झौता  म्पन्न गरी टेस्ट 
टनेल तनमााणको लातग मोतबलाइरे् न भइ केको। 

१६४ तमोर र्लविद्यतु आयोर्नाको 
 म्भाव्यता अध्ययन  म्पन्न गरी राविय 
गौरिको आयोर्नाको रूपमा 
कायाान्त्ियन गररने। िूधकोशी, पल्िम 
 ेती, कणााली, ल्च ापानी, नलगाड र 
उत्तरगंगा लगायतका र्लविद्यतु 
आयोर्नाहरूको लगानीको ढािँचा एकीन 
गरी तनमााण अल्र् बढाइनेछ। नौमरेु 
बहउुिेश्यीय आयोर्नाको तनमााण वितध 
तय गरी कायाान्त्ियन प्रवक्रया अल्र् 
बढाइनेछ। ठूला र्लविद्यतु 

तमोर र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 विस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययनका लातग लगानी 

बोडाको कायाालय, पािर कन्त् ट्रक् न कपोरे न 
अफ चाइना र हाइड्रो इलेक्ट्रीत टी इन्त्भेष्टमेन्त्ट 
एण्ड डेभलपमेन्त्ट कम्पनी तलतमटेड बीच  म्झौता 
भएको। 

िूधकोशी र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 हाल म्मको वित्तीय प्रगतत : २१.६९ % 

 हाल म्मको भौततक प्रगतत : २१.६९ % 

 परामशािाताबाट अद्याितधक  म्भाव्यता 
अध्ययन प्रततिेिन तयार गरी पेश गरेको। 
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आयोर्नाहरूको कायाान्त्ियनमा 
 ािार्तनक-तनर्ी  ाझेिारी लगायत 
लागानीका िैकल्पपक उपायहरू 
अबलम्िन गररनेछ। 

 

 ल्र्योलोल्र्कल अध्ययन काया भइरहेको। 

 टेष्ट अतडट तनमााण काया  म्पन्न। 

पल्िम  ेती र्लविद्यतु आयोर्ना: 
 लगानी बोडाको कायाालयबाट अल्र् बढाई 

रहेको। 

नलगाड र्लविद्यतु आयोर्ना )४१० मेगािाट( 
 डबुान क्षेरको ५ हर्ार रोपनी र्ग्गा प्रातप्तको 

लातग र्ग्गाको मूपयािन  म्पन्न भई िररेट 
तनधाारण गररएको। 

उत्तरगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना )३०० मेगािाट( 
 विस्ततृ पररयोर्ना प्रततिेिनको लातग 

परामशािाता छनौट म्बन्त्धी काया अन्त्तगात 
अन्त्तरााविय परामशािाताबाट प्राप्त हनु आएको 
RFP को मूपयािन म्बन्त्धी काया भइरहेको। 

नौमरेु बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना: 
 नौमरेु बहउुदे्दश्यीय आयोर्नाको  म्भाव्यता 

अध्ययन अल्न्त्तम चरणमा पगुकेो। 

१६५ उत्पादित विद्यतुको अन्त्तररक खपत एिं 
दिपक्षीय तथा क्षेरीय विद्यतु व्यापार 
प्रिर्द्ानका लातग आन्त्तररक प्र ारण एिं 
वितरण र अन्त्तरिेशीय प्र ारण 
प्रणालीहरूको विस्तार तथा  दुृढीकारण 
गररनेछ। ढपकेबर, हेटौंडा, र इनरुिामा 
तनमााणाधीन  ि-स्टेशनहरू तनमााण 
 म्पन गरी नेपालमा पवहलो पटक 
४०० के. भी. प्रणालीमा आधाररत 
ढपकेबर  िस्टेशन  ञ्चालनमा 
पयाइनेछ। 

प्र ारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा  दुृढीकारण  

 वितभन्न प्र ारण लाइन आयोर्नाहरूको 261.5 
 वका ट वकलोतमटर Stringing भएको। 

 वितभन्न  ब-स्टेशनहरू गरी १८७.४ एम.भी.ए. 
 ब-स्टेशन अतभिवृर्द् भएको। 

हेटौंडा, ढपकेबर र इनरुिा 
 ढपकेिार  बस्टेशन अन्त्तगात मरु्फ्फरपरु िे 
)Bay) को िबैु  वका ट चाल ु गरी ढपकेिार 
मरु्फ्फरपरु लाइन २२० के. भी. मा चार्ा भएको 
र २×१६० एम. भी. ए. पािर ट्रान्त् फरमर माफा त 
२5० मेगािाट म्म विद्यतु आपूतता भइरहेको। 

 हेटौंडा र इनरुिा  बस्टेशन तनमााणका लातग 
 म्झौता भई काया शरुू भएको। 

 7  य 92 टािर मध्ये 6  य 5 स्थानमा टािर 
फाउन्त्डेशन र ५  य 70 स्थानमा टािर 
इरेक् न काया  म्पन्न भएको। 
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 ढपकेिर ४  य के. भी.  िस्टे न २०२० 
अवप्रल म्म तनमााण काया  म्पन्न गना रतुगततमा काया 
भइरहेको। 

 नयािँ हेटौंडा तथा इनरुिा ४  य के. भी. ल्र्. आइ. 
ए .  िस्टेशन तनमााणको तडर्ाइन स्िीकृत भई 
कन्त्ट्रोल रुम तबल्पडङ तथा ट्रान्त् फरमर 
फाउन्त्डे नको तनमााण काया भइरहेको। 

१६६ बटुिलिेल्ख गोरखपरु र गपछी-केरुङ 
४०० के. भी. क्षमताको अन्त्तरिेशीय 
प्र ारण लाइन तनमााण अल्र् बढाइनेछ। 
पूिा-पल्िम रार्मागा र मध्य पहाडी 
पषु्पलाल लोकमागाको  मानान्त्तरमा र 
निी िेल्शनका आधारमा उत्तर िल्क्षण 
प्र ारण लाइन तनमााण शरुू गररनेछ। 
विद्यतु वितरण प्रणालीलाई  दुृढ तपुयाउन 
 ामिुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण 
विद्यतुीकरण गररनेछ।   

बटुिल गोरखपरु-४०० के. भी. अन्त्तरिेशीय प्र ारण 
लाइन 

 विस्ततृ पररयोर्ना प्रततिेिन )तड. वप. आर.( तयार 
भइ केको। 

 तनमााणका लातग नेपाल भारतबीच  ंयकु्त कम्पनी 
बनाएर अल्र् बढ्न  हमतत भएको। 

 ामिुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण विद्यतुीकरण: 
 ४० ल्र्पलामा पूणारूपमा विद्यतुीकरण गना टेण्डर 
आह्वान भई मूपयािनको क्रममा रहेको। 

 वितरण लाईन तनमााण कायाको लातग ठेक्का आह्वान 
गरर केको। 

१६७ राविय ग्रीड प्रणाली नपगुकेा तराई, 

वहमाली तथा िगुाम स्थानहरूमा िैकल्पपक 
ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्रमाफा त विद्यतुीकरणका 
िहिुिीय कायाक्रमहरू  ञ्चालन गररने र 
िैकल्पपक ऊर्ाा विका मा तनर्ी क्षरेलाई 
 मेत प्रोत् ाहन गना कायाक्रम  ञ्चालन 
गररनेछ। 

 राविय ग्रीड प्रणाली नपगुकेा तराई, वहमाली तथा 
िगुाम स्थानहरूमा िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान 
केन्त्रमाफा त विद्यतुीकरणका बहिुिीय कायाक्रमहरू 
 ञ्चालन गना तयारी भइरहेको। 

 

१६८  ंर्, प्रिेश र स्थानीय  रकारको 
 मन्त्ियमा च्यालेञ्ज फण्ड माफा त 
निीकरणीय ऊर्ााका बहउुपयोगी 
प्रवितधहरूको प्रिर्द्ान गररनेछ।  तराई 
मधेशका ल्र्पलाहरूमा खाना 
पकाउनका लातग प्रयोग भइरहेको 
गईुंठाको प्रततस्थापन र ऊर्ााको पहुिँच 
नपगुकेा क्षेरमा स्िच्छ ऊर्ाा कायाक्रम 

  ािार्तनक तनर्ी  ाझेिारी तथा च्यालेञ्ज फण्ड 
माफा त तग्रड कनके्टेड लर् ुतथा  ाना र्लविद्यतु, 

 ौया ऊर्ाा, िाय ुऊर्ाा पररयोर्ना तनमााणका काया 
भइरहेको। 

 लर् ु तथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्नाबाट ७  य 
६४  वक.िा. विद्यतु उत्पािन भएको। 

 ६ हर्ार ३  य ५५ िटा निीकरणीय ऊर्ाा 
अन्त्तगात स्िच्छ ऊर्ाा प्रवितधहरू ) धुाररएको चलुो, 
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 ञ्चालन गररनेछ। फोहरमैलाबाट ऊर्ाा 
उत्पािन गने कायालाई प्रोत् ाहन गना 
स्थानीय तहलाई फोहर व्यिस्थापन 
अनिुान उपलब्ध गराउन े व्यिस्था 
तमलाइएको छ।  

र्रेल ुबायोग्यािँ , पेलेट, विद्यतुीय चलुो,  ोलार कुकर 
आदि( प्रिर्द्ान गररएको। 

 ५० िटा  ंस्थागत,  ामिुावयक तथा व्याि ावयक 
र फोहोरबाट ऊर्ाा उत्पािन गने िायोग्यािँ  प्लाण्ट 
र्डान गररएको। 

 १० हर्ार ६  य ८२ िटा र्रेल ु  ौया विद्यतु 
प्रणाली र्डान गररएको। 

१६९ विद्यतु तनयमन आयोगको  ंस्थागत 
क्षमता विका  गरी विद्यतु खररि  म्झौता 
लगायतका काया व्यिल्स्थत गररनेछ। 
विद्यतु विका  इर्ार्तपर तलई लामो 
 मय म्म तनमााण काया शरुू नगरेका 
 म्झौता पनुरािलोकन गररनेछ। 

 विद्यतु तनयमन आयोगले पूणाता पाएको तनयकु्त 
गररएको। 

 विद्य ुत खररि तबक्री तथा अनमुतत प्राप्त व्यल्क्तले 
पालना गनुापने शता म्बन्त्धी वितनयमािली, २०७६ 
तयार गररएको। 

 
 

7. आतथाक ििा २०७६/७७ को फागनु म ान्त्त म्ममा  म्पािन भएका अन्त्य महत्त्िपूणा कायाहरू: 
     र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  )अन ुन्त्धान, तातलम तथा नमूना योर्ना तनमााण(  

 SW Irrigation Canal Taining  म्पन्न गररएको, Training on Flood Hazard and Risk Assement  म्पन्न 
गररएको, Intensive Training Course on Landslide Susceptibility Modelling, Training on Remote 

Sensing  म्पन्न गररएको। 

 वकरननाला  ोलार तलफ्ट त िँचाइ योर्ना, बािँके तथा निुागाऊिँ   ोलार तलफ्ट त िँचाइ योर्ना, रोपपा, बक्राहा 
निी  तह बढ्ने तथा  ेतडमेन्त्टे न तनयन्त्रण योर्ना, मोरि, ज्िालामखुी, धादिि तड्रल काया एिं ई.आर. वट. 
को लागत अनमुान इल्स्टमेट स्िीकृत भएको। 

 परुनचौर पोखराको तडप ट्युििेल तड्रल काया, तनमााण काया  म्पन्न भएको। 

प्र ारण लाइन  

चाल ुआ.ि. २०७६/७७ को िोस्रो चौमात क म्ममा तनम्नान ुार प्र ारण आयोर्नाको िेहायबमोल्र्म लाइन 
तनमााण भएकोः 
क्र. ं. आयोर्नाको नाम प्र ारण लाईन कुल 

लम्बाई ) वका ट 
वक.तम.( 

प्रथम ८ मवहनाको उपलल्ब्ध     

(  वका ट वक.तम.( 

१ कोशी कोररडोर २२० के. भी. प्र.ला. आयोर्ना १४० ४६ 

२  ोल ुकोररडोर १३२ के.भी. प्र.ला. आयोर्ना ९० ३५ 

३ त ंगटी लामो ािँर् ु१३२ के.भी. प्र.ला. आयोर्ना ४० ३६ 

४ 

चमेतलया स्याउले अत्तररया १३२ के.भी. िोश्रो 
 वका ट  प्र.ला. आयोर्ना १३१ १९.५ 
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५ 

कालीगण्डकी २२० केभी प्र ारण कोररडर 
आयोर्ना २९८ ६५ 

६ 
मस्यााङ्िी-काठमाडौँ २२० केभी प्र ारण लाइन १६६ ६० 

  र्म्मा   २६१.५ 

 

ऊर्ाातफा ः 
 प्रततव्यल्क्त विद्यतु खपत २  य 60 वकलोिाट र्ण्टा पगुकेो। 

 फागनु म्म कुल र्न ंख्या मध्ये 90 प्रततशत र्न ंख्यामा विद्यतुको पहुिँच पगुकेो। 

 फागनु म्म कुल र्तडत विद्यतु क्षमता १ हर्ार ३  य ५५ मेगािाट पगुकेो। य  अितध म्म प्र ारण लाइन 
कुल ४ हर्ार २  य ५१.५  वका ट वकलोतमटर पगुकेो छ भने वितरण लाइन १ लाख ४७ हर्ार ९  य 
४५ वकलोतमटर पगुकेो छ। य  अितधमा २ लाख ४६ हर्ार ग्राहक थप भई हाल म्म विद्यतु उपयोग गने 
ग्राहकको  ंख्या ४६ लाख ५५ हर्ार ६  य ४१ ) ामिुावयक  ंस्था  मेत( पगुकेो। 

 कुल र्तडत विद्यतु क्षमता १ हर्ार ३  य ५५ मेगािाट मध्ये र्लविद्यतुबाट १ हर्ार २  य ३३ मेगािाट, 
थमाल प्लाटबाट उत्पादित विद्यतु ५३.४ मेगािाट तथा िैकल्पपक ऊर्ााबाट ६८ मेगािाट रहेको। त्य ैगरी 
नेपाल विद्यतु प्रातधकरणको स्िातमत्िमा  ञ्चातलत विद्यतु पररयोर्नाबाट ६  य ३५ मेगािाट र तनर्ी क्षेरबाट 
 ञ्चातलत र्लविद्यतु पररयोर्नाबाट ६  य ५१ मेगािाट राविय ग्रीडमा र्डान गररएको। 

 आतथाक ििा २०७५/७६ मा भारतबाट २ हर्ार ८  य १३  तगगािाट र्ण्टा बराबरको विद्यतु आयात 
भएकोमा 2076 फागनु म्म भारतबाट १ हर्ार ४  य ६८.७७ तगगािाट र्ण्टा बराबरको विद्यतु आयात 
भएको।  

 नेपाल  रकारको  मरृ्द् नपेाल  खुी नेपाली आतभयानको प्रभािकारी कायाान्त्ियन गना वि. ं. २०७५-८५ को 
अितधलाई ऊर्ाा तथा र्लस्रोत िशकको रूपमा मनाउने गरी ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ क्षेरको ितामान 
अिस्था  मस्या र चनुौतीहरूको यथाथा ल्चरण वहत य  क्षेरको  मग्र विका को लातग भािी मागाल्चर र्ारी 
गरी कायाान्त्ियनमा पयाइएको। 

 २०७६ फागनु म्म विद्यतु चहुािट आतथाक ििा २०७५/७६ को १५.३२ प्रततशतबाट र्टेर 14.07 
प्रततशत रहेको। 

 2076 चैर म्म वितभन्न र्लविद्यतु आयोर्नाबाट १34.4 मेगािाट थप विद्यतु उत्पािन भएको। 

 २०७६ फागनु म्म विद्यतु प्र ारण लाइन १३२ के. भी. तथा अन्त्य भोपटेर् स्तरका प्र ारण लाइन विस्तारतफा  
६ िटा आयोर्नाहरूको र्म्मा ८६५  वका ट वक. तम. मध्ये २६१.५  वका ट वक.तम. तनमााण काया  म्पन्न 
भएको। 

 २०७६ फागनु म्म नेपाल विद्यतु प्रातधकरण तथा तनर्ी क्षेरका र्लविद्यतु कम्पनीहरूलाई थप १ हर्ार ५ 
 य ३८ मेगािाट र्तडत क्षमता बराबरको ३ िटा ठूला र १६ िटा  ाना तथा मझौला गरी र्म्मा १९ 
िटा र्लविद्यतु आयोर्नाहरूको विद्यतु उत्पािनको  िेक्षण अनमुततपर र्ारी भएको। 

 आतथाक ििा २०७५/७६ मा कुल ऊर्ाा खपत १४.०१४ तमतलयन टन तेल शल्क्त (m ToE) रहेकोमा 
२०७६ फागनु म्म कुल ऊर्ाा खपत ९.३१ तमतलयन टन तेल शल्क्त (m ToE) बराबर पगुकेो। 
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 २०७६ फागनु म्म अथातन्त्रका  बै क्षेरमा गरी कुल ५४८४.९७ तगगािाट र्ण्टा बराबर विद्यतु खपत 
भएकोमा आतथाक ििा २०७५/७६ मा िाविाक कुल विद्यतु खपत ७५५१.२३ तगगािाट र्ण्टा बराबर रहेको 
तथयो। 

 २०७६ फागनु म्म िाविाक औ त विद्यतु खपत ग्राहस्थ 93.54, औद्योतगक 1.35, व्यापाररक 0.66 र 
अन्त्य क्षेरमा 4.4 विद्यतु खपत रहेको। 
 

   निीकरणीय ऊर्ाातफा   
 २०७६ फागनु म्म कुल र्न ंख्याको कररब १० प्रततशत र्न ंख्यामा निीकरणीय ऊर्ाा स्रोतबाट विद्यतुको 
पहुिँच पगुकेो छ भने ३६ प्रततशत र्न ंख्याले वितभन्न प्रयोर्नमा स्िच्छ निीकरणीय ऊर्ााको प्रयोग गरेका 
छन।् 

 २०७६ फागनु म्म िैकल्पपक ऊर्ाा अन्त्तगातका लर् ुतथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्नाबाट उत्पादित ७६४ 
वकलोिाट र  ौया तथा िायू ऊर्ााबाट ५० वकलोिाट निीकरणीय ऊर्ााको प्रयोग भएको छ। 

 २०७६ फागनु म्म बायोग्यािँ तफा  १ हर्ार ३  य ९० िटा प्लान्त् ट र्डान भएको छ।  ो अितधमा 10 
हर्ार 7  य  ौया र्रेल ुविद्यतु प्रणाली र्डान भएको छ भन े4 हर्ार 9  य 95 िटा  धुाररएको चलुो 
र्डान भएको।  

  

8. आतथाक ििा २०७५/७६ मा  म्पािन भएका महत्त्िपूणा कायाहरू: 

 कुल १४ लाख 76 हर्ार ७  य 31 हेक्टर र्तमनमा दिगो भरपिो त िँचाइ  वुिधा पगुकेो। 

 मन्त्रालयको  ंरचनाका  ाथै विद्यतु विका  विभाग र त िँचाइ तथा र्लस्रोत विभाग एिं मातहतका तनकायहरूको 
पनु ंरचना गररएको।  

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

 तनर्ी प्रिर्द्ाकबाट अगातड बढाइएको ७.८ मेगािाट क्षमताको  पुर माई र ०.९६ मेगािाट क्षमताको 
विष्णवुप्रया  ोलार फाराम आयोर्ना गरी र्म्मा ८.७६ मेगािाट तनमााण  म्पन्त् न भई राविय ग्रीडमा आबर्द् 
भएको। 

 २ लाख ४० हर्ार विद्यतु उपभोग गने ग्राहक थप भएको। 

 प्रततव्यल्क्त विद्यतु खपत २45 वकलोिाटर्ण्टा पगुकेो। 
 २ हर्ार ७  य २० वक.तम. विद्यतु वितरण लाइन विस्तार गररएको। 

 ६३२ वकलोिाट लर् ुतथा  ाना र्लविद्यतु आयोर्ना र्डान, १११  धुाररएको पानी र्ट्ट र्डान, ३३,४४५ 

र्रेल ु ौया र्डान, ७० वकलोिाट  ौया तमनीतग्रड र्डान, १४,९४५  धुाररएको फलामे चलुो र्डान, ३,४१४ 
र्राय ी िायोग्यािँ  प्लाण्ट र्डान गरी विद्यतु  ेिा तथा स्िच्छ ऊर्ाा उपलब्ध भएको।  
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9. आतथाक ििा २०७५/७६ को खिु बरे्ट तथा खचाको यथाथा वििरण: 
चाल ुखचा                        (रू. हर्ारमा( 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
3080113 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 131835 116079 88.05 
3080123 विद्यतु विका  विभाग 75780 67951 89.67 
3080133 विद्यतु तनयमन आयोग 3500 2097 59.93 
3080143 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 85752 76183 88.84 
3080173 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 206497 192457 93.2 
3080203 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 65024 52984 81.48 
3080213 याल्न्त्रक कायाालय-३ 20285 15179 74.83 
3081013 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 32176 27234 84.64 
3081023 नदि बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  गरुुयोर्ना 

तर्ुामा आयोर्ना 
2700 1662 61.56 

3081033 विद्यतु विका मा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 1400 983 70.24 
3081043  प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 25000 14170 56.68 
3081053 पञ् चेश्वर बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्ना 9820 4673 47.59 
3081063 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 600 445 74.09 
3081073 र्लविद्यतु आयोर्ना   म्बन्त्धी मापिण्ड 900 741 82.34 
3081123 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 27600 18690 67.72 
3081133 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 34600 26550 76.73 
3081143 नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी तलतमटेड 0 0 0 
3081153 विद्यतु विका  िशक  म्बन्त्धी कायायोर्ना 19900 9216 46.31 
3081163 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 76748 64619 84.2 
3081173 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 1241921 981185 79.01 
3081183 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रम 2255900 1092029 48.41 
3081203 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 278200 120376 43.27 
3081243 त िँचाइ   ंस्थागत विका  कायाक्रम 12800 12293 96.04 
3081253 त ंचाइ  तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना  17900 13147 73.44 
3081263 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर 

कायाक्रम 
1700 1090 64.12 

3081273 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 600 593 98.89 
3081283  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 20300 15682 77.25 
3081293 निी तनयन्त्रण 27368 23596 86.22 
3081303 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 300 217 72.21 
3081313 भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी तनयन्त्रण 

आयोर्नाहरु )बागमती,कमला,खािँडो र लालबकैया 
 मेत( 

12870 12524 97.31 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
3081323 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 33428 32144 96.16 
3081353 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 14292 13770 96.35 
3081363 बृहत  रकारी त िँचाइ योर्नाको पनुस्थाापना तथा 

व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 
12800 9399 73.43 

3081373 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 26247 22743 86.65 
3081383 बबई त िँचाइ आयोर्ना 23370 21093 90.26 
3081393 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु)  22568 19936 88.34 
3081403  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना )तेस्रो( 35039 31674 90.4 
3081413 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 14639 14299 97.68 
3081423 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 27077 22783 84.14 
3081453 पालङुटार - कुण्डटुार त िँचाइ  आयोर्ना  4334 3118 71.95 
3081493 रानी र्मरा  कुलररया त िँचाइ आयोर्ना )प्रणाली 

आधतुनकीकरण  मेत( 
31150 28878 92.7 

3081503 भेरी - ििई   डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 26230 20673 78.81 
3081513 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 33600 15821 47.09 
3081523 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड)  7700 7525 97.73 
3081543 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 18329 15475 84.43 
3081553  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 9391 7482 79.67 
3081563  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 7310 3508 47.99 
3081573 बृहि िाङ उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 7410 6755 91.16 
3081583 नयािँ प्रवितधमा आधाररत नदि तनयन्त्रण कायाक्रम 7456 4805 64.45 
3081603 एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ वििशे कायाक्रम 10693 8639 80.8 

  र्म्मा 5063038 3275164 64.69 
 

 

  पुिँर्ीगत खचा                 (रू. हर्ारमा( 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
3080114 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 17827 8252 46.29 

3080124 विद्यतु विका  विभाग 90575 46017 50.81 
3080134 विद्यतु तनयमन आयोग 2400 2038 84.93 
3080144 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 85400 53972 63.20 
3080174 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 1400 1400 99.99 
3080204 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 10900 10784 98.94 
3080214 याल्न्त्रक कायाालय-३ 4000 4000 100.00 
3081014 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 35300 20268 57.42 
3081024 नदि बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  

गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना 
105300 51501 48.91 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
3081044  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 81400 75833 93.16 
3081054 पञ् चेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 4800 4245 88.45 
3081064 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 521800 225227 43.16 
3081074 र्लविद्यतु आयोर्ना   म्बन्त्धी मापिण्ड 7500 0 0.00 
3081124 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 272300 159105 58.43 
3081134 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 10663333 9763475 91.56 
3081144 नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी तलतमटेड 0 0 0 
3081154 विद्यतु विका  िशक  म्बन्त्धी कायायोर्ना 25830 788 3.05 
3081164 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 33900 29463 86.91 
3081174 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 14100 13908 98.64 
3081204 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 1003800 565820 56.37 
3081244 त िँचाइ   ंस्थागत विका  कायाक्रम 17500 17393 99.39 
3081254 त िँचाइ  तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना 

(त िँचाइ  )  
16850 14647 86.92 

3081264 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर 
कायाक्रम 

113800 101821 89.47 

3081274 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 11500 11500 100.00 
3081284  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 213300 147955 69.36 
3081294 निी तनयन्त्रण 5680994 5256839 92.53 
3081304 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 75700 72876 96.27 
3081314 भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी 

तनयन्त्रण आयोर्नाहरु ( बागमती,कमला,खािँडो र 
लालबकैया  मेत) 

525100 300461 57.22 

3081324 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 11700 10571 90.35 
3081354 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 524100 494962 94.44 
3081364 बृहत  रकारी त िँचाइ योर्नाको पनुस्थाापना तथा 

व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 
371400 354080 95.34 

3081374 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 722600 592731 82.03 
3081384 बबई त िँचाइ आयोर्ना 764000 736864 96.45 
3081394 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु)  870400 807431 92.77 
3081404  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना )तेस्रो( 419000 391684 93.48 
3081414 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 287800 280967 97.63 
3081424 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 1985900 1449533 72.99 
3081454 पालङुटार - कुण्डटुार त िँचाइ  आयोर्ना  39500 13789 34.91 
3081484 टार - बर्ार  ंरक्षण कायाक्रम )इन्त्रािती बगर 

कोररडोर   मेत( 
443000 399183 90.11 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
3081494 रानी र्मरा  कुलररया त िँचाइ आयोर्ना )प्रणाली 

आधतुनकीकरण  मेत( 
2907600 1481502 50.95 

3081504 भेरी - ििई   डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 3825210 3778865 98.79 
3081514 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 513500 177951 34.65 
3081524 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड)  101088 7320 7.24 
3081544 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 43900 28022 63.83 
3081554  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 274500 205786 74.97 
3081564  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 16900 13845 81.92 
3081574 बृहद् िाङ उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 194500 142182 73.10 
3081584 नयािँ प्रवितधमा आधाररत नदि तनयन्त्रण कायाक्रम 200800 155265 77.32 
3081604 एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ वििशे कायाक्रम 58000 48053 82.85 

 र्म्मा 34212007 28530172 83.39 

10. आतथाक ििा २०७६/७७ मा वितनयोल्र्त बरे्ट तथा 2076 फागनु म ान्त्त म्मको खचाको 
अिस्था: 

चाल ुखचा                       (रू. हर्ारमा( 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 

308000113 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 844447 564544 66.85 
308001013 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 31600 15766 49.89 
308001023 विद्यतु विका  िशक  म्बन्त्धी कायायोर्ना 15700 3504 22.32 
308001033 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 1306700 165012 12.63 
308001043 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊर्ाा कायाक्रम 2155900 783393 36.34 
308010113 विद्यतु विका  विभाग 74200 45294 61.04 
308011013 विद्यतु विका मा तनर्ी के्षरको प्रिर्द्ान 3000 247 8.24 
308011023  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 22444 6510 29.0 
308011033 पंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 5200 2323 44.66 
308011063 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 28700 13170 45.89 
308020113 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 100900 44401 44.01 
308021013 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 103300 48557 47.01 
308021023 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 204100 19236 9.42 
308030113 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 744079 163019 21.91 
308030123 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 96800 49951 51.6 
308030133 याल्न्त्रक कायाालय-३ 18100 8938 49.38 
308031013 त िँचाइ   ंस्थागत विका  कायाक्रम 12500 5980 47.84 
308031023 त िँचाइ  तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना 

)त िँचाइ ( 
16900 7656 45.3 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
308031033 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर 

कायाक्रम 
1400 477 34.07 

308031043 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 700 213 30.46 
308031053  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 21100 10797 51.17 
308031063 निी तनयन्त्रण 21500 11179 52.0 
308031073 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 5300 1065 20.09 
308031093 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 13000 5332 41.02 
308031103 बृहत  रकारी त िँचाइ योर्नाको पनुस्थाापना तथा 

व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 
9500 2080 21.89 

308031113 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 26800 17125 63.9 
308031123 बबई त िँचाइ आयोर्ना 25500 16028 62.86 
308031133 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु)  22400 12373 55.24 
308031143  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना )तेस्रो( 31300 24131 77.1 
308031153 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 6700 5422 80.92 
308031163 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 27800 17448 62.76 
308031173 पालङुटार - कुण्डटुार त िँचाइ  आयोर्ना  4900 3097 63.2 
308031193 रानी र्मरा  कुलररया त िँचाइ आयोर्ना  प्रणाली 

आधतुनकीकरण  मेत)  
44500 21622 48.59 

308031203 भेरी - ििई   डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 21500 14978 69.67 
308031213 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 20600 9537 46.3 
308031223 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (फण्डकुिते )  7600 5784 76.11 
308031233  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 10200 6824 66.9 
308031243  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 13100 8125 62.02 
308031253 बृहद् िाङ उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 8100 5935 73.27 
308031263 नयािँ प्रवितधमा आधाररत नदि तनयन्त्रण कायाक्रम 7000 4340 62.0 
308031273 एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ वििशे कायाक्रम 14400 9486 65.88 
308041013 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 27500 15570 56.62 
308210113 विद्यतु तनयमन आयोग 13400 5761 42.99 
308210123 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 30900 17493 56.61 
308210133 नदि बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  

गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना 
2700 1111 41.16 

308810113 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 35200 21893 62.2 
  र्म्मा 6259170 2222727 35.5 
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 पुिँर्ीगत खचा                         (रू. हर्ारमा(  
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 

308000114 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा त िँचाइ मन्त्रालय 29100 552 1.9 

308001014 बढुी गण्डकी र्लविद्यतु आयोर्ना 7835104 2554495 32.6 
308001024 विद्यतु विका  िशक  म्बन्त्धी कायायोर्ना 179300 875 0.49 
308001034 िैकल्पपक ऊर्ाा प्रिर्द्ान केन्त्र 15100 0 0 
308010114 विद्यतु विका  विभाग 29004 3294 11.36 
308011024  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 62600 99 0.16 
308011034 पंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 3000 0 0 
308011044 र्लविद्यतु आयोर्ना अध्ययन 838059 123766 14.77 
308011054 र्लविद्यतु आयोर्ना  म्बन्त्धी मापिण्ड 3500 0 0 
308011064 बढुीगंगा र्लविद्यतु आयोर्ना 1641500 25149 1.53 
308020114 र्ल तथा मौ म विज्ञान विभाग 701300 303425 43.27 
308021014 र्ल तथा मौ म विज्ञान कायाक्रम 46400 15183 32.72 
308021024 र्लिाय ुप्रकोप  मतु्थान तनमााण आयोर्ना 834000 111181 13.33 
308030114 र्लस्रोत तथा त िँचाइ विभाग 1600 341 21.32 
308030124 त िँचाइ व्यिस्थापन तडतभर्न - ८ 12000 5554 46.28 
308030134 याल्न्त्रक कायाालय-३ 4400 2033 46.22 
308031014 त िँचाइ   ंस्थागत विका  कायाक्रम 16300 3817 23.42 
308031024 त िँचाइ  तथा र्लस्रोत व्यिस्थापन आयोर्ना 

)त िँचाइ( 
23200 0 0 

308031034 त िँचाइ  ंभाव्यता अध्ययन तथा तनमााण गणुस्तर 
कायाक्रम 

92600 296 0.32 

308031044 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 20000 4163 20.82 
308031054  मिुाय व्यिल्स्थत त ंल्चत कृवि के्षर आयोर्ना 368600 77721 21.09 
308031064 निी तनयन्त्रण 1978000 1109981 56.12 
308031074 र्ल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रवितध पररयोर्ना 70200 599 0.85 
308031084 भारतीय अनिुान  हयोगमा  ंचातलत निी तनयन्त्रण 

आयोर्नाहरु ) बागमती,कमला,खािँडो र लालबकैया 
 मेत( 

590000 0 0 

308031094 ममात  ंभार आयोर्नाहरु 228000 124448 54.58 
308031104 बृहत  रकारी त िँचाइ योर्नाको पनुस्थाापना तथा 

व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण 
398400 151519 38.03 

308031114 बागमती त िँचाइ आयोर्ना 453300 94449 20.84 
308031124 बबई त िँचाइ आयोर्ना 1473100 522954 35.5 
308031134 महाकाली त िँचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु)  417200 348281 83.48 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खिु बरे्ट खचा प्रततशत 
308031144  नु्त् री मोरङ त िँचाइ आयोर्ना )तेस्रो( 368800 59306 16.08 
308031154 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  त िँचाइ आयोर्ना, िाङ 195500 123575 63.21 
308031164 त क्टा त िँचाइ आयोर्ना 1492500 684356 45.85 
308031174 पालङुटार - कुण्डटुार त िँचाइ  आयोर्ना  39400 8677 22.02 
308031184 टार - बर्ार  ंरक्षण कायाक्रम )इन्त्रािती बगर 

कोररडोर   मेत( 
257800 103138 40.01 

308031194 रानी र्मरा  कुलररया त िँचाइ आयोर्ना ) प्रणाली 
आधतुनकीकरण  मेत( 

2653771 992533 37.4 

308031204 भेरी - ििई   डाइभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 4181300 1265449 30.26 
308031214 र्ल ाधन योर्ना तयारी  वुिधा आयोर्ना 610700 24866 4.07 
308031224 त िँचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुिते फण्ड)  344500 1342 0.39 
308031234  मरृ्द् तराई मधे  त िँचाइ विशेि कायाक्रम 952500 22513 2.36 
308031244  नुकोशी मररन डाईभ ान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 2252300 210767 9.36 
308031254 बृहद् िाङ उपत्यका त िँचाइ आयोर्ना 85000 39736 46.75 
308031264 नयािँ प्रवितधमा आधाररत नदि तनयन्त्रण कायाक्रम 491900 65206 13.26 
308031274 एकीकृत ऊर्ाा तथा त िँचाइ वििशे कायाक्रम 1517500 4533 0.3 
308031484 पिुी राप्ती लोथर -  ौराहा कल्ङ्क्रट डाइक तनमााण 

आयोर्ना 
20000 0 0 

308041014 र्लस्रोत अन ुन्त्धान तथा विका  केन्त्र 169300 8593 5.08 
308210114 विद्यतु तनयमन आयोग 40900 35335 86.39 
308210124 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 36100 3922 10.86 
308210134 नदि बेत न योर्ना तथा र्लविद्यतु विका  

गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना 
418700 165959 39.64 

308810114 भतूमगत र्लस्रोत विका   तमतत 23400 4936 21.09 
   र्म्मा 34516738 9408917 27.26 
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१. पषृ्ठभतूमिः  

काननुी राज्यको अिधारणाअनरुुप नेपाल काननुको तर्ुमुा, मौर्दुा काननुमा समसामवयक संशोधन, नेपाल 
रार्परको प्रकाशन तथा राविय एिं अन्त्तराुविय विषयमा काननुी राय लगायत राविय न्त्याय प्रणाली र न्त्याय 
प्रशासनसँग सम्बन्न्त्धत कायसुम्पादन गन ु काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयको स्थापना भएको  
हो।  
 

२. दीर्कुालीन सोचिः 
नेपाली र्नताको इच्छा र आकाकं्षा अनकूुलको काननुी संरचना, न्त्याय अनभुतू गन ुसक्ने न्त्याय प्रबन्त्ध र देश 
विकास तथा राज्य सञ्चालनका लातग आिश्यक काननु तर्ुमुा गने।  
 

३. उद्दशे्यिः 
 संविधानप्रदत्त मौतलक हक र विश्वव्यापीरूपमा अिलम्बन गररएका मानि अतधकारको प्रिर्द्ुन र संरक्षण 

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

प्रभािकाररता अतभिवृर्द् गने। 
 

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

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

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

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

 

५. कायकु्षरेिः  

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

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

 संर्ीय संसदमा विधेयक प्रस्ततु, विताु, पाररत विधेयकको प्रमाणीकरण, 

 सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक, 

 सािरु्तनक तलखत प्रमाणीकरण, 

 सिोच्च अदालत, न्त्याय पररषद्, न्त्याय सेिा आयोग, उच्च अदालत, न्र्ल्ला अदालत तथा संर्ीय काननु 
अन्त्तगतु गदित विन्शष्टीकृत अदालत र न्त्यावयक तनकाय, 
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 काननुी राय तथा परामश,ु 

 नेपाल रार्परमा प्रकाशन हनु ेसूचनाको सम्पादन, 

 नेपाल सरकार िादी हनुे मदु्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पने मदु्दा विताु, तमलापर तथा प्रततरक्षा, 
 सन्न्त्ध, सम्झौता, समझदारीको अनमुोदन, हस्ताक्षर, सन्म्मलन, स्िीकृतत िा समथनु, अन्त्तराुविय र 

अन्त्तरसरकारी संस्थाको सदस्यता प्राति, अन्त्तराुविय काननुी दावयत्ि र अन्त्तराुविय सम्मेलन र िाताुमा 
अन्त्तराुविय काननुको विषयमा अपनाउनपुने दृवष्टकोणमा परामश,ु 

 अन्त्तराुविय काननुी वििाद, 

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

 अन्त्तराुविय करार तथा अन्त्य तलखतको मस्यौदा र सो सम्बन्त्धी परामश,ु 

 पारस्पररक काननुी सहायता, 
 सरकारी आश्वासन तथा सङ्कल्प प्रस्ताि, 

 िौर्दारी तथा देिानी काननु तनमाणु, अनसुन्त्धान तथा पनुरािलोकन, 

 संर्ीय काननुको प्रकाशन तथा वितरण, 

 प्रदेश र स्थानीय तहको लातग नमनुा काननुको मस्यौदा र समन्त्िय, 

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

 काननु व्यिसायी पररषद्, 

 नोटरी पन्ललक तथा नोटरी पन्ललक पररषद्, 

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

 नेपाल पक्ष भएका सन्न्त्धको केन्त्रीय अतभलेखीकरण, 

 काननुको एकीकरण र संवहताकरण, 

 अन्त्तराुविय सन्न्त्ध तथा सम्झौताको प्रकाशन, 

 संर्ीय संसद कायसुञ् चालन तथा सम्पकु, 

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

 सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप आयोग, 

 बेपत्ता पाररएका व्यन्िको छानतबन आयोग, 

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

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

 नेपाल न्त्याय सेिाको न्त्याय समूह र काननु समूहको सञ्चालन। 

 

६. आतथकु िष ु 207६/7७ को बरे्ट ििव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायकु्रमका बुदँाहरूको 
2076 िागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः  

बुदँा नं. बरे्ट ििव्य प्रगतत 
  

२५६ 
नागररकलाई मानि अतधकारका आधारभतू 
पक्षमा सर्ग र वक्रयाशील बनाउन र्नचेतना 

 काननुसम्बन्त्धी पनु्स्तका प्रकाशन, 
मोबाइल एप्स तनमाणु र सञ्चालन 
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अतभिवृर्द्का कायकु्रम सञ् चालन गररनेछ। 
संिैधातनक आयोगहरूको काय ु प्रभािकारी 
बनाउन क्षमता अतभिवृर्द् गररनेछ। संिैधातनक 
तनकायहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरी क्षमता 
विकास गररनेछ।यी तनकायहरूका तनमाणुाधीन 
भिनहरूलाई आिश्यक रकम वितनयोर्न 
गरेको। संर्, प्रदेश र स्थानीय तहका 
व्यिस्थावपकामा ररि स्थानका लातग उपतनिाुचन 
गररनेछ। 

तथा िेभसाइट अद्याितधक     
गररएको। 

 भदौ पवहलो साता सातिटै प्रदेशमा 
मलुकुी संवहता कायानु्त्ियनको एक 
िष ु समीक्षात्मक कायकु्रम सम्पन्न 
गररएको। 

 संर्, प्रदेश र स्थानीय तहका 
व्यिस्थावपकाको ररि स्थानका लातग 
तनिाुचन सम्पन्न भएको।  

२५७ न्त्यायमा सबैको पहुँच सतुनन्ित गन ु न्त्याय 
प्रशासनलाई सरल, तमतव्ययी र प्रभािकारी 
बनाइने छ। मौतलक हक, संङ्घीयता कायानु्त्ियन, 
विकास तनमाुण, लगानी प्रिर्द्ुन तथा सशुासन 
लगायतका क्षेरमा आिश्यक पने काननु तनमाणु 
र सधुार गररनेछ। 

 न्त्यावयक सतमततको क्षमता अतभिवृर्द् 
कायकु्रम सञ् चालन गररएको, र्समा 
धनकुटा, पिुत, महोत्तरी, बाँके र 
बददुया न्र्ल्लामा 4 िटा कायकु्रम 
गररएको र कुल 3 सय 35 
सहभागी रहेको।

 प्रदेश काननु नेपालको संविधान र 
प्रचतलत नेपाल काननुअनरुुप रहे 
नरहेको सम्बन्त्धमा प्रदेश काननुको 
पनुरािलोकन गने काय ुभइरहेको। 

२५९ देिानी र िौर्दारी संवहताको प्रभािकारी 
कायाुन्त्ियन गररनेछ। वहंसापीतित मवहला, एकल 
मवहला, अपाङ्गता भएका व्यन्ि, दतलत, 
बालबातलका र ज्येष्ठ नागररक पक्षलाई तनिःशलु्क 
काननुी सहायता उपललध गराइनेछ।सम्बन्न्त्धत 
काननुमा संशोधन र पदातधकारीको तनयनु्ि गरी 
संक्रमणकालीन न्त्यायसम्बन्त्धी बाकँी काम पूरा 
गररनेछ। 

 एकीकृत काननुी सहायता नीततको 
मस्यौदा मन्न्त्रपररषद् बाट पाररत   
भएको। 

 तन:शलु्क काननुी सहायताको 
प्रभािकाररतासम्बन्त्धी अन्त्तरकृया 
कायकु्रम तेह्रथुम, लमर्ङु र तसरहा 
न्र्ल्लामा गररएको, उि कायकु्रममा 
4 सय 2 सहभागी रहेको। 

 सत्य तनरुपण तथा मेलतमलाप 
आयोग र बेपत्ता पाररएका व्यन्िको 
छानतबन आयोगका पदातधकारीको 
तनयनु्ि भई कामकारिाही अगाति 
बढेको।

२८३ संर्ीयता कायानु्त्ियनका सम्बन्त्धमा तर्ुमुा हनु 
बाँकी संर्ीय काननुहरु तर्ुमुा गररनेछ। संर्, 
प्रदेश र स्थानीय तहले काननु बनाउँदा समन्त्िय 

 नयाँ ऐन तनमाुणको लातग २३ 
अिधारणापरमा सैर्द्ान्न्त्तक सहमतत 
प्रदान गररएको। 
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गने संयन्त्र विकास गररनेछ। न्र्ल्ला समन्त्िय 
सतमततलाई स्थानीय तहको क्षमता विस्तार, 
विकास तनमाुण कायकुो अनगुमन, तथ्याङ्क 
संकलन एिं प्रततिेदन तयारी र गैरसरकारी 
संस्थाहरुको अनगुमन कायमुा प्रभािकारी 
उपयोग गररनेछ। 

 नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश 
गने २७ विधेयकको मस्यौदा तर्ुुमा 
तथा सहमतत प्रदान गररएको। 

 नेपाल सरकारले र्ारी गने ३५ 
तनयमािलीहरुको मस्यौदा तर्ुुमा 
तथा सहमतत प्रदान गररएको। 

 गिन आदेश, तनदेन्शका गरी र्म्मा 
२४ मस्यौदा तर्ुुमा तथा सहमतत 
प्रदान गररएको। 

 

 

७. आतथकु िष ु207६/7७ को िागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पाददत मखु्य-मखु्य कायहुरूिः 
 सञ्चार माध्यमबाट काननुका कुरा नामक काननुी सचेतनासम्बन्त्धी कायकु्रम प्रसारण भइरहेको र्समा 

सम्ममा रेतियो नेपाल र नेपाल टेतलतभर्नबाट 51 कायकु्रम प्रसारण भइसकेको। 
 काननुी न्शक्षा सचेतना पनु्स्तका र मलुकुी संवहताको सारसंक्षेप पनु्स्तका प्रकाशन भएको।  

 असोर्देन्ख काननुका विद्याथीलाई इन्त्टनकुो रूपमा मन्त्रालयको काम कारिाहीमा संलग्न गराइएको। 

 
 

८. आतथकु िष ु207५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरूिः 
 संर्ीय व्यिस्था सदुृढीकरणको लातग नेपालको संविधान र्ारी हुँदाका बखत लाग ु रहेका तथा 

त्यसपतछ बनेका ऐनहरूको पनुरािलोकन गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ुबनेको ऐन, २०७५ 
र संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन ुबनेको ऐन, २०७५ बाट १ सय ६५ 
ऐनहरूलाई संशोधन गररएको।  

 मलुकुी देिानी संवहता, मलुकुी अपराध संवहता लगायतका संवहताहरूको प्रचार प्रसारको साथमा 
संवहताहरू कायाुन्त्ियनमा आएको। 

 संवहताको व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाउनको लातग तत्काल गनु ु पने सधुारका विषयलाई समािेश 
गरी मलुकुी संवहतासम्बन्त्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ र्ारी भई त्यसबाट 
संवहतासवहतका वितभन्न ८ ऐनमा संशोधन गररएको। 

  नयाँ ऐन तनमाुण तथा संशोधनसवहत अन्त्य वितभन्न ३२ ऐनहरू तनमाणु भई र्ारी भएको। 
 २ सय २ ऐनको संशोधन तथा तर्ुमुा गररएको। वितभन्न २९ विधेयकको मस्यौदामा सहमतत 

ददइएको। संङ्घीय संसदमा वितभन्न 59 िटा विधेयकहरू दताु तथा पशे गररएको। 
 मानि अतधकारको संरक्षण, प्रिर्द्ुन तथा पररपूततकुो लातग वितभन्न राविय काययुोर्नाबमोन्र्म काननुी 

सचेतना कायकु्रम वितभन्न न्र्ल्लाका स्थानीय तह तथा शैन्क्षक संस्थामा सञ्चालन गररएको। यस 
प्रकारका २५ कायकु्रम सम्पन्न भई ४ हर्ार ५६ र्ना प्रत्यक्ष लाभान्न्त्ित भएको।  

 मलुकुी देिानी संवहता लगायतका संवहताहरूले गरेका निीनतम ्व्यिस्थाको बारेमा नेपाल टेतलतभर्न, 
रेतियो नेपाल लगायतका सञ्चार माध्यमबाट र्ानकारी प्रिाह गररएको र वितभन्न ६ न्र्ल्लामा ६ िटा 
कायकु्रम सञ्चालन गररएको। न्र्ल्लामा सञ्चातलत अन्त्तरकृया कायकु्रममा १ हर्ार ३६ र्नाको 
प्रत्यक्ष रूपमा सहभातगता रहेको।  
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 स्थानीय न्त्यावयक सतमततको काम कारबाहीमा प्रभािकाररता ल्याउनको लातग वितभन्न १० िटा 
न्र्ल्लाका स्थानीय तहको न्त्यावयक सतमततका पदातधकारीसँगै अन्त्तरवक्रया तथा न्त्याय सम्पादनसम्बन्त्धी 
प्रन्शक्षणको काम सम्पन्न भएको। यसबाट ९ सय ४८ र्ना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्न्त्ित भएको। 
 

९. आतथकु िष ु2०७५/७६ को खदु बरे्ट तथा खचकुो यथाथ ुवििरणिः 
 

चाल ुखच ु                                           (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 

3110113 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 438749 225049 51.29 
3110123 नेपाल काननु आयोग 31911 25856 81.02 
3110133 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 30600 26357 86.13 
   र्म्मा 501260 277262 55.31 

 

पुरँ्ीगत खच ु                  (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु  प्रततशत 
3110114 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 10150 7983 78.65 

3110124 नेपाल काननु आयोग 1275 1234 96.80 
3110134 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 900 900 100.00 
   र्म्मा 12325 10118 82.09 

 

१०. आतथकु िष ु2076/77 मा वितनयोन्र्त बरे्ट तथा २०७६ िागनु मसान्त्तसम्मको खचकुो 
अिस्थािः 

चाल ुखच ु                                        (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु प्रततशत 

311000113 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 450016 117694 26.15 
311010113 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 27700 23529 84.94 
311210113 नेपाल काननु आयोग 32740 18143 55.42 
   र्म्मा 510456 159366 31.22 

 

पुरँ्ीगत खच ु                           (रू. हर्ारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायकु्रम खदु बरे्ट खच ु प्रततशत 

311000114 काननु, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालय 16192 841 5.19 
311010114 न्त्याय सेिा तातलम केन्त्र 900 400 44.44 
311210114 नेपाल काननु आयोग 7785 7172 92.13 

   र्म्मा 24877 8413 33.82 
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कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 
1. पषृ्ठभतूमिः 
नेपालको कृवि विकाससम्बन्त्धी काययक्रम सञ् चालनको थालनी संस्थागतरूपमा वि.सं. 19७८ मा चारखालमा 
स्थावपत कृवि अड्डाबाट शरुू भएको हो। यसपतछ कृविको समग्र विकास गने उदे्दश्यले वि.सं.१९९४ मा कृवि 
पररिद्को गठन भयो। वि.सं. २०३० सालमा खाद्य, कृवि तथा तसिँचाइ मन्त्रालयका रूपमा रहेको यो मन्त्रालय 
आतथयक ििय २०५५/५६ मा कृवि तथा सहकारी मन्त्रालय हुिँदै २०६९ जेष्ठ ५ मा कृवि विकास मन्त्रालय र 
आ. ि. 2074/75 देखख कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ।  

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

3. उद्दशे्यिः  
 कृवि उत्पादन एिं उत्पादकत्ि बढाउने,  
 व्यािसावयक तथा प्रततस्पधायत्मक कृवि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेरीय र विश् ि बजारसिँग 
प्रततस्पधायत्मक बनाउन,े  

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

4. रणनीततिः 
 कृवि उत्पादनको व्यािसावयकीकरण, विविधीकरण, गणुस्तर प्रिर्द्यन र ग्रामीण पूिायधारहरूको विकास र 
याखन्त्रकीकरण मार्य त उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाई आयआजयन र रोजगारीका अिसर िवृर्द् गरी खाद्य 
तथा पोिण सरुक्षा सतुनखित गने, 

 उन्नत र गणुस्तरीय बीउ विजनको सरुक्षा, वििाददका असरहरूलाई न्त्यूनीकरण, कृवि बाली, पशपुन्त्छी 
तथा मत्स्यतबमाको माध्यमबाट उत्पादन लागत कम गरी प्रततस्पधायत्मक क्षमता बढाउने, 

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

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

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

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

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

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

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

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

School) र बाह्य अनसुन्त्धानलाई थप सदुृढीकरण गने।  

5. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०7४ बमोखजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन िः 

 कृवि तथा कृविजन्त्य जैविक विविधता र जैविक प्रवितधसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 
 खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतधकार र खाद्य सम्प्रभतुा, खाद्यपदाथयको गणुस्तर तथा खाद्य स्िच्छतासम्बन्त्धी 
नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 कृवि तथा पशपुन्त्छीजन्त्य औिधी, सूक्ष्मतत्ि र जैविक वििाददको उपयोग र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, 
काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

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

 वििाददको स्तरीकरण, सूचना सङ्कलन, िगीकरण, सूचना प्रिाह र तनयमन, 
 कृविसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय व्यापार सहजीकरण, 
 कृवि त्याङ्क प्रणाली, अनसुन्त्धान, स्रोत संरक्षण, विकास र विस्तार, 
 कृवि तथा खाद्यसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय प्रत्यायन, प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला विकास र व्यिस्थापन, 
 रासायतनक तथा जैविक मल उत्पादन, आयात तथा प्रयोगसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, गणुस्तर 
तनधायरण, समन्त्िय र तनयमन, 

 कृवि, मत्स्य तथा पशपुन्त्छीजन्त्य महामारी तनयन्त्रण, 
 कृवि औद्योतगकीकरण, मत्स्य, पशपुन्त्छी उद्योग व्यिसायको अन्त्तर प्रादेखशक विकास, प्रिर्द्यन र समन्त्िय, 
 बीउविजन एिं नश् लसम्बन्त्धी राविय गणुस्तर तनधायरण र तनयमन, 
 अन्त्तरदेशीय चरन तथा खकय सम्बन्त्धी नीतत, काननु र तनयमन, 
 पशपुन्त्छीजन्त्य औिधी र दानाको नीतत, काननु, मापदण्ड, गणुस्तर तनधायरण, आयात अनमुतत र तनयमन; 
 पश ुखचवकत्सासम्बन्त्धी राविय नीतत, काननु, मापदण्ड र व्यिस्थापन, 
 पश ुखचवकत्सकको दताय, अनमुतत, निीकरण, खारेजी र तनयमन, 
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 दगु्ध र दगु्ध पदाथयबाट बनकेा िस्तहुरुको अनसुन्त्धान र विकास, 
 मास ुतथा मासजुन्त्य पदाथय र पश ुछाला तथा अन्त्य पदाथयसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 
 कृवि तथा पशपुन्त्छी तबमासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड, 
 पश ुसेिासम्बन्त्धी प्रयोगशालाको सम्बर्द्ता, 
 राविय वकसान आयोग, 
 नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद्, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरायविय संर् संस्थासिँग सखन्त्ध, सम्झौता, अतभसखन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन, 
 नेपाल कृवि सेिाको सञ्चालन।  

6. आतथयक ििय २०७6/७7 को बजेट िक्तव्यमा उखल्लखखत नीतत र काययक्रमका बुिँदाहरूको 
2076 र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
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नागररकको खाद्य अतधकार सरुखक्षत गदै 
गररबीको अन्त्त्य गनय, ठूलो सङ्ख्यामा रहेका 
कृिक पररिारको आयस्तर िवृर्द् गनय तथा 
सिल अथयतन्त्र तनमायण गनय कृविको 
आधतुनकीकरण, विखशिीकरण र 
व्यिसायीकरण गनयका लातग कृवियोग्य 
जतमनको उपयोग, तसिँचाइ, ग्रामीण सडक, 

ग्रामीण विद्यतुीकरण, उत्पादनको बजार तथा 
भण्डारण लगायतका क्षेरमा बजेट 
वितनयोजन गररएको। त्यस्तै, कृवि 
सामग्रीमा अनदुान, कृवि व्यिसायमा 
सहतुलयत ऋण तथा याखन्त्रकीकरणमा 
पुिँजीगत अनदुान समेतको काययक्रम अगातड 
बढाइएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 धानको उत्पादकत्िमा गत आतथयक ििय १.06 
प्रततशत िवृर्द् भई ५५ लाख ५० हजार ८ सय 
७८ मे. टन उत्पादन भएको। 

 मकैको उत्पादन 6.65 प्रततशतले िवृर्द् भई 
28 लाख 93 हजार 9 सय 87 मे. टन 
भएको र उत्पादकत्िमा 6.46% ले बढोत्तरी 
भई 3.02 मे.टन. प्रतत हेक्टर   पगुकेो। 

 आलकुो उत्पादन ३.६३% िवृर्द् भई ३२ लाख 
२५ हजार ८ सय ७९ मे. टन भएको। 

 तसिँचाइ सवुिधा विस्तारको लातग कृवि 
याखन्त्रकीकरण प्रिर्द्यन केन्त्र, धनिुा मार्य त  ८ 
स्थानमा तडपट्युिेलको जडान कायय सम्पन्न 
भएको। ९ सय स्यालो टयूििेलको सम्झौता 
कायय सम्पन्न भई ५ सय जडान भइसकेको। 

 रानीजमरा कुलररया तसिँचाइ आयोजना, कैलाली 
मार्य त  अनदुानमा 2 सय 84 कृवियन्त्र 
वितरणको लातग कृिक समूह/सहकारी छनौट 
गररएको। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजनाबाट 
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पािँचथरमा २, प्यूठानमा १ र अर्ायखािँचीमा ३ 
िटा कस्टम हायररङ्ग सेन्त्टर स्थापनाको लातग 
अनदुान प्रिाह भएको। यस आयोजनाका वितभन्न 
खजल्लामा रहेका पररयोजना कायायन्त्ियन 
इकाईबाट ८० कस्टम हायररङ्ग सेन्त्टर 
स्थापनाको लातग अनगुमन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी 
तनमायण कायय शरुू गररएको। 

 पशनुश् ल सधुारका लातग 4 लाख 58 हजार 9 
सय 50 पशहुरूमा कृतरम गभायधान गररएको, 1 
लाख 74 हजार 6 सय 34 तलटर तरल 
नाईट्रोजन खररद तथा वितरण गररएको, 5 लाख 
23 हजार 8 सय 28 डोज रािँगो, सािँढे तथा 
बोकाको जमेको िीयय संकलन गररएको, ४ 
करोड ५४ लाख मत्स्यका भरुा, ह्याचतलङ्क, 

एडभान्त्स, वर्िँ गररतलङ्कस तथा सौदयय माछा 
वितरण गररएको।  

 कृवि व्यिसायको जोखखम न्त्यूनीकरणको 
वहसाबले लाग ु गररएको कृवि तबमा काययक्रम 
अन्त्तगयत रू. २५ करोड ५१ लाख ९८ हजार 
तबमा सतमततलाई भकु्तानी भएको। 

 कृवि सामग्री कम्पनी तल. बाट यस आतथयक 
िियको र्ाल्गणु मसान्त्तसम्म २ हजार ९ सय 
५५ मे. टन गहुिँ, ४ मे. टन मसुरुो तथा ५ मे. 
टन तोरीको उन्नत बीउ वितरण गररएको। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजना 
मार्य त  ५ िटा सिँकलन केन्त्र तनमायण कायय 
अखर् बवढसकेको। रुकुम पखिममा १ िटा 
बीउ प्रशोधन प्लान्त्ट तनमायण सम्पन्न भएको। ६ 
िटा कृवि उपज भण्डारण र्र मध्ये २ िटाको 
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तनमायण कायय ५० प्रततशत भन्त्दा बढी भएको। 
93 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण 

पररयोजनालाई पनुसंरचना गरी विस्तार 
गररन।े आगामी आतथयक ििय पकेट, ब्लक, 

जोन र सपुरजोनका तनखश् चत मापदण्ड 
बनाई ३१ बाली विशेि र ८ पशपुालन 
गरी थप ३९ जोनमार्य त  ६९ हजार 
हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण 

पररयोजनाका काययक्रम विस्तार गररनेछ। 
सम्भाव्यताको आधारमा र्ापर र 
भटमासको जोन तनधायरण गररनेछ। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयाोजना 
अन्त्तगयत देशैभरर १ सय ६ िटा जोन (खाद्यान्न 
२२, तरकारी १७, आल ु१०, दलहन र तेलहन 
४, र्लरू्ल बाली २२, तनयायतजन्त्य उच्च मूल्य 
बाली १९ र पशपुालन तर्य  १२) र १६ िटा 
सपुरजोन (खाद्यान्न ६, तरकारी १, आल ु २, 

र्लरू्ल ३, कवर् १ र माछा ३) गरी १ सय 
२२ िटा जोन तथा सपुरजोन ७५ िटा 
खजल्लामा पररयोजना कायायन्त्ियन इकाई मार्य त  
काययक्रम सञ् चालन भइरहेको। 

 उपरोक्त जोन, सपुरजोनका विशिीकृत बाली 
िस्त ु 76 हजार हेक्टर क्षेरर्लमा विस्तार 
भएको। 

94 खाद्यान्न तथा पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन बढाई 
मलुकुलाई आधारभतू खाद्यान्नमा शीघ्र 
आत्मतनभयर बनाइनेछ।अन्त्डा र कुखरुाको 
मासकुो आत्मतनभयरतालाई ददगो बनाउिँदै 
आगामी ििय दूध, माछा, मास ु र ताजा 
तरकारीमा समेत आत्मतनभयर हनुे गरी 
पशपुालन, मत्स्य पालन र तरकारी खेती 
प्रिर्द्यन गररनेछ। आल ु र प्याजको 
आन्त्तररक उत्पादन बढाउने गरी विशेि 
काययक्रम सञ् चालन गररनेछ 

 खसी बोका उत्पादन तथा बजारीकरण काययक्रम 
सञ्चालनको लातग ९ खजल्लामा स्थान छनौट 
गरी सतमतत गठन पश् चात अतभमखुीकरण समेत 
गररएको।  

 यस आतथयक िियदेखख प्रधानमन्त्री कृवि 
आधतुनकीकरण पररयोजनामार्य त पशजुन्त्य 
िस्तहुरूमा समेत जोन तनधायरण गरी काययक्रम 
सञ् चालन गररएको तथा यस पररयोजनाका 
पकेट, ब्लक, जोन तथा सपुरजोनबाट तरकारी 
उत्पादन तथा बजारीकरणसिँग सम्बखन्त्धत 
काययक्रम सञ् चालन गररएको।  

95 
 

भ-ूचक्लाबन्त्दी मार्य त  सामूवहक, सहकारी र 
करार खेतीलाई प्रोत्सावहत गनय पहाडमा १ 
सय रोपनी भन्त्दा बढी र तराईमा १ सय 
विर्ा भन्त्दा बढी जतमन एकीकरण गरी 
व्यािसावयक खेती, पशपुन्त्छी पालन र 
जतडबटुी खेती गनेलाई तनखश् चत मापदण्डको 
आधारमा अनदुान, प्रावितधक सहयोग र 
मेखशनरी आयातमा कर सहतुलयत ददइनेछ। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण 
पररयोजनाका वितभन्न ईकाईबाट भ-ू 

चक्लाबन्त्दी खेती प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चालन 
गररएको।  

 चक्लाबन्त्दीमा आधाररत रही कृवि उत्पादन 
गनयको लातग जमु्लामा १ हजार ४ सय ४० 
रोपनी र डडेल्धरुामा १ हजार २ सय 
हेक्टरको माग संकलन भई कृिक समूहसिँग 
सम्झौता भएको।  
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   पररयोजना कायायन्त्ियन इकाई तसन्त्धपुाल्चोक 
मार्य त इन्त्रािती गाउिँपातलकामा ४ हजार 
रोपनीमा चक्लाबन्त्दी कृवि काययक्रम 
सञ्चालनको लातग सम्झौता भएको। 

 झापा खजल्लामा ४ सय रोपनीमा 
चक्लाबन्त्दीमा कृवि उत्पादन गनयको लातग 
सम्झौता भएको। 

 उदयपरुको िेलका न.पा.मा जग्गा 
चक्लाबन्त्दी गरी एकीकृत नमनुा कृवि र्ामय 
तथा कृवि बजार पूिायधार विकास गनय 
सहयोग गनयको लातग सशतय बजेट हस्तान्त्तरण 
गररएको। 

96 रासायतनक मलको सियसलुभ आपूततय 
सतुनखश् चत गरी कृवि उत्पादन बढाउन 
रासायतनक मल खररदको अनदुान ५० 
प्रततशतले िवृर्द् गररएको। मलखादको 
सन्त्ततुलत प्रयोगमार्य त माटोको गणुस्तर र 
उत्पादकत्ि िवृर्द् गनय कृवि सामग्री कम्पनी 
तलतमटेडमा सतमखश्रत मल बनाउन े मेखशनरी 
जडानको लातग बजेट व्यिस्था गरेको। 

 कृवि सामग्री कम्पनी तल. तथा साल्ट टे्रतडङ्ग 
कम्पनीबाट यरुरया १ लाख ५७ हजार ८ सय 
६ मे. टन, तड.ए.वप. ८८ हजार ४ सय २८ 
मे. टन तथा पोटास ४ हजार ३ सय १ मे. टन 
गरी जम्मा २ लाख ५० हजार ५ सय ३५ 
मे. टन रासायतनक मलखाद तबक्री वितरण 
गररएको।  

 सतमखश्रत मल बनाउने कारखाना तनमायण र 
मल गोदामर्र तनमायण सम्बन्त्धमा कृवि सामाग्री 
कम्पनी तलतमटेडमा नेपाल सरकारले शेयर 
लगानी बापत\ रू. ३४ करोड ६५ लाख 
तनकासा गररएको।  

 २० हजार मे. टन क्षमताको रासायतनक मल 
गोदाम र्र तनमायण मध्ये ५ हजार मे. टन 
क्षमताको विराटनगरमा, १० हजार मे. टन 
क्षमताको िीरगञ्जमा र ५ हजार मे. टन 
क्षमताको निलपरासीमा तनमायण कायय शरुु 
भइसकेको। 

97 सहकारी मार्य त  रेशम, कपास र ऊन 
खेतीको लातग उत्पादन र प्रशोधन 
कारखाना स्थापनाका लातग अनदुानको 
व्यिस्था गरेको। साना वकसान विकास 

 उख ु उत्पादक कृिकहरूलाई अनदुान ददन े
नीततअनरुूप कृवि विभागमा वितनयोखजत रकम १ 
अबय 33 करोड 53 लाख रुपैयािँ (९५ 
करोडमा थप गररएको रकमसवहत) सम्बखन्त्धत 
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बैंकको कृवि कजाय काययक्रम प्रभािकारी 
बनाउन संस्थागत सधुार गररनेछ। मझौला 
तथा साना वकसान उद्यमीको सलुभ कजायमा 
सहज पहुिँच सतुनखश् चत गनय साना वकसान 
विकास बैंक मार्य त  पररयोजनाकै तधतोमा 
सहतुलयतपूणय कजाय प्रिाह गररने। उख ु
उत्पादक वकसानहरूलाई उत्पादन 
पररमाणका आधारमा अनदुान ददइनेछ। 

८ कोि तथा लेखा तनयन्त्रक कायायलयहरूमा 
पठाइएकोमा हालसम्म सनुसरी, तसराहा, सलायही, 
बारा, निलपरासी (िदयर्ाट ससु्ता पखिम) र 
कञ्चनपरु खजल्लामा गरी जम्मा 49 करोड 2 
लाख 16 हजार रुपैयािँ भकु्तानी भएको। 

98 बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बीउ 
प्रततस्थापन दरमा िवृर्द् गररनेछ। जैविक र 
स्थानीय प्रजाततका बीउ विजनहरूको 
संरक्षण र विस्तार गररनेछ। सबै प्रदेशमा 
बीउको गणुस्तर परीक्षणको व्यिस्था गनय 
आिश्यक बजेट व्यिस्था गररएको छ। 

 धानमा हददयनाथ हाईतिड धान-१, हददयनाथ 
हाईतिड धान-३, हददयनाथ साम्बा मंसलुी, 
हददयनाथ बोरो धान-१, सरु्द्ोधन काला नमक 
उन्त्मोचनको प्रवक्रयामा रहेको र अन्त्यको 
प्रस्तािना तयार हनुे क्रममा रहेको।  

 वितभन्न ८८ बालीका ६ सय ६८ जातहरू 
संकलन गररएको। 

 ३७ बालीका ३ सय ७० स्थानीय जातका 
बीउलाई सरुखक्षत रूपमा मध्यकालीन तथा 
दीर्यकालीन संरक्षण कक्षमा राखखएको। 

99 आगामी ५ िियतभरमा र्लरू्ल बालीले 
ढाकेको क्षेरर्ल दोब्बर बनाउने गरी 
र्लरू्लको विरुिा उत्पादन र वितरण 
काययक्रम सञ्चालन गररनेछ। साियजतनक र 
तनजी साझेदारीमा हािापानी तथा धरातलीय 
सम्भािना अनरुूपका र्लरू्ल खेती विस्तार 
गररनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी 
बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेखजङ्ग र 
िाखण्डङ्ग गरी तनयायत गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

 १ लाख ९७ हजार वहउिँदे तथा सनु्त्तला जात 
एिं कवर् तबरुिा उत्पादन भई स्याहार 
भइरहेको र ८६ हजार र्लरू्ल रुट स्टकको 
उत्पादन गररएको।  

 62 हजार 1 सय 40 वहउिँदे विरुिा तथा 1३ 
हजार १ सय ६१ सनु्त्तला जात तथा ििे 
र्लरू्लको तबरुिा वितरण भएको।  

 १५ .५ केजी के्रब एप्पल (Crab Apple) को 
बीउ सिँकलन र तबक्री वितरण गररएको। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजना 
मार्य त  तनमायण हनुे ३३ िटा पोि हाभेि सेन्त्टर 
मध्ये १ स्थापना भइसकेको। 

100 स्थानीय तहमा र्मु्ती प्रयोगशाला मार्य त  
माटो परीक्षण र माटोको गणुस्तर परीक्षण 
गने व्यिस्थालाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। 

वििादीजन्त्य पदाथयको प्रयोगको तनयमन र 

 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्म माटो परीक्षण भ्यानबाट ४ 
स्थानमा माटो परीक्षण खशविर सञ्चालन 
गररएको। वितभन्त् न स्थानमा रहेका वििादद 
अिशेि रतु विश्लिेण परीक्षण प्रयोगशाला (RBPR 
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व्यिस्थापनका लातग आिश्यक प्रबन्त्ध 
गररनेछ। शहरी क्षेरमा र्रबाट तनस्कन े
र्ोहोर व्यिस्थापन गरी अगायतनक तरकारी 
उत्पादन गनय कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

Lab) मार्य त  56 हजार 1 सय 68 नमनुा 
परीक्षण कायय भएको।  

 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाईन तथा वििादी व्यिस्थापन 
केन्त्रबाट तनयतमत रूपमा विरुिा स्िस्थताको 
प्रमाणपर र आयात ईजाजतपर जारी भई आयात 

तनयायतमा सहजीकरण गरररहेको।  
 र्ाल्गनु मवहनासम्म ४ हजार ९ सय ७७ 
विरुिा स्िस्थताको प्रमाणपर र २३ हजार ७८ 
िटा आयात ईजाजतपर वितरण गररएको।  

 ३८ पटक पोि ईखन्त्ट्र क्िारेखन्त्टन तनरीक्षण 
गररएको। 

101 सबै प्रदेशमा नमनुा अगायतनक कृवि र्ामय 
स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ। कणायली 
प्रदेश लगायतका पहाडी खजल्लामा प्राङ्गाररक 
उत्पादनलाई जोड ददइनेछ। सहकारी 
समदुाय र तनजी क्षेरको सहकाययमा ठूला 
क्षमताका बायोग्यास प्लान्त्ट स्थापना गरी 
एल.वप. ग्यािँसको खपतलाई कम गनुयका 
साथै बायोस्लरीबाट प्राङ्गाररक मल उत्पादन 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ। कृवि सीप तसकेर 
िैदेखशक रोजगारीबाट र्केका यिुाहरूलाई 
अगायतनक कृवि व्यिसाय गनय प्रोत्सावहत 
गररनेछ। 

 बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा कणायली 
प्रदेशका सबै कृवि ज्ञान केन्त्रहरू एिं प्रदेश नं. 
१ का केही स्थानीय तहहरूबाट कृवि काययक्रम 
सञ्चालनको लातग सशतय रूपमा बजेट 
हस्तान्त्तरण गररएको।  

102 सहकारी मार्य त  कृवि उपजहरूको थोक 
बजार व्यिस्थापनको लातग प्रदेश तथा 
स्थानीय तहको समेत सहकाययमा 
अत्याधतुनक कृवि बजार पूिायधारहरूको 
तनमायण तथा सञ्चालन गनय प्रदेश तथा 
स्थानीय तह मार्य त  अनदुान ददन े व्यिस्था 
तमलाएको। उत्पाददत कृवि उपजहरूको 
सहजरूपमा बजार सतुनखित गनय देशका 
वितभन्न भागमा तनमायणाधीन र्लरू्ल थोक 
तथा हाट बजार र कृवि थोक बजारको 
तनमायणलाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। 

  रुपन्त्देहीमा य.ु एच. वट. तमल्क प्लान्त्ट तथा 
कोहलपरु बािँकेमा धलुो दूध कारखाना 
स्थापनाको लातग DPR तयार गनयको लातग 
सम्झौता सम्पन्न भएको। 
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10४ आगामी आतथयक िियमा सबैलाई स्िस्थ 
आहार अतभयान जनस्तरसम्म पगु्ने गरी 
सञ्चालन गररनेछ। खाद्यान्न भण्डारण 
क्षमतामा िवृर्द् गरी खाद्य िस्तकुो गणुस्तर 
सतुनखित गनय कीटनाशक वििाददको 
प्रयोगलाई सरुखक्षतस्तरमा रा् नपुने व्यिस्था 
तमलाइनेछ। सबै प्रदेशमा खाद्य गणुस्तर 
प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ। गणुस्तरहीन 
कृविजन्त्य िस्तकुो आयात तनयन्त्रण 
गररनेछ। 

 ४ हजार ६ सय ७५ पटक पशपुन्त्छी 
क्िारेन्त्टाईन जािँच, १ हजार १ सय २६ िटा 
पशजुन्त्य औितध र खोपको गणुस्तर परीक्षण, 
दूधको ४ सय ३५, दानाको १ हजार ९ सय 
८० र र्ािँसको ६ सय २२ नमूना संकलन 
तथा परीक्षण कायय सम्पन्न गररएको।  

 १ हजार ३ सय ४० नमनुा संकलन गरी दूध 
तथा मासमुा ड्रग रेतसड्य ुपरीक्षण गररएको। 

 

105 
कृवि क्षेरमा प्रावितधक जनशखक्त आपूततय 
गनय एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक 
प्रावितधक उपलब्ध गराउन े व्यिस्था गररन े
छ। यसका अततररक्त कृवि तथा िन 
अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत 
विद्याथीलाई ईन्त्टनयतसप गराउन े व्यिस्था 
गररएको। 

 कृवि तथा िन विश्वविद्यालय र महेन्त्ररत्न 
बहमुखुी क्याम्पस, ईलामका २ सय ३० 
विद्याथीहरूलाई प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण 
पररयोजनाको वितभन्न जोन तथा सपुरजोनहरूमा 
ईन्त्टनयको रूपमा पररचालन  गररएको। 

106 कृवि तथा पशपुन्त्छीसम्बन्त्धी प्रावितधक ज्ञान 
र सीप प्रदान गनय स्थावपत कृवि ज्ञान 
केन्त्रहरूको क्षमता बढाई वकसानहरूलाई 
आिश्यक परामशय तत्कालै उपलब्ध गराउन े
गरी कल सेन्त्टरको रूपमा विकास 
गररनेछ। कृवि अनसुन्त्धान केन्त्र र कृवि 
क्याम्पसहरूलाई कृवि अनसुन्त्धान काययमा 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 

 लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेसन पररयोजनाबाट 
मार पशपुालनसम्बन्त्धी 1 सय 8 स्थानमा 
कृिक पाठशालाहरु सञ् चालनमा रहेको छन । 

१०७ प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकाययमा कृवि 
तथा पशपुन्त्छी र्ामयहरूलाई उत्कृि 
केन्त्रको रूपमा विकास गररनेछ। प्रदेश ५ 
र सदूुरपखिम प्रदेशमा नयािँ कृवि अनसुन्त्धान 
केन्त्रको स्थापना गररनेछ। सामूवहक, 

सहकारी, कबतुलयती र करार खेतीमा 
यिुाहरूलाई प्रोत्सावहत गररनेछ। 

 प्रदेश नं ५ को लातग रोल्पा खजल्लाको गंगादेि 
गाउिँपातलकाको वहलेचौर िडा नं. ३ मा तथा 
सदूुरपखिम प्रदेशमा कृवि अनसुन्त्धान केन्त्र 
स्थापनाको लातग कैलाली खजल्लाको गोदािरी 
नगरपातलका क्षेरतभरको १ सय तबर्ा जतमन 
प्रातप्तको प्रकृया अगातड बढाइएको।  

 वितभन्न पश ु विकास र्ामयबाट बहिुिीय र्ािँसको 
३७ हजार ९ सय ४८ खस्लप सेट्स तथा 
१२.९४ मे. टन र्ािँसको बीउ तबक्री वितरण 
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गररएको। 

 इलाम र रुकुममा रहेको सरकारी कृवि र्ामयमा 
नेचरुल्ली भेखन्त्टलेटेड ग्रीन हाउस तनमायण कायय 
सम्पन्न भएको। 

 बाख्रा विकास र्ामय बवुढतोला र बाख्रा विकास 

र्ामय खचत्लाङ्गको र्ामयमा भौततक पूिायधार सधुार 
गररएको। 

 रखञ्जतपरु र्ािँसे िाली र्ामयमा बीउ प्रशोधन र 
भण्डारण इकाई तनमायणको कायय शरुू गररएको। 

7. आतथयक ििय २०७6/७7 को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
 दूध उत्पादनमा गत िियको र्ागनु मसान्त्तको तलुनामा 4.24% ले िवृर्द् भई १५ लाख ६ हजार 

मेवट्रक टन, मासमुा 6.12% ले िवृर्द् भई 2 सय 52.62 हजार मेवट्रक टन, अण्डामा 8.04% ले 
िवृर्द् भई १ अबय 11 करोड 62 लाख गोटा पगुकेो .  

 खाद्य तथा गणु तनयन्त्रण विभागको अगिुाईमा खाद्य तथा दाना बजार/उद्योग/ होटेल/रेिुरेन्त्ट ३ 
हजार ७ सय ९ पटक अनगुमन गररएको। १० हजार ५७ खाद्य नमूना तथा ३ सय ५ िटा 
आहारपरुक खाद्य पदाथय विश्लिेण गररएको। वितभन्न िस्तकुो १४ हजार ७ सय ९ िटा आयात 
अनमुततपर जारी गररएको तथा ५ सय ३७ होटेल स्तरीकरण लोगो वितरण एिं २८ िटा मदु्दा दायर 
गररएको। 

 सरकारी र्ामयबाट २ मे.टन रेशम कोया, ५ सय बक्स रेशम िीज र ४ सय ५० के.जी. रेशम बीज 
कोया उत्पादन भएको। 

 वििादी अिशेि रतु विश्लिेण प्रयोगशालालाई आिश्यक पने जनशखक्त तथा बजेट सतुनखित भएको 
हनुाले यस अितधमा वितभन्न प्रयोगशालाहरू मार्य त  56 हजार 1 सय 68 नमनुाहरू परीक्षण 
भएको। परीक्षण गररएका मध्ये ५६ हजार ९७ हररयो, 28 पहेंलो र 43 रातो गरी सरोकारिाला 
तनकायलाई नततजा प्रदान गरी आिश्यक सझुाि प्रदान गररएको। 

 नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद् बाट धानको १ सय ७८.८७ मे.टन, मकैको ३१.३८ मे.टन, अन्त्य 
खाद्यान्नको (जौ, कोदो, र्ापर) ३.३५ मे.टन, आलकुो १०.७३ मे.टन, दलहनको १.५९ मे.टन, 

तेलहनको १.३० मे.टन, उखकुो ६०.० मे.टन, तरकारीको १.० मे.टन, अदिुाको ४.५० मे.टन, 

बेसारको १.५ मे.टन, ढैंचाको ०.४० मे.टन, र्ािँसको ६.९३ गरी जम्मा ३ सय १ मे. टन, श्रोत बीउ 
उत्पादन भएको। ८१ हजार ८ सय ७६ िटा वप्रबेतसक आलकुो बीउ तथा ६ लाख २ हजार २३ 
तरकारी बेनाय उत्पादन भई नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद्का वितभन्न स्थानमा रहेका कायायलयहरुबाट 
तबक्री वितरण भएको। 

 पश ु स्िास््य तथा जनस्िास््य काययक्रम अन्त्तगयत ३ करोड १८ लाख ३ हजर ७ सय डोज खोप 
उत्पादन भई प्रदेश कायायलय मार्य त वितरणको व्यिस्था गररएको। 
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 पशपुन्त्छी रोग अन्त्िेिण प्रयोगशालहरू मार्य त  रोग तनदानको लातग 27 हजार 1 सय 17 नमनुा 
संकलन तथा परीक्षण गररएको तथा दूध, रू्ल, मासकुो १ सय ८४ नमूनामा इन्त्सेखक्टसाईड, 

पेखस्टसाईड, हामोन परीक्षण गररएको। 

 २०७६ मंतसर ६ देखख ९ गतेसम्म आयोजना गररएको चौथो राविय कृवि याखन्त्रकीकरण प्रदशयनी, मा 
कररब ५० हजार अिलोकनकताय सहभागी भएको। 

 तरकारी बीउ उत्पादन केन्त्र, ईलाममा यसै आतथयक िियबाट तन्त्त ुप्रजनन वितधबाट अलैँचीको बेनाय 
उत्पादन काययक्रमको सरुुिात गररएको। 

8. आतथयक ििय २०७५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
 लागत साझेदारीमा यरुरया २ लाख १५ हजार ७ सय ३३.४ मे. टन, तड. ए. वप. १ लाख २२ हजार 
१ सय १६.४ र पोटास ७ हजार ३ सय ७७.२ मे. टन. गरी जम्मा 3 लाख 45 हजार 227 मे. 
टन. रासायतनक मल तथा 4 सय 24 मे. टन कृवि चनु वितरण भएको। भैरहिामा १ हजार मे. 
टनको गोदाम तनमायण कायय र िीरगञ् ज गोदाम तथा कायायलय भिन, सेड तनमायण काययको सम्झौता 
भएको। 

 ३ हजार ४ सय ३३ मे. टन उन्नत बीउ तबक्री वितरण भएको। उन्नत बीउको सतुनखितताका लातग 
नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद् बाट 9 सय 50 मे. टन स्रोत बीउ उत्पादन गरी सरकारी तथा तनजी 
बीउ उत्पादन कम्पनीलाइय उपलब्ध गराइएको। बीउ प्रततस्थापन दर 14.87% बाट 16.36% मा 
पगुकेो। 

 कृवि तथा पशपुन्त्छी व्यिसायको जोखखम न्त्यूनीकरणका लातग कृिकहरुलाइय कृवि तथा पशपुन्त्छी तबमामा 
आबर्द् गराइय कुल 18 अबय 2 करोड बराबर कृवि तथा पशधुन तबमा गररएको र सोको वप्रतमयममा 
75% अनदुानका लातग रू. 86 करोड अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

 वितभन्न सरकारी र्ामयहरूबाट २ लाख १९ हजार ४० र्लरू्ल तबरुिा उत्पादन भएको। १ लाख २७ 
हजार ३ सय ९९ र्लरू्ल तबरुिा तबक्री वितरण गररएको र ३ लाख २५ हजार र्लरू्ल रुट स्टक 
उत्पादन भएको। कवर्को १२ हजार तबरुिा उत्पादन गरी 10 हजार तबरुिा तबक्री वितरण भएको। 

 सरकारी र्ामयमार्य त  वितभन्न तरकारीको प्रजनन  बीउ १८ के.जी. र मूल बीउ १ हजार ९ सय ९१.6 

के.जी. उत्पादन तथा वितरण भएको। ३ हजार ७ सय २३ ग्राम िणयशंकर जात शृ्रजनाको बीउ 
उत्पादन तथा वितरण भई कररब ७ सय १५ रोपनी क्षेरर्लमा गोलभेडा उत्पादनमा सहयोग 
पगुकेो।कररब २ लाख अलैँची तथा २६ लाख ६४ हजार तरकारीको बेनाय उत्पादन तथा वितरण 
गररएको। ८ के.जी. आलकुो वट.वप.एस. तथा 10.6 के.जी. िेतसक बीउ उत्पादन तथा वितरण 
गररएको। कृवि ज्ञान केन्त्र मार्य त ३ खजल्ला (सनुसरी, कवपलिस्त ु र कञ् चनपरु)मा बगर खेती 
काययक्रम सञ् चालन गररएको। प्राङ्गाररक तमशन काययक्रमलाई अतभयानको रूपमा बाग्मती र गण्डकी 
प्रदेशमा सञ् चालन गररएको। 

 पश ुनश् ल सधुारका लातग 6 लाख 22 हजार 6 सय 19 मारा कृतरम गभायधान काययक्रम सञ्चालन 
गररएको, 2 लाख 66 हजार 8 तलटर तरल नाइट्रोजन उत्पादन तथा वितरण गररएको, 6 लाख 65 
हजार 8 सय 15 डोज रािँगो, सािँढे तथा बोकाको जमेको िीयय र 1 सय िटा उच्च प्रजनन  मान 
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भएका गाइयको भ्रणु खररद गररएको। यसबाट 1 लाख 18 हजार 5 सय 47 िणयशंकर बाच्छी र 
उन्नत नस्लका 52 हजार 3 सय पाडी उत्पादन भएको। यसबाट आगामी 3 िियपतछ दूध उत्पादनमा 
1.67% ले िवृर्द् हािँतसल गनय पूिायधार तयार भएको। 

 1 हजार 57 िटा स्यालो ट्युििेल र 23 तडप ट्युििेल जडानबाट 4 हजार 92 हेक्टर क्षेरर्लमा 
थप तसिँचाइ सवुिधा उपलब्ध भएको र 40 सौयय तसिँचाइ र 1 हजार 2 सय 49 साना तसिँचाइबाट थप 
1 हजार 9 सय 33 हेक्टर क्षेरर्लमा तसंचाइय सवुिधा उपलब्ध भएको। 

 ८ खजल्लाका १२ खचनी उद्योगमा उख ुतबक्री गने कृिकहरूलाइय प्रतत खक्िन्त्टल रू. 65।28 का दरले 
हनु आउन ेकुल रकम रू. 92 करोड 7 लाख 20 हजार अनदुान स्िरूप भकु्तानी गररएको।  

 बटुिल, कटहरी, झापा तथा महेन्त्रनगर धनिुामा क्षेरीय थोक बजारहरू तनमायण सम्पन्न भएको। 
नारायणगढको क्षेरपरुमा रहेको महानगर र्लरू्ल तथा तरकारी थोक बजार मार्य त तरकारी तथा 
र्लरू्लको अक्सन बजार शरुुिात गररएको। महेन्त्रनगर, धनिुा र दमक, झापामा आधतुनक नमनुा 
पशपुन्त्छी बजार सञ्चालनमा ल्याइएको। कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकीकरण प्रबर्द्यन 
काययक्रम मार्य त  ९ स्थानहरूको लातग कृवि थोक बजारको विस्ततृ पररयोजना प्रततिेदन (DPR) तयार 
गररएको। 

 कृिकहरूको उत्पादनको उखचत मूल्य प्रातप्तको सतुनखितताका लातग मु् य बालीहरूमा आ. ि. 
2075/076 को लातग चैते र ििे धान (मोटा धानको रू. 2 हजार 3 सय 32.22 र मध्यम 
धानको रू.2 हजार 460.57 प्रतत खक्िन्त्टल), गहुिँको रू. 2 हजार 6 सय 88.66 प्रतत खक्िन्त्टल 
न्त्यूनतम समथयन मूल्य तनधायरण गरी तसर्ाररस गररएको र उखकुो रू. 5 सय 36.52 प्रतत खक्िन्त्टल 
न्त्यूनतम खररद मूल्य तनधायरण भएको। 

 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना, उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना, वहमाली 
आयोजना, व्यािसावयक कृवि तथा व्यापार आयोजना लगायतबाट देशभररमा वितभन्न बाली र 
पशिुस्तहुरूका 3 हजार 1 सय 85 व्यािसावयक र्ामय स्थापना भइय सञ्चालनमा रहेको। पूरक अनदुान 
पर्द्ततमा सञ्चालन भएका यी आयोजनाहरूबाट कररब रू.४ अबय र्ामय विकासमा लगानी भएको र 
त्यततकै पररमाणमा तनजी क्षेरबाट समेत लगानी भइय व्यािसावयक कृवि प्रणालीको विकास भएको। 

 नेपाल कृवि अनसुन्त्धान पररिद् बाट वितभन्न बालीका 11 जात उन्त्मोचन हनुकुा साथै ४७ जात दताय भइय 
तसर्ाररस भएको। कृवि तथा पशपुन्त्छी क्षेरमा 19 प्रवितध विकास भएको र 76 बालीहरूको 5 सय 
39 स्थानीय जातहरू संकलन गरी जैविक विविधता संरक्षण गररएको। 

 भेटेररनरी गणुस्तर तथा औितध तनयमन प्रयोगशाला र लाइयभस्टक व्यिस्थापन प्रयोगशालाबाट H.P.L.C. 
र अटोमेवटक एनालाइजरको प्रयोग गरी दाना, मास ुर दूधको गणुस्तरको परीक्षण शरुु गररएको। 

 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनकीकरण पररयोजना अन्त्तगयत 2 हजार 7 सय 76 कृवि उत्पादन पकेट क्षेर, 
3 सय 36 ब्लक, 69 जोन तथा 14 सपुरजोन स्थापना भइय कृवि उत्पादन सामग्री आपूततय र 
व्यिस्थापन, याखन्त्रकीकरण लगायत उत्पाददत िस्तहुरूको प्रशोधन र बजारीकरणका लातग सहयोग 
गररएको। साथै, यस पररयोजना मार्य त  72 कस्टम हायररङ्ग सेन्त्टर, 71 पोि हाभेि सेन्त्टर, 3 सय 
82 हेक्टरमा माछा पोखरी तनमायण, 33 सेमी हाइटेक ग्रीन हाउस तनमायण, 1 िटा TMR उद्योग, 
रविक स्टोर 2 र प्रशोधन उद्योग 2 तनमायण भएको। 
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 मलुकुका वितभन्न ९ खजल्लामा कुखरुामा रै्तलएको बडय फ्लू रोग प्रभािकारी ढङ्गबाट तनयन्त्रण 
गररएको। सो रोगलाइय तनयन्त्रणमा ल्याउनको लातग 1 लाख 16 हजार 7 सय 2 पन्त्छी, 21 हजार 
1 सय 82 के. जी. दाना र 50 हजार 7 सय 66 गोटा अण्डा नि गररएको र कृिकलाइय क्षततपूततय 
बापतको रकम रू.८ करोड 10 लाख 86 हजार मध्ये 6 करोड 57 लाख 29 हजार वितरण 
गररएको। 

 माछापालन व्यिसायलाइय व्यिसायीकरणका लातग सहयोग गनय संर् मातहतका र्ामय केन्त्रहरूबाट १ 
करोड ५ लाख ७५ हजार माछाका भरुा उत्पादन गरी कृिकहरूलाइय वितरण गररएको। 

 स्रोत बीउको उत्पादन तथा वितरणमा सहजताका लातग बीउ तबजन िासलात तयार गररएको। साथै 
तबतभन्न सरकारी र्ामय तथा आयोजना सहयोगमार्य त  1 हजार 2 सय 37 हेक्टरमा र्ािँसेबाली विस्तार 
गरी पश ुआहारा आपूततयमा योगदान पगुकेो। 

  वकसान हकवहत र सरुक्षाको सतुनिखचतताको लातग राविय वकसान आयोग गठन भइय संर्, प्रदेश तथा 
स्थानीयस्तरमा वकसान संर्/संगठनहरूको अतभमखुीकरण तथा क्षमता अतभिवृर्द्सिँगै वकसानहरूको 
समस्या समाधानाथय अन्त्तरकृया लगायतका काययक्रमहरू तनरन्त्तर सञ्चालन भएको। वकसान कल 
सेन्त्टरमा कुल 1 हजार 1 सय 41 जना वकसानले सम्पकय  गरी आफ्नो व्यिसायमा सधुार गनय सक्षम 
भएका।  

 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रमबाट जारी हनुे प्रमाणपरहरू विद्यतुीय माध् यमबाट 
जारी हनु े व्यिस्था तमलाइएको, आक्रामक तसपाही कीराको प्रकोपबाट समयमै सजग रहन कृिक एिं 
अन्त्य सरोकारिालाहरूमा सचेतनाका लातग नेपाली रेतडयो नेटिकय मार्य त  देशका १ सय भन्त्दा बढी एर्. 
एम. रेतडयोहरू तथा टेतलतभजनबाट सचेतना काययक्रम प्रसारण गररएको। आयात इजाजतपर वितरण 
(EP) 37277 र तबरुिा स्िस्थताको प्रमाणपर वितरण (PC) 7279 गरी कुल ४४ हजार ५ सय ५६ 
इजाजतपर तथा प्रमाणपर वितरण भई आयात तनयायत सहजीकरणमा सहयोग पगुकेो। 

 पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा तनयमािली, 2056 को अनसूुची १० मा संशोधन गररएको, तराईमा वितरण 
गररएका ठूला मेखशनरीको प्रभािकाररता अध्ययन भएको, पहाडी क्षेरमा सञ्चातलत साना तसिँचाइ 
काययक्रमको ड्राफ्ट प्रततिेदन तयार भएको। 

  रेन्त्बोट्राउट तथा पंगातसयस माछापालनको अध्ययन भएको, Contingency Plan तथा मनसनु पूिययोजना 
कायययोजनाको ड्राफ्ट प्रततिेदन तयार भएको, कृवि औजार कारखाना, िीरगञ्जको स्थापना र सञ्चालनको 
मोडातलटीसम्बन्त्धी प्रततिेदन तयार भएको। 

 कालीमाटी र्लरू्ल तथा तरकारी बजारमा बजार सूचना प्रणाली स्थापना गनुयको साथै बजार 
अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाइएको र कृिक समूह र सहकारीलाई कृवि उपज बजारीकरणका लातग 
9% स्टल उपलब्ध गराइएको। 

 खाद्य प्रवितध तथा गणु तनयन्त्रण विभागबाट 14 हजार 8 सय 83 खाद्य नमनुा विश्लिेण गररएको र 
45 हजार 6 सय 44 पटक खाद्य आयात तनयायत तनरीक्षण तथा प्रमाणीकरण गररएको। कुल 1 सय 
47 मदु्दा दायर गररएको र 27 िटा होटल स्तरीकरण लोगो वितरण गररएको। खाद्य प्रयोगशालाको 
नमनुा विश्लिेण नततजामा अन्त्तरायविय मान्त्यता तथा विश्वसनीयता बढाउन ISO 7025:2017 बमोखजम 21 
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प्रकारका खाद्य पदाथयको 1 सय 1 रासायतनक, जैविक वििादद र माइक्रोबाइलोखजकल परीक्षण 
प्यारातमटरहरूमा अन्त्तरायविय एक्रीतडटेशन प्राप्त गरेको। 

 पशपुन्त्छी एिं पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथयको आयात तनयायत गदाय संक्रामक रोग समेत सनय सक्ने जोखखम 
रहेको यथाथयलाइय हृदयङ्गम गरी पश ुस्िास््य तथा पश ुसेिा ऐन, 2055 र सोको तनयमािली, 2056 
लाइय कडाइका साथ पररपालना गनय प्रभािकारी ढङ्गबाट पश ु क्िारेन्त्टाइन चेकपोस्टहरूबाट कायय 
भइरहेको। 3 हजार 3 सय 82 क्िारेन्त्टाइन जािँच भएको। 

 सकु्खा सहन सक्न े धानको जात ७ र डिुान सहन सक्ने जात ४ विकास गरी कृिकस्तरबाट 
अिलम्बन भएको। 

 माटो अनकूुलको खाद्यान्न उत्पादनलाइय प्रोत्साहन गनय 4 िटा माटो परीक्षण मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान 
खररद गरी उपयोगमा ल्याइएको र ६ िटा माटो तथा बाली संरक्षण तमनी ल्याब सञ्चालन गररएको। 
जलिाय ु अनकूुल खेती प्रणालीलाइय व्यिखस्थत गनय "कृवि मौसम सल्लाह सेिा बलेुवटन" तयार गरी 
कृिकहरूमा वितरण भइरहेको र सो सम्बन्त्धी जानकारी िेबसाइट www.namis.gov.np र "हाम्रो कृवि" 
एपमा समाविि गरी सरोकारिालाहरूसम्म परु् याइएको। 

 खोरेत, वप.वप.आर., स्िाइन वर्भर, एच.एस. वि.क्य,ु रेविज लगायतका 13 प्रकारका पशपुन्त्छीका रोग 
तबरुर्द् ३ करोड ३४ लाख १७ हजार ८ सय मारा खोप उत्पादन भइय क्षेरीयरूपमा स्थावपत भ्याखक्सन 
बैंकहरू मार्य त १ करोड ४१ लाख ५ हजार पशपुन्त्छीहरुलाइय सरकारी स्तरमा तनिःशलु्क खोप लगाइय 
उखल्लखखत रोगहरूबाट संरक्षण गररएको।  

 ५ िटा प्रदेशको ६ कृवि थोक बजारस्थलमा वििादद अिशेि रतु विश्लिेण परीक्षण प्रयोगशाला (RBPR 

Lab) सञ्चालन गरी कुल 6 हजार 6 सय 3 नमनुा परीक्षणबाट प्राप्त नततजाअनरुूप खाद्य स्िच्छता तथा 
गणु तनयन्त्रणमा योगदान परु् याइएको। 

 अविकन स्िाइन रोग देशमा तभतरन नददन रोग रै्तलएका मलुकु तथा त्यस्ता मलुकुको बाटो भएर 
बङ्गुर र बङ्गुरजन्त्य उत्पादनहरूको आयातमा प्रततबन्त्ध लगाइएको र पश ुक्िारेन्त्टाइन कायायलयहरू र 
भन्त्सारका तनकायहरूलाइय समेत सजग गराइय बङ्गुरपालन व्यिसायको संरक्षण गररएको। 

 जमु्ला, हमु्ला, मगु ु खजल्लाहरूमा रैथाने बाली प्रिर्द्यन काययक्रम सञ्चालन गनुयका साथै बाजरुा खजल्लामा 
अगायतनक कोशेली र्र स्थापना गररएको। 

 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना अन्त्तगयत कणायली र सदूुरपखिम प्रदेशका 10 
खजल्लाहरूमा 1 सय 64 उप-आयोजनाहरू कायायन्त्ियन गनय रू.17 करोड 17 लाख रकम बराबरको 
अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

 सहकारी खेती साना तसिँचाइ मल बीउ ढुिानी काययक्रमतर्य  दगुयम क्षेरका कृिकहरूलाइय मल/बीउ 
ढुिानी तथा तसिँचाइ सवुिधाको लातग सहयोग प्रिाह गनयको लातग स्थानीय तहहरूमा बजेट वितनयोजन 
गररएको। 

http://www.namis.gov.np/
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9. आतथयक ििय 2075।76 को खदु बजेट तथा खचयको यथाथय वििरणिः 
चाल ुखचय                (रू.हजारमा) 

ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 
3120113 कृवि, भतूम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 172685 123161 71.00 
3120123 कृवि विभाग 603634 310012 51.36 
3120203 कपास विकास सतमतत 22100 20196 91.39 
3120213 राविय खचया, कवर् तथा अलैँची विकास बोडय 84600 76184 90.05 
3120223 राविय वकसान आयोग 55200 44931 81.4 
3120233 पश ुसेिा विभाग 1010099 963007 95.34 
3120253 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 7500 6454 86.05 
3121023 कृवि विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय 

काययक्रम 
1296243 1119300 86.35 

3121033 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 9000200 8379659 93.11 
3121043 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 431173 554708 128.65 
3121073 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 219919 196431 89.32 
3121083 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 288580 176055 61.01 
3121093 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 24244 22125 91.26 
3121103 मत्स्य विकास काययक्रम 78250 74481 95.18 
3121113 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 348597 249266 71.51 
3121123 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन 

काययक्रम 
94095 74237 78.9 

3121133 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 48175 44858 93.12 
3121143 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण 

काययक्रम 
51460 40391 78.49 

3121153 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 138697 105570 76.12 
3121183 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 39000 23741 60.88 
3121193 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन 

काययक्रम 
448135 162490 36.26 

3121223 व्यािसावयक कृवि तथा व्यापार आयोजना 18700 16297 87.15 
3121243 एकीकृत जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 13700 10849 79.19 
3121363 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 1986700 1829088 92.07 
3121393 कृवि ज्ञान केन्त्र 0 0 0 
3121433 खचनी तथा उख ुतबकास सतमतत 8300 6006 72.37 
3121533 उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना 85700 46429 54.18 
3121563 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 

आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 
153400 127074 82.84 

3121573 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 

71000 57301 80.71 
3121603 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 394500 320542 81.25 
3121633 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 2976300 1664949 55.94 
3121643 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 206500 0 0 
3121653 नेपाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 88000 0 0 
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ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 
3121663 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
371050 332155 89.52 

3121673 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 352400 176542 50.1 
3121683 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 457880 366368 80.01 
3121703 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन 

काययक्रम 
41853 34810 83.17 

3121743 उच्च पहाडी कृवि व्यिसाय प्रिधयन तथा 
खजविकोपाजयन सधुार आयोजना 

8427 2457 29.15 
3121753 राविय दगु्ध विकास बोडय 45750 43221 94.47 
3121763 नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतत 2600 1558 59.91 
3121773 बङ्गुर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 1800 283 15.71 
3121983 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 228600 12443 5.44 
3121993 कृवि के्षर विकास काययक्रम 171600 27171 15.83 
3128023 कृवि प्रसार काययक्रम 803 0 0 
  जम्मा 22148149 17842800 80.56 

 

पुिँजीगत खचय                                                                                             (रू. हजारमा) 
ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 

3120114 कृवि, भतूम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय 9587 7390 77.00 
3120124 कृवि विभाग 48270 32776 67.90 
3120214 राविय खचया, कवर् तथा अलैँची विकास बोडय 6400 6377 99.65 
3120224 राविय वकसान आयोग 1600 1596 99.75 
3120234 पश ुसेिा विभाग 55900 30635 54.80 
3120254 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 500 492 98.50 
3121024 कृवि विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 143000 54395 38.04 
3121074 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 24344 23109 94.93 
3121084 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 10300 10116 98.21 
3121094 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 6200 5083 81.98 
3121104 मत्स्य विकास काययक्रम 17000 13076 76.92 
3121114 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 93800 69195 73.77 
3121124 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 5800 5167 89.09 
3121134 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 6550 5705 87.11 
3121144 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 400 397 99.33 
3121154 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 1800 1792 99.56 
3121184 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 4700 3459 73.60 
3121194 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन 

काययक्रम 
230305 205485 89.22 

3121224 व्यािसावयक कृवि तथा व्यापार आयोजना 98000 97100 99.08 
3121364 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 391100 325199 83.15 
3121434 खचनी तथा उख ुतबकास सतमतत 300 100 33.33 
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ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 

3121564 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 

17700 4601 26.00 
3121574 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 

व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 
21500 19296 89.75 

3121604 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 300 270 90.00 
3121634 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 249900 189785 75.94 
3121644 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 1400 0 0.00 
3121664 पश ुस्िास््य ,रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
203672 186426 91.53 

3121674 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 785328 206187 26.25 
3121684 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 130500 121878 93.39 
3121704 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन काययक्रम 28100 22063 78.52 
3121754 राविय दगु्ध विकास बोडय 200 200 99.90 
3121984 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 69600 69031 99.18 
3121994 कृवि के्षर विकास काययक्रम 77000 30804 40.01 
  जम्मा 2741056 1749185 63.81 

१०.आतथयक ििय २०७६।७७ को वितनयोखजत बजेट एिं र्ागनु मसान्त्त सम्मको खचयको अिस्थािः  

 चाल ुखचय        (रु हजारमा) 

ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 
312000113 कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 168152 90685 53.93 
312001013 कृवि विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय 

काययक्रम 
446690 8598 1.92 

312001023 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 10011383 8027199 80.18 
312001033 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 28820 15375 53.35 
312001043 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन 

काययक्रम 
142210 54606 38.4 

312001053 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 127000 54671 43.05 
312001063 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 3540150 514019 14.52 
312001073 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 769700 144889 18.82 
312001083 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 477900 150655 31.52 
312001093 कृवि के्षर विकास काययक्रम 668700 33973 5.08 
312001103 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 130720 88656 67.82 
312001113 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 

व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 
23680 17288 73.01 

312001123 नेपाल कृवि बजार विकास काययक्रम 288200 0 0 
312001133 नेपाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 190000 0 0 
312010113 कृवि विभाग 1594100 561571 35.23 
312011013 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास 

काययक्रम 
180625 56893 31.5 

312011023 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 291150 78995 27.13 
312011033 व्यिसावयक कीट विकास काययक्रम 123700 32219 26.05 
312011043 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण 

काययक्रम 
152788 29451 19.28 
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ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 
312011053 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 104604 24512 23.43 
312011063 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन 

काययक्रम 
133000 26704 20.08 

312011073 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना-प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 

223800 30372 13.57 

312011093 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 15000 11126 74.18 
312011113 समदुाय व्यिखस्थत तसंखचत कृवि के्षर 

काययक्रम(कृवि) 
19700 9263 47.02 

312020113 पश ुसेिा विभाग 539200 309919 57.48 
312021013 मत्स्य विकास काययक्रम 126350 67730 53.6 
312021023 पश ुस्िास््य, रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
421800 220246 52.22 

312021033 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 475300 188211 39.6 

312021043 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन 
काययक्रम 

32400 16823 51.92 
312031013 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 381899 164819 43.16 
312210113 राविय वकसान आयोग 48800 24743 50.7 
312310113 राविय खचया, कवर् तथा अलैँची विकास बोडय 88700 44361 50.01 
312310123 राविय दगु्ध विकास बोडय 57400 34128 59.46 
312410113 नेपाल पश ुखचवकत्सा पररिद् 9900 4744 47.91 
312411013 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 2144600 1208864 56.37 
312810113 कपास विकास सतमतत 22400 15679 69.99 
   जम्मा 24200521 12361987 51.08 
 

पुिँजीगत खचय                                                                                                (रू. हजारमा) 
ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 

312000114 कृवि तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय 173000 38310 22.14 

312001014 कृवि विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्त्िय काययक्रम 24700 0 0 
312001034 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्त्रण काययक्रम 3700 3078 83.2 
312001044 प्लान्त्ट क्िारेन्त्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 33090 14295 43.2 
312001054 कृवि सूचना तथा प्रखशक्षण काययक्रम 12200 694 5.69 
312001064 प्रधानमन्त्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 202950 54711 26.96 
312001074 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 775900 86928 11.2 
312001084 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 30500 12224 40.08 
312001094 कृवि के्षर विकास काययक्रम 17000 1198 7.05 
312001104 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 4000 0 0 
312010114 कृवि विभाग 3700 0 0 
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ब.उ.खश.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खदु बजेट खचय रकम प्रततशत 

312011014 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 45900 24644 53.69 
312011024 राविय र्लरू्ल विकास काययक्रम 99250 13033 13.13 
312011034 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 14650 4193 28.62 
312011044 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 68800 6228 9.05 
312011054 केखन्त्रय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 10400 1132 10.89 
312011064 कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याखन्त्रकरण प्रिधयन 

काययक्रम 
509800 108062 21.2 

312011074 रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम 

11100 5191 46.77 

312011114 समदुाय व्यिखस्थत तसंखचत कृवि के्षर काययक्रम(कृवि) 10200 0 0 
312020114 पश ुसेिा विभाग 69300 0 0 
312021014 मत्स्य विकास काययक्रम 84150 17053 20.26 
312021024 पश ुस्िास््य, रोग अन्त्िशेण सेिा तथा क्िारेन्त्टाईन 

काययक्रम 
237200 55764 23.51 

312021034 पशपुन्त्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 180120 19676 10.92 
312021044 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन काययक्रम 9800 7132 72.78 
312031014 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 292675 21968 7.51 
312210114 राविय वकसान आयोग 1800 1324 73.57 
312310114 राविय खचया, कवर् तथा अलैँची विकास बोडय 6200 3283 52.96 
312310124 राविय दगु्ध विकास बोडय 200 199 99.72 
312411014 कृवि अनसुन्त्धान काययक्रम 601400 106276 17.67 
   जम्मा 3533685 606596 17.17 
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खानेपानी मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूम : 
खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाले मानि जीिनमा पाने बहआुयातमक प्रभाि पाने हुुँदा यस सेिालाई नेपालको 
संविधानले मौतलक हकको रूपमा व्यिस्था गरेको छ। अन्त्तराावियरूपमा समेत ददगो विकास लक्ष्यले खानेपानी 
तथा सरसफाइसम्बन्त्धी स्पष्ट लक्ष्यहरू तनधाारण गरेको छ। नेपालमा व्यिस्स्थत खानेपानी प्रणालीको सरुुिात 
वि.सं. १९५१ मा िीर धाराबाट शरुू भएको हो। सरसफाइतफा  हाल सबै स्जल्लाहरूका सम्पूणा स्थानीय तह 
खलुा ददसामकु्त घोषणा भई राि नै खलुा ददसामकु्त घोवषत भएको छ र शत प्रततशत घरधरुीहरूले 
आधारभतूस्तरको सरसफाइ सेिा उपयोग गरररहेका छन।्  

२. दीघाकालीन सोचः 
सरुस्ित, सिासलुभ र ददगो खानपेानी तथा सरसफाइ सेिाको माध्यमबाट समदृ्ध समाज तथा प्रदषुणमकु्त 
िातािरण तनमााणमा टेिा परु् याउन।े  

३. उद्दशे्यः 
 पयााप्त, सरुस्ित र सिासलुभ पहुुँच हनुे गरी आगामी चार िषातभर सबै नागररकलाई आधारभतूस्तरको 

खानेपानी र ४० प्रततशत नागररकलाई उच्च/ मध्यमस्तरको खानेपानी सेिा उपलव्ध गराउने,  
 आगामी चार िषातभर सबै नागररकलाई आधारभतूस्तरको सरसफाइ सेिा र २० प्रततशत नागररकलाई 

सधुाररएको सरसफाइ सेिा उपलब्ध गराउने,  
 जलिाय ुपररितान अनकूुल तथा विपद  व्यिस्थापनमैरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा सतुनस्ित गने।  

४. रणनीततः 
 आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाबाट िस्ित रहेका समदुायको सहभातगतामा खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेिा परु् याउने,  
 तनमााणाधीन आयोजनाहरूको तनमााण सम्पन्न तथा सेिा सिालनमा समस्या भएका आयोजनाहरूको उस्चत 

ममात सम्भार, पनुस्थाापना तथा समयसापेि सेिास्तर अतभिवृद्ध गदै जाने, 
 उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेिा विस्तारको लातग मागको आधारमा सहलगानी, लागत 

साझेदारी, लागत उठ्तीको तसद्धान्त्तअनरुुप खानपेानी आयोजनाहरू सिालन गने, 
 फोहोर पानीको उत्सजान कम गने र उत्पाददत फोहोर पानीको व्यिस्थापन गरी लाभ प्राप्त गने, 
 मानिजन्त्य फोहोर पानी प्रशोधनसवहत व्यिस्थापन तथा ददसाजन्त्य लेदो व्यिस्थापन गदै नदीनाला, 

जलाशय, जलाधार तथा ताल तलैयाहरूको पयाािरणीय स्िच्छता तथा सौन्त्दयाता कायम गने,  
 जलिाय ुअनकूुलन, विपद् जोस्खम न्त्यूनीकरणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूमा प्राथतमकता 

ददई ददगोपना कायम गने,  
 खानेपानीका स्रोतहरू तथा जलाधार िेरहरूको पवहचान र संरिण, भतूमगत पानीको पनुभारण तथा 

जलस्रोतको बहउुपयोग, एकीकृत उपयोग तथा पनुरुपयोगलाई प्रोत्साहन र प्रिद्धान गने। 
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५. कायािरेः  
नेपाल सरकार (कायाविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोस्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 खानेपानी र सरसफाइसम्बन्त्धी नीतत, कानून र मापदण्ड, 
 रावियस्तरका ठूला खानेपानी आयोजना र अन्त्तर प्रदेश खानेपानी आयोजना, 
 रावियस्तरका प्रशोधनसवहतका बहृत ्ढल र अन्त्तर प्रदेश ढल प्रशोधनसवहतका आयोजनाहरूको पवहचान, 

तनमााण र तनयमन, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरााविय संस्थासुँग सस्न्त्ध, सम्झौता, सम्पका  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतनक संस्थान, प्रातधकरण, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सिालन र तनयमन, 
 नेपाल इस्न्त्जतनयररङ्ग सेिा, तसतभल इस्न्त्जतनयररङ्ग समूहको स्यातनटरी उपसमूहको सिालन।  

६. आतथाक िषा २०७६/७७ को बजेट िक्तव्यमा उस्ल्लस्खत नीतत र कायाक्रमका बुुँदाहरूको 
२०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः  

बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

६१ आधारभतूस्तरको खानेपानी सेिालाई 
आगामी आतथाक िषामा ९२ प्रततशत 
र चार िषातभर शत प्रततशत 
जनसङ्ख्याको पहुुँचमा परु् याइन ेछ। 

 हालसम्म कररब ४१ हजार खानेपानी प्रणालीहरूको 
तनमााण भई ९० प्रततशत जनसङ्ख्यालाई 
आधारभतूस्तरको र २१.३ प्रततशत जनसङ्ख्यालाई 
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानपेानी सेिाको पहुुँच 
पतुगसकेको। 

 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष अन्त्तगात ७४ 
नयाुँ आयोजना सम्पन्न भई ४९ हजार ५ सय २ 
जनसङ्ख्या र १५ भकूम्पबाट िततग्रस्त आयोजनाको 
सेिा पनुथाापन भई ८ हजार ९ सय २५ जनसङ्ख्या 
लाभास्न्त्ित भएको। 

  तेस्रो साना सहरी खानपेानी आयोजनाका क्रमागत 
रहेका 20 आयोजनाहरूमध्ये कटारी (उदयपरु), 
कटहररया (रौतहट), तमसररया (निलपरासी), 
लालबन्त्दी (सलााही) गरी ४ आयोजना सम्पन्न भई 
सिालन तथा ममात चरणमा प्रिेश गरेको, ४ नगर 
आयोजना बातबयाचौर (सखेुत), चन्त्रौटा (कवपलिस्त)ु, 
मतुसकोट (रुकुम पस्िम) र िीरेन्त्रनगर (स्चतिन) 
सिालन तथा ममात चरण सम्पन्न भई ममात तथा 
सम्भार चरणमा रहेको र २ नगर आयोजना वटकापरु 
(कैलाली) र महेन्त्रनगर (सनुसरी) ममात तथा सम्भार 
चरण पूरा भएको। 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

 सहलगानीमा आधाररत खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये यस 
आ.ि. को 2076 फागनुसम्म ७ आयोजना लखनपरु 
(झापा), िेनी (पिात), विन्त्दबातसनी (भक्तपरु), बलेिा 
नारायणस्थान (बाग्लङु्ग), मूलपानी शंखादेिी 
(लतलतपरु), लेखनाथ (कास्की) र बेसीशहर (लम्जङु्ग) 
सहलगानी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भई ६८ 
हजार १ सय ८० जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको। 

 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजनाका 
२० नयाुँ सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना 
मध्ये ११ आयोजना ईलाम (ईलाम), भोजपरु 
(भोजपरु), ददके्तल (खोटाङ्ग), चररकोट (दोलखा), 
प्रगततनगर (दाङ), सरुाघाट (सखेुत), चैनपरु (बझाङ), 
तलिाङ (रोल्पा), तसद्धनाथ बैधनाथ (किनपरु) को 
तनमााण काया शरुु भएको, विस्ततृ सभेिण, DPR 
तयारी भइरहेको, २ आयोजना पाुँचखाल (काभ्र)े, र 
हपुसेकोट (पूिी निलपरासी) तनमााणको ठेक्का सूचना 
प्रकाशन भएको र बाुँकी ११ आयोजनाहरूको DPR 
तयार भएको।  

 वितभन्न स्जल्लामा सिातलत १ सय ३६ क्रमागत 
आयोजनाहरू तनमााण काया सचुारु भएको।  

 जलिाय ुअनकूुतलत बहृत ्खानेपानी आयोजना अन्त्तगात 
१० आयोजनाहरूमा तनमााण काया सचुारु रहेकोमा 
यासोक (पाुँचथर) सम्पन्न भई १५ हजार २ सय १५ 
जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित, पकरिास, पाल्पा-तानसेन बहृत ्
पस्म्पङ आयोजनाहरू तनमााणको अस्न्त्तम चरणमा 
रहेको। 

 खानेपानी गणुस्तर सधुार तथा सेिा तनयमन शाखा 
अन्त्तगात १५ खानेपानी गणुस्तर आयोजनाहरू क्रमागत 
रहेका र ९ आयोजनाहरूको तनमााण काया शरुु 
भएको। यस आतथाक िषाको फागनु सम्ममा ८ 
आयोजनाहरूको तनमााण काया सम्पन्न भई ६२ हजार 
३ सय जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित हनुे गरी कायाक्रम 
कायाान्त्ियन भएको। 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

६२ आगामी आतथाक िषातभर मेलम्ची 
खानेपानी आयोजना सम्पन्न गररने 
छ।  
 

मेलम्ची खानपेानीः 
 हेडिर्कसा डाईभसान सरुुङ सञ् चालन गररएको मु् य 
बाुँधको तनमााण PCC/RCC को काया भइरहेको, 
िैकस्ल्पक पाईप संरचनामा गटे जडानको काया सम्पन्न 
भएको। इण्टेक, S4 तथा पलुको RCC काया 
समानान्त्तररूपमा भइरहेको। 

 तसन्त्ध,ु ग्याल्थमु तथा अम्बाथान साईटमा रेस्र्कटवफकेसन 
(Backfill Grouting and Installation of Rock Bolt) 
सम्पन्न भएको, २ िटा गटे जडानको कायासम्पन्न 
भएको, सनु्त्दरीजल Wash आउट तथा सप्लाई पाईप 
जडान काया शरुु गररएको, फाईनल सपोटाको काम 
सम्पन्न गररएको। 

 सनु्त्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्त्र तनमााण भाग-२ को 
हाईड्रोटेस्ट काया गररएको। 

 दोस्रो चरणको जग्गा प्रातप्त तथा मआुब्जा वितरण 
अन्त्तगात १ करोड ५ लाख िततपूतता र रु.२ करोड 
मआुब्जा वितरण गररएको। 

 मेलम्ची खानेपानी आयोजना दोस्रो चरण अन्त्तगात मु् य 
प्रिेशमागा तनमााणमा ४ वक.तम. लक्ष्य भएकोमा २ 
वक.मी. मा सििेस तथा िेस काया गररएको। 

 यस आ.ि. तभर काठमाडौं उपत्यकामा पानी पथान्त्तरण 
(Divert) गने लक्ष्यसवहत काम भइरहेकोमा हालसम्ममा 
97.25 प्रततशत काम सम्पन्त् न भएको।  

आयोजना कायाान्त्ियन तनदेशानालयः 
 २.६३ वक.तम. मु् य प्रशारण पाइप लाइन जडान 
(थोक वितरण प्रणाली) काया लक्ष्य भएकोमा १.६३ 
वक.तम. सम्पन्न भएको। 

 थोक वितरण प्रणाली Flushing and Testing ४७ 
(वक.तम.) गने लक्ष्य भएकोमा ३१ (वक.तम.) सम्पन्न 
भएको। 

 ररङरोडको तभरी िेरमा वितरण पाइपहरू विच्याउन े
कायातफा  १ सय १७ वक.तम. लक्ष्य भएकोमा ३९.३१ 
(वक.तम.) सम्पन्न भएको। 

 गहेुश्वरी फोहरपानी प्रशोधन केन्त्र (32.4 MLD) 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संस्िप्त व्यहोरा प्रगतत 

सम्पन्न भई फोहरपानी प्रशोधन काया शरुु भएको। 

६३ तराई मधेशका 20 स्जल्लामा 
आसेतनक मकु्त सरुस्ित खानेपानी 
उपलब्ध गराइनेछ र सु् खाग्रस्त 
िेरहरूमा खानेपानी आयोजना 
सिालन गररनेछ। 

 तराई मधेश खानेपानी सधुार कायाक्रम प्रदेशमा 
हस्तान्त्तरण भइसकेको। संघीयस्तरबाट पतन गणुस्तर 
सधुारका कायाक्रमहरू सचुारु रहेको। 

 सरु्कखा ग्रस्त िेरहरूमा एउटा बहृत ्पस्म्पङ्ग आयोजना 
सम्पन्न भई १५ हजार २ सय १५ जनसङ्ख्या 
उच्च/मध्यमस्तरको खानेपानी सेिाबाट लाभास्न्त्ित 
भएको। 

६४ भकूम्पबाट िततग्रस्त खानेपानी 
आयोजनाहरू सम्पन्न गना बजेट 
व्यिस्था गररएको।  

 भकूम्पबाट िततग्रस्त आयोजनाहरू पून: तनमााण गने 
काया सचुारु रहेको। 

 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोषबाट भकूम्पबाट 
िततग्रस्त 15 आयोजनाहरू पून: तनमााण, ८ हजार ९ 
सय २५ जनसङ्ख्या आधारभतू खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेिाबाट पनु: लाभास्न्त्ित भएका। 

६६ 
 
 

नेपाललाई खलुा ददसामकु्त राि 
घोषणा गदै आधारभतूस्तरको 
सरसफाइ सवुिधा सतुनस्ित हनुे गरी 
स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूणा 
सरसफाइ कायाक्रमलाई राविय 
अतभयानको रूपमा सञ् चालनमा 
ल्याइनेछ।  

 यस अितधमा थप १८ गाउुँपातलका, २२ नगरपातलका 
तथा ११ स्जल्ला (दोलखा, तसन्त्धपुाल्चोक, बारा, पसाा, 
सलााही, धनषुा, महोत्तरी, कवपलिस्त,ु काठमाडौं, 
भोजपरु र सोलखुमु्ब)ु गरी मलुकुका सबै स्जल्ला खलुा 
ददशामकु्त घोवषत भएको। 

  ७७ स्जल्लाहरू खलुा ददसामकु्त घोषणा भएपतछ 
२०७६ असोज १३ गते नेपाललाई खलु्ला ददसामकु्त 
राि घोषणा भई आधारभतूस्तरको सरसफाइ सवुिधा 
सतुनस्ित भएको।  

 
 

 

७. आतथाक िषा २०७६/७७ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूः 
 

 शहरी तथा अधाशहरी िेरमा गणुस्तरीय खानेपानी तथा आधारभतू सरसफाइको सवुिधा परु् याउन े
उद्दशे्यले सिातलत तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्त्तगात क्रमागत रहेका 
आयोजनाहरूमध्ये हालसम्मको अितधमा ४ आयोजना सम्पन्न भई ८७ हजार ३ सय २० जनसङ्ख्या 
लाभास्न्त्ित भएका।  

 चारआली र काुँकडतभट्टा (झापा) ददसाजन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्र तनमााण सम्पन्न भई २ लाख ७ हजार ८ 
सय ६७ जनसङ्ख्या सरुस्ित सरसफाइ सेिाबाट लाभास्न्त्ित भएको। गहेुश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्त्र 
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(32.4 MLD) सम्पन्न भई केन्त्रीकृत फोहोरपानी प्रशोधन काया शरुू भएको २ लाख १६ हजार ९ 
सय जनसङ्ख्या सरुस्ित सरसफाइ सेिािाट लाभास्न्त्ित भएको। 

८. आतथाक िषा 207५/76 मा यस मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूः        
 देशैभर सिातलत क्रमागत उच्च प्रवितधयकु्त खानेपानी आयोजनाहरूको तनमााण कायालाई तनरन्त्तरता ददई 

२ सय ७१ योजना सम्पन्न गरी ३ लाख ६२ हजार ६ सय ३३ जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको। 
 एक घर एक शौचालयको अिधारणाबमोस्जम ९९.७% जनसङ्ख्या आधारभतूस्तरको सरसफाइ 

सवुिधाबाट लाभास्न्त्ित भएको।  
 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइतफा  कोष विकास सतमततबाट २ सय ५० खानेपानी आयोजना सम्पन्न 

भई १ लाख ४५ हजार ५ सय ८७ जनसङ्ख्या आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइबाट लाभास्न्त्ित 
भएको।  

 ग्रामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कोषअन्त्तगात लस्ित ६५ हजार मध्ये ६4 हजार ६ सय ६६ 
घरधरुीहरू शौचालय तनमााण भएको। 

 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, कम्पोनेन्त्ट २ अन्त्तगात लमजङु, सल्यान, सनुसरी र दोलखा 
स्जल्लामा गरी जम्मा ३ हजार ५ सय २ खानेपानी स्स्कमहरूको विस्ततृ तथ्याङ्क संकलन भई तथ्याङ्क 
अपलोड भएको। लमजङु, सल्यान, सनुसरी र दोलखा स्जल्लामा गरी जम्मा ९ सय २ खानेपानी 
स्स्कमहरूमा Backstopping Support गररएको। 

 खानेपानी गणुस्तर सधुार कायाक्रमअन्त्तगात तनमााणाधीन २८ आयोजनाहरूमध्ये १० सम्पन्न भई ६२ 
हजार ९ सय ५९ जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको। 

 ३९ क्रमागत सहलगानीका आयोजनाहरूमध्ये ९ (मानगड (मोरङ्ग), उलााबारी (मोरङ्ग), प्रगततनगर 
पस्िम कातलकानगर (रूपन्त्देही), नयाुँगाुँउ (रूपन्त्देही), धनगदा (स्चतिन), रत्ननगर नयाुँगाउ (स्चतिन), 
पसाा नयाुँगाउ (स्चतिन), नारायणपरु (दाङ्ग) र जलकेु (निलपरासी)) आयोजनाहरू सम्पन्न भई १ लाख 
४० हजार ८ सय ९५ जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको। 

 तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाअन्त्तगात तमचैया, (तसराहा), सखिुा महेन्त्रनगर, (धनषुा), 
छापनाहाला डमु्र े(तनहुुँ), आबखैुरेनी (तनहुुँ), िीरेन्त्रनगर (स्चतिन), तनमालपोखरी (कास्की), मतुसकोट 
(रुकुम), चन्त्रौटा (कवपलिस्त)ु, सडुा (किनपरु), बतबयाचौर (सखेुत) गरी १० आयोजनाहरू सम्पन्न 
भई १ लाख १३ हजार ८ सय १७ जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको।  

 जलिाय ुअनकूुतलत बहृत ्खानेपानी आयोजनाअन्त्तगात २ आयोजना सम्पन्न भई १८ हजार ५ सय ६१ 
जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको।  

 तनमााण सम्पन्न भई वितभन्न कारणले सेिा अबरुद्ध रहेका २ सय खानेपानी आयोजनाहरूको ग्रामीण 
खानेपानी तथा सरसफाइ कोषबाट ममात सधुार तथा पनुतनामााण सम्पन्न भई १ लाख ३ हजार ८ सय  
जनसङ्ख्या लाभास्न्त्ित भएको। 
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९. आतथाक िषा 207५/076 को खदु बजेट तथा खचाको यथाथा वििरणः 
  चाल ुखचा           (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खदु बजेट खचा प्रततशत 
3130113 खानेपानी मन्त्रालय 68908 51624 74.92 
3130123 खानेपानी विभाग 82211 80262 97.63 
3131013 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 7300 3041 41.66 
3131023 खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 4200 134 3.18 
3131043 जनसाधन विकास कायाक्रम 25400 23622 93 
3131063 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 6900 2760 40 
3131083 तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 86100 65658 76.26 
3131093 जलिाय ुअनवुकतलत िहृत खानेपानी आयोजना 24740 19663 79.48 
3131103 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 6200 4922 79.38 
3131113 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 22156 18751 84.63 
3131143 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 88500 55107 62.27 
3131153 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 157500 73134 46.43 
3131183 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजना 26000 7795 29.98 

3131193 
संघीय गणुस्तर अनगुमन तथा आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरू 147231 125244 85.07 

   जम्मा 753345 531717 70.58 

   पुुँजीगत          (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खदु बजेट खचा प्रततशत 
3130114 खानेपानी मन्त्रालय 10200 3121 30.60 
3130124 खानेपानी विभाग 44200 10320 23.35 
3131014 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 100 100 100.00 
3131024 खानेपानी सेिा तनयमन तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 439750 326546 74.26 
3131044 जनसाधन विकास कायाक्रम 22900 19216 83.91 
3131064 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 189800 115851 61.04 
3131084 तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 2768216 1072018 38.73 
3131094 जलिाय ुअनकूुतलत िहृत खानेपानी आयोजना 2654954 2214334 83.40 
3131104 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 244110 152821 62.60 
3131114 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 1738454 1266067 72.83 
3131144 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 6381470 2595535 40.67 
3131154 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 2190293 809989 36.98 
3131184 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजना 846200 247211 29.21 

3131194 
संघीय गणुस्तर अनगुमन तथा आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरू 20900 19131 91.54 

 जम्मा 17551547 8852262 50.44 
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१०. आतथाक िषा 207६/07७ मा वितनयोस्जत बजेट एिं फागनु मसान्त्त सम्मको खचाको यथाथा वििरणः   
   चाल ुखचा                 (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खदु बजेट खचा प्रततशत 
313000113 खानेपानी मन्त्रालय 105855 35461 33.5 
313001013 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 63600 33931 53.35 
313010113 खानेपानी विभाग 179966 37927 21.07 
313010123 जन साधन विकास कायाक्रम 24400 12611 51.69 
313010133 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन आयोजनाहरू 155010 85390 55.09 
313011013 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 17598 1041 5.91 
313011023 खानेपानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 4800 263 5.48 
313011033 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 9747 2420 24.83 
313011043 तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 25954 3220 12.41 
313011053 जलिाय ुअनकूुतलत िहृत खानेपानी आयोजना 33692 18672 55.42 
313011063 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 15183 4926 32.44 
313011073 खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कायाक्रम 34533 16004 46.35 
313011083 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजना 80900 42126 52.07 
313011133 शहरी खानेपानी व्यिस्थापन सधुार आयोजना 200 0 0 
313510113 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 170000 57473 33.81 
   जम्मा 921438 351465 38.14        

पुुँजीगत                    (रू. हजारमा) 

 
   

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाक्रम  खदु बजेट खचा प्रततशत 
313000114 खानेपानी मन्त्रालय 10500 1810 17.24 
313001014 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 6766700 770260 11.38 
313010114 खानेपानी विभाग 26800 3575 13.34 
313010124 जनसाधन विकास कायाक्रम 27600 0 0 
313010134 संघीय खानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन आयोजनाहरू 21900 8030 36.67 
313011014 राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन आयोजना 1000 0 0 
313011024 खानेपानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 2482500 363454 14.64 
313011034 खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार कायाक्रम 347800 25831 7.43 
313011044 तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 1503500 369065 24.55 
313011054 जलिाय ुअनकूुतलत िहृत ्खानेपानी आयोजना 2919600 462074 15.83 
313011064 ढल तनमााण तथा प्रशोधन कायाक्रम 838400 25609 3.05 
313011074 खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कायाक्रम 1942100 404199 20.81 
313011084 शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (िेरगत) आयोजना 3336000 716793 21.49 
313011134 शहरी खानेपानी व्यिस्थापन सधुार आयोजना 10000 0 0 
313510114 ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 1969700 373847 18.98 
   जम्मा 22204100 3524547 15.87 
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गहृ मन्त्रालय 
1. पषृ्ठभतूमिः 

जनताको अपके्षाअनरुुप देशमा भरपदो शान्न्त्त सरुक्षा प्रदान गने, आमजनतामा शान्न्त्त र सरुक्षाको प्रत्याभतूत 
ददलाउने, गहृ प्रशासनको प्रभािकाररतामा अतभिवृि गने र नपेाली नागररकहरूको राविय पवहचानको प्रबन्त्ध 
गने तथा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभािकारीरूपमा 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 अमनचयन कायम गदै आएको छ।  
 

 

2. दीर्घकालीन सोचिः 
नेपालको संविधान तथा काननुद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्ितन्त्रता, वितधको शासन, मानि अतधकारलगायत 
लोकतान्न्त्रक मूल्य र मान्त्यतालाई स्थावपत गने।  
 

 

3. उद्दशे्य 

 आन्त्तररक सरुक्षा नीतत कायाघन्त्ियनमा ल्याई शान्न्त्त सरुक्षा प्रभािकारी बनाउन,े 
 दण्डहीनताको अन्त्त्य गरी जिाफदेवहता बहन गने प्रणालीलाई दृढतासाथ कायाघन्त्ियन गने, 
 नागररकता वितरण र राहदानी तसफाररस जस्ता सेिालाई थप प्रभािकारी तलु्याउने, 
 गहृ प्रशासन सधुार कायघयोजनालाई प्रभािकारीरूपमा कायाघन्त्ियन गने। 

 

4. रणनीतत 

 सरुक्षा तनकायको एकीकृत र समन्त्ियात्मक पररचालनद्वारा सरुक्षा, वितधको शासन तथा सशुासनको 
प्रत्याभतूत गने, 

 नागररक सरुक्षाका लातग प्रवितध र पितत केन्न्त्ित प्रणालीको स्थापना र विकास तथा पेशागत विन्शष्ठताको 
प्रििघन गने, 

 समाजको सरुक्षा र स्थावयत्ि तथा नागररकलाई सबै प्रकारका रासबाट उन्त्मनु्ि ददलाउन,े 
 सरुक्षाको प्रत्याभतूतद्वारा सबै नेपालीबाट सामान्जक, सााँस्कृततक 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 ओसारपसारलाई तनषधे गने कायघिाही कडाईका साथ 
सञ् चालन गने, 

 अध्यागमन प्रशासनलाई सक्षम, सदुृढ र प्रवितधमैरी बनाउने। 
 

5. कायघक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायघविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुघपने कायघहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 
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 आन्त्तररक सरुक्षा तथा शान्न्त्त सवु्यिस्थासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 विन्शष्ट व्यन्ि, महत्त्िपूणघ स्थल, भिन, संरचना, कूटनीततक तनयोग र लोकमागघको सरुक्षासम्बन्त्धी सूचना 
सङ्कलन, विश्लषेण, उपयोग, समन्त्िय र सरुक्षा प्रबन्त्ध, 

 संर् र प्रदेश प्रहरीसम्बन्त्धी काननु, सपुरीिेक्षण र समन्त्िय, 

 अपराध रोकथाम तथा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, काननु मापदण्ड र तनयमन,  

 अपराध अनसुन्त्धान र अपराध अनसुन्त्धान अतभलेख, 

 अपराध तनयन्त्रणसम्बन्त्धी अन्त्तराघविय, क्षेरीय समन्त्िय तथा सहयोग, 

 सपुदुघगीसम्बन्त्धी काननु, सन्न्त्ध, सम्झौता र कायाघन्त्ियन, 

 नागररकतासम्बन्त्धी नीतत, काननु, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 पाररिाररक मातमला (वििाह, सम्पन्ि हस्तान्त्तरण, सम्बन्त्ध विच्छेद, लोपोन्त्मखु, टुहरुा, धमघपरु, धमघपरुी 
उिरातधकार र संयिु पररिार) सम्बन्त्धी काननु, 

 उमेर, नाम र जात सच्याउनेसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 हातहततयार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदाथघको प्रयोगसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन, 
तनयन्त्रण र तनयमन, 

 यातना पीतडतसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन, 

 तनिारक नजरबन्त्द, कारागार तथा वहरासत व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 अतभयिु, थनुिुा र कैदी अन्त्तरप्रदेश स्थानान्त्तरणसम्बन्त्धी, 
 शरणाथी मातमलासम्बन्त्धी नीतत, काननु र व्यिस्थापन, 
 सम्पन्ि प्राति, जग्गा प्राति, अतधग्रहण र मआुब्जासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 न्चट्ठा तथा जिुा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी राविय नीतत, काननु, मापदण्ड कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 राविय विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन तथा प्रादेन्शक विपद् कोषमा सहयोग र समन्त्िय, 

 सजाय, माफी, मलु्तबी र पररितघन, 

 तनिाघचन तथा जनमत सङ्ग्ग्रह, 

 सािघजतनक तबदा, उत्सि, उदी आददको व्यिस्थापन, 

 इन्त्टरपोल तथा अन्त्तराघविय प्रहरी सङ्गठनहरूसाँगको सम्पकघ  र समन्त्िय, 

 मानि अतधकार र नागररक स्ितन्त्रताको संरक्षण तथा प्रििघन, 

 अन्त्तराघविय शान्न्त्त स्थापना कायघमा सहयोग र समन्त्िय, 

 अन्त्तराघविय सीमा, सीमास्तम्भको सरुक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्त्तराघविय तसमानाको सरुक्षा, 
 सशस्त्र वििोह, आतथघक तथा सङ्गदठत अपराध, आतङ्ककारी वक्रयाकलाप एिं अिैध संर्संस्थाहरूको 
गततवितध तनयन्त्रण र बारूदी सरुूङ्गको तनिारण, 

 सािघजतनक चासो र महत्िका सूचना सङ्कलन, आदानप्रदान, विश्लषेण, उपयोग र संरक्षण, 

 राविय पररचयपर व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाघन्त्ियन र तनयमन, 

 विदेशी नागररकको प्रिेश, उपन्स्थतत, गततवितध तथा प्रस्थानको व्यिस्थापन, तनयमन, तनयन्त्रण र 
अतभलेखीकरण, 
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 अध्यागमन, 

 अत्यािश्यक िस्त ुिा सेिाको आपूततघ, समन्त्िय, 

 उपातध, सम्मान तथा विभषूण र सशुोभन, 

 द्वन्त् द्वपीतडत तथा विस्थावपत व्यन्िहरूको राहत तथा पनुस्थाघपना, 
 आतथघक सहायता, 
 लागू औषध तनयन्त्रण, 
 धातमघक विषय, तीथघस्थान र तीथघयारी, 
 कल्याण धन र बेिाररसी धन, 

 सािघजतनक स्थानमा अिाञ्छनीय व्यिहारको रोकथाम, मादक पदाथघ, सािघजतनक अपराधको तनयन्त्रण, 

 सािघजतनक चन्त्दा सङ्कलन तनयमन र तनयन्त्रण, 

 गहृ प्रशासन (कारागार, शान्न्त्त सवु्यिस्था, लागूऔषध, प्रकोप व्यिस्थापन, सपुदुघगीलगायत) विषयक 
राविय/अन्त्तराघविय समन्त्िय र सम्पकघ , 

 तनिाघचन आयोग, 
 प्रहरी कल्याण, 

 नेपाल प्रहरी, 
 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, 

 प्रहरी वकताबखाना, 
 सािघजतनक विषयसाँग सम्बन्न्त्धत वििाद, र्टनाको जााँचबझु र अनसुन्त्धान, 

 सिारी तनयन्त्रण तथा सरकारी सिारी साधनको व्यिस्थापन र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान आददको सञ्चालन र तनयमन,  

 अन्त्य मन्त्रालयको कायघविभाजनमा नपरेका विषय। 
  

6. आतथघक िषघ 2076/77 को बजेट ििव्यमा उन्ल्लन्खत नीतत र कायघक्रमका बुाँदाहरूको 
२०७6 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुाँदा नं. बजेट ििव्यको संन्क्षि व्यहोरा प्रगतत 

265 सबै सरुक्षा तनकायहरूलाई सबल, 
सक्षम र उिरदायी बनाई राविय 
सरुक्षा प्रणालीलाई थप सदुृढ 
बनाइनेछ। सीमा सरुक्षा एिं सीमा 
पार अपराध र तस्करी तनयन्त्रणका 
लातग सरुक्षा इकाईहरूको भौततक र 
प्रावितधक क्षमता विस्तार गररनेछ। 

 राजमागघ (सडक) मा हनुे अिरोध तत्काल हटाई 
सचुारु गने व्यिस्था तमलाइएको। 

 नेपाल प्रहरीको हाम्रो एक ददन कायघक्रमअन्त्तगघत 
प्रहरीको भौततक उपन्स्थततको दर १३ प्रततशतले 
िवृि गररएको।  

 समदुाय प्रहरी साझेदारी अिधारणा कायाघन्त्ियनमा 
ल्याई शान्न्त्त सरुक्षा र अपराध तनयन्त्रण कायघमा 
समदुायको सहभातगता सतुनन्ित गररएको।  

 नेपाल प्रहरीका १७ हजार २ सय ६१ कमघचारीलाई 
अपराध तनयन्त्रण, अनसुन्त्धान, विपद् व्यिस्थापन 
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लगायतका विविध विषयमा तातलम प्रदान गररएको। 

 लागू औषध तनयन्त्रणको ४५ ददन े अपरेशसन 
सञ् चालन गरी लागू औषध अपराधमा सम्लग्न ४४ 
जना व्यन्िहरूलाई पक्राउ गररएको एिं वितभन्न 
वकतसमका लागू औषधहरू बरामद गररएको। 

 सरुक्षा प्रयोजन बाहेकका मापदण्ड विपररत खवटएका 
सरुक्षाकमी वफताघ गराई शान्न्त्त सरुक्षाको कायघमा 
पररचातलत गररएको। 

 अध्यागमन कायाघलय तर.अ.वि.मा िायोमेविक 

सवहतका आधतुनक डेस्क र पूिाघधार विकासको कायघ 
सम्पन्न भएको। 

 अध्यागमन विभागबाट प्रदान गररने पयघटक र 
गैरपयघटक तभसा वितरण सेिालाई विद्यतुीय टोकन 
प्रणालीबाट प्रदान गनघ थातलएको। क्रमशिः ई-तभसा 
प्रणाली लाग ुगने सम्बन्त्धमा गहृकायघ भइरहेको।  

 दन्क्षणी सीमामा सीमा सरुक्षाको इकाई औसतमा प्रतत 
१८ वक.तम. रहेकोमा सो र्टाई प्रतत ८ वक.तम. मा 
हनुे गरी विस्तार गररएको।१ सय ७ स्थानमा बोडघर 
आउटपोष्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएकोमा यस 
िषघ थप १ सय १४ बोडघर आउटपोष्ट स्थापना गरी 
२ सय २१ परु् याउने तयारी भइरहेको, जसमध्ये 
हालसम्म १ सय १९ स्थानमा बोडघर आउटपोष्ट 
स्थापना भइसकेको। 

 नेपाल तभतरने र बावहररन े सबै विदेशीहरूको जैविक 

(Biometric) सूचनासवहतको Nepali Port नामक 
अध्यागमन सूचना प्रणालीको तनमाघण सम्पन्न भई 

कायाघन्त्ियनमा ल्याइएको। 

266 मलुकुका वितभन्न न्जल्लामा अिन्स्थत 
कारागारहरूमा क्षमता भन्त्दा बढी 
कैदीहरू भएको अिस्थालाई ध्यानमा 
राखी कारागारहरूको विध्यमान भौततक 
पूिाघधारको तनमाघण र सधुार गररनेछ। 
कैदी बन्त्दीहरूको श्रम र सीपलाई 
उत्पादन कायघमा उपयोग गराउन े
व्यिस्था गररनेछ। 

 कारागारको आन्त्तररक व्यिस्थापनलाई अझ चसु्त    र 
प्रभािकारी बनाउन एक/एक िषघमा चौकीदार, नाइके, 

सहनाइकेमा काम गरीसकेकोहरूलाई उनीहरूको 
कामको मूल्याङ्कन गरी पररितघन गने नीतत तलइएको। 

 कारागार सरुक्षाका लातग E-Attendance 

(कैदीबन्त्दीहरूको लातग) स्थापना भएको, ७० िटा 
कारागारमा Metal Detector खररद भई सञ् चालनमा 
रहेको। 
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 निुाकोट न्जल्लाको तरशलुीमा कररब ५ सय ३९ 
रोपनी क्षेरफलमा ७ हजार कैदीबन्त्दी क्षमता भएको 
केन्न्त्िय कारागार बनाउने लक्ष्य अनसुार १ हजार ५ 
सय क्षमताका ४ परुुष ब्लक र १ हजार क्षमताको 
१ मवहला ब्लक बनाउन े गरी गरुुयोजना तयार 
भएकोमा हाल १ हजार ५ सय क्षमताको १ परुुष 
ब्लक तनमाघण कायघ भइरहेको।  

 सबै कारागारमा तस.तस.वट.भी. जडान कायघ सम्पन्न 
भएको, ९ कारागारमा सम्बन्न्त्धत कारागार र 
अदालतबीच तभतडयो कन्त्फरेन्न्त्सङ प्रणाली स्थापना 
भई सञ् चालनको क्रममा रहेको । 

267 विकास प्रवक्रयामा विपद् जोन्खम 
संिेदनशीलतालाई मूलप्रिाहीकरण 
गररनेछ। विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरण 
तथा उत्थानशीलता अतभिवृि गनघ 
स्थानीयकरण तथा क्षमता अतभिवृि, 
सािघजतनक तथा तनजी लगानी र 
साझेदारी तथा सहकायघ िवृि गररने। 

 राविय विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरणको स्थापना गररएको । 

 प्रदेश तह र प्रदेश मकुामन्स्थत नगरपातलकामा विपद् 
जोन्खम न्त्यूनीकरण नीतत र विपद् जोन्खम 
न्त्यूनीकरणसम्बन्त्धी रणनीततक कायघयोजना तजुघमा 
गररएको। 

268 सबै नेपालीको बायोमेविक पवहचान र 
पथृक नम्बरसवहतको राविय पररचयपर 
वितरणको कायघ शरुू गरी दईु िषघतभर 
एक नपेालीले एकभन्त्दा बढी 
पररचयपर बोक्न ु नपने व्यिस्था 
गररनेछ। 

 राविय पररचय व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना, 
स्तरोन्नतत र विकासका लातग राविय पररचयपर तथा 
पञ्जीकरण ऐन, २०७६ जारी भएको। 

 व्यन्िगत र्टना दताघ तथा सामान्जक सरुक्षा 
सदुृढीकरणको लातग ७ सय ५३ सेिा केन्त्िको 
स्थापना र सञ्चालन गररएको। 

 हाल १६ न्जल्लाबाट राविय पररचयपर वििरण 
सङ्कलन हुाँदै आएकोमा चालू आ.ि.को अन्त्त्यसम्म 
सबै न्जल्लाबाट वििरण सङ्कलन कायघ गने गरी कायघ 
अन्र् बढेको। 

269 सरुक्षा तनकायहरू रहेको स्थान 
लगायत अन्त्य सम्भावित स्थानमा 
विपद्को पूिाघनमुान तथा पूिघ सूचना 
प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ। विपद्को पूिघतयारी, खोज, 
उिार, राहत र पनुस्थाघपनामा सबै 

 विपद्पतछको खोज तथा उिारका लातग हरेक 
न्जल्लामा शीघ्र पररचालन टोली अद्याितधक गररराखी 
२४ र्ण्टातभर खोज तथा उिार कायघ सम्पन्न 
गररएको।  

 विपद्को र्टना र्टेको ७२ र्ण्टातभर राहत 
उपलब्ध गराइएको। 
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संयन्त्रहरू तयारी अिस्थामा राखी 
पररचालन गररनेछ। 

 शीतलहर, वहमपात र न्चसोसम्बन्त्धी प्रततकायघ 
कायघयोजना, मनसनुसम्बन्त्धी विशेष कायघ जारी 
(साँस्थागत न्जम्मेिारीसवहत) कायघयोजना बनाई 
कायाघन्त्ियनका लातग सम्बन्न्त्धत तनकायमा पठाइएको, 
त्यसको तनरन्त्तर अनगुमन भइरहेको, 

 नेपाल विपद् प्रततिेदन, २०१९ र मनसनुका र्टना, 
प्रयास तथा तसकाइहरू समेवटएको Seasonal Disaster 

Review,2019 तयार गरी प्रकाशन गररएको। 

 

270 विपद्को समयमा श्रोतको अभाि हनु 
नददन त्यस्तो अिस्थामा तत्कालै 
तनकासा हनुे गरी बजेट छुट्टाइएको 
छ। यसबाट तत्कालै विपद्का 
उिारमा सहयोग पगु्नेछ। सबै 
प्रदेशमा आपतकालीन सामग्री भण्डार 
केन्त्ि स्थापना गररनेछ। विपद् 
जोन्खमको विवितधकरण गरी सूचना 
प्रवितधको उपयोगमाफघ त ् पूिघ सतकघ ता 
अपनाउन ेर प्रभावितहरूलाई सामान्जक 
संरक्षण र तबमामा आबि गने व्यिस्था 
गररनेछ। 

 विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (DIMS) को विकास 
गरी विपद्सम्बन्त्धी विस्ततृ तथा एकीकृत सूचना 
व्यिस्थापन कायघको थालनी भएको। 

 साविकमा रहेका ५ क्षेरीय आपतकालीन 
कायघसञ्चालन केन्त्ि (प्रदेश नं. १, बागमती, गण्डकी, 
कणाघली र सदूुरपन्िम) र क्षरेीय आपतकातलन 
गोदामर्र प्रदेशको आन्त्तररक मातमला तथा काननु 
मन्त्रालयलाई हस्तान्त्तरण गररएको। प्रदेश नं. २ र 
५ मा प्रादेन्शक आपतकालीन कायघसञ्चालन केन्त्ि र 
गोदामर्र तनमाघणका लातग सम्बन्न्त्धत आन्त्तररक 
मातमला तथा काननु मन्त्रालयसाँग समन्त्िय  
भइरहेको। 

 
 

7. आतथघक िषघ 2076/77 को फागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरूिः 
 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सपुरीिेक्षण तथा समन्त्ियसम्बन्त्धी ऐन स्िीकृत भएको। 

 प्रहरी कमघचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनघ बनेको 
ऐन स्िीकृत भएको। 

राविय पररचयपरतफघ  
 पााँचथर, संखिुासभा, झापा, महोिरी, सिरी, न्चतिन, लतलतपरु, रसिुा, तनहुाँ, स्याङ्गजा, गलु्मी, कवपलबस्त,ु 

सल्यान, जमु्ला, कञ्चनपरु र अछाम गरी १६ न्जल्लाका न्जल्ला प्रशासन कायाघलय र तसंहदरबारमा गरी 
६६ स्थायी वििरण दताघ स्टेशनबाट राविय पररचयपर वििरण दताघ कायघ शरुू गररएको। 

 चालू आ.ि. को फाल्गणु मसान्त्तसम्म २ लाख जनाको वििरण सङ्कलन भएको र १ लाख १५ हजार 
जनालाइघ पररचयपर वितरण गररएको। 

 कञ्चनपरु न्जल्लामा ९५ वििरण दताघ केन्त्िमाफघ त वििरण सङ्कलन कायघ शरुू भएको।  
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  व्यन्िगत र्टना दताघतफघ  
 २०७६ साल फागनु मवहनासम्म अनलाइघन सूचना प्रणालीबाट व्यन्िगत र्टना दताघ गने स्थानीय तहका 
िडा सङ्ग््या २ हजार ७ सय २४ पगुकेो छ भन ेविद्यतुीय प्रणालीमाफघ त ्र्टना दताघ गनेको सं्या ११ 
लाख ८२ हजार ५ सय ८७ पगुकेो। 

 २०७६ को फागनुसम्म ६ लाख २६ हजार ६ सय ८७ जन्त्म दताघ, १ लाख ४८ हजार ८ सय ५० 
मतृ्य ुदताघ, २ लाख ६५ हजार ४ सय ५८ वििाह दताघ, ७ हजार १६२ सम्बन्त्धविच्छेद दताघ र १ लाख 
३४ हजार ४ सय ३० बसाइघ सराइघ दताघ विद्यतुीय प्रणाली माफघ त ्दताघ सम्पन्न भएको।  

 

सामान्जक सरुक्षातफघ  
आतथघक, सामान्जक रुपमा पतछ परेका जेष्ठ नागररक, एकल तथा विधिा मवहला, अपाङ्गता भएका नागररक 
लोपोन्त्मखु आददिासी जनजातत तथा बालबातलकालाइघ नेपाल सरकारले सामान्जक सरुक्षा भिा तथा आतथघक 
सहयोग उपलब्ध गराउाँदै आएको। आ.ि. २०७६।०७७ को फागनुसम्ममा जम्मा २९ लाख ५९ हजार 
हजार ९ सय १५ लाभग्राहीलाइघ वितभन्न दरमा तोवकएबमोन्जम भिा वितरण गररएको। हालसम्म कुल ३२ 
लाख ११ हजार १ सय ३१ लाभग्राहीको वििरण व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गररएको। उि 
व्यिस्थापन सूचना प्रणाली प्रविष्टीबाट योग्य व्यन्िमार लाभग्राही हनु ेभएकोले बजेट पूिाघनमुानमा समेत सर्ाउ 
पगु्ने देन्खन्त्छ।  
अध्यागमन विभागतफघ  
 गौतम बिु अन्त्तराघविय विमानस्थल, भैरहिामा अध्यागमन कायाघलय स्थापना गनघ दरबन्त्दी संरचना 

स्िीकृत भइसकेको र आिश्यक पूिाघधार विकासको कायघ अगातड बढाइएको। 

 अध्यागमन अपराधको अनसुन्त्धान र कारिाहीलाई ततव्रता ददइएको र 5 सय 78 जना विदेशी 
नागररकहरूलाई कारिाही गरी तनष्काशन गररएको। 

 अध्यागमन कायाघलय, तरभिुन अन्त्तराविय विमानस्थल हुाँदै आउन े विदेशी पयघटकहरूलाई अध्यागमन 
प्रवक्रया सहजीकरण गनघ सरुक्षा गाडघ तथा नेपाल पयघटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान (NATHAM) 

मा अध्ययनरत विद्याथीहरू समेत पररचालन गरी थप व्यिन्स्थत बनाइएको। 

 राहत आतथघक सहायताको अिस्था  

सशस्त्र द्वन्त्दको क्रममा मतृ्यिुरण गरेका, र्ाइते/अपाङ्ग भएका, िेपिा पाररएका, सम्पन्ि क्षतत भएका, 
अपहरणमा परेका व्यन्िहरूलाई चाल ुआतथघक िषघको फागनुसम्मा रू. 8 करोड 85 लाख 5 हजार राहत 
उपलब्ध गराइएको। 

लागूऔषध कायघक्रम  

 लागूऔषध सिेक्षण 2075/76 सम्पन्न गरी प्रततिेदन लेखन कायघ भइरहेको।यसै िषघ उि प्रततिेदन 
सािघजतनक हनुे। 

 लागूऔषध तनयन्त्रण विशेष अपरेशन सञ्चालनबाट लागूऔषध अपराधमा संलग्न 3 हजार 7 सय 13 
जना व्यन्िहरूलाई पक्राउ र 2 हजार 3 सय 93 मदु्दा दताघ गरी काननुी कारिाही अगातड 
बढाइएको। त्यस्तै, 3 हजार 47 वकलोग्राम गााँजा, 4 सय 76 वकलोग्राम चरेश, 5.86 वकलोग्राम 
वहरोइन, 25.64 वकलोग्राम अवफम र 14.29 वकलोग्राम कोवकन लागूऔषधहरू बरामद गररएको। 
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8. आतथघक िषघ 207५/7६ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणघ कायघहरूिः 
क. नीततगत सधुार 

 राविय पररचयपर व्यिस्थापन रणनीततक योजना (२०७५|०७६-२०७७|०७८) स्िीकृत भएको। 

 राविय पररचयपर व्यिस्थापन कायघवितध, २०७५ स्िीकृत भई सबै नागररकको बायोमेविकसवहतको 
वििरण राविय पररचय प्रणालीमा आबि गने कायघ अगातड बढेको। 
 

    ख. शान्न्त्त सरुक्षा र अपराध तनयन्त्रण 

 वितधको प्रयोग गरी अपराध अनसुन्त्धान, तनयन्त्रण र शान्न्त्त सरुक्षा कायम गनघका लातग १ सय ६५ 

स्थानमा 3 हजार 2 सय 9 CCTV जडान कायघ सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइएको। 

 समदुाय प्रहरी साझेदारी कायघक्रमअन्त्तगघत ७ सय ५३ स्थानीय तह साँग समझदारीपरमा हस्ताक्षर 
गरी वितभन्न २१ हजार ७ सय १९ सतमतत गठन भई कुल २ लाख ८८ हजार ३ सय ४२ 
जनचेतनामूलक कायघक्रमहरू सञ् चालन गररएको। 

 केन्त्िीय साईिर व्यरुो र मानि बेचतबखन तनयन्त्रण व्यूरो स्थापना भई कायघ प्रारम्भ भएको। 

 प्रदेश नं. १ र ५ मा Digital Forensic Lab को शाखा स्थापना भई भौततक पूिाघधार तनमाघण कायघ 
भएको। 

 Crime Action Plan को कायाघन्त्ियन गरी अनसुन्त्धान सफलताको दर िवृि गरी ७२.६८ प्रततशत 
परु् याइएको। 

 नेपाल प्रहरीको 30 इकाई थप गरी सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विस्तार भएको। सशस्त्र प्रहरी 
बलको 16 इकाई थप गरी सबै न्जल्लाहरूमा विस्तार तथा पररचालन गररएको।  

  राजमागघमा हनुे सिारी दरु्घटनाहरूमा समयमा नै उिार गनघ मेतडकल टोली तथा एम्बलेुन्त्ससवहतको 
Immediate Response Team प्रत्येक ददन १०० स्थानमा स्याण्डिाई रूपमा रा् ने व्यिस्था 
तमलाइएको। 

    ग. सेिा प्रिाह र सशुासन/सूचना प्रवितधमा आधाररत गहृ प्रशासन  

 सबै विभागीय प्रमखु तथा प्रमखु न्जल्ला अतधकारीहरूसाँग कायघसम्पादन सम्झौता गनुघका साथै 
अतधकृतस्तरसम्म कायघसम्पादन सम्झौता गरी नन्जतामूखी कायघ साँस्कृततको विकास गररएको।  

 सािघजतनक एिं सरकारी जमीनको अततक्रमण उपर छानविन गराई काननुी कारिाहीको दायरामा 
ल्याइएको।  

 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरूमा Digital Citizen Charter को व्यिस्था र १० न्जल्लामा मोबाईल 
एप्स माफघ त सेिाग्राहीमैरी सेिा प्रिाह गने व्यिस्था तमलाइएको। 

र्. अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सदुृढीकरण 

 सन ्२०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ३ सय ५८ विदेशी नागररक नेपाल तभतरएको, ११ लाख ८० 
हजार २ सय ५९ नेपाल बावहररएको र यसै अितधमा १२ लाख ६२ हजार ५ सय ९५ नेपाली 
नागररकहरूले नेपाल प्रिेश गरेको र १२ लाख ६९ हजार ७ सय २५ नेपाली नागररकहरू विदेश 
प्रस्थान गरेको तथ्याङ्क रहेको। 
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 सन ्२०१९ जनिरी १ बाट लाग ुहनु ेगरी नेपाल र संयिुराज्य अमेररका बीच तभषा पारस्पाररकता 
कायम भएको। 

 हमु्लाको वहल्सा, ईलामको पशपुततनगर र मोरङको विराटनगरमा अध्यागमन कायाघलय स्थापना 
गररएको। 

   ङ. कारागारको संस्थागत सदुृढीकरण  

 कारागारका जीणघ भिनहरू ममघत सम्भार तथा कोठाहरू थप गरी आ.ि. ०७४/७५ मा ११ हजार 
३ सय कैदी बन्त्दी रा् न सवकन ेक्षमता रहेकोमा आ.ि. ०७५/७६ मा ४ हजार १ सय ६६ िवृि 
भई १५ हजार ४ सय ६६ िन्त्दी रा् न सवकन ेअिस्था रहेको।  

 कैदीिन्त्दीहरूको तसदा िवृि गरी दैतनक रु.४५।- बाट ६०।- र नािालकको रु.१०।- बाट 
३५।- परु् याएको। 

 केन्त्िीय कारागार अस्पताल १५ शैय्याबाट ३० शैय्यामा स्तरोन्नतत गररएको। त्यसै गरी न्ख ु
करागारमा १५ शैय्याको मानतसक अस्पताल तनमाघण कायघ भएको। 

   च. विपद् जोन्खम न्त्यूनीकरण क्षमता अतभिवृि 

 Sendai Framework अनसुार अतभलेख र प्रततिेदन प्रणालीको विकास गररएको। 

 म्याग्दी, भोजपरु र तेह्रथमु न्जल्लामा आपतकालीन कायघसञ् चालन केन्त्ि स्थापना तथा सदुृढीकरण 
गररएको। 

 प्रदेशस्तरीय विपद् व्यिस्थापन कायघदल स्थापना भई प्राकृततक एिं कृतरम विपद् व्यिस्थापन कायघमा 
दक्ष जनशन्ि पररचातलत भइरहेको। 

छ. अन्त्तराघविय सहयोग र समन्त्िय 

 अन्त्तरदेशीय सङ्गदठत अपराध विरूिको संयिु रािसंर्ीय महासन्न्त्धको मानि विशेष गरी मवहला तथा 
बालबातलकाहरूको बेचतबखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गने पररपूरक उपलेख २००० (Palermo 

Protocol) मा नपेालले सन्म्मलन गने र सन्म्मलन पिात नेपाललाई सजृना हनुे थप दावयत्िहरूको 
कायाघन्त्ियन गदै जाने प्रयोजनको लातग कायाघन्त्ियन कायघयोजना तयार गरी संर्ीय संसदमा पेश 
गररएको। 

 शान्न्त्त सरुक्षा, अपराध तनयन्त्रण र विपद् व्यिस्थापन एिं दद्वपक्षीय सरुक्षासम्बन्त्धी ७ अन्त्तराघविय 
बैठक र सम्मेलन आयोजना गररएको। 

 १८ देशका उच्चस्तरीय प्रतततनतध मण्डलको सहभातगता रहेको Asian Disaster Preparedness Center 

Regional Consultative Committee को बैठक काठमाडौँमा आयोजना गरी सफलतापूिघक सम्पन्न 
गररएको। 

9. आतथघक िषघ 2075/076 को खदु बजेट तथा खचघको यथाथघ वििरणिः 
चाल ुखचघ                                             (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140113 गहृ मन्त्रालय 457804 423272 92.46 
3140143 समरजंग कम्पनी कायाघलय 12400 10787 86.99 
3140163 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 1761359 1191278 67.63 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140173 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 23200 12568 54.17 
3140183 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 321701 227716 70.79 
3140193 कारागार व्यिस्थापन विभाग 19800 16185 81.74 
3140203 कारागार कायाघलयहरू 1535105 1429042 93.09 
3140213 अध्यागमन विभाग 63774 55808 87.51 
3140223 अध्यागमन कायाघलयहरू 188200 151939 80.73 
3140233 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 14400 10944 76 
3140243 प्रहरी प्रधान कायाघलय 2990122 2872217 96.06 
3140253 नेपाल प्रहरी अस्पताल 432070 423153 97.94 
3140263 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 556191 551044 99.07 
3140273 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 4548350 4426769 97.33 
3140283 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 16586551 16803703 101.31 
3140293 महानगरीय प्रहरी 4426263 4462088 100.81 
3140303 सशस्त्र प्रहरी बल 1236998 1209223 97.75 
3140313 प्रहरी वकताबखाना 20200 19540 96.73 
3140323 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 165473 42811 25.87 
3140333 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 0 0 0 
3140343 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 700065 680684 97.23 
3140353 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 229611 209091 91.06 
3140363 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 11102540 10742898 96.76 
3140373 सशस्त्र प्रहरी बल राजस्ि भन्त्सार तथा 

औद्योतगक सरुक्षा बल 
1733883 1667496 96.17 

3141013 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 11500 9563 83.16 
3141043 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 13900 11891 85.55 
3141053 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 

अनसुन्त्धान कायघयोजना 
11400 11180 98.07 

3141063 राहत तथा पनुस्थाघपना कायघक्रम 100000 71488 71.49 
  जम्मा  49262860 47744378 96.92 

पुाँजीगत खचघ                    (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 

3140114 गहृ मन्त्रालय 107660 92962 86.35 
3140144 समरजंग कम्पनी कायाघलय 300 300 100.00 
3140164 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 507218 430335 84.84 
3140174 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 300 265 88.49 
3140184 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 83829 70769 84.42 
3140194 कारागार व्यिस्थापन विभाग 345890 95110 27.50 
3140204 कारागार कायाघलयहरू 235404 173576 73.74 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/ कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
3140214 अध्यागमन विभाग 84300 77244 91.63 
3140224 अध्यागमन कायाघलयहरू 7900 7353 93.08 
3140234 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 500 500 100.00 
3140244 प्रहरी प्रधान कायाघलय 2280350 2169499 95.14 
3140254 नेपाल प्रहरी अस्पताल 181585 181585 100.00 
3140264 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 3119277 80977 2.60 
3140274 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 193922 193020 99.53 
3140284 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 814908 806596 98.98 
3140294 महानगरीय प्रहरी 2237576 2148356 96.01 
3140304 सशस्त्र प्रहरी बल 494051 481416 97.44 
3140314 प्रहरी वकताबखाना 1300 699 53.80 
3140324 राविय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्ि 470700 22788 4.84 
3140334 महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कायाघलय 0 0 0 
3140344 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 53523 53486 99.93 
3140354 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 101093 101072 99.98 
3140364 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 307429 304335 98.99 

3140374 
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा औद्योतगक 
सरुक्षा बल 44590 44085 98.87 

3141014 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 700 694 99.08 
3141044 मवहला तथा बालबातलका सेिा केन्त्ि 21500 0 0.00 

3141054 
तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 
कायघयोजना 70000 69864 99.81 

  जम्मा  11765805 7606887 64.65 
 

10.  आ.ि. २०७6/७7 मा वितनयोन्जत बजेट तथा 2076 फागनु मसान्त्तसम्मको खचघको अिस्थािः   

  चाल ुखचघ        (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 

314000113 गहृ मन्त्रालय 394439 259543 65.8 
314001013 राहत तथा पनुघस्थापना कायघक्रम 16600 635 3.83 
314001023 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 10900 4215 38.67 
314010113 राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाग 5008650 253576 5.06 
314010123 सामान्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 64500000 34672590 53.76 
314020113 कारागार व्यिस्थापन विभाग 22000 9413 42.79 
314020123 कारागार कायाघलयहरू 1782933 1036115 58.11 
314030113 अध्यागमन विभाग 74800 32495 43.44 
314030123 अध्यागमन कायाघलयहरू 187859 107160 57.04 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 
314040113 प्रहरी प्रधान कायाघलय 5874317 2075835 35.34 
314040123 महानगरीय प्रहरी 4535840 3670796 80.93 
314040133 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 643400 382490 59.45 
314040143 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 5115927 4000954 78.21 
314040153 नेपाल प्रहरी अस्पताल 475300 315562 66.39 
314040163 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 17076578 13099207 76.71 
314041033 तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 

कायघयोजना 
10600 4235 39.95 

314050113 सशस्त्र प्रहरी बल 2931715 634891 21.66 
314050133 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 12552814 8961018 71.39 
314050143 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 782177 531483 67.95 
314050153 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 252550 155311 61.5 
314050163 सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 

औद्योतगक सरुक्षा बल 
1919648 1342799 69.95 

314060113 प्रहरी वकताबखाना 21150 12088 57.16 
314910113 समरजंग कम्पनी कायाघलय 12500 5295 42.36 
314920113 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 1337625 758467 56.7 
314920123 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 24502 8489 34.64 
314920133 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 320789 158690 49.47 
314930113 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 17382 8070 46.43 

  जम्मा  125902995 72501422 57.59 

   पुाँजीगत खचघ                  (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 

314000114 गहृ मन्त्रालय 195025 5924 3.04 
314001024 लागू औषध तनयन्त्रण कायघक्रम 700 0 0 
314010114 राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाग 2260800 907339 40.13 
314020114 कारागार व्यिस्थापन विभाग 518800 72755 14.02 
314020124 कारागार कायाघलयहरू 139700 45134 32.31 
314030114 अध्यागमन विभाग 136800 99384 72.65 
314030124 अध्यागमन कायाघलयहरू 10400 4374 42.06 
314040114 प्रहरी प्रधान कायाघलय 1427500 330227 23.13 
314040124 महानगरीय प्रहरी 534500 141456 26.47 
314040134 राविय प्रहरी प्रन्शक्षण प्रततष्ठान 1274100 43657 3.43 
314040144 प्रदेश प्रहरी कायाघलयहरू 380300 172377 45.33 
314040154 नेपाल प्रहरी अस्पताल 290100 105960 36.53 
314040164 न्जल्ला प्रहरी कायाघलयहरू 1551100 622160 40.11 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायघक्रम खदु बजेट खचघ प्रततशत 

314041034 
तर-िवषघय अपराध तनयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्धान कायघयोजना 79100 1265 1.6 

314050114 सशस्त्र प्रहरी बल 203200 82313 40.51 
314050134 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाघलय 364100 114009 31.31 
314050144 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्त्िहरू 119000 9720 8.17 
314050154 नेपाल ए.पी.एफ अस्पताल 228900 12128 5.3 

314050164 
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 
औद्योतगक सरुक्षा बल 17900 9395 52.49 

314060114 प्रहरी वकताबखाना 1100 802 72.93 
314910114 समरजंग कम्पनी कायाघलय 300 111 36.95 
314920114 न्जल्ला प्रशासन कायाघलयहरू 469515 133307 28.39 
314920124 सीमा प्रशासन कायाघलयहरू 1620 300 18.52 
314920134 इलाका प्रशासन कायाघलयहरू 85565 37687 44.05 
314930114 जिु िारुणयन्त्र कायाघलय 600 167 27.79 

  जम्मा  10290725 2951951 28.69 
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परराष्ट्र मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः 
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमखु जिम्मेिारी नेपालको परराष्ट्र नीततको तिुमुा र कायाुन्त्ियन गनु ुहो। रावष्ट्रय वहतको 
रक्षा, रावष्ट्रय आकाङ्क्क्षा, विकास लक्ष्य एिं प्राथतमकता प्राप्त उदे्दश्यहरूको कायाुन्त्ियनका लातग अनकूुल 
अन्त्तराुवष्ट्रय पररजथथतत तनमाणु गनु,ु अतिकतम सद् भाि र सहयोग प्राप्त गनु ुर सविय कूटनीततक उपजथथततद्वारा 
अन्त्तराुवष्ट्रय समदुायमा मलुकुको छविलाई उँचो र भतूमकालाई प्रभािकारी बनाउने तरु् केजन्त्ित रही सो 
अनरुूपका वियाकलापहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालन गदै आएको छ।  
यस पररदृश्यमा परराष्ट्र नीततको दायरामा निीनतम ् विषयहरू थथावपत हुँदै गएका छन।् आतथकु कूटनीतत, 
िलिाय ुकूटनीतत, श्रम कूटनीतत र डायथपोरा कूटनीततका साथै विश् ि मानजचरमा नपेाललाई थथावपत गराउने 
सरकारको प्रयासथिरुप सगरमाथा सम्िाद, नेपालको मौतलक शाजन्त्त प्रकृयाको नमूनाको प्रिर्द्ुन िथता 
विषयहरूलाई प्राथतमकतामा राखी कूटनीतत सञ्चालन गररएको छ। नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सम्बन्त्ि सञ्चालन र 
सपुररिेक्षण गने गरुुत्तर दावयत्ि बहन गरेको नेपाल सरकारको केन्त्िीय सरकारी तनकायका रूपमा परराष्ट्र 
मन्त्रालयको प्रत्यक्ष तनदेशन, तनयन्त्रण र सपुररिेक्षणमा नपेालको परराष्ट्र सम्बन्त्िको कायाुन्त्ियन विदेशजथथत 
नेपाली कूटनीततक तनयोगहरूले गरररहेका छन।् हाल विदेशमा ३९ िटा नेपाली तनयोगहरू (३० िटा 
रािदूतािासहरू, ३ िटा थथायी तनयोगहरू र ६ िटा महािाजणज्यदूतािासहरू) छन।् साथै, अिैततनक 
महािाजणज्यदूतहरू ७१ को संख्यामा रहेका छन।् "सबैसँग तमरता, छैन कसैसँग शरतुा" को मूल मम ु
पछ्याउँदै नेपालले २०७६ र्ागनु मसान्त्तसम्म विश् िका १६८ मलुकुहरूसँग कूटनीततक सम्बन्त्ि थथापना 
गरेको छ।     

२. दीर्कुालीन सोचिः 
बहृत्तर रावष्ट्रय वहतको रक्षा गदै थितन्त्र, प्रततवष्ठत एिं समरृ्द् नेपाल तनमाुण।  
 

३. उद्दशे्यिः 
रावष्ट्रय वहत अनकूुल थितन्त्र, सन्त्ततुलत र विश् िसनीय परराष्ट्र नीततको सञ्चालनबाट सािभुौतमक समानता, 
पारथपररक लाभ र सम्मानमा आिाररत द्वद्वपक्षीय/बहपुक्षीय सम्बन्त्ि सदुृढ गने एिं संयकु्त राष्ट्र संर् र अन्त्य 
अन्त्तराुवष्ट्रय/क्षेरीय सङ्गठन तथा मञ्चहरूमा सविय भतूमका तनिाुह गदै रावष्ट्रय वहत संरक्षण र प्रिर्द्ुन तथा 
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अतिकार र वहतको संरक्षणमारु्त ्समरृ्द् नेपाल तनमाुणमा योगदान गने। 
 

४. कायकु्षरे 
नेपाल सरकार (कायवुिभािन) तनयमािली, २०७4 बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुपुने कायहुरू देहाय 
अनसुार रहेका छन:् 

 नेपालको परराष्ट्र नीतत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायानु्त्ियन र मूल्याङ्कन, 
 विदेशी राष्ट्र तथा संयकु्त राष्ट्रसंर् लगायतका अन्त्तराुवष्ट्रय, क्षेरीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्त्ि, 
 नेपालजथथत विदेशी तनयोगहरूसँगको सम्बन्त्ि, समन्त्िय एिं विदेशमा नपेालको कूटनीततक प्रतततनतित्ि, 
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 नेपालको अन्त्तराुवष्ट्रय सीमा-सम्बन्त्ि, 
 विदेशमा नेपालको प्रतततनतित्ि, 
 अन्त्तराुवष्ट्रय िगत ्मा नेपालको प्रततष्ठा अतभिवृर्द्, 
 नेपाल तथा अन्त्य देशका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्यजक्त मातथको दािी, 
 कन्त्सलुर प्राजटटस र कन्त्सलुर सेिा, 
 विदेशमा रहेका नेपाली नागररकको अतभलेख तथा ततनीहरूको हक, वहत, उर्द्ार र संरक्षण, 
 अतततथ सत्कार, जशष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपर, 
 अतिकारपर (विडेजन्त्सयल), 
 आतथकु तथा विकास कूटनीतत, 
 विदेशी राज्य र कूटनीततक प्रतततनतिको सवुििा तथा उन्त्मजुक्त, 
 गैरआिासीय नेपाली/विदेशमा रहेका नेपाली, 
 परराष्ट्र मातमला सम्बन्त्िमा प्रदेशहरूसँग सम्पकु र समन्त्िय, 
 कूटनीततक आचारसंवहता, 
 अन्त्तराुवष्ट्रय तहमा िनथतरीय तथा गैरसरकारी संथथाथतरीय सम्बन्त्िको विकास, 
 राहदानी, विदेशबाट द्वदइन ेतभसा, 
 कूटनीततक तहमा हनुे िाताु, सम्झौता र सजन्त्ि, 
 विषयगत मन्त्रालयबाट हनुे िाताु, सम्झौता, सजन्त्ि, समझदारीमा सहमतत, समन्त्िय र सहिीकरण, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्िी साििुतनक संथथान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आद्वदको सञ्चालन र 

तनयमन, 
 नेपाल परराष्ट्र सेिाको सञ्चालन। 
 

५. आ.ि. २०७6/७7 को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायिुमका बुदँाहरूको 2076 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगततिः 

बुदँा नं. नीतत तथा कायिुमको व्यहोरा प्रगतत  
260 नेपालको परराष्ट्र नीतत रावष्ट्रय वहत, पारथपररक 

लाभ र सम्मान, अन्त्तराुवष्ट्रय प्रततबर्द्ता तथा 
दावयत्ि र न्त्यायमा आिाररत हनुेछ। 
थितन्त्रता, सािभुौमसत्ता,भौगोतलक अखण्डता, 
थिािीनता र रावष्ट्रय सरुक्षा कायम गदै 
अन्त्तराुवष्ट्रय िगतमा रावष्ट्रय प्रततष्ठाको अतभिवृर्द् 
गररनेछ। तछमेकी तमरराष्ट्रहरू, विकास 
साझेदारहरू, श्रम गन्त्तव्य मलुकुहरू लगायत 
अन्त्य सबै तमरराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्त्िलाई थप 
सदुृढ गदै रावष्ट्रय वहत प्रिर्द्ुन गररने। 

 नेपाल सरकारका तरु्बाट भएका द्वद्वपक्षीय, 
क्षेरीय एिं बहपुक्षीय भेटिाताु, कूटनीततक 
छलर्ल एिं सम्बोिन र सजन्त्ि/ 
सम्झौता/ समझदारीपरहरूमा नेपालको 
रावष्ट्रय सम्मान र रावष्ट्रय वहत संरक्षण र 
प्रिर्द्ुन गने गरी गररएको। 

 तछमेकी तमरराष्ट्र तथा विकास साझेदार 
मलुकु र श्रम गन्त्तव्य मलुकुहरू सबैसँग 
समुिरु सम्बन्त्ि कायम राखी दईुपक्षीय एिं 
बहपुक्षीय सम्बन्त्िलाई सदुृढ तलु्याइएको। 
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बुदँा नं. नीतत तथा कायिुमको व्यहोरा प्रगतत  
261 रावष्ट्रय, क्षेरीय र विश्वव्यापी सरोकार र 

चासोका विषयहरूमा सर्न छलर्ल गरी 
साझा दृवष्टकोण बनाउन अन्त्तराुवष्ट्रय थतरको 
सगरमाथा सम्िाद आयोिना गररनेछ। नेपाल 
सदथय भएका क्षेरीय मञ्चहरूलाई अझ 
प्रभािकारी बनाउन िोड द्वदइनछे। विश्वकै 
लातग अनकुरणीय रहेको नेपालको मौतलक 
शाजन्त्त प्रवियाका अनभुिहरूलाई 
अन्त्तराुवष्ट्रयथतरमा आदानप्रदान गररने। 
 

 सगरमाथा सम्िादका कायहुरूको संयोिन 
गन ु नारायणवहटीमा सगरमाथा सम्िाद 
सजचिालयको थथापना गररएको। 

 सगरमाथा सम्िाद आयोिनाको तयारी 
थिरुप मखु्य सम्िादकै ढाँचामा 2076 
मार् 26 मा काठमाडौँमा सगरमाथा 
रावष्ट्रय सम्िाद कायिुम सम्पन्न भएको। 
उप-प्रिानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीबाट 
समदु् र्ाटन भएको र परराष्ट्र, िन तथा 
िातािरण, अथ ु मन्त्रीको समपुजथथततमा 
तीनै तहका सरकार, तनिी क्षेर, विशेषज्ञ, 
सञ्चार िगत तथा मवहला तथा यिुाको 
समेत प्रतततनतित्ि एिं सहभातगता रहेको 
सो सम्िादमा पाँचिटा समानान्त्तर प्लेनरी 
सरहरूमा िलिाय ु पररितनु, पितु र 
मानि िाततको भविष्यसँग सम्बजन्त्ित १० 
वितभन्न उपशीषकुहरूमा छलर्ल भएको। 
सगरमाथा सम्िादको विषय शीषकु र 
सहायक शीषकुहरू तय गन ु र अन्त्य 
सझुाि सङ्कलन गने उदे्दश्यले परराष्ट्र 
मन्त्रालयले यस अितिमा सगरमाथा रावष्ट्रय 
सम्िाद सवहत काठमाडौँमा रावष्ट्रय परामश ु
गोष्ठी, पोखरा र िनकपरुमा क्षेरीय परामश ु
गोष्ठी, कूटनीततक र तमतडया तिवर्ङ्ग, 
रावष्ट्रय सरोकार गोष्ठीहरू सम्पन्न गरेको।  

 विश्वव्यापीरूपमा रै्तलएको कोरोना 
महामारी (COVID-19) का कारण 
अजन्त्तम समयमा नेपाल सरकारले अको 
तमतत तय नभएसम्मका लातग सम्िादको 
तमतत थथगन गरेको। 
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बुदँा नं. नीतत तथा कायिुमको व्यहोरा प्रगतत  
262 नेपालको आतथकु कूटनीततलाई देशगत र 

क्षेरगत लक्ष्य तोकी पररचालन गररनेछ। 
विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र 
पयटुन प्रिर्द्ुनमा अन्त्तराुवष्ट्रय सहयोग बढाउन े
गरी आतथकु कूटनीतत सञ्चालन गररने।  

 विदेशजथथत नेपाली तनयोगहरूबाट देशगत 
रणनीततअनसुार नततिामूलक आतथकु 
कूटनीततका कायिुमहरू सम्पन्न भएको। 

 नेपाल भ्रमण िष,ु २०२० को प्रिर्द्ुनमा 
विशेष िोड द्वदइएकोमा कोरोना महामारीका 
कारण अपेजक्षत पररणाम प्राप्त हनु 
नसकेको। 

263 राहदानी सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउँदै 
विद्यतुीय राहदानी लागू गन ु तयारी काय ु
सम्पन्न गररनेछ। गैरआिासीय नेपालीहरूको 
अन्त्तराुवष्ट्रय सञ्जाल, ज्ञान, पूिँी र प्रवितिलाई 
नेपालको आतथकु सामाजिक विकासमा उपयोग 
गन ुआकवषतु गररनेछ। 

 २०७६ भाि १० गते विद्यतुीय 
राहदानीका लातग अन्त्तराुवष्ट्रय बोलपर 
आव्हान गरी प्रकाजशत सूचना विविि 
कारणले रद्द भई २०७६ र्ागनु १९ मा 
पनुिः बोलपर आह्वान गररएको। 

 गैर आिासीय नेपालीसम्बन्त्िी नयाँ ऐन 
मथयौदाको िममा रहेको। गैरआिासीय 
नेपालीहरूको ज्ञान, पूिँी र प्रवितिलाई 
Brain Gain Center को माध्यमबाट 
एकीकृत गररएको र गैरआिासीय 
नेपालीहरूबाट प्राप्त पररयोिनाहरू 
सम्बजन्त्ित तनकायमा पठाइएको। 

 

६. आतथकु िष ु2076/77 को र्ागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरूिः 
उच्चथतरीय द्वद्वपक्षीय भ्रमणहरू 

क. सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको म्यानमारको रािकीय भ्रमण  

सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट म्यानमारका राष्ट्रपततको तनमन्त्रणामा २०७६ असोि २९ देजख काततकु ३ 
गतेसम्म म्यानमारको रािकीय भ्रमण सम्पन्न भएको। भ्रमणको िममा नेपाल र म्यानमारबीच पयटुन तथा 
सांथकृततक सहयोग आदानप्रदान गने सम्बन्त्िी समझदारीपरहरूमा 30 असोि 2076 मा हथताक्षर 
भएको।  

ख. सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको िापानको औपचाररक भ्रमण  

सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट िापानी सम्राटको Enthronement Ceremony मा सहभातगता हनुे िममा २०७६ 
काततकु 3 देजख 5 गतेसम्म िापानको औपचाररक भ्रमण सम्पन्न भएको। सो अिसरमा उहालेँ िापानका 
प्रिानमन्त्री र भारतका राष्ट्रपततज्यूसँग छुट्टाछुटै्ट द्वद्वपक्षीय भेटिाताु गनुभुएको।  
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ग. परराष्ट्र मन्त्रीको बङ्गलादेशको औपचाररक भ्रमण  

परराष्ट्र मन्त्रीले बङ्गलादेशका परराष्ट्र मन्त्री डा. अब्दलु मोमेनको मैरीपूण ुतनमन्त्रणामा तमतत २०७६ र्ागनु 
५ देजख ७ गते सम्म बङ्गलादेशको भ्रमण गनुभुई द्वद्वपक्षीय िाताु गनुभुएको। िाताुका िममा नेपाल तथा 
बङ्गलादेशबीचको मैरीपूण ुसम्बन्त्िलाई अझ प्रगाढ एिं र्लदायी बनाउन द्वद्वपक्षीय वहतका सबै पक्षहरूमा 
सारभतू छलर्ल हनुकुो साथै दईु देशबीचको सम्बन्त्िलाई अझ गवहरो एिं र्लदायी बनाउँदै लैिाने 
समझदारी भएको। सो िममा िलविद्यतु लगायतका ऊिाुका स्रोतको विकास एिं व्यापार गने विषयमा 
सहमतत भएको। परराष्ट्र मन्त्री र बङ्गलादेशका िाजणज्यमन्त्री श्री वटप ु मनु्त्सीसँगको भेटमा नेपालबाट 
बङ्गलादेशमा तनयाुत प्रिर्द्नु तथा दिैु मलुकुबीच कनेजटटतभटी िवृर्द् गने सम्बन्त्िमा छलर्ल भएको। 
 

र्. परराष्ट्रमन्त्रीको रूसी महासंर् तथा तथा गणतन्त्र सवियुाको भ्रमण (२०७६ मंतसर 8-13)  

परराष्ट्रमन्त्रीले २०७६ मंतसर ८ देजख ११ (तदनसुार २४-२७ नोभेम्बर २०१९) सम्म रूसी महासंर्को 
भ्रमण गनुभुएको। विश्वको महाशजक्त राष्ट्र रूसी महासंर्मा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रीथतरमा १४ िषकुो 
अन्त्तरालमा उक्त भ्रमण सम्पन्न भएको। भ्रमणका िममा परराष्ट्रमन्त्रीले रूसी महासंर्का समकक्षी सेतगइु 
लाभ्रोभसँग प्रतततनतिमण्डलथतरमा भएको िाताुमा रािनीततक सम्बन्त्ि, व्यापार र लगानी, आतथकु सहायता, 
साँथकृततक सम्बन्त्ि, कन्त्सलुर सहायता लगायत नेपाल–रूस सम्बन्त्िका बहआुयातमक विषयहरूमा सर्न 
छलर्ल भएको। सो िममा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट रूसी राष्ट्रपतत महामवहम भ्लाद्वदतमर पवुटन र 
सम्माननीय प्रिानमन्त्रीबाट उहाकँा समकक्षी महामवहम द्वदमेरी मेदभेदेबलाई नेपाल भ्रमणका लातग 
पठाइएका तनमन्त्रणा परहरू हथतान्त्तरण गररएको। 

परराष्ट्र मन्त्रीबाट २०७६ मंतसर १२ देजख १३ गतेसम्म (तदनसुार नोभेम्बर २७-२८, २०१९) सम्म 
सवियुाको भ्रमण गनुहुुँदा भएको िाताुमा दईु देशमा विकतसत पतछल्लो रािनीततक र्टनािम तथा 
सम्बन्त्िलाई अझ कसरी विश्वातसलो र द्वदगो बनाउन े भने्नबारे विचार आदानप्रदान हनुकुा साथै आतथकु, 

सामाजिक, साँथकृततक, प्रावितिक लगायतका क्षेरहरूमा हनुसटन े सम्भावित सहयोग तथा सहकायकुा 
विषयहरूलाई भरपदो र प्रभािकारी बनाउन िोड द्वदइएको। दईु मलुकुबीच असंलग्न अतभयान, विकासशील 
तथा भपूररिेवष्टत मलुकुको साझा वहतका लातग आगामी द्वदनहरूमा थप सहकाय ु गने विषयमा सहमतत 
भएको। 

बहपुक्षीय तथा क्षरेीय कूटनीतत 

क. असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औ ंजशखर सम्मेलनमा सहभातगता 
सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू अिरिैिानको बाकुमा २४-२६ अटटोबर २०१९ सम्म आयोजित असंलग्न 
राष्ट्रहरूको १८औ ंजशखर सम्मेलनमा सहभागी हनुभुई २५ अटटोबरका द्वदन जशखर सम्मेलनलाई सम्बोिन 
गनुभुएको। नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औ ंजशखर सम्मेलनको उपाध्यक्षमा सिसुम्मततले चयन भएको 
र उपाध्यक्षको हैतसयतमा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूले जशखर सम्मेलनको पवहलो द्वदनको अपरान्त्ह सरको 
अध्यक्षता गनुभुयो। सम्मेलनको Sidelines मा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूले आयोिक राष्ट्र अिरबैिानका 
राष्ट्रपतत, पावकथतानका राष्ट्रपतत, भारतका उपराष्ट्रपतत र िङ्गलादेशका प्रिानमन्त्रीसँग द्वद्वपक्षीय भेटिाताु 
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गनुभुयो। सोही िममा १८औ ं जशखर सम्मेलनको मन्त्रीथतरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बोिन 
गनुभुएको। 

ख. संयकु्त राष्ट्रसंर्को 74औ ंमहासभामा सहभातगता 
परराष्ट्रमन्त्रीले न्त्यूयोकुमा आयोजित संयकु्त राष्ट्रसंर्को ७४औ ं महासभामा सहभागी भई २७ सेप्टेम्बर 
२०१९ मा महासभालाई सम्बोिन गनुभुयो। महासभाका अिसरमा भएका High Level Events on 

Financing for Development, SDG Summit, Universal Health Coverage, Climate Action Summit 

लगायत वितभन्न उच्चथतरीय बैठकहरू Ministerial Meeting of LDCs, Ministerial Meeting of NAM, 

Ministerial Meeting of G-77 and China, High Level Dialogue on Peace Operations आद्वदमा समेत 
नेपालको सविय सहभातगता रह्यो  परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गनुभुएको परराष्ट्रमन्त्रीथतरमा साकु Council 

of Ministers को अनौपचाररक बैठक New York मा २६ सेप्टेबर २०१९ मा सम्पन्न भयो। महासभामा 
सहभातगताको िममा परराष्ट्रमन्त्रीले संयकु्तराज्य अमेररकाका राष्ट्रपतत महामवहम श्री डोनाल्ड ट्रम्पसँग 
भेटर्ाट गनुकुा साथै ३० सेप्टेम्बर २०१९ का द्वदन संयकु्त राष्ट्रसंर्का महासजचि श्री एन्त्टोतनयो 
गटेुरेससँग द्वद्वपक्षीय बैठक गरी आपसी सम्बन्त्ि र सहयोगका विषयमा छलर्ल गनुभुयो। महासभामा 
सहभातगताका िममा परराष्ट्रमन्त्रीले निेका समकक्षी मन्त्रीसँग समेत भेटिाताु गनुभुएको तथयो। 

ग. चौथो वहन्त्द महासागरीय सम्मेलनमा सहभातगता 
गत २०७६ भदौ १७ देजख १८ (तदअनसुार ३-४ सेप्टेम्बर २०१९) गतेसम्म माजल्दभ्समा Securing 

the Indian Ocean Region: Traditional and Non-Traditional Challenges विषयमा आयोजित चौथो वहन्त्द 
महासागरीय सम्मेलन (4th Indian Ocean Conference) मा माननीय परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भई उक्त 
सम्मेलनलाई सम्बोिन गनुभुएको।  

र्. साकु परराष्ट्र तथा अथ ुमन्त्रीथतरीय अनौपचाररक बैठक  
 विश्व बैंकको िावषकु बैठकको साइडलाइनमा आयोजित साकु राष्ट्रका अथमुन्त्रीहरूको चौिौँ अनौपचाररक 

बैठक नेपालका अथमुन्त्रीको अध्यक्षतामा अटटुिर १७, २०१९ मा न्त्यूयोकुमा सम्पन्न भयो।  
 नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयकु्त राष्ट्रसंर्को चौहत्तरौं महासभाको sidelines मा साकु राष्ट्रका 

विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचाररक बैठक २६ सेप्टेम्बर २०१९ सम्पन्न भएको। उक्त बैठकले व्यापार 
लगानी र पयटुन िथता क्षेरहरू साथै शाजन्त्त, सरुक्षा र थथावयत्िको लातग क्षेरीय साझेदारीको महत्ि 
लगायतका विषयमा छलर्ल गरेको। साथै उक्त मजन्त्रथतरीय बैठकले साकुद्वारा विगत एक िषमुा 
सम्पादन गररएका कायहुरूको समीक्षा गनुकुा साथै साकुका १४औ ंमहासजचिको रूपमा श्रीलङ्काका श्री 
इसाला विराकूनलाई तसर्ाररस गरेको। 

 परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयकु्त राष्ट्रसंर्को चौहत्तरौं महासभाको sidelines मा २७ सेप्टेम्बर 
२०१९ का द्वदन आयोजित एतसया सहयोग सम्िाद (Asia Cooperation Dialogue) का सदथय राष्ट्रका 
विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचाररक बैठकमा सहभागी भई सम्बोिन गनु ुभएको।  

 09-10 अटटोबर २०१९ मा माजल्दभ्समा आयोजित SAARC Ministers of Education/ 

Higher Education को तेस्रो बैठकमा नेपालको तरु्बाट जशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितिमन्त्रीको नेततृ्िमा ४ 
सदथयीय टोलीले सहभातगता िनाएको। उक्त बैठकले माले र्ोषणापर िारी गरेको तथा SAARC 

https://www.onlinekhabar.com/2016/11/498671/
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B_%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B_%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8
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Framework for Action for Education 2030 थिीकृत गरेको। साथै, चौथो साकु जशक्षामजन्त्रथतरीय बैठक 
दईु बष ुपतछ काठमाडौँमा आयोिना हनु ेभएको।  

 गत १-२ माच ु२०२० एिं १०-११ अटटोबर २०१९ मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित BIMSTEC 

Permanent Working Committee को दोस्रो र तेस्रो बैठक तथा ३ माच ु २०२० मा आयोजित 
BIMSTEC Senior Officials को बैठकले BIMSTEC Charter को मथयौदा, BIMSTEC अन्त्तगतुका 
सहयोगका क्षेरहरू, BIMSTEC र ADB िीच सहयोग सम्झौता, आगामी २०२० सेप्टेम्बर पवहलो साता 
श्रीलङ्काको कोलम्बोमा BIMSTEC जशखर सम्मेलन योिना गने सम्बन्त्िमा छलर्ल गरेको। 

 

 नेपालले गत 19-२० तडसेम्बर २०१९ ताररख काठमाडौँमा आयोजित साकुको कायिुम सतमततको 
५७औ ं बैठक (57th Session of the SAARC Programming Committee) को अध्यक्षता गरेको। 
साकुको कायिुम सतमतत हाल वियाशील एकमार संयन्त्रको रूपमा रहेको। 

ङ. मानि अतिकार पररषद्को ४३औ ंसरको बैठकमा सहभातगता 
२४ रे्िअुरी २०२० बाट शरुू भएको मानि अतिकार पररषद्को ४३औ ंसरमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेततृ्िमा 
नेपाली प्रतततनतिमण्डल सहभागी भएको। परराष्ट्रमन्त्रीबाट २५ रे्िअुरीमा High Level Segment लाइु 
सम्बोिन गदै मानि अतिकारको संरक्षण र प्रिर्द्ुनमा नेपालको अटल प्रततबर्द्ता व्यक्त गनुभुयो। उक्त 
बैठकमा सहभातगता िनाउन े िममा Sidelines मा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीले लाजत्भया र आयरल्याण्डका 
साक्षीहरूसँग द्वद्वपक्षीय भेटर्ाट गरी मानि अतिकार पररषद् मा 2021-2023 अितिको लातग नेपालले 
द्वदएको उम्मेदिारीमा समथनुका लातग अनरुोि गनुभुएको। साथै, संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय मानि अतिकार 
उच्चायकु्तसँग भेट गरी नेपालले मानि अतिकारको क्षेरमा हातसल गरेका उपलजब्िहरू प्रथततु गदै मानि 
अतिकारको संरक्षण र प्रिर्द्नुमा नपेालको प्रततबर्द्ता व्यक्त गनुभुएको। 

विदेशी उच्च अतिकारीहरूको नपेाल भ्रमण: 

क. चीनका राष्ट्रपततको नपेाल भ्रमण 

सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको तनमन्त्रणामा जचतनया ँ राष्ट्रपतत महामवहम सी जचनवर्ङबाट २०७६ असोि २५ 
देजख २६ सम्म नेपालको रािकीय भ्रमण सम्पन्न भएको। जचतनयाँ राष्ट्रपततबाट २३ िषकुो अन्त्तरालमा 
भएको यो नेपाल भ्रमण नेपाल-चीन सम्बन्त्िको गणुात्मकता अतभिवृर्द् गनमुा िेरै दृवष्टकोणबाट ऐततहातसक 
रहेको। चीनका राष्ट्रपततको नेपाल भ्रमणको अिसरमा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू र जचतनयाँ राष्ट्रपततको 
समपुजथथततमा द्वद्वपक्षीय सम्पकु सञ्जाल, पूिाुिार तनमाुण र पनुथथाुपना एिं सरुुङ माग ुलगायतका क्षरेमा 
दीर्कुालीन महत्िका 20 िटा दईुपक्षीय समझदारीपर/सम्झौताहरूमा हथताक्षर सम्पन्न भएको।  

ख. बङ्गलादेशका राष्ट्रपततको नपेाल भ्रमण 

सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको मैरीपूण ु तनमन्त्रणामा बङ्गलादेशका महामवहम राष्ट्रपततले २०७६ काततकु २६ 
देजख २९ गतेसम्म नेपालको सद् भािना भ्रमण गनुभुएको।  

ग. भारतका विदेश मन्त्रीको नपेाल भ्रमण 

भारतका विदेश मन्त्री डा. एस. ियशंकरले 2076 भदौ ४ देजख 5 गतेसम्म नेपालको दइुु द्वदन ेभ्रमण 
गनुभुएको। सो भ्रमणको िममा उहाँले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटिाताु गनुकुा अततररक्त सम्माननीय 
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राष्ट्रपततज्यू तथा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूसँग जशष्टाचार भेट गनुभुएको। भ्रमणको िममा २०७६ साल 
भदौ ४ गते नेपालको खाद्य प्रविति तथा गणु तनयन्त्रण विभाग र भारतको Safety and Standards Authority 

of India बीच Food Safety and Standards सम्बन्त्िी समझदारीपरमा हथताक्षर सम्पन्न भएको। 
र्. चीनका थटेट काउजन्त्सलर एिं परराष्ट्रमन्त्रीको नपेाल भ्रमण 

चीनका थटेट काउजन्त्सलर एिं परराष्ट्रमन्त्री श्री िाङ्ग यीले २०७६ भदौ २२ देखी २४ गते (तदनसुार ८-
१० सेप्टेम्बर २०१९) सम्म नेपालको भ्रमण गनुभुई नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्वद्वपक्षीय िाताु गनुभुएको। 
उक्त भ्रमणका िममा नेपाल र चीनबीच सहयोग आदानप्रदानसम्बन्त्िी समझदारीपरमा हथताक्षर सम्पन्न 
भएको। 

च. लटिम्बगकुा परराष्ट्रमन्त्रीको नपेाल भ्रमण  
२०७६ साल मार् १५ देजख १६ सम्म लटिम्बगकुा विदेश मन्त्रीले नेपालको भ्रमण गनुहुुँदा सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूसँग जशष्टाचार भेट गनुकुा अततररक्त परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्वद्वपक्षीय भेटिाताु सम्पन्न भएको। 

ङ. निेका अन्त्तरावुष्ट्रय विकास मन्त्रीको नपेाल भ्रमण 

निेका अन्त्तराुवष्ट्रय विकास मन्त्रीले काठमाडौंमा आयोजित Scaling Up Nutrition (SUN) Conference मा 
सहभागी हनुे िममा 2076 काततकु 18 देजख 20 गतेसम्म नपेालको भ्रमण गनुभुई परराष्ट्रमन्त्रीसँग 
भेटिाताु गनुभुएको। भेटिाताुका िममा नेपाल र निेका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्वद्वपक्षीय परामश ुसंयन्त्र 
थथापना गने सम्बन्त्िी समझदारीपरमा हथताक्षर भएको।  

च. बेजल्ियमकी रािकुमारी, लटिम्बगकुा परराष्ट्र मन्त्री, िमनुीकी प्रथम मवहला र इिरायलका MASHAV 
का प्रमखुको नपेाल भ्रमण 
२०७६ मार् ५ देजख १० गतेसम्म बेजल्ियमकी रािकुमारी Astrid, मार् १५ देजख १६ सम्म 
लटिम्बगकुा परराष्ट्रमन्त्री र मार् २० देजख २४ सम्म िमनुीकी प्रथम मवहला Mrs. Elke Büdenbender 
ले नेपालको छुट्टाछुटै्ट भ्रमण गनुभुयो। उक्त भ्रमणका िममा भएका बैठक तथा भेटर्ाटहरूमा नेपालको 
मौतलक शाजन्त्त प्रविया, समािेजशता एिं संवििानले प्रत्याभतू गरेको सामाजिक, सांथकृततक, रािनीततक एिं 
नागररक लगायतका अतिकारहरूका बारेमा नेपालका तरु्बाट िानकारी गराइएको। त्यसैगरी, 
इिरायलको अन्त्तराुवष्ट्रय विकास सहयोग एिेन्त्सी (Israel's Agency for International Development 

Cooperation- MASHAV) का प्रमखु Ambassador Gil Haskel ले ८ देजख १२ तडसेम्बर २०१९ सम्म 
नेपालको भ्रमण गनुभुएको।  

 

छ. यतुनसेर् तथा UNFPA का कायकुारी तनदेशकहरूको नपेाल भ्रमण 
संयकु्त राष्ट्रसंर्का उपमहासजचि तथा यतुनसेर्का कायकुारी तनदेशक Ms. Henrietta H. Fore ले ४ देजख ७ 
नोभेम्बर २०१९ सम्म नेपाल भ्रमण गनुभुएको। सो िममा उहालेँ काठमाडौँमा आयोजित Scaling Up 

Nutrition (SUN) Global Gathering मा सहभातगता िनाउनकुा साथै नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूसँग 
जशष्टाचार भेटर्ाट गनुभुएको। यथतै संयकु्त राष्ट्र संर्का उपमहासजचि एिं UNFPA का कायकुारी तनदेशक 
Dr. Natalia Kanem द्वारा २० देजख २२ अटटोबर २०१९ सम्म नेपालको भ्रमण गनुभुएको र भ्रमणका 
िममा उहाँले नेपालका सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू, तत्कालीन माननीय उपप्रिान एिं थिाथ्य तथा 
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िनसंख्यामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग छुट्टाछुटै्ट जशष्टाचार भेटर्ाट गरी नेपाल र UNFPA बीच सहकाय ु र 
सहयोग अतभिवृर्द् गने लगायत अन्त्य समसामवयक विषयिथतहुरूमा छलर्ल गनुभुएको तथयो। 

ि. चीनको थिशातसत क्षरे ततब्बत िनसरकारका अध्यक्ष तछताला (Qizhala) को नपेाल भ्रमण 
चीनको थिशातसत क्षेर ततब्बत िनसरकारका अध्यक्ष महामवहम तछतालाले २ देजख ६ तडसेम्बर २०१९ 
मा नेपालको औपचाररक भ्रमण गनुभुएको। महामवहम तछतालाले सम्माननीय राष्ट्रपततज्यू एिं सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूसँग जशष्टाचार भेट तथा परराष्ट्रमन्त्री, िाग्मती प्रदेशका मखु्यमन्त्री एिं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश 
प्रमखुसँग भेटिाताु गनुभुएको। भेटका अिसरमा नेपाल-चीन सम्बन्त्िका विविि विषयहरू विशेष गरी जचतनया ँ
राष्ट्रपततको भ्रमणका अिसरमा सम्पन्न सम्झौता र समझदारीहरूको कायाुन्त्ियन र यसमा ततब्बत सरकारको 
भतूमकाका बारेमा छलर्ल भएको।  

द्वद्वपक्षीय कूटनीततको प्रिर्द्नु 
क. कूटनीततक सम्बन्त्ि विथतार 

२०७६ भाि १० मा Saint Lucia र 2076 असोि 9 मा अविकी मलुकु र्ानासँग नेपालको कूटनीततक 
सम्बन्त्ि थथापना भएसँगै 168 मलुकुसँग नेपालको कूटनीततक सम्बन्त्ि गाँतसएको। 

ख. द्वद्वपक्षीय संयन्त्र 

नेपालले यस अितिमा निे, िान्त्स र वर्तलवपन्त्ससँग द्वद्वपक्षीय परामश ुसंयन्त्र थथापना गरेको छ।नेपाल-
भारत संयकु्त आयोग, नेपाल र यरुोवपयन यतुनयनबीचको संयकु्त आयोग, नेपाल-िजियुा द्वद्वपक्षीय परामश ु
संयन्त्र, नेपाल-बेजल्ियम द्वद्वपक्षीय परामश ु संयन्त्र, नेपाल-न्त्यूजिल्याण्ड द्वद्वपक्षीय परामश,ु नेपाल-िापान 
द्वद्वपक्षीय परामश ु संयन्त्र, नेपाल-िान्त्स द्वद्वपक्षीय परामश ु संयन्त्र र नेपाल-पावकथतान संयकु्त आयोग 
बैठकहरू गरी ८ िटा संयकु्त बैठकहरू सम्पन्न भएको।  

ग. आतथकु कूटनीततको पररचालन 
आतथकु कूटनीततको देशगत रणनीतत पतछल्लो आ.ि. मा तिुमुा भई कायाुन्त्ियनमा आएको। नेपाल भ्रमण 
िष,ु 2020 लाई सर्ल बनाउन सोको प्रचार-प्रसारका लातग संथकृतत, पयटुन तथा नागररक उड डयन 
मन्त्रालय, नेपाल पयटुन बोड,ु भ्रमण िष ुसजचिालय र नेपाली तनयोगहरूबीच समन्त्िय गरी भ्रमण िषकुो 
प्रचारप्रसारमा तनयोगहरूको पररचालन गररएको। नेपाली तनयोगहरूबाट यस अितिमा नपेाल प्रिर्द्ुनसवहतका 
रावष्ट्रय द्वदिस कायिुम- 39, पयटुन प्रिर्द्नु- १०२, तनयाुत तथा लगानी प्रिर्द्ुन- १९, श्रतमक सरुक्षा 
तथा िनचेतना अतभिवृर्द्- ९१ गरी आतथकु कूटनीततका 2५0 भन्त्दा बढी कायिुमहरू सम्पन्त् न भएको। 
नेपाल भ्रमण िष,ु 2020 प्रचारप्रसार गन ु विदेशजथथत नेपाली तनयोगहरूमारु्त एकसाथ शभुारम्भ गने 
लक्ष्य अनरुूप गत 7 िनिरी 2020 (पषु 22 गते) विदेशजथथत नेपाली तनयोगहरूबाट Visit Nepal Year, 

2020 को शभुारम्भ र नपेालको पयटुन प्रिर्द्ुनका कम्तीमा ४० (केही तनयोगहरूले विशेष कारणिशिः अन्त्य 
द्वदनमा समेत मनाएका) कायिुम सम्पन्न भएको। 
नेपाल रािदूतािास, मथकटको आयोिनामा 15 तडसेम्बर 2019 मा परराष्ट्र मन्त्रालय एिं संथकृतत, 
पयटुन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयका सजचिहरूको समपुजथथततमा र साउदी अरब, यएुई, कतार, 
बहराइन, कुिेत, इजिप्ट, इिरायल र पावकथतानका नपेाली रािदूतहरूको सहभातगतामा नपेाल भ्रमण 
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िष,ु 2020 सम्बन्त्िी अन्त्तविुयात्मक कायिुमहरू सम्पन्न भएको। नेपाल भ्रमण िष,ु 2020 लाई 
लजक्षत गरी नेपाल भ्रमण िष ुसजचिालयको आयोिनामा तथा सम्बजन्त्ित गन्त्तव्य मलुकुमा रहेका नपेाली 
रािदूतािासको समन्त्ियमा बैङ्कक र म्यातिडमा क्षेरीय अन्त्तरवियात्मक एिं प्रिर्द्ुनात्मक कायिुमहरू 
सम्पन्न भएको।  

 

अन्त्य प्रमखु वियाकलापहरू 
क. सीमा व्यिथथापनिः  

भारत सरकारले 2 नोभेम्बर 2019 मा भारतको रािनीततक नटसा भनी िारी गरेको नटसामा देखाइएको 
कालापानी क्षेर नेपालको भ-ूभाग हो भने्न नेपाल सरकारको िारणा थपष्ट गदै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तमतत 
2076 काततकु 20 गते प्रसे विज्ञतप्त िारी गररएको।2076 काततकु 23 गते सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूको समपुजथथततमा प्रिानमन्त्री तनिास बालिुाटारमा बसेको सिदुलीय/सि ु पक्षीय बैठकले 
नेपालको कालापानी क्षेर समेतलाई आफ्नो तसमानातभर देखाई भारत सरकारले िारी गरेको रािनीततक 
नटसा नपेाललाई मान्त्य नहनु े ठहर सम्बन्त्िी प्रसे िक्तव्य िारी गररएको। नेपाल-भारत तथा नेपाल-चीन 
सीमा दरुुथत रहे/नरहेको तनटयोल गन ुसीमा तनरीक्षण सतमतत गठन गने तनणयु भएको। भारतलाई नटसा 
सच्याउन आग्रहसवहत सो सम्बन्त्िमा िाताु गने विषयमा कूटनीततक नोट पठाइएकोमा हालसम्म उक्त 
बैठकको तमतत टुङ्गो लागीनसकेकोले सो सम्बन्त्िमा तनरन्त्तर पहल भइरहेको। 

 

ख. मोततहारी–अमलेखगञ्ज पटे्रोतलयम पाइपुलाइनुको उद् र्ाटनिः  
 

नेपालका सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू र भारतका महामवहम प्रिानमन्त्रीले Motihari–Amlekhgunj Petroleum 

Products Pipeline को 10 सेप्टेम्बर 2019 मा संयकु्तरूपमा विद्यतुीय उद् र्ाटन (Remote 

Inauguration) गनु ुभएको।  
 

ग. विराटनगर एकीकृत िाचँ चौकी तथा गोरखा र निुाकोटमा भकूम्प पश्चात ् पनुिः तनतमतु तनिीर्रहरूको 
उदर्ाटनिः  
 

नेपालका सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यू र भारतका महामवहम प्रिानमन्त्रीज्यूले नेपाल-भारत सहयोग अन्त्तगतु 
विराटनगरमा तनतमतु एकीकृत िाँच चौकी (Integrated Check Post) तथा गोरखा र निुाकोटमा 
भकूम्पपश्चात ्पनुतनमुाणु गररएका तनिी आिासको तमतत २०७६ साल मार् ७ गते, तदनसुार २१ िनिरी 
२०२० मा संयकु्तरूपमा विद्यतुीय उद् र्ाटन (Remote Inauguration) गनु ुभएको। 
  

र्. बहपुक्षीय कूटनीततमा प्रभािकारी लेखनबारे कायशुाला सम्पन्निः  
परराष्ट्र मन्त्रालयले United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) सँगको सहकाय ुएिं 
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) को प्रायोिनमा काठमाडौँमा 18-20 
नोभेम्बर 2019 सम्म Workshop on Effective Writing Skills in Multilateral Diplomacy सम्पन्न गरेको। 
उक्त कायशुालामा परराष्ट्र मन्त्रालयसवहत प्रिानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायाुलय, गहृ, िन तथा 
िातािरण र कानून, न्त्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयका समेत गरी कुल ३६ िनाको सहभातगता 
रहेको। 
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ङ. परराष्ट्र मन्त्रालय एिं तनयोगहरूमा भिन खररद/तनमाणुिः  
परराष्ट्र मन्त्रालय एिं तनयोगहरूको भिन तनमाुण/खररदको काय ुभइरहेको। परराष्ट्र मन्त्रालयको भिनको 
थतरोन्नतत गनकुा लातग मार् मवहनाको दोस्रो हप्ताबाट Phase- I थतरोन्नततको काय ु शरुू भएको। 
तरपरेुश्वरजथथत तनमाुणािीन कन्त्सलुर सेिा विभाग तथा राहदानी विभागको भिन तनमाणु अजन्त्तम चरणमा 
रहेको। नया ँ द्वदल्लीजथथत दूतािास पररसरमा कूटनीततक कमचुारी आिास पनुतनमुाणुको काय ु अगातड 
बवढरहेको। ढाकामा रािदूतािास भिन पनुतनमुाणु गनकुो लातग दूतािासको Lease Deed तयारी, 
बेइजिङमा लागत अनमुान, EOI को नमूना र TOR तयारीसम्बन्त्िी कायहुरू भइरहेको। त्यसैगरी, 
इथलामाबादमा भिन तनमाुणको लातग नेपाली रािदूतािास इथलामािादले माटो परीक्षण (Soil Test) काय ु
शरुू गरेको, कोलम्बोमा Detailed Architectural/Engineering Design तयार गने सम्बन्त्िी काय ु शरुू 
भएको र टयानिेरामा Architectural/Engineering Design सम्बन्त्िी आशयपर मूल्याङ्कन काय ुभइरहेको। 
िेनेभामा तनयोग प्रमखुको तनिास भिन खररदको लातग सम्पजत्त मूल्याङ्कन तथा प्रावितिक परीक्षण गन ु
सहमतत प्रदान गररएको तथा तनिास भिन खररद अजन्त्तम चरणमा पगुकेो।  

च. परराष्ट्र मातमलासम्बन्त्िी महत्त्िपूण ुदथतािेिहरूको तडजिटाइिेुसनिः  
परराष्ट्र मातमलासम्बन्त्िी महत्त्िपूण ु दथतािेिहरूको Digitization गने कायकुा सम्बन्त्िमा हाल तीन िना 
विशेषज्ञहरूको सेिा खररद गरी कागिात िगीकरणको काम थातलएको।  

 

छ. विविि गततवितिहरूिः 
 नेपाल र िजियुाबीच कूटनीततक तथा अवर्तसयल/सतभसु राहदानी िाहकहरूका लातग प्रिेशाज्ञा उन्त्मजुक्त 

सम्बन्त्िी सम्झौता भएको। 
 South Asian Regional Standards Organization (SARSO) को सञ्चालक सतमततको बैठकमा नेपाल 

आगामी २ िषकुो लातग अध्यक्ष चयन भएको। WTO को EIF मा सन ्२०१९ –२१ का लातग 
नेपाल सिसुम्मतले अध्यक्ष तनयकु्त भएको। UNCTAD को Trade and Development Board को Vice 

- Chair मा तनिाुजचत भएको। त्यसैगरी, अटटोबर २०१९ देजख लागू हनुे गरी २ िष ुअितिको लातग 
नेपाल WIPO को PBC मा APG बाट सिसुम्मततले सदथय मनोतनत भएको। सन ् २०२० देजख 
नेपालले Colombo Plan Council को अध्यक्षता ग्रहण गने भएको। 

 Brain Gain Center मा आबर्द् गैरआिासीय नेपालीहरूको संख्यामा यस अितिमा झण्डै थप ३०० 
िनाको आबर्द्तासँगै कूल 8५० बढी पगुकेो र सो सेण्टरमा प्राप्त २ िटा पररयोिना प्रथताि अध्ययन 
तथा सहिीकरणका लातग विषयगत मन्त्रालयमा तसर्ाररस गररएको। 

 मानि अतिकार पररषद् मा 2021-2023 सम्मको अितिको पनुिःतनिाुचनका लातग नेपालले द्वदएको 
उम्मेदिारीमा समथनु िटुाउने नेपालको िारणा समेवटएको Aide Memoire को तयार गररएको। 

 सीमाथतम्भ तनमाुण तथा ममतुलगायतका नेपाल-भारत सीमासम्बन्त्िी प्रावितिक कायहुरू गन ु गद्वठत 
नेपाल-भारत Boundary Working Group को छैटौं बैठक भारतको देहरादनुमा २०७६ साल भदौ ११-
१३ (तदअनसुार २८-३० अगष्ट २०१९) मा सम्पन्न भएको। 
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 नेपाल-भारत सीमासम्बन्त्िी Survey Official’s Committee (SOC) को एर्ारौं बैठक भारतको देहरादनुमा 
तमतत 2076 असोि 7-9 (तदअनसुार २4-26 सेप्टेम्बर २०१९) मा सम्पन्न भएको।  

 नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन ्१९४७ मा भएको तरपक्षीय सम्झौता पनुरािलोकन गने प्रकृयाको 
आिश्यक कायाुरम्भ भएको। यस सम्बन्त्िमा बेलायती पक्षलाई लेखी पठाइएको। 

 नेपाल र म्यानमारबीच कूटनीततक सम्बन्त्िको ६० िष ु पगुकेो अिसरमा नेपाली सँथकृतत प्रचारप्रसार 
गने उद्दशे्यले १२ िनिरी २०२० मा याङ्गुनमा नेपाल साँथकृततक केन्त्ि को थथापना गररएको। 

 काठमाडौँमा 2076 काततकु 26-28 मा आयोजित International Conference on Protection of 

Rights of the Migrant Workers सम्मेलन आयोिनामा मन्त्रालयले सहिीकरण गरेको।  
 परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोिनामा काठमाडौँमा HCCN-FICAC Regional Conference of Honorary 

Consuls सम्पन्न भएको। 
सेिा प्रिाहसम्बन्त्िी  
 राहदानी विभागबाट यस अितिमा ३ लाख ७५ हिार ४ सय थान राहदानी िारी तथा वितरण  

भएको।  
 राहदानीका लातग ितु सेिाअन्त्तगतु तनिेदन पेश गन ु चाहन े सेिाग्राहीहरूले तनिेदन पेश गरे पश्चात ्

कागिात रूिू (Verification) गने अतिकृतले Unpaid Voucher तनमाुण गरी एउटा Unique Code No 

तनिेदन र्ाराममा उल्लेख गरी रािथि समेत तोकी बैङ्कमा दाजखला गने प्रणाली कायाुन्त्ियन भएको। 
उक्त प्रणाली Revenue Management Information (RMIS) सँग िोतडएको। 

 ितु सेिा अन्त्तगतु राहदानीका लातग तनिेदकले बझुाउन ेरािथि Online System मारु्त ्बझुाउन सटन े
गरी RMIS तथा सोसँग िोतडएको Connect IPS मारु्त Online भकु्तानी गन ुसटन ेव्यिथथा गररएको। 

 राहदानीसम्बन्त्िी काननुलाई संशोिन तथा एकीकरण गन ु बनकेो वििेयक संर्ीय संसदबाट पाररत 
भएको। 

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट प्रदान हनुे सेिालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन आिा र्ण्टातभर सेिा 
प्रदान गररने व्यिथथालाई तनरन्त्तरता द्वदइएको।  

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट प्रदान गररने कानूनी सेिा, कागिात प्रमाणीकरण, तभषा तसर्ाररस, कूटनीततक 
सवुििा तथा उन्त्मजुक्त सेिा र अतिकृत िारेसनामा प्रमाणीकरण लगायतका अतिकांश सेिा प्रातप्तको लातग 
Online बाट आिेदन गने र काय ुप्रगततको सम्बन्त्िमा Verify गन ुसवकन ेव्यिथथा गररएको।  

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट ३ हिार ६ सय ६६ िटा कन्त्सलुर तथा काननुी परामश ुसेिा, ६ हिार ५ 
सय ९५ िटा तभषा तसर्ाररस तथा छुटसम्बन्त्िी सेिा र २ लाख २१ हिार १ सय ४४ िटा कागिात 
प्रमाणीकरणसम्बन्त्िी सेिाहरू उपलब्ि गराइएको। 

७. आ.ि. 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूण ुकायहुरूिः 
 

• नेपालबाट द्वद्वपक्षीय र बहपुक्षीय गरी 19 भन्त्दा बढी उच्चथतरीय भ्रमण भई अन्त्तराुवष्ट्रय िगतमा 
नेपालको प्रततष्ठा अतभिवृर्द् गन,ु विश् िका सबै राष्ट्रहरूसँग सािभुौम समानता र आपसी वहतका 
आिारमा मैरीपूण ुसम्बन्त्ि कायम राख् न सहयोग पगुकेो।  
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• अध्यक्ष राष्ट्रको हैतसयतले नपेालले विमथटेकको चौथो जशखर सम्मेलन र िैदेजशक रोिगारीमा 
कामदार पठाउने १२ मलुकुहरूको सम्िाद संयन्त्र (कोलम्बो प्रोसेस) को छैठौँ मन्त्रीथतरीय बैठक 
काठमाडौँमा सम्पन्त् न भएको। 
 

उच्चथतरीय भ्रमणहरू 

क. सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूको भ्रमण:  

 कतारका अतमर His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani को मैरीपूण ुतनमन्त्रणामा तमतत 
२०७५ काततकु १२ देजख १५ (तदनसुार २९ अटटोिर-१ नोभेम्िर २०१८) सम्म सम्माननीय 
राष्ट्रपततज्यूबाट कतारको भ्रमण भएको। भ्रमणमा कूटनीततक तथा अवर्तसयल राहदानी िाहकहरूलाई 
तभसा छुट गने, कृवष तथा खाद्य सरुक्षामा सहयोग आदान प्रदान गने र सरुक्षा सहयोग आदान प्रदान 
गने लगायतका तीन सम्झौताहरू सम्पन्न भएका। 

 संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय िलिाय ु पररितनुसम्बन्त्िी सम्मेलन (UNFCCC CoP-24) मा सहभागी हनुे 
तसलतसलामा तमतत २०७५ मंतसर १५ देजख १९ (तदनसुार १-५ तडसेम्िर २०१८) सम्म सम्माननीय 
राष्ट्रपततज्यूबाट पोल्याण्डको भ्रमण सम्पन्न भएको। उक्त सम्मेलनमा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूले िलिाय ु
पररितनु अनकूुलन सम्बन्त्िमा नपेालले अिलम्बन गरेका नीततगत तथा कायिुमगत प्रयासहरू प्रथततु 
गनुकुा साथै नपेाल लगायतका अततकमविकतसत मलुकुहरूलाई यस सम्बन्त्िमा आिश्यक सहयोग गन ु
विश्व समदुायलाई आग्रह गनु ुभएको। यसै िममा िहाँले ४ तडसेम्िर २०१८ का द्वदन पोल्याण्डका 
राष्ट्रपतत Andrej Duda सँग द्वद्वपक्षीय भेटिाताु गनु ु भएको। त्यसै अिसरमा सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूले 
पोल्याण्डमा रहेको नेपाली समदुायले आयोिना गरेको कायिुमलाई सम्बोिन गदै आरू्ले विदेशमा 
आिनु गरेको िन, ज्ञान, सीप र प्रवितिको नेपालमा उपयोग गन ुआह्वान समेत गनु ुभएको। 

 सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट 2075 र्ाल्गणु 26 देजख चैर 1 (तदनसुार १०-१५ माच ु २०१९) 
सम्म न्त्यूयोकु, संयकु्तराज्य अमेररका (शजक्तमा मवहला सम्बन्त्िी उच्चथतरीय सम्मेलन) को भ्रमण भई 
संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय मवहलाको अिथथासम्बन्त्िी आयोगको ६३ औ ंअतििेशन (CSW63)मा सहभागी हनु ु
भएको। 

 सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूबाट 2076 बैशाख 11 देजख 18 (तदनसुार २४ अवप्रल-१ मे २०१९) सम्म 
िनिादी गणतन्त्र चीनको रािकीय भ्रमण सम्पन्न भएको। सो अिसरमा िैशाख 13 गते अन्त्तराुवष्ट्रय 
सहयोगकालातग दोश्रो बेल्ट एण्ड रोड र्ोरमको उद् र्ाटन समारोहमा सहभागी हनु ुभएको। 
 

ख. सम्माननीय उपराष्ट्रपततज्यूको भ्रमण: 
 सम्माननीय उपराष्ट्रपततज्यूले तमतत 2075 असोि 3 देजख 8 गते (तदनसुार १९-२४ सेप्टेम्बर 

२०१८) सम्म िनिादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गनु ुभई तसचिुान प्रान्त्तको छेङ्क्दमुा आयोिना भएको 
17th Western China International Fair (WCIF) मा सहभागी हनु ुभएको। 

 सम्माननीय उपराष्ट्रपततज्यूले तमतत 2076 िैशाख 14 देजख 17 गते (तदनसुार २७-३० अवप्रल 
२०१९) सम्म अजथट्रयाको भ्रमण गनु ुभई Austrian World Summit on Climate Change मा सहभागी 
हनु ुभएको। 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण,2077 
 

परराष्ट्र मन्त्रालय                                                                               157 
 

ग. सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको भ्रमण:  
 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले तमतत २०७५ असोि ११ (तदनसुार २७ सेप्टेम्बर २०१९) मा संयकु्त 

राष्ट्रसंर्को 73 औ ं महासभालाई सम्बोिन गनुकुा साथै न्त्यूयोकुमा रहेको तथङ्कट्याङ्क एजशया 
सोसाईटीद्वारा आयोजित कायिुममा नेपालको शाजन्त्त, लोकतन्त्र र विकास विषयमा साििुतनक सम्बोिन 
गनु ुभएको। 

 कोष्टाररकाका राष्ट्रपतत Carlos Alvarado Quesada को तनमन्त्रणामा सम्माननीय प्रिानमन्त्रीबाट तमतत 
२०७५ असोि १३ देजख १५ (तदनसुार २९ सेप्टेम्बर-१ अटटोबर २०१८) सम्म कोष्टाररकाको 
औपचाररक भ्रमण भएको।  

 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले तमतत २०७५ मार् ७ देजख ११ (तदनसुार २१-२५ िनिरी २०१९) मा 
थिीट्िरल्याण्डको डाभोसमा आयोिना भएको विश्व आतथकु मञ्चको िावषकु बैठकमा सहभागी भई 
"Strategic Outlook on South Asia" र "Shaping the Future of Democracy" विषयक दईु सरलाई 
सम्बोिन गनु ुभएको। िहाँले “The End of Global Trade as We Know It?” विषयक विश्व आतथकु 
नेताहरूको अनौपचाररक भेलामा सहभागी भई यसबारे आफ्नो िारणा व्यक्त गनुभुएको।  

 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले तमतत २०७6 िैशाख 26 देजख 30(तदनसुार 09-13 मे २०१९) मा 
तभयतनामको भ्रमण गनु ुभई हनोईजथथत प्रततवष्ठत हो जच तमन्त्ह नेशनल एकेडेमी अर् पोतलवटटसमा एक 
सभालाई सम्बोिन गनुभुएको। 

 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीले तमतत २०७6 िैशाख 30 देजख िेठ 0१(तदनसुार 13-15 मे २०१९) मा 
कम्बोतडयाको भ्रमण गनुभुएको। उक्त भ्रमण तभषा Exemption तथा द्वद्वपक्षीय व्यापार िवृर्द् गन ु
महत्त्िपूण ुरहेको। 

 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूले तमतत २०७6 िेठ 16 देजख 17 (तदनसुार 30-31 मे २०१९) मा 
भारतका महामवहम प्रिानमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा सहभातगता िनाउन ुभएको। 
 

 सम्माननीय प्रिानमन्त्रीबाट २०७6 िेठ 25 देजख असार 1 (तदनसुार ८-१६ िनु २०१९) सम्म 
थिीट्िरल्याण्ड, िेलायत र िान्त्सको भ्रमणको िममा ILO को शत िावषकुी समारोहको अिसरमा 
थिीट्िरल्याण्डमा आयोजित उच्चथतरीय बैठकमा सहभागी भई िेठ 27 मा सम्बोिन गनुभुएको। 
 

र्. परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण: 
 परराष्ट्रमन्त्रीले २०७५ साउन ८ देजख १५ (तदनसुार २४-३१ िलुाई २०१८) मा पोच ुगुल, बेजल्ियम 

र लटिेम्िगकुो भ्रमण गनुभुएको। 
 परराष्ट्रमन्त्रीले २०७५ मंतसर 1 देजख 5 (तदनसुार १७-२१ नोभेम्बर २०१८) सम्म िापनको भ्रमण 

गनुभुएको।िापान नेपालको एक भरपदो विकास साझेदार भएकोले उक्त भ्रमण द्वद्वपक्षीय सम्बन्त्ि 
मिबतु बनाउन महत्त्िपूण ुरहेको। 

 परराष्ट्रमन्त्री नेततृ्िको प्रतततनतिमण्डलबाट संयकु्तराज्य अमेररकाका विदेशमन्त्री श्री माइकल ररचाड ु
पोम्पेओसँग द्वद्वपक्षीय औपचाररक भेटिाताुका लातग तमतत २०७५ पौष १ देजख ७ (तदनसुार १६-२२ 
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तडसेम्िर २०१८) मा अमेररका (िाजशङ्गटन तड.सी.) को भ्रमण गनुभुई अमेररकी समकक्षी ररचाड ु
पोम्पेओसँग द्वद्वपक्षीय भेटिाताु भएको।  

 परराष्ट्रमन्त्रीले २०७५ पौष २४ देजख २६ (तद् नसुार ८-१० िनिरी २०१९) मा भारतको नया ँ
द्वदल्लीमा “World Reorder: New Geometries, Fluid Partnerships, Uncertain Outcomes” विषयक 
Theme मा आिाररत भई आयोिना गररएको Raisina Dialogue मा सहभागी भई १० िनिरी २०१९ 
मा मन्त्तव्य राख् न ुभएको। 

 परराष्ट्रमन्त्रीले २०७५ र्ागनु 13 देजख 16 (तदनसुार २५-२८ रे्िअुरी २०१९) सम्म 
थिीट्िरल्याण्डको भ्रमण गरी िेनभेामा संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय मानि अतिकार पररषद्को ४० औ ँसेसनको 
उद् र्ाटन समारोहमा High Level Segment को अतििेशनलाई सम्बोिन गनु ुभएको। 

 परराष्ट्रमन्त्रीले २०७6 असार 15 देजख 20 (तदनसुार ३० िनु - ५ िलुाई २०१९) सम्म चीनमा 
13th Annual Meeting of the WEF New Champions 2019 मा सहभागी हनु ुभएको। 

 परराष्ट्रमन्त्रीबाट तमतत 2075 चैर 4 देजख 11 (तदनसुार १८-२५ माच ु२०१९) सम्म अिेजन्त्टनाको 
भ्रमण गनु ु भई Second High Level United Nations Conference on South – South 

Cooperation मा सहभागी हनु ुभएको। 
 

नपेालमा भएका भ्रमणहरूिः 
 2075 भाि 14 देजख 15 (तदनसुार ३० - ३१ अगथट २०१८) सम्म तबमथटेकको चौथो जशखर 

सम्मेलनको अिसरमा श्रीलङ्काका राष्ट्रपतत, म्यान्त्मारका राष्ट्रपतत, भारतका प्रिानमन्त्री, बङ्गलादेशका 
प्रिानमन्त्री, थाइल्याण्डका प्रिानमन्त्री र भटुानका अन्त्तररम सरकारका अध्यक्षले नेपाल भ्रमण 
गनुभुएको। 

 2075 मंतसर 13 देजख 14 (तदनसुार २९-३० नोभेम्बर २०१८) सम्म एजशया प्यातसवर्क 
सतमटका अिसरमा समोआका राष्ट्राध्यक्ष, टुभालकुा राष्ट्राध्यक्ष, नाउरूका राष्ट्राध्यक्ष, वर्तलवपन्त्सका 
उपराष्ट्रपतत, कम्बोतडयाका प्रिानमन्त्री र म्यान्त्मारका थटेट काउजन्त्सलरले नेपाल भ्रमण गनुभुएको। 

 2075 पसु 25 देजख 26 (तदनसुार ९-१० िनिरी २०१९) सम्म िापानका परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल 
भ्रमण गनुभुएको।  

 2075 चैर 15 देजख 16 (तदनसुार २९-३० माच ु२०१९) सम्म म्यानमारका लगानी तथा विदेश 
आतथकु सम्बन्त्ि मन्त्रीले नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागी भई समान आतथकु अिथथा भएका 
राष्ट्रहरूबीचको पारथपाररकता प्रिर्द्नुमा योगदान पगुकेो। 
 

 

  उम्मेदिारी तथा तनिाचुन  
नेपालले संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय मानि अतिकार पररषद् मा सन ् २०२१ देजख २०२३ अितिका लातग पनुिः 
तनिाचनु, संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय आतथकु तथा सामाजिक पररषद्को २०२४ देजख २०२६ का लातग सदथय र 
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) को २०२१ देजख २०२४ 
सम्मका लातग सदथयमा पनुिः तनिाुचनका लातग उम्मेदिारी प्रथततु गरेको छ। नेपाल सन ् २०१९ को 
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िनिरी एक देजख दईु िषकुो लातग संयकु्त राष्ट्रसंर्को Peace Building Commission को सदथयमा तनिाजुचत 
भएको। त्यसैगरी, २४ िैशाख २०७६ मा United Nations Commission on Narcotic Drugs को सदथय 
(सन ् २०२०-२३) का लातग भएको तनिाुचनमा अत्यतिक मतका साथ नपेाल तनिाुजचत भएको। 
िेनेभाजथथत व्यापार र विकासका लातग संयकु्त राष्ट्रसंर्ीय सम्मेलन (UNCTAD) को ६६औ ंसेसनको बोड ु
बैठकबाट UNCTAD को व्यापार र विकास ब्यूरो ( Trade and Development Bureau) मा नपेाल 
उपाध्यक्ष (Vice President) पदमा २०१९-२०२० अितिका लातग तनिाुजचत भएको। 
 

 आतथकु कूटनीततको पररचालन 
विदेशजथथत नेपाली तनयोगहरूबाट तनयाुत व्यापार, लगानी, पयटुन प्रबर्द्ुन तथा श्रम गन्त्तव्य मलुकुहरूमा 
श्रतमकको सरुक्षा र हक, वहत तथा सचेतना लगायत ८ सय भन्त्दा बढी कायिुमहरू सम्पन्न भएको। 
त्यसबाट नेपाल भ्रमण गने पयटुकको सङ्क्ख्यामा िवृर्द् भएको, नेपालमा लगानी गने चासो बढेको र 
िैदेजशक रोिगारीमा रहेका नेपालीहरूको हक, वहत रक्षा तथा प्रबर्द्ुनमा उपलजब्ि हातसल भएको। 
 

 राहदानी तथा कन्त्सलुर सेिा प्रिाह  
 यस अितिमा राहदानी विभागबाट 5 लाख 1 हिार 1 सय 46 राहदानी िारी भएको। जिल्ला तथा 

ईलाका प्रशासन कायाुलयबाट िारी गररने राहदानी तथा सङ्कतलत आिेदन र्ारामहरू विभागबाट 
सम्बजन्त्ित जिल्लासम्म ढुिानीको व्यिथथालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन मलुकुभरका 10 
विमानथथलमा विमानमारु्त ्ढुिानीको व्यिथथा गररएको। 

 कन्त्सलुर सेिा विभागबाट कुल 2 लाख 63 हिार 7 सय 54 कागिात प्रमाणीकरण  गररएको। 
विभागबाट प्रदान हनु े सेिालाई तछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउने उदे्दश्यले सेिाग्राहीलाई आिा 
र्ण्टातभर सेिा प्रदान गने व्यिथथा तमलाइएको यसका लातग विभागबाट प्रदान गररने कानूनी सेिा, 
कागिात प्रमाणीकरण, तभसा तसर्ाररस, कुटनीततक सवुििा तथा उन्त्मजुक्त सेिा र अतिकृत िारेसनामा 
प्रमाणीकरण लगायतका अतिकांश सेिा प्रातप्तका लातग अनइलाईनबाट आिेदन गने व्यिथथा गररएको। 

 सरकारले तलएका नीतत तथा कायिुमहरू तथा कूटनीततक प्राथतमकताका सम्बन्त्िमा काठमाडौँजथथत 
कूटनीततक तनयोगहरूका प्रमखुहरूलाई दईु पटक तिवर्ङ गररएको।  

 परराष्ट्र नीततका सरोकारिाला पक्षहरूको सहभातगतामा परराष्ट्र नीतत रावष्ट्रय संिाद कायिुम सम्पन्न 
गररएको। साथै, वितभन्न मलुकुहरूमा नपेालको प्रतततनतित्ि गनुहुनु े अिैततनक िाजणज्यदूतहरूलाई 
काठमाडौँमा ‘Nepal Promotion Program’ नामक कायिुमको आयोिना गरी नेपाल सरकारले तलएका 
नीतत तथा कायिुमहरू, समसामवयक नीततगत पररितनुहरू एिं नेपाल सरकारको प्राथतमकताका 
विषयहरूमा िानकारी गराइएको।  

 नेपाली डायथपोरासँगको बढ्दो सम्पकु एिं सहकाय,ु विदेशमा रहेका विद्बत ्नेपालीहरूको अतभलेख राख् न े
र उनीहरूको ज्ञान सीप पररचालनमा सहिीकरण गने उदे्दश्यले Brain Gain Center को थथापना 
गररएको।  

 राहदानीसम्बन्त्िी कानूनलाई संशोिन तथा एकीकरण गन ुबनेको वििेयक, 2075 संर्ीय संसदमा पेश 
भएको।  
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 प्रदेश तथा थथानीय तहले विदेशी सरकार, तनयोग, प्रतततनिी र अन्त्तरावष्ट्रय संर्सथथासँग सम्पकु गदाु 
अिलम्बन गनुपुने कायवुितिसम्बन्त्िी तनदेजशका, 2076 कायाुन्त्ियनमा आएको। 

 

श्रतमक हकवहत संरक्षण 
• परराष्ट्र मन्त्रालयले वितभन्न देशहरूमा अिजथथत सम्बजन्त्ित तनयोगहरू मारु्त ् विदेशमा रहेका 
नेपालीहरूको हक-वहत संरक्षण एिम ् उर्द्ारका कायहुरू गने िममा 5हिार 7 सय 82 िनालाई 
उर्द्ार गररएको। 

८. आ.ि. 2075/76 को खदु बिेट एिं खचकुो यथाथ ुवििरणिः 
चाल ुखच ु                     (रु. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260113 परराष्ट्र मन्त्रालय 369350 284326 76.98 

3260123 
नेपाली रािदूतािासहरु, थथायी तनयोगहरु 
र महािाजणज्य दूताबासहरु 3109955 2956618 95.07 

3260173 सीमा नापी टोली 41700 30606 73.4 
3260183 राहदानी विभाग 105831 65740 62.12 
3260193 कन्त्सलुर सेिा विभाग 17910 16747 93.51 

   िम्मा 3644747 3354038 92.02 
 

पुिँीगत खच ु           (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खदु बिेट खच ु प्रततशत 

3260114 परराष्ट्र मन्त्रालय 607340 514968 84.79 

3260124 
नेपाली रािदूतािासहरु, थथायी तनयोगहरु 
र महािाजणज्य दूताबासहरु 365742 241542 66.04 

3260174 सीमा नापी टोली 75900 69728 91.87 
3260184 राहदानी विभाग 9400 5490 58.41 
3260194 कन्त्सलुर सेिा विभाग 1500 1211 80.76 
   िम्मा 1059882 832940 78.59 

९. आ.ि. २०७6/७7 मा वितनयोजित बिेट तथा 2076 र्ागनु मसान्त्तसम्मको खचकुो अिथथािः 
   चाल ुखच ु              (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खदु बिेट खच ु प्रततशत 

326000113 परराष्ट्र मन्त्रालय 344434 195691 56.82 

326000123 
नेपाली रािदूतािासहरु, थथायी 
तनयोगहरु र महािाजणज्य दूताबासहरु 3256266 2139024 65.69 

326000133 सीमा नापी टोली 30000 14072 46.91 
326010113 राहदानी विभाग 781700 40352 5.16 
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ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खदु बिेट खच ु प्रततशत 

326020113 कन्त्सलुर सेिा विभाग 19700 11520 58.48 
   िम्मा 4432100 2400659 54.17 

 

पुिँीगत खच ु             (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायिुम खदु बिेट खच ु प्रततशत 

326000114 परराष्ट्र मन्त्रालय 284120 16500 5.81 

326000124 
नेपाली रािदूतािासहरु, थथायी 
तनयोगहरु र महािाजणज्य दूताबासहरु 1098100 155340 14.15 

326000134 सीमा नापी टोली 36800 35006 95.12 
326010114 राहदानी विभाग 5500 916 16.66 
326020114 कन्त्सलुर सेिा विभाग 1000 416 41.61 
   िम्मा 1425520 208178 14.6 
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१. पषृ्ठभतूमिः 
िेपालको संविधािले प्रत्याभतू गरेको सम्पत्तिको हक, खाद्य सरुक्षा र सम्प्रभतुाको हक, मवहलाको हक र 
भतूमहीि दतलतको हक कायाान्त्ियि गिा तथा सि ्२०३० सम्ममा हातसल गरी सक्िपुिे ददगो विकासका 
लक्ष्य प्राप्त गिा उपलब्ध सीतमत भतूम तथा भतूमस्रोतको समतु्तित व्यिस्थापि गिा आिश्यक रहेको छ। 
स्ितन्त्र एिं आत्मतिभार राविय अथातन्त्रको विकासका लातग सहकारी प्रणालीलाई अिलम्बि गिा सहकारी 
आन्त्दोलिको विकासलाई बढिा ददि ु िाञ्छिीय देत्तखएको छ। वपछतिएको व्यत्ति, पररिार, िगा, क्षेर र 
समदुायलाई विकासको मूल प्रिाहमा समावहत गराई विकासको प्रततफल सबैलाई न्त्यायोत्तित वितरण गरी 
मलुकुमा आतथाक असमािता घटाउिे प्रयास थातलएको छ। गररबी तििारण अन्त्तर सम्बत्तन्त्धत विषय भएको 
हुुँदा राज्यका सबै तिकायहरू साथै सरकारी, सहकारी, तिजी र गैर सरकारी क्षेरबाट एकीकृत र 
समन्त्ियात्मक प्रयास हिु आिश्यक छ। 
 

२. दीघाकालीि सोििः 
ददगो भतूम व्यिस्थापि र गणुात्मक सहकारी माफा त गररबी तििारण गिे ।  
 

३. उद्दशे्यिः 
 भतूमको समतु्तित उपयोगमाफा त उत्पादि िवृि र यसबाट प्राप्त लाभको समन्त्यावयक वितरण 

सतुित्तश् ित गिे, 
 योजिा तजुामा र विकास तिमााणको लातग आिश्यक शिु एिं विश्वसिीय िापिक्सा र भौगोतलक 

सूििा सिासलुभ बिाउिे, 
 भतूम व्यिस्थालाई आधतुिक प्रवितधयिु, सरल र पारदशी बिाउिे, 
 सहकारीमाफा त लत्तक्षत तथा विपन्न िगालाई आतथाक तथा सामात्तजक सशत्तिकरणको प्रवियामा 

सहभागी गराउिे, 
 सहकारी मूल्य र तसिान्त्तहरूको अिशुरण तथा पारस्पाररकता र स्िािलम्ििको संस्कार विकास र 

सशुासि कायम गिे,  
 सहकारी संघसंस्थाहरूलाई बहउुत्पादि, प्रशोधि तथा बजारीकरणतफा  उन्त्मूख गराउि ती 

संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अतभिवृि गिे, 
 गररब पवहिाि गिुा एिं गररब लत्तक्षत कायािम सञ्चालि गिे, 
 गररब िगा लत्तक्षत सीप विकास तथा रोजगारी सजृिा गिे, 
 राज्यको स्रोत, साधिमा गररबको सहज पहुुँि स्थावपत गिुा। 

 

४. रणिीततिः  
 भ-ूउपयोग िीततबमोत्तजम क्षमता उपयिुता र आिश्यकताको आधारमा भतूमको िगीकरण तथा 

उपयोग सतुित्तित गरी उत्पादि िवृि गिे, 
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 भतूमहीि दतलत, कृषक, सकुुम्बासी, मोही तथा गठुी वकसाि, अव्यित्तस्थत बसोबासीलगायत 
सीमान्त्तीकृत िगाको भतूममातथको अतधकार र पहुुँि सतुित्तित गिे, 

 आधतुिक प्रवितधमा आधाररत िापिक्साका आधारभतू पूिााधारहरू तयार गिे र शिु तथा 
विश् िसिीय भ-ूसूििा सङ्कलि गिे, 

 भौगोतलक सूििा पूिााधारको अिधारणाबमोत्तजम आधारभतू भौगोतलक सूििा तथा वितभन्न क्षेरका 
विषयगत सूििा तयार गरी उपलब्ध गराउिे, 

 वकिािापी हिु बाुँकी रहेका भ-ूभागमा िापिक्सा गरी सम्पूणा जतमिलाई जग्गा प्रशासि प्रणालीमा 
आबि गिे र सरकारी, सािाजतिक, सामदुावयक तथा गठुी जग्गाको विस्ततृ अतभलेख तयार गरी 
संरक्षण गिे, 

 िैज्ञातिक सूिकका आधारमा अिल सम्पत्तिको िस्तपुरक मूल्याङ्कि गिे प्रणाली स्थापिा गिे र 
सबै सरोकारिालाहरूले सोही मूल्याङ्कि प्रयोग गिुापिे व्यिस्था गिे, 

 आधतुिक प्रवितधमा आधाररत भतूमसम्बन्त्धी अतभलेखहरूको व्यित्तस्थत भण्िारण गिे र जग्गा 
प्रशासि सेिालाई सहज, सरल, विश् िसिीय र पारदशी बिाउि,े 

 सहकारी क्षेरलाई उत्पादिशील क्षरेमा केत्तन्त्ित गिा प्रोत्साहत गिे, 
 सहकारीको माध्यमबाट गररब तथा विपन्न िगाको संलग्ितामा सञ्चालि हिु े व्यािसावयक 

आयोजिालाई वििीय एिं प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गराउिे, 
 सहकारी क्षेरको प्रििािका लातग िीततगत र संस्थागत प्रबन्त्ध मजबूत बिाउि,े 
 सहकारी संघसंस्थाको क्षमता अतभिवृिका लातग सहकारी त्तशक्षा, ितेतृ्ि विकास एिं व्यिस्थापि 

तातलमलाई व्यापक तलु्याउिे, 
 सहकारी क्षेरको प्रभािकारी तियमिका लातग एकीकृत अिगुमि प्रणालीको विकास गिे, 
 कृवष, िायोग्यास प्लान्त्ट स्थापिा र सहकारी क्षेरबाट उत्पाददत िस्तकुो प्रयोगको लातग प्रोत्साहि 

गिे, 
 सिेक्षणमाफा त ्गररब घरपररिार पवहिाि गरी अध्याितधक वििरण राख् िे, 
 पवहिाि भएका गररब लत्तक्षत गरी गररबी तििारण योजिा, कायािम तथा आयोजिा तजुामा एिं 

कायाान्त्ियि गिे, 
 रोजगार तथा स्िरोजगारमूलक सीप विकास तातलम तथा त्तशक्षा कायािमहरू सञ्चालि गिे, 
 उत्पादिमूलक रोजगारी तथा अिसरको अतभिवृि गरी यसमा गररबको पहुुँि सतुित्तित गिे, 
 गररबी तििारण िीतत तजुामा गरी उत्पादिका स्रोत साधिमा गररबहरुको पहुुँि सतुित्तित गिे, 
 आधारभतू आिश्यकताका िस्त ुतथा सेिामा गररबहरुको पहुुँि सतुित्तित गिे। 
 

५. कायाक्षरेिः  
िेपाल सरकार (कायाविभाजि) तियमािली, २०७4 बमोत्तजम यस मन्त्रालयले सम्पादि गिुापिे कायाहरू 
देहायअिसुार रहेका छि:् 
 भतूम िीतत, भ-ूउपयोग िीतत, काििु, मापदण्ि र तियमि, 
 अन्त्तरााविय सीमाको िक्साङ्कि, अतभलेख, 
 सीमा स्तम्भहरूको तिमााण, ममात सम्भार तथा अतभलेख व्यिस्थापि, 
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 भतूमको उपयोग, क्षमता र उपयिुाताको िक्साङ्कि, 
 पिुिााससम्बन्त्धी िीतत, काििु, मापदण्ि र तियमि, 
 तिजी, सरकारी, गठुी, सामदुावयक तथा सािाजतिक जग्गाको राविय अतभलेख व्यिस्थापि, 
 सरकारी, सािाजतिक, गठुी, सामदुावयक तथा पतता जग्गाको संरक्षण, 
 भतूमसधुार तथा व्यिस्थापि, 
 राविय भ-ूसूििा प्रणाली र भौगोतलक सूििा पूिााधार, 
 भतूमहीि, दतलत, मिुकमैया, हतलया, हरुिा, िरूिाको पिुस्थाापिासम्बन्त्धी िीतत र मापदण्ि, 
 जग्गाको हक हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी मापदण्ि, 
 जग्गाको िाप िक्साको आधारभतू तियन्त्रण विन्त्दू र सञ्जाल, 
 त्तजयोिेवटक र स्थल रूप िापिक्सा, 
 प्रदेश र स्थािीय तहको सीमाको िक्साङ्कि र अतभलेख, 
 सभे लाइसेन्त्स, 
 सहकारीसम्बन्त्धी राविय िीतत, काििु र मापदण्ि, 
 सहकारी बैङ्कसम्बन्त्धी, 
 सहकारीसम्बन्त्धी राविय तथ्याङ्क व्यिस्थापि, अध्ययि, अिसुन्त्धाि र अिगुमि, 
 सहकारीसम्बन्त्धी राविय संघसंस्थासुँग सम्बन्त्ध र अन्त्तर प्रादेत्तशक समन्त्िय, 
 सहकारीमाफा त ्हिु ेबित तथा ऋण पररिालिसम्बन्त्धी मापदण्ि र तियमि, 
 गररबी तििारणसम्बन्त्धी, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरााविय संघसंस्थासुँग सत्तन्त्ध, सम्झौता, अतभसत्तन्त्ध, सम्पका  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतिक संस्थाि, प्रातधकरण, प्रततष्ठाि, कम्पिी आददको सञ्चालि र तियमि, 
 िेपाल इत्तन्त्जतियररङ्ग सेिाको सभे समूहको सञ्चालि। 

६. आतथाक िषा 207६/7७ को बजेट ििव्यमा उत्तल्लत्तखत िीतत र कायािमका बुुँदाहरूको 
२०७६ फागिु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः  

बजेट 
बुुँदा ि. 

बजेटको ििव्यको व्यहोरा फागिु मवहिा सम्मको प्रगतत 

126 िैज्ञातिक भतूमसधुारका माध्यमबाट 
भ-ूस्िातमत्ि, भउूपयोग र जग्गा 
एकीकरण लगायत भतूम 
व्यिस्थापिमा रहेका समस्याहरूलाई 
समाधाि गररिेछ। जतमिको 
स्िातमत्िको वििाद हल गिे, 
मोवहयािी समस्या समाधाि गिे, 
छुट जग्गा दताा गिे, सरकारी 
सािाजतिक सामदुावयक जग्गाको 

 वितभन्न १९ त्तजल्लाका १ सय ६३ स्थािीय 
तहको भ-ूउपयोग िक्सा/िेटा तयार भएको। 

 भ-ूउपयोग कायाान्त्ियिका लातग प्रावितधक 
सहयोग गिे कायािम अन्त्तगात ६ प्रदेशका 
५० िटा स्थािीय तहहरूमा भ-ूउपयोग 
िक्सा/ िेटाको प्रयोगसम्बन्त्धी अतभमखुीकरण 
तातलम सम्पन्न गररएको। 

 १५८.३८ हेक्टर गाउुँब्लक िापी र ७ हजार 
६ सय ३२.६३ हेक्टर पिु: िापी तथा विशेष 
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संरक्षण, उपयोग र व्यिस्थापि गिे 
तथा विगतका आयोगहरूले गरेका 
तिणायहरू कायाान्त्ियि गररिेछ। 

िापी काया सम्पन्न गररएको। 

127 भतूमको ददगो तथा महिम उपयोग 
सतुित्तित गिा भतूम ऐि ल्याइिेछ। 
भतूमलाई अित्तस्थतत, उत्पादि 
क्षमता, तसुँिाइ सम्भाव्यता, 
रणिीततक महत्त्िसवहत उपयिु 
आधारमा िगीकरण गरी सोही 
आधारमा मार उपयोग गिुापिे 
व्यिस्था गररिेछ। अततितमत 
सरकारी जग्गाहरू आगामी िषातभर 
सरकारी कायम गररिेछ। 

 भ-ूउपयोग ऐि, २०७६ जारी गररएको। 

 सङ्घीय भ-ूउपयोग योजिाको लातग अिधारणा 
परको प्रततिेदि तयार गररएको। 

 िेपाल सरकारको जग्गा व्यत्तिको िाममा दताा 
हिु गएको २ सय 8४ तबघा ५ कट्ठा १५ 
धरु (१५ लाख ८६ हजार ७ सय ४१ िगा 
तमटर) जग्गा वफताा गरी िेपाल सरकारको 
िाममा कायम गररएको। 

 हदबन्त्दी भन्त्दा १० हजार १ सय ९२ तबघा 
(७ करोि १३ लाख ६ हजार २ सय ३८ 
िगा तमटर) बढी जग्गाको लगत कायम गरी 
सम्बत्तन्त्धत मालपोत कायाालयहरूबाट रोक्का 
राख्न ेकाम सम्पन्न भएको। 

 सरकारी जग्गा संरक्षण छाितबि गिा गदठत 
सरकारी, सािाजतिक तथा गठुी जग्गा 
संरक्षणसम्बन्त्धी जाुँिबझु आयोगबाट पवहलो 
प्रततिेदि प्राप्त भई कायाान्त्ियिमा गएको। 

128 भतूम बैङ्कको स्थापिा गरी यसमाफा त ्
दीघाकालीि कृवष र उद्योग व्यिसाय 
सञ्चालि गिा जग्गा भािामा उपलब्ध 
हिुे प्रणालीको विकास गररिेछ। 
जग्गा जतमि भािामा तलई कृवष 
उद्यम र उद्योग-व्यिसाय सञ्चालिमा 
सहजीकरण गिा तलज काििु तजुामा 
गररिेछ। 

 भतूम बैङ्कसम्बन्त्धी अिधारणा पर तयार 
गररएको। 

 भतूम बैङ्क स्थापिाको लातग भ-ूउपयोग ऐि, 
२०७६ माफा त काििुी व्यिस्था 
तमलाइएको। 

 

129 मिु कमैया, मिु हतलया, 
सकुुम्बासी लगायत सबै भतूमहीि र 
सीमान्त्तकृत पररिारहरूको बसोबास 
व्यित्तस्थत गररिेछ। लामो 

 भतूमहीि, अव्यित्तस्थत बसोबास, मोही, सािा 
वकसाि, अल्पसंख्यक, दतलतलगायत मवहला 
तथा गररब िगाको भतूममा पहुुँि सतुित्तित 
गिा भतूमसम्बन्त्धी ऐिमा आठौं संशोधिमाफा त ्
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समयदेत्तखको सामात्तजक कलङ्कबाट 
मिु हिु े गरी कमैया र 
हतलयाहरूको बसोबास काया आगामी 
िषातभर पूणा सम्पन्न गररिेछ। 
भतूमहीि, अव्यित्तस्थत बसोबास, 
मोही, सािा वकसाि, अल्पसंख्यक, 
दतलतलगायत मवहला तथा गररब 
िगाको भतूममा पहुुँि सतुित्तित 
गररिेछ। 

काििुी व्यिस्था गररएको। 
 भतूमहीि दतलत तथा भतूमहीि सकुुम्िासीलाई 

जग्गा उपलब्ध गराउि र अव्यित्तस्थत 
बसोबासीको व्यिस्थापि गिा “भतूमसम्बन्त्धी 
समस्या समाधाि आयोग” गठि गररएको। 

130 आगामी २ िषातभरमा सम्पूणा कृवष 
जतमिको अतभलेख र जग्गा धिीपूजाा 
विद्यतुीय बिाइिे। जग्गा 
प्रशासिसम्बन्त्धी सेिा अिलाइि 
प्रणालीबाट सञ्चालि गरी सरल, 
सहज र सरुत्तक्षत बिाइिे।  

 १ सय ८ मालपोत कायाालयमा भ-ूअतभलेख 
सूििा प्रवितध प्रणाली (LRMIS) लाग ु
गररएको। 

 १८ भतूमसधुार तथा मालपोत कायाालयमा 
भ-ूसेिा केन्त्ि सञ्चालिको लातग पूिााधार 
तयार गरी १३ भतूमसधुार तथा मालपोत 
कायाालयबाट भ-ूसेिा केन्त्िमाफा त ् सेिा शरुु 
भएको। 

 भतूमसधुार तथा मालपोत कायाालयहरूको 
से्रस्ता अतभलेख व्यिस्थापि गिे सम्बन्त्धमा 
६२ मालपोत कायाालयको ठेक्का सम्झौता 
भएको।  

131 आधतुिक जग्गा प्रशासि पारदत्तशाता 
र सशुासि भने्न िाराका साथ जग्गा 
प्रशासिसम्बन्त्धी अिलाइि 
प्रवितधबाट सेिा प्रिाह गिा र 
भकूम्पको कारणबाट क्षतत पगुकेो 
तियन्त्रण विन्त्दूको सञ्जाल सदुृढ 
तलु्याई विकास तिमााणको लातग भ-ू
सूििा उत्पादि गिा लाइिार 
प्रवितधको प्रयोग गररिे। 

 46 GNSS र CORS Station हरूको 
monumentation स्थापिा काया सम्पन्न 
गररएको ।  

 लाइिार प्रवितधबाट िक्साङ्कि गिा ठेक्का 
सम्झौता सम्पन्न भएको। 

 लाइिार प्रवितधबाट प्राप्त िेटाको परीक्षण गिे 
कायाका लातग प्रयोगशाला स्थापिा 
गररएको। 

 1 सय 10 वक.तम. समतल िापी सम्पन्न 
गररएको। 

132 सहकारी क्षेरलाई अथातन्त्रको 
महत्त्िपूणा स्तम्भको रूपमा विकास 
गरी सबै सामात्तजक तथा आतथाक 
क्षेरमा सहकाररताको भाि विकास 

 आ.ि. २०७५/७६ मा छिौट सम्पन्न 
भएका 15 िटा सहकारी संघसंस्थाहरूलाई 
2 करोि 50 लाख पुुँजीगत अिदुाि 
वितरण  गररएको। 
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गररिेछ। सहकारी संस्थाको 
िेततृ्िमा कृवषको आधतुिकीकरण, 
यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लत्तक्षत 
गररबी तििारण कायािम समेत 
सञ्चालि गररिेछ। सहकारीको 
माध्यमबाट कृवष प्रवितध, कृवष प्रसार 
र कजाामा सहज पहुुँि सतुित्तित 
गररिेछ। सहकारीको क्षेरगत 
दायरा फरावकलो पादै उद्योग, 
पयाटि, ऊजाा, आिास, त्तशक्षा तथा 
स्िास्थ्य क्षेरमा सहकारीको 
उपत्तस्थतत बढाउुँदै लतगिेछ। 

 11 सहकारी संघसंस्थाहरूको पुुँजीगत 
अिदुाि वितरणको लातग छिौट गिा 
संस्थाहरूको मूल्याङ्कि काया सम्पन्न भएको। 

 सहकारी विकास कोषमाफा त ् प्रदाि गररिे 
सहतुलयत दरको ऋण लगािीतफा  7 
सहकारी संस्थाहरू छिौट गररएको। 

 सहकारी क्षेरमा अिसुन्त्धाि र विकासमाफा त ्
यसको दायरा फरावकलो बिाउि शोध 
कायाको लातग विद्यािाररतधतफा  १ जिालाई, 
एमवफलतफा  2 जिा र स्िातकोिरतफा  4 
जिा शोधकताालाई छारितृ्ति प्रदाि  
गररएको। 

133 कृवष तथा जतिबटुीजन्त्य पदाथाको 
प्रशोधि गिे लगायत सािा र 
मझौला उद्यममा सहकारीमाफा त ्
गररब पररिारलाई संलग्ि 
गराइिेछ। दगु्ध प्रशोधि, उपभोिा 
सपुथ मूल्य पसल, आिास विकास र 
ििीकरणीय ऊजाा विकासमा 
सहकारी ढाुँिालाई प्रोत्साहि 
गररिेछ। 

 फलफूल तथा तरकारी उत्पादिको 
प्रभािकारी व्यिस्थापि तथा बजारीकरणका 
लातग 25 सहकारी संस्थाहरूलाई क्षमता 
अतभिवृिसम्बन्त्धी तातलम प्रदाि गरी ती 
संस्थाहरूलाई प्रावितधक उपकरण उपलब्ध 
गराइएको । 

 ३२ फलफूल तथा तरकारी सङ्कलि केन्त्ि 
तिमााणको लातग सम्झौता भएकोमा 25 
सङ्कलि केन्त्िहरू तिमााण सम्पन्न गरी 
सहकारी संस्थालाई हस्तान्त्तरण गररएको। 

134 सहकारी संस्थाहरूले प्रििाि गिे 
कृवष तथा ििजन्त्य र सािा तथा 
घरेल ु उद्योगको लातग अिदुाि र 
कर सहतुलयतको व्यिस्था गररएको 
छ। सहकारी महासघंले आयोजिा 
गिे सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत 
सदुृढीकरण तथा क्षमता विस्तार 
गररिेछ। 

 उद्यमशीलता विकासको लातग व्यिसाय 
प्रििाि गिा ६७ सहकारी बजार विकास 
केन्त्िका सहकारीकमीहरूलाई तातलम प्रदाि 
गररएको। 

 तिमााणाधीि २ शीतभण्िार तिमााणको लातग 
वििीय हस्तान्त्तरण भएको। 

 आ.ि. २०७५/७६ मा छिौट भएका २५ 
सहकारी संघसंस्थाहरूलाई साझेदारीमा घरेल ु
उद्योगको प्रििािको लातग व्यािसावयक 
आयोजिा विकास गिा पुुँजीगत अिदुाि 
वितरण गररएको। 

 सहकारी संघसंस्थाहरूको साझेदारीमा 
व्यािसावयक आयोजिाको लातग ८ 
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७. आतथाक िषा २०७६/७७ को फागिु मसान्त्तसम्ममा सम्पादि भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायािम 
• ३३ भतूमसधुार तथा मालपोत कायाालयमा LRIMS सेिा सेिा सञ्चालिमा ल्याइएको।  
• 1२ भतूमसधुार तथा मालपोत र मालपोत कायाालयहरूमा भ-ूसेिा केन्त्ि सञ्चालिमा ल्याइएको।  
 

स्थलरूप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायािम 
• वितभन्न १९ त्तजल्लाका १ सय ६३ स्थािीय तहको भ-ूउपयोग िक्सा/िेटा तयार भएको। 
• भ-ूउपयोग कायाान्त्ियिका लातग प्रावितधक सहयोग गिे कायािम अन्त्तगात ६ प्रदेशका ५० स्थािीय 
तहहरूमा भ-ूउपयोग िक्सा/िेटाको प्रयोगसम्बन्त्धी अतभमखुीकरण तातलम सम्पन्न गररएको। 
 

खगोल तथा भमूापि कायािम 
• खकुोट-हका परु सिक खण्िमा ६६ वक.तम. र तमिैया बददाबास सिक खण्िमा ४४ वक.तम. समतल 

िापी सम्पन्न गररएको। 
• सगरमाथा उिाइ मापि कायाका लातग १ सय ९३ विन्त्दूहरूमा भ-ूआकषाण तथा GNSS सिेक्षण र 

१२ विन्त्दूहरूमा तरकोणतमतीय समतलि सिेक्षण सम्पन्न भएको।  
भौगोतलक सूििा पूिााधार कायािम 

• LiDAR सिेक्षण तथा िक्शाङ्कि कायाका लातग ४६ GNSS control station र ४ सय Check points 

स्थापिा भएको। 

सहकारी 
• उद्यमशीलता विकासको लातग व्यिसाय प्रििाि गिा ६७ सहकारी बजार विकास केन्त्िका 

सहकारीकमीहरूलाई तातलम प्रदाि गररएको। 
• स्याङ्जा त्तजल्लामा तिमााणाधीि शीतभण्िार तिमााणको लातग आिश्यक रकम स्थािीय तहमा वििीय 

हस्तान्त्तरण गररएको। 
• सहकारी व्यिस्थापि सूििा प्रणाली (COPOMIS) मा ३ हजार २ सय ५१ सहकारी संस्था 

आबि गररएको। 
 
 

सहकारीलाई पुुँजीगत अिदुाि वितरणको 
लातग सहकारी संघसंस्थाहरूको छिौट गिा 
प्रस्ताि माग गरी सहकारी संस्थाहरूको 
मूल्याङ्कि सम्पन्न गररएको। 

 सहकारी विकास कोषमाफा त ् २ सय २५ 
सहकारी संस्थाहरूलाई सहतुलयत दरको 
ऋण लगािीको लातग प्रस्ताि माग गरी 
सहकारी संस्थाहरूको मूल्याङ्कि सम्पन्न 
गररएको। 
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गररबी तििारण 
• गररबी तििारणसम्बन्त्धी तथ्याङ्क सङ्कलि कायाका लातग ३९ त्तजल्लामा प्रत्तशक्षक तथा प्रत्तशक्षण 

तातलम सम्पन्न गररएको। 
• थप २३ त्तजल्लामा सञ्चातलत गररब घरपररिार पवहिाि तथा पररिय पर वितरण कायािमका लातग 

५ लाख ३५ हजार घरपररिारको तथ्याङ्क केन्त्िीय सभारमा प्राप्त भएको। 
• काठमािौँ र सखेुत त्तजल्लाका सरकारी सािाजतिक जग्गाको प्रोफाइल तयार गररएको। 
• कञ्चिपरु त्तजल्लामा मिु हतलयालाई ३२ व्यित्तस्थत बस्ती हस्तान्त्तरण गररएको। 

८. आतथाक िषा २०७५/०७६ मा सम्पादि भएका महत्िपूणा कायाहरूिः 
 राविय भतूम िीतत, २०७५ जारी गररएको। 
 भतूमहीि, दतलतलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउि ुपिे संिैधातिक प्रािधाि कायाान्त्ियि गिा 

भतूमसम्बन्त्धी ऐि (सातौं संशोधि) माफा त ् व्यिस्था गररएको र भतूमसम्बन्त्धी तियमािली (सरौं 
संशोधि) स्िीकृत भएको। 

 सरकारी, सािाजतिक तथा गठुी जग्गा संरक्षणका लातग आयोग गठि गररएको। 
 जग्गा प्रशासिका आधारभतू सेिाहरू स्ििातलत तिरले प्रदाि गिे गरी ATM शैलीको KIOSK 

मेतसि तयार गिेसम्बन्त्धी अिधारणा तयार गररएको। 
 गाउुँब्लक जग्गाको से्रस्तामा िेपाल सरकार जतिएका कारण गाउुँ व्लक जग्गाको दताामा 

देत्तखएको समस्यालाई मत्तन्त्रपररषद्को िीततगत तिणायबाट समाधाि गररएको। 
 सगरमाथाको उिाइ मापिको लातग ७८ वक.तम. समतल िापी, १ सय ९६ विन्त्दू जी.वप.एस. िापी 

र १ सय ४६ विन्त्दू भ-ूआकषाण विन्त्दूको सिेक्षण काया सम्पन्न भएको।  
 प्रावितधक कमािारीले सगरमाथा आरोहण काया सम्पन्न गरी GNSS वितधबाट उिाइसम्बन्त्धी तथ्याङ्क 

सङ्कलि सम्पन्न भएको। 
 ६ सय २३ हेक्टर गाउुँब्लक िापी, ४ हजार ८ सय २५.8 हेक्टर पिुिः िापी र २० हजार ७ 

सय २७ हेक्टर द्वन्त्दबाट क्षततग्रस्त िापिक्सा पिुस्थाापिा काया सम्पन्न भएको। 
 िेपाल-भारत सीमाका 2 हजार 35 सीमास्तम्भ तिमााण र 1 हजार ६ सय 98 सीमास्तम्भ ममात ्

सम्भार गररएको। 
 वकिा िापीसुँग सम्बत्तन्त्धत सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राही र प्रवितधमैरी बिाउि Cadastral Application 

System तयार गरी िापी कायाालय कलङ्कीमा Piloting गररएको। 
 भ-ूउपयोग योजिा तजुामाको लातग आिश्यक १ सय ६३ स्थािीय तहहरूको भ-ूउपयोग िक्सा 

िेटा तयार गररएको।  
 3 सय 69 स्थािीय तहको िक्सा िेटा सम्बत्तन्त्धत स्थािीय तहलाई हस्तान्त्तरण गररएको।  
 विकास तिमााणका लातग उपयोगी हिुे भौगोतलक िेटा तयार गिा अत्याधतुिक लाइिार प्रवितधबाट 

पत्तिम िपेालको तराई क्षेरको 20 हजार िगा वक.तम. क्षेरको सिेक्षण गिे ठेक्का सम्झौता     
भएको। 
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 कलङ्की मालपोत कायाालयको सबै जग्गा धिी दताा से्रस्ता, तलखत तथा तमतसलहरूको स्क्यातिङ् 
गरी सरुत्तक्षत गररएको। 

 सेिाग्राहीलाई जग्गा प्रशासिसम्बन्त्धी सहज सेिा ददि ८ मालपोत कायाालयमा पत्तब्लक एक्सेस 
मोड्युल लाग ुगररएको। 

 तित्तजटल प्रणालीमा आधाररत अिलाइि सेिा विस्तारको लातग थप २० मालपोत कायाालयमा 
LRIMS प्रणाली अिलम्बि गररएको। 

 मालपोत कायाालयहरूबाट प्रिलिमा रहेका ठूला आकारका फारामहरूलाई सरलीकरण 
सिासाधारण आफैँ ले भरर सेिा तलिसक्िे गरी सेिाग्राहीमैरी बिाइएको। 

 भतूम प्रशासिसम्बन्त्धी सम्पूणा सूििाहरू समािेश गरी भतूम सशुासि मोिाइल एप तिमााण गरी 
कायाान्त्ियिमा ल्याइएको। जग्गाको स्िातमत्ि पररिताि हुुँदा (वकिाकाट गरी िा िगरी) सम्बत्तन्त्धत 
जग्गाधिीलाई SMS अलटा आउिे व्यिस्था तमलाइएको। 

 सरकारी सािाजतिक र गठुी जग्गाको स्िातमत्ि पररिताि गिा िसवकिे गरी िेटाबेसमा सेक्यरुरटी 
वफिर थप गररएको। 

 भतूम व्यिस्था प्रत्तशक्षण केन्त्िमाफा त ् Diploma in Geomatics Engineering मा ४८ जिा तथा 
Bachelor in Geomatics Engineering मा 2४ जिा उिीणा भई दक्ष जिशत्ति तयार भएको। 

 Digital Cadastral तथा भतूम प्रशासि र व्यिस्थापिसम्बन्त्धी ३ सेिाकालीि तातलम (३० काया 
ददि) सम्पन्न गररएको। 

मिु कमैयातफा  

 3 सय 61 पररिारलाई जग्गा खररद अिदुाि हस्तान्त्तरण गररएको।  
 3 सय 64 पररिारलाई घर तिमााण अिदुाि र 3 सय 94 पररिारको स्रोत हस्तान्त्तरण    

गररएको। 
 10 हजार 2 सय 8 पररिारलाई काठ खररद अिदुाि, १ हजार 80 पररिारको स्रोत हस्तान्त्तरण 

र 1 सय 25 पररिारको लगत कट्टा गररएको। 
  4 हजार पररिारलाई भिुािी गराइएको र 5 सय 7 को हकमा बजेट हस्तान्त्तरण/लगत कट्टा 

गररएको। 

मिु हतलयातफा  

 4 सय 86 पररिारलाई जग्गा खररद अिदुाि उपलब्ध, 4 सय 50 पररिारको स्रोत हस्तान्त्तरण 
र 3 सय 40 पररिारको लगत कट्टा गररएको। 

 4 सय 50 पररिारलाई अिदुाि 6 सय 39 पररिारको स्रोत हस्तान्त्तरण र 6 सय 29 
पररिारको लगत कट्टा गररएको। 

 3 हजार सय 1 पररिारलाई अिदुाि 4 सय 96 पररिारको स्रोत हस्तान्त्तरण र 9 सय 8 
पररिारको लगत कट्टा गराएको। 
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सहकारीतफा  
 सहकारी तियमािली, २०७५ जारी गररएको। 
 सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शिुीकरण तििारण काििु पालिासम्बन्त्धी अिगुमि तथा सपुररिेक्षण 

कायावितध, २०७५ जारी गररएको। 
 सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण तिदेत्तशका, २०७५ जारी गररएको। 
 सहकारी संस्थाको सघि अिगुमि कायावितध, साधारणसभा सञ् िालि कायावितध, त्तस्थरीकरण 

कोषसम्बन्त्धी कायावितध जारी भएको। 
 सहकारीसम्बन्त्धी वििीय सूििा विश्लषेण गिा एकीकृत व्यिस्थापि सूििा प्रणाली (COPOMIS) 

लाग ुभएको।  
 ३४ हजार ५ सय १२ प्रारत्तम्भक सहकारी संस्थामध्ये कररब २९ हजार सहकारी संस्था र 

व्यिस्थापि प्रणाली स्थािीय तह एिं प्रदेश सरकारमा हस्तान्त्तरण गररएको। 
 िेपाल सरकारले रािसङ्घीय विकास कायािम (यूएितिपी) सुँगको सहकायामा सहकारी बजार 

विकास कायािम (सीएमतिपी) अन्त्तगात काठमािौँ त्तजल्लाको िररपरर रहेका ६ त्तजल्लाका १८ 
गाउुँपातलकाका ७२ उत्पादि पकेटलाई सहकारीमा आबि गरी १४ हजार ४ सय कृषक 
पररिारलाई आय शृ्रङ्खलाहरूमा जोिी काठमािौँको बजारसुँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध स्थापिा गररएको।  

 सहकारी प्रििािका लातग सहकारी प्रििाि कोष स्थापिा, कजाा जोत्तखम न्त्यूिीकरणका लातग 
त्तस्थरीकरण कोष, कजाा सूििा केन्त्ि र कजाा संरक्षण कोष स्थापिा गररएको। 

 10 सहकारी संघहरूको भौततक पूिााधार, व्यािसावयक तथा व्यिस्थापकीय क्षमता अतभिवृिका 
लातग प्रावितधक उपकरण उपलब्ध गराइएको। 

 सहकारीसम्बन्त्धी अध्ययि अिसुन्त्धािका लातग 5 जिा सहकारी शोधकताालाई छारितृत प्रदाि 
गररएको। 

 12 त्तजल्लामा गररब घर पररिार पवहिाि काया सम्पन्न गिा १८ जिा मखु्य प्रत्तशक्षक, १ सय ५ 
जिा प्रत्तशक्षक र ९ सय २२ जिा गणक तथा सपुरभाइजर गरी जम्मा 1 हजार 45 जिालाई 
तातलम प्रदाि गररएको।  

 १२ त्तजल्लाका त्तजल्ला समन्त्िय सतमततका गणक तथा सपुररिेक्षकहरूलाई तातलम कायािमका 
लातग 2 करोि ४३ लाख १ हजार हस्तान्त्तरण गररएको।  

 गररब घरपररिार पवहिाि तथा पररियपर वितरण तिदेत्तशका, 2075 जारी गररएको। 
 गररब घरपररिार पवहिािको तथ्याङ्क सङ्कलि गिा Tablet Based & Web Based Application 

तिमााण गररएको । 
 गररबसुँग विश्वशे्वर कायािमअन्त्तगात गररबी सूिकाङ्कमा पतछ परेका सात प्रदेशका १४ 

गाउुँपातलका/ िगरपातलकाका अततविपन्न समदुायमा उिीहरूको जीििस्तर उकास्ि गररब लत्तक्षत 
विशेष कायािम सञ्चालि गिा ५०/५० लाख सम्बत्तन्त्धत स्थािीय तहमा तिकासा ददइएको। 

 गररबसुँग विश् िेश् िर कायािमअन्त्तगात ्३६ त्तजल्लामा रहेको बीउ पुुँजी िालकुोष त्तजल्ला समन्त्िय 
सतमततमाफा त ्स्थािीय तहमा हस्तान्त्तरण गिे व्यिस्था तमलाइएको।  
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९. आतथाक िषा २०७५/७६ को खदु बजेट तथा खिाको यथाथा वििरणिः 
िाल ुखिा         (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायािम खदु बजेट खिा प्रततशत 

3120113 भतूम व्यिस्था सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय २८४१३७ २२८१०८ 80.28 
3120263 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग 62280 55046 88.38 
3120273 भतूम सधुार तथा मालपोत कायाालयहरू 1302280 1126455 86.5 
3120293 िापी विभाग 28500 25948 91.04 
3120303 िापी कायाालयहरू 1069443 1050282 98.21 
3120333 सहकारी विभाग 25200 22248 88.29 
3120353 राविय सहकारी विकास बोिा 93400 93398 100 
3120363 गररब घर पररिार पवहिाि तथा पररिय पर वितरण 

समन्त्िय बोिाको सत्तििालय 
454610 45330 9.97 

3121803 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायािम 75000 52143 69.52 
3121823 भतूमसधुार कायािम, मिु कमैया र हतलया पिुस्थाापि 3419755 2049816 59.94 
3121833 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्ि 70700 69896 98.86 
3121843 वकिा िापी कायािम 188572 155920 82.68 
3121853 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायािम 493768 258937 52.44 
3121863 खगोल तथा भ-ूमापि कायािम 54100 56242 103.96 
3121953 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्ि 38600 32009 82.92 
3122053 गररबसुँग विश्वशे्वर 254500 229515 90.18 
3121963 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा 200400 69237 34.55 
 जम्मा 7831108 5392422 68.85 

   पुुँजीगत खिा               (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायािम खदु बजेट खिा प्रततशत 

3120114 भतूम व्यिस्था सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 7781 ६८१५ 87.59 

3120264 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग 5718 5728 100.18 
3120274 भतूम सधुार तथा मालपोत कायाालयहरू 71824 68853 95.86 
3120294 िापी विभाग 5600 5552 99.14 
3120304 िापी कायाालयहरू 91146 86294 94.68 
3121804 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायािम 413700 191022 46.17 
3121834 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्ि 14400 14319 99.44 
3121844 वकिा िापी कायािम 422092 310448 73.55 
3121854 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायािम 54500 46905 86.06 

3121864 खगोल तथा भ-ूमापि कायािम 166100 124836 75.16 
3121954 सहकारी प्रत्तशक्षण केन्त्ि 4700 2773 58.99 
3121964 सहकारी के्षर सदुृढीकरण आयोजिा 58600 3290 5.61 
 जम्मा 1316161 866835 65.86 
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१०.  आतथाक िषा २०७६/७७ मा वितियोत्तजत बजेट तथा 207६ फागिु मसान्त्तसम्मको खिाको 
अिस्थािः 

िाल ुखिा                          (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायािम खदु बजेट खिा प्रततशत 

336000113 भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 369250 144698 39.19 

336001013 
गररब घर पररिार पवहिाि तथा पररिय पर वितरण 
कायािम (गररब लत्तक्षत विशेष कायािम) 214350 14045 6.55 

336001023 गररबसुँग विश्वशे्वर कायािम 246713 57605 23.35 

336001033 
भतूमहीि, दतलत, सकुुम्बासी, अव्यित्तस्थत बसोबास 
पवहिाि तथा व्यिस्थापि कायािम 10000 912 9.12 

336010113 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग 71100 26168 36.8 
336010123 भतूम सधुार तथा मालपोत कायाालयहरू 1619670 880974 54.39 
336011013 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायािम 140700 53783 38.23 
336020113 िापी विभाग 50900 34764 68.3 
336020123 िापी कायाालयहरू 1353000 776737 57.41 
336021013 वकिा िापी तथा िापी कायाालय सधुार कायािम 201652 66414 32.93 
336021023 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायािम 700600 499071 71.23 
336021033 खगोल तथा भ-ूमापि कायािम 78400 47359 60.41 
336030113 सहकारी विभाग 27600 14680 53.19 
336030123 सहकारी प्रत्तशक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्ि 49400 22024 44.58 

336031013 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार कायािम 163700 34234 20.91 
336040113 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्ि 88000 43759 49.73 
336310113 राविय सहकारी विकास बोिा 65200 28603 43.87 
336510113 गररबी तििारण कोष 45000 8522 18.94 
 जम्मा 5495235 2754352 50.12 

पुुँजीगत खिा                (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायािम खदु बजेट खिा प्रततशत 

336000114 भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तििारण 
मन्त्रालय 

2700 578 21.41 

336001014 गररब घर पररिार पवहिाि तथा पररिय पर वितरण 
कायािम (गररि लत्तक्षत विशेष कायािम) 

4940 4134 83.68 
336001024 गररबसुँग विश्वशे्वर कायािम 300 80 26.67 
336010114 भतूम व्यिस्थापि तथा अतभलेख विभाग 8400 397 4.72 
336010124 भतूम सधुार तथा मालपोत कायाालयहरू 58700 27647 47.1 
336011014 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण कायािम 449800 76838 17.08 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 2077 

भतूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी तििारण मन्त्रालय 174 

ब.उ.शी.िं. मन्त्रालय/आयोग/तिकाय/कायािम खदु बजेट खिा प्रततशत 

336020114 िापी विभाग 20600 9935 48.23 
336020124 िापी कायाालयहरू 141200 76271 54.02 
336021014 वकिा िापी तथा िापी कायाालय सधुार कायािम 371948 69604 18.71 

336021024 स्थलरुप िापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापि कायािम 650500 99036 15.22 
336021034 खगोल तथा भ-ूमापि कायािम 32000 19639 61.37 
336030124 सहकारी प्रत्तशक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्ि 5800 3113 53.68 
336031014 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार 

कायािम 
25000 8611 34.44 

336040114 भतूम व्यिस्थापि प्रत्तशक्षण केन्त्ि 30400 14630 48.13 
336510114 गररबी तििारण कोष 5000 0 0 
 जम्मा 1807288 410513 22.71 
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भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः 
देशको आतथाक तथा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन विविध भौगोतलक क्षेर तथा आतथाक 
क्षेरहरूलाई आतथाक विकासका पूिााधार, स्थल, िल तथा रेलसँग आबद्ध गदै राविय यातायात प्रणालीको 
समजुित विकास गरी देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँहरूलाई बिारसँग आबद्ध गरी आतथाक वियाकलापहरूको 
िवृद्ध गने र देशतभर सञ्चालन हनुे पयाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न आतथाक क्षेरलाई सघाउ परु् याउने 
कायामा भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय कायारत रहेको छ। 
 

2. दीघाकालीन सोि: 

राविय एकीकरण, आतथाक सामाजिक विकास, गररबी तनिारण र ददगो शाजन्त्तको लातग भौततक पूिााधार  
विकास गने। 
3. उद्दशे्यिः 
सडक, रेल तथा िलमागा िस्ता पूिााधारको विकास गरी राविय रणनीततक यातायात सञ्जालमार्ा त ् देशका 
वितभन्न भौगोतलक तथा आतथाक क्षेरहरूलाई एकअकाासँग आबद्ध गरी मलुकुको आतथाक एिं सामाजिक 
विकास अतभिवृद्ध गनुाका साथै देशका ग्रामीण क्षेरहरूलाई स्थानीय बिारहरूसँग आबद्ध गरी पयाटन, कृवि, 
विद्यतु, उद्योगलगायत वितभन्न आतथाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धत वियाकलाप एिं आयोिनाहरूलाई टेिा परु् याउने। 
4. रणनीततिः 

 देशका वितभन्न भौगोतलक तथा आतथाक क्षेरहरूलाई पररपूरक हनुे गरी वितभन्न मागाहरूलाई 
एकअकोसँग आबद्ध गरी आतथाक तथा सामाजिक क्षेरको विकासमा टेिा परु् याउन सडक, पलु, मूल 
बाटाहरू र िलमागाहरूको समविगत विकास, विस्तार, प्रिद्धान गरी राविय यातायात प्रणालीको 
विकास गने, 

 देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँहरूलाई बिारसँग आबद्ध गनुाका साथै पयाटन, कृवि, विद्यतु आदद वितभन्न 
आतथाक क्षेरसँग सम्बजन्त्धत राविय महत्त्िका र अन्त्य आतथाक क्षेरको विविध वियाकलाप एिं 
आयोिनाहरूमा टेिा परु् याई सन्त्तलुन कायम गने, 

 स्थल, िल तथा रेल्िे तनमााण र विकाससम्बन्त्धी नीतत, योिना तथा कायािम तिुामा गरी कायाान्त्ियन 
गने गराउन,े 

 सडक (घोडेटो बाटो बाहेक) तथा पलु (झोलङु्गे पलु बाहेक) तनमााण, ममात सम्भार एिं 
संरक्षणसम्बन्त्धी काम गने, 

 वितभन्न स्थलमागा, रेलमागा एिं िलमागाहरूको तनमााण र इजन्त्ितनयररङ्ग कल्सल्टेन्त्सी विियक संस्थान 
तथा सङ्गठनहरूसम्बन्त्धी काया गने, 

 भौततक योिना क्षेरहरूका अन्त्तरााविय िा क्षेरीय संघ संस्थाहरूसँग सम्पका  र सहयोगसम्बन्त्धी काया 
गने।  
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5. कायाक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायाविभािन) तनयमािली, 207४ बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू 
देहायअनसुार रहेका छन ्: 

 राविय यातायात विकास र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र तनयमन, 
 राविय यातायात पूिााधार सञ्चालन र अन्त्तर प्रादेजशक यातायात विकासको अन्त्तरसम्बन्त्ध, 
 िातािरण, अपाङ्गता र लैवङ्गकमैरी तथा विपद िोजिम संिेदनशील यातायात प्रवितधको प्रिद्धान, 
 राविय रेलमागा, शहरी मेट्रो रेललगायत रेल प्रणाली, रेल सरुक्षा प्रणालीसम्बन्त्धी नीतत, काननु र 

मापदण्ड, 
 राविय तथा अन्त्तरदेशीय रेल सेिा सञ्चालन, 
 रेल सेिा भाडादर तथा महसलु तनधाारणको मापदण्ड र तनयमन, 
 राविय लोकमागासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र तनयमन , 
 राविय लोकमागाअन्त्तगातका आयोिनपवहिान, अध्ययन, तनमााण, ममातसम्भार, महसलु र व्यिस्थापन, 
 राविय लोकमागामा फ्रन्त्टल एक्सेस तनयन्त्रण, शािा सडकको पहुँि तबन्त्द ु र सडक सीमाक्षेरको 

व्यिस्थापन र तनयमन, 
 राविय लोकमागासम्बन्त्धी तथ्याङ्कक सङ्कलन, अतभलेिीकरण र सूिना प्रिाह, 
 सडक प्रवितधको विकाससम्बन्त्धी अध्ययन र अनसुन्त्धान, 
 सडक तथा अन्त्य िैकजल्पक यातायात प्रवितध, लगानी र अन्त्तदेशीय यारिुाहक यातायात सेिा 

सञ्चालन, 
 राविय लोकमागामा सञ्चालन हनु ेसािाितनक यातायातको रूट अनमुतत, भाडा तनधाारण र तनयमन, 
 सिारी साधनहरूको राविय मापदण्ड तनधाारण, तनयन्त्रण तथा विस्थापन, 
 सडक सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, समन्त्िय र तनयमन, 
 िलमागालगायत िैकजल्पक यातायातसम्बन्त्धी नीतत काननु र मापदण्ड, 
 राविय महत्त्िका िैकजल्पक यातायातका आयोिना पवहिान, अध्ययन र विकास, 
 आधारभतू यातायात नीतत र मापदण्ड, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरााविय संघ संस्थासँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पका  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाितनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 

तनयमन, 
 नेपाल इजन्त्ितनयररङ्ग सेिा, तसतभल इजन्त्ितनयररङ्ग समूहको हाइिे र रेलिे उपसमूहको सञ्चालन। 

6. आतथाक ििा २०७6/७7 को बिेट िक्तव्यमा उजल्लजित नीतत र कायािमका बुदँाहरूको २०७६ 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
१७३ पूिा पजिम रािमागालाई डेतडकेटेड िार लेनको 

सरुजक्षत गततयकु्त सडकको रूपमा विस्तार गना 
आगामी ििा बटुिल-नारायणगढ िण्ड र कमला 
कञ्चनपरु िण्डको तनमााणलाई तीव्रता ददइनेछ। 

 नारायणघाट-बटुिल १ सय १५ वक. 
तम. िण्डको ११ वक.तम. Embankment  
तयार भएको।  

 कमला-कञ्चनपरु िण्ड (८७ वक.तम.) 
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बाँकी िण्डको विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको 
कायासम्पन्न गरी पूिा, मध्य र पजिमतर्ा बाट 
तनमााण काया शरुु गररनेछ। 

को ठेक्का व्यिस्थापन काया अजघ  
बढेको। 

 काकडतभट्टा-पकली, कमला-ढल्केबर, 
पथलैया-हेटौडा-नारायणघाट िण्डको ४ 
लेनमा स्तरोन्नततको विस्ततृ अध्ययन 
प्रततिेदन तयार गने कायाका लातग 
परामशादाता छनौट प्रविया अजघ   
बढेको। 

 
१७४ 

तनमााणाधीन मध्यपहाडी पषु्पलाल रािमागा ४ सय 
३५ वक.तम. कालोपरे गररनेछ  र तराईका 
जिल्लाहरू िोड्ने हलुाकी रािमागाको ३ सय ५० 
वक. तम. कालोपरे गररने। 

 मध्यपहाडी पषु्पलाल रािमागाको यस 
आ.ि. को पवहलो ८ मवहनामा ५२ 
वक.तम. कालोपरे सडक र १३ 
पलुतनमााण सम्पन्न भएको। 

 हलुाकी रािमागाको १४२.५ वक.तम. 
सडक कालोपरे गरी ५ पलु तनमााण 
काया सम्पन्न भएको। 

 
 
 
 
 

१७५ 

उत्तर र दजक्षण सीमा िोड्न े सबैभन्त्दा छोटो 
रसिुागढी–गल्छी–ठोरी मागा तनमााणलाई तीव्रता 
ददइनेछ। उक्त सडकको िेरािती-स्याप्रबेुसी 
िण्डमा सरुुङमागाको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररनेछ।मेिी कोररडोर, कोशी कररडोर, 
कालीगण्डकी कररडोर, र कणााली कररडोरको 
तनमााणलाई तीव्रता ददइनेछ। अन्त्य उत्तर दजक्षण 
मागाको रेिाङ्कन तमलाई तनमााण शरुु गररनेछ। िरेु 
तथा तभरी मधेशका क्षेरहरू िोड्ने मदन भण्डारी 
रािमागा तनमााणका काया गररनेछ। 

 कालीगण्डकी करीडोर (बेनी िोमसोम 
कोरोला सडक िण्डको) ५८ वक.तम. 
ग्राभेल गने काया सम्पन्न भएको | 

 कालीगण्डकी करीडोर (गैडाकोट-राम्दी-
मालढुङ्गा) िण्डको ११ वक.तम. ग्राभेल 
सडक र ५ ओटा पलु तनमााण गने काया 
सम्पन्न भएको। 

 कणााली कररडोरको िलुाल–ुतसमकोट 
(हमु्ला) को १९.३ वक.तम. (सडक 
विभागबाट १०.२ र नेपाली सेनाबाट 
९.१ वक.तम.) ट्रयाक तनमााण भएको। 

 कोशी कररडोर (धनकुटा-लेगिुाघाट-
िादँिारी-वकमाथाङ्का सडक) को ६ 
वक.तम. ट्रयाक तनमााण, १२ वक.तम. 
सडक िौडा गने काया र २.७ वक.तम. 
ग्राभेल गने काया सम्पन्न भएको | 

 गल्छी तरशलुी-बेरािती-मैलङु्ग ७ वक.तम. 
सडक िौडा गने काया, १२ वक.तम. 
ग्राभेल गने र ७.५ वक.तम. कालोपर 
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गने काया सम्पन्न भएको | 

 मदन भण्डारी रािमागाको धरान- हेटौंडा  
िण्ड अन्त्तगात  ६५ वक.तम. कालोपरे 
सडक र १५ ओटा पलु र प्यठुान- 
घोराही तलु्सीपरु सिेुत िण्ड अन्त्तगात 
१ वक. मी. मार कालोपरे सडक 
तनमााण भएको। 

१७६ डोल्पा जिल्ला सदरमकुाममा सडक परु् याइनेछ। 
आगामी आतथाक ििातभर हमु्ला सदरमकुामसम्म 
सडक परु् याई सबै जिल्ला सदरमकुामहरूलाई 
राविय सडक सञ् िालमा िोतडनेछ। हरेक तनिाािन 
क्षेरमा एक रणनीततक सडक तनमााण काया अगातड 
बढाइनेछ। 

 डोल्पा जिल्ला सदरमकुामसम्म सडक 
िोतडसकेको, यस ििातभर हमु्ला जिल्ला 
सदरमकुामसम्म सडक िोड्न े लक्ष्य 
रािी हालसम्म ट्रयाक िोल्न बाँकी ३९ 
वक.तम. मध्ये १९.३ वक.तम. ट्रयाक 
तनमााण भएको। 

१७८ दजक्षणतर्ा को सीमा िोड्ने प्रमिु व्यापाररक 
नाकाहरूलाई पूिा-पजिम रािमागासँग िोडी 
उपभोग्य िस्तहुरूको पररिहनमा सहिता ल्याउन 
औद्योतगक कोररडोर व्यापाररक मागा विस्तार 
गररनेछ। 

 रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान िण्डमा ५ 
वक.तम. कालोपरे सडक तनमााण    
भएको। 

 िटही-िनकपरु-ढल्केिर िण्डमा ६.६ 
वक.तम. कालोपरे सडक तनमााण   
भएको। 

 िीरगंि-पथलैया िण्डमा ३.५ वक.तम. 
कालोपरे सडक तनमााण भएको। 

 बेहतलया-बटुिल िण्डमा ०.६५ वक.तम. 
कालोपरे सडक तनमााण भएको। 

 मोहना-अत्तररया िण्डमा ४.५ वक.तम. 
कालोपरे सडक तनमााण भएको। 

179 वि. वप. रािमागाको सधुार तथा विस्तारको काया 
अजघ बढाइन ेछ। तमोर-कररडोरलाई दईु लेनमा 
स्तरोन्नतत गररनेछ। स्िणा सगरमाथा बहृत ििपथ 
र तसतमकोट-वहल्सा तनमााण एिं स्तरोन्नततको 
कामलाई अजघ बढाइनेछ। 

 वि. वप. रािमागामा 10 वक.तम. Overlay 
गने लक्ष्य रहेकोमा २ वक.तम. सम्पन्त् न 
भएको | 

 स्िणा सगरमाथा बहृत ििपथको ३.५ 
वक. तम. ट्रयाक तनमााण भएको 

 तमोर कररडोरको १२ वक.तम. ट्रयाक 
िोल्ने र ३६ वक.तम. सडक सधुार गने 
काया सम्पन्न भएको। 

१८०  तनमााणाधीन सिेुत-दैलेि-नाग्मा-गमगढी  रुपैतडया - सिेुत-दैलेि-नागमा-गमगढी-
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नाक्िेलाग्ना,  िािरकोट-दनैु,  डोल्पा-मररमपास-
ततन्त्िेधो, घोराही-थिाङ- मतुसकोट शवहद मागा र 
डमु्र-ेबेशीशहर-िामे, ितरा-लेगिुा-अरुण कोररडोर, 
किहिा- लजुम्बनी-रामापरु, दाङ- जिसापानी, 
मालढुङ्गा-िेनी र िवुटया-ददपायल-िैनपरु-उरै र 
गमगढी-रारा  सडकका लातग बिेट व्यिस्था 
गरेको। 

नाक्िेलाग्ना सडक अन्त्तगात ५ वक.तम. 
ट्रयाक िोल्ने काया सम्पन्न भएको | 

 शवहद मागाअन्त्तगात ९ वक.तम. सडक 
ग्राभेल र १० वक.तम. सडक िौडा गने 
काया सम्पन्त् न भएको |  

 डमु्र-े िेशीशहर- िामे सडकको १.८ 
वक.तम. ग्राभेल सडक तनमााण र ०.८ 
वक.तम. सडक िौडा गने काया सम्पन्न 
भएको |  

 किहिा-लजुम्बनी-रामापरु, सालझण्डी-
सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडकको ०.८ 
वक.तम. सडक िौडा गने काम भएको | 

 िवुटया-ददपायल-िैनपरु–उरै भन्त््याङ्ग 
सडकको ६.५ वक.तम. ट्रयाक िोल्ने 
काया सम्पन्न भएको | 

१८१ काठमाडौँ ििपथ सडक विस्तार काया सम्पन्न 
गररनेछ। तनमााण पूणा हनु े गरी काजन्त्तपथको 
तनमााण काया अगातड बढाइनेछ। 

 काठमाडौँ ििपथ सडक विस्तार 
अन्त्तगात कलङ्की-महरािगञ्ज िण्डको 
रुि कटानको काया समाप्त भई विद्यतु 
तथा टेतलर्ोनका पोल साने काया 
भइरहेको र ततलगङ्गा-तीनकुने िण्डको 
विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदन तयार गने 
काया भइरहेको।  

 काजन्त्त लोकपथको २.३ वक.तम. सडक 
िौडा गने काम र १.८ वक.तम. 
कालोपर गने काम सम्पन्न भएको | 

१८२ उपत्यकाको विद्यमान सिारी िापलाई व्यिस्थापन 
गना सूयाविनायक-धतुलिेल िण्डको स्तरोन्नतत, 
तीनकुन-ेकोटेश्वर-ितडबटुी सरुुङ मागा, नया ँ
बानेश्वरमा अण्डरपास र तरपरेुश्वरदेजि 
माइतीघरसम्म फ्लाईओभरको विस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन गरी तनमााण काया प्रारम्भ गररनेछ | 

 कोटेश्वर अण्डरपासको विस्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययनको लातग नेपाल 
सरकार र JICA बीि MoU भएको 
अन्त्यको हकमा China Harbour 

Engineering Company सँग MoU 
भएको। 

१८३ नागढुङ्गा नौबीसे सडक िण्डको सरुुङ्गसवहत सडक 
तनमााण कायालाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। तसद्धाथा 
रािमागाको बटुिल-पाल्पा सडकको तसद्धबाबा 

 नौबीसे नागढुङ्गा िण्डमा सरुुङ्गमागा 
तनमााणका तनजम्त ठेक्का सम्झौता भई 
तनमााण कम्पनी पररिालन भएको। 
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िण्डमा सरुुङ मागा तनमााण शरुु गना र टोिा-
छहरे-गिेुभञ्ज्याङ्ग, िकुोट-जियाबारी, विवपनगर-
िवुटया–दीपायल िण्ड, गणेशमान मागाको 
थानकोट-जित्लाङ िण्ड र लामाबगर-उत्तरी सीमा 
सडकमा सरुुङ मागा तनमााणको विस्ततृ सम्भाव्यता 
अध्ययन सम्पन्न गरी तनमााण काया अगातड 
बढाइनेछ। 

 तसद्धाथा रािमागाको बटुिल-पाल्पा 
सडकको तसद्धबाबा िण्डमा सरुुङ्ग 
मागाको Bid Document तयार    
भएको। 

 टोिा-छहरे-गिेुभञ्ज्याङ्ग सरुुङ्ग मागाको 
िीन सरकारबाट पूिा सम्भाव्यता 
अध्ययनको काया भइरहेको। 

 िकुोट-जियाबारी िण्डको सम्भाव्यता 
अध्ययनको काया भइरहेको।  

 वि. वप. नगर-िवुटया–ददपायल िण्डको 
आशयपरको मूल्याङ्कन काया भइरहेको।  

 लामाबगर-उत्तरी सीमा सडकमा सरुुङ्ग 
मागाको सम्भाव्यता अध्ययनको काया 
भइरहेको।  

१८४ तराई मधेशको समवृद्धसँग िोतडएको सडक 
पूिााधार विशेि कायािम, धातमाक र पयाटकीय 
दृविले महत्त्िपूणा ठाउँहरू देिघाट, ितरा र 
रामायण सवका टअन्त्तगात तनमााणाधीन सडकलाई 
तनरन्त्तरता ददइने। रािमागा स्तरोन्नतत तथा 
पनुस्थाापन कायािम गने। 

 तराई मधेश पूिााधार विशेि कायािम 
अन्त्तगात १ सय ४८ वक.तम. कालोपरे 
सडक तनमााण भएको। 

 सडक क्षेर विकास आयोिना अन्त्तगात 
६ पलु तनमााण र ४ वक.तम. पवहरो 
तनयन्त्रण तथा सडक पनुस्थाापना गने 
काया भएको। 

 
१८५ 

तनमााणाधीन महाकाली नदीमा िार लेनको 
मोटरेबल पलु तनमााण कायालाई तनरन्त्तरता ददइने 
छ। पयाटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्त्िपूणा 
स्थानहरू आसपास रािमागामा १० आधतुनक 
विशेि प्रकृततका पलुहरूको विस्ततृ अध्ययन 
सम्पन्न गरी तनमााण काया प्रारम्भ गररनेछ। प्रदेश 
तथा स्थानीय तहको कायाक्षेरतभर परेका 
तनमााणाधीन पलुहरू तनमााण सम्पन्न गरेर प्रदेश र 
स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण गररनेछ। आगामी 
ििा २ सय पलुहरू तनमााण सम्पन्न गररनेछ। 

 महाकाली पलुको ७ र्ाउन्त्डेसन, ६ 
सपुर स्ट्रक्िर, २ सय ५० तमटर 
सपुरस्ट्रक्िर, १ वक. तम नदी तनयन्त्रण, 
४ वक. तम. पहुँि मागा एिं २ माइनर 
तिि तनमााण काया सम्पन्न भएको।  

 रणनीतीक तथा प्रदेश तथा स्थानीय 
तहको कायाक्षेर तभर परेका तनमााणाधीन 
पलुहरू मध्ये १ सय २९ पलुको तनमााण 
सम्पन्न भएको। 

१८७ सडकहरूलाई सरुजक्षत बनाउन आिश्यकतानसुार 
सडक सरुक्षा पिााल, सिारी सरुक्षा संकेत र 
ट्रावर्क सङे्कतहरू राजिनेछ। सडकको अिस्थाको 

 सडकहरूलाई सरुजक्षत बनाउन १ सय 
९१ वक.तम. सडकमा आिश्यकतानसुार 
सडक सरुक्षा पिााल, सिारी सरुक्षा 
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बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
आधारमा अतधकतम गतत तनधाारण गरी कडाइका 
साथ तनयमन गररनेछ। सरकारले तनमााण गने सबै 
सडक कम्तीमा दईु लेनको हनुेछ। 

सङे्कत र ट्रावर्क संकेतहरू िडान 
गररएको। सडकको अिस्थाको आधारमा 
अतधकतम गतत तनधाारण गना उपकरण 
प्रयोग गरी अनगुमन गररएको। 

 ३ सय ५९ वक.तम. सडकमा िेिा 
ितसंग तथा अन्त्य रोड मवकिं ग, ट्रावर्क 
साईन, तसगनल, पोस्ट, रोड र्तनािर 
िडान भएको। 

१८८ पूिा-पजिम र उत्तर दजक्षण रेल सञ्जाल विकास 
गररनेछ। विद्यतुीय रेलमागाको सम्भाव्यता अध्ययन 
काया सम्पन्न भइसकेको पूिी िण्ड काँकडतभट्टाबाट 
तनमााण काया शरुु गरी बाँकी िण्डको विस्ततृ 
सम्भाव्यता अध्ययनको काया सम्पन्न भएपिात 
मध्य िण्ड र सदूुरपजिम िण्डबाट समेत काम 
शरुु गररनेछ। काठमाडौँलाई भारत र िीन 
दिैुतर्ा  रेलमागाले िोड्ने िीरगञ्ज-काठमाडौं र 
रसिुागढी-काठमाडौं रेलमागाको विस्ततृ सम्भाव्यता 
प्रततिेदन तयार गरी दईु ििातभर तनमााण काया शरुु 
गररनेछ। 

 पूिा पजिम रेलमागाको तनिगढ बददािास 
७० वक.तम. िण्डमा २.५ वक.तम. 
ट्र्याक तनमााण एिं एउटा पलु तनमााण 
सम्पन्न भएको छ। 

 

१८९ दजक्षणी सीमा नाकाबाट पूिा-पजिम विद्यतुीय 
रेलमागाको इटहरी, तनिगढ, बटुिल र कोहलपरु 
िोड्ने रेलिे लाईनको तनमााण काया अगातड 
बढाइनेछ। ियनगर-तबिलपरुा र भारतको 
बथनाहादेजि विराटनगरसम्म रेल सेिा सञ्चालन 
गररनेछ। तबिलपरुा-बददाबास िण्डको रेलमागा 
तनमााण सम्पन्न गने। तनिी क्षेरको लगानी 
सहभातगतामा काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्त्य 
शहरहरूमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गना 
विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गरी तनमााण काया 
अजघ बढाइनेछ। 

 ियनगर तबिलपरुा िण्डको ५२ वक.मी. 
रेल यातायात सञ्चालनका लातग रेल 
िररद सम्पन्न भएको।  

 बथनाहा विराटनगर िण्डको 12 
वक.मी. रेल यातायात सञ्चालनको गहृ 
काया भइरहेको। 

 वििलपरुा बददािास िण्डको ४ वक.तम. 
तनमााण काया सम्पन्न भएको। 

 बददाबास तनिगढ (७० वक.तम.) रेलमागा 
िण्डको ३३ वक.तम. क्षेरमा ट्रयाक बेड 
तनमााण काया सम्पन्न   भएको र बाँकी 
काया तनमााणाधीन अिस्थामा रहेको। 

 काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ् िालन 
सम्बन्त्धमा जितनया ँ परामशादातासँग 
सम्झौता भई विस्ततृ अध्ययन प्रततिेदन 
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बुदँा नं बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
तयारीको काया भइरहेको।  

१९० िल यातायातलाई मलुकुको आन्त्तररक र बाह्य 
आबद्धता बढाउने सबै भन्त्दा वकर्ायती 
यातायातको साधनको रूपमा विकास गना 
आिश्यक नीततगत, काननुी र अन्त्य पूिााधार 
तयारी गना तथा नारायणी र कोशी नदीमा िल 
यातायात पूिााधार विकासको काया अजघ बढाइने। 

 िलमागाको पवहिान तथा सम्भाव्यता 
अध्ययनको लातग िलु्ला रूपमा 
आशयपर माग गरी संजक्षप्त सूिी तयार 
गररएको। सूिीकृत कम्पनीहरूलाई 
प्रस्ताि आव् हान गरी आतथाक तथा 
प्रावितधक प्रस्ताि माग गररएको। 

191 सडक वकनारालाई माटोरवहत बनाउनकुा साथै 
काठमाडौँ उपत्यका प्रिेश गने नाकाहरू र ठूला 
तनमााणस्थलहरूमा स्ििातलत प्रवितधबाट सिारी 
साधन सर्ा गरी काठमाडौँ उपत्यकाका सडकलाई 
धलुोमकु्त बनाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा 
ठूला रािमागाको कुनै िण्डको दायाँ बाया िाली 
क्षेर कायम गरी आपतकालीन हिाई अितरण गना 
सक्ने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

 पूिा-पजिम रािमागा तथा अन्त्य 
रािमागामा  आपतकालीन विमान उडान 
र अितरण गना सक्ने धािनमागाको 
सम्भाव्यता अध्ययन गने काया भइरहेको 

 काठमाडौँ उपत्यकामा तभतरने सिारी 
साधनलाई धोएर मार काठमाडौँ प्रिेश 
गराउने व्यिस्थाको लातग काठमाडौँ 
महानगरपातलकाको समन्त्ियमा नागढुङ्गा 
र नौबीसेको िीिमा िग्गा पवहिानको 
लातग वितभन्न विकल्प िोिी भइरहेको। 

१९५ जिवपएस प्रवितधको प्रयोग गरी सािाितनक सिारी 
साधनहरूको अनलाइन अिजस्थतत अनगुमन 
गररनेछ।  

 GPS Vehicle Tracking System Desigin 
को परामशादाताबाट अजन्त्तम ररपोटा प्राप्त 
भएको। 

 GPS Vehicle Tracking System  
तडिाईन र्ाईनल गरी कायाान्त्ियनको 
सहमततको लातग विश् ि बैंकमा अनरुोध 
गरी पठाइएको। 

१९७ सबै प्रदेश रािधानीमा सिारी साधनको वर्टनेस 
परीक्षण केन्त्र स्थापना गरी सिारी साधनले 
आितधक रूपमा वर्टनेस परीक्षण गराउनपुने 
व्यिस्था अतनिाया गररनेछ। 

 हेटौंडामा सिारी परीक्षण कायाालय, 
स्थापना भई सञ्चालनमा आएको।  

7. आतथाक ििा २०७6/७7 को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरू: 
 तनमााणाधीन ियनगर िनकपरु बददाबास रेलमागा (६९ वक.मी.) मध्ये ियनगर िनकपरु (३८ वक. 

तम.) िण्डमा तनमााण काया सम्पन्न भएको, सो िण्डमा रेल सेिा सञ्चालन गनाका तनजम्त आिश्यक 
प्रावितधक भनाा प्रविया अजन्त्तम िरणमा रहेको तथा भारतीय रेल्िे कम्पनीसँग G to G मार्ा त ्
िररद भएको  रेल गाडी नपेाल ल्याई सञ् िालन गने प्रकृया अजन्त्तम िरणमा रहेको। 
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 भारत सरकारको सहयोगमा तनमााणाधीन िोगबनी विराटनगर रेलमागा १८ वक. तम. मध्ये १० वक. 
मी. रेलमागा तनमााण सम्पन्न भएको, बाँकी क्षेरमा ८० प्रततशत काया सम्पन्न भएको। 

 यस आ.ि. को र्ागनु मसान्त्तसम्म २ सय ५२ वक.मी. नया ँट्रयाक तनमााण, ६ सय ५७ वक.तम. 
सडक िण्डजस्मत र ५ सय ५९ वक.तम. सडक कालोपरे स्तरमा स्तरोन्नतत भएको। 

 कररब 10 हिार  वक.तम. सडकको तनयतमत तथा 10 हिार वक.तम. पटके ममात सम्भार 
कायाको लातग ठेक्कापट्टा गरी सडक ममात सम्भार काया भएको। ९३ वक.तम. सडकको आितधक 
ममात काया सम्पन्न भएको। 

 स्माटा काडा  छपाईका तनजम्त एउटा मास वप्रन्त्टर र १० लाि स्माटा काडा िररद काया सम्पन्न 
भएको। यस आ ि. मा 3 लाि 51 हिार 106 स्माटा काडा छपाई भएको।  

 पूिा-पजिम रािमागा, अरतनको रािमागा, पथृ्िी रािमागा, बटुिल-भैरहिा सडक िण्डमा सिारी 
साधनको भारिहन मापनसम्बन्त्धी अनगुमन तथा सिेक्षण भएको र जितिनको िगुडेीमा तौल पलु 
स्थापना गना बोलपर आह्वान गरी तनमााण व्यिसायी छनौट गररएको। 

8. आतथाक ििा २०७५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरू: 
 ४ सय ४० वक.तम. नयाँ ट्रयाक तनमााण, १ हिार ३ सय ६३ वक.तम. सडक िण्डजस्मत र ९ 

सय ८८ वक.तम. सडक कालोपरे स्तरमा स्तरोन्नतत भएको। 
 कुल ३ सय िटा पलु तनमााण गने लक्ष्य रहेकोमा स्थानीय सडक पलु अन्त्तगात १ सय ३९ िटा 

र रणनैततक महत्त्िका सडकहरू अन्त्तगात १ सय ४ पलुहरू गरी िम्मा २ सय ४३ िटा पलुको 
तनमााण काया सम्पन्न भएको। 

 कररि 10 हिार  वक. मी. सडकको तनयतमत तथा 10 हिार वक.तम. पटके ममात सम्भार 
तनरन्त्तरता र ३ सय ३४ वक.तम. आितधक ममात गने लक्ष्य रहेकोमा २ सय ३० वक.तम. 
सडकको आितधक ममात काया सम्पन्न भएको। 

 नेपाली ईजञ्जतनयर, तडिाईन र तनमााण व्यिसायीबाट पथृ्िी रािमागामा १ सय ६० तमटर लामो 
Arch Bridge तनमााण सम्पन्न भएको। 

 भारत सरकारको सहयोगमा तनमााणातधन ियनगर िनकपरु बददाबास रेलमागा (६९ वक.तम.) मध्ये 
ियनगर िनकपरु (३४ वक.तम.) िण्डमा तनमााण काया सम्पन्न भएको। 

 बददािास-तनिगढ (७० वक.तम.) रेलमागा तनमााण मध्ये बददािास-लालबन्त्दी िण्डको ३० 
वक.तम.क्षेरमा ट्रयाक बेड तनमााण भइरहेकोमा हालसम्म २८ वक.तम. काया सम्पन्न भएको।  

 नेपालको संविधान बमोजिम सम्पूणा सिारी तथा यातायात व्यिस्था कायाालयहरू सम्बजन्त्धत प्रदेशमा 
हस्तान्त्तरण गररएको। 

 सिारी िालक अनमुततपरको तलजित परीक्षाको नततिा र स्माटा काडा वप्रन्त्टबारे िानकारी गराउन 
एस.एम.एस. प्रणालीको व्यिस्था गररएको।  

 Road Accident Information Management (RAIMS) सफ्टिेयर िडान काया काठमाडौँ उपत्यका 
र काठमाडौँ-िीरगञ्ज कोररडोरमा सम्पन्न गररएको। 

 एकीकृत पानी िहाि दताा ऐन तयार गने प्रविया शरुु भएको। 
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9. आतथाक ििा २०७५/७६ को िदु बिेट तथा ििाको यथाथा वििरणिः 
िाल ुििा                          (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3370113 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 89204 68643 76.95 
3370123 सडक विभाग 139679 112078 80.24 
3370143 तडतभिन सडक कायाालयहरू 533544 422912 79.26 
3370153 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 365330 298273 81.64 
3370163 मेकातनकल तातलम 21500 17846 83.01 
3370173 प्रयोगशाला 13996 14898 106.44 
3370223 रेलि ेविभाग 14430 10614 73.55 
3370263 यातायात व्यिस्था विभाग 34350 33336 97.05 
3371013 सगरमाथा रािमागा(गाईघाट-ददके्तल िण्ड) 8320 5467 65.71 
3371023 िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-

तसन्त्धलुी- बददािास सडक आयोिना) 
11900 7578 63.68 

3371053 महाकाली कोररडोर (िम्हदेि-झलुाघाट-दाि ुाला-वटङकर) 8700 5695 65.46 
3371063 काजन्त्त रािपथ 8700 8541 98.17 
3371203 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 7970 5839 73.27 
3371243 दमक-जिसापानी सडक 0 0 0 
3371253 मदन भण्डारी रािमागा (झापाको शाजन्त्तनगर  देजि पजिम 

डडेल्धरुाको रुपालसम्म) 
33635 29481 87.65 

3371293 गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक 
आयोिना 

8200 6419 78.29 
3371333 सडक सधुार आयोिना 62843 41324 65.76 
3371363 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 8342 6981 83.68 
3371373 शवहद मागा (घोराही- निुागाउँ- ततला- घततागाउ- थिाङ- 

मतुसकोट-मैकोट) 
9586 7849 81.88 

3371383 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 49137 45188 91.96 
3371393 रुपैतडया-नेपालगंि-सिेुत-दैलेि बिार-महािलेुक-गाल्िे 

भात्तडी, रतडा-नाग्म-गमगढी-नाक्िेलाग्ना सडक 
6400 1680 26.25 

3371423 सडक के्षर विकास आयोिना 11470 7566 65.97 
3371453 उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र कोशी) 44409 31257 70.38 
3371493 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 17900 17019 95.08 
3371653 सडक बोडा 5500000 5500000 100 
3371983 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 14063 7676 54.58 
3372243 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 51224 45286 88.41 
3373063 िल मागा 5300 2003 37.79 
3373073 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 13658 8727 63.9 
3373123 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 29920 26920 89.97 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
3373143 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 300 300 100 
3373203 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 33734 27418 81.28 
3373263 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 12000 5369 44.74 
3373273 ििपथ विस्तार आयोिना 5900 5800 98.31 
3373303 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात आयोिना: 

मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 
6700 5205 77.69 

3373313 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 4700 2650 56.37 
3373523 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 402650 241642 60.01 
3373563 रणनीततक सडक पनुस्थाापना तथा सधुार 11584 2104 18.16 
3373573 रािमागा  स्तरोन्नती (रणनीततक सडक विकास आयोिना) 6300 677 10.74 
3373583 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 8443 4935 58.45 
3373613 सासेक सडक सधुार आयोिना 35688 29110 81.57 
   िम्मा 7651710 7122307 93.08 

 

पुिँीगत ििा                         (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3370114 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 6800 4698 69.09 
3370124 सडक विभाग 427842 333614 77.98 
3370144 तडतभिन सडक कायाालयहरू 103900 62896 60.54 
3370154 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 23810 23579 99.03 
3370174 प्रयोगशाला 33660 23318 69.28 
3370224 रेलि ेविभाग 50000 9952 19.90 
3371014 सगरमाथा रािमागा(गाईघाट-ददके्तल िण्ड) 541600 504423 93.14 

3371024 
िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-
तसन्त्धलुी- बददािास सडक आयोिना) 174400 48014 27.53 

3371054 
महाकाली कोररडोर (िम्हदेि-झलुाघाट-दाि ुाला-
वटङकर) 351700 282184 80.23 

3371064 काजन्त्त रािपथ 729100 687998 94.36 
3371174 गंगटे-समनु्त्रटार-गल्रु्भन्त््याङ सडक 78000 75452 96.73 
3371204 सालझण्डी-सजन्त्धिका -ढोरपाटन सडक 222900 215262 96.57 
3371244 दमक-जिसापानी सडक 125000 111435 89.15 

3371254 
मदन भण्डारी रािमागा (झापाको शाजन्त्तनगर  देजि 
पजिम डडेल्धरुाको रुपालसम्म) 7594800 7177104 94.50 

3371294 
गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक 
आयोिना 2049000 1438301 70.20 

3371304 टनकपरु तलंक सडक 90000 88630 98.48 
3371334 सडक सधुार आयोिना 4923609 3499818 71.08 
3371364 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 162000 145326 89.71 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 

3371374 
शवहद मागा (घोराही- निुागाउँ- ततला- घततागाउ- 
थिाङ- मतुसकोट-मैकोट) 450900 350010 77.62 

3371384 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 11727200 11575264 98.70 

3371394 
रुपैतडया-नेपालगंि-सिेुत-दैलेि बिार-महािलेुक-
गाल्िे भात्तडी, रतडा-नाग्म-गमगढी-नाक्िेलाग्ना 
सडक 

120000 65838 54.87 
3371404 भेरी कररडोर (िािरकोट-दनैु-मररम-ततन्त्िे धो) 245000 76968 31.42 
3371414 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 5946111 5733745 96.43 
3371424 सडक के्षर विकास आयोिना 3056800 1339721 43.83 

3371454 
उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 
कोशी) 3369100 3069540 91.11 

3371464 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्त््याङ सडक 230000 222740 96.84 
3371494 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 3540900 3372796 95.25 
3371544 बेशीशहर- िामे -मनाङ सडक 90000 89945 99.94 
3371574 स्थातनय सडक पलु तनमााण 13794600 12667020 91.83 
3371594 रणनैततक सडक पलुहरूको विस्ततृ संभाव्यता 

अध्ययन 
345488 297073 85.99 

3371884 काठमाडौ बावहरी ििपथ 736 0 0.00 
3371974 महाकाली पलु तनमााण आयोिना 1095500 1084688 99.01 
3371984 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 408152 225896 55.35 
3371994 िेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेि)ु 120000 55348 46.12 
3372244 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 10570200 9624180 91.05 
3373044 उपके्षरीय यातायात अतभिवृि आयोिना 1000 0 0.00 
3373064 िल मागा 8900 1827 20.52 
3373074 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 4836900 3431642 70.95 
3373124 व्यापारीक मागा विस्तार आयोिना 6153500 5215487 84.76 
3373144 यातायात आयोिना तयारी सहयोग 1000 6151 615.08 
3373204 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा 

संरक्षण 
3622000 2694980 74.41 

3373264 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 2294523 1463603 63.79 
3373274 ििपथ विस्तार आयोिना 1454800 439092 30.18 
3373304 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 

आयोिना: मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 
751500 486034 64.68 

3373314 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 161600 78649 48.67 
3373524 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 151400 58122 38.39 
3373564 रणनीततक सडक पनुस्थाापना तथा सधुार 7021269 3196085 45.52 

3373574 
रािमागा  स्तरोन्नती (रणनीततक सडक विकास 
आयोिना) 734528 153163 20.85 

3373584 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 7002100 3998107 57.10 
3373614 सासेक सडक सधुार आयोिना 6702677 1695101 25.29 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा  प्रततशत 
3373624 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 82500 17791 21.57 

3373634 
स्िणा सगरमाथा िहृत ििपथ (ओिलढंुगा-सोल ु
सल्लेरी- िोटाङ ददके्तल-ओिलढंुगा) 120000 55084 45.90 

3373664 तराई मधेस सडक पिुााधार विशेि कायािम 5106600 3845235 75.30 
3373684 साँघटुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 250000 72465 28.99 
3373694 सासेक रािमागा सधुार आयोिना 266500 0 0.00 
3373704 दोश्रो पलु सधुार तथा संभार आयोिना 0 0 0 
   िम्मा 119522105 91491394 76.55 

 

10. आतथाक ििा २०७6/७7 मा वितनयोजित ििेट तथा २०७6 र्ागनु मसान्त्तसम्मको ििाको 
अिस्थािः 

िाल ुििा                          (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 

337000113 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 82700 48022 58.07 
337000123 नेपाल पानीिहाि कायाालय 20900 5474 26.19 
337001013 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 152930 77641 50.77 
337001023 िल मागा 5400 1174 21.75 
337010113 सडक विभाग 718103 74336 10.35 
337010123 तडतभिन सडक कायाालयहरू 554242 269221 48.57 
337010133 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 407590 216553 53.13 
337010143 मेकातनकल तातलम 17800 11483 64.51 
337010153 गणुस्तर अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र 24100 15766 65.42 
337011013 सगरमाथा रािमागा(गाईघाट-ददके्तल िण्ड) 9500 4814 50.67 
337011023 िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-

तसन्त्धलुी- बददािास सडक आयोिना) 
11800 6389 54.14 

337011033 महाकाली कोररडोर (िम्हदेि-झलुाघाट-दाि ुाला-
वटङकर) 

10800 4465 41.34 

337011043 काजन्त्त रािपथ 13234 10240 77.37 
337011063 किहिा- रुरपरु- सालझण्डी-सजन्त्धिका - ढोरपाटन 

सडक 
8800 4005 45.51 

337011083 मदन भण्डारी रािमागा (बाहनुडाँगी देजि रुपाल 
सम्म) 

48546 24021 49.48 
337011093 गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक 

आयोिना 
9500 4943 52.03 

337011113 सडक सधुार आयोिना 59000 26888 45.57 
337011123 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 10400 5049 48.55 
337011133 शवहद मागा (घोराही- निुागाउँ- ततला- घततागाउ- 

थिाङ- मतुसकोट-मैकोट) 
11500 5405 47 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
337011143 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 84800 48950 57.72 
337011173 सडक के्षर विकास आयोिना 18400 6955 37.8 
337011183 उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 
66100 22492 34.03 

337011203 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 20900 14769 70.66 
337011253 महाकाली पलु तनमााण आयोिना 7700 4268 55.43 
337011263 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 14900 6371 42.76 
337011283 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 122600 37514 30.6 
337011303 औद्योतगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) विस्तार 

आयोिना 
44000 29022 65.96 

337011323 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा संरक्षण 49900 22299 44.69 
337011333 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 13480 4294 31.85 
337011343 ििपथ विस्तार आयोिना 8565 3799 44.36 
337011353 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात आयोिना: 

मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 
8900 3020 33.93 

337011363 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 6500 2115 32.53 
337011393 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 15200 4911 32.31 
337011403 सासेक सडक सधुार आयोिना 44900 23098 51.44 
337011453 सासेक रािमागा सधुार आयोिना 27570 3613 13.11 
337011693 बैकजल्पक सहायक रािमागा विकास कायािम 26500 8674 32.73 
337011703 सासेक रािमागा सधुार आयोिना दोस्रो िरण 6300 0 0 
337020113 रेलि ेविभाग 17800 9737 54.7 
337021013 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 18900 7873 41.66 
337030113 यातायात व्यिस्था विभाग 38700 21229 54.86 
337030133 सिारी परीक्षण कायाालयहरू 29000 7120 24.55 
337031013 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 828900 61311 7.4 
337310113 सडक बोडा 8000000 5335000 66.69 
   िम्मा 11697360 6504323 55.61 
पुिँीगत ििा           (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
337000114 भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्त्रालय 12000 1120 9.33 
337000124 नेपाल पानीिहाि कायाालय 76300 1469 1.93 
337001014 काठमांडौ-तराई मधेश र्ाि ट्रयाक 4308500 1117457 25.94 
337001024 िल मागा 20800 0 0 
337010114 सडक विभाग 323900 215668 66.58 
337010124 तडतभिन सडक कायाालयहरू 62233 0 0 
337010134 हेभी इजक्िप्मेन्त्ट तडतभिनहरू 78500 46263 58.93 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
337010154 गणुस्तर अनसुन्त्धान तथा विकास केन्त्र 19800 9215 46.54 
337011014 सगरमाथा रािमागा(गाईघाट-ददके्तल िण्ड) 430800 80633 18.72 
337011024 िी.पी. रािमागा (सयुाविनायक-धतुलिेल, धतुलिेल-

तसन्त्धलुी- बददािास सडक आयोिना) 950000 401259 42.24 
337011034 महाकाली कोररडोर (िम्हदेि-झलुाघाट-दाि ुाला-

वटङकर) 316000 58261 18.44 
337011044 काजन्त्त रािपथ 596000 133129 22.34 
337011054 गंगटे-समनु्त्रटार-गल्रु्भन्त््याङ सडक 64000 0 0 
337011064 किहिा- रुरपरु- सालझण्डी-सजन्त्धिका - 

ढोरपाटन सडक 245000 33516 13.68 
337011074 दमक-जिसापानी सडक 453767 9746 2.15 
337011084 मदन भण्डारी रािमागा (बाहनुडाँगी देजि रुपाल 

सम्म) 4775000 2511149 52.59 
337011094 गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिशेी-रसिुागढी सडक 

आयोिना 1569100 707636 45.1 
337011104 टनकपरु तलंक सडक 86500 71 0.08 
337011114 सडक सधुार आयोिना 7615000 1519309 19.95 
337011124 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 256000 25225 9.85 
337011134 शवहद मागा (घोराही- निुागाउँ- ततला- घततागाउ- 

थिाङ- मतुसकोट-मैकोट) 300000 53753 17.92 
337011144 पषु्पलाल रािमागा(मध्य पहाडी रािमागा) 12114400 3439466 28.39 
337011154 नेपालगंि- सिेुत- दैलेि बिार- महािलेुक- 

गाल्िे भात्तडी, रतडा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्िेलाग्ना सडक 520000 24620 4.73 

337011164 भेरी कररडोर (िािरकोट-दनैु-मररम-ततन्त्िे धो) 269500 514 0.19 
337011174 सडक के्षर विकास आयोिना 2136100 430769 20.17 
337011184 उत्तर दजक्षण रािमागा(कणााली, कालीगण्डकी र 

कोशी) 4738000 1677935 35.41 
337011194 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्त््याङ सडक 232000 59995 25.86 
337011204 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोिना 2234400 1013227 45.35 
337011214 डुम्र-े बेशीशहर- िामे -मनाङ सडक 322800 0 0 
337011224 स्थातनय सडक पलु तनमााण 8791300 5342839 60.77 
337011234 रणनैततक सडक पलुहरूको विस्ततृ संभाव्यता 

अध्ययन 
497500 108926 21.89 

337011244 काठमाडौ बावहरी ििपथ 20150 0 0 
337011254 महाकाली पलु तनमााण आयोिना 895300 342965 38.31 
337011264 सेती रािमागा(वटकापरु -लोडे-िैनपरु-ताक्लाकोट) 415000 184303 44.41 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायािम िदु बिेट ििा प्रततशत 
337011274 िेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेि)ु 132000 1065 0.81 
337011284 हलुाकी रािमागा (पलुहरू समेत) 13508100 4191626 31.03 
337011304 औद्योतगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) विस्तार 

आयोिना 
5349000 2598468 48.58 

337011324 रणनीततक सडक पलु तनमााण तथा पलु पलेुसा 
संरक्षण 

3929600 1271501 32.36 
337011334 सासेक रोड कनके्टीतभटी प्रोिेक्ट 1508102 297490 19.73 
337011344 ििपथ विस्तार आयोिना 1900000 60924 3.21 
337011354 नेपाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 

आयोिना: मजुग्लङ नारायणगढ सडक िण्ड 
701100 167822 23.94 

337011364 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 361500 43563 12.05 
337011374 सडक पूिााधार विकास कायािम 4822000 1188120 24.64 
337011384 रािमागा  स्तरोन्नती तथा पनुस्थाापना कायािम 10967800 651465 5.94 
337011394 नागढुङ्गा सरुुङमागा तनमााण आयोिना 6257850 4315322 68.96 
337011404 सासेक सडक सधुार आयोिना 8457900 331700 3.92 
337011414 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोल्पा-िमु्ला सडक 250000 19809 7.92 
337011424 स्िणा सगरमाथा िहृत ििपथ (ओिलढंुगा-सोल ु

सल्लेरी- िोटाङ ददके्तल-ओिलढंुगा) 132000 26777 20.29 
337011434 तराई मधेस सडक पिुााधार विशेि कायािम 4040000 1696789 42 
337011444 साँघटुार- ओिलढुङ्गा- कुइतभर सडक 275000 68 0.02 
337011454 सासेक रािमागा सधुार आयोिना 5367227 2162 0.04 
337011464 दोश्रो पलु सधुार तथा संभार आयोिना 2200000 8136 0.37 
337011674 के्षरीय ब्यापाररक मागा विस्तार आयोिना 360000 0 0 
337011684 सरुुङ्ग मागा विकास कायािम 590000 5856 0.99 
337011694 बैकजल्पक सहायक रािमागा विकास कायािम 2201500 135586 6.16 
337011704 सासेक रािमागा सधुार आयोिना दोस्रो िरण 2752841 0 0 
337020114 रेलि ेविभाग 55000 4432 8.06 
337021014 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोिना 7617068 2251082 29.55 
337031014 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोिना 705400 4550 0.65 
   िम्मा 140186638 38824751 27.81 
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१. पषृ्ठभतूमिः 
मविला बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयले मविला, बालबातलका तथा वकशोर वकशोरी, ज्येष्ठ नागररक, 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति एिं लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, 
कायायन्त्ियन, समन्त्िय, अनजगमन र मूल्याङ्कन गने, अन्त्तरायविय तथा क्षरेीय र राविय संघ संस्थासँग सम्पकय  र 
समन्त्िय गने, बेिाररसे, असिाय, र असि नागररकिरूको संरक्षण तथा कल्याण गने लगायतका कायय गनय 
क्तजम्मेिारी पाएको छ। यस मन्त्रालयअन्त्तगयत मविला तथा बालबातलका विभाग, राविय बाल अतधकार पररषद, 

समाज कल्याण पररषद, पशजपतत िदृ्धाश्रम, ८ बालसजधार गिृ, एउटा बाल कल्याण गिृ र मङ्गला सिाना 
दीघयकालीन पजनस्थायपना केन्त्र सञ्चालनमा रिेका छन।् 

२. दीघयकालीन सोच: 

 लैवङ्गक समानतामूलक राि (लैवङ्गक समानता तथा मविला सशक्तिकरण, 

 बाल अतधकार सजतनक्तित भएको बालमैरी समाज (बालबातलका तथा वकशोरवकशोरी), 
 ज्येष्ठ नागररकको संरक्षण र सम्मातनत जीिनको प्रत्याभतूत (ज्येष्ठ नागररक), 
 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मयायददत र आत्मतनभयर जीिन (अपाङ्गता भएका व्यक्तििरू), 
 मानि बेचतबखन तथा ओसारपसारमजि मयायददत समाज (मानि बेचतबखन तथा ओसारपसार 

तनयन्त्रण), 
 व्यािसावयक, जिाफदेिी र पारदशी  सामजदावयक तथा गैरसरकारी संघ संस्था (सामजदावयक र 

गैरसरकारी संस्था), 
३. उद्दशे्यिः 

अ. लैवङ्गक  समानता  तथा  मविला  सशक्तिकरण 

 लैवङ्गक उत्तरदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थागत गदै मविलाको सम्मातनत जीिनयापनको िातािरण 
सजतनक्तित गनजय, 

 मविला विरुद्ध िजने सबै प्रकारका भेदभाि विंसा र शोषणको अन्त्त्य गनजय,  
 आतथयक समवृद्ध र ददगो विकासका लातग मविलाको समान अग्रसरता र नेततृ्िदायी भतूमका स्थावपत 

गदै स्रोत, साधन, अिसर तथा लाभमा मविलाको समान पिजँच सजतनक्तित गनजय। 
आ. बालबातलका  तथा   वकशोरवकशोरी 
 बालबातलका तथा वकशोरवकशोरीको अतधकारको संरक्षण र प्रिद्धयन गनजय, 
  बालबातलका तथा वकशोरवकशोरीमैरी िातािरण तसजयना गनजय, 
 बालबातलका तथा वकशोरवकशोरी विरुद्ध िजने शारीररक र मानतसक लगायत सबै प्रकारका विंसा, 

विभेद, दजव्ययििार, शोषण र उपेक्षाको अन्त्त्य गनजय। 
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इ. ज्येष्ठ नागररक 

 पाररिाररक, आतथयक र कानजनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागररकको िक अतधकारको संरक्षण र 
प्रिद्धयन गनजय,  

  ज्येष्ठ नागररकलाई आिश्यक सेिा सजविधा उपलब्ध गराउनज, 
  ज्येष्ठ नागररकले आजयन गरेको ज्ञान, सीप र अनजभिलाई आतथयक-सामाक्तजक रुपान्त्तरण र विकासमा 

उपयोग गनजय। 

ई. अपाङ्गता भएका व्यक्ति  

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आतथयक तथा सामाक्तजक सशक्तिकरण गनजय, 
 सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिज जीिनयापनको लातग पजनयस्थापना, स्िास््योपचार र 

सिायक सामग्रीको व्यिस्था गनजय, 
 भौततक संरचना, यातायात, सेिा सजविधा, साधन स्रोत तथा सञ्चार र प्रवितधमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिको सिज पिजँच सजतनक्तित गनजय। 

उ. मानि बेचतबखन तथा ओसारपसार  

 मानि बेचतबखन तथा ओसारपसारको जोक्तखममा रिेका समूि/समजदायको आतथयक-सामाक्तजक 
सशक्तिकरण गनजय, 

  तनरोधात्मक अतभयान माफय त ्मानि बेचतबखन तथा ओसारपसार तनयन्त्रण गनजय, 
 मानि बेचतबखन तथा ओसारपसारबाट पीतित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, न्त्यायमा पिजँच र 

पजनस्थायपनाका सेिालाई प्रभािकारी बनाउनज । 
ऊ. सामजदावयक र गैरसरकारी  संस्था 

 राविय प्राथतमकताको क्षेरमा संघ संस्थाको पररचालन, व्यिस्थापन र तनयमन गनजय, 
  राविय तथा अन्त्तरायविय गैरसरकारी संस्थािरूबाट प्राप्त िजन ेस्रोतको उपयोगलाई जिाफदेिी र 

पारदशी बनाउँदै मजलजकको सामाक्तजक तथा आतथयक विकास गनजय । 
४. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोक्तजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनजयपने काययिरू 
देिायअनजसार रिेका छन:् 

 मविला िक एिं सशक्तिकरणसम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ि; 

 अन्त्तरदेशीय धमयप जर, धमयप जरी; 
 मविला विंसा, मानि बेचविखन तथा ओसारपसार तनयन्त्रण; 

 ज्येष्ठ नागररक, बालबातलका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्त्धी; 
 मविला सशक्तिकरण तथा लैंतगक समानताका विषयमा अध्ययन, अनजसन्त्धान; 

 लैवङ्गक विंसासम्बन्त्धी तनरोधात्मक र पजनस्थायपनासम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ि; 

 बालबातलका, बालकल्याण, उद्धार, पजनस्थायपना र िदृ्धाश्रमसम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ि; 
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 गैरसरकारी संस्थासम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ि, तनयमन र अनजगमन; 

 समाजकल्याण पररषद्; 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरायविय संघ संस्थासँग सक्तन्त्ध, सम्झौता, अतभसक्तन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय; 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, प्रातधकरण सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र   
तनयमन । 

५. आतथयक िषय 207६/7७ को बजेट ििव्यमा उक्तल्लक्तखत बजदँािरूको २०७६ फागजन 
मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 
बजदँा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा प्रगतत 

७५ ज्येष्ठ नागररकमा रिेको ज्ञान, सीप र 
अनजभिलाई अन्त्तरपजस्ता िस्तान्त्तरण 
गनय सियोग पजग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय 
तिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय ति तथा 
तनजी क्षेरको सिकाययमा ज्येष्ठ 
नागररक सेिा तथा तमलन केन्त्र 
सञ्चालन गररनेछ। 

 

 ज्येष्ठ नागररकमा रिेको ज्ञान, सीप र 
अनजभिलाई राि वितमा प्रयोग तथा सो सीप 
यजिा पजस्तामा समेत िस्तान्त्तरण गनय अन्त्तरपजस्ता 
सीप िस्तान्त्तरण काययवितध, २०७६ स्िीकृत 
भई कायायन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा तथा तमलन केन्त्र 
सञ्चालन नमूना काययवितध, २०७६ स्िीकृत भई 
छनौट भएका १ सय ६४ स्थानीय तिमा २ 
सय ज्येष्ठ नागररक ददिा सेिा तथा तमलन 
केन्त्र सञ्चालनका लातग सशतय अनजदान 
पठाइएको। विगतमा सञ्चातलत ८८ ददिा सेिा 
केन्त्रिरु समेतले तनरन्त्तरता पाएको। 

८० बेसिारा, अशि अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरू सिकमा रिनज पने 
अिस्थाको अन्त्त्य गनय अतभभािकको 
उत्तरदावयत्ि र क्तजम्मेिारसम्बन्त्धी 
कानजन तनमायण गरी पररिारका सदस्य 
सिकमा छािी बेिाररसे बनाउने 
अतभभािक तथा संरक्षकबाटै आिश्यक 
संरक्षण ददने व्यिस्था तमलाइनछे। 
मानि सेिामा संलग्न संस्थािरूमाफय त 
असिाय, बेिाररसे सङ्खक्रतमत र 
आश्रयिीन लगायत सबै 
सियोगापेक्षीिरूको आश्रय, संरक्षण र 
िेरचाि गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

 

 काठमािौं मिानगरपातलका तथा मानि सेिा 
आश्रमसँग समन्त्िय र सिकाययमा काठमािौं 
उपत्यकाबाट ३ सय ६० जनाको उद्धार गरी 
पाररिाररक पजनतमयलन तथा पजनस्थायपना   
गररएको। 

 सजनसरीको धरानबाट १६ जना र झापाको 
दमकबाट १७ जना सिकमा बस्न े
मानििरूको उद्धार गरी संरक्षण, िेरचाि 
भइरिेको।  

 सियोगापेक्षी सिक मानिमजि अतभयान 
देशैभरर सञ्चालन गनय प्रदेश सरकार, स्थानीय 
ति र संघ संस्थािरूसँग सिकायय प्रारम्भ 
गररएको। 

 प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक आरोग्य आश्रम 
स्थापना र सञ्चालनका लातग काययवितध स्िीकृत 
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गरी सातै प्रदेश सामाक्तजक विकास 
मन्त्रालयलाई बजेट तथा काययक्रम उपलव्ध 
गराइएको। 

 मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका २६ जना 
व्यक्ति कोक्तशस संस्थामा आक्तश्रत रिेको। 
कज ष्ठरोग तनिारण संघद्वारा १ सय ३६ जना 
कज ष्ठरोगीिरूलाई कज ष्ठरोग आरोग्य आश्रम 
खोकनामा आिासीय रूपमा राक्तखएको। नेपाल 
अपाङ्ग मविला संघद्वारा १० जना मविलालाई 
पजनसंरचना सेिा प्रदान गररएको। 

 प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता नागररक ग्राम स्थापना र 
सञ्चालनका लातग काययवितध स्िीकृत गरी 
सातिटै प्रदेश सामाक्तजक विकास मन्त्रालयलाई 
बजेट तथा काययक्रम उपलब्ध गराइएको। 

८१ अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूका लातग 
रोजगारीका काययक्रमिरू सञ्चालन 
गररनेछ। शारीररक अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरूको स्िास््यका लातग 
अपाङ्गमैरी खेल पररसर र सजविधाको 
प्रबन्त्ध गररनेछ। अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास 
गरी मनोबल बढाउन क्तशक्षा र 
तातलमको व्यिस्था गररनेछ। 

 

 स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका १० सामजदावयक 
विद्यालय पविचान गरी अपाङ्गमैरी खेल पररसर 
बनाउन सम्बक्तन्त्धत स्थानीय ति माफय त 
विद्यालयिरूलाई बजेट उपलब्ध गराइएको। 

 यस मन्त्रलायबाट सिायक सामग्री वितरण गने 
क्रममा 2०७६ श्रािणदेक्तख िालसम्म राविय 
अपाङ्ग कोषमाफय त २ सय २२ थान, ग्रीनपािर 
(िररयोखकय ) माफय त ६ सय ९६ थान, 

सी.वि.आर. विराटनगरमाफय त ३० थान, 

सशक्तिकरण एिं सञ्चार केन्त्र नेपालगन्त्जमाफय त 
६५ थान, अपाङ्गता सशक्तिकरण केन्त्र, सजखेतले 
१२ थान, नेपाल राविय समाजकल्याण संघ, 

कञ्चनपजर माफय त ५१ थान सबै वकतसमका 
सामग्रीिरू वितरण भएको, त्यसैगरी राविय 
अपाङ्ग पजनस्थायपना समाजबाट ४ सय ५० थान 
गरी कज ल १ िजार ५ सय २६ सिायक 
सामग्री वितरण भएको।  

८५  विपन्न र िक्तञ्चततमा परेका 
मविलािरूको आतथयक र सामाक्तजक  
उत्थानको लातग रािपतत मविला 

 रािपतत मविला उत्थान काययक्रम सञ्चालन 
काययवितध, २०७६ स्िीकृत  भएको। 

 जीविकोपाजयन सजधार काययक्रम सञ्चालन 
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उत्थान  काययक्रमलाई थप प्रभािकारी 
बनाई देशव्यापीरूपमा कायायन्त्ियन 
गररनेछ। विंसापीतित मविलाको 
उद्धार, राित, मनोसामाक्तजक परामशय र 
कानजनी उपचारका लातग पजनर्स्रथायपना 
केन्त्रिरू विस्तार गररनेछ। दजगयम 
क्षेरका जोक्तखममा परेका गभयिती र 
सजत्केरी मविलािरूको ििाई उद्धार 
गने काययलाई तनरन्त्तरता ददइनेछ। 

 

काययवितध, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 लैवङ्गक विंसा तनिारण कोषमा ६० लाख रकम 
थप गररएको। 

 एकल मविला सजरक्षा कोषमा १० लाख रकम 
जम्मा गररएको र कोषबाट तनयमानजसार एकल 
मविलािरूलाई सिायता रकम उपलब्ध    
गराइएको। 

 दजगयम क्षेरमा ज्यान जोक्तखममा परेका ५९ जना 
गभयिती तथा सजत्केरी मविलािरूलाई ििाई 
उद्धार   गररएको ।  

 जोक्तखम तथा बेचतबखनमा परी उद्धार गररएका 
१ िजार २ सय ६८ मविलािरूले दश 
क्तजल्लामा सञ्चातलत पजनस्थायपना केन्त्रिरूबाट 
सेिा प्राप्त गरेका। 

८६ मविला विरुद्ध िजने सबै प्रकारको 
भेदभाि, विंसा र शोषणको अन्त्त्य 
गररनेछ। बोक्सी, दाइजो, ततलक, 

बालवििाि, छाउपिी जस्ता कज प्रथा 
अन्त्त्यका लातग संघ प्रदेश र स्थानीय 
तिबाट सचेतना अतभयान  सञ्चालन 
गररनेछ। बादी मविलािरूको आतथयक 
र सामाक्तजक सशक्तिकरणका लातग 
आिास विकास योजना सञ्चालन 
गररनेछ।  
 

 अन्त्तरायविय विमानस्थलमा तिक्तजटल तिस््ले 
माफय त सामाक्तजक सूचनामूलक सन्त्देशिरू 
प्रसारण शजरू गररएको। मविला विंसा, 
दजव्ययििार, कज रीतत, िातनकारक प्रचलनका 
विरुद्धमा भएका नीतत काययक्रम र योजनाको 
बारेमा नेपाल टेतलतभजनमा 'पिल' नामक 
काययक्रम प्रसारण भइरिेको। 

 कज रीतत विरुद्ध सन्त्देशमूलक विज्ञापन, 
Documentary, TV Jingle, Song, Talk Show 
वितभन्न सञ्चार माध्यमिरूबाट प्रसारण  
भइरिेको।  

 छाउपिी, लैवङ्गक विंसा र मानि बेचविखन 
विरुद्ध  क्तजङ्गल तयार गरी प्रसारण गररएको।  

 मानि बेचविखन विरुद्ध ३० तमनेटको 
िकज मेन्त्री  तनमायण गरी प्रसारण भएको। 

 छाउपिी कज प्रथा विरुद्ध अतभयान सञ्चालन गने 
सम्बन्त्धमा सजदूरपक्तिम प्रदेश र कणायली 
प्रदेशका प्रतततनतधसभा सदस्य लगायतका 
सरोकारिालािरूसँग अन्त्तरवक्रया छलफल 
गररएको। 
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 राजनीततक नेततृ्िको अगजिाईमा छाउगोठ 
उन्त्मूलन तथा मयायददत मविनािारी प्रिद्धयन 
काययक्रमअन्त्तगयत अछामको साँफेबगर, 
बयलपाटामा छाउगोठको स्थलगत अनजगमन र 
अछामको मङ्गलसेन, दैलेखको दजल्लज 
नगरपातलका तथा कणायली प्रदेशको सजखेतमा 
कररब १६ सयको सिभातगतामा अतभयान 
सञ्चालन गररएको। सो अतभयानमा छाउगोठ 
अन्त्त्य गनय १६ बजँदे घोषणापर अछाममा जारी 
गररएको। मयायददत मविनािारी प्रिदयन, जातीय 
छजिाछजत र बालवििाि अन्त्त्यका लातग तीनै 
तिका सरकारको साझा प्रततबद्धतापर सजखेतमा 
जारी भएको। 

८७ मविलाको श्रमको सदजपयोग र 
समयको बचत गने प्रवितधको प्रयोगमा 
जोि ददँदै सामाक्तजक सशक्तिकरण र 
आतथयक रूपान्त्तरण गनय मविलाको 
उद्यमशीलता विकास गररनेछ। लैवङ्गक 
उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र 
स्थानीय तिसम्म संस्थागत गदै 
लतगनेछ।  
 

 उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय पिँजचसम्बन्त्धी 
अिधारणा २०७६ स्िीकृत गरी ५ प्रदेशका १ 
सय ७६ जना मविला उद्यमीलाई उद्यमशीलता 
विकास तथा वित्तीय पिजँचसम्बन्त्धी तातलम 
प्रदान गररएको। 

 प्रदेश र रावियस्तरको प्रदशयनीकोको मापदण्ि 
स्िीकृत गरी ४ िटा प्रदेशमा वितभन्न 
तनकायबाट आयोजना भएको प्रदशयनीमा 
मविला उद्यमीिरूद्वारा उत्पाददत सामग्रीको 
बजार प्रिद्धयनका लातग ५५ जना मविला 
उद्यमीिरूलाई प्रदशयनीमा सिभागी 
गराइएको। 

 ७ प्रदेशका २/२ जना जेिेन्त्दार विपन्न 
वकशोरीिरूलाई प्रावितधकतफय  उच्च क्तशक्षा 
अध्ययनका लातग अनजदान उपलब्ध गराउन े
काययवितध, २०७६ सवित प्रदेश सामाक्तजक 
विकास मन्त्रालयमा सशतय अनजदान पठाइएको. 

८८  सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्त्य 
गररनेछ। देशभरका बाल 
मक्तन्त्दरिरूको सजधार गररनछे। 
बालबातलकाको शारीररक तथा 

 २०७६ साउन १ गतेदेक्तख केन्त्रीय बाल 
कल्याण सतमतत राविय बाल अतधकार 
पररषद् मा रूपान्त्तरण भई कायय प्रारम्भ भएको। 

 मक्तन्त्रपररषद्को तनणययबमोक्तजम सङ्घीय मातमला 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

मविला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय  197 

बजदँा नं. बजेट ििव्यको संक्तक्षप्त व्यिोरा प्रगतत 

मानतसक विकासका लातग प्रत्येक 
स्थानीय तिमा सम्बक्तन्त्धत तिसँग 
साझेदारीमा बालउद्यान तनमायण  
गररनेछ। बाल सजधार गिृ र बाल 
गिृको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ।   
 

तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय र गिृ 
मन्त्रालयमाफय त क्तजल्ला प्रशासन कायायलय र 
स्थानीय तिमा क्तजल्ला बालकल्याण 
सतमततलाई सम्बक्तन्त्धत स्थानीय तिको स्थानीय 
बालअतधकार सतमततमा रूपान्त्तरणका लातग 
लेखी पठाइएको। सो अनजसार भएको प्रगततको 
अनजगमन िाल क्तजल्ला प्रशासन 
कायायलयिरूमाफय त भइरिेको। 

 नेपाल बाल सङ्गठन र बाल मक्तन्त्दरिरूको 
संस्थागत औक्तचत्य, नीततगत व्यिस्था, संघीय 

ढाँचामा संरचनागत प्रबन्त्ध विगतमा भएका 
तनणययिरूको छानविन समेत गरी कानजनी 
कारिािीलगायत उि संस्थामा गनजयपने 
आिश्यक सजधारका विषयमा अध्ययन गरी 
प्रततिेदन पेश गनय जाँचबजझ आयोगसम्बन्त्धी 
ऐन, २०२६ अनजसार पजनरािेदन अदालतका 
पूिय मज् य न्त्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ 
सदस्यीय उच्चस्तरीय  छानविन, अनजसन्त्धान 
तथा सजझाि आयोग गठन भई छानिीन कायय     

भइरिेको।  

 २ सय बालगिृिरूको अनजगमन गररएकोमा 
13 मापदण्ि विपररत चलाएको पाइएकोले 5 
बालबातलकाको उद्धार गरी बन्त्द गनय तनदेशन 
ददई अन्त्यको िकमा मापदण्ि अनजसार 
सञ् चालन गनय सचेत गराइएको। 

८९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तिको 
समन्त्ियमा सिक बालबातलकाको 
उद्दार, पजनस्थायपना र पररिारमा 
पजनतमयलन गराउन बाल कल्याण 
संस्थािरूसँग तमलेर काययक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। विद्यालय जाने उमेरका 
त्यस्ता बालबातलकािरूलाई आिासीय 
विद्यालयमा छारिकृ्तत्तमा आिद्ध 
गररनेछ। विद्यालय जाने उमेर 

 सिक बालबातलका उद्धार, संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्त्धी एकीकृत काययवितध, 

२०७६ स्िीकृत भएको। 

 काठमािौं उपत्यका, धरान, दमक, इटिरी र 
सजखेतको िीरेन्त्रनगरबाट ५ सय ५ जना सिक 
बालबातलकाको (बालक ३ सय ९७ र 
बातलका १ सय ८ उद्धार गरी पाररिाररक 
पजनतमयलन तथा पजनस्थायपना गररएको छ। 

 बागमती प्रदेशको लतलतपजरमा तनजामती सेिामा 
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नपजगकेा बालबातलकाको िेरचाि गनय 
बाल संरक्षण काययक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। तनजामती सेिामा काययरत 
कमयचारीिरूको सन्त्तततका लातग 
सञ्चातलत ददिा क्तशशज स्यािार केन्त्रलाई 
प्रदेश सरकारको समन्त्ियमा सबै 
प्रदेशमा विस्तार गररनेछ। 

काययरत कमयचारीिरूको सन्त्तततका लातग ददिा 
क्तशशज स्यािार केन्त्रको पूिायधार तयार भई 
सञ्चालनको क्रममा रिेको।   

९० मानतसक रोगी, टजिजरा बालबातलका, 
असिाय, िदृ्ध, अपाङ्गता र अवटयजम 
भएका व्यक्तििरूको सजरक्षा र िेरचाि 
गने संस्थािरूलाई तनक्तित काययवितधका 
आधारमा अनजदान प्रदान गररनछे। 
राविय तथा अन्त्तरायविय सामजदावयक 
एिं गैरसरकारी संस्थािरूलाई 
जिाफदेिी र मयायददत बनाउँदै 
पारदशी र व्यिक्तस्थत रूपमा पररचालन 
िजन प्रोत्सािन गररनेछ। 

 

 अपाङ्गता भएका बालबातलकालाई विशेष संरक्षण 
ददने बाल गिृिरूसँग सिकाययसम्बन्त्धी 
काययवितध, २०७६ स्िीकृत गरी सो काययवितध 
बमोक्तजम २ बाल गिृलाई अनजदान रकम 
उपलब्ध गराइएको। 

 बालबातलका खोजतलास नं. १०४ सञ्चालन 
तनदेक्तशका, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 िराएका २ िजार ३ सय १३ मध्ये फेला 
परेका १ िजार १ सय २१ र बेिाररस फेला 
परेका ३ सय १३ बालबातलकाको उद्दार, 

संरक्षण र पररिारमा पजनतमयलन तथा बालगिृमा 
पजनस्थायपना गररएको,  

 बालबातलका खोजतलास नं. १०४ को 
प्रभािकारी सेिा अतभिवृद्धका लातग प्रदेश नं. 
१, २ र बागमती प्रदेशका सबै ३५ 
क्तजल्लािरूमा नपेाल प्रिरीका मविला 
बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक सेिा केन्त्रका 
मजद्दा शाखा र सञ्चार शाखाका २ सय ९३ 
जना प्रिरी कमयचारीिरूलाइय १0४ को सेिा र 
बाल अतधकारबारे अतभमजखीकरण गररएको। 

 बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ सञ्चालन काययवितध 
२०७६ संशोधन गरी कायायन्त्ियनमा   
ल्याइएको। 

 जोक्तखममा रिेका १ िजार २ सय ६९ जना 
बालबातलकाको आपत्कालीन उद्धार गरी 
आिश्यक राित, मनोविमशय, परामशय, कानजनी 
सेिा, उपचार, शैक्तक्षक सियोग, पजनतमयलन तथा 
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पजनस्थायपना गररएको। 

 राविय तथा अन्त्तरायविय गैरसरकारी संस्थालाई 
मयायददत र पारदशी बनाउन गैरसरकारी 
संस्थाका १ सय ६१ र अन्त्तरायविय गैरसरकारी 
संस्थाका ६१ पररयोजनािरूको तेस्रो पक्षबाट 
मूल्याङ्कन गररएको। 

 

६. आतथयक िषय २०७६/७७ को फागजन मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका मित्त्िपूणय काययिरूिः 
 लैवङ्गक विंसा विरुद्धको १६ ददन े अतभयानका सन्त्दभयमा वितभन्न सरकारी र गैरसरकारी तनकायिरू 

बीच लैवङ्गक विंसा न्त्यूनीकरणको लातग समन्त्िय कायम गने सम्बन्त्धमा सिै प्रदेशमा कररब २ िजार 
५ सय सिभागीिरूबीच अन्त्तवक्रय या काययक्रम सम्पन्न गरी उि विषयमा संिेदनशीलता विस्तार 
भएको। 

 लैवङ्गक विंसा तनिारण कोष तनयमािली, २०६७  (संशोधन २०७६) बमोक्तजम प्रदेशस्तरीय लैवङ्गक 
विंसा तनिारण कोष स्थापना गनय सातै प्रदेश सामाक्तजक विकास मन्त्रालयलाई र सबै स्थानीय तिमा 
लैतगक विंसा तनिारण कोष स्थापना गनय बजेट उपलब्ध गराइएको। 

 विगतदेक्तख सञ्चालनमा रिेका २१ अल्पकालीन सेिा केन्त्र सञ्चालनका लातग ३ लाखका दरले जम्मा 
रु. ६३ लाख सशतय अनजदान सम्बक्तन्त्धत स्थानीय तिमाफय त उपलब्ध गराइएको। 

 सचेतनामूलक काययक्रम प्रचार प्रसार तथा तीनै तिको उपक्तस्थततमा भार २० गते भव्यताका साथ 
सामाक्तजक सचेतनासवित मानि बेचतबखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ददिस मनाइएको। 

 Beijing Platform For Action (BPFA) को २५ िषयको समीक्षा प्रततिेदन तयार गरी परराि 
मन्त्रालयमाफय त संयजि रािसङ्घीय स्थायी तनयोग र United Nation Economic and social 

Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) मा पठाइएको। 

 तनजामती कमयचारीका ३ मविनादेक्तख ३ िषयसम्मका क्तशशजिरूलाई कायायलय समयमा िेरचाि गने 
प्रयोजनाथय तसंिदरबार पररसरतभर सञ्चातलत ददिा क्तशशजस्यािार केन्त्रबाट ८१ जना क्तशशजिरू लाभाक्तन्त्ित 
भएका छन।् 

 दजगयम क्षेरका ज्यान जोक्तखममा परेका 59 जना गभयिती तथा सजत्केरी मविलाको ििाई उद्धार गरी 
जीिन रक्षा गररएको। 

 कानजनको वििादमा परेका बालबातलकािरूको बाल अतधकारको संरक्षण तथा बाल न्त्याय प्रिद्धयनका 
लातग सञ्चातलत बाल सजधार गिृिरूबाट २०७६ फागजन मसान्त्तसम्मको अितधमा १ सय १० जना 
बालबातलकािरुले देिायबमोक्तजको सीप विकास तथा व्यािसावयक तातलम प्राप्त गरेका। 
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क्र.सं तातलमको प्रकार तातलम प्राप्त बालबातलका सं्या 
१ ्लक्तम्बङ ३ 

२ िाईररङ २ 

३ ड्राईतभङ १ 

४ बेकरी १९ 

५ वक ररङ बनाउन े ६० 

६ माला बजनाई २५ 

जम्मा ११० 

 सबै प्रदेशका सामाक्तजक विकास मन्त्रालयबाट बाबजआमा तबिीन अनाथ बालबातलकािरूको त्याङ्क 
सङ्कलन गनयका लातग फाराम तयार गरी पठाइएको ।  

 राविय बाल ददिस भार 29 को अिसर पारेर रािपततसँग बालबातलका लगायत  वितभन्न काययक्रम 
गरी सम्पन्न गररएको।  

 अन्त्तरायविय बालअतधकार ददिस नोभेम्बर २० मा वितभन्न काययक्रम गरी सम्पन्न गररएको। 
 

 

७. आतथयक िषय २०७५/७६ मा सम्पादन भएका मित्त्िपूणय काययिरूिः 

 बालबातलकासम्बन्त्धी ऐन, २०७५ तजजयमा भई राविय बाल अतधकार पररषद्, प्रदेश तथा स्थानीय बाल 
अतधकार सतमततको व्यिस्था भएको। 

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अतधकारसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को पविलो संशोधनबाट अपाङ्गता पररचयपर 
स्थानीय तिबाट वितरण गनय सिज भएको। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको िक अतधकारलाई 
सजतनक्तित गनय प्रदेश एिं स्थानीय तिलाई थप क्तजम्मेिार बनाइएको। 

 लैवङ्गक विंसा अन्त्त्यको लातग पजरुष सञ्जाल (Male Leader Network) पररचालनसम्बन्त्धी काययवितध, 

२०७५ तजजयमा भई Male Leader Network गठन िजन ेप्रवक्रयामा रिेको जसबाट समाजमा प्रततवष्ठत 
व्यक्तिको पररचालन भई लैंतगक विंसा न्त्यूनीकरणमा सियोग पजग्ने। 

 जीविकोपाजयन सजधार काययक्रम अन्त्तगयत मानि विकास सूचकाङ्कमा पतछ परेका २९ क्तजल्लाका ६४ 
संस्थाका (गैरसरकारी संस्था र सिकारी) का १ िजार ९ सय २० जना मविलालाई तातलम ददई 
प्रत्येक सिभागीलाई व्यिसाय सञ्चालन टेिा पजजी रू. १७ िजार अनजदान उपलब्ध गराइएको। 
ग्रामीण क्षेरका विपन्न मविलािरूको आम्दानीमा िवृद्ध भई आतथयक अिस्थामा सजधार आएको। 

 २०७५ पौषदेक्तख २०७६ असार मसान्त्तसम्म दजगयम क्षेरका ज्यान जोक्तखममा परेका २६ जना 
गभयिती तथा सजत्केरी मविलाको ििाई उद्धार गरी जीिन रक्षा गररएको। 

 विंसा पीतित मविला तथा वकशोरीलाई सजरक्तक्षत पजनस्थायपनाको लातग सञ्चालनमा रिेको रावियस्तरको 
मङ्गला सिाना दीघयकालीन पजनस्थायपना केन्त्रमा २० जना विंसा पीतित मविला तथा वकशोरीिरू आश्रय 
तलइरिेका। 

 २०७६।०२।१६ मा प्रथम राविय मविला अतधकार ददिस मनाइएको, सोिी सन्त्दभयमा आ. ि. 
२०७६।७७ लाई लैवङ्गक विंसा विरुद्धको अतभयान िषयका रूपमा मनाउने घोषणा गरी लैवङ्गक विंसा 
विरुद्धको अतभयान सञ्चालन गनय संघ, प्रदेश र स्थानीय तिको समन्त्िय र सिकाययमा कायायन्त्ियन गनय 
कायययोजना तयार भएको। 
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 लैवङ्गक विंसा विरुद्धको १६ ददन े अतभयानका सन्त्दभयमा वितभन्न सरकारी र गैरसरकारी तनकायिरू 
बीच लैवङ्गक विंसा न्त्यूनीकरणको लातग समन्त्िय कायम गने सम्बन्त्धमा सबै प्रदेशमा कररब ३ िजार 
सिभागीिरुबीच अन्त्तवक्रय या काययक्रम सम्पन्न गरी उि विषयमा संिेदनशीलता विस्तार भएको। 

 धनजषा र काभ्रपेलाञ्चोक क्तजल्लाका सबै स्थानीय तिका कररब ५ सय जनप्रतततनतधिरू र प्रदेश 
सरकारको सिभातगतामा लैवङ्गक विंसा, बालवििाि, दाइजोलगायतका कज रीतत विरुद्घ अन्त्तरवक्रया 
गररएको। 

 मोरङ र सजनसरी क्तजल्लाका स्थानीय तिका न्त्यावयक सतमततका १ सय २० जना पदातधकारीिरूका 
लातग न्त्याय सम्पादनको प्रयोगात्मक काययशाला सम्पन्न भएको। 

 मविला उद्यमीिरूद्वारा उत्पाददत सामग्रीको बजार प्रिद्धयनका लातग रावियस्तरको १ र प्रदेशस्तरको ३ 
िटा प्रदशयनी सम्पन्न भएको। ६० स्टलबाट १ सय २० जना मविला उद्यमी लाभाक्तन्त्ित भएका। 

 सातिटै प्रदेशमा विंसा प्रभावित मविलाका लातग दीघयकालीन पजनस्थायपना केन्त्र सञ्चालन गनय प्रत्येक 
प्रदेशलाई रू.१० लाखका दरले अनजदान प्रदान गररएको। 

 मानि बेचतबखन तथा ओसापसारमा परेका ३ सय ११ नेपालीलाई भारत र म्यान्त्मारबाट उद्धार गरी 
स्िदेश वफताय ल्याइएको। 

 मविला विंसा तथा बेचतबखन पीतितको लातग विराटनगरमा तनतमयत पजनस्थायपना केन्त्र प्रदेश नं १ 
सरकारलाई िस्तान्त्तरण गररएको। 

 िराएका ३ िजार ४ सय २२ जना बालबातलकामध्ये २ िजार ५ सय ४० जना बालबातलका 
खोजतलास समन्त्िय केन्त्र (तनिःशजल्क टेतलफोन नं. १०४) बाट फेला पारी ततनीिरुलाई उद्धार 
गररएको।  

 बेिाररसे रूपमा फेला परेका ५ सय ११ जना बालबातलका मध्ये ३ सय ९ बालबातलकाको 
पाररिाररक पजनतमयलन र १ सय ९४ को बालगिृमा पजनस्थायपना गररएको। 

 जोक्तखमपूणय  अिस्थामा  रिेका  बालबातलकाको  आपतकालीन  उद्धार, राित,  मनोविमशय,  पाररिाररक  
पजनतमयलन  तथा  सामाक्तजक  पजनस्थायपनका  लातग सञ्चातलत बाल  िेल्पलाइन  नं.  १0९८  माफय त 
जोक्तखमपूणय  अिस्थाबाट आपतकालीन उद्वार गररएका ७ िजार ८ सय ६ जना बालबातलका मध्ये २ 
िजार १ सय ७० जनालाई मनोसामाक्तजक मनोविमशय, १ िजार ८ सय १४ जनालाई पाररिाररक 
परामशय, १ िजार ३ सय २५ जनालाई स्यािार, सजरक्षा तथा संरक्षण, ८ सय ९३ जनालाई शैक्तक्षक 
सियोग, ४ सय ९७ जनालाई कानजनी परामशय, 32 जनालाई जीविकोपाजयन सियोग, 6 सय 94 
जनालाई आिास तथा बालवििाि रोकथाम तथा ३ सय ८१ जना बालबातलकालाई स्िास््य उपचार 
सियोग गररएको। 

 काठमािौं  उपत्यकालगायत अन्त्य मज् य शिरिरूका  सिकबाट १ िजार ११ जना सिक 
बालबातलकाको उद्धार गरी व्यिस्थापन गररएको। 

 अनजगमन गदाय तोवकएको मापदण्ि विपररत तनजी क्षेरबाट सञ्चातलत ५ बालगिृबाट १ िजार ९२ 
जना बालबातलकालाई उद्धार गररएको र सोमध्ये १ सय ८६ जनालाई पररिारमा पजनतमयलन 
गराइएको। 
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 मजलजकी फौजदारी संविताबमोक्तजम मकिानपजर, पसाय, रुपन्त्देिी, िोटी बाकेँ, मोरङ, भिपजर र कास्कीमा ८ 
बाल सजधार गिृ सञ्चालनमा रिेका। उि बालगिृिरूमा ८ सय २१ बालबातलकािरू संरक्षणमा 
रिेका। बाल सजधार गिृबाट मनोपरामशय सेिा, सीप विकाससम्बन्त्धी तातलम, क्तशक्षा, स्िास््यलगायतका 
सेिा उपलब्ध गराइएको। 

 पूणय अशि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ४० पररिारका सदस्यलाई िेरचािसम्बन्त्धी र रोजगारमूलक 
तातलम प्रदान गररएको। 

 संस्थासँगको साझेदारी अिधारणाबमोक्तजम नेपाल खगने्त्र निजीिन केन्त्र माफय त विपन्न, बेसिारा ८४ 
जना अपाङ्गता भएका व्यक्तििरूलाई आिासीय पजनस्थायपना सेिा ददई राक्तखएको| त्यस्तै, नेपालगञ्जमा 
१०, सजखेतमा ३ र कञ्चनपजरमा ३ गरी थप १६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पजनस्थायपना सेिा 
ददई राक्तखएको। 

 समजदायमा आधाररत पजनस्थायपना काययक्रमअन्त्तगयत वितभन्न संघ संस्थािरूद्वारा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तििरूलाई २ िजार ६ सय वितभन्न प्रकारका सिायक सामग्री वितरण गररएको| 

 अपाङ्गता ग्राम स्थापनाका लातग सातिटै प्रदेशको सामाक्तजक विकास मन्त्रालयलाई सशतय अनजदान 
प्रदान गररएको। उि रकमबाट ग्राम स्थापना र सञ्चालनका लातग अध्ययन, तिजाइन एिं 
अनजसन्त्धानको कायय भइरिेको। 

 ज्येष्ठ नागररक ग्राम स्थापना र सञ्चालनका लातग सातिटै प्रदेशको सामाक्तजक विकास मन्त्रालयमा 
सशतय अनजदान पठाइएको। उि काययक्रमअन्त्तगयत प्रदेश नं. १, ५ र गण्िकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्त 
भएको, प्रदेश नं. २ र िागमती प्रदेशमा जग्गा खोजी भइरिेको, कणायली प्रदेशमा सामाक्तजक विकास 
मन्त्रालय र िीरेन्त्रनगर नगरपातलका, सजखेत बीच ज्येष्ठ नागररक ग्राम तनमायणका लातग समझदारी 
भएको र सजदूरपक्तिम प्रदेशमा साविकमा ज्येष्ठ नागररक ग्राम भिन तनमायण भएकासँग सिकायय 
गरररिेको। 

 समाज कल्याण पररषद् मा यस आ.ि.मा २ िजार १ सय १० र िालसम्म ५० िजार ३ सय ९३ 
संघ संस्थािरू आबद्ध भएका। 

 गैरसरकारी संस्थाको ७ सय २० पररयोजनाको १६ अबय ६१ करोि ४८ लाख ८८ िजार २ सय 
२१ रुपैयाँ बजेटको पररयोजना स्िीकृत भई पररचालन भएको। 

 अन्त्तरायविय गैरसरकारी संस्थाको ४८ पररयोजनाको २९ अबय १९ करोि ८२ लाख २२ िजार ८ 
रुपैयाँ र ५९ पैसा बजेटको पररयोजना स्िीकृत भई पररचालन भएको। 

 गैरसरकारी संस्थाका ३ सय ५६ पररयोजनाको अनजगमन मूल्याङ्कन गररएको। 

 ९१ अन्त्तरायविय गैरसरकारी संस्थाका १ सय १३ पररयोजनाको तेस्रो पक्षबाट मध्याितध र अक्तन्त्तम 
मूल्याङ्कन गररएको। 

८. आतथयक िषय २०७५÷७६ को खजद िजेट तथा खचयको यथाथय वििरणिः 
   चालज खचय                    (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय प्रततशत 
3400113 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 66205 65695 99.23 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय प्रततशत 
3400133 समाज कल्याण पररषद् 2500 2500 100 
3400143 समाज कल्याण केन्त्रिरु 23460 16513 70.39 
3401013 मविला विकास काययक्रम 28400 25492 89.76 
3401023 मविला सशक्तिकरण काययक्रम 42248 32699 77.4 

3401053 
समाज कल्याण काययक्रम (जेष्ठ नागररक काययक्रम 
समेत) 60500 57341 94.78 

3401073 बाल कल्याण काययक्रम 40738 35322 86.71 
3401083 बाल कल्याण सतमतत 85800 54338 63.33 

3401123 
लैवङ्गक विंसा तनिारणका लातग मविला स स्थािरुको 
एकीकृत विकास काययक्रम 37341 28338 75.89 

3401133 रािपतत मविला उत्थान काययक्रम 255651 75984 29.72 
   जम्मा 642844 394222 61.32 

     पजजँीगत खचय                          (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय प्रततशत 
3400114 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 2600 2100 80.76 
3400134 समाज कल्याण पररषद् 1500 1500 100.00 
3400144 समाज कल्याण केन्त्रिरु 800 792 98.95 
3401014 मविला विकास काययक्रम 300 0 0.00 
3401024 मविला सशक्तिकरण काययक्रम 200 199 99.44 
3401074 बाल कल्याण काययक्रम 15100 6545 43.34 
3401084 बाल कल्याण सतमतत 25500 3957 15.52 
3401134 रािपतत मविला उत्थान काययक्रम 500 420 84.07 

   जम्मा 46500 15513 33.36 

९. आतथयक िषय २०७६/७७ मा वितनयोक्तजत बजेट तथा 207६ फागजन मसान्त्तसम्मको खचयको 
अिस्थािः 

   चालज खचय                   (रू. िजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय प्रततशत 

340000113 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 77168 45837 59.4 
340000123 समाज कल्याण केन्त्रिरु 26100 9981 38.24 
340001013 मविला सशक्तिकरण काययक्रम 49900 23150 46.39 

340001023 समाज कल्याण काययक्रम (जेष्ठ नागररक 
काययक्रम समेत) 

172800 21051 12.18 

340001033 बाल कल्याण काययक्रम 49000 16661 34 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय प्रततशत 
340001043 लैवङ्गक विंसा तनिारणका लातग मविला 

स स्थािरुको एकीकृत विकास काययक्रम 
8000 2242 28.02 

340001053 रािपतत मविला उत्थान काययक्रम 218000 19971 9.16 
340011013 मविला विकास काययक्रम 34000 15188 44.67 
340410113 समाज कल्याण पररषद् 2500 1500 60 

340810113 बाल कल्याण सतमतत 130900 32929 25.16 
   जम्मा 768368 188510 24.53 

पजजँीगत खचय           (रू. िजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/काययक्रम खजद बजेट खचय  प्रततशत 
340000114 मविला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय 1900 1040 54.74 
340000124 समाज कल्याण केन्त्रिरू 200 0 0 
340001014 मविला सशक्तिकरण काययक्रम 500 0 0 

340001024 
समाज कल्याण काययक्रम (जेष्ठ नागररक काययक्रम 
समेत) 200 0 0 

340001034 बाल कल्याण काययक्रम 5957 993 16.67 
340001054 रािपतत मविला उत्थान काययक्रम 5000 0 0 
340011014 मविला विकास काययक्रम 400 282 70.48 
340410114 समाज कल्याण पररषद् 2500 1500 60 

   जम्मा 16657 3815 22.91 
 

 

   



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय  205 

 

यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठमूतम: 

यिुाको क्षमता अतििवृि गरी राष्ट्रको आतथिक, सामाजिक र सााँस्कृततक रूपान्त्तरणमा उनीहरूको सविय 
सहिातगता बढाउन र खेलकुद गततवितिमार्ि त नागररकको शारीररक तन्त्दरुुजस्तका साथसाथै सामाजिक, मानतसक 
र संिेगात्मक पक्षको सन्त्ततुलत विकास गदै रावष्ट्रय एकता र गौरि अतििवृि गनि यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
वियाशील रहेको छ।स्िरोिगार तथा रोिगार बन्नका लातग यिुालाई सहयोग गनुिका साथै स्काउटमार्ि त 
यिुामा अनशुासन र स्ियंसेिकीय संस्कार अतििवृि गनि मन्त्रालय प्रयासरत छ। 

 

२. दीर्िकालीन सोच: 

यिुाको सिािङ्गीण विकास गरी राष्ट्र तनमािणको प्रमखु आिार बनाउनकुा साथै स्िच्छ, व्यािसावयक र मैरीपूणि 
खेलकुद िातािरणको अतििवृि गररनेछ। 

३. उद्दशे्य: 

 यिुामा दक्षता र क्षमताको विकास गनुि। 

 यिुालाई उद्यमशील, रोिगारमूलक र स्िरोिगार बनाउन।ु 

 शासकीय प्रविया एिं सामाजिक, सााँस्कृततक र आतथिक रूपान्त्तरणमा यिुाको साथिक सहिातगता अतििवृि 
गनुि। 

 यिुालाई आत्मतनििर, स्िािलम्बी, अनशुातसत र चरररिान बनाउन।ु 

 स्ियंसेिकीय कायिमा यिुालाई उत्प्ररेरत गरी पररचालन गनुि। 

 खेलकुद पूिाििारको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतत गनुि।  

 खेलकुद क्षेरलाई प्रततष्पिी र व्यािसावयक बनाउन।ु 

 सबै क्षेरमा खेलकुदलाई मूलप्रिाहीकरण गनुि।  
 

4. रणनीततिः 
 प्रावितिक तथा व्यािसावयक जशक्षा र सीप विकासको अिसर तसििना गने। 

 यिुालाई उद्यम र व्यािसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गने। 

 यिुाद्वारा सञ्चातलत उद्यम, व्यािसाय तथा उद्योगको प्रिििन गने। 

 वित्तीय स्रोत सािनमा यिुाको पहुाँच विस्तार गने। 

 तीनिटै तहको नीतत तनमािणदेजख कायािन्त्ियनसम्म यिुाको समािेशी र साथिक सहिातगता सतुनजित गने। 

 यिुामा स्ियंसेिी संस्कृततको विकास गने। 

 स्काउटको संरचनालाई विकास र विस्तार गने। 

 सबै तहसाँगको समन्त्िय र सहकायिमा खेलकुदका पूिाििारहरूको तनमािण, संरक्षण र स्तरोन्नतत गने।  

 खेलकुद पूिाििारको विकास, व्यिस्थापन र गततविति सञ्चालनमा तनिी क्षेरलाई प्रोत्साहन गने। 
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 खेलकुद विकासमा आबि तनकाय, संर् संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा संस्थाहरूमा सशुासन प्रिििन 
गने।  

 प्रततिािान खेलाडीको पवहचान, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनको विकास गने। 

 समािका प्रत्येक तह र क्षेरमा खेलकुदको महत्त्ि स्थावपत गदै सबै उमेर समूहका नागररक सहिागी 
हनुे अिसर तसििना गने। 

 आतथिक तथा सामाजिक विकासका लातग खेलकुद गततवितिलाई प्राथतमकता ददने। 

5. कायिक्षरे 

नेपाल सरकार (कायिवििािन) तनयमािली, २०७4 बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 यिुा, खेलकुद र स्काउटसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 रावष्ट्रयस्तरका खेलकुद सरं्संस्थाको तनयमन र समन्त्िय, 

 रावष्ट्रय, प्रादेजशक र अन्त्तरािवष्ट्रयस्तरमा खेलकुद विकास र प्रिििन, 

 रावष्ट्रय, प्रादेजशक र अन्त्तरािवष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतगता आयोिना र सहिातगता, 
 यिुा िागरण तथा विकास, 

 रावष्ट्रय खेलकुद पररषद्, 

 यिुा स्िरोिगार कोष, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी रावष्ट्रय अन्त्तरािवष्ट्रय संर्संस्थासाँग सजन्त्ि, अतिसजन्त्ि, सम्पकि  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी साििितनक संस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन। 

6. आतथिक िषि २०७6/७7 को बिेट िक्तव्यमा उजललजखत नीतत र कायििमका बुाँदाहरूको 
२०७6 र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुाँदा नं. बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

८३ यिुाको िााँगर, समदृिको आिारलाई साथिक 
तलुयाउन आगामी आतथिक िषि यिुा 
पररचालन िषिको रूपमा मनाइनछे। यो 
अतियानमार्ि त लैवङ्गक, िातीय र 
छुिाछुतलगायत सामाजिक वििेदको अन्त्त्य 
गनि िनचेतना िगाउन े िस्ता कायि 
गररनेछ। संर्, प्रदेश र स्थानीय तहको 
सहकायिमा शैजक्षक संस्था, नेपाल स्काउट, 

रावष्ट्रय यिुा पररषद् र वितिन्न गैरसरकारी 
संस्थाहरूबाट यिुा पररचालनमार्ि त 
मानिीय सेिा, विपद् व्यिस्थापन, िातािरण 
संरक्षण र िकृ्षारोपण िस्ता कायि    

• यिुा पररचालन िषिमा यिुा पररचालन गनिका 
लातग सरोकारिाला मन्त्रालयहरूसाँग ३ 
चरणमा समन्त्िय बैठक सम्पन्न िएको। 

• सामाजिक िागरण र समवृिका लातग वितिन्न 
विषय क्षेरहरूमा ६ हिार ५ सय ८५ िना 
यिुा पररचालन गररएको। 

• १ हिार ३३ िना स्काउटलाई स्काउट तथा 
विपद व्यिस्थापन तातलम प्रदान गरी 
पररचालन गररएको। 

• वितिन्न ददिस तथा अिसरहरूमा १६ हिार ५ 
सय ७३ िना स्काउट स्ियंसेिक पररचालन 
गररएको। 
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गररनेछ। 

 

८४ यिुा स्िरोिगार कोष र रावष्ट्रय यिुा 
पररषद् को संस्थागत संरचना पररितिन गरी 
रोिगारी तसििना प्रिािकारी बनाइनेछ। 
यिुाहरूको प्रततिा पवहचान, पररचालन र 
प्रिििनका लातग तनयतमतरूपमा तसििनात्मक 
गततविति सञ् चालन गररनेछ। यिुाहरूले 
व्यािसावयक नेततृ्ि तलन े गरी क्षमता 
अतििदृि र सूचनामा पहुाँच अतििदृि 
गररनेछ।आगामी िषि यिुा िैज्ञातनक 
सम्मेलन आयोिना गररनेछ। 

 

 अन्त्तरािवष्ट्रय यिुा ददिसका ददन ९ िना 
प्रततिािान यिुा तथा २ िटा संस्थालाई िनही 
१ लाख नगद परुस्कारसवहत सम्मान 
गररएको।  

 ५ सय ८५ िना यिुालाई उद्यमशीलता तथा 
वित्तीय साक्षरता तातलम प्रदान  गररएको। 

 ६३ िना विज्ञान तथा प्रविति क्षेरका यिुाका 
लातग अनसुन्त्िान सहयोग प्रदान गररएको र 
प्रदेशस्तरीय तथा अन्त्तरािवष्ट्रय यिुा िैज्ञातनक 
सम्मेलन सम्पन्न गररएको। 

 यिुालाई उद्यमशील बनाउन िाजणज्य 
बैङ्कहरूसाँगको सहकायिमा विदेशबाट र्केका 
यिुा र उद्यमी यिुासाँग उद्यम प्रिििनका 
लातग सहकायिको थालनी िएको। 

 यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोिगार 
कोषमार्ि त ७० करोड रुपैंया किाि लगानी 
िई ४ हिार ६ सय १६ िना स्िरोिगार   
िएका। 

 किाि लगानी गररएका ४ हिार ६ सय १६ 
िना व्यिसायीलाई अतिमखुीकरण तातलम 
प्रदान गररएको। 

२२१ बालबातलका तथा यिुाको स्िस्थ शारीररक 
तथा मानतसक विकासका लातग 
खेलकुदलाई अजर् बढाउन संर्, प्रदेश र 
स्थानीय तहको सहकायिमा 
समदुायस्तरदेजख नै तनयतमत रूपमा 
खेलकुद प्रततयोतगताको आयोिना, 
खेलाडीको प्रजशक्षण, क्षमता विकास र 
प्रोत्साहनका कायििम सञ् चालन   
गररनेछ। 

 

खेलकुद प्रजशक्षण तथा क्षमता विकास 

 रावष्ट्रय वटमका ५ सय ९६ िना 
खेलाडीहरूलाई स्िदेशी तथा विदेशी 
प्रजशक्षकहरूबाट विशेष प्रजशक्षण प्रदान 
गररएको। सहिागी िएका १ हिार २ सय 
िनािन्त्दा बढी खेलाडीमध्ये उत्कृष्ट ठहररएका 
५ सय ९६ िनालाई स्िदेश र विदेशमा 
प्रजशक्षण प्रदान गररएको। 

 १५ हिार िना खेलाडीहरूलाई तनयतमतरूपमा 
स्थानीयस्तरमा प्रजशक्षण प्रदान गररएको। 
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खेलकुद प्रततयोतगता: 
 राष्ट्रपतत रतनङ्ग तसलड प्रततयोतगता आयोिना 
कायिविति संशोिन िई स्थानीय तहहरूमा 
प्रततयोतगता आयोिना िइरहेको। 

 खेलकुदका ५ अन्त्तरािवष्ट्रय प्रततयोतगताको 
आयोिना गररएको(दजक्षण एजशयाली मवहला 
तथा परुुष शारीररक सगुठन प्रततयोतगता, 
विराटनगरमा पषु्पलाल स्मतृत अन्त्तरािवष्ट्रय 
व्याडतमन्त्टन प्रततयोतगता, पोखरामा एजशयन 
कजन्त्िनने्त्टल प्याराग्लाइतडङ च्याजम्पयनतसप, 
संयकु्त राज्य अमेररका र ओमनसाँग विकेट 
खेलको तरकोणात्मक प्रततयोतगता लगायत)। 

 रावष्ट्रय परुुष तथा मवहला हक्की प्रततयोतगता, 
रावष्ट्रय वककबजससङ प्रततयोतगता, रावष्ट्रय करााँते 
तथा वकक बजससङ प्रततयोगता, गणेशमान तसंह 
स्मतृत मवहला तथा परुुष बजससङ प्रततयोतगता, 
मदनिण्डारी रोडरेस प्रततयोतगता लगायत ७ 
रावष्ट्रयस्तरको प्रततयोतगता आयोिना िएको। 

खेलाडी प्रोत्साहन: 
 अन्त्तरािवष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतगतामा पदक 

वििेता र ओलजम्पक गमेमा सहिागी १ सय 
६० िना खेलाडीलाई मातसकरूपमा सम्मान 
ित्ता प्रदान गररएको। 

 बङ्गलादेशमा आयोिना िएको AVC Central 

Zone Women Volleyball Championship मा 
स्िणिपदक हातसल गने नेपाली खेलाडीहरूलाई 
िनही रु. ३ लाख, प्रजशक्षक र 
व्यिस्थापकलाई िनही रु. १ लाख ५० 
हिारका दरले नगद प्रोत्साहन गररएको।  

 तेह्रौं दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगतामा 
पदक प्राप्त गने खेलाडी, प्रजशक्षक र खेल 
संर्हरूलाई नगद परुस्कारसवहत सम्मान 
गररएको। 

 ११ िना प्रततिािान खेलाडी तथा 
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संर्संस्थालाई खेलकुदको रावष्ट्रय प्रततिा 
सम्मान प्रदान गररएको। 

२२२ काठमाडौं उपत्यकामा अन्त्तरािवष्ट्रय खेलकुद 
पररसरको तनमािण गनि प्रारजम्िक अध्ययन 
गररनेछ। सबै प्रदेशमा प्रदेशसाँगको 
सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सवुििा सम्पन्न 
रङ्गशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसाँगको 
सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरूमा 
खेलग्रामको विकास गररने।  

 

अन्त्तरािवष्ट्रयस्तरको सवुििासम्पन्न खेलकुद पररसर 
तनमािणका लातग िक्तपरुको चााँगनुारायण 
नगरपातलका र सूयिविनायक नगरपातलकामा पने 
िग्गा पवहचान िएको। 

सबै प्रदेशमा अन्त्तरािवष्ट्रय सवुििासम्पन्न रङ्गशाला 
तनमािण: 

 इटहरी रङ्गशाला: ग्राण्ड स्टाण्डमा फे्रतमङ, तसट 
िडान कायि सम्पन्न िएको।   

 राम िानकी रङ्गशाला:कम्पाउण्ड िाल, शौचालय 
र चौकीदार र्र तनमािण कायि चाल ुरहेको।  

 दशरथ रङ्गशाला: दशरथ रङ्गशालामा िौततक 
पूिाििार तनमािण कायि सम्पन्न िएको।  

 पोखरा रङ्गशाला: पोखरा रङ्गशालामा १६ हिार 
५ सय दशिक क्षमताको तसट िडान कायि 
सम्पन्न िएको।  

 िनगढी रङ्गशाला: पारावर्ट तनमािण कायि चालू 
रहेको। 

 स्थानीय तहसाँगको सहलगानीमा स्थानीय 
तहमा खेलग्राम तनमािणका लातग ८४ स्थानीय 
तह छनौट िई बिेट वित्तीय हस्तान्त्तरणमार्ि त 
उपलब्ि गराइएको। 

२२३ काठमाडौंको मूलपानीमा तनमािणािीन 
अन्त्तरािवष्ट्रय विकेट मैदान दईु िषितिर 
तनमािण सम्पन्न गररनेछ। तनिी क्षेरको 
अग्रसरतामा हनुे विकेट लगायतका खेल 
मैदानहरूको तनमािण कायिलाई सरकारले 
प्रोत्साहन गने। विकेट खेलको विकासका 
लातग विकेट एकेडेमी स्थापना गररनेछ। 

 मूलपानी विकेट मैदानको १७ सय तमटर 
कम्पाउण्ड तनमािण सम्पन्न िई कााँडेतार 
लगाउने तथा रङ्गरोगन कायि िारी रहेको। 

 

२२४ तेह्रौं दजक्षण एजशयाली खेलकुदको पूिाििार 
विकासका लातग तथा निौं रावष्ट्रय खेलकुद 
प्रततयोतगताको लातग आिश्यक रकम 
वितनयोिन गरेको  

तेह्रौं दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगताका 
लातग पूिाििार तनमािण: 

 सातदोबाटो लतलतपरुमा वहवटङ 
तसस्टमसवहतको पौडी पोखरी, लन टेतनस 
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बुाँदा नं. बिेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

कोटि, स्सिास कोटि, कराते हल, तेसिान्त्दो 
हल, सवुटङ्ग हल तनमािण सम्पन्न िएको। 

 काठमाडौंमा दशरथ रङ्गशाला, कीततिपरु 
बास्केटबल किडि हल तनमािण र लैनचौर 
टीटी हलको ममित सम्पन्न िएको। 

 पोखरामा रङ्गशाला, व्याडतमण्टन हल, 
ह्याण्डबल एकेडेमी, लन टेतनस कोटि, पोखरा 
बहउुदे्दश किटिहल तनमािण िएको।  

 नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी िल र नेपाल 
प्रहरीका खेलस्थलहरूको ममित तथा 
स्तरोन्नततको कायि सम्पन्न िएको। 

7. आतथिक िषि २०७6/७7 को र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन िएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः 
यिुातर्ि   

 यिुाका गततवितिहरू समेवटएको प्ररेणादायी कायििमहरू तयार गरी साउनदेजख प्रत्येक हप्ताको 
शतनबार विहान ८:३० बिे नपेाल टेतलतििनबाट तनयतमतरूपमा प्रसारण िइरहेको।  

 वितिन्न क्षेरमा वियाशील यिुाको ६ िटा यिुा सञ्जालहरू गठन गररएको। 

 यिुा निप्रितिन तथा ईन्त्सयिेुशन केन्त्र स्थापनाको लातग सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १, 
मदन िण्डारी स्मतृत प्रततष्ठान र काठमाडौ विजििद्यालयसाँग सम्झौता िई प्रविया अजर् बढेको। 

 ६ सय ७२ िना स्काउटहरुलाई स्ियंसेिक तातलमसवहत पोशाक र औिार वितरण गररएको। 

 अन्त्तरािवष्ट्रय स्काउट सेन्त्टर, ककनीमा २ हिार ३ सय िना र सनु्त्दरीिल तातलम केन्त्र, सनु्त्दरीिलमा 
१ हिार १ सय ६० िना गरी ३ हिार ४ सय ६० िना विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरूलाई 
स्काउट तातलम प्रदान गररएको। 

खेलकुदतर्ि  
 २०७६ मंतसर १५ देजख २४ सम्म तेह्रौं दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगता आयोिना    

िएको। नेपालको नततिा: नेपालले हालसम्मकै सबैिन्त्दा बढी ५१ स्िणि पदक ६० रित र ९६ 
कााँस्य गरी कुल २ सय ७ पदक प्राप्त गरी दोस्रो स्थान हातसल गरेको।  

 १३ औ दजक्षण एजशयाली खेलकुद प्रततयोतगताका लातग बन्त्द प्रजशक्षणमा रहेका ३ सय १९ िना 
खेलाडी, प्रजशक्षक र व्यिस्थापकलाई खेलकुदमा प्रततबजन्त्ित औषिी विरुिको सचेतना कायििम 
सञ्चालन गररएको।  

 खेलाडीहरू, खेल जशक्षक र प्रजशक्षक गरी १ सय २ िनालाई खेलकुदमा लैवङ्गक वहंसा विरुिको 
सचेतना कायििम सम्पन्न गररएको। 

 विकेट मैदान तनमािण: िैरहिा अन्त्तरािवष्ट्रय विकेट मैदानको पारावर्ट र्ाउण्डेशनमा २८ िटा 
वपलरको िग ढलान कायि सम्पन्न िएको। महेन्त्रनगर विकेट मैदानको माटो िरान कायि सम्पन्न 
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िई लेितलङको कायि िइरहेको। लमही विकेट मैदानमा नटे प्राजसटस िेन्त्यू तनमािणको िस िडानका 
लातग वपलरमा Anchorage Bolt fitting  कायि िइरहेको। कोहलपरु विकेट मैदानमा ६० तमटर 
बाउड्री िाल तनमािण कायि सम्पन्न िई वटकट काउण्टरको तडवपतस कायि सम्पन्न    िएको।  

 गौरीटार हेटौंडामा गौरीटार स्पोर्टसि एकेडेमीका लातग २ िटा वप्रफ्याि किडि हल तनमािण    
िएको। 

 लतलतपरुको च्यासलमा तनमािणािीन रंगशालामा रंगरोगन, वटकट र्र र ग्राउण्ड तनमािण कायि चाल ु
रहेको।  

 जचतिनमा जचरिन रङ्गशाला, गलुमीमा लखन थापा रङ्गशाला, बारामा तसमरा रङ्गशाला, िीरगञ्जमा 
नारायणी रङ्गशाला, िरानमा िरान रङ्गशाला र रुपन्त्देहीमा ततलोत्तमा रङ्गशाला तनमािण कायि चालू 
रहेको।   

8. आतथिक िषि २०७5/७6 मा सम्पादन िएका महत्त्िपूणि कायिहरूिः 
काननुी तथा सङ्गठनात्मक सिुारतर्ि ; 
 खेलकुदको विकास सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनि िनकेो वििेयक संर्ीय संसदमा पेश िएको। 

 रावष्ट्रय यिुा पररषद् ऐन, २०७२ लाई संशोिन गनि िनेको वििेयक सङ्घीय संसदमा पेश गनि 
मजन्त्रपररषद् मा पेश िएको। 

 

देहायका तनदेजशका तथा कायिवितिहरू संशोिन िएकािः 
 रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन तनदेजशका, २०७५  

 स्थानीय तहमा खेलकुद पूिाििार तनमािणसम्बन्त्िी कायिविति, २०७५  

 स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरूलाई खेलकुदसम्बन्त्िी शोिकायिमा सहयोग र 
प्रोत्साहनसम्बन्त्िी कायिविति, २०७५  

 यिुा परकाररता परुस्कार कायिविति, २०७५ 

 रावष्ट्रय खेलकुद प्रततिा सम्मान कायिविति, २०६८, को ( तेस्रो संशोिन ) २०७५  

 रावष्ट्रय यिुा प्रततिा सम्मान कायिविति, २०७२ को ( दोस्रो संशोिन ) २०७५  

 राष्ट्रपतत रतनङ्ग तसलड प्रततयोतगता सञ्चालन तनदेजशका, २०७० को ( तेस्रो संशोिन ) २०७५ 

 यिुा अनिुि आदानप्रदान कायििम व्यिस्थापन कायिविति, २०७२ को ( दोस्रो संशोिन ) 2075 

 यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोिगार कोष तातलम तनदेजशका, २०७५ 
 

यिुा विकास तथा पररचालनतर्ि  
 १० िना प्रततिािान यिुालाई अन्त्तरािवष्ट्रय यिुा ददिसको ददन िनही रू. १ लाख नगद परुस्कारसवहत 

रावष्ट्रय यिुा प्रततिा सम्मान प्रदान गररएको।  

 सन ्२०१९ को रे्ब्रअुरी ६ देजख १३ सम्म ४८ सदस्यीय नेपाली यिुा प्रतततनतिमण्डलबाट यिुा 
अनिुि आदानप्रदान कायििमअन्त्तगित िारतको भ्रमण सम्पन्न िएको। 

 यिुाका सिालमा वियाशील परकारहरूमध्ये ४ वििामा कायिरत परकारहरूलाई रू.५० हिार नगद 
परुस्कारसवहत सम्मान गररएको। 
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 यिुा उत्प्ररेणा, यिुा उद्यमशीलता र रोिगारी, लगायतका विषयमा मलुकुका वितिन्न स्थानमा २ हिार 
३ सय ३० िना यिुालाई परामशि सेिा प्रदान गररएको। 

 २ सय ४८ िना यिुाले सीप तथा नेततृ्ि विकास सम्बन्त्िी तातलम प्राप्त गरेका। 
 रावष्ट्रय अपाङ्ग कोषसाँगको सहकायिमा २ सय १७ िना अपाङ्ग यिुाका लातग सहयोग सामग्री वितरण 

िएको। 
 िोजखममा रहेका ५ सय िना यिुाको उिार, पनुस्थािपनाका लातग विशेष स्कुल, केन्त्रीय बाल कलयाण 

सतमतत र मानि सेिा आश्रममार्ि त ्सहयोग उपलब्ि गराइएको। 
 मलुकुको आतथिक समवृिमा यिुाको सहिातगताका लातग स्िरोिगार बनाउन रु. १ अबि ५२ करोड 

१७ लाख किाि लगानी िएको। उक्त किाि लगानीबाट १२ हिार ८ सय ४० िना यिुा स्िरोिगार 
िएको। कोषबाट लगानी िई िाखा नार्केो किाि असलुी दर ९५ प्रततशत रहेको। 

 यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोिगार कोषमार्ि त स्िरोिगार िएका ९ हिार ८ सय २६ िना 
व्यिसाय र व्यािसायीको तबमा गररएको। ४ हिार १ सय ६७ िना व्यािसायीलाई रु.४ करोड ९ 
लाख २४ हिार ५ सय ४३ व्याि अनदुान प्रदान गररएको। 

 पोखरामा ९ देशका विदेशी तथा स्िदेशी स्काउटहरूको सहिातगतामा रोिरमटु कायििम सम्पन्न  
िएको। 

 ५ सय िना स्काउटहरुलाई स्ियंसेिक तातलम तथा प्रोत्साहनस्िरुप पोशाक र औिार वितरण  
गररएको। 

 ६ सय  िनालाई स्काउट तथा विपद् व्यिस्थापन तातलम प्रदान गररएको। 
 वितिन्न रावष्ट्रय पिि तथा ददिसमा १६ हिार ५ सय १ िना स्काउट स्ियंसेिक पररचालन      

िएको। 
 
 

खेलकुद विकास तर्ि  
 इलाम, िीरगञ्ज, म्याग्दी, प्यठुान, डोलपा, बािरुामा गरी ३ सय २५ िना खेलकुदकमीहरुलाई 

खेलकुदमा प्रततबजन्त्ित औषिी सेिन विरुि सचेतना कायििम सञ् चालन गररएको। 
 १ सय ५० ितुनयर खेलाडीलाई खेलप्रतत आकषिण बढाउन अन्त्तरािवष्ट्रय पदक वििेता खेलाडीसाँग 

अन्त्तविि या कायििम सम्पन्न िएको। 
 सन ्२०१८ को अगष्ट १८ देजख सेप्टेम्िर २ सम्म इण्डोनेतसयामा सञ्चालन िएको १८ औ ंएतसयन 

गमेमा नेपालबाट २९ खेलमा १ सय ८५ खेलाडी (मवहला ५६ र परुुष १ सय २९) सहिागी 
िएका।  

 रावष्ट्रयस्तरको प्रततयोतगता आयोिना: विकेटका ३, मवहला तथा परुुष हक्की प्रततयोतगता, मवहला तथा 
परुुष रावष्ट्रय ितलबल प्रततयोतगता ३, रावष्ट्रय ररङरेजस्लङ प्रततयोतगता २, रावष्ट्रय मवहला तलग रू्टबल, 
रावष्ट्रय नोतिस बजससङ प्रततयोतगता, रावष्ट्रय बजससङ प्रततयोतगता र रावष्ट्रय चेस प्रततयोतगता आयोिना 
गररएको।  

 अन्त्तरािवष्ट्रयस्तरको प्रततयोतगता आयोिना: प्याराग्लाइतडङ िलडि च्याजम्पयनसीप, अन्त्तरािवष्ट्रय आमन्त्रण 
मवहला रु्टबल, अन्त्तरावष्ट्रय ितुनयर व्याडतमन्त्टन, प्रथम नेपाल िापान मैरीपूणि केन्त्दो च्याजम्पयनसीप, 
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प्रथम इन्त्टरनेशनल करााँते च्याजम्पयनसीप, एर्ारौं एसकेएर् च्याजम्पयनसीप, २३औ ं अन्त्तरािवष्ट्रय 
हाईस्कूल करााँते च्याजम्पयनसीप, छैटौं अन्त्तरािवष्ट्रय करााँते च्याजम्पयनसीप, पााँचौं माउन्त्ट एिरेष्ट 
अन्त्तरािवष्ट्रय करााँते च्याजम्पयनसीप, तेस्रो अन्त्तरािवष्ट्रय मिुााँ थाई च्याजम्पयनसीप, दजक्षण एजशयाली 
िायाथलन च्याजम्पयनसीप नेपाल ओपन इन्त्टरनेशलन वककबजससङ च्याजम्पयनसीप, छैटौं साउथ 
एजशयन तेसिान्त्दो च्याजम्पयनसीप (आइवटएर्), सयाम्रनेोन कप एण्ड केशा एएनएलवटए एजशयन य-ु१४ 
-याङवकङ टुनािमेन्त्ट, िेकर इन एवटएर् एण्ड य-ु१४ टेतनस च्याजम्पयनसीप, आईएमएएस िलडि कुमतेु 
च्याजम्पयनसीप, काठमाडौं ओपन ईन्त्टरनशलन करााँते च्याजम्पयनसीप, चौथो अन्त्तरािवष्ट्रय िादोररयो 
करााँते च्याजम्पयनसीप र पााँचौं अन्त्तरािवष्ट्रय ितुनयर करााँते तथा वककबजससङ च्याजम्पयनसीप नेपालमा 
आयोिना िएको। यी प्रततयोतगताहरूमा नेपालले २०९ स्िणि पदक प्राप्त गरेको।  

 अन्त्तरािवष्ट्रयस्तरको प्रततयोतगतामा नपेालको सर्लता: तेस्रो एजशयन ितुनयर एथ्लेवटसस प्रततयोतगता-
हङकङ २०१९ मा नेपालले स्िणि पदक प्राप्त गरेको।  

 करााँतेका २२, व्याडतमन्त्टनको १, टेतनसको ३, तेसिान्त्दोको ५, विकेटको १ र गलर्को १ 
अन्त्तरािवष्टय प्रततयोतगतामा सहिागी िएको। दजक्षण एतसयाली मवहला रु्टबल च्याजम्पयनसीप नपेालले 
रित पदक प्राप्त गरेको। नपेाल र पावकस्तानबीच पावकस्तानमा िएको टी-२० श्रङ्खलामा नपेाली 
नेरहीन मवहला विकेट टोली विियी िएको। अन्त्तरािवष्ट्रय प्रततयोतगताहरूमा नेपालले १ सय ७८ स्िणि 
पदक प्राप्त गरेको। 

 इन्त्डोनेजशयामा आयोिना िएको १८ औ ं एतसयाली खेलकुद प्रततयोतगतामा नेपालले २० िषिपतछ 
एतसयाली खेलमा रित पदक प्राप्त गरेको। पदक वििेता ५ िना खेलाडीलाइि िनही रु. ५ लाख, 
प्याराग्लाइतडङ्ग संर्लाइि रु. ५ लाख, प्रमखु प्रजशक्षकलाइि रु. ३ लाख र सहायक प्रजशक्षकलाइि रु. १ 
लाख ५० हिारका दरले परुस्कार प्रदान गररएको। 

 थाइलयाण्डमा आयोिना िएको विि शारीररक सगुठन च्याजम्पयनतसपमा नेपालका बडी विलडर महेिर 
महििनले स्िणि पदक हातसल गरेको। उनलाई नेपाल सरकारले रु. ५ लाख नगद परुस्कार ददन े
तनणिय गरेको। 

 नेपाल र संयकु्त अरब इतमरेर्टसबीच िएको ३ एक ददिसीय र ३ वट-२० विकेट शृ्रङ्खलामा नेपाल 
दिैु शृ्रङ्खलामा विियी िएको। संयकु्त अरब इतमरेर्टससाँग िएको एक ददिसीय र वट-२० विकेट 
श्रङ्खलामा विियी हनुे १६ खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारले िनही रु. ५ लाखका दरले नगद परुस्कार 
प्रदान गरेको। 

 खेलकुदको क्षेरमा योगदान ददन े १० िना प्रततिािान ् खेलकुदकमीहरूलाई िनही रु. १ लाख 
नगदसवहत रावष्ट्रय खेलकुद प्रततिा सम्मान प्रदान गररएको।  

 प्रथम ओलजम्पकमा सहिागी ५ िना र ओलजम्पक खेलमा सहिागी ५९ िनालाई िनही ३ हिार र 
एजशयन खेलमा पदक प्राप्त गने १२ िना  तथा दजक्षण एजशयाली खेलकुदमा स्िणि पदक वििेता ८५ 
िना खेलाडीलाई िनही रु ५ हिारका दरले िम्मा १६१ िना खेलाडीलाई मातसक सम्मान ित्ता 
उपलब्ि गराइएको। 
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9. आ.ि. २०७5/७6 को खदु बिेट तथा खचिको यथाथि वििरण : 

चाल ुखचि          (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायििम खदु बिेट खचि  प्रततशत 

3430113 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 37776 34358 90.95 
3430123 रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् 1361284 1312307 96.4 
3430133 रावष्ट्रय यिुा पररषद् 110315 87147 79 
3431013 रावष्ट्रय यिुा पररचलन कायििम 11150 6832 61.27 
3431023 खेलकुद विकास कायििम 69633 60405 86.75 
3431053 यिुा स्िरोिगार कोष 192300 182823 95.07 
  िम्मा 1782458 1683872 94.47 

 पुाँजिगत खचि                               (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायििम खदु बिेट खचि  प्रततशत 

3430114 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 3150.00 2299 72.97 
3430124 रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् 2207216 1828985 82.86 
3430134 रावष्ट्रय यिुा पररषद् 300 288 96.11 
3431054 यिुा स्िरोिगार कोष 1900 1664 87.59 
 िम्मा 2212566 1833236 82.87 
10. आतथिक िषि २०७6/७7 मा वितनयोजित बिेट तथा २०७6 र्ागणु मसान्त्तसम्मको खचिको 

अिस्था: 
चाल ुखचि                  (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायििम खदु बिेट खचि  प्रततशत 
343000113 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 41600 23987 57.66 

343001013 रावष्ट्रय यिुा पररचालन कायििम 90900 38043 41.85 
343001023 खेलकुद विकास कायििम 270333 9075 3.36 
343410113 रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् 2225148 1697163 76.27 
343410123 रावष्ट्रय यिुा पररषद् 104500 39439 37.74 
343510113 यिुा स्िरोिगार कोष 150100 58793 39.17 
 िम्मा 2882581 1866500 64.75 
पुाँजिगत खचि           (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायििम खदु बिेट खचि  प्रततशत 
343000114 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 700 380 54.26 
343410114 रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् 2936652 1590281 54.15 
343410124 रावष्ट्रय यिुा पररषद् 1500 897 59.78 
343510114 यिुा स्िरोिगार कोष 1400 503 35.94 
 िम्मा 2940252 1592061 54.15 

  

   



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

रक्षा मन्त्रालय  215 

 

रक्षा मन्त्रालय 
1. पषृ्ठभतूमिः 
ति.सं. २००७ सालको राजनीततक पररिततनपश्चात ् सेनासम्िन्त्धी कायतसम्पादनको लातग छुटै्ट प्रशासतनक 
संयन्त्रको आिश्यकता महससु गररएअनसुार २००७ साल फागनुमा रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 
यसको मखु्य जजम्मेिारीका रूपमा राष्ट्रको सम्प्रभतुाको संरक्षण र आन्त्तररक एिं िाह् य सरुक्षा चनुौती तथा 
हस्तक्षेप र िाह् य हमलािाट मलुकुलाई प्रततरक्षा गदै देशको साितभौमसत्ता¸ रावष्ट्रय स्ितन्त्रता र अखण्डता 
अक्षुण्ण राख्दै सिातङ्गीण रावष्ट्रय सरुक्षा कायम गनुत रहेको छ। यस क्रममा राष्ट्रको सरुक्षा एिं प्रततरक्षासम्िन्त्धी 
नीतत, रणनीतत तथा काननुको तजुतमा र कायातन्त्ियन¸ नेपाली सेनाको व्यिस्थापन र सेनासम्िन्त्धी तनणतयहरूको 
प्रभािकारी कायातन्त्ियन र अनगुमनलगायतका कायतहरू रक्षा मन्त्रालयिाट सम्पादन हुुँदै आइरहेका छन।् रक्षा 
मन्त्रालय र नपेाली सेनाको कायतक्षेर मूलतिः नेपालको संविधान, रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७५, सैतनक ऐन, 
२०६३ तथा नेपाल सरकार (कायतविभाजन) तनयमािली¸२०७४ अनसुार तनर्दतष्ट रहुँदै आएको छ।  
 

2. दीर्तकालीन सोच: 

नेपालको साितभौमसत्ता, स्िाधीनता, स्ितन्त्रता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रय एकता, स्िातभमान र सामाजजक 
सद् भािको रक्षा एिं रावष्ट्रय मूल्य, मान्त्यता र गररमामा आधाररत रहेर रावष्ट्रय वहतको पवहचान र प्रिर्द्तन गदै 
संर्ीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपाललाई सरुजक्षत, शाजन्त्तपूणत, सशुातसत, समतामूलक, एकतािद्ध र समदृ्ध राष्ट्रको 
रूपमा विकास गने। 
 

3. उद्दशे्य: 

 सदुृढ र सिल आन्त्तररक तथा िाह्य सरुक्षा प्रणाली अिलम्िन गरी मलुकुलाई सरुजक्षत तथा समनु्त् नत 
िनाउन,े 

 नेपाली सेनाको क्षमता अतभिवृद्ध गरी दक्ष¸ आधतुनक र व्यािसावयक तलु्याउने, 
 राजनीततक महत्त्िका विकास तनमातण तथा विपद् व्यिस्थापनमा नेपाली सेनाको भतूमकालाई प्रभािकारी 

िनाउन,े 
 आधारभतू रावष्ट्रय मूल्य मान्त्यताहरूको संरक्षण र रावष्ट्रय एकता तथा सामाजजक सद् भािलाई अतभिवृद्ध 

गदै नागररक-सैतनक सम्िन्त्धलाई सदुृढ तलु्याउने, 
 तमरराष्ट्रहरूसुँग असल सम्िन्त्ध विकास गनुतको साथै सैतनक कूटनीततलाई प्रभािकारी िनाउुँदै अन्त्तरातवष्ट्रय 

शाजन्त्त स्थापनामा मलुकुको योगदानलाई अतभिवृद्ध गने। 
 

4. रणनीततिः 
 रावष्ट्रय सरुक्षा र प्रततरक्षासम्िन्त्धी नीतत एिं रणनीततको तजुतमा तथा कायातन्त्ियन गरी मलुकुको 

स्ितन्त्रता, साितभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, रावष्ट्रय एकतालाई अक्षणु्ण राख् न,े 
 नागररक-मैरी सरुक्षा व्यिस्था सदुृढ गने तथा नागररक र सरुक्षा अङ्गिीचको सम्िन्त्धलाई सदुृढ  

िनाउन,े 
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 नेपाली सेनालाई समयानकूुल दक्ष, आधतुनक, व्यािसावयक, सूचना प्रवितध-मैरी तथा साधन–स्रोत सम्पन्न 
िनाई सिै वकतसमका सरुक्षा चनुौतीलाई सामना गनत सक्षम िनाउने, 

 नेपाली सेनालाई सिल, सदुृढ, व्यािसावयक, समािेशी र जनउत्तरदायी िनाउने। 
 

5. कायतक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायतविभाजन) तनयमािली, २०७4 िमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुतपने कायतहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 
 

 राज् िय सरुक्षासम्िन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायातन्त्ियन र तनयमन 

 राज् िय तथा रणनीततक सरुक्षासम्िन्त्धी सूचना सङ्कलन, विश् लेषण, सञ् चार प्रणाली एिं सञ् जाल स्थापना, 
सञ् चालन र व्यिस्थापन, 

 राज् िय सरुक्षा पररषद् र सरुक्षा क्षरे सधुार, 
 अन्त्तरातज् िय तसमानाको सरुक्षा समन्त्िय, 
 सीमाक्षेरसम्िन्त्धी सूचना सङ्कलन, विश् लेषण तथा उपयोग, 
 नेपाली सेना गठन तथा पररचालनसम्िन्त्धी नीतत, रणनीतत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायातन्त्ियन, 

तनयन्त्रण र तनयमन, 
 सैतनक ब्यारेक तथा कायातलय व्यिस्थापन, 
 सैतनक अतधकृत तथा जिानको अनशुासन, सेिाका शतत, सैतनक तातलम तथा सवुिधा, 
 सैतनक प्रतत् ठापन (इन्त्स्टलेसन) र सञ् चार तथा यातायात, 
 हातहततयार, खरखजाना तथा वि्फोटक पदाथत र असिाि उत्पादन र प्रयोग, सो सम्िन्त्धी नीतत, काननु, 

मापदण्ड, कायातन्त्ियन, तनयन्त्रण तथा तसलखाना, 
 सैतनक भण्डार, 
 सैतनक हातहततयार तथा सामग्री खररद र उत्पादन, 
 नेपाली सैतनक विमान सेिा, 
 सैतनक गपु् तचर विभाग, 
 सैतनक तनमातणशाला, 
 िारुदी सरुुङ तन् प्रभािीकरणसम्िन्त्धी नीतत, कायातन्त्ियन र समन्त्िय, 
 राज् िय सेिा दलको सङ्गठन, तातलम र प्रशासन, 
 विकास कायत र विपद् उद्धार कायतमा सहयोग, 
 सैतनक अस्पताल, सैतनक कल्याण र सैतनक कल्याणकारी योजना, 
 राज् िय तनकुञ् ज,िन्त्यजन्त्त ुआरक्ष र महत्त्िपूणत राज् िय सम्पदा तथा स्मारकको सरुक्षा, 
 अन्त्तरातवष्ट्रय शाजन्त्त प्रिद्धतनमा सहयोग,  

 मन्त्रालयसम्िन्त्धी रावष्ट्रय अन्त्तरातवष्ट्रय संर्, संस्थासुँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पकत  र समन्त्िय। 

   



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 
 

रक्षा मन्त्रालय  217 
 

6. आतथतक िषत 207६।7७ को िजेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायतक्रमका िुुँदाहरूको 
२०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

िुुँदा नं. िजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
१२३ राष्ट्रपतत चरेु संरक्षण कायतक्रमको 

संरचनागत पररिततन गदै चरेु भािर 
क्षेरका गल्छी पवहरो तनयन्त्रण तथा 
खोँचहरूमा जल पनुभतरण तथा पोखरी 
तनमातण गररनेछ। 

• सप्तरी जजल्लाको अमाहा इलाकामा पाुँचौं  चरणको 
िकृ्षारोपण कायत सम्पन्न भएको। 

• तसराहा जजल्लाको िजरङ्गिली सामदुावयक िन 
इलाकामा दोस्रो चरणको िकृ्षारोपण कायत सम्पन्न 
भएको। 

• दाङ्ग जजल्लाको जनकल्याण तथा नेिारीकोट 
सामदुावयक िन इलाकामा पवहलो चरणको 
िकृ्षारोपण कायत सम्पन्न भएको। 

१३७ नेपाल एकीकरणका तसलतसलामा प्रयोग 

भएका ऐततहातसक गढी, वकल्ला र 

िाटोहरू संरक्षण गरी आकषतक 
पयतटकीय गन्त्तव्यको रूपमा विकास 
गररनेछ। 

• नेपाली सेनाको पतृनाअन्त्तगतत रहेका ऐततहातसक 
महत्त्िका गढी, वकल्ला तथा पदमागतसम्िन्त्धी 
कागजात, जशलालेख, जनश्रतुत तथा प्रमाण खलु्न े
दस्तािेजहरूको पवहचान गरी सङ्कलन गररएको। 

• गोरखादेजख काठमाडौँसम्म एकीकरणको दौरान 
प्रयोग भएको मागतमा तमतत २०७६ पौष १८ 
गतेदेजख २७ गतेसम्म Torch सवहत एकीकरण 
पदयारा आयोजना गररएको। 

• तसन्त्धलुीगढी सङ्ग्रहालयको तनमातण कायत शरुू 
भएको। 

• पाल्पा दरिारमा ऐततहातसक शस्त्र-अस्त्र कक्ष र 
पथृ्िीगढी भ्यू प्िाइण्ट तनमातण कायत शरुू    
भएको।  

१७५ मेची कोररडोर, कोशी कोररडोर, काली 
गण्डकी कोररडोर र कणातली कोररडोरको 
तनमातणलाई तीव्रता र्दन आिश्यक िजेट 
वितनयोजन गरेको।  

काली गण्डकी कोररडोर सडक तनमातण आयोजना 

(नपेाली सेनािाट तनमातणाधीन)  
• चाल ुआ.ि.मा 19.5 वक.तम. सडक १० तमटर 
चौडाइको फरावकलो पाने कायत सम्पन्न भएको।  

• गलु्मीको ररडीदेजख िाग्लङु्ग जजल्लाको 
मालढुङ्गासम्म खोतलएको ८ तम. चौडाइको ८० 
वक.तम. ियाकलाई १० तम. चौडाइ गने कायतमध्ये 
हालसम्म कुल ५७.५ वक.तम. तनमातण कायत 
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िुुँदा नं. िजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
सम्पन्न भएको। 

• सडक आयोजनामा पने वितभन्न स्थानहरूमा 
हालसम्म ५ िेतलतिज जडान गने कायत सम्पन्न 
भएको। 
कणातली- कोररडोर सडक तनमातण आयोजना 

• श्रािणदेजख फागनुसम्म ९.१ वक.तम. ियाक 
तनमातण सम्पन्न गरी हालसम्म कुल १ सय १५.१ 
वक.तम. ियाक तनमातण सम्पन्न भएको।  

• हालसम्म वितभन्न लम्िाइका ४ िेतलतिज जडान 
कायत सम्पन्न भएको। 
िेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना 

• श्रािणदेजख फागनुसम्म लक्ष्यिमोजजम १.७ 
वक.तम. ियाक तनमातण कायत सम्पन्न गरी संशोतधत 
कुल लम्िाई ९२ वक.तम. मध्ये हालसम्म कुल 
२७.७ वक.तम. ियाक खोतलएको। 
माछा खोला ९ वक.तम. मा िेतलतिज जडान गनत 
अिटुमेण्ट तनमातण कायत सम्पन्न। 

१७६ डोल्पा जजल्ला सदरमकुाममा सडक 
परु् याइनेछ। 

नेपाली सेनालाई जजम्मेिारी प्राप्त जाजरकोट-डोल्पा 
(दनैु) सडक (११७.७७ वक.तम.) को ियाक खोल्न े
कायत सम्पन्न भई तमतत २०७६।०८।२१ गते सो 
सडक, सडक विभागलाई हस्तान्त्तरण गररएको। 
सोसुँगै डोल्पा जजल्ला रावष्ट्रय सडक सञ्जालमा   
जोतडएको। 

१७८ काठमाडौं-तनजगढ द्रतुमागत तनमातण 
कायतलाई तीव्रता र्दइनेछ।  

•  काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रतु मागत सडकको 
विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन (DPR) स्िीकृत 
भएको। 

• आयोजनाको कायत क्षेरलाई ११ वितभन्न Cluster 
मा विभाजन गरी कायत अगातड िढाइएको।  

२६५ सिै सरुक्षा तनकायहरूलाई सिल सक्षम 
र उत्तरदायी िनाई रावष्ट्रय सरुक्षा 
प्रणालीलाई थप सदुृढ िनाइनेछ। सीमा 
सरुक्षा एिं सीमा पार अपराध र तस्करी 

नेपाली सेनाको क्षमता अतभिवृद्ध गरी आधतुनक र 
व्यािसावयक सेनाको रूपमा विकास गनत वितभन्न 
तातलम, प्रजशक्षण सञ्चालन गररनकुा साथै वितभन्न 
सैतनक उपकरण खररद गररएको। 
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तनयन्त्रणका लातग सरुक्षा एकाइहरूको 
भौततक र प्रावितधक क्षमता विस्तार 
गररनेछ। 

२६९ सरुक्षा तनकायहरू रहेको स्थान लगायत 
अन्त्य सम्भावित स्थानमा विपद्को 
पूिातनमुान तथा पूित सूचना प्रणाली जडान 
गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विपद्को 
पूित तयारी खोज उद्धार राहत र 
पनुिःस्थापनमा सिै संयन्त्रहरू तयारी 
अिस्थामा राखी पररचालन गररनेछ।  

विपद् व्यिस्थापनसम्िन्त्धी वितभन्न तातलम र प्रजशक्षण 
तथा वितभन्न सरुक्षा तनकायका सरुक्षाकमीहरूलाई 
सहभागी गराई संयकु्त/ एकीकृत अभ्यास सञ् चालन 
गररएको। 

२७१ रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत कायातन्त्ियन गरी 
रावष्ट्रय सरुक्षा प्रणालीलाई सदुृढ  
िनाइनेछ। रावष्ट्रय सरुक्षा एिं  
प्रततरक्षासम्िन्त्धी विषयमा अध्ययन 
अनसुन्त्धान गनत रावष्ट्रय सरुक्षा 
विश्वविद्यालय स्थापना गनत प्रवक्रया 
अगातड िढाइनेछ। 

• रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७५ को एकीकृत 
कायतयोजना तयार गररएको। 

• सो कायतयोजना रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद्को तमतत 
२०७६।१०।१७ मा भएको िैठकमा पेश 
भएको र सो िैठकले छलफलका क्रममा उठेका 
उपयकु्त विषयहरूलाई समेत समािेश गरी 
पररमाजजतत कायतयोजना रक्षा मन्त्रालयमाफत त नेपाल 
सरकार, मजन्त्रपररषद् को स्िीकृततका लातग पेश 
गने तनणतय गरेको। 

•  रावष्ट्रय प्रततरक्षा विश् िविद्यालय पूिातधार तनमातण 
सतमतत (गठन) आदेश, २०७६ स्िीकृत   
भएको। 

• तमतत २०७६/८/३० गतेको मजन्त्रपररषद्को 
तनणतयिाट  काभ्रपेलान्त्चोक जजल्ला, साविक साुँगा 

नातसकास्थान िडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ हाल 
िनेपा नगरपातलका िडा नं. १३ र १४ मा 
रहेको पेरुङ्गे सामदुावयक िन क्षेरको कररि ७५० 
रोपनी जग्गा रावष्ट्रय सरुक्षा विश्वविद्यालयको लातग 
नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइएको।   
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२७२ संर्ीय लोकताजन्त्रक  गणतन्त्रको 

प्रिद्धतन गदै राज् िय वहतप्रतत समवपतत 
यिुा जनशजक्त विकास र पररचालनका 
लातग राज् िय सेिा दलको भतूमकालाई 
स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गररनेछ। 

• चाल ुआ.ि.मा ७ हजार ७ सय जना क्याडेटलाई 
जतुनयर तथा तसतनयर तडतभजन तातलम प्रदान 
गररएको। 

• NCC क्याडेटको तमरराष्ट्रहरूसुँग यिुा आदान-
प्रदान कायतक्रम सम्पन्त् न भएको। 

 

7. आतथतक िषत २०७6/७7 को फागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूणत कायतहरूिः 

 सैतनक प्राड सेिा (पवहलो संशोधन) तनयमािली, २०७६, सैतनक हिाई सेिा (पवहलो संशोधन) 
तनयमािली, २०७६ र  सैतनक विविध सेिा (पवहलो संशोधन) तनयमािली, २०७६ स्िीकृत भएको।  

 नेपाली सेनाअन्त्तगततका जतमन, भौततक संरचना तथा अन्त्य उपकरणहरूको अतभलेख तयार गनत 
सफ्टिेयर तनमातण कायत सम्पन्न भई मन्त्रालय र नेपाली सेनाको प्रिन्त्ध रथी विभागअन्त्तगतत सूचना तथा 
प्रवितध महाशाखामा जडान गरी हाल तथ्याङ्क प्रविष्टी सम्िन्त्धी कायत भइरहेको।  

 उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, चीनका रक्षामन्त्री जनरल िेइ फेङको तनमन्त्रणामा चीनमा २० देजख 
२२ अक्टोिर २०१९ सम्म िेइजजङ्गमा आयोजजत 9th Beijing Xiangshan Forum मा सहभागी हनु ुभई 
साना तथा मध्यम आकारका मलुकुहरुको सरुक्षा सरोकारका विषयमा नेपालको धारणा राख् न ुभएको। 
सोही दौरान २० अक्टोिरका र्दन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री र चीनका रक्षामन्त्रीिीच चीनले 
नेपाललाई उपलब्ध गराउने १५० तमतलयन ययुान (ने.रु. कररि २ अित ५० करोड) िरािरको 
Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।  

 संयकु्त अरि इतमरेट्सका महामवहम उपराष्ट्रपतत तथा रक्षामन्त्री Shaikh Mohammad Bin Rashid Al 

Makroum को तनमन्त्रणामा उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले तमतत २०७६ मंतसर १ गतेदेजख ५ 
गतेसम्म दिुईमा आयोजजत "16th Session of the 2019 Edition of Dubai Airshow" मा नपेाली 
प्रतततनतधमण्डलको प्रतततनतधत्ि गदै नेपालको धारणा राख्न ुभएको।  

 पूित सम्झौता भएअनसुार तमतत २०७६।९।२ गते संयकु्त राज्य अमेररकाले नेपाली सेनालाई २ िटा 
M28 Skytruck Aircraft अनदुानमा उपलब्ध गराएको। यसिाट विपद् व्यिस्थापनको समयमा उद्धार 
तथा राहत कायतक्रम सञ्चालन गनत तथा सैन्त्य सामग्रीहरूको ढुिानी गनत सहज हनुे भएको। 

 नेपाली सेनाको मौजदुा रासन स्केलमा स्तरोन्नतत गरी सिै दजातका सैतनकहरूलाई आिश्यक पने 
न्त्यूनतम पोषण र क्यालोरी प्राप्त हनुे व्यिस्था सतुनजश्चत गररएको। 

 चीनको हिेुई प्रान्त् तजस्थत Wuhan मा कोरोना भाइरस (कोतभड १९) िाट प्रभावित १ सय ७५ जना 
नेपालीलाई िीरेन्त्द्र अस्पतालिाट खवटई गएका मेतडकल टोलीले 2076 फागनु ४ गते उद्धार गरी 
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भक्तपरु खररपाटीजस्थत क्िारेण्टाइन व्यिस्थापन स्थलमा ल्याएको। स्िास्थ्य परीक्षणपश् चात ्
तनजहरूलाई क्िारेण्टाइन अितध समाप् त भएपतछ सकुशल र्र वफतात पठाइएको। 

 तमतत २०७६/०९/०२ गते नेपाली सेना र काठमाडौं महानगरपातलकािीच का.म.न.पा.का 
स्थानीयिासीले िीरेन्त्द्र अस्पताल, छाउनीमा हेमोडायलासीस (मगृौला उपचार) गनत पाउने सम्िन्त्धी 
सम्झौता भएको । 

 पोखरा र इटहरीमा तनमातणाधीन सैतनक अस्पताल तनमातण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको।  
 नेपाली सेनाका वितभन्त् न स्थानहरूमा रहेका सपतदंश उपचार केन्त्द्रहरूिाट ८९ जनाले उपचार पाई 

लाभाजन्त्ित भएका ।  

8. आतथतक िषत २०७5/७6 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणत कायतहरूिः 

(क)  नीततगत/काननुी/सधुारतफत िः 

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत‚ २०७३ लाई पनुरािलोकन गरी नयाुँ रावष्ट्रय सरुक्षा नीतत, २०७५ नेपाल सरकार, 
मजन्त्रपररषद्िाट जारी भएको। 

 नेपालको संविधान तथा मलुकुमा नयाुँ जारी भएका देिानी संवहता, फौजदारी संवहताका प्रािधानहरू 
िमोजजम हनुे गरी सैतनक ऐन, २०६३ मा तत्काल संशोधन गनुतपने विषयहरूलाई केही नपेाल ऐन 
संशोधन गने विधयेकमाफत त संशोधन गररएको।  

 नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (३) को प्रािधानिमोजजम रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद्को िावषतक 
प्रततिेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतत समक्ष पेश गररएको। 

 सैतनक सेिा तनयमािली (पवहलो संशोधन), २०७५ र सैतनक प्रावितधक सेिा तनयमािली, २०७६ स्िीकृत 
भई कायातन्त्ियनमा आएको।यसिाट द्वन्त्द्वकालमा िीरगतत प्राप्त गरेका तथा दरु्तटनामा परेका नेपाली 
सेनाका सैतनकहरूलाई उजचत क्षततपूततत/सवुिधा प्रदान गनत काननुी आधार तयार भएको।  

 सैतनक सेिा (दोस्रो संशोधन) तनयमािली, २०७५ र सैतनक प्रावितधक सेिा तनयमािली, २०७६ स्िीकृत 
भई कायातन्त्ियनमा आएको। 

 शाजन्त्त सेनामा भाग तलन जाने सकल दजातका सैतनकहरूको छनौटलाई थप तन्पक्ष¸िस्ततुनष्ठ र पारदशी 
िनाउन नयाुँ ‘’शाजन्त्त सेना छनौट कायतवितध, २०७५’’ स्िीकृत गरी कायातन्त्ियनमा आएको।  

(ख) भौततक संरचना तनमातण तथा भकूम्पोत्तर पनुतनतमातण / सधुारतफत िः 

 आ.ि.२07५/7६ मा िङ्करदेजख व्यारेकसम्म कायतक्रममा वितनयोजजत िजेटिाट १ सय ६९ भिन तनमातण 
कायत सम्पन्न गररएको।  

 नेपाली सेनाअन्त्तगतत तनमातणाधीन पाुँचिटा ठूला भिनहरूमध्ये सैतनक मखु्यालय (Army Headquarters), 
भद्रकालीको सम्माननीय राष्ट्रपततज्यूिाट उद्र्ाटन भएको। साथै, सैतनक प्रहरी गण, भद्रकाली‚ लक्ष्मी 
तनिास, महाराजगञ्ज र गणेश दल गण, तोपखानाको तनमातण सम्पन्त् न भएको। 
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 वि.सं. २०७२ सालको भकूम्पका कारण नेपाली सेनाको मखु्यालय लगायत क्षतत पगुकेा संरचनाहरुमध्ये 
आ.ि. २०७५/७६ को अन्त्त्यसम्म वितनयोजजत रकमिाट 6 सय 97 भौततक पूिातधारहरूको ममतत तथा 
रेिोवफट र 69 नयाुँ भौततक पूिातधारहरूको पनुतनतमातण गररएको। 

 नेपाली सेनािाट तमतत २०७५ चैर १७ गते रातत आएको हािाहरुी र चक्रिातका कारण िारा र पसात 
जजल्लाका वितभन्न स्थानहरूमा क्षतत पगुकेा र्रहरूमध्ये ८ सय ६९ र्रहरूको सम्पूणत तनमातण कायत सम्पन्न 
भई तमतत २०७६।०५।१८ गते र्रिारविहीन सम्िजन्त्धत जनतालाई हस्तान्त्तरण गररसवकएको। 

(ग) रावष्ट्रय गौरि तथा रावष्ट्रय महत्त्िका वितभन्न सडक आयोजना तनमातणतफत िः 
अ. काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रतुमागत सडक आयोजनातफत िः 
 काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रतुमागत सडक आयोजनाको विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन (DPR) तयार गने कायतको 
लातग छनौट भएको कोररयाको Soosung Engineering & Consulting फमतिाट २०७५ मार्मा DPR 

तयार भई पेश भएको। 

 जग्गा अतधग्रहण कायतमा ३९ जनाको लालपूजात प्राप्त भएको र कुल जम्मा १७ हजार ९ सय ८० 
रुख कटान गररएको। 

 आयोजनाको केन्त्द्रीय कायातलय खोकना िेश क्याम्प र धेदे्र िेश क्याम्पको तनमातण कायत सम्पन्न 
भएको। 

 सरुुङ्ग र पलुिाहेक तनमातण गनुतपने ५४ वक.तम. सडक खण्डमध्ये अथतिकत  कवटङ्ग, वफतलङ्ग 
कायतअन्त्तगतत द्रतुमागतको २५.४४ वक.तम. खण्डमा १०० प्रततशत, १०.९२ वक.तम. खण्डमा ८० 
प्रततशत र १६.०९ वक.तम. खण्डमा ५० प्रततशत कायत सम्पन्न।  

 ७ िटा िेतलतिज उपलब्ध भएकोमा ४ सेट जडान कायत सम्पन्न।  
 

आ. जाजरकोट -डोल्पा (दनैु) सडक 

 नेपाली सेनालाई जजम्मेिारी प्राप्त १०३.४ वक.तम. सडकको ियाक सम्पन्न गरी सडक विभागलाई 
हस्तान्त्तरण गररएको। 

 तरपरुाकोट (सपुानी)-दनैु खण्डको थप १४.३ वक.तम.को मोड सधुार तथा चौडा गने कायत सम्पन्न। 

 कुल ११७.७ वक.तम.सडकको ियाक खोल्न ेकायत सम्पन्न।  
इ. कालीगण्डकी कोररडोर (ररडी-रुद्रिेनी-पालङु्गखोला-मालढुङ्गा खण्ड) 
 ररडी-मालढुङ्गा ८० वक.तम. सडक ८ तम.चौडाइिाट १० तम.चौडाइ गने लक्ष्यिमोजजम ३१ वक.तम. 
ियाकलाई १० तमटर चौडा गने कायत सम्पन्न भएको।  
 सडक आयोजना अन्त्तगतत वितभन्न स्थानहरूमा ५ िेतलतिजको तनमातण कायत सम्पन्न। 

ई. कणातली कोररडोर (खलुाल-लैफु तसतमकोट खण्ड) 
 कुल लम्िाइ १२३ वक.तम.मध्ये आ.ि. २०७५/७६ मा १४ वक.तम. ियाक तनमातण गने 
लक्ष्यअनसुार कायत सम्पन्न भई आ.ि.को अन्त्त्यसम्म १०६ वक.तम. ियाक तनमातण कायत सम्पन 
भएको।  
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 सडक आयोजनाअन्त्तगतत वितभन्न स्थानहरूमा ४ िेतलतिज तनमातण कायत सम्पन्न।  
 ११५ वक.तम.सकेगाड गा.पा.को खच्चामा नयाुँ िेश क्याम्प तनमातण कायत सम्पन्न।  

 

उ. िेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाकेभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना 
 िेनीर्ाट-आरुर्ाट-लाके भञ्ज्याङ्ग सडक (११८ वक.तम.) अन्त्तगतत आ.ि. २०७५/७६ मा ९.२ 
वक.तम. ियाक खलुा गने लक्ष्यअनसुार कायत सम्पन्न भई आ.ि.को अन्त्त्यसम्म २६ वक.तम. ियाक 
तनमातण सम्पन्न भएको। 

 माछा खोला ९ वक.तम.मा िेतलतिज जडान गनत अिटुमेण्ट तनमातण कायत सम्पन्न। 

 २६ वक.तम.सल्लेरीमा नयाुँ िेशक्याम्पको स्थापना गने कायत सम्पन्न। 

 

(र्) र्द्वपक्षीय सहायता आदान-प्रदान तथा अन्त्तरातवष्ट्रय मञ्चहरूमा सहभातगतािः 
 तमरराष्ट्र चीनका रक्षा मन्त्रीको तनमन्त्रणामा चीनको राजधानी िेइजजङ्गमा २४-२६ अक्टोिर २०१८ 
मा आयोजजत 8th Xiangshan Forum मा सहभागी भई अन्त्तरातवष्ट्रय समदुायसमक्ष उपप्रधानमन्त्री तथा 
रक्षा मन्त्रीले नपेालले संयकु्त राष्ट्रसंर्को आह्वानमा शाजन्त्त सेना खटाई अन्त्तरातवष्ट्रय शाजन्त्त स्थापनामा 
परु् याइएको योगदान र आगामी र्दनमा शाजन्त्त सेना पररचालनमा गररनपुने सधुारका विषयमा नपेालको 
धारणा प्रस्ततु गनुतभएको। ती भ्रमणहरूको दौरान चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउन े१५० तमतलयन 
ययुान (कररि रु. २ अित ५० करोड नेपाली रुपैँया िरािर)को मानिीय सहायता तथा विपद् 
व्यिस्थापनसम्िन्त्धी सैन्त्य सहायता आदान-प्रदान सम्झौतामा दईु देशिीच हस्ताक्षर भएको।  

 संयकु्त राष्ट्रसंर्को आह्वानमा शाजन्त्त स्थापनाथत UNIFIL तमशन लेिनानमा तैनाथ नेपाली शाजन्त्त सेना 
गणको अपरेशन¸ िन्त्दोिस्तीलगायत विविध पक्षहरूको तनरीक्षण गरी आिश्यक तनदेशन र्दने 
तसलतसलामा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीिाट २०७५।०५।१५ गतेदेजख ऐ. १८ गतेसम्म 
लेिनानको औपचाररक भ्रमण सम्पन्न भएको। सो अिसरमा संयकु्त राष्ट्रसंर् शाजन्त्त स्थापना तमशनका 
उच्च पदातधकारीका साथै लेिनानका उच्च पदातधकारीहरूसुँग UN Peace Keeping Operation लाई 
थप प्रभािकारी िनाउने विषयमा छलफल भएको। 

 तमरराष्ट्र पोल्याण्डका रक्षा मन्त्रीको तनमन्त्रणामा तमतत २०७५।०५।१९ गतेदेजख ऐ. २३ गतेसम्म 
पोल्याण्डमा आयोजना भएको 26th International Defence Industry Exhibition मा उपप्रधानमन्त्री 
तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलले नपेाली प्रतततनतधमण्डलको नतेतृ्ि गदै सहभागी हनु ु भएको। 
उक्त अिसरमा दईु देशका रक्षा मन्त्रीहरूिीच र्द्वपक्षीय वहतका वितभन्न विषयमा छलफल भएको।  

 तमतत २०७५।१२।१५ देजख ऐ १८ गतेसम्म संयकु्त राष्ट्रसंर्को मखु्यालय, न्त्यूयोकत मा आयोजजत 
United Nations Peacekeeping Ministerial Conference on Uniformed Capabilities, Performance 

and Protection कायतक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले नेपालको तफत िाट भाग 
तलनभुई नपेालको अिधारणा प्रस्ततु गनुतभएको। 

 नेपाल र भारतमा पालैपालो हनु े गरेको Nepal-India Bilateral Consultative Group on Security 

Issues (BCGSI) को तेह्रौँ िैठक १३-१४ तडसेम्िर २०१८ तदनसुार २७-२८ मंतसर २०७५ मा 
काठमाडौँमा आयोजना भएको। उक्त िैठकमा दईु देशिीच सरुक्षा सरोकारका वितभन्न विषयहरूमा 
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छलफल हनुकुा साथै दईु देशका सेनाहरूिीच सरुक्षा सहयोग उपकरण आदान-प्रदान तथा तातलमहरू  
प्रदान गने विषयमा विस्ततृ छलफल भई वितभन्न तनणतय तथा समझदारी भएको। 

(ङ) नपेाली सेनाको विपद् व्यिस्थापन क्षमता अतभिवृद्धतफत िः 

 नेपाली सेनाको विपद् व्यिस्थापन क्षमता अतभिवृद्धअन्त्तगतत लाइट हेतलकप्टर २ र तमतडयम हेतलकप्टर १ 
को साथै वितभन्न उपकरणहरू खररद कायत सम्पन्न भएको। 

 तरभिुन अन्त्तरातवष्ट्रय विमानस्थल पररसर तथा नपेालको अन्त्य भागमा विमान दरु्तटना भएमा तत्काल 
उद्धार तथा राहत कायतको लातग नं. १४ िावहनी हाता (एयरपोटत) मा २४ (चौिीसै) र्ण्टा रहने गरी 
२०७५ िैशाखिाट ४५ जनाको उद्धार टोली तैनाथ गररएको। 

 

(च) प्रकृतत संरक्षणतफत िः 
 नेपाली सेनािाट आतथतक िषत २०७५/७६ र चाल ुआ.ि.को मंतसर मसान्त्तसम्म चरेु क्षेरमा समेत 

गरी देशभर १ लाख ३६ हजार फलफूलका तिरुिासवहत कुल ६ लाख संख्यामा िकृ्षारोपण 
गररएको।  

 नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषद् को तमतत २०७५/०२/१३ को तनणतयानसुार रावष्ट्रय तनकुञ्ज तथा 
पयातिरण संरक्षणमा उल्लेखनीय कायत गरे िापत ्नेपाली सेनालाई प्रकृतत संरक्षण पदक प्रदान गने 
तनणतय भएको। 

 

(छ) तातलम प्रजशक्षणतफत िः 
 नेपाली सेनालाई समयानकूुल चसु्त र व्यािसावयक िनाउन तथा सैतनकहरूको िजृत्त विकास तथा 

पेशागत ज्ञान र क्षमता अतभिवृद्धका लातग आ.ि.२०७५/७६ मा वितभन्न तातलमहरू सञ्चालन 
गररएको। यस अन्त्तगतत स्िदेशमा सञ्चातलत वितभन्न प्रकारका २ हजार ३ सय ७७ तातलममा १ 
लाख १३ हजार २ सय ७७ जनाले र विदेशमा ६ सय ८७ जनाले प्रजशक्षण तलएको।  

 वितभन्न तमरराष्ट्रहरूका सेना र नेपाली सेनािीच संयकु्त रूपमा वितभन्न अभ्यास/सेतमनारहरू सञ्चालन 
गररएको।  

 रावष्ट्रय सेिा दलिाट राष्ट्रप्रतत समवपतत र अनशुातसत राष्ट्रसेिक यिुा उत्पादन गने उदे्दश्यअनरुूप आ.ि. 
२०७५/७६ मा ७ हजार 7 सय 4 जनालाई रावष्ट्रय सेिा दलको तातलम र्दइएको। साथै, रावष्ट्रय 
सेिा दलको तातलमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गने योजना मतुाविक आ.ि.२०७५/७६ िाट 
लाग ुहनुे गरी मलुकुका वितभन्न ६ स्थानमा रावष्ट्रय सेिा दल जशक्षालयहरू स्थापना गररएको। 

 वहमाली क्षेरका १४ जजल्ला र दजक्षणी तछमेकी राष्ट्रसुँग सीमाना जोतडएका २५ जजल्लाहरूका 
सितसाधारण जनतासुँगको सम्िन्त्धलाई अझ सदुृढ िनाई सरुक्षाको प्रत्याभतूत प्रदान गनत, सम्भावित 
आपरातधक गततवितधलाई तनरुत्सावहत गनत र स्थान विशेषमा तैनाथ फौजलाई जजम्मेिारी क्षेरसुँग 
पररजचत गराउन अपरेसन "वहमाल दशतन" र अपरेसन "मनसनु" सञ्चालन गररएको। 

(ज) अन्त्तरातवष्ट्रय शाजन्त्त स्थापना कायतमा सहयोगिः 
संयकु्त राष्ट्रसंर्को आह्वानमा विश्वका वितभन्न द्वन्त्दग्रस्त मलुकुहरूमा शाजन्त्त स्थापना कायतमा योगदान गने 
क्रममा वितभन्त् न १२ तमसनहरूमा कररि ५ हजार १ सय जना नेपाली सैतनकहरू सहभागी भएको।  
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(झ) नपेाली सेनािाट सञ्चातलत स्िास्थ्य सेिासवुिधा तथा जनवहतकारी विविध कायततफत िः  
 सिै प्रदेशहरूमा १-१ सैतनक अस्पताल तनमातण गरी सैतनक तथा गैरसैतनक सिैलाई सहज र सलुभ 

रूपमा स्िास्थ्योपचार सेिा उपलब्ध गराउने क्रममा प्रदेश नं. ५ को नेपालगञ्जमा अपरेशन 
तथएटरसवहतको सैतनक अस्पताल सञ् चालनमा आएको।  

 काठमाडौँको महाकंालजस्थत Tri-Chandra Military Hospital (TCMH) को तनमातण कायत पूरा भई 
डेण्टल, फामेसी सवुिधा तथा Observation Room सञ्चालनमा आएको।त्यस्तै, वफजजयोथेरापी, िाल 
ओवपडी¸ इमजेन्त्सी, प्याथोलोजी तथा रेतडयोलोजी सेिा सञ् चालनमा आएको।  

 सैतनक अस्पतालमा तिरामीको स्िास्थ्यलाई लजक्षत गरी अत्यािश्यक अजक्सजन ग्याुँसको मागलाई 
सरलीकरण गदै लैजाने योजनाअनरुूप ररपमुर्दतनी अजक्सजन प्लाण्टिाट आ.ि. २०७५/७६ मा ३१ 
हजार ८ सय ५८ ठूलो तसतलण्डर र ८ सय ७ सानो तसतलण्डर अजक्सजन उत्पादन गररएको। 

 मगृौलासम्िन्त्धी रोग लागकेा तिरामीहरूलाई उपलब्ध हनुे हेमोडायलातसस सेिालाई व्यिजस्थत गनत 
िीरेन्त्द्र सैतनक अस्पताल भिनमा Haemodialysis Satellite Pharmacy सञ् चालन गररएको। साथै, 

Critical Care लाई लजक्षत गरी स्थापना गनत लातगएको Critical Care Satellite Pharmacy सञ्चालनका 
लातग िीरेन्त्द्र अस्पतालिाट व्यिस्थापन कायत भइरहेको।  

 आधारभतू स्िास्थ्य सेिािाट िजञ् चत नागररकहरूको लातग तनिःशलु्क स्िास्थ्य सेिा, दगुतम विकट 
क्षेरमा लर् ुखानेपानी आयोजना, स्थानीय सडक तनमातण, िकृ्षारोपण जस्ता जनवहतका कायतहरूद्वारा 
सेना र नागररकहरूिीचको सम्िन्त्ध थप मजितु िनाउने क्रममा देहायका कायतहरू गररएकोिः 
o तनिःशलु्क स्िास्थ्य सेिा प्रदान – ८२ हजार ९ जना। 

o रक्तदान – २ सय २ जना सैतनक व्यजक्तहरूिाट। 

o श्रमदान – ५४ हजार ३ सय ६५ जना सैतनक व्यजक्तहरूिाट। 

o ५ सय ८ स्थानमा भएको आगलागी तनयन्त्रणमा सेना पररचातलत। 

o Improvised Explosive Device (IED) तनज्क्रय - ८८ स्थान। 

o Mine Risk Education (MRE) -५२३ स्थानहरूमा सञ् चालन तथा लाभाजन्त्ित संख्या 19 हजार 
60 जना। 

 हिाई उद्धार – २ सय ७५ जना विपद प्रभावित। 

 सपतदंश उपचार सेिा उपलब्ध गराइएको संख्या – ३ हजार ३६ जना। 

 

9. आतथतक िषत २०७5/७6 को खदु िजेट तथा खचतको यथाथत वििरण: 
चाल ुखचत                    (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 

3450113 रक्षा मन्त्रालय 71645 53294 74.39 

3450123 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 40700 34539 84.86 
3450133 जंगी अड्डा 36393280 36765788 101.02 
3450143 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 510600 469201 91.89 
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ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 

3450153 िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 725700 735896 101.4 
3450163 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 79400 80952 101.96 
3450183 रावष्ट्रय सेिा दल 299952 294841 98.3 
3450193 अतत विजशष्ट व्यजक्तहरुको सरुक्षा 13000 13000 100 
   जम्मा 38134277 38447511 100.82 

   

पुुँजीगत खचत                      (रु. हजारमा) 
ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 

3450114 रक्षा मन्त्रालय 128200 75777 59.11 
3450124 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 2100 2100 100.00 
3450134 जंगी अड्डा 12043729 11455229 95.11 
3450144 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 79000 79000 100.00 
3450154 िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 50000 49998 100.00 
3450164 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 8000 7926 99.08 
3450184 रावष्ट्रय सेिा दल 170200 168133 98.79 
   जम्मा 12481229 11838163 94.85 

 

10. आतथतक िषत २०७6/७7 मा वितनयोजजत िजेट तथा २०७6 फागनु मसान्त्तसम्मको खचतको 
अिस्था: 

 चाल ुखचत                   (रू. हजारमा)  
ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 

345000113 रक्षा मन्त्रालय 79100 37249 47.09 
345000123 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 45000 27388 60.86 
345010113 जंगी अड्डा 40194657 27186454 67.64 
345010123 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 550000 263654 47.94 
345010133 िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 714200 476444 66.71 
345010143 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 81500 71188 87.35 
345010153 रावष्ट्रय सेिा दल 331650 257422 77.62 
345010163 अतत विजशष्ट व्यजक्तहरुको सरुक्षा 13000 7435 57.19 
 जम्मा 42009107 28327234 67.43 
पुुँजीगत खचत                                     (रू. हजारमा) 
ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 

345000114 रक्षा मन्त्रालय 64000 2379 3.72 
345000124 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् 2800 971 34.69 
345010114 जंगी अड्डा 10194739 3956543 38.81 
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ि.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायतक्रम खदु िजेट खचत प्रततशत 
345010124 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 79000 1936 2.45 
345010134 िीरेन्त्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्त्ट सेन्त्टर समेत) 10000 0 0 
345010144 सैतनक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज 7500 4338 57.84 
345010154 रावष्ट्रय सेिा दल 305350 73473 24.06 

 जम्मा 10663389 4039640 37.88 
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१.  पषृ्ठभतूम: 
िन तथा िातािरण मन्त्रालयको प्रमखु जिम्मेिारीमा िन, िातािरण तथा िलिाय ु पररिततनका क्षेरहरू 
समािेश छन।् िन क्षेरअन्त्तगतत मूलतः िन, िन्त्यिन्त्त,ु िनस्पतत, िैविक विविधता र िलाधारहरूको दिगो, 
समािेशी र सहभातगतामूलक व्यिस्थापन तथा ततनबाट प्राप्त िस्त ुर सेिाको न्त्यायोजित उपयोग गने विषय 
पितछन।् िातािरण क्षेरतर्त  सरकार, समिुाय र तनिीक्षेरको सहयोग तथा सहकायतमा प्रिूषण तनयन्त्रण, 

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन, हररयाली प्रिर्द्तन, िातािरणीय मापिण्डको तनधातरण र िातािरणीय प्रभािको तनयमन 
रहेका छन।् िलिाय ुपररिततन क्षरेतर्त  मानि समाि र प्राकृततक िातािरणमा िलिाय ुपररिततनले पारेका 
िा पानत सक्न ेप्रभािहरूबाट बच्न अनकूुलनका उपायहरूको खोिी र विस्तार गनुत, त्यसका तनजम्त अन्त्तरातविय 
वित्त, प्रवितध र ज्ञानमा पहुुँि बढाउन,ु िलिाय ुपररिततनको न्त्यूनीकरण हनु ेगरी स्रोतको व्यिस्थापन गनुत र 
हररतगहृ गयाुँसको उत्सितनको तनयतमत मापन गनुत िस्ता वियाकलाप रहेका छन।् यी तीनिटै कायतक्षरेमा 
लैंविक तथा सामाजिक समािेशीकरण, अध्ययन-अनसुन्त्धान, क्षमता विकास र शासकीय सधुार प्रमखु 
अन्त्तरसम्बजन्त्धत पक्षहरू हनु।् 
 

२. िीर्तकालीन सोि: 

िन क्षेरको दिगो व्यिस्थापन, सर्ा, स्िच्छ र हररत िातािरण तथा िलिाय ुअनकूुलन व्यिजस्थत समािको 
तनमातणबाट नेपालको आतथतक, सामाजिक र साुँस्कृततक समवृर्द् र सखुमा योगिान।  
 

३. उद्दशे्य: 

िनसम्बन्त्धी 
 िन क्षेरको उत्पािकत्ि उत्पािन र िातािरणीय सेिामा अतभिवृर्द् गने, 
 िन पैिािारमा आत्मतनभतर भई मूल्य अतभिवृर्द्सवहत तनयातत प्रिर्द्तन गने, 
 संरजक्षत क्षेर, सीमसार क्षेर तथा िन व्यिस्थापन पर्द्ततहरूबाट पयतटन प्रिर्द्तनमा उल्लेख्य योगिान 

परु् याउने, 
 िन, िनस्पतत, िन्त्यिन्त्त ुतथा िैविक विविधताको संरक्षण पनुस्थातपना र दिगो उपयोग गने, 
 िन क्षेरको संरक्षण र सोको बहआुयातमक उपयोग गने, 
 र्लरू्ललगायतका कृवष िनको विकास र संरक्षण गरी िन क्षेरलाई आतथतक उपाितनको माध्यमको 

रूपमा विकास गने, 
 हालको िन क्षेरलाई र्ट्न नदिई वितभन्न प्रकारबाट क्षतत भएका िनको पनुस्थातपना गने, 
 िलाधार क्षेरहरूको एकीकृत व्यिस्थापनबाट िल र भतूमको संरक्षण गने, 
 काितन उत्सितन न्त्यूनीकरण गने नपेालको समग्र लक्ष्यमा िन क्षेरबाट योगिान परु् याउन,े 
 िन क्षेरको शासकीय सधुार गिै प्राप्त लाभको न्त्यायोजित वितरण गने, 
 िन क्षेरको अध्ययन अनसुन्त्धान शैजक्षक गणुस्तर तथा क्षमता अतभिवृर्द् गने। 
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िातािरणसम्बन्त्धी 
 िल, िाय,ु माटो, ध्ितन, विद्यतु-िमु्बकीय तरि, रासायतनक र रेतडयोधमीलगायत सबै प्रकारका 

प्रिूषणको रोकथाम तनयन्त्रण र न्त्यूनीकरण गने, 
 र्रेल ुऔद्योतगक तथा सेिा क्षेरलगायत सबै स्रोतबाट तसजितत र्ोहोरमैलाको व्यिस्थापन गने, 
 शहरी तथा नगर क्षेरमा उद्यान विकास तथा हररयाली विस्तार गने, 
 विकासका सबै आयामहरूमा िातािरणीय िासोलाई मूलप्रिाहीकरण गने, 
 प्रिूषण पीतडतलाई िातािरणीय न्त्यायको सतुनजितता गने, 
 िातािरण संरक्षण तथा प्राकृततक स्रोतको दिगो व्यिस्थापनमा िनसहभातगता िटुाउने, 
 िततमान तथा भािी पसु्ताबीिमा न्त्यायोजित हनुे गरी प्राकृततक तथा मानि तनतमतत स्रोतहरूको उपयोग 

गने, 
 िातािरण संरक्षण र व्यिस्थापनका लातग शोध अनसुन्त्धान र क्षमता अतभिवृर्द् गने, 
 िमीनको प्रयोग भ-ूउपयोग योिनाबमोजिम गने, 
 उपलब्ध स्रोत साधनको पनुः प्रयोग र पनुः प्रशोधन गने। 

 िलिायसुम्बन्त्धी 
 सङ्कटापन्न र िोजखमपूणत अिस्थामा रहेका व्यजि, पररिार, समूह र समिुायको िलिाय ु पररिततन 

अनकूुलन क्षमता अतभिवृर्द् गने, 
 िलिाय ुपररिततनका प्रततकूल प्रभािको िोजखममा रहेका पाररजस्थतीकीय प्रणालीहरूको उत्थानशीलता 

विकास गने, 
 न्त्यून काबतन उत्सितन विकासको अिधारणा अिलम्बन गिै हररत अथततन्त्रको प्रिर्द्तन गने, 
 िलिाय ु पररिततन न्त्यूनीकरण र अनकूुलनका लातग राविय तथा अन्त्तरातविय वित्तीय स्रोतहरूको 

न्त्यायोजित पररिालन गने, 
 िलिाय ुपररिततनसम्बन्त्धी अनसुन्त्धान, प्रवितध विकास र सूिना सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी   बनाउने, 
 राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेरका नीतत, रणनीतत, योिना तथा कायतिमहरूमा िलिाय ुपररिततनका 

विषयहरूलाई एकीकृत गने, 
 िलिाय ुपररिततन न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलन कायतिमहरूमा लैविक तथा सामाजिक समािेशीकरणलाई 

मूलप्रिाहीकरण गने। 

४. कायतक्षरे: 

नेपाल सरकार (कायतविभािन) तनयमािली, २०७4 बमोजिम मन्त्रालयले सम्पािन गनुतपने कायतहरू 
िेहायअनसुार रहेका छन:् 

 राविय िनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 राविय िनको सिेक्षण, िगीकरण, नाप नक्सा र सीमाङ्कन, 

 तनिी िन, साितितनक िन, सरकारी िन, धातमतक िन, सामिुावयक िन, साझेिारी िन, कबतुलयती िन, िक्ला 
िनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 िन्त्यिन्त्त ुर िरािरुुिीसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 
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 राविय तनकुञ्ज, िन्त्यिन्त्त ुआरक्ष तथा तसकार आरक्ष र सीमसार क्षेरसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड, 

योिना तथा कायातन्त्ियन, 

 हात्तीसार, 

 प्राणी उद्यान (जितडयाखाना) सम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 मध्यिती क्षेर तथा संरक्षण क्षेर व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत र मापिण्ड, 

 िैविक विविधता, प्राकृततक िातािरण संरक्षण, सिपुयोग र स्रोतको व्यिस्थापन, 

 िन्त्यिन्त्त,ु िैविक विविधता र िन पैिािार ओसारपसार एिं अपराध तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, 

मापिण्ड, कायातन्त्ियन र तनयमन, 

 िन क्षेर अततिमण र िन क्षेरको भ-ूउपयोगको पररिततन, 

 िनस्पतत उद्यान र िनस्पतत पवहिान तथा अतभलेखीकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 हािेररयम व्यिस्थापन, 

 िनस्पततहरूको रासायतनक गणुहरूको परीक्षण, प्रयोगशाला, प्रत्यायन, प्रमाणीकरण र गणुस्तर, 

 आनिुांजशक स्रोत, िलुतभ तथा लोपोन्त्मखु प्रिातत र आयाततत प्रिातत, 

 िातािरण, िलिाय ुपररिततन, िलिाय ुपररिततन अनकूुलन, न्त्यूनीकरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापिण्ड, 

 काबतन सेिा र काबतन सजितत, 

 अन्त्तर प्रािेजशक ििल, वहमाल, िन, संरक्षण क्षेर, िैविक विविधता तथा भ-ूिलाधार क्षेरको संरक्षण, 

सम्बर्द्तन र व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 अन्त्तरिेशीय िन तथा िन्त्यिन्त्तसुम्बन्त्धी विषय, 

 िन, िनस्पतत, िातािरण तथा िलिाय ुपररिततनसम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान, 

 प्राकृततक निी नाला, ताल तलैया, पोखरी, सीमसार एिं िलाधार क्षरेको िातािरणीय संरक्षण एिं 
स्िच्छता कायमसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 िाय ुर िायमुण्डलको गणुस्तर, मापिण्ड, अनगुमन र लेखािोखा, 
 हररत अथततन्त्रसम्बन्त्धी नीतत र मापिण्ड, 

 विवकरण, िल, ठोस, तापीय, नाभकीय, विद्यतुीय, िमु्बकीय, रसायन, ध्िनीलगायतका प्रिूषण तनयन्त्रण, 

 हररतगहृ गयासको मापिण्ड र तनयमन, 

 रावियस्तरमा िातािरणीय सूिना प्रणाली, 
 िातािरणीय प्रभाि अध्ययनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापिण्ड र तनयमन, 

 रािपतत िरेु तरार्त मधेश संरक्षण विकास सतमतत, राविय प्रकृतत संरक्षण कोष, 

 सशस्त्र िन रक्षक, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरातविय संर्संस्थासुँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पकत  र समन्त्िय, 
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 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साितितनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदिको सिालन र 
तनयमन, 

 नेपाल िन सेिाको सिालन। 
 

५. आतथतक िषत 207६/७७ को बिेट ििव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायतिमका बुुँिाहरूको 
207६ र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 

बुुँिा नं. बिेट ििव्यको संजक्षप्त व्यहोरा  प्रगतत 

११७ नेपालीहरूको िीिनपर्द्तत र समवृर्द्को 
आधारको रूपमा रहेको िन सम्पिाको 
सन्त्ततुलतरूपमा संरक्षण र उपयोग गररनेछ। 
िन क्षेरको सम्बर्द्तनमार्त त ् िातािरणीय 
सन्त्तलुन कायम गिै िनिन्त्य क्षेरको 
बहउुपयोग गरी आय र रोिगारी तसितनालाई 
प्राथतमकता दिर्नेछ। संर्, प्रिेश र स्थानीय 
तह एिं िन उपभोिा समूहहरूको सहकायत 
र समन्त्ियमा बहउुपयोगी िन र ब्लक र्रेष्ट 
विस्तार एिं िैज्ञातनक िन व्यिस्थापन गरी 
िन संरक्षण तथा िनश्रोतको दिगो उपयोगको 
व्यिस्था तमलार्नेछ। 

 िन क्षेरका वितभन्न वियाकलापहरूबाट २६ 
लाख २६ हिार श्रमदिन रोिगारी तसितना 
भएको। 

 ६ सय  हेक्टर िन अततिमण हटाई पनुस्थातपना 
भएको। 

 राविय तथा तनिी िनबाट १ करोड २ लाख क्यू 
वर्ट काठ उत्पािन भएको। 

 पनुतनतमातणका लातग २९ हिार ४ सय ६२ क्यू 
वर्ट जिरान काठ आपूततत भएको। 

११८ आगामी आतथतक िषतलाई “िकृ्षारोपण िषत” 
र्ोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा र्लरू्लका 
तबरुिा रोपण कायत अतभयानकै रूपमा अजर् 
बढार्नेछ। खाली िन क्षेर, निी उकास क्षेर, 

साितितनक िगगाहरू तथा तनिी िनमा 
र्लरू्ल तथा ितडिटुीका तबरुिा रोप्ने 
कायतिम अतभयानका रूपमा सिालन  
गररनेछ। र्लरू्लका तबरुिा उत्पािन गने 

नसतरीको स्थापना र विकास गनत सरकारीका 
अततररि तनिी र सहकारी क्षेरलाई समेत 

प्रोत्सावहत गररनेछ। 

 आतथतक िषत २०७६/७७ लाई िकृ्षारोपण िषत 
र्ोषणा गरेको र 2076 र्ाल्गणु मसान्त्तसम्म 
७ लाख 29 हिार र्लरू्ल तथा ९० लाख 
७७  हिार काष्ठ तथा गैरकाष्ठिन्त्य गरी िम्मा 
९८ लाख ६ हिार तबरुिा उत्पािन भएको। 

११९ ितडबटुीलगायत िनमा आधाररत हररत उद्योग 
तथा व्यिसायको प्रिर्द्तन तथा विस्तार 
गररनेछ। ितडबटुीिन्त्य िनस्पततहरुको 
भेरार्टी विकास कायतिममार्त त ् उपयिु 
प्रवितध र प्रिाततहरूको पवहिान र विस्तार 

 २८ स्थानमा २ सय ८० हेक्टरमा ितडबटुी 
खेतीका लातग स्थानीय उपभोिासुँग सम्झौता 
भएको। 

 ८ सय ८२ वितभन्न ितडबटुी प्रिाततका 
नमनुाहरूको परीक्षण, विश्लषेण, प्रमाणीकरण, गणु 
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गररनेछ। ितडबटुी उत्पािन तथा प्रशोधन 
केन्त्र कम्पनीमा रूपान्त्तरण गरी सम्भाव्य 
प्रिेशहरूमा न्त्यूनतम ् एक ितडबटुी प्रशोधन 
केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

तनधातरण तथा तसर्ाररस गरी वििेश तनकासीमा 
सहिीकरण गररएको।  

 राविय हिेररयम तथा िनस्पतत प्रयोगशाला 
गोिािरीमा २४ हिार हिेररयम नमूनाहरू 
तडजिटाईिेशन कायत सम्पन्न भएको ।   

 ितडबटुी उत्पािन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेडद्वारा ३० टन सगुजन्त्धत तेल उत्पािन 
भएको। 

 ितडबटुी उत्पािन तथा प्रशोधन कम्पनी 
तलतमटेडद्वारा ४८ लाख ७० थान हितल केयर 
उत्पािन भएको। 

१२० िैविक विविधता तथा िासस्थानको संरक्षण 
गररनेछ। नयाुँ िनस्पतत उद्यानहरूको तनमातण 
गररनेछ। परुाना उद्यानहरूको स्तरोन्नतत 
गररनेछ। नयाुँ प्राणी उद्यानहरूको सम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। सबै संररक्षत क्षेर, 

मध्यिती क्षेर, िनस्पतत उद्यान, प्राणी 
उद्यानलाई प्रकृततमा आधाररत पयतटन 
गन्त्तव्यका रूपमा विकास गररनेछ। 

 संरजक्षत क्षेरतभर ६ सय ४६.१२ हेक्टर र्ाुँसे 
मैिान तनमातण तथा व्यिस्थापन भएको। 

 िन्त्यिन्त्तकुा लातग ४३ पानी पोखरी तनमातण तथा 
ममतत भएको। 

  ३ िटामा  राविय तनकुञ्जमा विद्यतुीय प्रणालीमा 
आधाररत पयतटक सूिना केन्त्र तनमातण तथा 
व्यिस्थापन भएको। 

  संरजक्षत क्षेरमा पयातपयतटन प्रिर्द्तनका लातग ९ 

िटा मिान तनमातण, २० काठेपलु र  १८ पयतटक 
विश्रामस्थल तनमातण  भएको। 

 ५ राविय तनकुञ्जमा होमस्टे प्रिर्द्तन   गररएको। 

 ११ िनस्पतत उद्यानहरूको स्तरोन्नतत भएको। 

१२१ स्थानीय तहमा सामिुावयक िन उपभोिा 
समूहसुँगको सहकायतमा िनमा आधाररत 
उद्यमको विकास गररनेछ। उच्ि पहाडी 
जिल्लाका ग्रामीण क्षेरमा ितडबटुी सकुाउन े
प्रवितध र ितडबटुी भण्डारणका लातग 
सामिुावयक िन उपभोिा समूहका लर् ु
उद्यमहरू स्थापना गररनेछ । 

 ितडबटुी प्रशोधन केन्त्र स्थापनाका लातग 
तनिेजशका स्िीकृत भएको। 

 िनस्पतत विभाग र ितडबटुी उत्पािन तथा 
प्रशोधन कम्पनी तलतमटेड बीि िािरकोटमा 
ितडबटुी प्रशोधन केन्त्र स्थापनाका लातग सम्झौता 
भएको। 

१२२ मानि िन्त्यिन्त्त ु द्वन्त्द्व न्त्यूनीकरणका लातग 
ििल र आिासको मध्यिती क्षेरमा सरुक्षाका 
लातग आिश्यक पूिातधार तनमातण तथा कृवष 
िन प्रिर्द्तन गररनेछ। लोपोन्त्मखु तथा िलुतभ 

 िन्त्यिन्त्त ु पालन तथा प्रिननको मापिण्ड तयार   
भएको। 

 जितिन िदितया र पसात राविय तनकञ्जमा ९ वक.तम. 
मेषिालीसवहतको तारिार तनमातण  भएको।  
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िन्त्यिन्त्तहुरूको प्रिातत संरक्षण कायतयोिना 
तयार गरी गणना गररनेछ। िन्त्यिन्त्तकुो 
व्यािसावयक पालन तथा प्रिननका लातग 
राविय  तनकुन्त्ि विभाग र राविय प्रकृतत 
संरक्षण कोषबाट नमूना अभ्यासको थालनी 
गररने। तालतलैयाहरूको संरक्षण र 
विकासको गरुुयोिना बनाई कायातन्त्ियन 
गररनेछ। 

 जितिन राविय तनकुञ्ज, कोशी िन्त्यिन्त्त ुआरक्ष र 
बदितया राविय तनकुञ्जमा िन्त्यिन्त्त ु उर्द्ार केन्त्र 
तनमातण कायत िारी रहेको। 

 जितिन राविय तनकुञ्जमा ३, बदितया राविय 
तनकुञ्जमा  २, कोशी िन्त्यिन्त्त ु आरक्षमा १ र 
पसात राविय तनकुञ्जमा १ गरी िम्मा  ७  
सीमसार क्षेर  संरक्षण तथा व्यिस्थापन  भएको। 

१२३ रािपतत िरेु संरक्षण कायतिमको संरिनागत 
पररिततन गिै पूिी, मध्य र पजिम क्षेरमा 
आयोिना कायातलयमार्त त ् कायतिम अजर् 
बढार्नेछ। िरेु र भािर क्षेरका गल्छी 
पवहरो तनयन्त्रण तथा खोंिहरूमा िल पनुभतरण 
गररनेछ। कोशी, गण्डकी, कणातली र 
महाकाली िलाधारहरूको एकीकृत व्यिस्थापन 
रणनीतत तयार गरी भ-ूसंरक्षणका 
वियाकलापहरू सिालन गररनेछ। 

 गल्छी/पवहरो तनयन्त्रणका लातग २ सय  संरिना 
तनमातण भएको। 

 भतूमगत िल पनुभतरण र सतहमतुनको पानी 
उपयोगका लातग ८६  पनुभतरण पोखरी िस्ता 
संरिना तनमातण भएको। 

  १८.१५  वक.तम. निी तथा खोला वकनारा 
जस्थरीकरण भएको। 

 २५ हेक्टर क्षेरमा हररत पेवटका तनमातण भएको। 

 १५ स्थानमा पयातपयतटन क्षेर प्रिर्द्तनका लातग 
उद्यान तनमातण, हररयाली प्रिर्द्तन, मजन्त्िर/ताल 
िररपरर तटबन्त्धलगायतका संरिना तनमातण िस्ता 
कायत भएको। 

१२४ प्रिूषण तनयन्त्रण एिं तनयन्त्रणका लातग 
सापेक्षरूपमा िातािरणीय मापिण्डहरू 
पररमाितन तथा तनमातण गरी प्रभािकारी 
कायातन्त्ियनको व्यिस्था तमलाईनछे। राविय 
तथा स्थानीयस्तरमा िलिाय ु पररिततन 
अनकूुलन तथा न्त्यूनीकरणका कायतिमहरु 
सिालन गररनेछ। 

 २ सय १७ स्थानीय अनकूुलन/िलिाय ु
उत्थानशील विकास योिना कायातन्त्ियनमा   
रहेको। 

 ९ सय ३७ हेक्टरमा िलाधार पनुरुत्थानअन्त्तगतत 
प्रथम िरणमा ३ हिार ५ सय तबरुिा रोपण 

कायत सम्पन्त् न भएको। 

 १ स्थानीय अनकूुलन योिना खाका पररमाितन 
भएको। 

 संरजक्षत क्षेरतभरको पयतटकीय क्षेरहरूमा २० 
पटक  र्ोहोरमैला व्यिस्थापन भएको। 

 ६९ स्िीकृत िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
प्रततिेिनको तडजिटाईिेसन भएको। 

प्रिूषण तनयन्त्रण एिं तनयन्त्रणका लातग २८ 
आयोिनाहरूको अनगुमन गरी ६ आयोिनाहरूको 
िातािरणीय परीक्षण भएको। 
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६. आतथतक िषत २०७६/७७ को र्ाल्गनु मसान्त्तसम्ममा सम्पन्त् न भएका महत्त्िपूणत कायतहरुः  
 ३२ आयोिनालाई कुल ४ सय ४8 हेक्टर िन क्षेर उपलब्ध गरार्एको। 

 िलविद्यतु ्उत्पािन, विद्यतुीय प्रसारणलाईन तनमातण, वितभन्न सडक तनमातण आयोिना लगायतका ३४ 
आयोिनाको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन स्िीकृत गररएको। वितभन्न ४३ त्यस्ता आयोिनाको 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गने प्रयोिनाथत तयार गररएको क्षेर तनधातरण प्रततिेिन र कायतसूिी 
स्िीकृत गररएको। 

 2 लाख 88 हिार 1 सय 7५ िना वििेशी तथा 2 लाख 22 हिार 1 सय 3 स्ििेशी 
पयतटकसवहत िम्मा 5 लाख 10 हिार 2 सय 78 िना पयतटकले संरजक्षत क्षेरहरूमा र िनस्पतत 
उद्यान तथा सिर जितडयाखानामा वििेशीसवहत ८ लाख २१ हिार िनाले भ्रमण गरेको। 

 संरजक्षत क्षेरको प्रिेश शलु्क, सरकारद्वारा व्यिजस्थत िनको काठ िाउरा तथा ितडबटुी एिं अन्त्य 
गैरकाष्ठ िन पैिािार तबिीबाट प्राप्त रािस्ि, िररिानाबाट प्राप्त रािस्ि र तनिी तथा सामिुावयक 
िनबाट तबिी भएका िन पैिािारबाट प्राप्त हनुे मूल्य अतभिवृर्द् कर समेत गरी रू.१ अबत २६ करोड 
रािस्ि सङ्कलन भएको। 

 

७. आतथतक िषत २०७५/७६ मा सम्पािन भएका महत्त्िपूणत कायतहरूः 
 राविय िन र तनिी िनबाट १ करोड ९४ लाख क्यू. वर्ट. काठ तथा ४१ हिार ३ सय िट्टा 

िाउरा उत्पािन तथा सङ्कलन भएको। 

 काठ, िाउरा¸ ितडबटुी र पयातपयतटनबाट रू.३ अबत ११ करोड रािस्ि सङ्कलन भएको। 

 कररब १ करोड २० लाख श्रमदिन रोिगारी तसितना भएको। 

 २ हिार ४४ हेक्टर िन अततिमण हटाई िनको पनुस्थातपना गररएको। कुल २ करोड ५ लाख 
तबरुिा उत्पािन/खररि तथा वितरण गरी ४ हिार १ सय हेक्टर क्षेरर्लमा िकृ्षारोपण गररएको। 

 ६४ िटा आयोिनाहरूलाई ५ सय ७७ हेक्टर गरी हालसम्म १७ हिार ३ सय ३१ हेक्टर कुल 
िन क्षेर उपलब्ध गरार्एको। 

 वितभन्न ४४ आयोिनाहरूको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेिन (EIA) र ४ पूरक िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन प्रततिेिन (SEIA) स्िीकृत गररएको र िातािरण संरक्षण ऐन विपररत कायत गने ९ 
उद्योगहरूलाई कारबाही गररएको। 

 ४ लाख २९ हिार ३ सय ५ िना वििेशी पयतटकसवहत िम्मा ७ लाख ६ हिार १ सय ११ िना 
पयतटकले संरजक्षत क्षेरहरूमा तथा वििेशी पयतटकसवहत िम्मा १६ लाख िनाले िनस्पतत उद्यान र 
सिर जितडयाखानामा भ्रमण गरेको। 

 ३४ हिार ६ सय ८६ हेक्टर राविय िन १ सय ४९ सामिुावयक िन उपभोिा समूहहरूलाई 
हस्तान्त्तरण भएको तथा ३ हिार १ सय सामिुायमा आधाररत व्यिजस्थत िनहरूको कायतयोिनाको 
निीकरण भएको। 

 एक साझेिारी िनको कायतयोिना (भारताल) कायतयोिना स्िीकृत भएको। 
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 मानि िन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द्व व्यिस्थापनका लातग तराई संरजक्षत क्षेर र झापाको िलथलमा ११० वक.तम. 
विद्यतुीय तारिार तनमातण तथा ४५ वक.तम. ममतत, ५ सय ८३ हेक्टर र्ाुँसे मैिान व्यिस्थापन तथा 
५ हिार ६७ र्टनाहरूको लातग रू. ८ करोड ९० लाख राहत वितरण भएको।  

 िरेु क्षेरको संरक्षणका रािपतत िरेु तराई मधेस संरक्षण कायतिमअन्त्तगतत ३७ जिल्लाका २९ मखु्य 
निी प्रणालीमा १ सय ६५ गल्छी पवहरो र खहरे तनयन्त्रण, २६ वक.तम. निी खोला वकनारा 
व्यिस्थापन, २२ हेक्टर क्षततग्रस्त भतूमको पनुरुत्थान, ८० रेनिाटर हािेजस्टि ड्याम तनमातण  र १४६ 
हेक्टर अतत संिेिनशील क्षेर (Hot Spot) संरक्षण भएको। 

 िन, िन्त्यिन्त्त ु र िनस्पततको िोरी जशकार तनयन्त्रणका लातग १ सय ७० पटक िोरी जशकार 
तनयन्त्रण जस्िप अप्रशेन र  २६ जिल्लाका ४८ पटक िन्त्यिन्त्त ु अपराध तनयन्त्रण ब्यूरो बैठक 
सम्पन्न भएको। 

 िमक, धनकुटा र िीरेन्त्रनगरमा िाय ुगणुस्तर मापन केन्त्रहरू स्थापना गरी सिालनमा रहेको। 

 िलिाय ुअनकूुलनका प्रयासहरूमा ६ सय ६१ सधुाररएको िलु्हो, एक सौयत ऊिातबाट खानेपानी तथा 
तसुँिार् र १ हिार ५ सय ४० र्रायसी सौयतऊिात िडान भई त्यसबाट कुल २ हिार २ सय ७२ 
र्रधरुी प्रत्यक्षरूपमा लाभाजन्त्ित भएको र िसमा सौयत ऊिातबाट ९१.४ वकलोिाट बराबरको ऊिात 
उत्पािन भएको। 

 राविय हािेररयम तथा िनस्पतत प्रयोगशाला गोिािरीमा १२ हिार ५ सय ७७ हािेररयम 
नमूनाहरूको Digitization कायत सम्पन्न भएको। 

 िैविक सरुक्षा, व्यापाररक महत्त्िका ितडबटुी िनस्पततको गणुस्तरको विश्लषेण, र्ार्टोसेनेटरी 
प्रमाणीकरणलगायत व्यापार तथा तनयातत सहिीकरणका लातग िनस्पतत प्रयोगशालालाई अन्त्तरातविय 
स्तरको ISO 17025/2005 मापिण्डअनसुार ९ पारातमटरमा सम्बन्त्धन (Accreditation)  प्रमाणपर प्राप्त 
भएको।  

  १ हिार 6 सय 18 िटा ितडबटुीिन्त्य नमूना र सारतत्िको विश्लषेण, प्रमाणीकरण तथा तसर्ाररस 
गररएको। 
 

८. आतथतक िषत २०७५/७६ को खिु बिेट तथा खितको यथाथत वििरण: 
िाल ुखित                              (रू. हिारमा 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 
3290113 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 525810 168547 32.05 
3290123 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 289692 185260 63.95 
3290143 तडतभिन िन कायातलयहरु (िन सरुक्षा 

सैतनक समेत) 
209621 42071 20.07 

3290153 िनस्पतत विभाग 187750 145043 77.25 
3290173 राविय तनकुन्त्ि तथा िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षण 

विभाग 
275200 257727 93.65 

3290183 राविय तनकुन्त्ि सरुक्षा टोली (नेपाली 
सेना) 

3209400 3080757 95.99 
3290193 हाजत्तसारहरु 132635 112856 85.09 
3290203 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 41160 40665 98.8 
3290213 िातािरण विभाग 150000 97598 65.07 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 
3291013 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोिना 21900 20054 91.57 
3291023 ितडबटुी विकास कायतिम 21000 19826 94.41 
3291043 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 9028 8714 96.52 
3291063 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन 

कायतिम 
39600 22738 57.42 

3291153 राविय तनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना 885368 801688 90.55 
3291233 रेड र्रेिी तथा िलिाय ुपररिततन 

कायतिम 
330760 161151 48.72 

3291243 रािपतत िरेु - तराई मधेश संरक्षण 
विकास सतमतत 

1532895 1413850 92.23 
3291273 िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग 

प्रिधतन आयोिना 
6700 6435 96.05 

3291543 पिततीय िलाधारहरुको िलिाय ुपररिततन 
समानकूुलन आयोिना 

181370 149180 82.25 
3291563 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  

आयोिना 
85500 51317 60.02 

3291583 नेपाल िलिाय ुपररिततन सहयोग 
कायतिम 

151800 94841 62.48 
3298043 िलाधार संरक्षण तथा ब्यिस्थापन 

कायतिम 
21200 13760 64.91 

3298063 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास 
आयोिना 

23400 23063 98.56 
3298093 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा 

बिारीकरण कायतिम 
13000 12766 98.2 

  िम्मा 8344789 6929910 83.04 
पुुँिीगत खित                                        (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 
3290114 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 9900 6836 69.05 
3290124 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 129600 111864 86.31 
3290144 तडतभिन िन कायातलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक समेत) 3200 1547 48.34 
3290154 िनस्पतत विभाग 6600 6458 97.86 
3290174 राविय तनकुन्त्ि तथा िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षण विभाग 114508 72119 62.98 
3290184 राविय तनकुन्त्ि सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 112700 112619 99.93 
3290194 हाजत्तसारहरु 1200 1144 95.34 
3290204 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 1000 969 96.87 
3290214 िातािरण विभाग 49900 44612 89.40 
3291014 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोिना 6500 6154 94.68 
3291024 ितडबटुी विकास कायतिम 73100 57153 78.18 
3291044 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 1300 871 67.02 
3291064 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायतिम 22200 16329 73.55 
3291154 राविय तनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना 404100 366976 90.81 
3291234 रेड र्रेिी तथा िलिाय ुपररिततन कायतिम 7100 6738 94.90 
3291244 रािपतत िरेु - तराई मधेश संरक्षण विकास सतमतत 133542 109256 81.81 
3291274 िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षणको लातग के्षरीय सहयोग प्रिधतन 

आयोिना 
45300 37884 83.63 

3291544 पिततीय िलाधारहरुको िलिाय ुपररिततन समानकूुलन 
आयोिना 

745930 639802 85.77 
3291564 पहाडी साना वकसानकालातग अनकूुलन  आयोिना 753200 622086 82.59 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 
3298044 िलाधार संरक्षण तथा ब्यिस्थापन कायतिम 20400 16118 79.01 
3298064 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास आयोिना 39482 35413 89.69 
3298094 िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बिारीकरण 

कायतिम 
5500 5242 95.31 

   िम्मा 2686262 227818
9 

84.81 
    

९. आतथतक िषत २०७६/७७ मा वितनयोजित बिेट तथा २०७६ र्ागनु मसान्त्तसम्मको खितको अिस्था: 
 िाल ुखित                   (रू. हिारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 
329000113 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 183600 124703 67.92 
329001013 नेपाल िलिाय ुपररिततन सहयोग कायतिम 533300 0 0 
329001023 रेड र्रेिी तथा िलिाय ुपररिततन कायतिम 469100 26970 5.75 
329001033 पहाडी साना वकसानका लातग अनकूुलन आयोिना 80200 28250 35.22 
329001043 रािपतत िरेु संरक्षण कायतिम 118600 51905 43.76 
329010113 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 420700 76873 18.27 

329010123 
तडतभिन िन कायातलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक 
समेत) 431600 10629 2.46 

329011013 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायतिम 185700 3518 1.89 
329011023 िलाधार संरक्षण तथा ब्यिस्थापन कायतिम 10000 986 9.86 

329011033 
पिततीय िलाधारहरुको िलिाय ुपररिततन 
समानकूुलन आयोिना 190000 70924 37.33 

329011043 प्रकृततमा आधाररत पयतटन कायतिम 24100 775 3.22 

329011053 
िोजखमयिु िलाधारमा िलिाय ुसमानकुुलन 
कायतिम 57800 1210 2.09 

329020113 िनस्पतत विभाग 225800 102749 45.5 
329021013 ितडबटुी विकास कायतिम 93700 14750 15.74 
329021023 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास आयोिना 26700 13865 51.93 

329021033 
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बिारीकरण 
कायतिम 19500 7229 37.07 

329030113 राविय तनकुन्त्ि तथा िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षण विभाग 411421 141590 34.41 
329030123 राविय तनकुन्त्ि सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 3290597 2197446 66.78 
329030133 हाजत्तसारहरु 150200 86685 57.71 
329031013 राविय तनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना 905300 538935 59.53 
329031023 सीमसार ब्यिस्थापन कायतिम 10000 1193 11.93 
329040113 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 50200 25997 51.79 
329041013 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोिना 151500 53523 35.33 
329050113 िातािरण विभाग 184503 27173 14.73 
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329060113 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 9000 5411 60.12 
  िम्मा 8233121 3613289 43.89 

 पुुँिीगत खित                                       (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खिु बिेट खित प्रततशत 

329000114 िन तथा िातािरण मन्त्रालय 29089 6056 20.82 
329001024 रेड र्रेिी तथा िलिाय ुपररिततन कायतिम 14000 310 2.22 
329001034 पहाडी साना वकसानका लातग अनकूुलन आयोिना 998100 202634 20.3 
329001044 रािपतत िरेु संरक्षण कायतिम 1621867 487997 30.09 
329010114 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 17200 55 0.32 

329010124 
तडतभिन िन कायातलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक 
समेत) 114700 4134 3.6 

329011014 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन कायतिम 251600 59512 23.65 
329011024 िलाधार संरक्षण तथा ब्यिस्थापन कायतिम 134500 26196 19.48 

329011034 
पिततीय िलाधारहरुको िलिाय ुपररिततन 
समानकूुलन आयोिना 539300 94202 17.47 

329011044 प्रकृततमा आधाररत पयतटन कायतिम 91000 3477 3.82 

329011054 
िोजखमयिु िलाधारमा िलिाय ुसमानकुुलन 
कायतिम 117700 0 0 

329020114 िनस्पतत विभाग 1600 1420 88.72 
329021014 ितडबटुी विकास कायतिम 81500 33618 41.25 
329021024 िनस्पतत संरक्षण तथा उद्यान विकास आयोिना 50112 8870 17.7 

329021034 
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्त्धान तथा बिारीकरण 
कायतिम 14500 2096 14.46 

329030114 राविय तनकुन्त्ि तथा िन्त्यिन्त्त ुसंरक्षण विभाग 267900 16619 6.2 
329030124 राविय तनकुन्त्ि सरुक्षा टोली (नेपाली सेना) 106500 40799 38.31 
329030134 हाजत्तसारहरु 10800 3707 34.32 
329031014 राविय तनकुन्त्ि तथा आरक्ष आयोिना 774900 133065 17.17 
329031024 सीमसार ब्यिस्थापन कायतिम 30000 2992 9.97 
329040114 िन अनसुन्त्धान तथा सिेक्षण विभाग 5000 1981 39.61 
329041014 बन अनसुन्त्धान तथा सभेक्षण आयोिना 11000 2236 20.32 
329050114 िातािरण विभाग 323311 34088 10.54 
329060114 केन्त्रीय िन तातलम तथा प्रसार केन्त्र 1500 36 2.41 
  िम्मा 5607679 1166100 20.79 
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शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम: 
नेपालमा विक्रम सम्ित ्२००७ सालमा भएको राजनीततक पररिततनपति शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको 
हो। राष्ट्रको शिक्षासम्बन्त्िी सम्पूणत नीतत तनिातरण, योजना तनमातण, कायतक्रम कायातन्त्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गरी मलुकुभररको शिक्षा क्षेरको व्यिस्थापन र सेिा प्रदान गने यस मन्त्रालयको दावयत्ि र शजम्मेिारी रहेको 
ि। वि.सं. २०७४ चैर १ मा शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय समेत गातभएर शिक्षा, विज्ञान 
तथा प्रविति मन्त्रालयको गठन गररएको हो। 
 

२. दीर्तकालीन सोच: 
शिक्षा र विज्ञान तथा प्रवितिको विकासमार्त त देिको आतथतक-सामाशजक रूपान्त्तरण। 

३. उद्दशे्य: 
 बालशिक्षाको अनभुिसवहत विद्यालय उमेरका सबै बालबातलकाहरूलाई तनिःिलु्क र अतनिायत शिक्षामा पहुुँच 

सतुनशित गरी विद्यालय शिक्षालाई गणुस्तरीय, जीिनोपयोगी र प्रवितिमैरी बनाउने, 
 गणुस्तरीय, नि प्रिततनात्मक र उद्यमिीलतामा आिाररत प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र सीप 

विकासको अिसर सतुनशित गने, 
 उच्च शिक्षालाई िैज्ञातनक, प्रिततनात्मक, अनसुन्त्िानमखुी एिं प्रवितिमैरी र रोजगारमूलक बनाउन,े 
 औपचाररक, अनौपचाररक र िैकशल्पक तसकाइमार्त त सबै नागररकका लातग जीिनपयतन्त्त शिक्षा उपलब्ि 

गराउन,े 
 विज्ञान तथा प्रवितिमैरी शिक्षाको माध्यमद्वारा पारमाणविक, अन्त्तररक्ष, जैविकलगायतका प्रवितिको विकास, 

विस्तार र उपयोगमा विवितिकरण तथा क्षमताको अतभिवृि गने, 
 शिक्षा र विज्ञान तथा प्रवितिको क्षेरमा संर्ीय संरचनाअनसुार सरकारको सबै तह र तनकायहरूमा सिुासन, 

जिार्देवहता र पारदशितता कायम गने। 
 

४. रणनीतत: 
 एक िर्त अितिको प्रारशम्भक बाल शिक्षा कायतक्रमलाई सबै बालबातलकाका लातग अतनिायत गने,  
 अतनिायत तथा तनिःिलु्क शिक्षाको मापदण्डको आिारमा विद्यालय शिक्षामा पहुुँच सतुनशित गनत 

सरकारका सबै तहलाई जिार्देही बनाउने, 
 मानि संसािन, पूिातिार तथा प्रवितिको विकास र जीिनोपयोगी ज्ञान र सीपमा आिाररत पाठ्यक्रम 

तथा पाठ्यपसु्तक, प्रवितिमैरी विद्यालयको िातािरण र दक्ष एिं समवपतत शिक्षकमार्त त सबै तहको 
शिक्षामा गणुस्तर सतुनशित गने, 

 श्रम बजारमा जान इच्िुक यिुाका लातग स्थानीय तहमै गणुस्तरीय प्रावितिक शिक्षा तथा सीप 
विकासको पहुुँच सतुनशित गनत प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रावितिक शिक्षालय तथा सीप 
विकास केन्त्र स्थापना गने, 
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 साितजतनक, सहकारी र औद्योतगक तथा तनजीक्षेरसुँग सहकायत गरी कायतस्थलको तसकाइसवहत रोजगार 
सतुनशित गनत औद्योतगक प्रशिक्षाथी (Apprenticeship) कायतक्रमलाई विस्तार गने, 

 तसकाइका सबै विति र मागतहरू खलुा गदै रावष्ट्रय योग्यता प्रणाली (National Qualifications System) 

को माध्यमबाट सािारण शिक्षा, प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र सीप विकासको गततिीलता 
(Mobility) र पारगम्यता (Permeability) को तसिान्त्तको आिारमा, शिक्षा, तातलम, सीप र 
तसकाइको योग्यता तनिातरण गने, 

 ज्ञानमा आिाररत अथततन्त्रमा टेिा परु् याउन सक्न ेजनिशि उत्पादन गनत तथा रोजगार प्रिितन गनत 
निीनतम ्खोज र अनसुन्त्िानमा आिाररत उच्च शिक्षाको विकास गने, 

 ज्ञानको स्थानान्त्तरण र विकासका लातग उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई 
प्रवितिमैरी तसकाइ केन्त्रको रूपमा विकास गदै गणुस्तर सतुनशितता एिं प्रत्यायन प्रणाली (Quality 

Assurance and Accreditation System) लाग ुगने,  
 अनौपचाररक शिक्षा तथा िैकशल्पक तसकाइमार्त त तसकेका ज्ञान तथा सीपलाई आयमूलक 

कायतक्रमसुँग आबि गरी जीिनपयतन्त्त तसकाइलाई सतुनशित गने,  
 परम्परागत र स्थानीय प्रवितिको सम्िितन र संरक्षण गदै िैज्ञातनक खोज र अनसुन्त्िानबाट प्रततपाददत 

निीनतम ्प्रवितिलाई मलुकुको समग्र विकास प्रवक्रयामा उपयोग गने, 
 विज्ञान तथा प्रवितिका क्षेरमा विकास भएका परमाण,ु सूचना, अन्त्तररक्ष, जैविक र नानोलगायतका 

प्रवितिहरूको उपयोगका लातग अनसुन्त्िान, क्षमता विकास तथा तनयमनलाई प्रभािकारी बनाउने, 
 संरचना तथा काननुी आिार तयार गरी सिुासन, पारदशितता र जिार्देवहता कायम गनत शिक्षा र 

विज्ञान तथा प्रवितिसम्बन्त्िी सबै तह र तनकायलाई तोवकएको कायत सम्पादन र उपलशब्िप्रतत 
शजम्मेिार बनाउन।े 
 
 

५. कायतक्षरे: 
 

नेपाल सरकार (कायतविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोशजम मन्त्रालयले सम्पादन गनुतपने कायतहरू देहायअनसुार 
रहेका िन:् 

 शिक्षासम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 केन्त्रीय विश्वविद्यालयसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 विदेिी विश्वविद्यालयसुँगको सम्बन्त्िन, समकक्षता तनिातरण, प्रत्यायन (Accreditation) समन्त्िय तथा 
तनयमन, 

 केन्त्रीय पसु्तकालयसम्बन्त्िी नीतत, काननु र व्यिस्थापन, 

 मानि संसािन, आिश्यकता प्रक्षेपण, रावष्ट्रय िैशक्षक योजना एिं मानि स्रोत विकास योजना, 
 विद्यालय तहको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विर्यको पाठ्यक्रम, नमनुा पाठ्यपसु्तक र तनयमन, 

 प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको रावष्ट्रय नीतत, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता तनिातरण, सीप 
परीक्षणको मापदण्ड, 
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 विद्यालय शिक्षकको सेिा ितत, योग्यता एिं समकक्षताको नीतत र मापदण्ड, 

 शिक्षक तातलमसम्बन्त्िी नीतत, मापदण्ड र स्तरीकरण, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता तनिातरण, सीप परीक्षणको 
मापदण्ड तथा तातलम केन्त्रसुँगको समन्त्िय, 

 विद्यालय तहको परीक्षाको रावष्ट्रय मापदण्ड तनिातरण, माध्यतमक तहको परीक्षा व्यिस्थापन तथा 
समकक्षता तनिातरण, 

 कूटनीततक तनयोगको स्िीकृततमा सम्बन्त्िन तलई सञ्चालन हनुे िैशक्षक संस्थाहरूको स्िीकृतत, 

 विदेिी िैशक्षक संस्थाबाट सम्बन्त्िन तलई सञ्चालन हनु ेिैशक्षक संस्थाको स्िीकृतत प्रत्यायन तथा तनयमन, 

 प्रदेि तथा स्थानीय तहको िैशक्षक विर्यमा तनयमन, 

 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग, केन्त्रीय विश्वविद्यालय, खलुा विश्वविद्यालय र केन्त्रीयस्तरका िैशक्षक 
प्रततष्ठान, 

 िारितृत र विद्वत ्िशृिसम्बन्त्िी नीतत र मापदण्ड,  

 िैशक्षक अध्ययन, अनसुन्त्िानको स्िीकृततसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 रावष्ट्रय प्राशज्ञक अनसुन्त्िान र िैशक्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन, 

 िैशक्षक गणुस्तर मानक तनिातरण, मापन र तनयमन, 

 रावष्ट्रय परीक्षा बोडत, प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तातलम पररर्द्, 

 विज्ञान प्रवितिसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 िैज्ञातनक, अन्त्तररक्ष विज्ञान र खगोल विज्ञानसम्बन्त्िी अध्ययन र अनसुन्त्िान, 

 विज्ञान र प्रवितिको खोज, अनसुन्त्िान, आविष्कार, प्रिितन र विकास, 

 विज्ञान प्रविति विर्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रिितन र सिेक्षणको मापदण्ड, 

 पारमाणविक प्रविति, रेतडयोिमी पदाथतहरूको गणुस्तर र उपयोगसम्बन्त्िी तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना¸ 
व्यिस्थापन र तनयमन, 

 जैविक तथा पारमाणविक प्रवितिको उपयोग तथा प्रिितन, तनयन्त्रण र तनयमन, 

 ओजोन अध्ययन, सौयत विवकरण मापन तथा सूचना प्रिाह, 

 िैज्ञातनक उपकरण क्यातलबे्रिन तथा प्रमाणीकरण, 

 रासायतनक पदाथतको उपयोग तथा प्रिितन, तनयन्त्रण र तनयमन, 

 पारमाणविक पदाथत, िेिाररसे स्रोतहरूको खोज तथा पनुलातभ र व्यिस्थापन, 

 आणविक ऊजातसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायातन्त्ियन र तनयमन, 

 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान, रावष्ट्रय विति विज्ञान प्रततष्ठान, प्लानेटोररयम, िेदिाला र विज्ञान 
सङ्ग्ग्रहालय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी रावष्ट्रय अन्त्तरातवष्ट्रय संर्संस्थासुँग सशन्त्ि, सम्झौता, अतभसशन्त्ि, सम्पकत  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी साितजतनक संस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल शिक्षा सेिाको सञ्चालन (आवकत योलोजी समूह बाहेक) । 
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६. आतथतक िर्त २०७6/७7 को बजेट ििव्यमा उशल्लशखत नीतत र कायतक्रमका बुुँदाहरूको 
2076 र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुुँदा नं. बजेट ििव्यको संशक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  
२९ साक्षर नेपाल र्ोर्णा गनत साक्षरता अतभयानको 

साथै विद्यालय जान े उमेरका सबै 
बालबातलकालाई विद्यालय पठाऔ ं भने्न 
अतभयानमार्त त आगामी आतथतक िर्तसम्ममा 
७० शजल्लालाई पूणत साक्षर बनाइनेि।  

 संखिुासभा र काभ्रपेलाञ्चोक शजल्लासवहत 
५३ शजल्ला साक्षर र्ोर्णा भएको ।  

३० राष्ट्रपतत िैशक्षक सिुार कोर्  स्थापना गरी 
सामदुावयक शिक्षामा गणुस्तर अतभिवृिका 
कायतक्रमहरु सञ्चालन गररनिे। यस 
कायतक्रमअन्त्तगतत सामदुावयक विद्यालयको 
पूिातिार विकास र  पनुसंरचना, गणुस्तरीय 
पाठ्यपसु्तक, शिक्षक पयातप्तता, अन्त्य शिक्षण 
सामग्रीको उपलब्िता, प्रयोगिाला र खेल 
मैदानको व्यिस्था एिं प्रावितिक तथा 
व्यािसावयक शिक्षाको पहुुँच अतभिवृिमा जोड 
ददइनेि।  

 राष्ट्रपतत िैशक्षक सिुार कायतक्रम कायातन्त्ियन 
कायतविति, २०७६ स्िीकृत भएको। उि 
कायतक्रम सञ्चालन गनत साितजतनक 
विद्यालयका िाराका लातग स्यानेटरी 
प्याडको व्यिस्था गनत स्थानीय तहमा 
कायतक्रम र बजेट हस्तान्त्तरण    गररएको। 

 

३१ विक्रम सम्ित ् २०७६ देशख २०८५ लाई 
सामदुावयक विद्यालय िैशक्षक गणुस्तर 
दिकको रूपमा अशर् बढाइनेि। सबै 
सामदुावयक विद्यालयको भौततक पूिातिार सिुार 
गदै लैजान आगामी िर्त ३ सय विद्यालय भिन 
तनमातण र कक्षा कोठा विस्तार गररनेि। दगुतम 
तथा वहमाली क्षेरका विद्यालय र अपाङ्गता 
भएका बालबातलका अध्ययन गने विद्यालयमा 
आिासीय सवुििाको प्रबन्त्ि गदै लातगनेि। 

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालयद्वारा 
कायतदल गठन भएको  र सो कायतदलले 
मागतशचरसवहतको कायतढाुँचाको मस्यौदा 
तयार गरेको। कायतढाुँचाअनसुार पवहलो 
िर्तका लातग तोवकएका िैशक्षक सिुारका 
कायतक्रम सञ्चालनको कायत थालनी 
भएको। 

 साितजतनक विद्यालय सिलीकरण दिक  
(२०७६-८५) कायातन्त्ियनका लातग 
अििारणापर तयार भई योजना तजुतमा गनत 
सझुाि सङ्कलनाथत तीनिटा प्रदेि तहमा 
अन्त्तवक्रत या गरी योजना तजुतमा भई यसलाई 
रूपान्त्तरणकारी आयोजनाको रूपमा 
राशखएको। 
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३२ विपन्न र अपाङ्गता भएका नागररकका 
बालबातलका, िहीदका िोरािोरी र जेहेन्त्दार 
विद्याथीलाई िारिशृिको अिसरमा िवृि 
गररनेि। नेपाल सरकारबाट प्रदान गररन े
िारिशृिलाई एकीकृत गरी एक विद्याथीलाई 
एक प्रकारको िारिशृि मार उपलब्ि 
गराइनेि। िारिशृि सवुििाबाट विद्यालय 
तहका १० लाख ७६ हजार दतलत, १९ लाख 
६५ हजार िारा र ६३ हजार अपाङ्गता 
भएका विद्याथी लाभाशन्त्ित हनुेिन।्  

 िारिशृिको लातग कक्षा १ देशख ८ 
सम्मका विद्याथीका लातग स्थानीय तहमा 
वििीय हस्तान्त्तरण भएको। ९ देशख १२ 
कक्षाका विद्याथी िनौटका लातग सूचना 
प्रकािन भइत िारिशृिका लातग आिेदन 
गने विद्याथीहरूको वििरण सङ्कलन 
भएको। यसका लातग २ लाख ८५ हजार 

विद्याथीहरूले विपन्न लशक्षत िारिशृिका 
लातग आिेदन गरेका।  

३४ शचनौं आफ्नो माटो, बनाऔ ँ आफ्नै देि 
अतभयान सञ्चालन गरी प्रावितिक विर्यमा 
स्नातकोिर तथा स्नातक यिुालाई शिक्षक 
विद्याथी अनपुात िेरै भएका र गशणत, अंग्रजेी र 
विज्ञान शिक्षक नपगु भएको विद्यालयमा 
स्िेशच्िक रूपमा शिक्षण स्ियंसेिकको रूपमा 
पररचालन गने तथा उि विर्यहरूमा नपगु 
शिक्षकको लातग शिक्षण तसकाइ अनदुान 
उपलब्ि गराइएको। 

 शिक्षण स्ियंसेिक पररचालन कायतविति, 

२०७६ स्िीकृत गररएको। स्िीकृत 
कायतवितिअनसुार स्ियंसेिक पररचालनका 
लातग इच्िुक स्नातक र स्नातकोिर 
यिुाहरूबाट आिेदन आह्वान गररएको र 
१३ हजार ४ सय ५३ जना उम्मेदिारको 
आिेदन प्राप्त भएकोमा स्थानीय तहगत 
कोटा तनिातरण गरी तनजहरूलाई स्थानीय 
तहमा पठाउनका लातग सूची तयार 
भएको। COVID-19 को महामारीको 
अिस्थामा सिुार भएपति कारिाही अगातड 
बढाइन।े  

३५ पाठ्यपसु्तकको गणुस्तर सिुार तथा शिक्षण 
तसकाइलाई प्रभािकारी बनाउन आिारभतू 
तहसम्मका लातग रङ्गीन पाठ्यपसु्तक उपलब्ि 
गराइनेि। 

 कक्षा ६ देशख ८ सम्मका प्रतत कक्षा ७ 
विर्यका दरले २१ विर्यका रङ्गीन 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन िपाई कायत 
सम्पन्न भएको। 

३६ सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रावितिक 
शिक्षालय स्थापना गने नीततअनरुूप आगामी 
आतथतक िर्ततभर बाुँकी रहेका २ सय १२ 
स्थानीय तहका सामदुावयक विद्यालयमा  
प्रावितिक िारको अध्ययन िरुू गररने। 

 हालसम्म ६ सय ७ स्थानीय तहमा 
प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र 

तातलम अिसरको पहुुँच विस्तार भएको। 
सञ्चालनमा रहेका २२ आवङ्गक शिक्षालयमा 
तडप्लोमा तहका वितभन्न कायतक्रम थप 
भएको।  
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३७ सामदुावयक र तनजी विद्यालय बीचको िैशक्षक  

स्तरमा विद्यमान र्रक र्टाउुँदै लैजान र 
साितजतनक शिक्षाको गणुस्तर अतभिवृि गनत 
सामदुावयक विद्यालयहरूमा पूिातिारको विकास, 

निीन प्रवितिको प्रयोग र िैशक्षक मापदण्डमा 
सिुार गररनेि। 

 कक्षा १-३ को एकीकृत पाठ्यक्रम विकास 
भई कक्षा १ को एकीकृत पाठ्यक्रम 
िैशक्षक सर २०७७ देशख देिभरर लाग ु  

भएको। 

 कक्षा १० का िातािरण विज्ञान, कम्प्यटुर 
विज्ञान, शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, स्िास्थ्य तथा 
िारीररक, भगूोल, इततहास र नागररकिास्त्र 
गरी 8 विर्यको पाठ्यपसु्तकका मरुणीय 
प्रतत (वपआरसी) तयार गररएको। 

 १ हजार १२ विद्यालयमा विज्ञान 
प्रयोगिाला, १ हजार ६ ICT Lab,  १ हजार 
१ मा पसु्तकालय, ४ हजार ६ सय ८६ 
नयाुँ कक्षाकोठा तनमातण, २ सय २२ नमूना 
विद्यालय विकासका लातग आिश्यक रकम 
सितत अनदुानका रूपमा वििीय हस्तान्त्तरण 
गरी स्थानीय तहमा पठाइएको। 

३८ विद्यालयमा विद्याथी वटकाइ राख् न र विद्यालय 
िाड्ने दरलाई कम गनत ४३ शजल्लाका 
आिारभतू तहका थप ९ लाख ४७ हजार 
सवहत जम्मा २२ लाख २९ हजार 
बालबातलकालाई ददिा खाजा उपलब्ि   

गराइनेि। 

 मानि विकास सूचकाङ्कमा पिातड परेका 
४३ शजल्लाका साितजतनक विद्यालयका ५ 
कक्षासम्मका विद्याथीलाई ददिा खाजा 
कायतक्रम अतभभािक आमाको सवक्रयतामा 
व्यिस्थापन हनु े गरी स्थानीय तहमा सितत 
अनदुानको रूपमा वििीय हस्तान्त्तरण 
गररएको।  

३९ विद्याथीहरूमा रावष्ट्रयता देि प्रमेको भािना र 
समाजप्रततको दावयत्ि बोि गराउन विद्यालय 

पाठ्यक्रममा सिुार गररनेि। 

 विद्याथीहरूमा रावियता देि प्रमेको भािना र 
समाजप्रततको दावयत्ि बोि गराउन विद्यालय 

पाठ्यक्रममा समसामवयक  सिुार गनत रावष्ट्रय 
पाठ्यक्रम प्रारूप पररमाजतन गरी स्िीकृत 
गररएको। हाल ८० विर्यमा पाठ्यक्रम 
समेत विकास गररएको। 
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४० प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा पररर्द् र 
व्यिसावयक शिक्षा तथा तालीम अतभिवृि 
योजनामार्त त आगामी आतथतक िर्तमा ८३ 
हजार यिुालाई वितभन्त्न्न सीपमूलक तालीम 
प्रदान  गररनेि। 

 प्रावितिक शिक्षा तथा व्यािसावयक  तातलम 
पररर्द् अन्त्तगतत प्रदेि तहमा र व्यािसावयक 
शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि पररयोजनाबाट 
िातनएका तातलम प्रदायक संस्थाबाट 
सीपमूलक तातलम सञ्चालन भइरहेको। ३१ 
हजार ७ सय ५० जनालाई िोटो अितिको 
तातलम ददन RBST तह १ मा ८६,  RBST 

तह २ मा ५३, OJT level 2 मा ९ र VBST 

मा ५८ िटा तातलम प्रदायक संस्था िनौट 
गरी तातलम सञ्चालन भइरहेको। ६ हजार  
जनाको सीप परीक्षण गनत NSTB ले तनिेदन 
माग गरेकोमा ३८ सीप परीक्षण केन्त्रबाट 

परीक्षण कायत भइरहेको। 

४१ नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्त्तब्य     
बनाइनेि। विश्व विद्यालयहरूको स्थापना र 
सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय 
िाता ऐन ल्याइनेि। विश्वविद्यालय अनदुान 
आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा पनुिः 
संरचना गरी उच्च शिक्षाको सिुार र विकासका 
लातग वक्रयािील बनाइने ि। विश्व विद्यालय 
अनदुान आयोगमार्त त ददन ेअनदुानमा उल्लेख्य 
बवृि गररनेि। विदरु्ी योगमाया आयिेुद 

विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी प्रौद्योतगक 
विश्वविद्यालय स्थापनाका गररनेि। 

 उच्च शिक्षा वििेयक तजुतमाको लातग 
मशन्त्रपररर्द् बाट सैिाशन्त्तक सहमतत प्राप्त 
भई वििेयकको मस्यौदा तजुतमा  भएको। 
योगमाया आयिेुद विश्वविद्यालय स्थापना गनत 
बनेको वििेयक संर्ीय संसदमा दतात 
भएको। 

  

४२ उच्च शिक्षालाई व्यािसावयक र रोजगारमूलक 
बनाउन रावष्ट्रय प्राथतमकताका क्षेरमा नयाुँ 
िैशक्षक कायतक्रम तजुतमा गररनिे। उच्च 
शिक्षामा प्रदान गररने विद्यमान अनदुान  
ढाुँचामा सिुार गरी नततजामा आिाररत 
बनाइनेि। स्नातक  र स्नाकोिर तहमा 
विज्ञान विर्यमा पठनपाठन हनु ेक्याम्पसहरूका 
प्रयोगिालामा सिुार गररनेि। 

 उच्च शिक्षालाई व्यािसावयक र 
रोजगारमूलक बनाउन रावष्ट्रय प्राथतमकताका 
क्षेरमा मार  नयाुँ िैशक्षक कायतक्रम सञ्चालन 
गने अभ्यास थालनी गररएको। उच्च 
शिक्षामा प्रदान गररने विद्यमान अनदुान 
ढाुँचामा समसामवयक सिुार गरी नततजामा 
आिाररत बनाउन गणुस्तर प्रत्यायन प्रणाली 
विकास गरी कायातन्त्ियन भइरहेको। 
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४३ विज्ञान तथा प्रवितिको क्षेरमा विश्वस्तरको 
अध्ययन र अनसुन्त्िान विशिष्टीकृत 
विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान 
तथा प्रविति विश्वविद्यालय स्थापना गने प्रस्ताि 
गररएको। 

 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविति 
विश्वविद्यालयको सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनत 
बनेको वििेयक संर्ीय संसदमा पेि भएको। 
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविति 
विश्वविद्यालय पूिातिार तनमातण विकास सतमतत  

(गठन आदेि), २०७५ संिोिन भई 
प्रारशम्भक कायत भइरहेको। 

४४ पारमाणविक, रेतडयोिमी र विवकरणको सरुशक्षत 
तथा िाशन्त्तपूणत प्रयोगका लातग पारमाणविक 

अनसुन्त्िान केन्त्र स्थापनाको कायत अशर् 
बढाइनेि। अन्त्तररक्षसम्बन्त्िी अध्ययन 

अनसुन्त्िानको लातग अन्त्तररक्ष अनसुन्त्िान केन्त्र 
स्थापनाको कायत अशर् बढाइनेि। 

 रावष्ट्रय विज्ञान, प्रविति तथा निप्रिततन नीतत, 
२०७६ जारी भएको। 

 पारमाणविक तथा रेतडयोिमी पदाथतको 
िाशन्त्तपूणत प्रयोगसम्बन्त्िी वििेयक संर्ीय 

संसदको शिक्षा तथा स्िास्थ्य सतमततमा 
िलर्लको क्रममा रहेको। 

 २०७६ कातततक ४-६ सम्म अन्त्तरातवष्ट्रय 
यिुा िैज्ञातनक सम्मेलन सम्पन्न भएको। 

 2076 कातततक २७ गते बटुिल, मंतसर 
१७ गते बददतबास र मंतसर २७ गते 
काठमाडौंमा  Science Exhibition/Expo 

तथा STEAM Challenge आयोजना 
गररएको। 

७. आतथतक िर्त २०७6/७7  को र्ागनु मसान्त्तसम्म सम्पादन भएका महत्त्िपूणत कायतहरूिः  
नीतत तनयम तथा काननु तनमातण 

 िैशक्षक संस्थाहरूलाई शिक्षासुँगै कमाई कायतक्रममा उत्प्ररेरत गनत “शिक्षासुँगै कमाई कायतक्रम 
कायतविति, २०७६” स्िीकृत भएको। 

 रावष्ट्रय शिक्षा नीतत, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 ददगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४(SDG 4) कायातन्त्ियन रावष्ट्रय कायत ढाुँचा (National Framework) तयार 
भएको। 

 शिक्षक सेिा आयोग तनयमािली, २०५७ को दिौं संिोिन गररएको। 
 

संरचनात्मक 

 बददतबास र बटुिलमा मेतडकल कलेजको गरुुयोजना विकास भई हाल विस्ततृ पररयोजना 
प्रततिेदनसम्बन्त्िी कायत भइरहेको।  

 सखेुत मेतडकल कलेजको लातग सखेुतको िीरेन्त्रनगरमा रहेको ३ सय िैय्याको प्रदेि अस्पताललाई 
थप पूिातिार तनमातण गरी सञ्चालन गनत प्रदेि मशन्त्रपररर्द्को सहमतत प्राप्त भएको। 
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 नेपाल रावष्ट्रय पसु्तकालयको भिन तनमातणका लातग जग्गा प्राप्त भई गरुूयोजना स्िीकृत गररएको। 
विस्ततृ पररयोजना प्रततिेदन पतन तयारी भएको। 

 भकूम्पबाट क्षतत भएका ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालय भिनको पनुतनतमातण सम्पन्न, १ हजार ५ सय 
७७ विद्यालय भिन तनमातणािीन रहेको। 

 १ हजार विद्यालयमा ICT Lab स्थापनाका लातग स्थानीय तहमा ससतत अनदुान वििीय हस्तान्त्तरण 
भएको। 

शिक्षक व्यिस्थापन 

 सबै तहको शिक्षक दरबन्त्दी एकमषु्ट गणना गरी शिक्षा तनयमािलीबमोशजम न्त्यूनतम दरबन्त्दी तोकी 
स्थानीय तहगत दरबन्त्दी तमलान गने प्रकृया जारी रहेको। 

 ११ हजार ५ सय ३० तनम्न माध्यतमक र प्राथतमक तह शिक्षकहरूको स्थायी तनयशुिका लातग 
तसर्ाररस गररएको। 

 अध्यापन अनमुततपरको माध्यतमक र तनम्न माध्यतमक तहको नततजा प्रकािन गररएको। 

 करारमा शिक्षक तनयिु गने प्रयोजनाथत आयोगबाट तहगत र विर्यगतरूपमा करार शिक्षकको सूची 
प्रकािन गररएको। 

 पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तसकाइ सामग्रीसम्बन्त्िी 
 आिारभतू तह कक्षा १—३ को पाठ्यक्रमसम्बन्त्िी केन्त्र र प्रदेिमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न 

भएको। 

 प्रावितिक शिक्षातर्त  योग, आयिेुद, प्राकृततक शचवकत्सा र जतडबटुी विर्यको पाठ्यक्रम तनमातण 
गररएको। 

 रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनसुार कक्षा ४ देशख ८ सम्मका गशणत, विज्ञान तथा प्रविति, 

सामाशजक अध्ययन तथा मानिमूल्य, स्िास्थ्य तथा िारीररक शिक्षा, नेपाली र अंग्रजेी गरी ६ 
विर्यका पाठ्यक्रम तयार भएको। 

 

 प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तातलमसम्बन्त्िी 
 हालसम्म 6 सय 4 स्थानीय तहमा प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तातलमको अिसर उपलब्ि 

गराइएको।  

 अपाङ्गता भएका व्यशि, दतलत, मसुलमान र विपन्न सीमान्त्तकृत समदुायलगायतका िारिारालाई 
प्रावितिक शिक्षामा पहुुँच अतभिवृि गने उदे्दश्यले १ हजार २ सय ४४ जनालाई आिासीय 
सवुििासवहतको वििेर् िारिशृि तनरन्त्तरता ददुँदै थप ५ हजार २१ जनालाई जेहेन्त्दार तथा िगीकृत 
िारिशृि उपलब्ि गराइएको। 

 औपचाररक तथा अनौपचाररक रूपमा सीप तसकेका ४९ हजार ६७ जनाको सीप प्रमाणीकरण तथा 
इभेण्ट पररयोजनामार्त त ६ हजार यिुाहरूको सीप प्रमाणीकरण भएको। 

 प्रदेि तहमा नमूना बहपु्रावितिक शिक्षालयको स्तरउन्नततका लातग थप भौततक पूिातिार 
विकाससम्बन्त्िी कायतहरू भइरहेको। 

उच्च तथा शचवकत्सा शिक्षा 
 ४६ िैशक्षक संस्थालाई गणुस्तर सतुनशितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्रदान गररएको। 
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 शचवकत्सा शिक्षातर्त  ७५ प्रततित िारिशृिको व्यिस्था कायातन्त्ियनमा ल्याइएको। 
    

८. आतथतक िर्त 207५/7६ मा सम्पाददत मखु्य-मखु्य कायतहरूिः 
    नीतत तनयम तथा काननु तनमातण 

 शचवकत्सा शिक्षा सिुारको लातग रावष्ट्रय शचवकत्सा ऐन, २०७५ कायातन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 अतनिायत तथा तन:िलु्क शिक्षासम्बन्त्िी ऐन, २०७५ कायातन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविति विश्वविद्यालयको सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनत बनकेो वििेयक संर्ीय 
संसदमा दतात भएको। 

 उच्चस्तरीय रावष्ट्रय शिक्षा आयोगको प्रततिेदन, २०७५ सम्माननीय प्रिानमन्त्री समक्ष पेि भएको। 

 हररत विद्यालय कायतक्रम कायातन्त्ियन तनदेशिका, २०७५ कायातन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 शिक्षक दरबन्त्दी पनुविततरण सझुाि कायतदल, २०७५ को प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

 मानि संसािन प्रक्षेपण तथा मानि संिोिन विकास प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

    साक्षरता तथा अनौपचाररक शिक्षा 
 उदयपरु, बैतडी, डडेलिरुा र मोरङसवहत हालसम्म साक्षर र्ोर्णा भएका शजल्लाहरूको सङ्ग्ख्या ५१ 

पगुकेो। 

सङ्गठन संरचना र जनिशि व्यिस्थापन 

 प्रिासतनक संरचनाहरूको पनुिः संरचना गरी स्थानीय तह नगरपातलकामा उपसशचि रहन ेगरी सङ्गठन 
तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सम्पन्न भएको। 

 प्राथतमक, तनम्न माध्यतमक तथा माध्यतमक तहका २७ हजार ९ शिक्षकको आन्त्तररक तथा खलुा 
विज्ञापनमार्त त पदपूततत गररएको। 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तकसम्बन्त्िी 
 विद्यालय शिक्षाको रावष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ रावष्ट्रय पाठ्यक्रम विकास तथा १-३ को 

एकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षणको क्रममा रहेको। 

 कक्षा ११ र १२ को चार अतनिायत विर्यको पाठ्यक्रम विकास गररएको। 

 शिक्षण अध्यापन अनमुततपरको लातग विर्यगत अििारणाअनसुार पाठ्यक्रम विकास भएको। 

 विर्यगत अध्यापन अनमुततपरको लातग आिारभतू तह कक्षा १-५ को २ विर्य, कक्षा ६-८ को ६ 
विर्य तथा माध्यतमक तह कक्षा ९-१२ को १६ विर्य गरी जम्मा २४ विर्यको पाठ्यक्रम तनमातण 
तथा पररमाजतन गररएको। 

 िैिाखको दोस्रो हप्तातभर साितजतनक विद्यालयका ५६ लाख ३८ हजार २ सय ७० विद्याथीलाई 
तनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराइएको। 

प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तातलमसम्बन्त्िी 
 प्रावितिक िारका विद्यालय र शिक्षालयका लातग आिश्यक पने प्रशिक्षक उत्पादन गनत उच्च शिक्षा 

प्रदायक िैशक्षक संस्थाहरूसुँग लागत साझेदारी कायतक्रम सञ्चालन, यसबाट ३ सय २६ जना 
विद्याथीले स्नातक तहको प्रावितिक उच्च शिक्षा प्राप्त गने अिसर पाएका। 

 ५ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रावितिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तातलमको अिसर उपलब्ि 
गराइएको। 
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 १४ बहपु्रावितिक शिक्षालयमा वितभन्न विर्यमा कायतक्रम सञ्चालन, १८ शिक्षालयमा तडप्लोमा र 
प्रावितिक एस.एल.सी. तहमा वितभन्न विर्यमा कायतक्रम थप गररएको। 
 

सबैका लातग शिक्षा  

 १ सय २६ स्थानीय तहहरूले आिारभतू तह विद्यालय उमेर समूह (५-१२ िर्त) का 
बालबातलकाहरू विद्यालय बावहर नरहेको र्ोर्णा गररएको।  

 ४२ शजल्लाका २२ लाख २९ हजार ३ सय २४ जना बालबातलकालाई ददिा खाजा उपलब्ि 
गराइएको। 
 

 

विद्यालय पनुतनतमातण 

 ४ हजार ६ सय ४७ विद्यालयको भिन तनमातण सम्पन्न, १ हजार ६ सय १५ विद्यालय तनमातणािीन 
अिस्थामा रहेको।  

 शचतनयाुँ सहयोगमा नेपालको पवहलो विद्यालय दरबार हाइस्कूलको विद्यालय भिन तनमातण       
सम्पन्त् न भएको। 

 लम्जङु्ग र तसन्त्िपुाल्चोकका विद्यालय भिन तनमातण सम्पन्न, दोलखाको शजरीमा तनमातणािीन अिस्थामा 
रहेको। 
 

उच्च तथा शचवकत्सा शिक्षा 
 ३० िैशक्षक संस्थालाई गणुस्तर सतुनशितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्रदान गररएको । खलुा 

विश्वविद्यालयमार्त त सूचना र सञ्चार प्रविति (ICT)  लगायत १८ विर्यहरूमा अध्ययन अध्यापन 
िरुूिात भएको।  

 बददतबास, बटुिल र सखेुतमा मेतडकल कलेज पूिातिार विकास आयोजनाको कायत अशर् बढेको। 

 एम.तब.तब.एस. १ सय ७० जनासवहत कुल ३ सय २७ जना विद्याथीहरू प्रावितिक उच्च शिक्षामा 
िारिशृिमा अध्ययनरत रहेको। 
 

विज्ञान तथा प्रवितिसम्बन्त्िी 
 पारमाणविक विज्ञान तथा प्रवितिसम्बन्त्िी अनसुन्त्िान विकास र तातलमका लातग सम्पन्न क्षेरीय 

सहयोग सम्झौता, २०१७ (Regional Cooperative Agreement for Research Development and 

Training Related to Nuclear Science and Technology, 2017- RCA-2017) संर्ीय संसदबाट तमतत 
२०७५/०७/१४ स्िीकृत भएको।  

 पारमाणविक तथा रेतडयोिमी पदाथतको सरुशक्षत तथा िाशन्त्तपूणत प्रयोग सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनत बनेको 
वििेयक, संर्ीय संसदमा पेि भएको। 

 विज्ञान प्रविति तथा निप्रिततन नीततको मस्यौदा तयार भएको। 

 आयातनकरण गने विवकरणसुँग (Lonizing Radiation) सम्बशन्त्ित मेतडकल उपकरणहरूको 
प्रयोगसम्बन्त्िी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको। 

 नेपालको झन्त्डा अवङ्कत NEPAST-1 नामको भउूपग्रह अन्त्तररक्षमा प्रक्षेपण भएको।  

 वि.वप.कोइराला मेमोररयल प्लानटेेररयम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्ग्रहालय सञ्चालनमा     
आएको। 
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९. आतथतक िर्त २०७५/७६ को खदु बजेट तथा खचतको यथाथत वििरण: 
चाल ुखचत                (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 
3500113 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 558130 396124 70.97 
3500123 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 209689 129063 61.55 
3500133 के्षरीय शिक्षा तनदेिनालयहरु 7423 7421 99.98 
3500143 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 410386 345344 84.15 
3500183 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 64081 52177 81.42 
3500193 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 13297700 13247700 99.62 
3500203 शिक्षक सेिा आयोग 196760 184677 93.86 
3500223 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 27401 25998 94.88 
3500253 पसु्तकालयहरु-३ (तडल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 26300 25766 97.97 
3500263 शिक्षक सेिा तनििृ सवुििा 18120000 17331361 95.65 
3501083 रावष्ट्रय परीक्षा बोडत 271100 271100 100 

3501093 
प्रावितिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तातलम पररर्द् 
(वििेर् कायतक्रम समेत) 1685100 987300 58.59 

3501133 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक विद्यालय 
पौवष्टक आहार) 39300 24650 62.72 

3501153 यूनेस्कोका तनतमि नेपाल रावष्ट्रय आयोग 14900 14900 100 
3501183 सबैका लातग शिक्षा- शिि ुविकास कायतक्रम 23000 12699 55.21 
3501353 व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि योजना-दोस्रो 1407300 672459 47.78 
3501363 सीप विकास पररयोजना 520723 405152 77.81 
3501383 पढाई सीप प्रिितन कायतक्रम 50200 17814 35.49 
3501393 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 1108600 1108600 100 
3501403 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 1622337 764989 47.15 
3501433 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 200500 150741 75.18 
3501453 िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्र 17000 14996 88.21 
3501463 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 68250 11716 17.17 
   जम्मा 39946180 36202747 90.63 
पुुँजीगत खचत                  (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3500114 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 59320 50875 85.76 
3500124 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 500 126 25.13 
3500144 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 81200 44178 54.41 
3500204 शिक्षक सेिा आयोग 2000 1934 96.69 
3500224 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 3900 3705 94.99 
3500254 पसु्तकालयहरु-३ (तडल्लीरमण, केिर, रावष्ट्रय) 9866 9576 97.06 
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ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

3501134 शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौवष्टक आहार) 

700 597 85.28 

3501404 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 15000 495 3.30 
3501434 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 120700 84159 69.73 
3501464 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 71750 54318 75.70 
 जम्मा 364936 249962 68.49 

 

१०. आ.ि.207६/7७ मा वितनयोशजत बजेट तथा 207६ र्ागनु मसान्त्तसम्मको खचतको अिस्थािः 
चाल ुखचत        (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

350000113 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 5941477 236609 3.98 

350000123 
पसु्तकालयहरु-३ (तडल्लीरमण, केिर, 
रावष्ट्रय) 27119 18496 68.2 

350001013 
शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौवष्टक आहार) 493900 200009 40.5 

350001023 सबैका लातग शिक्षा- शिि ुविकास कायतक्रम 16400 0 0 

350001033 
व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि 
योजना- दोस्रो 1822388 481613 26.43 

350001043 पढाई सीप प्रिितन कायतक्रम 153500 12914 8.41 
350001083 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 4489000 99423 2.21 
350010113 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 97650 48127 49.29 
350010133 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 549550 221980 40.39 
350020113 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 55600 28519 51.29 
350030113 िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्र 17300 9837 56.86 
350040113 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 25200 15405 61.13 
350040123 शिक्षक सेिा तनििृ सवुििा 19124200 10841190 56.69 
350210113 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 16531028 9213364 55.73 
350210123 शिक्षक सेिा आयोग 174200 92690 53.21 
350210133 यूनेस्कोका तनतमि नेपाल रावष्ट्रय आयोग 15200 8024 52.79 
350210143 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 850000 14921 1.76 
350211013 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 2300000 787450 34.24 
350310113 रावष्ट्रय परीक्षा बोडत 271100 187891 69.31 

350410113 
प्रावितिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तातलम 
पररर्द् (वििेर् कायतक्रम समेत) 2024200 345858 17.09 

350610113 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 278600 93127 33.43 
 जम्मा 55257612 22957447 41.55 
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पुुँजीगत खचत       (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायातलय खदु बजेट खचत प्रततित 

350000114 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविति मन्त्रालय 48600 2741 5.64 
350000124 पसु्तकालयहरु-३ (तडल्लीरमण, केिर, 

रावष्ट्रय) 
50400 8837 17.53 

350001014 शिक्षाका लातग खाद्य कायतक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौवष्टक आहार) 

1700 126 7.41 

350001034 व्यिसावयक शिक्षा तथा तातलम अतभिवृि 
योजना- दोस्रो 

700 327 46.73 

350001084 विद्यालय के्षर विकास कायतक्रम- केन्त्र स्तर 13000 2687 20.67 
350010114 शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्र 500 0 0 
350010134 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 62100 13725 22.1 
350020114 पाठ्यक्रम तबकास केन्त्र 200 0 0 
350040114 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 400 398 99.54 
350210114 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 224000 0 0 
350210124 शिक्षक सेिा आयोग 2300 668 29.05 
350210144 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 50000 135 0.27 
350610114 नेपाल विज्ञान तथा प्रविति प्रज्ञा प्रततष्ठान 149800 7223 4.82 
 जम्मा 603700 36867 6.11 

 
 

 
   

 

 

 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय   253 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभतूमिः  
श्रम, रोजगार र सामाजजक सरुक्षाको क्षेरमा राविय नीतत, योजना र काययक्रमहरूको तजुयमा र कायायन्त्ियन गरी 
आन्त्तररक श्रम व्यिस्थापनको माध्यमबाट सकारात्मक औद्योतगक श्रम सम्बन्त्धको स्थापना, आन्त्तररक 
रोजगारीका अिसर विस्तार, आन्त्तररक रोजगारी प्रिर्द्यन र सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गनुयका साथै िैदेजिक 
रोजगारीलाई सरुजक्षत, मयायददत र व्यिजस्थत बनाई िैदेजिक रोजगारीबाट आजजयत सीप, ज्ञान, प्रवितध र पुुँजीको 
उपयोगबाट राविय उत्पादन बढाउनका साथै आन्त्तररक रोजगारी प्रिर्द्यन गनय सघाउन ु श्रम, रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयको जजम्मेिारी रहेको छ।  

मन्त्रालयको स्थापना हनुअुजघ श्रमका मदु्दा हेनय उद्योग मन्त्रालयअन्त्तगयत वि.सं. २०२८ मा श्रम विभाग स्थापना 
भएको तथयो। श्रम विभाग स्थापनाको दिकपतछ वि.सं. २०३८ मा श्रम तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको 
स्थापना भई यसै अन्त्तगयत श्रम विभाग रहन गयो। वि.सं. २०५२ मा नेपाल सरकारको कायय विभाजन 
तनयमािली पररितयन भएपश्चात समाज कल्याणको क्षेर अलग गरी श्रम मन्त्रालय मार कायम भएकोमा वि.सं. 
२०५७ मा यातायात व्यिस्थापनको क्षेर समेत समािेि भएपतछ श्रम तथा यातायात व्यिस्था मन्त्रालय कायम 
भएको यस मन्त्रालय वि.सं. २०६९ मा मन्त्रालयको काययक्षेर पनु: हेरफेर भई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 
बन्न पगु्यो। पतछल्लो पटक वि.सं. २०७४ चैर ३ गते मन्त्रालयको काययक्षेर पनु: विस्तार भएसुँगै यो 
मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयमा रूपान्त्तररत भएको छ। 

 

२. दीघयकालीन सोच:  

मयायददत श्रम, उत्पादनिील रोजगारी र सबैका लातग सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूत गने।  
 

३. उद्दशे्यिः  
 स्िदेिमा मयायददत रोजगारका अिसरहरू तसजयना गरी बेरोजगारीको समस्या न्त्यूनीकरण गने, 
 नेपालको संविधानले प्रत्याभतू गरेको रोजगारीको हकलाई कायायन्त्ियन गनय प्रधानमन्त्री रोजगार 

काययक्रम कायायन्त्ियन गने, 
 िैदेजिक रोजगारलाई सरुजक्षत, मयायददत र व्यिजस्थत बनाउन,े 
 एकीकृत सामाजजक सरुक्षा नीतत अिलम्बन गरी आम नागररकलाई अतनिायय र सियव्यापी सामाजजक 

सरुक्षाको दायरामा समेट्ने, 
 असल श्रम सम्बन्त्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि अतभिवृर्द् गने, 
 सबै प्रकारका श्रम िोषण र बालश्रमको अन्त्त्य गने। 

४. रणनीततिः  
 राविय रोजगार नीततको तजुयमा, श्रमको हक एिं रोजगारीको हकसम्बन्त्धी काननु तनमायण गने, 
 िैदेजिक रोजगारीलाई सरुजक्षत, मयायददत, भरपदो र प्रततफलयकु्त बनाउने, 
 श्रतमकको हक अतधकारको संरक्षण तथा लगानी मैरी िातािरणको तसजयना गरी असल श्रम सम्बन्त्ध स्थापना गने 

,  
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 सीप तथा व्यािसावयक तातलमका अिसरहरूको विकास एिं विस्तार गदै राविय तथा अन्त्तरायविय क्षेरमा प्रततस्पधी 
श्रमिजक्तको उत्पादन गने, 

 सबै स्थानबाट सबै वकतसमको बालश्रम उन्त्मूलन गने ,  
 सामाजजक सरुक्षा कोषको प्रभािकारी पररचालन गने ,  
 मवहलाको रोजगारीलाई सरुजक्षत, भरपदो र व्यिजस्थत गरी िैदेजिक रोजगारीमा जाुँदा उत्पन्न हनुे जोजिम 

न्त्यूनीकरण गने। 

५. काययक्षरेिः 
नेपाल सरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 श्रम तथा रोजगारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन; 

 िैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 श्रतमक तथा कामदारको सामाजजक सरुक्षा र सामाजजक सरुक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, 
मापदण्ड र तनयमन, 

 औद्योतगक वििाद समाधान, 

 रोजगारसम्बन्त्धी तथ्याङ्क, अध्ययन र अनसुन्त्धान,  

 श्रम तथा व्यािसायजन्त्य स्िास्थ्य सरुक्षा तनरीक्षण र श्रम-सम्बन्त्धसम्बन्त्धी आयोग, 

 रोजगारउन्त्मिु सीपमूलक एिं व्यािसावयक तातलम नीतत, 

 टे्रड यतुनयनसम्बन्त्धी एकीकृत काननु र तनयमन, 

 बालश्रम तनिारणसम्बन्त्धी नीतत र काननु, 

 व्यािसायजन्त्य स्िास्थ्य तथा सरुक्षासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 विदेिीहरूका लातग श्रम स्िीकृतत, 

 श्रम सहचारी , 
 बेरोजगारीसम्बन्त्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन र अनसुन्त्धान,  

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरायविय संघ संस्थासुँग सजन्त्ध, सम्झौता, अतभसजन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी साियजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र  
तनयमन। 

६. आतथयक िषय २०७6/७7 को बजेट व्यक्तव्यमा उजल्लजित नीतत र काययक्रमका बुुँदाहरूको 
2076 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

67 चाल ुआतथयक िषयमा िरुू गररएको प्रधानमन्त्री 
रोजगार काययक्रमलाई प्रभािकारीरूपमा 
कायायन्त्ियन गनय रोजगार सेिा केन्त्रहरूमा 
सूचीकृत बेरोजगारलाई साियजतनक विकास 
तनमायणमा पररचालन गने व्यिस्था गररनेछ। 

 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा प्रभािकाररता ल्याउन 
कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररत 
सामदुावयक आयोजना (सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापन) काययवितध, २०७६ तजुयमा 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

रोजगारी तसजयना गनय सीप तथा उद्यमिीलता 
विकास र बीउ पुुँजीको व्यिस्था तमलाइएको 
छ। 

 

गररएको। 

 बेरोजगार व्यजक्तको पवहचान तथा 
प्राथतमकीकरणको प्रवक्रयालाई स्पष्ट पाने 
उदे्दश्यले बेरोजगार सूची तनधायरण तथा 
प्राथतमकीरण मागयदियन, २०७६ तजुयमा 
गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको। 

 स्थानीय तहबाट रोजगार आयोजना माग 
गररएकोमा ५ सय ६० स्थानीय तहबाट 
आयोजना प्राप्त भएको। 

 १५ हजार जनालाई वितभन्न १५ विषयमा 
निीन र सीपमूलक तातलम  प्रदान गने 
प्रकृयामा रहेको। 

 तनजी क्षेरसुँगको साझेदारीमा काययस्थलमा 
आधाररत सीपमूलक तातलम 
(Apprenticeship Training) सञ्चालन गनय 
काययवितध स्िीकृत गररएको। 

 िैदेजिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रषेणलाई 
उत्पादनमूलक क्षेरमा पररचालन गनयको 
लातग छोटो अितधको वित्तीय साक्षरता 
तातलम सञ्चालन गररएको। 

 रोजगार संयोजकको पदपूततय तथा सेिा 
सवुिधासम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७६ संिोधन 
गरी रोजगार संयोजक स्थानीय तहबाटै 
पदपूततय गनय सक्न ेव्यिस्था गररएको। 

 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमअन्त्तगयत 
रोजगारीमा िवटन े सबैको सामूवहक तबमा 
गररएको। 

68 स्थानीय तहसुँगको सहकाययमा आफ्नो गाउुँ 
आफैँ  बनाऔ ंको भािनाअनरुुप विकास तनमायण 
र रोजगारी तसजयना गने काययक्रमका लातग 
बजेट व्यिस्था गररएको छ।नेपाल सरकारबाट 
प्रदेि र स्थानीय तहमा जाने समपूरक र 
वििेष अनदुानबाट हनुे तनमायण काययमा समेत 

 रोजगारीसम्बन्त्धी एकीकृत तथ्याङ्क 
व्यिजस्थत र अद्याितधक राख् न सबै ७ सय 
५३ स्थानीय तहमा रोजगार व्यिस्थापन 
सूचना प्रणाली (EMIS) प्रणाली सञ्चालनमा 
ल्याइएको। 

 साियजतनक िररद तनयमािली, २०64 को 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

रोजगार सेिा केन्त्रबाट तसफाररस भई आएका 
श्रतमकलाई उपयोग गनुयपने व्यिस्था 
तमलाइनेछ। 

९ औ ं संिोधनमा तनमायण व्यिसायीले 
तनमायण काययको लातग प्रचतलत 
काननुबमोजजम रोजगार सेिा केन्त्रमा 
सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यजक्तलाई 
रोजगारीमा प्राथतमकता ददनपुने व्यिस्था 
गररएको। 

70 असल औद्योतगक सम्बन्त्ध विकास गरी 
देितभर उत्पादनिील र मयायददत रोजगारीका 
अिसरहरू तसजयना गररनेछ। व्यािसायजन्त्य 
सरुक्षा तथा स्िास्थ्यसम्बन्त्धी मापदण्डको 
प्रभािकारी कायायन्त्ियनद्वारा प्रततष्ठान स्थलमा 
श्रतमकको सरुक्षा र वहत सतुनजश्चत हनुे व्यिस्था 
तमलाइनेछ। श्रमसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय 
प्रततबर्द्ताहरूको प्रभािकारी कायायन्त्ियन 
गररनेछ । 

 राविय व्यािसायजन्त्य स्िास्थ्य तथा सरुक्षा 
नीतत, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 International Labour Organization को 
व्यािसायजन्त्य स्िास्थ्य तथा सरुक्षासम्बन्त्धी 
महासजन्त्ध १५५ (OHS Convention, 155) 
अनमुोदन गने सम्बन्त्धमा सम्बर्द् 
मन्त्रालयको राय सझुाि तलइएको र 
अनमुोदन गने सम्बन्त्धमा Gap Analysis 

गररएको । 

 नेपालले अनमुोदन गरेका आई.एल.ओ. 
महासजन्त्धहरूमध्ये यस िषय (Equal 

Remuneration Convention, 1951 (C100) 

र Discrimination (Employment & 

Occupation), 195(C111) ४ िटा 
(Convention/ Recommend-ation) को 
कायायन्त्ियन अिस्थासम्बन्त्धी प्रततिेदन 
तयार गरी आइ.एल.ओ. को मखु्यालयमा 
पठाइएको । 

71 िैदेजिक रोजगारीमा जाने श्रतमकको लागत 
रोजगारदाताबाटै ब्यहोने गरी गन्त्तव्य 
मलुकुहरूसुँग दद्वपक्षीय श्रम सम्झौता    
गररनेछ ।  

 नेपाल तथा मलेजिया र नपेाल तथा संयकु्त 
अरब ईतमरेट्सबीच संयकु्त कायय समूहको 
बैठक सम्पन्न भई दिैु मलुकुसुँग 
श्रतमकको लागत रोजगारदाताबाटै ब्यहोने 
गरी श्रम समझदारीको कायायन्त्ियन    

भएको। 

 ओमानसुँग श्रम समझदारी गनय 
मजन्त्रपररषद् बाट स्िीकृत भई उक्त 
समझदारीमा हस्ताक्षर गनय ओमान 
सरकारका सम्बजन्त्धत मन्त्रीलाई आमन्त्रण 
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गररएको । 

 िैदेजिक रोजगार व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली (FEIMS) को राहदानी विभागसुँग 
आबर्द्ता (Inter-Link)  गररएको र 
अध्यागमन विभागसुँग आबर्द्ता हनु े
तयारीमा रहेको। त्यस्तै कुिेत, यएुई,  

साउदी अरब, कतार, मलेतसया र रोमातनया 
जस्थत नेपाली तनयोगहरूसुँग आबर्द्ता भई 
अन्त्य नपेाली तनयोगहरूसुँग समेत आबर्द्ता 
हनुे क्रममा रहेको । 

82 चाल ु िषयदेजि िरुु गररएको योगदानमा 
आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजनाहरूलाई 
फरावकलो बनाउुँदै लतगनेछ। योगदानकतायलाई 
सामाजजक सरुक्षा नम्बरसवहतको पररचयपर 
उपलब्ध गराइनेछ। 

 

 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा 
काययक्रममा हालसम्म १ लाि ५२ हजार 
५८ योगदानकताय र १२ हजार २ सय 
६९ प्रततष्ठान सूचीकृत भई फागनु 
मवहनामा १७ करोड ११ लाि योगदान 
रकम सङ्कलन। सामाजजक सरुक्षा 
काययक्रममा रोजगारदाता सूचीकृत भएको 
प्रमाणपर रोजगारदाता आफैँ ले वप्रन्त्ट 
गनयसक्ने व्यिस्था तमलाईएको। 

 Connect IPS भएका बैङ्क तथा वित्तीय 
संस्थामाफय त योगदान रकम सङ्कलन िरुू 
गरी हालसम्म रु.७६ करोड ३६ लाि 
योगदान रकम सङ्कलन भएको। 

 सामाजजक सरुक्षा योजनाको जानकारीमूलक 
ितृजचर तयार भई ६ िटा टेतलतभजनबाट 
प्रिारण भइरहेको। सामाजजक सरुक्षा 
काययक्रमसम्बन्त्धी २ िटा चेतनामूलक 
सूचना सामग्री (जजङ्गल) तयार भई १४ 
िटा रेतडयो, एमएमबाट प्रिारण   
भइरहेको। 

 सामाजजक सरुक्षा काययक्रम सम्बन्त्धमा 
सङ्घीय तहमा १२, प्रदेि स्तरमा ७, 
औद्योतगक क्षेरमा १२ र औद्योतगक 
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बुुँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजक्षप्त व्यहोरा प्रगतत  

कररडोरमा ४ अन्त्तवक्रय या सञ्चालन   
गररएको। 

 सामाजजक सरुक्षा योजनाअन्त्तगयत हालसम्म 
३ जनालाई अजन्त्तम संस्कार िचय र ३ 
जनालाई आजश्रत पररिारले पाउन े
तनिजृत्तभरण सवुिधा प्रदान गररएको। 

 कल सेन्त्टरमाफय त २० हजार जना 
श्रतमकलाई फोनमाफय त KYC अद्याितधक 
गनय अनरुोध गररएको। 

88. सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्त्य गररनेछ।  बालश्रम तनिारणसम्बन्त्धी राविय गरुुयोजना 
(२०७५-८५) को कायायन्त्ियन 
कायययोजनाअनरुूप बालश्रम मकु्त स्थानीय 
तह घोषणाको सूचकसवहतको मापदण्ड 
तयार गरी राय सझुािका लातग सबै 
स्थानीय तह र प्रदेि सरकारमा लेिी 
पठाइएको। 

 उद्योग/प्रततष्ठानको तनरीक्षणसम्बन्त्धी 
एकीकृत पजुस्तका स्िीकृत भएको। 

 

७. आतथयक िषय २०७6/७7 को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
क. आन्त्तररक रोजगारी तथा सीप प्रिर्द्यन 

 स्थानीय तहबाट कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररत आयोजना सञ्चालन गनय नेपाल सरकारको 
स्रोतबाट वितनयोजजत रकममध्ये 2 अबय रकम सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारी प्रदान गने 
काययक्रम सञ् चालन गनय ६ सय ४६ स्थानीय तहहरूलाई सितय अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

ि. सामाजजक सरुक्षा 
 रोजगारदाता र श्रतमकहरूलाई सामाजजक सरुक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीततक सञ्चारसवहत 

औद्योतगक कोररडोरहरूमा प्रिर्द्यनात्मक काययक्रमअन्त्तगयत औद्योतगक कोररडोर लजक्षत अन्त्तरवक्रया 
काययक्रम सम्पन्न गररएको। 

ग. श्रम सम्बन्त्ध  

 एकीकृत तनरीक्षण ढाुँचाको आधारमा बालश्रम, व्यािसायजन्त्य सरुक्षा एिं स्िास्थ्य, न्त्यूनतम पाररश्रतमक 
भकु्तानी लगायत श्रम ऐन तनयमको पररपालना भए नभएको सम्बन्त्धमा १ हजार १ सय ३१ 
उद्योग/ प्रततष्ठानहरूको अनगुमन तथा तनरीक्षण गररएको। 
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    घ. िैदेजिक रोजगार 

 िैदेजिक रोजगारीको तसलतसलामा अङ्गभङ्ग भएका र मतृ्य ु भएका व्यजक्तको हकिालाले 
स्थानीयस्तरबाटै सवुिधा पाउन े व्यिस्थाबमोजजम स्थानीय तहबाट सवुिधा पाउने व्यिस्था तमलाउन 
स्थानीय तहमा पराचार गररएको। 

 िैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी सूचना तथा परामिय सेिा प्रदान गनय राविय आप्रिासी स्रोत केन्त्रमाफय त ३९ 
जजल्लामध्ये २६ जजल्लामा आप्रिासी स्रोत केन्त्र तथा ७ आप्रिासी स्रोत उपकेन्त्र स्थापना भएको। 

८. आतथयक िषय २०७5/७6 मा सम्पन्न भएका महत्त्िपूणय काययहरूिः 
क. आन्त्तररक रोजगारी  तथा सीप विकास  

 रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2075 र रोजगारको हकसम्बन्त्धी तनयमािली, २०७५  प्रधानमन्त्री 
रोजगार काययक्रम सञ्चालन तनदेजिका, २०७५ तजुयमा गररएको। 

 रोजगारी तसजयना गने कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररत सामदुावयक आयोजना (सञ् चालन तथा 
ब्यिस्थापन) काययवितध, २०७६ स्िीकृत गरी कायायन्त्ियन गररएको। 

 स्थानीय श्रम बजारमा जनिजक्तको माग र आपूततयको अद्याितधक अिस्थाको  तथाङ्क Real time data 
देिाउन सक्ने गरी रोजगार सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (Employment Management Information 

System) को विकास गररएको। 

 आ.ि. २०७५।७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमअन्त्तगयत स्थानीय सामदुावयक पूिायधार 
आयोजनामा १ लाि ८७ हजार बेरोजगार व्यजक्तलाई औषत १३ ददनको रोजगारी प्रदान   

गररएको। 
 

ि. िैदेजिक रोजगारी  

 िैदेजिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संिोधन गरी देहायको सधुार 

o िैदेजिक रोजगारमा गएर कामदारले क्षततपूततय पाउनपुने अिस्थामा कमी नहोस भने्न उदे्दश्यले 
िैदेजिक रोजगार व्यािसाय सञ्चालनको लातग इजाजतपर तलंदा राख् न ु पने धरौटी रकम िवृर्द् 
गरेको। 

o िैदेजिक रोजगार व्यािसायको इजाजतपर प्राप्त संस्थाहरूको संख्यालाई व्यिस्थापकीय एिं 
तनयमनयोग्य तलु्याउने उद्देश्यका साथ यस्ता संस्थाहरू कम्पनीहरू गातभन े  ( Merger) व्यिस्था 
गरेको। 

o िैदेजिक रोजगार व्यिसायी कम्पनीहरूले नेपालतभर आफ्नो प्रतततनतध तनयकु्त गनय सक्ने (एजेन्त्ट) 

राख् ने प्रािधानलाई िारेज गररएको। 

o िैदेजिक रोजगारको व्यजक्तगत ठगीका उजरुीहरूलाई उजरुीकतायको पायक पने स्थानबाटै सम्बोधन 
गनय सघाउ परु् याउन े उदे्दश्यले प्रमिु जजल्ला अतधकारीहरूलाई उजरुी छानविन गने अतधकार 
ददइएको। 

 यस आ.ि. मा रू. ८७९ अबय २७ करोड विप्रषेण आप्रिाह भएको छ। जनु कुल गाहयस्थ्य 
उत्पादनको अनपुातमा  २५.४ प्रततित कायम रहेको तथयो। 

 िैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी मागपर जाुँचबझु तनदेजिका, २०७५ जारी भएको। 
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 िैदेजिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको काननुी प्रततरक्षासम्बन्त्धी तनदेजिका, २०७५ जारी 
भएको। 

 िैदेजिक रोजगार विभागको केन्त्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्त्सलुर सेिा 
विभाग, कूटनीततक तनयोगहरू, िैदेजिक रोजगार विभाग, बैङ्क र तबमा कम्पनीका सभयरहरूलाई एक 
आपसमा आबर्द् गरी एकीकृत िैदेजिक रोजगार सूचना व्यिस्थापन प्रणाली (FEIMS)को िरुुिात 
गररएको।  

 सातिटै प्रदेिहरू बाट िैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी सेिा प्रिाह गने व्यिस्था तमलाइएको। 

 नेपाली श्रतमकहरूको हक, वहत, न्त्यूनतम तलब सवुिधा, तबदा, तबमा, स्िास्थ्य उपचारलगायतका 
विषयमा केजन्त्रत रहेर मलेतसया, मौररसस, संयकु्त अरब इतमरेट्स र जापानसुँग श्रम समझदारी 
सम्झौतापरमा हस्ताक्षर भएको। 

 िैदेजिक रोजगार विभाग र कायायलयहरूबाट प्रदान गररने सेिा प्रिाहमा उजरुी र तमलापरको ढाुँचा 
सरकारले नै उपलब्ध गराई उजरुी समेत लेजिददने व्यिस्था तमलाई सेिाग्राहीहरूको कामलाई 
सहजीकरण गररएको।   

 नेपाली राजदूतािास क्िालालम्परु, नेपाली महािाजणज्य दूतािास जेद्दा, नेपाली राजदूतािास दोहा, नपेाली 
राजदतुािास, आिधुािी र नेपाली राजदूतािास मस्कटमा त्यस देिमा काययरत नेपाली श्रतमकहरूका 
विविध सिालहरूमा सहजीकरण गनयका लातग १ जना जनसम्पकय  सहायक १ स्थानीय कमयचारीको 
रूपमा रािी कामकाज लगाइएको।त्यसैगरी जमयनी र साउदी अरबको ररयादमा पतन एकएक जना 
जनसम्पकय  सहायकको व्यिस्था थप गररएको। 

 िैदेजिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मलुकुहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको कोलम्बो प्रोसेसको 
उच्च सरकारी अतधकारीस्तरीय पाुँचौ बैठक र मन्त्रीस्तरीय छैटौँ परामिय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न 
भएको। 

 कोलोम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य रािका मन्त्रीहरू एिं उच्च सरकारी अतधकारीहरू उपजस्थतत रहेको 
सो बैठकले श्रम आप्रिासनसम्बन्त्धी २७ बुुँदे काठमाडौँ घोषणापर जारी गरेको। 

  कुबेत, ओमान, कतार, मलेजियालगायत नेपाली तनयोगहरूबाट ५ हजार ७ सय 82 नेपाली 
नागररकहरूलाई उर्द्ार गररएको। 

ग. श्रम सम्बन्त्ध  

 2075 श्रािण 1 बाट लाग ुहनुे गरी श्रतमकहरूको न्त्यूनतम पाररश्रतमक कायायन्त्ियनमा   ल्याइएको। 
नयाुँ न्त्यूनतम पाररश्रतमक यस अजघ कायम रहेको न्त्यूनतम पाररश्रतमकको तलुनामा ३९ प्रततितले बढी 
रहेको। जसअनसुार जचया बगानमा काम गने श्रतमकको लातग मातसक        रू.10 हजार 7 सय 
81 तथा जचया बगान बाहेकका प्रततष्ठानमा काम गने श्रतमकहरूका लातग मातसक  रु.13 हजार 4 
सय 50 न्त्यूनतम पाररश्रतमक कायम भएको। 

 सरकारी, गैरसरकारी र तनजी क्षेरका वितभन्न तनकायहरूमा काययरत श्रतमकहरूले पाउन ेपाररश्रतमक र 
अन्त्य वित्तीय सवुिधाहरू अतनिाययरूपमा बैङ्क िातामाफय त भकु्तानी गनुयपने व्यिस्थाको कायायन्त्ियन 
गररएको।  
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 साङ्गठतनक पनुसंरचना गरी प्रत्येक प्रदेिमा कम्तीमा एउटा कायायलय रहने गरी मलुकुभर ११ श्रम 
तथा रोजगार कायायलयहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका छन।् साविकको श्रम विभागको 
काययक्षेरमा व्यािसायजन्त्य सरुक्षा र स्िास्थ्यको जजम्मेिारी समेत थप गरी विभागको नाम श्रम तथा 
व्यािसायजन्त्य सरुक्षा विभाग राजिएको। 

 श्रम तथा व्यासायजन्त्य सरुक्षा विभागअन्त्तगयत रहने गरी व्यािसायजन्त्य स्िास्थ्य सरुक्षा केन्त्र 
(Occupational Health and Safety (OHS) Centre) को स्थापना गररएको। उक्त केन्त्रले काययस्थलमा 
कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्िास्थ्यको संरक्षण र प्रिर्द्यन, व्यािसायजन्त्य दघुयटना र रोगहरूको 
रोकथाम, तनयन्त्रण र न्त्यूनीकरणसम्बन्त्धी कायय गदै आएको।  

 श्रमसम्बन्त्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामिय ददन श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रीको 
अध्यक्षतामा केन्त्रीय श्रम सल्लाहकार पररषद् गठन भएको। प्रदेिस्तरमा पतन प्रदेिस्तरीय श्रम 
सल्लाहकार पररषद् गठन गने कानूनी व्यिस्था तमलाइएको। 

 नेपाल ददगो विकास Alliance 8.7 सम्बन्त्धी लक्ष्यको कायायन्त्ियनमा ''The Global Partnership for 

Eradicating  Forced Labour, Morden Slavery Human Trafficking and Child Labour around 

World को Path Finder Country को रुपमा आबर्द् भएको। 

 श्रम ऐन, 2074 को व्यिस्थालाई प्रभािकारी रूपमा कायायन्त्ियन गनय श्रम तनयमािली, 2075 

कायायन्त्यनमा ल्याइएको। 

 श्रमसम्बन्त्धी कानूनी व्यिस्थाको प्रभािकारी कायायन्त्ियन गनय श्रम अतडट मापदण्ड, 2075 
कायायन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 नेपालमा काम गने विदेिी नागररकहरूको श्रम इजाजत प्रणालीलाई सरल, सहज र व्यिजस्थत गनय 
मन्त्रालयबाट विदेिी नागररकहरूको श्रम इजाजत व्यिस्थापनसम्बन्त्धी तनदेजिका, २०७५ 

कायायन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 श्रम ऐन, 2074 तथा तनयमािली, २०७५ को प्रािधानबमोजजम नेपालमा पवहलो पटक श्रतमक 
आपूततयकतायमाफय त श्रतमकलाई लगाउन सवकने कामको सूची तनधायरण गरी नेपाल राजपरमा प्रकाजित 
गररएको।  

 अन्त्तरायविय श्रम सङ्गठनले पाररत गरेका नेपाल पक्ष भएका वितभन्न ११ महासजन्त्धहरूमध्ये ६ 
महासजन्त्धहरू (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (C169), Forced Labour 

Convention, 1930 (C29), Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 

1976 (C144), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (C105), Minimum Age Convention, 

1973 (C138) र Worst Form of Child Labour Convention, 1999 (C182) ) को कायायन्त्ियन 
अिस्थाको प्रततिेदन तयार गरी अन्त्तरायविय श्रम संगठनको मखु्यालय, जेनेभामा पठाइएको। 

घ. सामाजजक सरुक्षा  

 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, २०७४ का प्रािधानहरू कायायन्त्ियन गनय योगदानमा 
आधाररत सामाजजक सरुक्षा तनयमािली, २०७५ कायायन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजनाअन्त्तगयत रोजगारदाता र श्रतमकको सूचीकरणसम्बन्त्धी 
काययवितध, २०७५ जारी भएको।  
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 योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजना ११ मंतसर, २०७५ िभुारम्भ गरी कायायन्त्ियनमा आए 
पश्चात ्पवहलो चरणमा प्रततष्ठानस्तरका श्रतमकहरूको सूचीकरण भई सामाजजक सरुक्षा कोषबाट औषधी 
उपचार, स्िास्थ्य तथा माततृ्ि सरुक्षा, दघुयटना तथा अिक्तता सरुक्षा, आजश्रत पररिार सरुक्षा र 
िरृ्द्ािस्था सरुक्षा योजना अन्त्तगयत सामाजजक सरुक्षा सवुिधा प्राप्त गने व्यिस्थाको सतुनजश्चतता कायम 
गररएको। 

 सामाजजक सरुक्षा योजना सञ् चालन काययवितध, २०७५ बमोजजम सामाजजक सरुक्षा कोषले सञ् चालन 
गने योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजनामा १२ हजार ९२ रोजगारदाता र १ लाि ४० 
हजार ९ सय ५१ श्रतमकहरू सूचीकृत भई रू. ४९ करोड २८ लाि ९८ हजार ६ सय ३९ 
योगदान जम्मा भएको।  

 सामाजजक सरुक्षा सूचना प्रणाली (SOSYS) सफ्टिेयर तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।  

९. आतथयक िषय 2075।76 को िदु बजेट तथा िचयको यथाथय वििरणिः 
   चाल ुिचय             (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
3710113 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 188225 69221 36.78 

3710123 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 103939 78079 75.12 
3710173 िैदेजिक रोजगार विभाग 124258 94569 76.11 
3710183 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 13916 11730 84.29 
3710193 िैदेजिक रोजगार प्रिधयन बोडय 10700 9812 91.7 
3711043 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 109595 35911 32.77 
3711053 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 149100 107971 72.41 
3711073 सामाजजक सरुक्षा कोष 42577 36351 85.38 
3711083 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 3084040 2282518 74.01 
 जम्मा 3826350 2726163 71.25 

 

पुुँजीगत िचय         (रू. हजारमा) 
ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 

3710114 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 180520 25443 14.09 
3710124 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 43322 15422 35.60 
3710174 िैदेजिक रोजगार विभाग 4720 7578 160.54 
3710184 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 200 200 99.75 
3711044 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम केन्त्र 5300 2793 52.69 
3711054 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 7500 1000 13.33 
3711074 सामाजजक सरुक्षा कोष 1000 984 98.37 
3711084 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 11675 2237 19.16 
 जम्मा 254237 55655 21.89 

 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय   263 

१०. आतथयक िषय 2076/77 मा वितनयोजजत बजेट तथा 2076 फागनु मसान्त्तसम्मको िचयको अिस्थािः 
     चाल ुिचय            (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 
371000113 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 242733 44795 18.45 
371000123 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 12900 7437 57.65 
371001013 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 330900 91663 27.7 
371001023 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 2683030 5672 0.21 
371010113 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 16800 6333 37.7 
371010123 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 90700 39320 43.35 
371011023 व्यािसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्िास्थ्य केन्त्र 49400 16267 32.93 
371020113 िैदेजिक रोजगार विभाग 188500 62869 33.35 
371030113 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम प्रततष्ठान 210000 21302 10.14 
371310113 िैदेजिक रोजगार बोडय 15000 7488 49.92 
371510113 सामाजजक सरुक्षा कोष 248967 36432 14.63 
 जम्मा 4088930 339578 8.3 

पुुँजीगत िचय       (रू. हजारमा) 

ब.उ.िी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय िदु बजेट िचय प्रततित 

371000114 
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 28100 916 3.26 

371000124 िैदेजिक रोजगार न्त्यायातधकरण 4800 1708 35.59 
371001014 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 15000 11745 78.3 
371010114 श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा विभाग 800 288 36 
371010124 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 84828 14959 17.63 
371011024 व्यािसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्िास्थ्य केन्त्र 500 314 62.77 
371020114 िैदेजिक रोजगार विभाग 8700 2866 32.95 
371030114 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम प्रततष्ठान 28900 1119 3.87 
371510114 सामाजजक सरुक्षा कोष 59300 3330 5.62 
   जम्मा 230928 37245 16.13 
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संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूम :  
प्रकृतत र संस्कृततको धनी नेपाल आकर्यक, सरुक्षित, मनोरम र साहतसक पययटकीय गन्त्तव्यको रूपमा विश् ि 
पययटन बजारमा पररक्षित रहेको छ। नेपालको पययटन िेरले विदेशी मदु्रा आजयन, रोजगारी तसजयना, आतथयक 
वियाकलाप अतभिवृि र समग्र आतथयक विकास र समनु्नततमा टेिा परु् याउँदै आएको छ। देशमा रहेका सम्पूणय 
मूतय र अमूतय साँस्कृततक सम्पदाहरूको संरिण र विकास गरी ततनको आतथयक उपयोग गने तथा पययटनलाई 
मलुकुको आतथयक आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रततफल जनजीिनको तल्लो 
तहसम्म परु् याउन संस्कृतत र पययटन िेरको विवितधकरण, विस्तार र प्रिियन गररन ुआिश्यक छ। पययटन 
िेरको विकास र विस्तारसवहत आन्त्तररक र बाह्य हिाई यातायात विकास गरी थप सरुक्षित, स्तरीय र भरपदो 
बनाउन यो मन्त्रालय केक्षन्त्द्रत रहेको छ।  
 

२. दीर्यकालीन सोि: 
मलुकुको समवृिको एक अग्रणी सम्िाहक पययटन िेर रहने।  
 

३. उद्दशे्य: 
 नेपाललाई गणुस्तरीय, पयायपययटन अनकूुल र सरुक्षित बनाई आकर्यक तथा प्रमखु पययटकीय गन्त्तव्यको 

रूपमा स्थावपत गने, 

 पययटकीय गन्त्तव्यस्थल तथा उपजमा विवितधकरण गरी पययटन र सँस्कृततको विकास गने, 

 पययटकीय िेरबाट प्राप्त लाभ जनस्तरमा परु् याउने। 
 

४. रणनीतत: 
 पययटनलाई सबै मौसममा िलायमान बनाउन प्रवितध तथा गततवितधको विकास गने, 

 तछमेकी मलुकुहरू तथा प्रमखु पययटन बजारमा व्यापक प्रिारप्रसार र प्रिियन गरी गणुस्तरीय पययटक 
िवृि गने, 

 पययटकीय गततवितधहरूलाई सरुक्षित, ददगो र गणुस्तरीय बनाउने, 
 पययटनको सम्भािना बोकेका क्षशिा, स्िास््य, खेलकूद जस्ता िेरहरू समेटेर एकीकृत पययटन विकासमा 

जोड ददन,े 

 स्िदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्सावहत गदै साियजतनक-तनजी-सहकारी साझेदारीको अिधारणाअनरुूप 
पययटन पूिायधारहरूको विकास, बजारीकरण र प्रिियन गने, 

 तीनै तहका सरकार बीि समन्त्िय कायम गरी पययटकीय गन्त्तव्यस्थलको एकीकृत विकास तथा विस्तार 
गने, 

 पययटकीय उपजको मूल्य शृ्रङ्खलामा आिि गरी जनस्तरसम्म लाभ परु् याउने।  
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५. काययिरे : 

नेपाल सरकार (काययविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोक्षजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुयपने काययहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 संस्कृतत, लतलतकला, धमय, सभ्यता र सम्पदासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड,  

 परुाताक्षत्िक महत्त्िका स्थान र प्रािीन स्मारकसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 राविय संग्रहालय, अतभलेखालय, 

 अन्त्तरायविय एिं रावियस्तरका ऐततहातसक, परुाताक्षत्िक, धातमयक एिं साँस्कृततक महत्त्िका स्थल एिं विश्व 
सम्पदामा सूिीकृत सम्पदासम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, संरिण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्धान, उत्खनन,् 

पनुतनयमायण र प्रिारप्रसार, 

 प्राकृततक, धातमयक, साँस्कृततक, परुाताक्षत्िक, साहतसक पययटनसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ड र तनयमन, 

 केन्त्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रततष्ठानसम्बन्त्धी नीतत तथा काननु, 

 विदेशी तमररािहरूसँग भएका सक्षन्त्ध सम्झौताका राविय महत्त्िका दस्तािेज संरिण, 

 पययटनसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 क्यातसनोसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन, 

 पियतारोहण, ट्राभल, टे्रवकङ्गसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड र तनयमन, 

 पययटन शलु्क तनधायरणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड र तनयमन, 

 भार्ा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान, नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला 
प्रततष्ठान, 

 पशपुतत िेर विकास कोर्, लकु्षम्बनी विकास कोर्, बहृत्तर जनकपरु िरे विकास पररर्द्, 

 वितभन्न धमय, जातजातत, सम्प्रदाय, भार्ाभावर्काको सावहत्य, संगीत, तलवप, कला, संस्कृतत र िलक्षिरको 
संरिण तथा विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 तनकासी गररने परुाताक्षत्िक िस्तहुरूको जाँि र अनमुतत, 

 िाययुान तनमायण तथा तडजाइन, सञ्चालन र ममयत सम्भार, विमानस्थल तनमायण तथा सञ्चालन, एयर 
नेतभगसेन सेिा तथा उड्डयन तातलम संस्था आददको इजाजत र तनयमन , 

 हिाई भाडा, विमानस्थल शलु्क, एयर नेतभगशेन सेिा शलु्क र तनयमन, 

 िायसेुिा सञ्चालन अनमुतत, इजाजत र उडान अनमुतत, 

 नागररक उड्डयनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड र तनयमन , 

 नागररक उड्डयन व्यिसाय तथा पेशाविद्हरूको अनमुतत, स्तर तनधायरण र तनयमन, 

 हिाइ सरुिासम्बन्त्धी अन्त्तरायविय सङ्गठनबाट प्रततपाददत स्तर, मापदण्ड, मागयदशयन र कायायन्त्ियन , 

 एयरनेतभगसेन र एयर ट्रावफक सेिा, 
 हिाईिेरको व्यिस्थापन, 

 उड्डयन सेिाको लातग मौसमसम्बन्त्धी सूिना सेिा, 
 उड्डयन खोज तथा उिार काययमा सहयोग तथा समन्त्िय, 

 अन्त्तरायविय, िेरीय र आन्त्तररक विमानस्थल तनमायण, सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
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 िाययुान दरु्यटना जाँिसम्बन्त्धी, 
 अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइतडङ्ग, हृयाङ्गग्लाइतडङ्ग जस्ता हिाई खेल/साहतसक उड्डयन/ मनोरञ् जनात्मक 

उड्डयन वियाकलापसम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ड , 

 प्रतततलपी अतधकारसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायायन्त्ियन र तनयमन, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी अन्त्तरायविय संर् संस्थासँग सक्षन्त्ध, सम्झौता, अतभसक्षन्त्ध, सम्पकय  र समन्त्िय , 

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

 नेपाल क्षशिा सेिा, आवकय योलजी समूहको सञ्चालन, 

 नेपाल इक्षन्त्जतनयररङ्ग सेिाअन्त्तगयत देहायका समूहको सञ्चालन, 

(क) तसतभल इक्षन्त्जतनयररङ्ग समूहअन्त्तगयत एअरपोटय उपसमूह 

(ख) एरोनवटकल इक्षन्त्जतनयररङ्ग समूह, 

(ग) तसतभल एतभएसन अपरेसन एण्ड इक्षन्त्जतनयररङ्ग समूह।   

६. आतथयक िर्य २०७६।७७ को बजेट िक्तव्यमा उक्षल्लक्षखत नीतत र काययिमका बुदँाहरूको 
2076 फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा प्रगतत 
१३६ उच्ि आतथयक िवृि, उत्पादक रोजगारी र 

आयको वितरणलाई तत्काल टेिा परु् याउन े
प्रततस्पधी िेरको रूपमा अथाह सम्भािना 
बोकेको पययटन िेरको विकासलाई जोड 
ददइनेछ। नेपाललाई आकर्यक, सरुक्षित, 
मनोरम र साहतसक पययटकीय गन्त्तव्यको 
रूपमा विश्व बजारमा स्थावपत गने गरी नेपाल 
भ्रमण िर्य २०२० सञ्चालन गररनेछ। यसका 
लातग पययटकीय स्थलहरूको प्रिारप्रसार, 
पवहिान भएका गन्त्तव्यहरूको पूिायधार 
तनमायणमा तीव्रता र थप नया ँ पययटकीय 
गन्त्तव्यस्थलको पवहिान, विकास तथा प्रिियन 
गररनेछ। 

 सन 2020 को पवहलो ददन भ्रमण िर्य, 
२०२० को समदुर्ाटन सम्पन्न भएको।  

 विश्वका मखु्य ६ भार्ा (अंग्रजेी, िाइतनज, 
स्पेतनश, फे्रन्त्ि, जमयनी र रक्षशयन) मा 
िेिसाईट तयार गरी सञ्चालनमा   
ल्याइएको। 

  जापानी भार्ामा NTB Website सरुुिात 
भएको। नयाँ गन्त्तव्यहरू  आकर्यण 
झल्कने गरी ७ तभतडयोहरू तनमायण    
भएको। C-Trip को माध्यमबाट पययटन 
प्रिियन भइरहेको। भारत र िीनसवहत 
प्रमखु १० श्रोत बजारहरूको पययटक 
आगमन प्रिेपण गरी आिश्यक प्रिियनका 
काययिमहरुको खाका तयार गररएको। 
नमस्ते सेन्त्टर-लतलतपरु महानगरपातलका 
पाटनमा र काठमाडौँको दरिारमागयमा 
तनमायण सम्पन्न र हेटौंडामा स्थापना गनय 
तयारी भइरहेको बाकँी स्थानहरूको लातग 
स्थलगत सिेिण भइरहेको। 
विश् िव्यापीरूपमा देखापरेको Covid-19 को 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा प्रगतत 
महामारीको कारण नेपाल भ्रमण िर्यका 
काययिम हाल स्थतगत भएको।  

 नमनुा पययटकीय गन्त्तव्यअन्त्तगयत 
सन्त्दकपरुको २५%, धनरु्ाधामको २५%, 
इन्त्द्रसरोिर २५%, पन्त्िासे ३०%, 
तनक्षग्लहिा ३०%, रारा २५% र 
भादगाउँको २५%  भौततक प्रगतत सम्पन्न 
भएको। 

 र्ोवर्त नयाँ १ सय गन्त्तव्यहरू मध्ये ५५ 
को ड्राफ्ट प्रोफाइल तयार भएको। बाँकी 
४५ को त्याङ्क सङ्कलन कायय जारी  
रहेको।  

१३७ प्रमखु पययटकीय स्थानलाई माइस पययटन 
स्थलको रूपमा विकास गनय स्तरीय सडक, 
ठूला सभाहल तथा सम्मेलन केन्त्द्र जस्ता 
पूिायधार विकासमा जोड ददइनेछ।नेपाल 
एकीकरणका तसलतसलामा प्रयोग भएका 
ऐततहातसक गढी, वकल्ला र बाटोहरू संरिण 
गरी आकर्यक पययटकीय गन्त्तव्यको रूपमा 
विकास गररनेछ। 

प्रमखु पययटकीय स्थानलाई माइस पययटन 
स्थलको रूपमा विकास गनय लकु्षम्बनीमा 5 
हजार जना अट्ने िमता भएको अन्त्तरायविय 
सभाहलको तनमायण कायय ८५ प्रततशत सम्पन्न 
भएको। 

१३८ पियतीय पययटन, कृवर् पययटन, ग्रामीण पययटन,  
जलयारा पययटन, पयाय-पययटन, धातमयक- 
साँस्कृततक पययटन, खेल पययटन तथा स्िास््य 
पययटन जस्ता िेरलाई समेटेर एकीकृत 
पययटन विकास गररनेछ। सदूुरपक्षिमको 
दाि ुयलादेक्षख पूियको ताप्लेजङु जोड्न ेवहमालयन 
हररत पदमागय रेखाङ्कन गरी पूिायधार तनमायण 
शरुू गररनेछ। साहतसक पययटनलाई विश्वको 
ध्यान आकृष्ट हनु े गरी प्रिारप्रसार गररनेछ। 
रारा िेरलाई राविय पययटन गन्त्तव्यको रुपमा 
विकास गररनेछ। 

 Great Himalayan Trail को रेखाङ्कन तथा 
पूिायधार तनमायण अन्त्तगयत मकाल,ु 
कञ्चनजङ्घा, शे-फोक्सणु्डो तथा च्छो रोल्पा 
िेरमा तनमायण कायय शरुू भएको। (वितभन्न 
िेरको १ सय २७ वक.तम. पदमागयको 
DPR तयार भएको।) 

 मकाल,ु क्षजरी, अन्नपूणय, धािे मनास्ल,ु 
िेरमा पदमागय तनमायणसम्बन्त्धी कायय 
भईरहेको।  

 खमु्ब ु िेरमा ७ वक.तम. पदमागय तथा 
RCC Foot Bridge  तनमायण कायय अक्षन्त्तम 
िरणमा रहेको। 

१४० आन्त्तररक पययटन प्रिियन गदै गणुस्तरीय र 
ददगो पययटन विकासमा जोड ददइने छ। 

 नेपालको आन्त्तररक पययटन प्रिियन गनय 
नेपाली भार्ामा तनमायण गररएको तभतडयो 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा प्रगतत 
वहमाली तथा पहाडी िेरमा पययटन प्रिियन, 
ढुिानी सेिा र यातायात साधनको रूपमा 
केिलकार प्रयोगलाई प्रोत्सावहत गररने।  

नेपाल टेतलतभजनबाट प्रसारण भइरहेको। 
वितभन्न भार्ामा ८ िटा तभतडयो तनमायण 
गनुयका साथै तमतडयामाफय त गन्त्तव्यहरुको 
बारेमा जनिेतना अतभिवृिका काययिमहरु 
प्रसारण गररएको। HAN, TAAN, 

NATTA तथा HOSAN ले आ-आफ्नो 
िेरमा  छुटको र्ोर्णा गरेको। तनजी 
िेरको सहकायय र समन्त्ियमा प्रिारप्रसार 
कायय भइरहेको। 

२१७ आन्त्तररक आबिता बढाउन, आिागमनलाई 
सहज गनय तथा आन्त्तररक र िाह्य पययटन 
िेरको विकास गनय सरुक्षित, तनयतमत, 
विश्वसनीय र गणुस्तरीय हिाई पूिायधारलाई 
प्राथतमकता ददइएको। तरभिुन अन्त्तरायविय 
विमानस्थललाई मौतलक परम्परा र संस्कृतत 
झल्कने बवुटक अन्त्तरायविय विमानस्थलको 
रूपमा रूपान्त्तरण गरी िौबीसै र्ण्टा सञ्चालन 
हनुे व्यिस्था तमलाइनेछ। 

 तरभिुन अन्त्तरायविय विमानस्थल टतमयनल 
भिन विस्तार कायय ४५.३३ प्रततशत 
सम्पन्न भएको। एप्रोन तनमायणको भौततक 
कायय ८५ प्रततशत सम्पन्न  भएको। 

 बवुटक एयरपोटयको रूपमा रूपान्त्तरण 
काययअन्त्तगयत बगैँिा तनमायणको कायय, 
बिुको मूततय राख् ने कायय सम्पन्त् न भएको।  

 

२१८ गौतमबिु अन्त्तरायविय विमानस्थलको पवहलो 
िरणको कायय आगामी िर्य सम्पन्न गरी 
अन्त्तरायविय उडान सञ्चिालन गररने। पोखरा 
विमानस्थल तनमायणको काययलाई अक्षर् बढाउन े
र तनजगढ अन्त्तरायविय विमानस्थल तनमायणको 
पूिय तयारी कायय अक्षर् बढाइनेछ। 

 गौतमबिु अन्त्तरायविय विमानस्थल  
आयोजना IT Building उत्तरतफय  कार 
पावकय ङ्ग यररयामा कालोपरे गने काम 
सम्पन्न भएको। कार पावकय ङ्ग क्षस्ट्रट 
लाईट केिलको Layout कायय सम्पन्न 
भएको।  

 पोखरा िेरीय अन्त्तरायविय विमानस्थल  
आयोजना ५४ प्रततशत कायय सम्पन्न 
भएको। पहुँि मागयको base राख् न ेकायय, 
Hanger भिनमा छाना छाउने कायय 
सम्पन्न। टतमयनल भिनमा Partition कायय 
भइरहेको र रनिेमा  Cable तबछ्याउन े
कायय सम्पन्न भएको। 

२१९ आन्त्तररक विमानस्थलहरूको तनमायण तथा 
स्तरोन्नतत गररनेछ। विराटनगर, जनकपरु, 
तसमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढीलगायतका 

 विराटनगर विमानस्थलमा एप्रोन तथा 
टेक्सी िे विस्तार गने कायय सम्पन्न 
भएको।  
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा प्रगतत 
विमानस्थलहरूको स्तरोन्नतत गरी ठूला विमान 
अितरण गनय सक्न ेबनाइनेछ। सखेुतमा नया ँ
विमानस्थल तनमायणका लातग सम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। गोकुलेश्वर, कमलबजार, 
स्िगयद्वारी र िहुानडाँडालगायतका स्थानहरूमा 
विमानस्थल तनमायणको कायय अक्षर् बढाइनेछ। 
रातर उडानको सवुिधा नभएका 
विमानस्थलहरुमा रातरकालीन उडानको 
पूिायधार तनमायण गररनेछ। 

 भरतपरु र धनगढी विमानस्थलमा 
Asphalt Concrete Overlay गने कायय 
सम्पन्न भएको।  

 आन्त्तररक विमानस्थल तफय  डोटी र 
पाटन, बैतडीको Black top भई 
स्तरोन्नतत कायय सम्पन्न भएको। वितभन्न 
९ विमानस्थलहरूमा अक्षग्न तनिारण 
सेिा थप भएको। 

 
२२० पययटक उद् गम हनुे देशसँग थप हिाई सेिा 

सम्झौता गररनेछ। नयाँ हिाई प्रिेश तबन्त्दूहरू 
र तदनरुूप नया ँ हिाई मागय प्रयोगका लातग 
तछमेकी रािहरूसँग समझदारी एिं सम्झौता 
गररनेछ। हिाई पूिायधारहरूको तनमायण, 
विकास तथा व्यिस्थापनमा सरकार र तनजी 
िेरको साझेदारी र सहकाययलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ।  

 नेपाल र िीनबीि थप हिाईसेिा 
सञ् िालनसम्बन्त्धी समझदारी परमा 
हस्तािर भएको। 

 यनुाइटेड अरब इतमरेट्स (UAE) र 
अिेतलयासँग हिाइसेिा सम्झौता भएको र 
इण्डोनेतसयासँग प्रस्ताि शेयर गनय परराि 
मन्त्रालयमाफय त प्रस्ताि पठाएको।  

 दक्षिण कोररयासँग General Sales Agent 
कायय सम्पन्न भई Flight Safety Audit 
कायय भइरहेको।  

 साउदी अरेतबयासँग GSA तथा FSA 
कायय भइरहेको।  

 नेपाल िायसेुिा तनगमले सन ्2020 को 
मािय २ बाट जापानको नाररता उडान 
शरुू गरेको। 

  िीनको Ganghou उडान मािय १५, 
2020 बाट शरुू हनुे तय गररएकोमा 
कोरोना भाईरस प्रकोपका कारण केही 
समयका लातग स्थतगत गररएको।   

२२५ मलुकुको विक्षशष्ट संस्कृततको संरिणमा ध्यान 
ददँदै विश्व सम्पदा सूिीमा रहेका सम्पदाहरूको 
संरिण र विकासमा विशेर् जोड ददइनेछ। 
लोपोन्त्मखु भार्ा, कला र संस्कृततको संरिण 
गररनेछ। सावहत्यकार, कलाकार तथा 
सङ्गीतकारहरूको िकृ्षत्त विकासमा ध्यान 

 राविय साँस्कृततक सङ्गाहालय तनमायणका 
लातग अिधारणापर तयारी भएको। 

 भक्तपरुमा रातरकालीन सम्पदा याराको 
शभुारम्भ भएको। 

 पाटन र कीततयपरुमा सम्पदा यारा 
शभुारम्भका लातग तयारी भइरहेको। 
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बुदँा नं. बजेट िक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा प्रगतत 
ददइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकातभरको मौतलक 
संस्कृतत, परम्परा, सङ्गीतको अिलोकन गनय 
रातरकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यारा 
सञ्चालन गररनेछ। कीततयपरुक्षस्थत जातीय 
संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भार्ा‚ 
संस्कृतत‚ रीततररिाज र रहनसहन झल्काउने 
गरी राविय साँस्कृततक संग्रहालयलाई रूपमा 
विकास गनय पूिायधार तनमायण कायय गररनेछ।  

२२६ ततलौराकोट, लकु्षम्बनी, देिदह र रामग्राम 
िेरलाई समेटी बहृत ् लकु्षम्बनी एकीकृत 
विकास गरुुयोजना तजुयमा गररनेछ। देिर्ाट, 
जनकपरुधाम, पातथभरा, रुरु, विराटिेर, 
बराहिेर, खप्तडिेर, काँिेविहार, हलेंसी र 
गौरीशङ्कर लगायतका धातमयक स्थलहरूको 
विकासका लातग गरुुयोजना तजुयमा गरी 
कायायन्त्ियन गररनेछ। आददिासी जनजातत, 
अल्पसंख्यक तथा दतलत समदुायको 
परम्परागत सीप र कलाको संरिण र 
सम्िियन   गररनेछ। 

 लकु्षम्बनी िेरको बहृत ् गरुुयोजनाको 
विस्ततृ पररयोजना प्रततिेदन कायय शरुु 
भइसकेको।  

 रामग्रामको गरुुयोजना तनमायण कायय सम्पन्न 
भएको। 

 पशपुतत िेरको गरुुयोजना तयार गरी  
सरोकारिाला तनकायहरूमा राय तथा 
सझुािका लातग पठाइएको। 
 
 

७. आतथयक िर्य 207६/7७ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्पूणय काययहरूूः 
पययटन प्रिियन 

 नयाँ गन्त्तव्यहरूको आकर्यण झल्कने गरी ७ तभतडयोहरू तनमायण भएको। 

 BBC, CNN तथा अन्त्य सञ्चार माध्यममाफय  नेपालको पययटन प्रिियन काययका लातग आिश्यक 
काययवितधको मस्यौदा अक्षन्त्तम िरणमा रहेको। 

 पययटन िेरमा उत्कृष्ट योगदान ददने व्यक्षक्त तथा संस्थालाई Excellence Award का लातग नामािली 
छनौटको िरणमा रहेको।  

नागररक उड्डयन तफय  
 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण तनयामक तनकाय र काययसञ्चालन तनकायका रूपमा विकास गने 

गरी मस्यौदा तयार गरी संर्ीय संसदमा प्रस्ततु गररएको।  

 नेपाल र वफनल्याण्ड सरकार बीि हिाई सेिा सम्झौता गनय मस्यौदा आदान प्रदान  भएको। 

 गौतमबिु अन्त्तरायविय विमानस्थल आयोजना IT Building उत्तरतफय  कार पावकय ङ्ग एररयामा कालोपरे 
गने काम सम्पन्न भएको। कार पावकय ङ्ग क्षस्ट्रट लाईट केिल Layout कायय सम्पन्न  IT Building देक्षख 
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प्रशासतनक भिन, सेक्यरुरटी भिन, Domestic कार पावकय ङ्गको उत्तरसम्म ह्यमु पाईप Layout कायय 
सम्पन्न भएको। 

 

 संस्कृतत तथा परुातत्ितफय  
 नेपाल सरकार, मक्षन्त्रपररर्द्को तमतत २०७६/०७/०५ को बैठकले मराकेश सक्षन्त्ध, २०१३ लाई 

अनमुोदन गनयका लातग संर्ीय संसदमा पेश गररएको। 

 सांस्कृततक सम्पदाको विशेर्ता झल्कने गरी पाल्पाको रणउजेश्वरी भगितीको ितृ्तक्षिर तनमायण सम्पन्न 
भएको। 

 साकय  हस्तकला मेला SAARC Cultural Center, Colombo सँग सहकायय गरी सम्पन्न। 

 अमूतय साँस्कृततक सम्पदा ददिस २०१९ अक्टोबर १७ का ददन मनाइएको। 

 तनहुँ क्षजल्लाको टुटेपानीमा गण्डकी प्रदेशका गरुुङ्ग जाततहरूको अमूतय साँस्कृततक सम्पदासम्बन्त्धी 
अतभमखुीकरण तातलम सम्पन्न। 

 Beijing Treaty,  WPPT, Rome convention सम्बन्त्धी अन्त्तविय या काययिम सम्पन्न। 
 

८. आतथयक िर्य 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणय काययहरूूः 
 

    पययटन प्रिियन 

 नेपाल भ्रमण िर्य, 2020 को प्रिियन गने सम्बन्त्धमा वितभन्न ५ प्रिियन विशेर् काययिम/माटय, १५ 
सेल्स तमसन तथा १५ भन्त्दा बढी देशहरूका ३८ अन्त्तरायविय पययटन मेलाहरूमा सहभातगता 
जनाइएको। 

 नेपालका Heritage sites, Nature र Adventure सम्बन्त्धी ७ तभतडयोहरूको तनमायण गरी नेपाल पययटन 
बोडयको िेिसाईट तथा सामाक्षजक सञ्जालमाफय त नेपालको प्रिियन गररएको।   

 पोखरा लेकसाइड िेरमा Street Numbering तथा Millennium Trail मा ४२ साइनेजहरू स्थापना 
गररएको।  

 अथयतन्त्रमा पययटन िेरको िास्तविक योगदान एकीन गनय विश् िसनीय सूिना स्रोतको रूपमा 
Tourism Satellite Accounting (TSA) तयार गनय Stock Analysis गने कायय सम्पन्न भएको। 

 लकु्षम्बनीमा १५ देशका प्रतततनतधको सहभातगतामा Buddhist International Travel Mart (BITM) 
सम्पन्न भएको।  

 काठमाडौंमा वितभन्न मलुकुका प्रतततनतधको सहभातगतामा Himalayan Travel Mart (HTM) २०१९ 
सम्पन्न भएको। 

 विश् ि पययटन बजारमा औसत ७ प्रततशतको पययटक आिागमन िवृि रहेकोमा नेपालमा आउन े
पययटक संख्यामा २४.७६ प्रततशतले िवृि भई सन ्२०१८ मा ११ लाख ७३ हजार पगुकेो। 

पययटन पूिायधार 

 प्रत्येक क्षजल्लामा कम्तीमा एक िटा रहने गरी १०० िटा नयाँ पययटकीय गन्त्तव्य छनौट गरी 
सम्बक्षन्त्धत स्थानीय तहसँग सहकायय गरी पूिायधार विकास एिं प्रिियन कायय सञ्चालन भएको।  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय  272 

 विकास गरुूयोजना (Tourism Development Area Master Plan) तनमायण गरी सो बमोक्षजमका काययिम 
कायायन्त्ियनमा ल्याइएको। 

 सातैिटा प्रदेशहरूको केही पययटकीय सम्पदाहरूको नक्साङ्कन गने कायय सम्पन्न भएको। 

 प्रदेशगत रूपमा छनौट भएका नमूना पययटकीय गन्त्तव्यहरुको तनमायण कायय कररब १५ प्रततशत 
सम्पन्न भएको। 

 पूियदेक्षख पक्षिमसम्म नपेालको वहमाली िेर समेट्ने The Great Himalayan Trail अन्त्तगयत हेलम्ब-ु
ठाडेपाटी-सेतमतसदाङ-लाङटाङ, क्षजरी-गैररखकय -लकु्ला, बढुातनलकण्ठ-निुाकोट-गोसाइकुण्ड, फूलिोकी 
-पनौती-नमोबिु, लोकेश्वर महादेि-पालङुटार-गोरखा गरी ५८ वक. तम. पदमागय  तनमायण कायय पूरा 
भएको। 

 मडेु-शैलङु दोलखा, मनास्ल ुिेर पदमागय, खमु्ब ुिेर पदमागय तथा अन्नपूणय िेर पदमागयसवहत कुल 
३९ वक.तम. पदमागय पनु: तनमायण सम्पन्न भएको। 

नागररक उड्डयन तफय  
 जनकपरु विमानस्थल Overlay कायय सम्पन्न भएको, उक्त काययपश् िात Runway Strength बढ्न गएको 

र उडान अितरण थप सरुक्षित भई तनयतमत उडान भइरहेको। उक्त विमानस्थलको Apron 

Expansion काययसम्पन्न भएको उक्त काययपिात ४ ATR-72 सरहको जहाज पावकय ङ्ग गनय तमल्न े
भएको। 

 जोमसोम विमानस्थलमा Slope Correction गरी Overlay कायय सम्पन्न भएको, उक्त काययपश् िात 
Runway Strength बढ्न गएको र उडान अितरण थप सरुक्षित भएको। 

 पोखरा विमानस्थलमा Slurry Seal सम्पन्न भई तनयतमत उडान शरुु भएको तथा पेररतमटर सडक 
कालोपरेको कायय सम्पन्न भएको।  

 तनयतमत सेिामा रहेका आन्त्तररक िायसेुिा कम्पनीहरूको SMS Audit कायय सम्पन्न भएको।  

 State Safety Program (SSP) Implementation Plan Phase I (2019), Phase II (2019), Phase III 

(2021) तयार गरी कायायन्त्ियनमा ल्याइएको।  

 नेपालमा पवहलो पटक खोज तथा उिारसम्बन्त्धी पूणयकालीन अभ्यास सम्पन्न भएको।  

 लकु्ला, जमु्ला, तसतमकोट, रारा र डोल्पा विमानस्थलमा CC TV  जडान काययसम्पन्न भएको। 
 राजविराज विमानस्थलमा  Precision Approach Path Indicator Lights (PAPI  Light) जडान 

काययसम्पन्न भएको। 

 जापान र थाईल्याण्डसँग मौजदुा हिाई सम्झौता पनुरािलोकन भई उडान संख्या गन्त्तव्य तबन्त्द ु
विस्तार भएको। यसबाट दिैु पिले थाइल्याण्डका विमानस्थलहरूमा प्रतत हप्ता १० उडानबाट िवृि 
भई २८ उडान गने प्रािधान राक्षखएको।  

 जापानमा (हानेदा विमानस्थल बाहेक अन्त्य सबै विमानस्थल) प्रततहप्ता २ उडानबाट िवृि भई प्रतत 
हप्ता १४ उडान गनय पाउन ेगरी दइुपिीय हिाई सम्झौता पनुरािलोकन भएको। 

 दईुिटा अन्त्तरायविय िायसेुिा कम्पनीहरू थाईल्याण्डको Thai Lion Air र ओमानको Salam Air बाट 
िमशूः बैङ्कक–काठमाडौँ–बैङ्कक र मस्कट–काठमाडौँ–मस्कट उडान शरुु भएको।  
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 मक्षन्त्ट्रयल महासक्षन्त्धमा नेपाल सक्षम्मलन भई १५ तडसेम्िर २०१८ बाट लाग ुभएको। यसले हिाई 
यारकुो तबमा अन्त्तरायविय मापदण्ड सरह लाग ुहनु ेगरी व्यिस्थापन गरेको। 
 

संस्कृतत तथा परुातत्ि 

 सखेुतको कािेँविहार संरिणको कायय ९५ प्रततशत सम्पन्न भएको छ भने अन्त्य सम्पदाहरूको संरिण 
कायय भइरहेको। 

 रानीपोखरी र बालगोपालेश् िर मक्षन्त्दरलगायत सो िेरमा रहेका परुाताक्षत्िक संरिनाहरूको  
पनुतनयमायणसम्बन्त्धी सम्पूणय कायय राविय पनुतनयमायण प्रातधकरणले गने गरी कायय अगातड बढेको। 

 यनुेस्कोको मापदण्डअनसुारका विधागत िेरहरू समेटी लेप्िा र दरै जाततका अमूतय साँस्कृततक 
सम्पदाको Inventory तयार गरी सोलाई पसु्तकाकार रूप ददइएको। 

 अततलोपोन्त्मखु २१ भार्ाको भावर्क प्रोफाइल तयार गररएको। 

 नेपाली कला संस्कृततको संरिण सम्िियन तथा विकास र स्रष्टाहरूको सम्मान गररएको।  

 परुाताक्षत्िक स्थलहरूमध्ये तनहुँसरु दरबार, पाँिखाल, क्षित्लाङ उत्खनन ् भएको र हाडीगाउँ र 
मालीगाउँमा GPR (Ground Penetrating Rader)  सम्पन्न भएको। 

 नारायणवहटी दरबार सङ्ग्ग्राहालय सञ्चालनमा आएको १० िर्य पिात श्रीपेि ् र सङ्ग्ग्राहलय थप १० 
ऐततहातसक किहरू सियसाधारणको प्रदशयनीका लातग खलुा गररएको। 

 अिैधरूपमा नपेालबाट बावहरी मलुकुमा परु् याइएका मध्ये 45 कलात्मक धातमयक तथा ऐततहातसक 
महत्त्िका मूततयहरू वफताय ल्याई 36 मूततयहरूलाई प्रदशयनीमा राक्षखएको।  

 कास्कीको लेखनाथ संग्रहालय, स्याङ्गजाको गरुूङ संग्रहालय र सनुसरीको माझी संग्रहालय तनमायण 
सम्पन्न भएको।  

 राविय अतभलेखालयमा सङ्कतलत हस्ततलक्षखत ग्रन्त्थहरूमध्ये २४ हजार ग्रन्त्थका १३ लाख इमेजको 
Cataloging, Tagging तथा सफ्टिेयरमा अपलोडमाफय त ् Digital Archiving गरी सरुक्षित गने कायय 
सम्पन्न भएको।   

 भकूम्पले िततग्रस्त ११८ सम्पदा सांस्कृततक एिं परुाताक्षत्िक सम्पदाको पनुतनयमायण सम्पन्न     
भएको। 

स्ियम्भनूाथ िेरको अनन्त्तपरु र प्रतापपरु, वकमडोल गमु्बा, आनन्त्दकुटी विहार, बौिनाथ स्तपुा, 
हनमुानढोकाक्षस्थत बंशगोपाल, तलेज ुमक्षन्त्दर, गद्दी बैठक, पाटनको कृष्ण मक्षन्त्दर, मणीमण्डप हररशंकर मक्षन्त्दर, 
िार नारायण मक्षन्त्दर, भक्तपरुको तसिलक्ष्मी मक्षन्त्दर, तरवििम नारायण, हररहर नारायण, केदारनाथ, पशपुतत 
िेरको गोरखनाथ पक्षिमतफय को सत्तल, शङ्करािायय मक्षन्त्दर, वकरातेश्वर सत्तल, मगृस्थलीिेरका १० िटा 
क्षशिालयहरू, नरतसंह मक्षन्त्दर, लाल गणेश मक्षन्त्दरलगायतका विश्वसम्पदा िेरका ९१ सम्पदाहरू पनुतनयमायण 
सम्पन्न भएको। 
 

९. आतथयक िर्य २०७५/७६ को खदु बजेट एिं खियको यथाथय वििरणूः 
िाल ुखिय                    (रू. हजारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 
3250113 संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 220332 204957 93.02 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 
3250133 परुातत्ि विभाग विभाग 109280 95009 86.94 
3250143 राविय अतभलेखालय 19400 15387 79.32 
3250153 राविय संग्रहालय (छाउनी) 25900 23016 88.86 
3250203 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरिण प्रयोगशाला 11600 8442 72.77 
3250213 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षजिारको कायायलय 10500 9815 93.48 
3250223 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 86800 86509 99.66 
3250243 पययटन विभाग 141304 111106 78.63 
3250253 भार्ा आयोग 59686 53990 90.46 
3251023 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 23600 23600 100 
3251043 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोजना 8259 3008 36.42 
3251063 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 78700 64041 81.37 
3251083 दक्षिण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोजना 396200 18116 4.57 
3251113 परुाताक्षत्िक संरिण 2800 2001 71.47 
3251123 विश्व सम्पदा िेर संरिण आयोजना 1100 913 83 
3251133 संस्कृतत प्रिियन काययिम 362940 330507 91.06 
3251153 पशपुतत िेर विकास कोर् 348700 348700 100 
3251163 लकु्षम्बनी विकास कोर् 877100 877100 100 
3251173 सांस्कृततक संस्थान 8100 8100 100 
3251183 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 121860 121860 100 
3251193 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 40800 40800 100 
3251203 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 60100 60100 100 
3251223 यातायात(हिाई) आयोजना तयारी सवुिधा 50000 0 0 
3251233 बौि दशयन प्रिियन तथा गमु्बा विकास सतमतत 54322 53564 98.6 
  जम्मा 3119383 2560640 82.09 

पुजँीगत खिय                     (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 

3250114 संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 18400 15854 86.16 
3250134 परुातत्ि विभाग 104130 102833 98.75 
3250144 राविय अतभलेखालय 29000 27546 94.99 
3250154 राविय संग्रहालय (छाउनी) 13200 10392 78.73 
3250204 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरिण प्रयोगशाला 3200 3144 98.25 
3250214 नेपाल प्रतततलवप अतधकार राक्षजिारको कायायलय 300 297 99.06 
3250224 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 10200 8945 87.69 
3250244 पययटन विभाग 6200 3886 62.68 
3250254 भार्ा आयोग 1500 1393 92.86 
3251044 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोजना 700 0 0.00 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 
3251064 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 794200 573035 72.15 
3251084 दक्षिण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोजना 9800 7927 80.89 
3251114 परुाताक्षत्िक संरिण 247100 208672 84.45 
3251124 विश्व सम्पदा िेर संरिण आयोजना 15900 7591 47.74 
3251134 संस्कृतत प्रिियन काययिम 500 496 99.10 
  जम्मा 1254330 972012 77.49 

१०. आतथयक िर्य २०७६/७७ को वितनयोक्षजत बजेट तथा 207६ फागनु मसान्त्तसम्मको खियको 
अिस्थाूः 

  िाल ुखिय                    (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 

325000113 संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन 
मन्त्रालय 

247799 154586 62.38 

325001013 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोजना 13800 5661 41.02 
325001023 दक्षिण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास 

आयोजना 
254600 614 0.24 

325001033 संस्कृतत प्रिियन काययिम 421900 270350 64.08 
325010113 पययटन विभाग 138800 84203 60.67 
325011063 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 118900 48150 40.5 
325020113 परुातत्ि विभाग 34000 28780 84.65 
325020123 राविय संग्रहालय (छाउनी) 28800 16895 58.66 
325020133 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरिण प्रयोगशाला 2600 870 33.45 
325020143 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 83400 51852 62.17 
325020153 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 12900 7743 60.03 
325020163 िेरीय संग्रहालयहरु 6300 2750 43.65 
325020173 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 20600 11142 54.09 
325020183 ऐततहातसक दरबारहरु 73000 36111 49.47 
325020193 स्मारक संरिण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 

(भक्तपरु) 
9800 3870 39.49 

325021013 परुाताक्षत्िक स्थल संरिण आयोजना 3400 300 8.82 
325021023 विश्व सम्पदा िेर संरिण आयोजना 1200 0 0 
325030113 राविय अतभलेखालय 21700 9635 44.4 
325040113 नेपाल प्रतततलवप अतधकार रक्षजिारको कायायलय 11400 4864 42.67 
325210113 भार्ा आयोग 61652 30532 49.52 
325410113 बृहतर जनकपरु िेर विकास पररर्द् 42000 27850 66.31 
325510113 पशपुतत िेर विकास कोर् 350000 88000 25.14 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 
325510123 लकु्षम्बनी विकास कोर् 1000000 604650 60.47 
325610113 नेपाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 26000 17610 67.73 
325810113 बौि दशयन प्रिियन तथा गमु्बा विकास सतमतत 53400 37195 69.65 
   जम्मा 3037951 1544213 50.83 

 पुजँीगत खिय                      (रू. हजारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायायलय खदु बजेट खिय प्रततशत 

325000114 स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डडयन मन्त्रालय 4000 838 20.96 
325001014 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिियन आयोजना 500 0 0 
325001024 दक्षिण एक्षशया पययटन पिुायधार विकास आयोजना 9800 2139 21.83 
325001034 संस्कृतत प्रिियन काययिम 400 0 0 
325010114 पययटन विभाग 31100 853 2.74 
325011064 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 1775800 218578 12.31 
325020114 परुातत्ि विभाग 99700 200 0.2 
325020124 राविय संग्रहालय (छाउनी) 12900 1644 12.74 
325020134 केन्त्द्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरिण प्रयोगशाला 3400 991 29.16 
325020144 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 10200 1090 10.69 
325020154 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 3500 699 19.97 
325020164 िेरीय संग्रहालयहरु 7200 0 0 
325020174 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 4900 709 14.46 
325020184 ऐततहातसक दरबारहरु 4800 459 9.57 
325020194 स्मारक संरिण तथा दरबार हेरिाह कायायलय 

(भक्तपरु) 
1300 0 0 

325021014 परुाताक्षत्िक स्थल संरिण आयोजना 316400 87908 27.78 
325021024 विश्व सम्पदा िेर संरिण आयोजना 15900 956 6.02 
325030114 राविय अतभलेखालय 29000 1586 5.47 
325040114 नेपाल प्रतततलवप अतधकार रक्षजिारको कायायलय 600 530 88.35 
325210114 भार्ा आयोग 6350 5325 83.86 
   जम्मा 2337750 324505 13.88 
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संघीय  मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 
 

1. पषृ्ठभतूमिः  
संघीय  मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय  शासन प्रणाली व्यिस्थापन, संघीय  तनजामती सेिा 
तथा कममचारीहरूको व्यिस्थापन, स्थानीय पूिामधार विकाससम्बन्त्धी नीतत तनमामण र कायामन्त्ियनमा सहजीकरण 
गने तनकाय हो। नेपालको संविधानले संघीय  लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको मूल संरचना संघ, 

प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनु ेतथा राज्यशन्त्िको प्रयोग संविधान र काननुको अधीनमा रही तीनै 
तहको सरकारले गने व्यिस्था गरेको छ। राज्यको पनुसंरचनासँगै साविकका सबै स्थानीय तनकायहरू 

काननुबमोन्त्जम पनुसंरचना भई ७७ न्त्जल्ला समन्त्िय सतमतत¸ ६ महानगरपातलका, ११ उपमहानगरपातलका, २७६ 
नगरपातलका, ४६० गाउँपातलकाबाट सेिा प्रिाह तथा विकास तनमामणका काम भइरहेका छन।्  
 

 

2. दीघमकालीन सोचिः 
संघीय  शासन प्रणालीमा आधाररत सहभातगतामूलक, समािेशी, उत्तरदायी स्थानीय शासनमार्म त जनताको 
जीिनस्तरमा सधुार। 
 

3. उद्दशे्यिः 
संघीय  शासन प्रणालीको संस्थागत सदुृढीकरण गरी स्थानीय शासन र सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन सहयोग 
परु् याउने। 
 

4. रणनीततिः 
 स्थानीय तहमा स्िशासन तथा सहभातगतामूलक पद्धततका माध्यमद्वारा जनतालाई आधारभतू सेिा सवुिधा 

उपलब्ध गराउने, 
 संस्थागत सदुृढीकरणको माध्यमद्वारा सािमजतनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी, 

जनउत्तरदायी र सहभातगतामूलक बनाई सािमजतनक सेिा प्रिाह र विकास प्रवियालाई प्रभािकारी 
बनाउन,े 

 संघीयसंरचना, समािेशी लोकतन्त्र र तनक्षपेणको अिधारणाअनरुूप स्थानीय सरकारको केन्त्र तथा 
प्रादेन्त्शक सरकारसँगको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई सदुृढ बनाउन,े 

 स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक सदुृढीकरण र क्षमता विकास गरी जनताका माग र आिश्यकतालाई 
न्त्यायोन्त्चत प्राथतमकीकरणका आधारमा सम्बोधन गनम स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गने, 

 ददगो आतथमक-सामान्त्जक विकास र िातािरण अनकूुल तथा गणुस्तरीय स्थानीय पूिामधार विकास तथा 
सेिा प्रिाहमार्म त रोजगारी तसजमना गदै गररबी न्त्यूनीकरण गने, 

 लैंवङ्गक, समतामखुी र समािेशी विकासको अिधारणा अिलम्बन गदै उपेन्त्क्षत र उत्पीतित िगम, क्षेर र 
समदुायको आतथमक, सामान्त्जक एिं सांस्कृततक अतधकार र अिसर तथा सामान्त्जक सरुक्षामा न्त्यायोन्त्चत 
पहुँच सतुनन्त्ित गने, 

 स्थानीय सशुासन र सेिाप्रिाहमा स्थानीय समदुाय, नागररक समाज, एिं गैरसरकारी तथा तनजी क्षेरलाई 
न्त्जम्मेिार बनाउने। 
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5. कायमक्षरेिः 
नेपाल सरकार (कायमविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोन्त्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुमपने कायमहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पकम  र समन्त्िय, 
 स्थानीय तहको संख्या, तसमाना, ििा र केन्त्र तनधामरणसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ि, कायामन्त्ियन र 

सहजीकरण, 
 विशेष, संरन्त्क्षत र स्िायत्त क्षेरको सीमाङ्कन र संरचनासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ि , 

 राविय दतलत आयोग, राविय समािेशी आयोग, आददिासी जनजातत आयोग, मधेशी आयोग, थारू 
आयोग र मनु्त्स्लम आयोग , 

 स्थानीय पूिामधार विकाससम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ि, प्रवितध विकास र अनसुन्त्धान , 

 रज्जमुागम (केिलकार) सञ्चालन तथा व्यिस्थापनसम्बन्त्धी कायम 
 पञ् जीकरण र सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता वितरणको अतभलेखीकरण , 

 र्ोहरमैला व्यिस्थापनसम्बन्त्धी नीतत, मापदण्ि, समन्त्िय र सहजीकरण , 

 स्थानीय तहका पदातधकारी र कममचारीको िैदेन्त्शक भ्रमणसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ि , 

 संघीय तनजामती तथा अन्त्य संघीय  सरकारी सेिाका तनिनृ्त्त्तभरण लगायत अिकाशजन्त्य सवुिधासम्बन्त्धी 
नीतत, मापदण्ि र व्यिस्थापन , 

 संघीय  कममचारी तनकायसम्बन्त्धी कायम , 
 सािमजतनक सेिा प्रिाहसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ि , 

 संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षणसम्बन्त्धी नीतत, कायामन्त्ियन र समन्त्िय , 

 प्रशासतनक सधुारसम्बन्त्धी नीतत, योजना, समायोजन र समन्त्िय , 

 संघीय  तनजामती सेिा र अन्त्य सरकारी सेिा सञ्चालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ि तथा सेिा, समूह 
र उपसमूहको व्यिस्थापन , 

 संघीय  तनजामती सेिा र अन्त्य सरकारी सेिाहरूको व्यिस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन र अन्त्तरप्रदेश कममचारी समन्त्िय एिं व्यिस्थापन , 

 कममचारी कल्याणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापदण्ि , 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहन ेपदहरूको दरबन्त्दी तसजमनासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ि , 

 बढुिा सतमततको सन्त्चिालय , 

 संघीय  तनजामती तथा अन्त्य संघीय  सरकारी सेिाका पदातधकारीको सेिा, सतम र सवुिधा , 
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कममचारीहरूको न्त्यूनतम शैन्त्क्षक योग्यतासम्बन्त्धी नीतत, काननु र 

मापदण्ि, 

 स्थानीय तहको सािमजतनक पदातधकारीको सवुिधासम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ि , 

 संघीय  तनजामती तथा अन्त्य संघीय  सरकारी सेिाका तातलमसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापदण्ि, अध्ययन, 
अनसुन्त्धान र विकास , 

 सािमजतनक पदातधकारीहरूको क्षमता विकाससम्बन्त्धी नीतत र मापदण्ि , 

 प्रशासकीय अतभलेख तथा तथ्याङ्क , 
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 तनजामती अस्पताल र नपेाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान , 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरामविय संघ संस्थासँग सन्त्न्त्ध, सम्झौता, अतभसन्त्न्त्ध, सम्पकम  र समन्त्िय , 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािमजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र 
तनयमन, रािसेिक कममचारी सम्बद्ध संघ-संस्था , 

 मन्त्रालयको विषयक्षेरसँग सम्बन्त्न्त्धत सेिा। 
 

6. आतथमक िषम २०७6/७7 को बजेट ििव्यमा उन्त्ल्लन्त्खत नीतत र कायमिमका बुदँाहरूको 
2076 र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुदँा.नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

२१२ संघीयताको प्रभािकारी कायामन्त्ियन, सेिा 
प्रिाहमा प्रभाकाररता तथा प्रदेश र स्थानीय 
तहको अन्त्तर आबद्धता सदुृढ गनम चार िषमतभर 
सम्पूणम स्थानीय तहका केन्त्रलाई कालोपरे 
सिकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोतिनेछ। संघ, 
प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा यो कायम 
गररनछे। 

नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को तमतत 
२०७६/०८/२३ को तनणमयानसुार प्रादेन्त्शक 
एिं स्थानीय सिक तनमामण तथा सधुार 
कायमिम सञ्चालन कायमवितध, २०७६ स्िीकृत 
भएको। 7 सय 53 स्थानीय तहहरू मध्ये 3 
सय 57 तह कालोपरे र 3 सय 68 तह 
कच्ची सिक सञ् जालले जोतिएको र 28 
तहमा सिक पगु्न बाँकी रहेको।     

२१३ स्थानीय तहमा पूिामधार विकासलाई तीव्रता 
ददन चाल ु आतथमक िषमबाट शरुू गररएको 
स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिमको 
बजेट िवृद्ध गररएको। यस कायमिमका 
आयोजना छनौट तथा अनगुमनमा प्रतततनतध 
सभा तथा राविय सभाका सबै माननीय 
सदस्यहरूको भतूमका रहन े गरी कायमवितध 
पररमाजमन गररनेछ। एक भन्त्दा बढी तनिामचन 
क्षेर भएका न्त्जल्लामा संयिु रूपमा आयोजना 
छनौट गनम सक्न ेव्यिस्था तमलाइनछे। 

स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम 
सञ् चालन कायमवितध (पवहलो संशोधन) 
तनयमािली,२०७६ स्िीकृत भई तनयमािलीमा 
उन्त्ल्लन्त्खत प्रािधानबमोन्त्जम आयोजना छनौट 
भई आएका कायमिमहरू कायामन्त्ियन गनम 
सम्बन्त्न्त्धत स्थानीय तहमा रकम     
पठाइएको। 

२१४ स्थानीय तहसँगको लागत सहभातगतामा सबै 
स्थानीय तहको केन्त्रमा आधतुनक प्रशासकीय 
भिन, विद्यतु, सिक, पानी, ढल, खेल मैदान, 
सभाहल र उद्यान लगायतको न्त्यूनतम पूिामधार 
विकास गररनेछ।हाल सञ् चालनमा रहेको 
तराई मधेश समवृद्ध कायमिमलाई तनरन्त्तरता 
ददई मानि विकास सूचकाङ्कका आधारमा 
पछाति परेका स्थानीय तहहरूमा आतथमक 

स्थानीय तहको प्रशासकीय भिन पूिामधार 
विकास कायमिम सञ्चालन कायमवितध, २०७६  
स्िीकृत भएको। तराई मधेशका क्षेरमा 
आतथमक, सामान्त्जक, भौततक रूपान्त्तरण हनु े
गरी विद्यमान तराई-मधेश समवृद्ध कायमिमको 
पररमान्त्जमत कायमवितध स्िीकृत भएको र 
कायमिम सञ् चालन गनम 277 स्थानीय तहमा 
बजेट पठाइएको।  
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बुदँा.नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

रूपान्त्तरण, सामान्त्जक विकास र भौततक 
पूिामधारका तनमामण कायमिम गररनछे। 

२१५ मानि विकास सूचकाङ्कमा पतछ परेका वहमाली 
तथा उच्च पहािी न्त्जल्लाहरूमा पूिामधार 
विकास तथा जीिनस्तर सधुारका लातग उत्तरी 
क्षेर पूिामधार विकास तथा जीिनस्तर सधुार 
कायमिम सञ् चालन गररने। तइुन, र्ड्के र 
अस्थायी साँघ ुदईु िषमतभर पूणमरूपमा विस्थापन 
गररनछे। 

 उत्तरी क्षेर पूिामधार विकास तथा 
जीिनस्तर सधुार कायमिम सञ्चालन 
कायमवितध, २०७६ स्िीकृत भएको।  

 तइुन, र्ड्के र अस्थायी साँघ ु विस्थापन 
कायमिम अन्त्तगमत १ सय ४४ झोलङु्गेपलु 
तनमामण    सम्पन्न भएको। 

 4 सय ८5 झोलङु्गेपलुको DPR तयार 
भएको। 

२१६ स्थानीय पूिामधार तनमामणसम्बन्त्धी कायमलाई 
व्यिन्त्स्थत तथा एकरूपता कायम गनम काननु, 
नीतत, मापदण्ि र कायमवितधको तजुममा, 
पररमाजमन र क्षमता अतभिवृद्ध कायमिम 
सञ्चालन गररनेछ। स्थानीय तहबाट काननुले 
ददएको अतधकार प्रयोग गरी तत्काल न्त्यावयक 
तनरूपणको लातग न्त्यावयक सतमततको क्षमता 
विकास गनम प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकायम 
गररनेछ। 

 स्थानीय तहको लातग क्षमता विकास 
(योजना, जनशन्त्ि कायमिम तथा बजेट 
तजुममा कायामन्त्ियन) योजनाको नमनुा 
तयार गरी स्िीकृत गररएको। साथै, 
लैवङ्गक समानता र सामान्त्जक 
समािेशीकरण (GESI) परीक्षणको लातग 
कायमवितध स्िीकृत गरी कायामन्त्ियन 
गररएको। 

 १ सय ५० स्थानीय तहको क्षमता 
विकास योजना तनमामणको लातग नमनुा 
योजना र बजेट उपलब्ध गराइएको। 

 प्रन्त्शक्षण केन्त्र (सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापन) तनयमािली, २०७६ 
(नमनुा) स्िीकृत गररएको। 

 १ हजार ५ सय १७ जना जनप्रतततनतध 
तथा कममचारीहरूका लातग क्षमता विकास 
कायमिम सञ्चालन भएको। 

 स्थानीय तहको राजस्ि सधुार कायमयोजना 
तजुममा  ददग्दशमन, २०७६, घरजग्गा 
बहाल कर व्यिस्थापन कायमवितध, 
२०७६ र व्यिसाय कर व्यिस्थापन 
कायमवितध, २०७६ स्िीकृत भएको।   

२७५ रािसेिकहरूमा कामप्रतत तत्पर हनुे, 
सेिाभािसवहत समयमै काम सम्पन्न गने, 

कममचारीहरूको  व्यािसावयक आचारसंवहताको 
मस्यौदा तयार गनम कयमवििरण (TOR) 
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उत्कृष्ट नततजा ददन े र न्त्जम्मेिारी िहन गने 
कायम संस्कृततको विकास गररनेछ। राि 
सेिकहरूमा ज्ञान, सीप र पेशागत मयामदाको 
विकास गरी सरकारी सेिा साथ उत्कृष्ट ढङ्ले 
प्रिाह गररनेछ। 

स्िीकृत भएको। 

२७७ नेपाल सरकारको वितनयोजनबाट पाररश्रतमक 
प्राप्त गने सबै रािसेिक कममचारी, सरुक्षाकमी, 
न्त्शक्षक तथा प्राध्यापकको शरुू तलबमानमा 
आगामी 2076 साउन १ देन्त्ख लाग ुहनुे गरी 
राजपरअनवङ्कत शे्रणीका लातग २० प्रततशत र 
राजपरांवकत शे्रणीका लातग  १८ प्रततशतले 
िवृद्ध गरेको। महङ्गीभत्ता, पोशाक सवुिधा र 
साितधक जीिन तबमालाई यथाित रान्त्खएको।  

 कायमसम्पादन सूचकको आधारमा 
कममचारीहरूलाई परुस्कृत र दन्त्ण्ित गने 
व्यिस्था संघीय तनजामती सेिा ऐनको 
विधेयकमा समािेश गररएको। 

 सबै रािसेिक कममचारी, सरुक्षाकमी, 
न्त्शक्षक तथा प्राध्यापकको शरुू तलबमानमा 
िवृद्ध गररएको। 

 
२७९ साझा अतधकार सूचीमा रहेका अतधकारहरूको 

प्रयोगमा कायमगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहबाट हनु े कायमलाई व्यिन्त्स्थत 
गररनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 
प्रशासतनक संरचनालाई कायममूलक बनाइनेछ। 
नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरणलाई आिश्यकता र 
सामथ्यमको विश्लषेण गरी समन्त्यावयक 
बनाइनेछ। 

 संगठन संरचना तथा दरबन्त्दी 
पनुरािलोकन कायमवितध, २०७६ स्िीकृत 
गररएको।  

 अन्त्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग, 
अथम र गहृ मन्त्रालय एिं ती अन्त्तगमतका 
कायामलयहरूको संगठन संरचना 
पनुरािलोकन भई संगठन संरचना र 
दरबन्त्दी स्िीकृत   भएको। 
 

२८३ संघीयता कायामन्त्ियनका सम्बन्त्धमा तजुममा हनु 
बाँकी संघीय  काननुहरू तजुममा गररनेछ। 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काननु बनाउँदा 
समन्त्िय गने संयन्त्र विकास गररनेछ। न्त्जल्ला 
समन्त्िय सतमततलाई स्थानीय तहको क्षमता 
विस्तार, विकास तनमामण कायमको अनगुमन, 
तथ्याङ्क संकलन एिं प्रततिेदन तयारी र गैर 
सरकारी संस्थाहरूको अनगुमन कायममा 
प्रभािकारी उपयोग गररनेछ। 

न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको भतूमकालाई स्पष्ट र 
मापनयोग्य बनाउने कायमको लातग गाउँपातलका 
तथा नगरपातलकाको अनगुमनसम्बन्त्धी 
कायमवितध, २०७६ को मस्यौदा तयार 
गररएको।  

२८६ उच्च पदमा कायमरत कममचारीहरूसँग 
कायमसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका 
शतमहरूलाई कायमसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार 

नततजा सूचकाङ्कसवहतको कायमसम्पादन 
सम्झौताको ढाँचा तयार भई स्िीकृत भएर 
मन्त्रालयका सन्त्चि, महाशाखा प्रमखु र 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय  282 

बुदँा.नं. बजेट ििव्यको संन्त्क्षप्त व्यहोरा प्रगतत 

बनाइनेछ। कायमसम्पादनको आधारमा हरेक 
िषम सम्झौता निीकरण गररनेछ। 

विभागीय प्रमखु तथा शाखा प्रमखुहरूिीच 
कायमसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको। 

 

7. आतथमक िषम 2०७६/७७ को  र्ागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणम कायमहरूिः 
क. संघीयता कायामन्त्ियन तथा सहजीकरणिः 
 प्रन्त्शक्षण केन्त्र (सञ् चालन तथा व्यिस्थापन) तनयमािली, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 स्थानीय तहको क्षमता विकास कायमिम सञ्चालन गनम स्थानीय तह छनौटको मापदण्ि स्िीकृत 
भएको। 

 गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको राजश्व सधुार कायमयोजना तजुममा ददग्दशमन, २०७६ स्िीकृत   
भएको। 

 गाउँपातलका/नगरपातलकाको िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन कायमवितध, २०७६(नमूना) स्िीकृत 
भएको । 

 वहमाली क्षेर जीविकोपाजमन सधुार कायमिम सञ्चालन कायमवितध, २०७६ स्िीकृतत भएको।  

 प्रादेन्त्शक तथा स्थानीय सिक सधुार कायमिम सञ्चालन कायमवितध , २०७६ स्िीकृतत भएको। 

 २० िटा योजनाको प्रारन्त्म्भक िातािरणीय परीक्षण (IEE) प्रततिेदन स्िीकृत गररएको। 

 स्थानीय तहका लातग देहायका नमूना तनयमािली र कायमवितध मस्यौदा तयार भएको। 

o एम्बलेुन्त्स सञ्चालन, व्यिस्थापन कायमवितध,  

o स्थानीय शासनमा नागररक सहभातगता कायमवितध। 

 स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका विकास तनमामण तथा सेिा प्रिाहका कायमहरूलाई थप प्रभािकारी 
बनाउन ७ िटै प्रदेशका लातग विश्लषेण तथा सहजीकरण टोली गठन गरी स्थानीय तहमै गई 
स्थानीय तहको कायमसम्पादनमा सहजीकरण गने कायम भइरहेको। यस अन्त्तगमत चाल ुआ.ि. को 
दोस्रो चौमातसक अितधसम्म ७ न्त्जल्लाका ८ न.पा र ३ िटा गा.पा.को सहजीकरण गररएको। 
 

ख. मानि संशाधन विकास 

 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान तथा स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठानबाट अतधकृतस्तरका ५ 
सय ५१ तथा सहायकस्तरका १ सय ७१ जनालाई सेिाकालीन तातलम प्रदान गररएको। 

 प्रदेश नं १ र २ का गाउँपातलकाहरूका राजश्व परामशम सतमततका ४ सय ९७ जना पदातधकारीलाई 
राजश्व सधुार कायमयोजना तजुममासम्बन्त्धी अतभमखुीकरण गररएको। 

 वितभन्न दात ृतनकायको सहयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका लातग छाता कायमिम 
स्िीकृत भई कायामन्त्ियन प्रारम्भ भएको। 

 

ग. सशुासन प्रिद्धमन तथा सेिा प्रिाह 

 वितभन्त् न ६ कायामलयको व्यिस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको। 

 तनजामती कममचारी अस्पतालबाट १ लाख ७७ हजार ७ सय ५६ जनालाई ओ.वप.ति. सेिा प्रदान  
गररएको। 
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 राविय वकताबखानाबाट PIS Re-engineering गरी नयाँ सफ्टिेयर तनमामणको कायम भइरहेको। 

 Local Level Capacity Development Mapping सम्बन्त्धी प्रततिेदन तयार भएको। 

 स्थानीय तहका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतहरूको योग्यता मापदण्ि तयार भएको। 
 
 

8. आतथमक िषम 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणम कायमहरूिः 
क. संघीयता कायामन्त्ियन तथा सहजीकरणिः 
स्थानीय तहको लातग आिश्यक देहायका ऐन, नमनुा काननु, कायमवितध, मागमदशमन तथा मापदण्ि  स्िीकृत 
गररएकोिः 

 कममचारी समायोजन ऐन, २०७५। 

 उत्थानशील स्थानीय समदुायका लातग रणनीतत, २०७५। 

 तइुन दघुमटनाबाट प्रभावित व्यन्त्िहरूको उद्धार तथा सहायता कोष सञ्चालन तनयमािली, २०७५ 

 नदी तथा अन्त्य सािमजतनक क्षेरको सरसर्ाइसम्बन्त्धी कायमवितध, २०७५ 

 स्थानीय तहको केन्त्र हेररे्रसम्बन्त्धी मापदण्ि । 

 गाउँपातलका/नगरपातलकाको सािमजतनक खररद तनयमािली, २०७५ (नमूना)  

 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्त्धी काननु । 

 न्त्यावयक सतमततको कायमसञ्चालन कायमवितधसम्बन्त्धी काननु । 

 स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका विकास तनमामण तथा सेिा प्रिाहका कायमहरूलाई थप प्रभािकारी बनाउन 
सातै प्रदेशका लातग विश्लषेण तथा सहजीकरण टोली गठन गरी स्थानीय तहमै गई स्थानीय तहको 
कायमसम्पादनमा सहजीकरण गने कायम   भएको। आ.ि. २०७५/७६ मा १५ न्त्जल्लाका १० 
नगरपातलका र ७ िटा गाउँपातलकाको सहजीकरण गररएको। 
 

ख. मानि संशाधन विकास 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहन ेकायामलयहरूको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सम्पन्न भई संघमा  
४८ हजार ६ सय ६¸ सातिटा  प्रदेशमा  २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय 
१९ गरी कुल  १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ कममचारी दरबन्त्दी कायम भएको। 

 संघको ४८ हजार ६ सय ६ दरबन्त्दीमध्ये २ हजार ५ सय ६१ दरबन्त्दी संिैधातनक तनकायहरूको 
रहेको। 

 प्रदेशको तहगत दरबन्त्दी वििरण: 
ि.सं. तह दरबन्त्दी दरबन्त्दी प्रततशत 
१ अतधकृत स्तर ६२९६ २८ 
२ सहायक स्तर ८७०२ ३९ 

३ शे्रणीविहीन ७२९९ ३३ 
जम्मा २२२९७ १०० 

 स्थानीय तहको दरबन्त्दी व्यिस्थापन गदाम हरेक ििामा कम्तीमा एक जना प्रावितधक र एक जना 
प्रशासतनक दरबन्त्दी कायम गररएको। 
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 नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) को व्यिस्थाअनसुार कममचारी समायोजन ऐन, 

२०७५ जारी भई संघमा ३९ हजार ५ सय ३३, प्रदेशमा १३ हजार ७ सय ९० र स्थानीय तहमा  
४३ हजार ८ सय ५ तथा र्ान्त्जल 2 हजार ४ सय 43 गरी कुल ९९ हजार ५ सय ७१ जना 
कममचारीहरूको समायोजनको कायम सम्पन्त् न भएको। 

 उपत्यका नन्त्जकको स्थानमा आिासीय प्रन्त्शक्षणको लातग भौततक पूिामधार तनमामण गनम काभ्रकेो नमोबदु्ध 
नगरपातलकान्त्स्थत ७ सय ५८ रोपनी जतमन पवहचान भएको र यस योजनालाई राविय प्राथतमकता प्राप्त 
योजनाको रूपमा राखी विस्ततृ पररयोजना प्रततिेदन तयार तथा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन भएको। 

 सािमजतनक सेिा प्रिाहलाई थप पररणाममूलक र जनमखुी बनाई रािको सिामवङ्गण विकास र आतथमक 
समवृद्ध र सशुासन कायम गने कायमलाई थप व्यिन्त्स्थत र प्रभािकारी बनाउन सेिा तनितृ्त विन्त्शष्ट 
शे्रणीका रािसेिक कममचारीहरूको सेिा उपयोग गने सम्बन्त्धी तनदेन्त्शका, २०७५ स्िीकृत भएको।  

 नेपाल सरकारका वितभन्न तनकायहरूको व्यिस्थापन परीक्षण तथा सेिाग्राही सन्त्तवुष्ट सिेक्षण गने 
कायमहरू तनरन्त्तर रूपमा अगाति बढाइएको।  

ग. स्थानीय तहको क्षमता विकास 

योजना तथा बजेट, सम्पन्त्त्त कर, न्त्यावयक सतमततको कायमसञ्चालन, खररद तथा सािमजतनक वित्त व्यिस्थापन 
आदद जस्ता वितभन्न ५ विषयमा स्थानीय तहका देहायका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदातधकारी र 
कममचारीहरूलाई तातलम उपलव्ध गराइएको। 

तातलमको विषय 

प्रदेश 

१ २ बागमती गण्िकी ५ कणामली सदूुरपन्त्िम जम्मा 

न्त्यावयक सतमतत ४५३ ३७७ ३१७ २५० ३८७ ३१९ २९९ २,४०२ 

योजना र बजेट ३०७२ २०८८ ३१५० १९१६ १९६४ १४२२ ६८९ १४,३०१ 

स्थानीय सरकार सञ् चालन र 
अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत के्षर 

६००५ १६८२ ५२७४ ३३४२ ३९६७ ३९३९ ३९०६ २८,११५ 

खररद व्यिस्थापन तथा 
सािमजतनक वित्त व्यिस्थापन 

१३३ १३३ ८०४ २७५ ३७१ ३३३ ३२१ २,३७० 

सम्पन्त्त्त कर ९१२ १९९ ५०० ७६३ ७६१ ९४६ १९६ ४,२७७ 

 स्थानीय तहका तनिामन्त्चत पदातधकारी तथा कममचारीहरूका लातग लैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक 
समािेशीकरणसम्बन्त्धी २ ददने अतभमखुीकरण कायमिम ५७ स्थानीय तहहरूमा सम्पन्न भएको। 

 

घ.  स्थानीय पूिामधार विकास र िैदेन्त्शक सहायता पररचालन 

 सािमजतनक तईुनलाई विस्थापन गने अतभयान अन्त्तगमत सम्भाव्य देन्त्खएका १ सय ३२ मध्ये १ सय २१ 
तईुन विस्थापन गररएको। 

 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजनाको प्रदेशिाट कायामन्त्ियन हनु े२ हजार ८ सय वक.मी. सिकको 
DPR तयार गने प्रकृया अन्त्तगमत ToR  तयार गरी ADB मा Submission Zero पठाइएको।   
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 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजनाका कुल ११ पररयोजना प्याकेजमध्ये १० पररयोजनाको सम्झौता 
सम्पन्न भई तनमामण कायम प्रारम्भ भएको। 

 स्थानीय पूिामधार साझेदारी विकास कायमिम अन्त्तगमत १ सय ६५ तनिामचन क्षेरमा सामान्त्जक आतथमक 
विकाससम्बन्त्धी आयोजनाहरू स्िीकृत भई तनमामण सम्पन्न भएका। 

 स्थानीय पूिामधार तनमामणसम्बन्त्धी कायमबाट कररि १५ लाख ६८ हजार ३ सय ९१ श्रमददन रोजगारी 
शृ्रजना भएको। 

 प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान र स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठानको एकीकरण  भएको। 

 ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७७ न्त्जल्ला समन्त्िय सतमतत र सबै केन्त्रीय तनकायहरूको हेलो सरकार 
सञ्चालन गनमको लातग पोटमल तथा यजुर आईति तनमामण सम्पन्न भएका। 

9. आतथमक िषम 2075।76 को खदु बजेट तथा खचमको यथाथम वििरण 

  चाल ुखचम                    (रू. हजारमा) 

ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

3650113 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 479326 277155 57.82 

3650153 
जेष्ठ नागररक दीघम सेिा सम्मान र सामान्त्जक सरुक्षा 
कायमिम 40944593 39154439 95.63 

3650163 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सिक विभाग 27400 21965 80.16 
3650213 केन्त्न्त्रय पंन्त्जकरण तबभाग 1531400 76181 4.97 
3650233 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 210000 196188 93.42 
3650243 अततररि समूह 80100 78736 98.3 
3650253 तनजामती वकताबखाना 45285 43767 96.65 
3650263 कममचारी प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 31608 31608 100 
3651053 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 46300 40048 86.5 
3651443 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 113392 67894 59.88 
3651543 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 2225 2225 100 
3651553 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 28050 11601 41.36 
3651573 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 266500 182364 68.43 
3651583 प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कायमिम 430580 307556 71.43 
3651603 स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम 6610303 6283187 95.05 
3658013 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको कायामलयहरु 1048888 794845 75.78 
3658053 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 11800 8836 74.88 
3658063 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजना 111913 69307 61.93 
3658093 झोलङु्ग ेपलु के्षरगत कायमिम 20900 19738 94.44 

3658103 ग्रामीण पहुंच कायमिम 48900 24930 50.98 
3658193 स्थानीय शासन तथा सामदुावयक विकास कायमिम 0 0 0 

3658213 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 6600 5454 82.63 
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ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

3658313 
स्थानीय स्तरका सिकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 2300 1695 73.71 

3658403 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 7800 2575 33.02 

3658423 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 39100 34120 87.26 
3658443 साना तसंचाई कायमिम 14500 6624 45.68 
3658453 गररिसँग विश्वशे्वर कायमिम 0 0 0 
3658473 बहकेु्षरीय पोषण कायमिम 545483 458644 84.08 
3658523 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 26957 18044 66.94 
 जम्मा 52732204 48219728 91.44 

     

 पुजँीगत खचम                                                                                                                                                                                            (रू. हजारमा) 

ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

3650114 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 41600 32546 78.24 
3650164 स्थानीय पूिामधर विकास तथा कृवष सिक विभाग 79050 23195 29.34 
3650214 केन्त्न्त्रय पंन्त्जकरण तबभाग 477100 5377 1.13 
3650234 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 0 0 0 
3650254 तनजामती वकताबखाना 11800 11193 94.86 
3651054 आददिातस/ जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 10200 7626 74.76 
3651444 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 6000 3131 52.19 
3651544 र्ोहरमैला व्यिस्थापन प्रावितधक सहयोग केन्त्र 0 0 0 
3651554 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 500 0 0.00 
3658054 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 2400 2381 99.21 
3658064 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजना 4471564 2925701 65.43 
3658094 झोलङु्ग ेपलु के्षरगत कायमिम 3463100 2919583 84.31 

3658214 
पन्त्िम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसर्ाई 
कायमिम 200 94 46.90 

3658314 
स्थानीय स्तरका सिकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 882756 620026 70.24 

3658404 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 5500 5000 90.91 

3658424 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 381900 74138 19.41 
3658444 साना तसंचाई कायमिम 92500 82422 89.10 
3658524 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 2003643 1725486 86.12 
   जम्मा 11929813 8437900 70.73 
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१०.आ.ि. २०७६।७७ मा वितनयोन्त्जत बजेट एिं र्ागनु मसान्त्त सम्मको खचमको यथाथम वििरणिः   

   चाल ुखचम        (रू. हजारमा) 

ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

365000113 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 453527 123036 27.13 
365000123 अततररि समूह 80000 64249 80.31 
365001023 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायमिम 8400 95 1.13 
365001043 स्थानीय पूिामधार विकास साझेदारी कायमिम 9902500 477237 4.82 
365001053 न्त्जल्ला समन्त्िय सतमततको कायामलयहरु 982200 426744 43.45 
365001063 बहकेु्षरीय पोषण कायमिम 559800 69174 12.36 
365001073 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 18300 8031 43.88 
365001083 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायमिम 1100000 2657 0.24 
365001093 वहमाली-के्षर जीविकोपाजमन सधुार कायमिम 1000000 0 0 
365010113 स्थानीय पूिामधार विभाग 27100 12294 45.37 
365011013 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 17600 7352 41.77 
365011023 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजना 101000 45854 45.4 
365011033 झोलङु्ग ेपलु के्षरगत कायमिम 24300 14398 59.25 
365011043 ग्रामीण पहुंच कायमिम 25600 12690 49.57 

365011063 
स्थानीय स्तरका सिकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सधुार पररयोजना 2700 1408 52.14 

365011073 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 8300 690 8.32 

365011083 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 85900 34513 40.18 
365011093 साना तसंचाई कायमिम 16600 2930 17.65 

365011113 
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन पूिामधार तबकास 
कायमिम 5200 0 0 

365011123 प्रादेन्त्शक तथा स्थानीय सिक सधुार कायमिम 4606638 0 0 
365020113 तनजामती वकताबखाना 42300 29063 68.71 
365610113 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 118500 55645 46.96 
365610123 नेपाल प्रशासतनक प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 225000 153033 68.01 
365610133 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 62100 31358 50.5 
365810113 तनजामती कममचारी अस्पताल विकास सतमतत 319800 193300 60.44 
    जम्मा 19793365 1765751 8.92 

पुजँीगत खचम                                                                                                                                  (रू. हजारमा) 

ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

365000114 संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय 20600 1523 7.39 
365001074 तराई मधेस समवृद्ध कायमिम 1000 28 2.83 
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ब.उ.न्त्श.नं मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायामलय खदु बजेट खचम  प्रततशत 

365001084 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायमिम 400000 0 0 
365010114 स्थानीय पूिामधार विभाग 101000 8686 8.6 
365011014 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 900 726 80.67 
365011024 ग्रामीण सिक सञ्जाल सधुार आयोजना 5520200 1371734 24.85 
365011034 झोलङु्ग ेपलु के्षरगत कायमिम 2249400 1056448 46.97 

365011064 
स्थानीय स्तरका सिकपलु तथा सामदुावयक पहुँच 
सधुार पररयोजना 1044600 242548 23.22 

365011074 
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजमन 
सधुार कायमिम 15500 8929 57.61 

365011084 राविय ग्रातमण यातायात सदुृढीकरण कायमिम 235300 148398 63.07 
365011094 साना तसंचाई कायमिम 67500 35417 52.47 

365011114 
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन पूिामधार तबकास 
कायमिम 300000 0 0 

365011124 प्रादेन्त्शक तथा स्थानीय सिक सधुार कायमिम 50000 0 0 
365020114 तनजामती वकताबखाना 47400 2299 4.85 
365610114 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रततष्ठान 6400 782 12.22 
365610134 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 6300 2160 34.29 

     जम्मा 10066100 2879678 28.61 
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सञ् चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 
१. पषृ्ठभतूम 
सूचना तथा सञ् चार क्षेरको विकास तथा विस्तारका लातग वि.सं. २०२८ साल साउन १ गते सञ् चार 
मन्त्रालयको स्थापना भएको तथयो। यस अघिसम्म सूचना तथा सञ् चार क्षेरका विषयहरू हेने घिम्मेिारी तनमााण, 
यातायात तथा सञ् चार मन्त्रालयलाई सघुम्पइएको तथयो। प्रशासन सिुार आयोग, २०४८ को सझुाि अनसुार 
तत्कालीन सञ् चार मन्त्रालयलाई वि.सं.२०४९ सालदेघि सूचना तथा सञ् चार मन्त्रालय नामाकरण गररएको र 
नेपाल सरकारको २०७४।११।११ को तनणायबाट यस मन्त्रालयको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 
कायम भएको छ। नेपालको संवििानले व्यिस्था गरेका पूणा प्रसे स्ितन्त्रता, िाक र प्रकाशन स्ितन्त्रता, 
सूचनाको हक, सञ् चारको हकको प्रत्याभतूत गना मन्त्रालयको भतूमका महत्त्िपूणा रहेको छ। यस मन्त्रालय 
अन्त्तगात मूलतः आमसञ् चार, दूरसञ् चार सेिा, सूचना प्रविति, हलुाक सेिा, मदु्रण सेिा, विज्ञापन र चलघचर क्षेर 
पदाछन।् 
 

२. दीिाकालीन सोचः 
सञ्चार तथा सूचना प्रवितिको क्षेरमा विकतसत निीन प्रवितिहरूको अतिकतम ् उपयोग गदै आतथाक समवृि 
हातसल गने। 
३. उद्दशे्यः 
सञ्चार तथा सूचना प्रवितिको क्षेरमा विकतसत निीन प्रवितिको उपयोग गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविति मार्ा त 
मलुकुमा सामाघिक, आतथाक विकाससवहत समवृि हातसल गने। 
 

४. रणनीतत 
 पूणा प्रसे स्ितन्त्रता, सञ् चार र सूचनाको हकको प्रत्याभतू गने आमसञ्चार क्षेर Digital Convergence मा 

रूपान्त्तरण गने,   
 दूरसञ् चार सेिासँग सम्बघन्त्ित नीततगत र काननुी पूिाािार विकास गने, 
 दूरसञ्चार सेिाको पूिाािार र पहुँच विस्तार गने, 
 दूरसञ् चार सेिामा सलुभ ब्रोडव्याण्ड सेिाको विकास गने, 
 सूचना प्रवितिको प्रयोग गरी विद्यतुीय सशुासन कायम गने, 
 साईिर सरुक्षा प्रदान गने, 
 सूचना प्रवितिमा आिाररत व्यिसाय प्रििान गने, 
 हलुाक सेिालाई स्िायत्त, प्रततस्पिी र व्यािसावयक बनाउने, 
 चलघचर क्षेरलाई उद्योगको रूपमा विकास गने र नेपाली चलघचरको प्रििान गने, 
 सरुक्षण मदु्रण नेपालमै गने गरी काननुी, संस्थागत र पूिाािार विकास गरी सरुक्षण मदु्रण काया नेपालतभर 

गने। 
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५. कायाक्षरे 
नेपाल सरकार (कायाविभािन) तनयमािली, २०७4 बमोघिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुापने कायाहरू 
देहायअनसुार रहेका छन:् 

 सञ् चार तथा सूचना, दूरसञ् चार, सूचना तथा सञ्चार प्रवितिसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, कायाान्त्ियन र 
तनयमन, 

 दूरसञ्चार र प्रशारण विक्िेन्त्सी बाडँर्ाँड, शलु्क तनिाारण र नक्साङ्कन, प्रयोगको अनमुतत, निीकरण र 
तनयमन, 

 सञ् चार तथा सूचना प्रवितिसम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान, प्रििान र तनयमन, 

 माइक्रोिेभ प्रणालीको विस्तार, ब्याण्डविथको अन्त्तरााविय कनेघक्टतभटी र रेतडयोयन्त्र प्रयोग, 

 रेतडयो, टेतलतभिन, छापा सञ्चार र समाचार संस्थासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 रावियस्तरका रेतडयो, टेतलतभिन, प्रसारण संस्था र बहवुितरण प्रसारण प्रणालीको अनमुतत, निीकरण र 
तनयमन, 

 विदेशी टेतलतभिन च्यानलको डाउनतलङ्क, 

 अनलाइन तमतडयासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 श्रमिीिी परकारको न्त्यूनतम पाररश्रतमकसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 सािाितनक प्रसारण, छापा र प्रसारण संस्थासम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 स्िदेशी तथा नेपालबाट प्रसारण गररने विदेशी छापा प्रकाशनसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 राविय विज्ञापन नीतत, र मापदण्ड , 

 हलुाकसम्बन्त्िी नीतत, काननु, मापदण्ड, सञ् चालन र तनयमन, 

 हलुाक वटकट प्रकाशन, भण्डारण तथा अतभलेि व्यिस्थापन, 

 िनादेश सेिा, हलुाक बैङ्क, अन्त्तरााविय डाँक लेिा व्यिस्थापन, 

 चलघचर र तसनेमा हलसम्बन्त्िी नीतत, काननु र मापदण्ड, 

 सरुक्षण मदु्रण, 

 नेपाल रािपरको मदु्रण, वितरण तथा अतभलेि, 

 परपतरकासम्बन्त्िी आचारसंवहता, 
 भ-ूउपग्रहको उपयोग , 

 सूचना प्रवितिको प्रििान, राविय सूचना प्रविति केन्त्द्र र सूचना प्रविति पाका , 
 साइबर सरुक्षा, 
 राविय सूचना आयोग, 

 प्रसे काउघन्त्सल, केन्त्द्रीय प्रसे रघिस्रार, नेपाल दूरसञ्चार प्रातिकरण र चलघचर विकास बोडा, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्िी राविय अन्त्तरााविय संिसंस्थासँग सघन्त्ि, सम्झौता, अतभसघन्त्ि, सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्िी सािाितनक संस्थान, प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र तनयमन, 

 मन्त्रालयको विषयक्षेरसँग सम्बघन्त्ित सेिा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन। 
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६. आ.ि. २०७6/७7 को बिेट िक्तव्यमा उघल्लघित नीतत र कायाक्रमका बुदँाहरूको 2076 
र्ागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणः 

बुदँा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
227 आमसञ्चार क्षेरको गणुस्तरीय एिं सिासलुभ 

पहुँचको लातग आमसञ्चार ऐन तिुामा गररनेछ। 
रेतडयो नेपाल र नेपाल टेतलतभिनको एकीकरण 
सम्पन्न गरी सािाितनक सेिा प्रसारण संस्थाको 
रूपमा कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। सबै प्रदेशमा 
सञ्चारग्राम स्थापना गने कायालाई तनरन्त्तरता 
ददइनेछ। 

 आमसञ्चारसम्बन्त्िी तनयामक तनकायको 
संस्थागत पूिाािार तयार गने 
तसलतसलामा विज्ञापन बोडाको सङ्गठन 
तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सम्पन्न 
भएको। 

 रेतडयो नेपाल र नेपाल टेतलतभिनको 
सम्पघत्त एिं दावयत्िको मूल्याङ्कन, 
सािाितनक सेिा प्रशारक (Public 

Service Broadcasting) को ढाँचा 
तसर्ाररश र सो अनसुार सङ्गठन तथा 
ब्यिस्थापन सिेक्षण लगायतका काया 
सम्पन्न गरी प्रततिेदन तयार भएको। 

 प्रदेश नं. १ को मोरङ्गमा तारणीप्रसाद 
कोइराला सञ्चारग्रामको भिन तनमााण 
काया सम्पन्न भएको। 

228 नेपाली परकाररतामा गणुस्तरीयता, व्यािसावयकता 
र स्िच्छ अभ्यासलाई प्रोत्सावहत गना तथा परकार 
दिुाटना तबमा र परकार िघृत्त कोषलाई परकारको 
वहत र कल्याणमा पररचालन गना बिेटको व्यिस्था 
गररन।ेलोककल्याणकारी विज्ञापन बापत सरकारले 
प्रदान गने रकममा १५ प्रततशतले िवृि गररएको 
छ। 

 हालसम्म १ हिार २ सय ६४ िना 
परकारहरूको दिुाटना तबमा गने काया 
सम्पन्न भएको। ५ करोड ३२ लाि 
रुपैंयाको परकार िघृत्त कोष स्थापना 
भई परकारहरूलाई िघृत्त प्रदान गने 
आिार र मापदण्ड तयार गररएको। 

 दैतनक, साप्तावहक, पाघक्षक, मातसक, 
दै्वमातसक, रैमातसक र अिािावषाक गरी 
कुल ८ सय १२ परपतरकाको 
िगीकरण सम्पन्न गररएको। साथै, 
लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको 
रकम तनयतमत रूपमा वितरण 
गररएको। 

229 आगामी दईु िषातभर देशतभरै सरुघक्षत छापािाना 
स्थापना गरी राहदानी, बैङ्क नोट, अन्त्त:शलु्क 
घस्टकर, हलुाक वटकट, िग्गािनी प्रमाणपूिाा 
सािाितनक महत्त्िका कागिातहरूको सरुक्षण मदु्रण 

 सरुघक्षत मदु्रण भिन तनमााण गना 
Landscapes and Land Development 
सम्बन्त्िी कायाका लातग सम्झौता 
सम्पन्न भई कायाारम्भ गररएको। 
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बुदँा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
गना काभ्रपेलाञ्चोक घिल्लामा पूिाािारहरूको तनमााण 
प्रारम्भ गररनेछ। 

230 सरकारी सेिामा प्रयोग हनुे विद्यतुीय सूचना र 
वििरण तडिास्टर ररकभरी केन्त्द्रमार्ा त ् सरुघक्षत 
गररनेछ। विद्यतुीय प्रणालीको विश्वसनीयता तथा 
तथ्याङ्कको सदपुयोग र गोपनीयतामा विशेष ध्यान 
ददइनेछ। साइबर सरुक्षा िोघिम न्त्यूनीकरण गना 
साइबर सरुक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

 तडिाष्टर ररकभरी सेन्त्टर (DRC) मा 
रहेको  सभारको हालको क्षमता ५ सय  
टेरा बाइट िवृि गरी १० प्रकारका 
सरकारी सेिालाई तडिाष्टर ररकभरी 
सेन्त्टरमा सरुघक्षत गने काया सम्पन्न 
भएको। 

 सूचना प्रविति वििेयकमा Data 

Protection र Data Privacy सम्बन्त्िी 
व्यिस्था समािेश गररनकुा साथै २१ 
सरकारी तनकायका २७ सूचना प्रविति 
प्रणालीहरूको Security Audit सम्पन्त् न 
गररएको। 

 साइबर सरुक्षा अनगुमन केन्त्द्रको 
स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।  

231 विक्िेन्त्सी वितरण प्रणाली व्यिघस्थत र पारदशी 
बनाउन राविय विक्िेन्त्सी तनिाारण योिना र 
रणनीतत तयार गररनेछ। सबै स्थानीय तहका िडा, 
स्िास्थ्य केन्त्द्र तथा सामदुावयक माध्यतमक 
विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्त्टरनेट सेिा विस्तार गने 
काया आगामी िषातभर सम्पन्न गररनेछ। 

 राविय विक्िेन्त्सी तनिाारण नीतत तथा 
रणनीतत र राविय विक्िेन्त्सी तनिाारण 
योिना तयार भएको। 

 हालसम्म ४ सय 21 स्थानीय 
पातलकाको कायाालय, ३ हिार 5 सय 
30 िडा कायाालय, २ हिार 8 सय 
39 सामदुावयक माध्यतमक विद्यालय 
र २ हिार 4 सय 81 स्िास्थ्य 
केन्त्द्र गरी िम्मा 9 हिार 2 सय 
71 स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्त्टरनेट 
सेिा विस्तार गररएको। 

232 दूरसञ्चार पूिाािारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गना 
पूिाािारहरूको सहप्रयोग गररनेछ। हलुाक सेिालाई 
पनुसंरचना गरी स्िायत्त, प्रततस्पिी र व्यािसावयक 
बनाइनेछ। महत्त्िपूणा सरकारी कागिातहरू र 
काननुी दस्तािेिहरू हलुाकमार्ा त प्राप्त हनु े
व्यिस्था गररनेछ। 
 

 हलुाक बचत बैङ्कमा बैवङ्कङ्ग Software 
तनमााण भई प्रयोगमा आएको। 

 हिाई ढुिानी गने व्यिस्थाका लातग 
नेपाल एयरलाइन्त्स, यतत एयरलाइन्त्स 
र तारा एयरसँग सम्झौता भई डाँक 
ढुिानी भइरहेको। 

 सरकारी कागिातहरू र काननुी 
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बुदँा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
दस्तािेिहरू हलुाकमार्ा त प्रिाह 
भइरहेको सेिाको हालको अिस्था र 
विस्तार गना सवकने सेिाको सम्भाव्यता 
अध्ययन भई प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

233 आगामी िषा छायाङ्कनका लातग नपेाल कायाक्रमको 
शरुुिात गररनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 
अत्याितुनक सवुििा सम्पन्न स्टुतडयो तनमााण काया 
प्रारम्भ गररनेछ। श्रमिीिी चलघचरकमीलाई 
सामाघिक सरुक्षाको दायरामा ल्याइनेछ। 

 लोकेशन तथा प्रोडक्शन गाईड तयार 
गररएको। विदेशघस्थत नेपाली 
कूटनीततक तनयोग र नेपाल चलघचर 
तनमााता संिसँगको सहकायामा 
अन्त्तरााविय चलघचर महोत्सिमा उक्त 
गाइडको तनरन्त्तर प्रचार प्रसार 
गररएको। 

 बनेपा नगरपातलका िडा नं. १० र 
१३ मा १९ हिार ८ सय २८.७६ 
िगातमटर िग्गा प्रातप्तका लातग िन 
मन्त्रालयसँग समन्त्िय भइरहेको। 

234 तडघिटल नेपाल तनमााण गना नागररक सेिाको पहुँच 
र गणुस्तर अतभिवृि गना सािाितनक सेिालाई 
क्रमश: विद्यतुीय माध्यमबाट उपलब्ि गराउन े
प्रणालीको विकास गररनेछ। आगामी पाँच िषातभर 
सम्भाव्य सबै नागररक सेिा र सरकारी आतथाक 
कारोबार विद्यतुीय माध्यमबाट सम्पन्न गना तडघिटल 
नेपाल िेमिका को अििारणालाई कायाान्त्ियनमा 
ल्याइनेछ। 

 तडघिटल नेपाल िेमिका सम्बन्त्िी 
अतभमिुीकरण तातलम प्रदेश नं. 1, 
2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा 
सञ्चालन गररएको। यस अतभमिुीकरण 
कायाक्रमबाट १ सय ५० िना 
लाभाघन्त्ित भएका। 

 Government Enterprise Architecture 

(GEA) लाई अद्याितिक गरी सरकारी 
तनकायको GEA Compliance Audit 
गने काया शरुू गररएको। 

 Online मार्ा त सेिा प्रिाह गरररहेका 
तनकायहरूको सेिा प्रिाहको 
प्रभािकाररताको मूल्याङ्कन गने काया 
सम्पन्न भएको। 

 "तडघिटल नेपाल" िेमिका , २०७६ 
स्िीकृत भएको। 

 २२ वितभन्त् न सरकारी तनकायहरूको 
Online सेिालाई National Portal मा 
आबि गररएको। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

सञ् चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय  294

बुदँा नं. बिेट िक्तव्यको संघक्षप्त व्यहोरा प्रगतत 
235 केन्त्द्रदेघि स्थानीय तहसम्म सिासािारणले मोबाइल 

एप्सका माध्यमबाट सरल र सहि रूपमा सेिा, 
सूचना, िानकारी तलन सक्न े र आफ्ना गनुासा 
प्रकट गना सक्न े व्यिस्था गररनेछ। ज्ञानमा 
आिाररत अथातन्त्र विकासको लातग सूचना प्रवितिमा 
आिाररत उद्योग व्यिसाय प्रििान तथा रोिगारी 
तसिाना गना लतलतपरुको िमुलटारमा राविय ज्ञान 
पाका  स्थापना गररनेछ। 

 स्थानीय तहको लातग तनमााण भएको 
मोिाइल एप हालसम्म 4 सय 32 
स्थानीय तहले प्रयोग गरेको। 

 राविय ज्ञान पाका  सञ्चालन तनदेघशका, 
२०७६ स्िीकृत भएको ।लतलतपरुको 
िमुलटारघस्थत १ सय १८ रोपनी 
िग्गामा राविय ज्ञान पाका  तनमााणका 
लातग DPR तयार गने काया 
भइरहेको। 

 

७. आतथाक िषा 2076/77 को 2076 र्ागनु मसान्त्तसम्मको मखु्य प्रगतत वििरणः 
 विज्ञापन (तनयमन गने) ऐन, २०७६ कायाान्त्ियनमा आएको। 

 सूचना प्रविति वििेयकको मस्यौदा तयार गरी स्िीकृततका लातग संिीय संसदमा पेश गररएको। 

 सूचना महामागा अन्त्तगात १ सय २ वक.तम. अघप्टकल र्ाइबर तबछ्याइएको। 

 मलुकुको ७७ घिल्लाको ६ सय २१ स्थानहरूमा 4G सेिा विस्तार गररएको। 

 छनौट भएका १ हिार सामदुावयक विद्यालयहरूमध्ये ५ सय ३५ सामदुावयक माध्यतमक 
विद्यालयहरूमा कम्प्यटुर ल्याब स्थापना भएको। 

 नपेाल दूरसञ्चार प्रातिकरण, कणााली प्रदेश आन्त्तररक मातमला तथा काननु मन्त्रालय, िातलङ्ग 
नगरपातलका र िैदेघशक रोिगार विभागको सूचना प्रणालीहरूमा PKI-enabled गररएको।  

 E-payment को सञ्चालन सम्बन्त्िमा नेपाल राि बैंक र राविय सूचना प्रविति केन्त्द्रसवहतका प्रतततनति 
रहेको कायादलबाट प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

 EPG (Electronic Payment Gateway) लाई ५  िाघणज्य बैङ्कसँग Integration गने काया सम्पन्न 
भएको।  

 राविय सूचना प्रविति आकघस्मक सहायता समूहको क्षमता अतभिवृि गनाका लातग National Cyber 

Emergency Response Team (NCERT)  मा आबि ४० िनालाई क्षमता अतभिवृि तातलम प्रदान 
गररएको। 

 सूचना प्रवितिमा आिाररत Online अनगुमन प्रणाली कायाान्त्ियनमा ल्याइएको।  

 तडघिटल साक्षरता कायाक्रम अन्त्तगात तसन्त्िपुाल्चोक घिल्लाको ८ सामदुावयक माध्यतमक विद्यालयका 
कम्प्यटुर घशक्षकलाई लघययत गरी प्रघशक्षक प्रघशक्षण कायाक्रम सञ्चालन गररएको । 

 Online मार्ा त ्सेिा प्रिाह गरररहेका तनकायहरूमध्ये भतूम व्यिस्था तथा अतभलेि व्यिस्थापन विभाग 
अन्त्तगातका कायाालयहरूको आन्त्तररक काया प्रणाली, लोक सेिा आयोगको दरिास्त तथा रािस्ि 
सङ्कलन र प्रिेशपर वितरण, महालेिा तनयन्त्रक कायाालयको विद्यतुीय भकु्तानी (Electronic Fund 

Transfer-EFT) (G2G र G2B), भन्त्सार विभागको आयात तनयाातसम्बन्त्िी वििरण, आन्त्तररक रािस्ि 
विभागको कर प्रणाली, सहकारी विभागको COPOMIS प्रणालीसवहतका प्रणालीहरू र िैदेघशक रोिगार 
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विभागको िैदेघशक रोिगार व्यिस्थापन प्रणालीको प्रभािकाररताको मूल्याङ्कन गने  काया सम्पन्न 
भएको। 

 नेपाल टेतलतभिनको इटहरी प्रसारण केन्त्द्रको तनमााण काया सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 गोरिापरको क्षेरीय प्रकाशनहरू विराटनगर र कोहलपरुबाट आरम्भ गररएको। 

 ६ सय ९ िना परकारहरुलाई प्रसे प्रतततनति प्रमाणपर ददइएको, १ सय ८५ अनलाइन सञ्चार 
माध्यम दताा, ३८ िना दगुाम घिल्लामा कायारत परकारहरूलाई क्षमता अतभिवृि तातलम   
ददइएको। 

 चलघचरसम्बन्त्िी परुाताघत्िक सामग्रीहरू विदेशी तनमााताले नेपालमा छायाँङ्कन गरेका चलघचर तथा 
ितृ्तघचरहरू तथा महत्त्िपूणा चलघचरहरूका तस.तस.तभ.तड.तड., तडस्क, ब्ल ु रे सङ्कलन गरी आकााइतभङ् 
गने काया सम्पन्न गररएको। 

८. आतथाक िषा 2075/76 मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूः 
 राविय प्रसारण ऐनमा संशोिन गरी 1 सय िाटसम्मका एर्.एम. रेतडयोहरूको इिाित प्रदान  र 

तनयमन गने काया सम्बघन्त्ित स्थानीय तहले काननु बनाई गने र 1 सय िाट भन्त्दा मातथ १ हिार 
िाटसम्मका एर्.एम. रेतडयोहरू र केबलमा आिाररत टेतलतभिनको इिाित प्रदान र तनयमन गने 
काया सम्बघन्त्ित प्रदेशले काननु बनाई गने व्यिस्था तमलाइएको। 

 सूचनाको हकको कायाान्त्ियनसम्बन्त्िी अनगुमन तनदेघशका, २०७६ स्िीकृत भएको। 

 परकार िघृत्तकोष स्थापना तथा सञ्चालन तनदेघशका, २०७४ र द्वन्त्द्वपीतडत परकार कल्याण कोष 
तनदेघशका, २०७० लाई एकीकृत गरी परकार िघृत्तकोष स्थापना तथा सञ्चालन तनदेघशका, २०७५ 
स्िीकृत भएको। 

 Online सञ्चार माध्यम सञ्चालन तनदेघशका, २०७5 मा संशोिन गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले 
निीकरण गने समयािति थप गरी संशोिन गररएको। 

 विद्यतुीय आमसञ्चार माध्यमहरूलाई वितरण गररने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्त्िी 
कायाविति, २०७५ मा संशोिन गरी तमतडया प्लान, कर चकु्ता र निीकरण आददका सम्बन्त्िमा 
आिश्यक संशोिन गरी कायाान्त्ियन गररएको। 

 सन्त्देशमूलक चलघचरहरूलाई ददइने सहतुलयत तथा सवुििासम्बन्त्िी कायाविति, २०७५ स्िीकृत 
गररएको। 

 मलुकुी अपराि (संवहता) ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी दस्तािेिहरूमा उघल्लघित कुनै प्राििानले 
प्रसे तथा अतभव्यघक्त स्ितन्त्रतामा असर पारेको भए सोको विकल्पमा राघिन ु पने काननुी 
प्राििानहरुको विषयमा राविय एिं अन्त्तरााविय प्रचलन, मौतलक अभ्यास र सम्बि क्षेरहरू समेतको 
परामशा तलई सझुािसवहतको प्रततिेदन पेश गना कायादल गठन भई प्रततिेदन प्राप्त भएको। 

 हलुाक कायाालय भएका 75 घिल्लामा (Postal Internal Tracking System-PITS) सञ्चालनमा 
ल्याइएको।  

 सडक सञ्जाल पगुकेा नया ँ स्थानहरूमा डाकँ रेिा पनुरािलोकन गरी १५ नया ँ डाकँ रेिा  
सञ्चालनमा ल्याइएको।  
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 हलुाक सेिा विभाग तथा गोश्वारा हलुाक कायाालयहरूको सन्त्देशमूलक िेि-पेि तनमााण गरी 
सञ्चालनमा ल्याइएको। साथै, General Post Office नामक मोिाईल एप तनमााण गरी सञ्चालनमा 
ल्याइएको। 

 काठमाडौँ उपत्यकातभरका सबै चलघचर िरहरूमा बक्स अवर्स प्रणाली लाग ु भएको। उपत्यका 
बावहर बक्स अवर्स प्रणाली िडान भई परीक्षण भइरहेको।  

 सबै स्थानीय तनकायहरूमा टेतलर्ोन तथा मोिाइल सेिाको पहुँच परु् याउने नीततअनसुार 
काभ्रपेलाञ् चोक घिल्लाको बेथान चोकमा नयाँ टेतलर्ोन Exchange स्थापना गरी टेतलर्ोन सेिा 
सञ् चालनमा ल्याइएको। त्यसैगरी मनाङ घिल्लाको रु् गाउँपातलकामा GSM मोिाइल सेिाको BTS 

टािर तनमााण गरी टेतलर्ोन र मोिाइल सेिा सञ् चालनमा ल्याइएको।  

 भकूम्पबाट प्रभावित १४ घिल्लामध्ये काठमाडौँ उपत्यका बाहेक ११ घिल्लाका स्थानीय तह र सो 
अन्त्तगातका िडा कायाालय, सामदुावयक माध्यतमक विद्यालय र सामदुावयक स्िास्थ्य संस्था आददमा 
ब्रोडब्याण्ड सेिा उपलब्ि गराउने काया सम्पन्न भएको। 

 मलुकुको वितभन्न स्थानहरूमा िडान तथा स्थापना भएका एर्.एम. तथा टेतलतभिन स्टेसनहरू िलु्ने 
गरी भौगोतलक वििरण नेपालको नक्सामा झल्काउने र सोको नक्सा तयार गने उदे्दश्यले सञ्चातलत 
स्टेसनहरूको GIS mapping गने काया सम्पन्न गररएको छ। 

 एनालग प्रणालीमा सञ्चातलत केिल टेतलतभिनहरूलाई तडघिटल प्रणालीमा रूपान्त्तरण गररएको। 

 नेपाल टेतलतभिनका चारिटै च्यानलहरू STANDARD DEFINITION (SD) Format  बाट HIGH 

DEFINITION (HD) Format मा रूपान्त्तरण गरी प्रसारण आरम्भ गररएको। 

 रेतडयो नेपालको प्रदेश नं. २ को बददाबास र प्रदेश नं. ५ को दाङमा स्टुतडयो उपकरण िडान काया 
सम्पन्न गरी प्रदेश नं. २ को बददाबास, महोत्तरीबाट २०७६ िेठ १८ गते र प्रदेश नं. ५ को 
दाङबाट २०७६ िेठ २४ देघि प्रादेघशक प्रसारण आरम्भ भएको।  

 परकारले आफ्नो काया सम्पादन गदााका बित ् हनुसक्न े दिुाटनाबाट हनु े क्षततपूतता बापत परकार 
दिुाटना तबमा कायाक्रम सञ्चालन गररएको। यस कायाक्रम अन्त्तगात आतथाक िषा २०७५/७६ मा १ 
हिार २२ िना परकारको तबमा गरी वप्रतमयम बापत दईुलाि अठ्तीस हिार एकसय सतासी रूपैया ँ
भकु्तानी गररएको।  

 श्रमिीिी परकारसम्बन्त्िी ऐन, २०५१ को दर्ा ११ बमोघिम गदठत न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण 
सतमततको तसर्ाररसबमोघिम सबै सञ्चार प्रततष्ठानहरूमा २०७५ कातताक ०१ गतेदेघि लाग ुहनु ेगरी 
सो भन्त्दा अगातड लाग ुरहेको न्त्यूनतम पाररश्रतमकमा २५% िवृि गरी कायाान्त्ियन गना तनदेशन िारी 
गररएको।  

 सरकारी तनकायबीच विद्यतुीय माध्यम (ईमेल) बाट घचठ्ठीपर, सूचना, तनणाय, कागिात तथा अन्त्य 
वििरण आदान प्रदान गनाका लातग विद्यतुीय पराचार (ईमेल) व्यिस्थापन तनदेघशका, २०७५ 
स्िीकृतत भई व्यघक्तगत ईमेल र पदअनसुारको ईमेल गरी दईु वकतसमको ईमेल िाता सञ्चालन हनु े
व्यिस्था गररएको। 
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 नेपाल सरकारका सम्पूणा तनकायहरूले तनमााण गने मोिाइल एप्सहरूमा एउटै Standard (मापदण्ड) 
कायम गना, सोमा प्रयोग हनुे Content मा एकरूपता ल्याउन र सबै मोिाईल एप्सहरू सरुघक्षत रूपमा 
प्रयोग गना मापदण्ड तयार गरी लाग ुगररएको। 

 सञ्चार तथा सूचना प्रवितिसम्बन्त्िी तयारी र पूिातयारीको मापन गना र स्िास्थ्य, घशक्षा, अथा, कृवष तथा 
अन्त्य सामाघिक क्षेरहरूका समस्याहरूलाई प्रवितिमार्ा त समािान गनासक्ने रािको क्षमताको 
आकँलनको लातग National ICT Status Survey को काया सम्पन्न गररएको। 

 कक्षा ४ देघि १२ सम्मको विज्ञान (भौततक, रसायन, िीि) गघणत र ऐघच्छक गघणत विषयको सबै 
पाठ्यक्रम समेवटने गरी विशेषज्ञ घशक्षकहरूबाट शैघक्षक सामग्रीहरूको प्रयोग गरी Teaching Audio-

Visual Material  तनमााण गररएको। तनमााण भएका सबै तडघिटल घशक्षण सामग्रीहरूलाई Digital 

Content Portal, Government Cloud  र YouTube मा राघिएको। 
 प्राकृततक प्रकोप, आगलागी, साइबर हमला, मानिीय रवुट िा अन्त्य दिुाटना भएको िण्डमा सरकारी 

सूचना तथा तथ्याङ्क सरुघक्षत गना र विद्यतुीय सेिाहरू अबरुि हनु नददन हेटौंडामा Disaster 

Recovery Centre सञ्चालनमा ल्याई सरकारी तनकायहरूका सबै तथ्याङ्कहरू उक्त केन्त्द्रमा Back Up 
को रूपमा सरुघक्षत राख्न ेव्यिस्था तमलाइएको। 

 मौतलक, ऐततहातसक, यथाथापरक, सन्त्देशमूलक विषयिस्तमुा आिाररत चलघचरहरू छनौट गनाका लातग 
कायाविति तयार भई मापदण्डमा परेका नेपाली कथानक चलघचरलाई अनदुान प्रदान गररएको। 

९. आतथाक िषा 2075/076 को िदु बिेट तथा िचाको यथाथा वििरणः 
    चाल ुिचा                 (रू. हिारमा) 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580113  सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 406992 379675 93.29 
3580123 मदु्रण विभाग 72210 68033 94.22 
3580133 सूचना तथा प्रशारण विभाग 96374 87280 90.56 
3580143 सञ्चार केन्त्द्रहरू 29662 25933 87.43 
3580153 राविय सूचना आयोग 50350 41072 81.57 
3580163 राविय समाचार सतमतत 117000 117000 100 
3580173 प्रसे काउघन्त्सल 46900 46900 100 
3580183 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 5800 5617 96.84 
3580193 हलुाक सेिा विभाग 134416 126709 94.27 
3580203 घिल्ला हलुाक कायाालयहरू 2542849 2387728 93.9 
3580213 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 13800 12131 87.9 
3580223 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 12867 11401 88.61 
3580233 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 23819 13534 56.82 
3580253 हलुाक तनदेशनालयहरू 228133 212519 93.16 
3580263 गोश्वारा हलुाक 177417 155937 87.89 
3580273 सूचना प्रविति विभाग 52820 38717 73.3 
3581023 रेतडयो प्रसार सेिा विकास सतमतत 270000 270000 100 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3581053 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 12400 9321 75.17 
3581063 राविय सूचना प्रविति केन्त्द्र 85000 70790 83.28 
  िम्मा 4378810 4080297 93.18 

    पुिँीगत िचा                      (रू.हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
3580114  सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 528716 331925 62.78 
3580124 मदु्रण विभाग 88200 79905 90.60 
3580134 सूचना तथा प्रशारण विभाग 3800 3212 84.52 
3580144 सञ् चार केन्त्द्रहरू 600 294 49.04 
3580184 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 300 230 76.62 
3580194 हलुाक सेिा विभाग 12600 12263 97.33 
3580204 घिल्ला हलुाक कायाालयहरू 47800 41035 85.85 
3580214 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 200 200 99.78 
3580224 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 2000 1946 97.31 
3580234 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 4900 4900 100.00 
3580254 हलुाक तनदेशनालयहरू 12000 11953 99.61 
3580264 गोश्वारा हलुाक 4000 1704 42.61 
3580274 सूचना प्रविति विभाग 75900 73011 96.19 
3581054 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 8000 7655 95.69 
3581064 राविय सूचना प्रविति केन्त्द्र 531134 491069 92.46 
   िम्मा 1320150 1061302 80.39 

 

१०.  आतथाक िषा २०७६/०७७ मा वितनयोघित बिेट तथा 207६ र्ागनु मसान्त्तसम्मको िचाको 
अिस्थाः 

चाल ुिचा                                                                  (रू. हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 

358000113 सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 485250 174588 35.98 
358001013 राविय सूचना प्रविति केन्त्द्र 112000 83451 74.51 
358010113 मदु्रण विभाग 68200 37095 54.39 
358020113 सूचना तथा प्रशारण विभाग 86565 51993 60.06 
358020123 सञ्चार केन्त्द्रहरू 12200 3782 31.00 
358030113 हलुाक सेिा विभाग 171810 69375 40.38 
358030123 हलुाक तनदेशनालयहरू 230867 145169 62.88 
358030133 गोश्वारा हलुाक 194210 123546 63.61 
358030143 घिल्ला हलुाक कायाालयहरू 2838563 1710363 60.25 
358030153 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 15400 8007 51.99 
358030163 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 12600 5412 42.95 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 
358030173 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 43875 14016 31.95 
358040113 सूचना प्रविति विभाग 52800 16108 30.51 
358050113 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 12600 6495 51.55 
358210113 राविय सूचना आयोग 49800 27383 54.99 
358410113 प्रसे काउघन्त्सल 51900 32256 62.15 
358810113 राविय समाचार सतमतत 128400 86200 67.13 
358810123 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 6500 3762 57.87 
358810133 रेतडयो प्रसार सेिा विकास सतमतत 290035 200000 68.96 
358810143 सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्र 20300 5441 26.8 
 िम्मा 4883875 2804442 57.42 

पुिँीगत िचा                                                  (रू.हिारमा) 
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय िदु बिेट िचा प्रततशत 

358000114 सञ्चार तथा सूचना प्रविति मन्त्रालय 27000 3610 13.37 
358001014 राविय सूचना प्रविति केन्त्द्र 505800 188696 37.31 
358010114 मदु्रण विभाग 40400 419 1.04 
358020114 सूचना तथा प्रशारण विभाग 37500 756 2.02 
358020124 सञ्चार केन्त्द्रहरू 600 251 41.82 
358030114 हलुाक सेिा विभाग 76815 3766 4.9 
358030124 हलुाक तनदेशनालयहरू 10300 5328 51.73 
358030134 गोश्वारा हलुाक 33000 6629 20.09 
358030144 घिल्ला हलुाक कायाालयहरू 44985 22753 50.58 
358030154 हलुाक प्रघशक्षण केन्त्द्र 12900 121 0.94 
358030164 केन्त्द्रीय िनादेश कायाालय 1100 1073 97.55 
358030174 केन्त्द्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेतलक ब्यूरो 4500 2189 48.65 
358040114 सूचना प्रविति विभाग 106000 16720 15.77 
358050114 प्रमाणीकरण तनयन्त्रकको कायाालय 86900 52242 60.12 
358210114 राविय सूचना आयोग 12000 417 3.47 
358810124 न्त्यूनतम पाररश्रतमक तनिाारण सतमतत 1000 274 27.36 
358810144 सरुक्षण मदु्रण केन्त्द्र 552300 265420 48.06 
 िम्मा: 1553100 570664 36.74 
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१. पषृ्ठभतूमिः 
शहर तथा शहरउन्त्मूख बस्तीहरूको योजनाबद्ध शहरी पूिााधार विकास, आिास व्यिस्था, सरकारी भिन 
तनमााणसम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायाक्रमहरूको तजजामा, कायाान्त्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन गना तथा 
तत्सम्बन्त्धी विकासका वक्रयाकलापहरूमा तीव्रता ल्याउन एक छज टै्ट नतेतृ्िदायी तनकायको आिश्यकता महसजस 
भई २०६९ जेठ ५ गते यस मन्त्रालयको गठन भएको हो। रणनीततक सडक बाहेकका शहरी सडकको 
तनमााण तथा सम्भारको जजम्मा पतन यस मन्त्रालयले पाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका तीन 
महाशाखाहरूले मन्त्रालय अन्त्तगातका नीततगत काया गनजाका साथै मन्त्रालय अन्त्तगातका तनकायहरूबाट 
भइरहेका तनमााण काया तथा सेिा प्रिाह कायाको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गदाछन।् 

२. दीर्ाकालीन सोच: 

 पूिााधार तथा सेिा सजविधायजक्त, व्यिजस्थत, सफा र सजन्त्दर शहर तथा बस्तीहरू तनमााण गने, 

 सजरजित, वकफायती, िातािरणमैरी भिन र िास्तजकला तनमााण गने। 

 

३. उद्दशे्य: 

 व्यिजस्थत, सफा, सजविधायजक्त, पूिााधार सेिासवहतको सजन्त्दर शहर तथा बस्तीहरूको विकास गने,  

 सबै आय िगाका लातग सजरजित र वकफायती आिास व्यिस्था गने, 
 सजरजित, सजविधायजक्त र आकर्ाक भिनहरू तनमााण, स्तरोन्नतत तथा सजधार गने।  

 

४. रणनीततिः 
 शहरीकरणलाई व्यिस्थापन गना स्िीकृत भ-ूउपयोग नीततमा आधाररत एकीकृत पूिााधार विकास 

कायाक्रम सञ्चालन गने, 
 आिास विकासमा सािाजतनक-तनजी साझेदारीको माध्यमद्वारा तनजी िेरलाई प्रोत्साहन गदै आिश्यक 

स्रोत पवहचान तथा पररचालनमा सहजीकरण गने, 
 भौगोतलक रूपमा विकट, सेिा सजविधा पजर् याउन कठठन, अपायक तथा विपदको उच्च जोजखमयजक्त 

स्थानमा रहेका र्रपररिारहरूलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्त्तरण गने तथा नजजकको 
एकीकृत बस्तीमा स्थानान्त्तरण हजन प्रोत्साहन गने, 

 िातािरणीय दृविले स्िच्छ, वित्तीय दृविले सम्भाव्य र प्रावितधक दृविले उपयजक्त भिन तनमााण प्रवितधको 
प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने, 

 काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरणलाई व्यिजस्थत गना जग्गा विकास, नयााँ बस्ती विकास, शहरी पजन: 

स्थापन कायाक्रम, खजलािेर व्यिस्थापन र सफा शहरको अिधारणालाई कायाान्त्ियन गदै लैजाने।  
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५.  कायािरेिः 
नेपाल सरकार (कायाविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोजजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनजापने कायाहरू 
देहायअनजसार रहेका छन:् 

 शहरी विकाससम्बन्त्धी नीतत, कानजन, मापदण्ड, 

 बस्ती विकास, शहरी विकास र आिास विकाससम्बन्त्धी नीतत, कानजन, मापदण्ड र तनयमन, 

 राविय भिन संवहतासम्बन्त्धी नीतत, कानजन र मापदण्ड, 

 संर्ीय सजचिालयको भिन तनमााण, ममात तथा व्यिस्थापन, 

 राविय शहरी पूिााधार विकास, संर्ीय सरकारी आिास, भिन तनमााण तथा ममात सम्भार, 

 विजशि शहरी संरचना, 
 रावियस्तरका संयजक्त र बहजतल्ले आिाससम्बन्त्धी नीतत, कानजन, मापदण्ड र तनयमन, 

 लोपोन्त्मजख, सीमान्त्तकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लजित आिास व्यिस्थापन नीतत, कानजन र मापदण्ड, 

 नगर विकास कोर्, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तरााविय संस्थासाँग सजन्त्ध सम्झौता सम्पका  र समन्त्िय, 

 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािाजतनक संस्थान, प्रातधकरण, प्रततष्ठान, कम्पनी आठदको सञ्चालन र तनयमन, 

 नेपाल इजन्त्जतनयररङ्ग सेिा, तसतभल इजन्त्जतनयररङ्ग समूहको विजल्डङ्ग एण्ड आवका टेक्ट उपसमूहको 
सञ्चालन। 

६. आतथाक िर्ा २०७६/७७ को बजेट िक्तव्यमा उजल्लजखत नीतत र कायाक्रमका बजाँदाहरूको 
207६ फागजन मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरण: 

बजाँदा नं. बजेट िक्तव्यको संजिप्त व्यहोरा प्रगतत 
198 सर्न शहरीकरण भइरहेका विराटनगर-

इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, िीरगञ्ज-जीतपजर 
तसमरा, पोखरा उपत्यका, बजटिल-तसद्धाथानगर, 

नेपालगञ्ज-कोहलपजर तथा धनगढी-अत्तररया 
िेरमा मेगातसटी विकास गना सम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। केही शहरहरूलाई स्माटा 
तसटीको रूपमा विकास गना सम्भाव्यता 
अध्ययन गरी पूिााधार तनमााण शजरू गररनेछ। 
ऐततहातसक तथा सांस्कृततक महत्त्ि 
शहरहरूको पजनरूत्थान गना कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

 विराटनगर-दजहिी–इनरुिा-इटहरी –धरान  दमक 
र बजटिल–भैरहिा–लजजम्बनी–कवपलिस्तज कोररडोरको 
संम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी DPR तयारीका 
लातग परामशा सेिा तलन TOR तयार गरी 
सहमततका लातग ADB पठाइएको। 

 िीरगञ्ज-जीतपजर-तसमरा-पथलैया-हेटौँडा कोररडोर 
सम्भाव्यता अध्ययनको Draft Final Report   
प्राप्त भएको। 

 भरतपजर Smart City  गजरुयोजना अध्ययनको 
Draft Final Report प्राप्त र १२ िटा 
नगरपातलका धनकज टा, तनजगढ, तमचैया, चन्त्रपजर, 
काभ्र े उपत्यका, पालजङ्गटार, िातलङ्, लजजम्बनी, 
तजलसीपजर, दजल्लज, अमरगढी, वटकापजर Smart City  

गजरुयोजना अध्ययनको Final Report को 
प्रस्तजतीकरण भएको। 
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१९९ शहरहरूको पूिााधार तनमााणमा स्थानीय 

तहसाँग साझेदारी गररनेछ। आगामी िर्ा 
मजलजकभरका १ सय ८५ नगरपातलकाहरूमा 
व्यिजस्थत शहर विकास गना एकीकृत शहरी 
पूिााधार विकास गजरुयोजना तयार गररनेछ। 
हाल सञ्चातलत सर्न शहरी विकास कायाक्रम 
सम्बजन्त्धत नगरपातलकाको लागत 
सहभातगतामा अगातड बढाइनेछ। 

 १ सय ८५ नगरपातलकाको (1 देजख 12 
प्याकेज) एकीकृत शहरी विकास योजना तयार 
गने कायाको अजन्त्तम प्रततिेदनको Final 

Presentation सम्पन्न भई अजन्त्तम प्रततिेदन प्राप्त 
हजने क्रममा रहेको। 

 सर्न शहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात तराई-

मधेशका वितभन्न २१ नगरपातलकाहरूमा सडक 
तनमााण काया अन्त्तगात सब बेस कोसा ७० 
वक.तम., बेस कोसा १ सय ५ वक.तम. र कालोपरे 
सडक तनमााण काया ६० वक.तम. सम्पन्न भएको। 
नाला तनमााण १ सय ४० वक.तम.  सम्पन्न 
भएको। ६ बसपाका ,  ५ हाटबजारको तनमााण 
काया र २ ताल पोखरी संरिणको काया 
भइरहेको। 

२०१ नागररकहरूको मौतलक हकको रूपमा 
रहेको उपयजक्त आिासको हक सजतनजित 
गना जनता आिास, सजरजित आिास, िस्ती 
स्थानान्त्तरण लगायतका कायाक्रम अगातड 
बढाइनेछ। जनता आिास कायाक्रम 
अन्त्तगात ३० हजार र्र तनमााण गररने छ। 

 आ.ि. २०७५/७६ सम्ममा जनता आिास 
कायाक्रम अन्त्तगात विपन्न, लोपोन्त्मजख तथा 
सीमान्त्तकृत िगाको लातग १७ हजार ३९ आिास 
एकाई तनमााण भएको छ भन ेकररब ३९ हजार 
आिास तनमााणका लातग चालज आ.ि. 
२०७६/७७ मा प्रदेश सरकारहरूलाई सशता 
अनजदान उपलब्ध गराइएको। 

२०२ अतत विपन्न, लोपोन्त्मजख र सीमान्त्तीकृत िगाका 
पररिारका लातग सजरजित, वकफायती र 
िातािरणमैरी आिास तनमााण गना सजरजित 
नागररक आिास कायाक्रम अन्त्तगात काठ र 
जस्तापातामा अनजदान ठदई आगामी िर्ा 
कररब २० हजार  भिनको खर र फज सको 
छाना फेररनेछ। 

 

 सजरजित नागररक आिास कायाक्रम अन्त्तगात ९ 
हजार ४ सय ४२ लाभग्राही छनौट भएका। 
छनौट भएकामध्ये फाल्गजण मसान्त्तसम्म ६ हजार 
९ सय १० लाभग्राहीसाँग अनजदान सम्झौता 
भएकोमा ८ सय ५ आिास इकाईको तनमााण 
काया सम्पन्न भएको। 

२०३ आगामी दजई िर्ातभर जोजखमयजक्त बस्तीमा 
रहेका सबै पररिारलाई जोजखमरवहत स्थानमा 
सजरजित आिासको व्यिस्था तमलाउन प्रदेश 
र स्थानीय तहको लागत सहभातगतामा 
नजजकको सजरजित स्थानको बस्तीमा एकीकृत 

 बाढी पवहरोका कारण विस्थावपत पररिारलाई 
स्थानान्त्तरण गना डडेलधजरामा जग्गा प्रातप्त काया 
भईसकेको र पूिााधार तनमााण (सडक, ढल) को  
काया भइरहेको, सलााहीमा तडजाइन तथा लागत 
अनजमान तयार गने काया भइरहेको, मजगजमा 
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बस्तीमा साने। बाढी, पवहरोमा परी र्रबार 
गजमाएका र जनधनको ितत भएका सजखेत, 

बठदाया, दाङ्गलगायत तराई-मधेश तथा पहाडी 
जजल्लाहरूमा र्र पजनतनामााण काया अगातड 
बढाउन।े 

विस्थावपत पररिारहरूको र्र तनमााणको लातग 
लाभग्राही सिेिणको काया भइरहेको। 

२०५ काठमाडौं उपत्यकातभर संर्ीय संसद, 
राजकीय अतततथ गहृ, मन्त्री तनिास, प्रदेश 
प्रमजख र मजख्य मन्त्रीको सम्पका  कायाालय 
एिं आिास तनमााण गररनेछ। काठमाडौं 
उपत्यकामा यसै िर्ा ३ हजार व्यजक्त 
िमताको सम्मेलन केन्त्र तनमााण      
गररनेछ। आगामी ३ िर्ातभर सािाजतनक 
तनजी साझेदारीमा ५ हजार व्यजक्त िमताको 
बहजउदे्दश्यीय सम्मेलन केन्त्र तनमााण   
गररनेछ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यजक्त 
िमताका सम्मेलन केन्त्र तनमााण गने क्रममा 
धनगढी, सजखेत र विराटनगरमा तनमााणाधीन 
सभाहलका लातग बजेट व्यिस्था गररएको 
छ। जनकपजर, हेटौंडा र पोखरामा सभाहल 
तनमााणका लातग विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
गना र बजटिलमा तनमााणाधीन अन्त्तरााविय 
सम्मेलन केन्त्र र अन्त्तरााविय प्रदशानी 
केन्त्रको तनमााण गररनेछ। 

 संर्ीय संसदको भिन तनमााण काया शजरू भएको, 
Parking Block, Securtiy Block Central Lobby, 

Committee Block Footing को काया   
भइरहेको। कररब ५% काया सम्पन्न भएको। 

 मन्त्री तनिासको जगको Concrete Footing काया 
भइरहेको। कररब १५% काया  सम्पन्न भएको। 

 प्रदेश प्रमजख र मजख्यमन्त्री सम्पका  कायाालय र 
आिासको जगको Concrete footing काया 
भइरहेको। कररब १५% काया  सम्पन्न   

भएको।   

 गोदािरीमा ३ हजार व्यजक्त िमता सभाहलको 
तेस्रो तल्लाको काया भइरहेको। कररब ५५% 
भौततक प्रगतत भएको। 

 ठठमीमा ५ हजार िमता सभाहलको 
Architectural Design सम्पन्न भएको Structural 

Design काया EIA भइरहेको। 

 बजटिलमा अन्त्तरााविय सम्मेलन केन्त्रको दोस्रो 
फेजसमेतको काया शजरू भएको, (१०% काया 
सम्पन्न) Block B & C को स्रक्चर काया सम्पन्न 
भई वफतनतसङ्ग हजाँदै, Block A को  Structure काया 
सम्पन्न, छाना छाउने काम तथा वफतनतसङ्ग हजाँदै 
गरेको। 

 दमक भ्यज टािर तनमााण काया १५% सम्पन्न 
भएको। 

२०६ सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यिजस्थत पूिााधार 
विकास गना प्रादेजशक संरचनाहरूको 
गजरुयोजना तजजामा गरी सम्बजन्त्धत प्रदेशको 
लागत सहभातगतामा आगामी ३ िर्ातभर 
तनमााण काया सम्पन्न गररनेछ। सरकार, नगर 

 वितभन्न जजल्लामा २६ सभाहल तनमााणाधीन     
रहेको। 
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विकास कोर् र तनजी िेरसमेतको लागत 
सहभातगताको आधारमा वितभन्न स्थानीय 
तहहरूमा सभाहल तनमााण   गररनछे। 

२०७ काठमाडौं उपत्यकालाई धजलोमजक्त बनाउन 
पैदल मागालाई व्यिजस्थत गररने, तनमााण 
सामग्रीको ढजिानी गदाा सजरजित वितध 
अपनाइने र विद्यजत सिारी साधनलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। काठमाडौं उपत्यकातभर 
सडक तनमााण गदाा अतनिायारूपमा फज टपाथ 
तनमााण गने व्यिस्था तमलाइनेछ। 

 बागमती नदी सफाइ अतभयानलाई तनरन्त्तरता ठदाँदै 
काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेको 
बागमती, विष्णजमती, रुरमती, इच्छजमती, मनोहरा, 
हनजमन्त्ते र नख्खजखोला लगायतका नदीहरू ढल र 
प्रदजर्णमजक्त बनाउन ६३.९१ वक.तम. ढल तनमााण, 
१५.८५ वक.तम. सडक तनमााण भएको। स्िच्छ 
िातािरण प्रिद्धान र सौन्त्दयीकरणको काया 
भइरहेको। 

२०८ सरकारी जग्गाहरूको संरिण गरी खजला िरे 
विकास तथा पाका  तनमााण गररनेछ। ठूला 
शहरहरूमा तबजजली, टेतलफोन तथा टेतलतभजन 
केबजलको तार भतूमगत व्यिस्थापन गररनेछ। 
तनजी िेरसाँगको सहकायामा उपत्यका 
लगायतका अन्त्य शहरी िेरमा िातािरण 
संरिण, हररयाली प्रिद्धान तथा शहरी सौन्त्दया 
कायम गना स्िच्छ शहर अतभयान सञ्चालन 
गररनेछ। 

 काठमाडौं उपत्यका विकास प्रातधकरणबाट १६ 
पाका  तनमााण र सािाजतनक जग्गा संरिणको 
40% काया सम्पन्न भएको।  

 िागमती नदीमा सजक्खायाममा समेत न्त्यूनतम 
िहाि कायम राख् न े उदे्दश्यले तनमााण शजरू 
गररएको धाप ड्याम तनमााणको काया ३५% 

सम्पन्न भएको। 

 

७. आतथाक िर्ा २०७६/७७ को फागजन मसान्त्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
 क. शहरी विकास 

 शहरी विकासतफा  सर्न शहरी विकास कायाक्रम, नयााँ शहर आयोजना, स्माटा शहर, एक शहर एक 
पवहचान, बागमती सजधार आयोजना, धोिीखोला सजधार आयोजना, िेरीय शहरी विकास आयोजना 
अन्त्तगातका कायाक्रमहरू सञ् चालन भइरहेको। 

 मझौला शहर एकीकृत शहरी िातािरण सजधार आयोजना अन्त्तगात विराटनगर र िीरगञ्जमा १ सय २१ 
वक.तम. सतह नाली,  ५१ वक.तम.ढल र ५२ वक.तम.सडक सजधार/तनमााण काया सम्पन्न भएको। 

 काभ्र े उपत्यकाका ३ िटा नगरपातलकामा सञ् चातलत कररब १ अबा लागतको एकीकृत खानेपानी 
आयोजना यसै आ.ि. तभर सम्पन्न हजने गरी काया भइरहेको छ भने आगामी २० िर्ा अितधलाई धान्न 
सक्ने गरी िीरगञ्जमा एकीकृत फोहरमैला व्यिस्थापन केन्त्र तनमााण सम्पन्न गररएको। 

 एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्त्तगात तसद्धाथानगर, नेपालगञ्ज र जनकपजरमा १ सय ३५ वक. तम. 
सतह नाली र ३० वक.तम. सडक सजधार/तनमााण काया सम्पन्न भएको। धरान उपमहानगर पातलकामा 
४ सय ५० वक.तम. पाइपलाइन विस्तार सवहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको। आगामी २० िर्ा 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

शहरी विकास मन्त्रालय 305 

अितधलाई धान्न सक्न े गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलकामा एकीकृत फोहरमैला व्यिस्थापन केन्त्र 
तनमााण सम्पन्न भई सञ् चालनमा आइसकेको। 

 िेरीय शहरी विकास आयोजना अन्त्तगात नगरपातलकाहरू (विराटनगर, िीरगञ्ज, तसद्धाथानगर र 
नेपालगञ्ज) मा १ सय ४४ वक.तम. सतह नाली,  १८ वक.तम. ढल र १ सय १० वक.तम. सडक 
सजधार/तनमााण काया सम्पन्न भएको। 

 धोिीखोला सजधार आयोजनाको २४ वक.तम. मध्ये १५ वक.तम. सडक तनमााण काया सम्पन्न     
भएको।  

 काठमाडौं उपत्यकाका तभर ३० वक.तम. बाटो विस्तार काया सम्पन्न भएको।  

 काठमाडौं बजढातनलकण्ठ जस्थत जगन्त् नाथ मजन्त्दर पररसरसवहत वितभन्न १० स्थानमा पाका  तनमााण सवहत 
सािाजतनक जग्गाको संरिणको काया भइरहेको।  

 काठमाडौं उपत्यकाको चार स्थानमा नयााँ शहर तनमााणका लातग DPR तयार भएको। 

 काठमाडौं उपत्यकाका १८ िटै नगरपातलकाको फोहोरमैला व्यिस्थापन गना नजिाकोट जजल्लाको 
बञ् चरेडााँडामा फोहोर मैला व्यिस्थापन स्थलको पवहलो चरणको तनमााण काया सम्पन्न भइरहेको छ भने 
दोस्रो चरणको तनमााणका लातग खररद प्रवक्रया अजर् बढाइएको। 

 Trans Himalaya Trail का ५ नयााँ शहरहरूको (लजक्ला, स्याफ्रज िेसी, जोमसोम, तसतमकोट र माताडी)  
सम्भाव्यता अध्ययन गने कायाको  Morphological & Retainment Plan को Field Report प्राप्त    
भएको। 

ख. भिन तनमााण 
 वि.सं. २०७२ िैशाखको विनाशकारी भकूम्प र यसले पजर् याएको िततलाई समेत मध्यनजर गरी राविय 

भिन संवहतालाई देशैभर लागज गररएको। 

  भिन संवहताका २३ भाग मध्ये ५ भागहरू समयसापेि पररमाजान गररएको।   
 

८. आतथाक िर्ा २०७५/७६ मा सम्पादन भएका महत्त्िपूणा कायाहरूिः 
 सजररित नागररक आिास कायावितध,२०७५ स्िीकृत भएको। 

 जोजखमयजक्त बस्ती स्थानान्त्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्त्धी कायावितध, २०७५"   स्िीकृत 
भएको। 

 १७ जजल्लामा २१ एकीकृत बस्ती तथा पूिााधार तनमााणको अध्ययन काया सम्पन्न भएको।  

 सर्न शहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात तराई मधेशका सदरमजकामका २१ नगरपातलकाहरूमा   
कालोपरे सडक ३ सय ५० वक.तम.,  नाला २ सय ९१ वक.तम., बसपाका  ८, हाटबजार ५ र मनोरञ्जन 
पाका  ४ स्थानमा तनमााण भएको। 

 १० स्थानलाई (धनकज टा, तमचैया, चन्त्रपजर, काभ्र ेउपत्यका, भरतपजर, िातलङ्, तजलसीपजर, दजल्लज, अमरगढी,   र 
वटकापजर) स्माटा तसटीका रूपमा विकास गना र ३ िटा Urban Economic Corridor (धरान-इटहरी-
विराटनगर, िीरगञ्ज-तसमरा-पथलैया र बजटिल-भैरहिा-लजजम्बनी-कवपलिस्तज) को सम्भाव्ता अध्ययन शजरू 
गररएको। 
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 तराई मधेश र हजलाकी लोकमागामा अिजस्थत १५ नयााँ शहरहरूको ड्राफ्ट फाइनल ररपोटाहरू प्राप्त 
भएको।  

 नयााँ शहरहरूमा एकीकृत जग्गा विकास कायाक्रम सञ् चालन गने तसलतसलामा ५ ल्याण्डपजतलङ्ग 

योजनाको ब्लक प्लान स्िीकृत भएको। 

 शहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना अन्त्तगात विराटनगर र िीरगञ्जमा ७.७ वक.तम. सडक सजधार र 
नाला तनमााण,  ४.४५ वक.तम. ढल तनमााण र फोहोरमैला प्रशोधन केन्त्र तनमााण कायाको २४% तनमााण 
काया सम्पन्न भएको। 

  एकीकृत शहरी विकास आयोजना अन्त्तगात धरानमा १० वक.तम. खानेपानी पाइप लाइन, जनकपजरमा 
सतह डे्रन १०. ५३ वक.तम. र ढल १०.५२ वक.तम. सम्पन्न भएको। 

 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम अन्त्तगात नेपालगञ्जमा ११.९२ वक.तम. नाला तनमााण, १६.८४ वक.तम. 
सडक सजधार, विराटनगरमा ९.८१ वक.तम. ढल तनमााण, १२.८५ वक.तम. सडक तनमााण र  तसद्धाथानगरमा 
१५ वक.तम. सडक तनमााण र १९.२ वक.तम. नाला तनमााण काया सम्पन्न भएको।    

 बजटिलमा तनमााणाधीन अन्त्तराावियस्तरको सम्मेलन केन्त्रको प्रथम चरणको  Structure को काया सम्पन्न 
भएको। 

 तनदेजशत जग्गा विकास कायाक्रम अन्त्तगात ५.३ वक.तम. बाटो खोल्ने, पखााल साने र लगाउने तथा 
ग्राभेल गने अन्त्तगात सम्पन्न भएको। 

 विपद व्यिस्थापन तथा िातािरण संरिणको लातग १४ शहरी िेरमा सािाजतनक जग्गामा पाका  
तनमााण गने काया गररएको। 

 बाग्मती सजधार आयोजना अन्त्तगात ८ वक.तम. नदी तटबन्त्ध तथा ढल तनमााण काया सम्पन्न भएको। 
 

९. आतथाक िर्ा २०७५/७६ को खजद बजेट एिं खचाको यथाथा वििरणिः 
चालज खचा               (रू. हजारमा) 

   ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3470113 शहरी विकास मन्त्रालय 61609 57281 92.98 

3470193 शहरी विकास तथा भिन तनमााण तबभाग 91800 81447 88.72 
3470213 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 143000 130918 91.55 
3470223 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रातधकरण 72100 51063 70.82 
3471803 आिास व्यिस्था कायाक्रम 2 0 0 
3471823 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी विकास) 500 0 0 
3471853 नगर विकास कोर् 552300 323109 58.5 

3471863 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 62140 37498 60.34 
3471873 शहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना 1471172 1374729 93.44 
3471903 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 47400 29614 62.48 
3471973 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 200 197 98.68 
3473083 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 4200 3809 90.68 
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   ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3473093 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी विकास 
आयोजना 

1700 1328 78.09 

3473163 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 12000 8537 71.14 
3473203 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 1136039 1020339 89.82 
3473573 बागमती सजधार आयोजना 132800 97053 73.08 
3473583 नयााँ शहर आयोजना 80805 40991 50.73 
3473603 गररबी लजित सहरी पजनउात्थान कायाक्रम 62000 11395 18.38 
3473613 िेरीय  शहरी विकास कायाक्रम 3877505 3673038 94.73 
3473623 संर्ीय शहरी विकास आयोजना कायाान्त्ियन 

कायाालयहरु 
65000 74807 115.09 

3473633 शहरी पूिााधार लगानी आयोजना 24600 4559 18.53 
  जम्मा 7898871 7021712 88.9 

 पजाँजीगत खचा तफा         (रू. हजारमा) 

   ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3470114 शहरी विकास मन्त्रालय 5150 1940 37.66 
3470214 विशेर् भिन तनमााण तथा सम्भार तडतभजन 581307 457744 78.74 
3470224 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रातधकरण 1836229 1396005 76.03 
3471804 आिास व्यिस्था कायाक्रम 153984 92503 60.07 
3471824 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी विकास) 302600 288762 95.43 
3471864 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 11845000 11025534 93.08 
3471874 शहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना 121500 7349 6.05 
3471904 भिन तनमााण संवहता,सरकारी भिन तनमााण 2133693 1930121 90.46 
3471974 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 30300 29700 98.02 
3473084 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 362500 283633 78.24 

3473094 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी 
विकास आयोजना 24680 12571 50.93 

3473164 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 180000 18007 10.00 
3473204 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 16900 14446 85.48 
3473574 बागमती सजधार आयोजना 2993102 2245370 75.02 
3473584 नयााँ शहर आयोजना 1395836 1135801 81.37 
3473604 गररबी लजित शहरी पजनउात्थान कायाक्रम 39900 10274 25.75 
3473614 िेरीय  शहरी विकास कायाक्रम 488020 67380 13.81 

3473624 
संर्ीय शहरी विकास आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरु 5000 4629 92.59 
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   ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

3473634 शहरी पूिााधार लगानी आयोजना 87500 46091 52.68 
   जम्मा 22603200 19067860 84.36 

 

१०.  आ.ि. 207६/7७ मा वितनयोजजत बजेट तथा 207६ फागजन मसान्त्तसम्मको खचाको अिस्थािः  

चालज खचा        (रू. हजारमा) 
ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

347000113 शहरी विकास मन्त्रालय 134100 41607 31.03 
347001013 बागमती सजधार आयोजना 137500 57829 42.06 
347010113 शहरी विकास तथा भिन तनमााण तबभाग 91300 53434 58.53 
347010123 संर्ीय सजचिालय तनमााण तथा 

ब्यिस्थापन कायाालय 
175400 67614 38.55 

347010133 संर्ीय शहरी विकास आयोजना 
कायाान्त्ियन कायाालयहरु 

96400 54312 56.34 

347011013 आिास व्यिस्था कायाक्रम 598700 73095 12.21 
347011023 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी 

विकास) 
500 0 0 

347011033 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 72700 27367 37.64 
347011043 शहरी तथा िातािरणीय सजधार आयोजना 562500 428710 76.22 
347011053 भिन तनमााण संवहता, सरकारी भिन 

तनमााण 
83900 14197 16.92 

347011063 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 200 0 0 
347011073 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच 

चौकी विकास आयोजना 
3300 748 22.65 

347011083 शहरी शासकीय िमता विकास 
कायाक्रम 

58995 4969 8.42 

347011093 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 545904 425926 78.02 
347011103 नयााँ शहर आयोजना 124100 37589 30.29 
347011113 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 4773896 2805629 58.77 
347011173 विशेर् भिन तनमााण आयोजना 10100 1364 13.51 
347511013 नगर विकास कोर् 460000 22000 4.78 
347711013 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रातधकरण 84000 54282 64.62 
347711023 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 5200 2876 55.31 
   जम्मा 8018695 4173548 52.05 
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पजाँजीगत खचा                     (रू. हजारमा)  

ब.उ.जश.नं. मन्त्रालय/आयोग/तनकाय/कायाालय खजद बजेट खचा प्रततशत 

347000114 शहरी विकास मन्त्रालय 8900 3259 36.62 
347001014 बागमती सजधार आयोजना 4757200 1917531 40.31 

347010124 
संर्ीय सजचिालय तनमााण तथा ब्यिस्थापन 
कायाालय 360614 80956 22.45 

347010134 
संर्ीय शहरी विकास आयोजना कायाान्त्ियन 
कायाालयहरु 29000 9477 32.68 

347011014 आिास व्यिस्था कायाक्रम 136000 16361 12.03 
347011024 एकीकृत कायामूलक योजना (शहरी विकास) 407900 159244 39.04 
347011034 सर्न शहरी विकास कायाक्रम 9382600 4931590 52.56 
347011054 भिन तनमााण संवहता, सरकारी भिन तनमााण 2428800 1260317 51.89 

347011064 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 19800 805 4.06 

347011074 
नेपाल - भारत सीमा एकीकृत जााँच चौकी विकास 
आयोजना 86900 10325 11.88 

347011084 शहरी शासकीय िमता विकास कायाक्रम 112800 4145 3.67 
347011094 एकीकृत शहरी विकास आयोजना 7500 7266 96.88 
347011104 नयााँ शहर आयोजना 2105600 677149 32.16 
347011114 िेरीय शहरी विकास कायाक्रम 2863000 90150 3.15 
347011144 एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम 500000 22808 4.56 
347011174 विशेर् भिन तनमााण आयोजना 4027900 1428219 35.46 
347711014 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रातधकरण 1358450 632447 46.56 
347711024 धोविखोला कोररडोर सजधार आयोजना 315300 108817 34.51 
   जम्मा 28908264 11360866 39.3 

 
 

   
 

 

  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

स्िास््य तथा जनसंखया मन्त्रालय  310 

 
 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय 
 

१. पषृ्ठभतूमिः  
नेपालको संविधानले स्िास््यलाई मौतलक हकको रूपमा अङ्गीकार गरै्द प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभतू 
स्िास््य सेिा तनिःशलु्क प्राप्त गने मौतलक हकको प्रत्याभतूत गरेको छ। स्िास््य सेिामा सबैको समान पहुुँचको 
व्यिस्था गने, कसैलाई पतन आकस्स्मक स्िास््य सेिाबाट िस्ित नगररने, प्रत्येक व्यस्िलाई आफ्नो स्िास््य 
उपचारको सम्बन्त्धमा जानकारी पाउने हकको व्यिस्था गरेको छ। सबै नागररकलाई स्िस्थ बनाउन राज्यले 
स्िास््य क्षेरमा लगानी िवृि गरै्द गणुस्तरीय तथा सिवसलुभ स्िास््य सेिामा समान पहुुँच बढाउुँरै्द सबैको स्िस्थ 
जीिन प्रत्याभतू गरी दर्दगो विकास सतुनस्ित गनुव पने र्दावयत्ि रहेको छ।  

नेपालमा वि.सं. १९९० रे्दस्ख औपचाररक रूपमा स्िास््य सेिा विभागको स्थापना भई स्िास््य क्षेरमा नयाुँ 
विषयहरूको प्रिेशलाई एकीकृत गरी सिालनका लातग वि.सं. २०११ सालमा स्िास््य मन्त्रालयको स्थापना 
भएरे्दस्ख हालसम्म संघीय स्िास््य तथा जनसङ््या मन्त्रालयको रूपमा स्थानीय र प्ररे्दशस्तरमा समेत स्िास््य 
क्षेरसुँग सम्बस्न्त्धत सेिा प्रिाह गरै्द आएको छ।  

२. र्दीघवकालीन सोच: 
सबै नेपाली नागररकहरू शारीररक, मानतसक, सामास्जक र भािनात्मक रूपमा स्िस्थ रही उत्पार्दनशील र 
गणुस्तरीय जीिनयापन गनव सक्षम हनुे। 
३. उद्दशे्यिः 

 संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहमा सबै वकतसमका स्िास््य सेिाहरूको सन्त्ततुलत विकास र विस्तार गने, 
 सिवसलुभ र गणुस्तरीय स्िास््य सेिाको लातग सरकारको उत्तरर्दावयत्ि र प्रभािकारी तनयमन अतभिवृि 

गरै्द नाफामूलक स्िास््य क्षेरलाई सेिामूलक क्षेरको रूपमा क्रमशिः रूपान्त्तरण गने, 
 बहकु्षेरीय समन्त्िय तथा साझेर्दारीसवहत स्िास्थ सेिामा नागररकको पहुुँच तथा उपभोग बढाई सेिा 

प्रर्दायक र सेिाग्राहीलाई थप स्जम्मेिार बनाउुँरै्द स्िस््य जीिनशैली प्रििवन गने, 
 सबै नागररकलाई स्िास््य, सबल र सवक्रय बनार्व औषत आयमुा िवृि गने, 
 बसार्ुँसरार् तथा शहरीकरणको व्यिस्थापन र जनसाुँस््यक लाभांशको सर्दपुयोग गने, 
 जनसङ््यासम्बन्त्धी अध्ययन तथा अनसुन्त्धानलाई संस्थागत गने,। 

४. रणनीतत: 
 प्रततकारात्मक, प्रििवनात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनात्मक तथा प्रशामक (Palliative Care) 

लगायतका आधारभतूरे्दस्ख विस्शष्टीकृत र गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा सबै नागररकको पहुुँच सतुनस्ित 
गने, 

 आयिेुर्द, प्राकृततक स्चवकत्सा तथा अन्त्य स्चवकत्सा पिततहरूको योजनाबि विकास र विस्तार गने, 
 जीिनपथको अिधारणा (Life Course Approach) अनरुूप सबै उमेर समूहका नागररकहरूको स्िास््य 

आिश्यकतालाई सम्बोधन गने गरी मातसृ्शश,ु बालबातलका र वकशोरवकशोरीको सिावङ्गीण विकास र 
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पररिार व्यिस्थापन सेिालाई थप सधुार तथा विस्तार गने, 
 जनसङ््याको वितरण, भौगोतलक अिस्स्थतत एिं आिश्यकताको आधारमा संघ, प्ररे्दश तथा स्थानीय 

तहमा अस्पताल र स्िास््य संस्थाहरू तथा सीप-तमस्ित सामास्जक उत्तरर्दावयत्ि बहन गनव सक्न ेर्दक्ष 
जनशस्िको विकास तथा विस्तार गने, 

 स्िास््यमा राविय लगानी िवृि गरै्द दर्दगो स्िास््य वित्तीय प्रणालीको विकास गने, 
 स्िास््य सेिामा सरकारको नेततृ्िर्दायी भतूमका सतुनस्ित गरी सरकारी, तनजी तथा गैरसरकारी 

क्षेरबीचको सहकायव तथा साझेर्दारीलाई व्यिस्थापन तथा तनयमन गने, 
 नयाुँ प्रवितधजन्त्य स्िास््य सामग्रीहरूका साथै औषतध तथा औषतधजन्त्य सामग्रीकोउत्पार्दन, आयात, 

भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगको तनयमन तथा व्यिस्थापन गने, 
 सने तथा नसने रोग तनयन्त्रण तथा जनस्िास््य विपद् व्यिस्थापन पूिवतयारी तथा प्रततकायवको लातग 

सामरु्दावयक स्िास््य प्रणालीसवहत एकीकृत उपाय अिलम्बन गने,  
 स्िास््य सूचना प्रणालीहरूलाई थप व्यिस्स्थत, एकीकृत र प्रवितधमैरी बनाउुँरै्द सबै तहको स्िास््य 

सूचनाको मागलाई यथोस्चत सम्बोधन गरी अनगुमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, नीतत तनमावण तथा तनणवय 
प्रवक्रयामा त्याङ्कको प्रयोग बढाउन,े 

 नेपाल स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद्को कायवक्षेरलाई समयानकूुल पररमाजवन गरै्द प्ररे्दशस्तरसम्म विकास 
र विस्तार गने, 

 आप्रिास प्रवक्रयाबाट जनस्िास््यमा हनुसक्न ेजोस्खमलाई न्त्यूनीकरण गने व्यिस्था गने, 
 बहकु्षेरीय पोषण योजनाको समन्त्िय र साझेर्दारीमाफव त प्रभािकारी रूपमा कायावन्त्ियन गने।  

५. कायवक्षरे: 
नेपाल सरकार (कायवविभाजन) तनयमािली, २०७4 बमोस्जम यस मन्त्रालयले सम्पार्दन गनुवपने कायवहरू 
रे्दहायअनसुार रहेका छन:् 

 स्िास््य तथा पोषणसम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 रावियस्तरमा प्रििवनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थावपनात्मक र तनिारणात्मकसम्बन्त्धी नीतत, 

काननु र मापर्दण्ड, 
 स्िास््यसम्बन्त्धी प्रास्िक, व्यािसावयक र पेसागत संघ संस्थासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 राविय तथा केन्त्रीय अस्पताल, स्िास््य प्रततष्ठानहरूको स्थापना, सिालन र तनयमन, 
 नतसवङ होम लगायतका स्िास््य संस्था स्थापना तथा सिालनसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन 
 अस्पताल तथा स्िास््य संस्थाको प्रत्यायन, 
 विस्शष्ट सेिा प्रर्दायक अस्पतालसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 औषतध, स्िास््य सामग्री तथा स्िास््य प्रवितधको उत्पार्दन र विकास, सिय, तबक्री वितरण, अस्न्त्तम 

विसजवनसम्बन्त्धी गणुस्तर मापर्दण्ड र तनयमन, 
 आयिेुदर्दक यनुानी, आम्ची, होतमयोप्यातथक, प्राकृततक स्चवकत्सा लगायतका परम्परागत स्िास््य उपचार 

सेिासम्बन्त्धी नीतत, काननु र मापर्दण्ड, 
 सने र नसने रोग रोकथाम तथा तनयन्त्रणसम्बन्त्धी नीतत तथा मापर्दण्ड, 
 अन्त्तरावविय स्िास््य तनयमन, 
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 स्िास््य तबमा तथा सामास्जक स्िास््य सरुक्षा, 
 स्िास््य तथा जनसङ््या क्षेरको मानििोत विकास र व्यिस्थापन, 
 स्िास््य सेिा तथा िस्तकुो शलु्कसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 औषतध तनगरानी र तनयमन, 
 औषतध खररर्द तथा आपूततवसम्बन्त्धी नीतत, काननु, मापर्दण्ड र तनयमन, 
 अतत आिश्यक स्िास््य सामग्री (खोप र पररिार तनयोजन साधन) आपूततव र व्यिस्थापन, 
 स्िास््य वििानसम्बन्त्धी अध्ययन र अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी मापर्दण्ड, 
 जतडबटुी, जान्त्ति र खतनज (हिवल, एतनमल र तमनरल) को औषधीय अनसुन्त्धान, 
 स्िास््य सूचना प्रणाली व्यिस्थापन र स्िास््य लेखा पितत, 
 राविय एिं अन्त्तरावविय चासोका जनस्िास््य समस्याको तनगरानी, 
 आधारभतू स्िास््य सेिा र क्षेरको मापर्दण्ड, 
 वितभन्न तहमा आिश्यक पने स्िास््य सेिा राविय प्रोटोकल, 
 राविय ररफरेन्त्स प्रयोगशाला र परीक्षण केन्त्रको स्थापना, सिालन र तनयमन, 
 स्िास््य पयवटन प्रििवनसम्बन्त्धी समन्त्िय, 
 जनस्िास््यसम्बन्त्धी आपतकालीन अिस्था, स्िास््य क्षेरमा विपद् र महामारी व्यिस्थापन, 
 आपतकालीन अिस्थाका लातग औषतध तथा औषतधजन्त्य सामग्रीको मौज्र्दात (बफरस्टक) व्यिस्थापन, 
 आकस्स्मक स्िास््य सेिा प्रिाह तथा ररफरल पिततको विकास, 
 जनसं्या, बसार्ुँसरार्, पररिार तनयोजन, मातसृ्शश ु कल्याण, प्रजनन स्िास््यसम्बन्त्धी राविय नीतत, 

काननु, मापर्दण्ड, 
 रावियस्तरमा जनसं्यासम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान एिं प्रक्षपेण सूचना प्रणाली, 
 बसार्ुँसरार् सिेक्षण तथा स्स्थतत विश् लेषण, 
 स्िास््यजन्त्य सरसफार् तथा स्िच्छतासम्बन्त्धी नीतत र मापर्दण्ड, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी राविय अन्त्तरावविय संघ संस्थासुँग सस्न्त्ध, सम्झौता, अतभसस्न्त्ध, सम्पकव  र समन्त्िय, 
 मन्त्रालयसम्बन्त्धी सािवजतनक संस्थान, प्रातधकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी आदर्दको सिालन र 

तनयमन , 
 मन्त्रालयको विषय क्षेरसुँग सम्बस्न्त्धत सेिा, समूह र उपसमूह सिालन। 

६. आतथवक िषव २०७६/७७ को बजेट ििव्यमा उस्ल्लस्खत नीतत र कायवक्रमका बुुँर्दाहरूको 
2०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको प्रगतत वििरणिः 

बुुँर्दा नं. बजेट बिब्यको बुुँर्दा प्रगतत 

४७ विकासको साध्य र साधन र्दबैु नागररक नै भएकोले 
सबै नागररकलाई स्िस्थ बनाई उत्पार्दकत्ि अतभिवृि 
गनव र सबल मानि पुुँजी तनमावण गनव स्िास््य 
के्षरलाई विशेष प्राथतमकता दर्दर्नेछ। आधारभतू 
स्िास््य सेिालाई तनिःशलु्क गरै्द आकस्स्मक स्िास््य 

 सबै अस्पतालहरूमा न्त्यूनतम सेिा मापर्दण्ड (Minimun 

Service Standard) कायावन्त्ियन गनवको लातग सबै 
प्ररे्दशका सामास्जक विकास मन्त्रीहरूलाई अतभमखुीकरण 
गररएको, प्ररे्दशका पर्दातधकारीलाई प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण 
तालीम सञ् चालन गररएको।  

 संघीय अस्पतालहरूका स्चवकत्सक र अन्त्य 
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सेिा सतुनस्ित गररनछे। स्िास््य सेिालाई सिवसलुभ 
र गणुस्तरीय बनार्नछे। स्थानीय तहका स्िास््य 
सेिा प्रर्दायक संस्थाबाट प्रर्दान गररने तोवकएका 
आधारभतू स्िास््य सेिा भरपर्दो बनार्नछे। 

स्िास््यकमीहरूको लातग अतभमखुीकरण तालीम 
सञ् चालन गररएको र संघीय अस्पतालहरूमा न्त्यूनतम 
सेिा मापर्दण्डको Gap Analysis गररएको। 

४८ सबै नेपालीलाई स्िास््य तबमाको र्दायरामा ल्याउन े
गरी कायवक्रम तय गररएको छ। स्िास््य तबमाले 
समेट्न े आधारभतू उपचार सबै स्थानीय तहका 
स्िास््य केन्त्रहरूबाट उपलब्ध गरार्नेछ। 
तबतमतहरूलाई गणुस्तरीय स्िास््य सेिा सतुनस्ित 
गनवका लातग न्त्यूनतम गणुस्तर मानक तनधावरण 
गररनेछ। 

 हालसम्म ५६ स्जल्लाका ५ सय ५1 स्थानीय तहमा 
स्िास््य तबमा कायवक्रम लाग ुभएको र २७ लाख भन्त्र्दा 
बढी जनसं्या तबतमत भएको।  

४९ मवहलाहरूमा बढ्र्दो सभावईकल र स्तन 
क्यान्त्सरजस्ता घातक रोग पवहचानको लातग 
तनिःशलु्क स्िास््य परीक्षण र सभावईकल क्यान्त्सर 
विरुि खोप कायवक्रम सञ् चालन गनव र सबै स्थानीय 
तहका स्िास््य संस्थाबाट सरुस्क्षत माततृ्ि तथा 
प्रजनन ् स्िास््य सेिा प्रर्दान गने। हरेक स्थानीय 
तहका िडास्तररे्दस्ख नै पूणवखोप सतुनस्ित गने 
कायवलाई अतभयानको रूपमा सञ् चालन गररनेछ। 

 सभावईकल क्यान्त्सर विरुि खोप विश्व बजारमा उपलब्ध 
हनु अझै २ िषव लाग्ने भएकोले यो कायवक्रम पररमाजवन 
गरी खोप उपलब्धताको लातग तयारी र जनचेतना 
अतभिवृि, स्स्क्रतनङ र शीघ्र पवहचानका कायवक्रमहरू गने 
तय भएको। 

 ६ सय ७१ स्थानीय तहका िडाहरूमा पूणवखोप घोषणा 
भर्सकेको र पूणवखोप घोषणा हनु बाुँकी ८२ स्थानीय 
तहको लगत तयार भर्व पूणवखोप घोषणाको लातग 
आिश्यक कायव योजना तयार भएको। 

५० विपन्न नागररकलाई ८ प्रकारका जवटल र असाध्य 
रोगको तनिःशलु्क उपचारका लातग अनरु्दानमा िवृि 
गररनेछ। क्यान्त्सर, उच्च रिचाप र मधमेुह जस्ता 
बढ्र्दो प्रिसृ्त्तका रोग प्रततरोध तथा तनर्दान कायवक्रम 
सञ् चालन गररनछे। 

 वितभन्न ८ प्रकारका रोगहरूको तनिःशलु्क उपचारको 
लातग हालसम्म ४० हजार ७ सय ४३ जनालार्व 
अनरु्दान प्रर्दान गररएको र प्रबिनात्मक कायवक्रम 
तनरन्त्तर सञ् चालनमा रहेको।  

५१ आमा र बच्चाको पोषण सतुनस्ित गनव गभाविस्थारे्दस्ख 
नै प्रसूतत सरुक्षा सेिा परु् यार्नेछ। यस अन्त्तगवत 
गभविती जाुँच सेिा तलन ेर स्िास््य संस्थामा सतु्केरी 
हनुेको लातग प्रर्दान गररने यातायात खचवको व्यिस्था 
गररएको छ।  

 प्रोटोकलअनसुार ४ पटक गभविती सेिा तलएका ९८ 
हजार ८ सय ८ जना गभविती मवहलाहरूलाई प्रोत्साहन 
भत्ता र २ लाख ३५ हजार ५ सय ७९ जना स्िास््य 
संस्थामा प्रसूतत सेिा तलएकाहरूलार्व आमा सरुक्षा 
कायवक्रमअनसुार यातायात खचव प्रर्दान गररएको। 

५२ मलुकुभरका कररब ५२ हजार मवहला स्िास््य स्ियं 
सेविकाले स्िास््य के्षरमा परु् याउुँरै्द आएको 
योगर्दानको उच्च कर्दर गरै्द उनीहरूको सेिालाई 
थप प्रोत्साहन गनव यातायात खचव स्िरूप िावषवक रू. 
तीन हजार उपलब्ध गरार्नछे। पस्िम तराईमा 

 मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरूको सेिालाई थप 
प्रोत्साहन गनव यातायात खचव स्िरूप िावषवक रू. तीन 
हजार उपलब्ध गरार्एको। 

 पस्िम तराईमा स्िास््य समस्याको रूपमा रहेको 
तसकलसेल एतनतमया रोगको रोकथामका लातग जेनेवटक 
परामशव सेिा सञ् चालन गनव कायववितध तयार भएको। 
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स्िास््य समस्याको रूपमा रहेको तसकलसेल 
एतनतमया रोगको रोकथाम गनव विशेष कायवक्रम 
सिालन गने गररनेछ। 

५३ स्थानीय तह, प्ररे्दश र वितभन्न संघसंस्थासुँग स्िास््य 
सेिाका कायवक्रमहरू साझेर्दारीमा सिालन गने। 

 स्थानीय तह, प्ररे्दश र वितभन्न संघसंस्थासुँग स्िास््य 
सेिाका कायवक्रमहरू साझेर्दारीमा सिालन गनव "स्िास््य 
के्षरको साझेर्दारी तनरे्दस्शका २०७6" तयार भएको। 

५४ स्िास््य पूिावधार नभएका स्थानीय तहहरूमा 
कम्तीमा एक प्राथतमक अस्पताल स्थापना गरी सबै 
स्थानीय तहमा न्त्यूनतम एक स्चवकत्सकको व्यिस्था 
गररनेछ। आधारभतू स्िास््य सेिा स्थानीय तहका 
सबै िडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत 
सहभातगतामा स्िास््य संस्था तनमावण कायव शरुू 
गररन।े 
 

 हरेक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल तनमावणको 
लातग गत आ.ि.मा २ सय ५१ स्िास््य संस्था छनौट 
गररएको र यस आ.ि.मा २ सय 8६ नयाुँ थप गरी 
आिश्यक तनमावण कायवको लातग भिन विभागमा 
पठार्एको। 

 स्िास््य संस्था नभएका िडाहरूमा आधारभतू स्िास््य 
सेिा स्थापना र सेिा सिालनको लातग गत आ.ि.रे्दस्ख 
सरुू गररएको १ हजार २ सय िडाहरूमा र यस 
आ.ि.मा थप १ हजार 4 सय 26 गरीकुल २ हजार 
6 सय 26 िडाहरूमा आधारभतू स्िास््य केन्त्र भिन 
तनमावण र स्िास््य सेिा सञ् चालनको लातग आिश्यक 
रकम लागत सहभातगताको रूपमा सम्बस्न्त्धत स्थानीय 
तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरण गररएको। 

५५ तनमावणाधीन अस्पतालहरूको भिन तनमावण सम्पन्न 
गनव, पन्त्र शैय्याको प्राथतमक अस्पताल स्तरोन्नतत 
गनव बजेट वितनयोजन गरेको। सबै प्ररे्दशका 
कम्तीमा एक अस्पतालबाट विस्शष्टीकृत स्िास््य 
सेिा प्रर्दान गने नीततअनरुूप कोशी अस्पताल, 
भरतपरु अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेरी अिल 
अस्पताल र डडेलधरुा उपके्षरीय अस्पतालको 
स्तरोन्नततगररने। गण्डकी प्ररे्दशमा पस्िमािल 
स्िास््य वििान प्रततष्ठान पोखरा र कणावली प्ररे्दशमा 
के्षरीय अस्पताल सखेुतबाट यस्तो सेिा उपलब्ध 
हनुेछ। 

 स्तरोन्नतत गररएका ५ िटा (कोशी, नारायणी, भरतपरु, 
भेरी र डडेलधरुा) विस्शष्टीकृत अस्पतालहरूमा सेिा 
विस्तारका कायव शरुू गररएको। सखेुत अस्पताललार्व 
यसबारे कायावन्त्ियनको लातग सामास्जक विकास 
मन्त्रालय, कणावली प्ररे्दशसुँग समन्त्िय भर्रहेको। 

५६ राजविराजमा रामराजा प्रसार्द तसंह स्िास््य वििान 
प्रततष्ठानको स्थापना गररनेछ। मनमोहन 
कातडवयोथोरातसक भाष्कुलर एण्ड ट्रान्त्सप्लाण्ट 
केन्त्रको पूिावधार तनमावण, बाुँकेको ससु्शल कोर्राला 
प्रखर क्यान्त्सर अस्पताल सिालनमा ल्याउन, 
तसराहामा क्यान्त्सर अस्पताल तनमावण गरी वि.वप. 

 सम्बस्न्त्धत अस्पतालहरूमा सो प्रयोजनको लातग 
आिश्यक रकम वितनयोजन गररएको। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय  315 

कोर्राला क्यान्त्सर अस्पतालको विस्ताररत सेिा 
प्रर्दान गनव र स्ज.पी. कोर्राला राविय श्वास प्रश्वास 
उपचार केन्त्रको सेिा सिालन गने। मानि अङ्ग 
प्रत्यारोप केन्त्र भिपरुमा मानि अङ्गको म्यास्चङ टेष्ट 
स्थापना गररनेछ। 

५७ िीर अस्पताललाई अन्त्तराववियस्तरको विस्शष्टीकृत 
सेिासवहतको उत्कृष्टता केन्त्रको रूपमा विकास 
गररनेछ। भिपरुको र्दिुाकोटमा िीर अस्पतालको 
सेिा विस्तारको लातग आगामी आतथवक िषवमा 
विस्ततृ अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधतुनक भिन 
तनमावण कायव अस्घ बढाउनेछ। 

 िीर अस्पतालमा आ.र्.तस.यू शैय्या सं्या २० थप 
गरी सघन उपचार सेिा विस्तार गनव कायवयोजना तयार 
भएको। 

 नि तनतमवत भिनमा ग्यास्ट्रोर्न्त्टेरोलोजी र नफे्रोलोजी 
सेिा विस्तार गररएको। 

 र्दिुाकोटमा िीर अस्पतालको सेिा विस्तार गनवको 
लातग २०७८ असार मसान्त्तसम्ममा कायव सम्पन्न हनुे 
गरी कायवयोजना तयार भएको, Pre-DPR र EIA को 
आधारपर तयार गने कायव भर्रहेको।  

५८ केन्त्रीय स्िास््य प्रयोगशालालाई अत्याधतुनक 
प्रवितधयिु राविय तनर्दान केन्त्रको रूपमा स्तरोन्नतत 
गररनेछ। तीन िषवतभर सबै प्ररे्दशमा अत्याधतुनक 
तनर्दान केन्त्रहरू सञ् चालनमा ल्यार्नेछ। सम्बस्न्त्धत 
प्ररे्दशको लागत सहभातगतामा प्ररे्दश जनस्िास््य 
प्रयोगशाला सेिा सिालनको लातग आिश्यक 
पूिावधार तनमावण तथा जनशस्ि व्यिस्थापनगररनेछ। 

 केन्त्रीय स्िास््य प्रयोगशालालाई अत्याधतुनक 
प्रवितधयिु राविय तनर्दान केन्त्रको रूपमा विकास गनव 
आधारपर तयार भएको।  

 सातै प्ररे्दशमा प्रारे्दस्शक प्रयोगशाला स्थापना भई सेिा 
शरुू गररएको। कोरोना भार्रसको परीक्षण राविय 
जनस्िास््य प्रयोगशालाको साथै अन्त्य सातिटै प्ररे्दशमा 
सिालन भर्सकेको। 

५९ आधतुनक स्चवकत्सा अलािा आयिेुदर्दक, 
होतमयोप्यातथक, यनुानी, अक्कुपिर, आम्ची र 
प्राकृततक स्चवकत्सा जस्ता िैकस्ल्पक उपचार 
पिततको अनसुन्त्धान, विकास र उपयोगमा जोड 
दर्दर्नेछ। प्राथतमक अस्पतालहरूमा टेतलमेतडतसन 
स्शक्षा पिततमाफव त २४ सै घण्टा आधारभतू स्िास््य 
सेिा उपलब्ध गरार्नछे। 

 बढुातनलकण्ठस्स्थत राविय आयिेुर्द, पिकमव, यनुानी 
तथा योग सेिा केन्त्रको स्थापनाको लातग Master Plan 
अनसुार भिन तनमावणको कायव अगातड बढाउन 
आधारपर तयार भएको। 

 अस्पतालहरूमा टेतलमेतडतसन सेिा प्रर्दान गनवको लातग 
कायववितध तयार भएको र टेतलमेतडतसन विस्तार गररने 
अस्पतालहरूको पवहचान गररएको। 

 ६० स्िस्थ नागररक, स्िस्थ समाज, स्िस्थ जीिन र 
त्यसका लातग स्िस्थ उत्पार्दन र स्िस्थ उपभोग गने 
बानी विकास गनव सामास्जक जागरण ल्यार्नछे। 
सािवजतनक स्थल र सिारी साधनहरूमा धमु्रपान तथा 
मध्यपान पूणवरूपमा तनषधे गररनेछ। टोल टोलमा 
नागररक आरोग्य कायवक्रम सिालन गररनेछ।  

 प्ररे्दश तथा स्थानीय तहको सहकायवमा नागररक 
आरोग्य कायवक्रम सञ् चालन तनरे्दस्शका तयार गरी 
प्ररे्दशस्तरमा प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण कायवक्रम सम्पन्न भएको 
र ७७ िटै स्जल्लामा सामग्री वितरणका लातग प्याकेज 
तयार भएको। 
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७. आतथवक िषव २०७६।७७ को फागनु मसान्त्तसम्ममा सम्पार्दन भएका महत्त्िपूणव कायवहरूिः 
स्िास््य सेिािः 
 सरकारी, तनजी र सामरु्दावयक स्िास््य संस्थाबाट कुल १ करोड ८९ लाख जनालार्व बवहरङ्ग सेिा 

प्रिाह, ७७ लाख तबरामीहरू अस्पतालमा भनाव र १४ लाख ९१ हजारलाई आकस्स्मक सेिा प्रर्दान 
गररएको। 

 विस्ताररत खोप तथा पोतलयो खोप कायवक्रम अन्त्तगवत तब.तस.स्ज. भ्यास्क्सन, वटटानस विरुिको खोप, डी. 
पी. टी. हेपाटाईवटस तब. (तेस्रो) लगायत ११ वितभन्न खोपहरू उपलब्ध गरार्एको। ३४ स्जल्लामा ९ 
मवहनारे्दस्ख ५ िषवसम्मका बालबातलकाहरूलार्व र्दार्दरुा रूिेला खोप अतभयान सम्पन्न भएको। र्दोस्रो 
चरणको कायवक्रम Covid-19 को कारण पूणव हनु नसकेको। 

 स्िास््य सेिाको महत्त्िपूणव अङ्गको रूपमा रहेको सरुस्क्षत माततृ्िको लातग स्िास््य संस्थामा प्रसूतत 
गराउने ६३ प्रततशत पगुकेो। पररिार तनयोजनका साधन प्रयोगकतावको सं्या १५ लाख ९६ हजार 
पगुकेो। 

 शहीर्द धमवभक्त्त राविय प्रत्यारोपण केन्त्रको स्थापना भएरे्दस्ख हालसम्म ६ सय ९२ तबरामीको 
मगृौलाको डार्लातसस र ६ तबरामीको कलेजो प्रत्यारोपण गररएको। 

सरूिा रोग तथा महामारी प्रकोप व्यिस्थापनिः 
 औलँोका सङ्कास्पर्द १ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ जनाको रि नमनुा परीक्षण गर्दाव ३ सय ९९ लार्व 

औलो भएको पार्एको। 

 हात्तीपार्ले रोग तनिारणको लातग १३ स्जल्लामा कायवक्रम सिालन भर्व कररि ४ लाख ६० हजार 
व्यस्िलाई औषतध खिुार्एको। 

 ४ हजार ३ सय ८२ क्षयरोग उपचार केन्त्र, ६ सय ४ प्रयोगशाला, ७० जीन एक्सपटव केन्त्र तथा २ 
राविय प्रयोगशाबाट क्षयरोग उपचार तथा तनर्दान सेिा सञ् चालन भर्रहेको। औषतध प्रततरोधी क्षयरोगका 
२१ उपचार केन्त्र, ८१ उपचार उपकेन्त्र ६ तड. आर होस्टेल, १ डी.आर. प्रषेण केन्त्रबाट औषतध 
प्रततरोधी क्षयरोगका तबरामीहरूलार्व सेिा दरं्दर्रै्द आर्एको र १५ हजार ६ सय २ जना क्षयरोगका 
तबरामीहरूको उपचार भर्रहेको। 

 ४९गभविती मवहलासवहत एच.आई.भी सङ्क्रतमतहरूलार्व ७८ ART केन्त्रबाट १८ हजार ६ सय २८ 

जनालाई सेिा दर्दर्एको। अनमुातनत सङ्क्रतमत सङ््या २९ हजार ९ सय ४४ जना मध्ये २३ हजार 
१ सय ३६ ( ७७%) तनर्दान गररएको र तनर्दान गररएको २३ हजार १ सय ३६ मध्ये १८ हजार ६ 
सय २८ (८१%) जनाले सेिा पार्रहेको। सन२्००५ मा एचआर्भी वप्रतभलेन्त्स ०.५५प्रततशत रहेकोमा 
हाल उि वप्रतभलेन्त्स घटेर ०.१४प्रततशत रहेको। साथै, यस आतथवक िषव २०७६/७७ को 
मस्ङ्सरसम्म मौस्खक पनु: स्थापना उपचार अपोर्ड सव्स्टीच्यूसन थेरापी (OST) मा ७ सय ७९ जनाले 
सेिा पाएका।  
 

सामास्जक स्िास््य सरुक्षािः 
 गङ्गालाल हृर्दय रोग केन्त्र र मनमोहन कातडवयो भास्कुलर सेन्त्टरबाट १ लाख ५७ हजार ८ सय ३२ 

मटुुका तबरामीहरूलाई बवहरङ्ग सेिा माफव त स्िास््य सेिा उपलब्ध गरार्एको। त्यसैगरी १ हजार ६ 
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सय ६ तबरामीको मटुुको वितभन्न खाले शल्यवक्रया तथा ७ हजार २ सय ९० तबरामीको 
क्याथल्याबमाफव त उपचार गररएको, १ हजार ६ सय २१ तबरामीको एन्त्जीयोप्लाष्टी र २ हजार ४ सय 
१७ तबरामीको क्याथल्याबमाफव त अन्त्य उपचार गररएको। त्यस्तै, १५ िषव मतुनका ७ सय ६ जना र 
७५ िषव भन्त्र्दा मातथका ७ सय ३७ जना तबरामीहरूको मटुुको वितभन्न शल्यवक्रया गररएको। 
 

प्रयोगशाला सेिािः 
 नेपालमा वितभन्न रोगको परीक्षण तथा तनर्दानात्मक विस्शष्टीकृत सेिा प्रर्दान गनवको लातग स्थावपत राविय 
जनस्िास््य प्रयोगशालाबाट ७८ हजार जनालाई प्रयोगशाला सेिाहरू प्रर्दान गररएको। 

 

आयिेुदर्दक स्िास््य सेिािः  

 सबै प्ररे्दशमा नागररक आरोग्य कायवक्रममाफव त ्जीिनशैली स्शविर व्यिस्थापन तथा स्तनपान गरार्रहेका 
मवहलालाई समेत तनिःशलु्क आयिेुदर्दक स्िास््य सेिा प्रर्दान गररएको।  
 

जनशस्ि विकास तथा सेिा विस्तारिः 
पेतडयावट्रक नतसवङ्ग तालीम ११ जना, पाईतलयवटभ केयर तालीम ३६ जना, मेतडकोतलगल तालीम५९ 
जना, सरुस्क्षत गभवपतन तालीम १ सय ८६ जना, एम.एल.वप. तालीम ९९ जना, र्दक्ष प्रसूतत सेिा/सरुस्क्षत 
माततृ्ि तालीम४ सय ३७ जना, पररिार तनयोजन तालीम ६ सय ६४ जना लगायतका अन्त्य 
तालीमहरू गरी४ हजार २ सय ९३ स्िास््यकमीहरूलाई वितभन्न तालीम दर्दर्एको।  

८. आतथवक िषव २०७५/७६ मा सम्पार्दन भएका प्रमखु कायवहरूिः 
 संघीयताको भािनाअनरुूप संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहबाट समग्र स्िास््य क्षेरको विकास, विस्तार, 

समन्त्िय, सञ् चालन र ब्यिस्थापन पक्षलाई प्रभािकारी कायवन्त्ियन गनव “राविय स्िास््य नीतत, २०७६” 
जारी भएको। 

 संविधानले प्रत्याभतू गरेको तनिःशलु्क आधारभतू स्िास््य सेिा तथा आकस्स्मक स्िास््य सेिा पाउन ेहक 
कायावन्त्ियन गनव र स्िास््य सेिालाई तनयतमत, गणुस्तरीय तथा सिवसलुभ तलु्यार्व नागररकको पहुुँच 
स्थावपत गनव “जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५” जारी भएको। 

 नेपालको संविधानद्वारा प्रर्दत्त मवहलाको सरुस्क्षत माततृ्ि तथा प्रजनन ्स्िास््यसम्बन्त्धी हकको सम्मान, 
संरक्षण र पररपूततव गनवको लातग मात ृतथा प्रजनन ्स्िास््य सेिालाई सरुस्क्षत, गणुस्तरीय, सिवसलुभ तथा 
पहुुँच योग्य बनाउन “सरुस्क्षत माततृ्ि तथा प्रजनन ्स्िास््य अतधकार ऐन, २०७५” जारी भएको।  

 स्िास््य तबमा ऐन, २०७४ लार्व ब्यिस्स्थत गनव “स्िास््य तबमा तनयमािली, २०७५” स्िीकृत भई 
लाग ुभएको। 

 “अशि, असहाय र बेिाररसे मनोसामास्जक विरामीहरूको उपचार तथा पनुस्थावपना लातग कायववितध” 
स्िीकृत भई लाग ु भएको र सो कायववितधअनसुार सेिा सञ् चालनका लातग ७ अस्पताल, मानि सेिा 
आिम लगायतका पनुस्थावपना गहृ र आिय केन्त्रसुँग सम्झौता गरी सेिा सञ् चालन भर्रहेको। 

 स्जल्लास्तरका ८३अस्पतालहरूमा गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहका लातग न्त्यूनतम सेिा मापर्दण्ड 
(Minimum Service Standard) लाग ुभई राम्रो नततजा प्राप्त भएकोले यसलाई तनरन्त्तरता दर्दन रे्दशभररका 
सबै स्िास््य संस्थाहरू स्िास््य चौकीरे्दस्ख विशेषि तहका अस्पतालहरूसम्म विस्तार गररएको। 

 औषतध तबक्री वितरणलार्व ब्यिस्स्थत गनव औषतध तबक्री प्रिधवन संवहता, २०७५ स्िीकृत भएको। 
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 जेष्ठ नागररक िाडव स्थापना तथा सिालन कायावन्त्ियन तनरे्दस्शका स्िीकृत भई कायवन्त्ियनमा ल्यार्एको। 

 प्ररे्दश नं. २ को सप्तरीको राजविराजमा सगरमाथा अञ् चल अस्पताललार्व रामराजाप्रसार्द तसंह स्िास््य 
वििान प्रततष्ठानमा स्तरोन्नतत गररएको।“रामराजाप्रसार्द तसंह स्िास््य वििान प्रततष्ठान” को गठन आरे्दश 
स्िीकृत भएको। 

 अस्पतालको महत्त्िपूणव कायवमध्ये शि परीक्षण, वितभन्न वकतसमका घाउ जाुँच, मार्दक पर्दाथव सेिन 
परीक्षण लगायतका मेतडकोतलगल सेिालाई प्रभािकारी ब्यिस्थापनका लातग “मेतडकोतलगल सिालन 
तनरे्दस्शका, २०७५" स्िीकृत भएको। 

 स्चवकत्सक तथा स्िास््यकमीले तबरामीलार्व गने व्यिहारसम्बन्त्धी आचारसंवहता लाग ुभएको। 

 संघीयता कायावन्त्ियन गने सन्त्र्दभवमा साविकका स्जल्ला जनस्िास््य कायावलय, स्जल्ला अस्पताल, अञ् चल 
अस्पताल, क्षेरीय/उप क्षेरीय अस्पताल, क्षेरीय स्िास््य तनरे्दशनालय, क्षेरीय मेतडकल स्टोर, क्षेरीय 
तालीम केन्त्र लगायतका संरचनाहरू प्ररे्दश सरकारलाई तमतत २०७५।१०।९ मा हस्तान्त्तरण 
गररएको। 

 स्जल्ला सर्दरमकुाम बावहरका १५ सैय्यासम्मका प्राथतमक अस्पताल, प्राथतमक स्िास््य केन्त्र, स्िास््य 
चौकी, सामरु्दावयक स्िास््य ईकाई, शहरी स्िास््य केन्त्र स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गररएको। 

 संघीयताको सन्त्र्दभवमा अतभलेख तथा प्रततिेर्दनलार्व थप व्यिस्स्थत बनाउन आिश्यक रे्दस्खएकोले 
रे्दशभररका स्िास््य संस्थाहरूको वििरण तथा सेिाहरूको अतभलेखन ब्यिस्स्थत गरी स्िास््यसुँग 
सम्बस्न्त्धत सबै सूचना प्रणालीहरू बीच अन्त्तरसम्बन्त्ध कायम गनव स्िास््य संस्था पञ् जीकरण प्रणाली 
(Health Facility Registry) लाग ुभएको।  

 हरेक नागररकलाई स्िास््य तबमामा आबि गराउन ेनीतत अनरुूप गत आ.ि.को अन्त्त्यसम्ममा ३ सय 
३९ स्थानीय तहमा स्िास््य तबमा लाग ुभएकोमा यस आ.ब.मा ४६ स्जल्लाका ४ सय ४० स्थानीय 
तहमा स्िास््य तबमा कायवक्रम विस्तार गररएको, तबतमत हनुेहरूको सं्या १८ लाख नाघकेो। 

 गभविती जाुँच सेिा तलने र स्िास््य संस्थामा सतु्केरी हनुकेो लातग प्रर्दान गररने यातायात खचव रकम 
र्दोब्बर गनव तनरे्दस्शका संशोधन गरी लाग ुगररएको। 

 हरेक प्ररे्दशमा कम्तीमा एक विस्शष्टीकृत सेिासवहतको अस्पताल रहने नीततअनरुूप ५ अस्पतालहरूलाई 
(कोशी अिल अस्पताल, नारायणी उप-क्षेरीय अस्पताल, भरतपरु अस्पताल, भेरी अिल अस्पताल र 
डडेल ्धरुा उपक्षेरीय अस्पताल) संघीय सरकार अन्त्तगवत रहने गरी विस्शष्टीकृत सेिासवहतको सेिा 
सिालन गने गरी ततृीय तहको अस्पताल (Tertiary Hospital) मा स्तरोन्नतत गररएको। 

 तनजामती िीमती संघको सहकायवमा स्याङ्जामा स्िास््य स्शविर र नेपाली सेनाको सहकायवमा सप्तरीमा 
शल्यवक्रयासवहतको विशेषिस्शविर सञ् चालन भएको। 

 विपन्न कायवक्रम अन्त्तरगत ३५ हजार ६ सय जना क्यान्त्सर, मटुुरोग, मगृौला रोग, हेड ईन्त्जरुी, 
स्पार्वनल ईन्त्जरुी, अल्जाईमर, पावकव न्त्सन्त्स, तसकलसेल एतनतमया रोगका तबरामीहरूलार्व उपचारको लातग 
तोवकए बमोस्जम सहतुलयत उपलब्ध गरार्एको। 

 तर.वि. स्शक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेिा शरुू गररएको। 
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 सबै सरकारी, तनजी र सामरु्दावयक स्िास््य संस्थाबाट २ करोड ८८ लाख ५४ हजार ४ सय ८४ जना 
बवहरङ्ग सेिा, २१ लाख २६ हजार ३ सय ५७ जना आकस्स्मक सेिा र १३ लाख ३३ हजार ८ सय 
९२ जना अन्त्तरङ्ग सेिा प्रर्दान गररएको। 

 तनयतमत खोप सेिामाफव त ् िषवभररमा १ िषव मतुनका ५ लाख ६५ हजार २९ जना बालबातलकालाई 
वि.तस.स्ज., ४ लाख ४५ हजार २ सय २१ जनालाई तड.वप.टी. हेपाटाईवटस तब, वहिको तेस्रो मारा र 
१२ रे्दस्ख २३ मवहनाका ४ लाख ४५ हजार २ सय २१ जना बालबातलकालाई र्दार्दरुा विरूि खोप 
(र्दोस्रो मारा) प्रर्दान गररएको। 

 पररिार तनयोजनका अस्थायी साधनको नयाुँ प्रयोगकताव 7 लाख ५३ हजार 8१८ रहेको। 

 मलुकुभरर ४ हजार ३ सय ८२ क्षयरोग उपचार केन्त्रहरूबाट २७ हजार ६ सय ९२ क्षयरोगका 
विरामीहरूको उपचार गररएको। 

 १ लाख ९९ हजार ९ सय २७ जनाको रि नमूना परीक्षणबाट १ हजार ६५ मा औलो रोग रे्दखा 
परेका तबरामीहरूलाई उपचार गररएको। 

 हात्तीपाईले रोग प्रभावित १५ स्जल्लामा कायवक्रम सिालन गरी ५२ लाख २८ हजार २ सय ४७ लाई 
हात्तीपाईले रोग तनिारणको लातग औषतध सेिन गरार्एको। 

 PMTCT कायवक्रममा आबि १ सय ३३ गभविती मवहलासवहत १७ हजार ९ सय ८७ जना एच.आई.भी 
संक्रतमतहरूलार्व ७८ िटा ART केन्त्रहरूबाट ARV औषतध वितरण सेिा दर्दर्एको। 

 शहीर्द धमवभि राविय प्रत्यारोपण केन्त्रको स्थापना भएरे्दस्ख आतथवक िषव २०७५/७६ को अन्त्त्य 
सम्ममा ६ सय ४६ को मगृौलाको डायलातसस र ४ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गररएको। 

 नेपालमा वितभन्न रोगको परीक्षण तथा तनर्दानात्मक विस्शष्टीकृत सेिा प्रर्दान गनवको लातग स्थावपत राविय 
जनस्िास््य प्रयोगशालाबाट १ लाख ९ हजार १ सय ४३ जनालाई प्रयोगशाला सेिा प्रर्दान गररएको। 

 विपद् व्यिस्थापनलार्व समयमा नै उस्चत सम्बोधन गनव प्ररे्दश नं.१, गण्डकी प्ररे्दश र कणावली प्ररे्दशका 
स्जल्लास्तररे्दस्ख मातथका सबै अस्पतालहरू, सरूु्दरपस्िम प्ररे्दशका महाकाली, डडेल्धरुा र सेती अस्पताल 
लगायतका अस्पतालहरूमा विपद् ब्यिस्थापन योजना तयार भएको। 

 प्रत्येक प्ररे्दश तथा स्थानीय तहमा रतु टोली र आपतकालीन स्चवकत्सकीय टोली तयार गरी 
पररचालनका लातग सवक्रय रा् न २५ हिकोरूपमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा आपतकालीन 
स्चवकत्सकीय टोलीतयार गररएको। 

 र्दाङ, भेरी, सेती, डडेलधरुा अस्पतालहरूमा अस्पताल सरुक्षा मापन (Hospital Safety Assessment) 

सम्पन्न भएको। 

 पाुँच िषव मतुनका बच्चा तथा प्रजनन उमेरका मवहलाहरूमा सकु्ष्म पोषण तत्िको अिस्था पत्ता लगार्व 
त्यमा आधाररत सो सम्बन्त्धी योजना तजुवमा तथा कायावन्त्ियन गनव Micro Nutrient Status Survey 

सम्पन्न गरी प्रततिेर्दन सािवजतनक गररएको। 

 क्रमागत पररयोजनाको रूपमा भिन तनमावणको क्रममा रहेका ७ सय ४४ स्िास््य संस्थाहरू मध्ये यस 
आतथवक िषवमा स्जल्ला अस्पताल, प्राथतमक स्िास््य केन्त्र, स्िास््य चौकी, प्रसूतत केन्त्र गरी २ सय 
१४ भिनहरूको तनमावण सम्पन्न भएको। 
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 प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथतमक अस्पताल स्थापना गने नीततअनरुुप २ सय ५१ स्थानीय 
तहमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गररएको र विद्यमान स्िास््य संस्थाहरूको म्यावपङ भई संस्था 
नभएका १ हजार २ सय िडाहरूमा आधारभतू स्िास््य सेिाकेन्त्र स्थापना गररएको। 
 

९. आतथवक िषव २०७५/७६ को खरु्द बजेट एिं खचवको यथाथव वििरणिः 
चाल ुखचव                 (रू. हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 
3700113 स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय 115762 120921 104.46 
3700123 स्िास््य सेिा विभाग 162315 153904 94.82 
3700143 प्राथतमक स्िास््य सेिा 258478 255230 98.74 
3700153 केन्त्रीय अस्पताल तथा प्रततष्ठान 226400 220171 97.25 
3700213 राविय स्िास््य तातलम केन्त्र 55902 17036 30.47 
3700243 औषतध व्यिस्था विभाग 95100 72856 76.61 
3700253 आयिेुर्द तथा िैकस्ल्पक स्चवकत्सा विभाग 16900 13699 81.06 
3700303 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी औषधालय 13980 13327 95.33 
3701023 स्चवकत्सा वििान राविय प्रततष्ठान (िीर अस्पताल 

समेत) 
1895500 1895500 100 

3701033 कास्न्त्त बाल अस्पताल 202000 199324 98.68 
3701043 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 164000 153387 93.53 
3701053 परोपकार प्रसतुत अस्पताल 296000 296000 100 
3701063 नेपाल आुँखा अस्पताल 28500 28400 99.65 
3701073 बी.पी. कोर्राला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 316000 316000 100 
3701083 मनमोहन कातडवयोथेरातसक भस्कुलर तथा 

ट्रान्त्स्प्लान्त्ट केन्त्र, महाराजगंज 
334000 334000 100 

3701093 शहीर्द गंगालाल ह्रर्दय केन्त्र 606000 606000 100 
3701103 बी.पी कोर्राला स्िास््य वििान प्रततष्ठान 587000 587000 100 
3701123  तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 

क्यान्त्सर केन्त्र्द समेत) 
261000 261000 100 

3701133 क्षयरोग तनयन्त्रण 510700 415200 81.3 
3701143 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 524100 424427 80.98 
3701153 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रम 
479800 337809 70.41 

3701163 एकीकृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 1989400 1688906 84.9 
3701193 र्वपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण तथा 

प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 
418600 291682 69.68 

3701203 अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण कायवक्रम 27000 15690 58.11 
3701213 औषतध र उपकरण आपूततव 133500 97918 73.35 
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ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 
3701223 अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
2682400 2582293 96.27 

3701233 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्त्र 118360 83605 70.64 

3701243 राविय तातलम कायवक्रम 101600 92508 91.05 

3701253 वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा तातलम 
केन्त्र 

23260 20459 87.96 

3701263 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 163300 160394 98.22 
3701273 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायवक्रमहरु 400000 324946 81.24 
3701283 आयिेुर्द स्चवकत्सालय, नररे्दिी 61800 60897 98.54 
3701293 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 27900 11991 42.98 
3701303 तसंहर्दरबार िैद्यखाना 29400 13910 47.31 
3701313 बी.पी. कोर्राला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 22000 21762 98.92 
3701323 नेपाल नरे ज्योतत संघ 58000 58000 100 
3701333 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 114000 114000 100 
3701343 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 2709811 2357592 87 
3701363 प्राथतमक स्िास््य पनुजावगरन कायवक्रम 461100 443088 96.09 
3701393 कणावली स्िास््य वििान प्रततष्ठान 451300 451300 100 
3701403 पाटन स्िास््य वििान प्रततष्ठान 50000 50000 100 
3701413 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 194000 192815 99.39 
3701433 सामास्जक स्िास््य सरुक्षा (स्िास््य तबमा) 

कायवक्रम 
3372730 2770056 82.13 

3708093 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 0 0 0 
 जम्मा 20758898 18625002 89.72 

 

 पुुँजीगत खचव          (रु. हजारमा) 
     
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 

3700114 स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय 2050 1843 89.92 
3700124 स्िास््य सेिा विभाग 255000 122826 48.17 
3700244 औषतध व्यिस्था विभाग 72500 46815 64.57 
3700304 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी औषधालय 2000 1955 97.76 
3701024 स्चवकत्सा वििान राविय प्रततष्ठान (िीर अस्पताल 

समेत) 
15000 15000 100.00 

3701054 परोपकार प्रसतुत अस्पताल 9000 9000 100.00 
3701134 क्षयरोग तनयन्त्रण 145500 84811 58.29 
3701144 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 13000 0 0.00 
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3701154 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रम 
5200 4990 95.96 

3701164 एकीकृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 166500 11507 6.91 
3701194 र्वपडेतमयोलोजी, औलो , कालाज्िर तनयन्त्रण तथा 

प्राकृततक प्रकोप व्यिस्थापन 
2600 200 7.67 

3701204 अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण कायवक्रम 1300 499 38.35 
3701214 औषतध र उपकरण आपूततव 171100 136043 79.51 
3701224 अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
5600 4788 85.50 

3701234 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्त्र 500 376 75.18 
3701244 राविय तातलम कायवक्रम 2100 2096 99.81 
3701264 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 34800 32623 93.74 
3701294 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 6000 2321 38.69 
3701344 अनगुमन,मूल्यांकन तथा योजना सदुृढीकरण 264100 217047 82.18 
3701364 प्राथतमक स्िास््य पनुजागवरण कायवक्रम 25500 4690 18.39 
3701444 एकीकृत स्िास््य पूिावधार विकास कायवक्रम 7132200 4992216 70.00 
3708094 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 241600 168874 69.90 
   जम्मा 8573150 5860520 68.36 

 

१०. आतथवक िषव २०७६/७७ मा वितनयोस्जत बजेट तथा २०७६ फागनु मसान्त्तसम्मको खचवको 
अिस्थािः 

चाल ुखचव              (रु. हजारमा)  

बजेट उपशीषवक मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 

370000113 स्िास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय 2548465 108810 4.27 
370000123 राविय स्िास््य तातलम केन्त्र 22500 15104 67.13 
370000133 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी औषधालय 15100 6067 40.18 
370001013 कास्न्त्त बाल अस्पताल 372400 258022 69.29 
370001023 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 367950 95204 25.87 
370001033 परोपकार प्रसतुत अस्पताल 436500 296530 67.93 
370001043 नेपाल आखाुँ अस्पताल 33000 16387 49.66 
370001053 बी.पी. कोर्राला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 613900 507626 82.69 

370001063 मनमोहन कातडवयोथेरातसक भस्कुलर तथा ट्रान्त्स्प्लान्त्ट 
केन्त्र, महाराजगंज 

531500 93600 17.61 

370001073 शहीर्द गंगालाल ह्रर्दय केन्त्र 581000 353242 60.8 
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बजेट उपशीषवक मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 

370001083  तर. वि.स्शक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्त्सर केन्त्र्द समेत) 

501433 309381 61.7 

370001093 स्िास््य कर कोषबाट संचातलत कायवक्रमहरु 65000 9541 14.68 

370001103 आयिेुर्द स्चवकत्सालय, नररे्दिी 78300 46752 59.71 
370001113 तसंहर्दरबार िैद्यखाना 28900 4299 14.88 
370001123 बी.पी. कोर्राला लायन्त्स नेर अध्ययन केन्त्र 16000 15500 96.88 
370001133 नेपाल नरे ज्योतत संघ 58000 19090 32.91 
370001143 अनगुमन, मूल्याकंन तथा योजना सदुृढीकरण 2781654 71937 2.59 

370001153 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 190500 79836 41.91 
370010113 स्िास््य सेिा विभाग 130100 80090 61.56 
370011013 क्षयरोग तनयन्त्रण 563600 99704 17.69 
370011023 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 518900 384709 74.14 
370011033 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रम 
464500 57782 12.44 

370011043 एकीकृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 2960200 308686 10.43 
370011053 महामारी तथा रोग तनयन्त्रण कायवक्रम 433600 136670 31.52 
370011063 अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण कायवक्रम 24300 6511 26.79 
370011073 औषतध र उपकरण आपूततव 111400 32334 29.02 
370011083 अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
175900 34085 19.38 

370011093 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्त्र 123100 44283 35.97 
370011103 राविय तातलम कायवक्रम 90300 36780 40.73 
370011113 वकटजन्त्य रोग तनयन्त्रण अनसुन्त्धान तथा तातलम 

केन्त्र 
22000 11352 51.6 

370011123 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 214200 115556 53.95 
370011153 उपचारात्मक सेिा कायवक्रम 606500 7257 1.2 
370011163 नतसवङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा कावयक्रम 2272700 1258893 55.39 
370020113 औषतध व्यिस्था विभाग 142035 52051 36.65 
370030113 आयिेुर्द तथा िैकस्ल्पक स्चवकत्सा विभाग 24500 11103 45.32 

370031013 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 25600 3071 12 
370311013 स्िास््य तबमा बोडव 5195100 4229146 81.41 
370410113 स्िास््य अनसुन्त्धान पररषद् 110000 69017 62.74 
370610113 केन्त्रीय अस्पताल तथा प्रततष्ठान 1753600 733163 41.81 
370610123 स्चवकत्सा वििान राविय प्रततष्ठान ( िीर अस्पताल 

समेत) 
2431348 1165867 47.95 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 207७ 

स्िास््य तथा जनसङ् ्या मन्त्रालय  324 

बजेट उपशीषवक मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 

370610133 बी.पी कोर्राला स्िास््य वििान प्रततष्ठान 804824 425119 52.82 
370610143 कणावली स्िास््य वििान प्रततष्ठान 452600 291814 64.48 
370610153 पाटन स्िास््य वििान प्रततष्ठान 272380 73500 26.98 
370610163 राप्ती स्िास््य वििान प्रस्ष्तठान 215100 128712 59.84 
370610173 पोखरा स्िास््य वििान प्रस्ष्तठान 399050 120831 30.28 
 जम्मा 29779539 12225014 41.05 

 

पुुँजीगत खचव                      (रू. हजारमा) 

बजेट उपशीषवक मन्त्रालय/कायावलय/तनकाय/आयोजना खरु्द बजेट खचव  प्रततशत 

370000134 पशपुतत होतमयो स्चवकत्सालय र यनुानी औषधालय 2100 98 4.67 
370001024 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 5000 0 0 
370001054 बी.पी. कोर्राला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 100000 0 0 
370001144 अनगुमन, मूल्याकंन तथा योजना सदुृढीकरण 33800 3936 11.64 
370001164 एकीकृत स्िास््य पूिावधार विकास कायवक्रम 7031000 1841313 26.19 
370011014 क्षयरोग तनयन्त्रण 150000 66202 44.13 
370011024 एड्स तथा यौन रोग तनयन्त्रण 28000 0 0 
370011034 एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रम 
9900 0 0 

370011044 एकीकृत बाल स्िास््य एिं पोषण कायवक्रम 270300 18229 6.74 
370011054 महामारी तथा रोग तनयन्त्रण कायवक्रम 28900 0 0 
370011064 अपाङ्गता रोकथाम तथा कुष्ठरोग तनयन्त्रण कायवक्रम 1200 0 0 
370011074 औषतध र उपकरण आपूततव 134100 60341 45 
370011084 अस्पताल तनमावण सधुार तथा व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 
5800 254 4.37 

370011094 राविय स्िास््य स्शक्षा, सूचना तथा सञ् चार केन्त्र 500 113 22.68 
370011104 राविय तातलम कायवक्रम 2200 2037 92.61 
370011124 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 34500 2969 8.6 
370011154 उपचारात्मक सेिा कायवक्रम 7100 351 4.94 
370011164 नतसवङ तथा सामास्जक सरुक्षा सेिा कावयक्रम 3200 0 0 

370020114 औषतध व्यिस्था विभाग 51400 1596 3.1 
370031014 विविध कायवक्रम (आयिेुर्द विभाग) 6300 0 0 

370031024 आयिेुर्द सेिा कायवक्रम 279800 110757 39.58 
 जम्मा 8185100 2108196 25.76 
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अनसूुची- 2 
Project Aid Commitment 

Projectwise Report Upto Falgun 

FY 2019/20 (2076/77) 

S.N. 
Date of 

Agreement 
Donor Name of the Project 

Type of 

Assistance 

Amount (in millions) 

Sector In Foreign 

Currency 
In NRs. 

1 
22 July 2019       

(Sharwan6 2076) 

Japan JDS Phase I and Phase II Grant Yen 628 639.90 HRD 

Japan 
School Sector Development 

Program (SSDP) 
Grant Yen 300 305.70 Education 

2 

September 04, 

2019 (Bhadra 18, 

2076) Switzerland, 

Norway and UK 

PLGSP Grant US 100 11400.00 Governance 

3 

October 11, 2019 

(Ashwin 24, 

2076) 
Saudi Fund for 

Development 

(SDF) 

Program for Reconstruction 

of Houses, Health and 

Education Facilities in 

Earthquake Affected Areas 

Loan 

Saudi 

Riyal 

112.5 

3330.00 Reconstruction 

4 

27 November 

2019 (11 Mangsir, 

2076) 

World Bank 

Youth Employment 

Transformation Initiative 

(YETI) 

Loan US$ 120 13730.00 Emplayment 

School Sector Development 

Program (SSDP) 
Grant 

US$ 

23.958 
2747.50 Education 

5 

10 December 

2019 (24, 

Mangsir, 2076) 

ADB 

Mugling-Pokhara Highway 

Improvement Phase-I 

(SASEC) Project 

Loan US$195 22222.20 Road 

6 
 Bagmati River Basin 

Improvement Project 
Loan US$ 63 7179.48 Reconstruction 

7 
Rural Entriprise Financing 

Project 
Loan US$ 50 5698.00 

Rural 

Development 

8 

Food safety and Agriculture  

Commercialization Program 

(Policy Base Loan) 

Loan US$ 50 5698.00 Agriculture 

9 
17 January 2020 

(3 Magh 2076) 
Switzerland 

Provincial Support 

Programme 
Grant 

Swiss 

Francs 9.3  
1099.26 Governance 

10 
6 February 2020 

(23 Magh 2076) 
WB 

Second Additional 

Financing for Earthquake 

Housing Reconstruction 

Project 

Loan US$ 200 22820.00 
Earthquake 

Reconstruction 

 11 
12 February 2020 

(29 Magh 2076) 
European 

Investment 

Bank-EIB 

Upgradation of  Electricity 

Distribution and Expansion 

Project 

Loan 100 Euro 12410.00 Energy 

Total 109280.04 percentage 

  

    

Grant 16192.36 14.82 

“उपयुिक्त वववरण 2076 फागनु मसान्त्तसम्मको हो ।” 

   

Loan 93087.68 85.18 

 

Total (A) 109280.04 100.00 
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अनसूुची- 3 
आ.व.2076/77 को श्रावण देखी फागनु मसान्त्तसम्म आर्थिक ऐन, 2076 को दफा १8 बमोशजम ददइएको 

राजस्व छुटको वववरण 
र्स.नं छुट प्रदान गररएको र्नकायको नाम पैठारी मूल्य(रू.) छुट ददइएको राजस्व 

(रु.) 1 एटुजेड इन्त्रा इशन्त्जर्नयररङ र्लर्मटेड  115,300,603   35,415,167  
2 राविय कृवर् अनसुन्त्धान केन्त्र (नाकि ) बािँके  129,075   40,312  
3 एप्को इन्त्राटेक प्रा.र्ल.  12,817,337   2,263,937  
4 अरावली इन्त्रास्रक्चर र्लर्मटेड  8,941,750   3,244,574  
5 बजाज इलेक्रकल्स र्ल. धनरु्ा  523,946   182,621  
6 बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, शचतवन  3,128,060   905,577  
7 बन्त्दीपरु गाउिँपार्लका  395,207   73,709  

8 भान ुनगरपार्लका, तनहुिँ  648,816   121,006  
9 भोटेकोिी जलववद्यतु कम्पनी  13,828,805   2,843,560  
10 र्िवटि गोखाि नेपाल   32,506,119   6,595,301  
11 बदु्ध धमि महाववर साङ्ग ेछोएल गमु्बा काठमाडौ  150,124   87,373  
12 बटुवल पावर कम्पनी र्ल.  5,396,022   1,153,931  
13 कास रेर्डङ हाउस प्रा.र्ल.  2,835,345   368,595  
14 चामणु्डा ववन्त्रासैन नगरपार्लका दैलेख  3,236,465   9,897,110  
15 China Aid Project of Ratna Rajya S.Sindhupalchowk, 

Jalabire, JugalSin 
 54,430,964   22,589,736  

16 CHINA CAMC ENGINEERING COMPANY 

LTD.KATHMANDU, KATHMANDU 

METROPOLITAIN,ZHI GANG YANG 

 2,905,082,355   1,019,453,115  

17 CHINA INTERNATIONAL WATER & 

ELECTRIKathmandu, Kathmandu Metropolitain,Zhenyue  

Wang 

 40,690,104   14,486,722  

18 China Railway 14th Bureau Group Co.Kathmandu, 

Kathmandu Metropolitain, 
 5,900,563   1,767,738  

19 China-Aid Timure Border InspectionRasuwa, 

Gosainkunda RMUN, Timure 
 1,441,731   530,417  

20 CONARCH ASSOCIATESDHANUSHA, 

GANESHMAN CHARNATH MUN, J 
 113,507,506   27,582,404  

21 Contractor Guangzhou Construction EKathmandu, 

Kathmandu MC, Contact of 
 73,868,510   24,608,487  

22 स्वास््य सेवा ववभाग  42,007,528   8,954,339  
23 खानी तथा भगूभि ववभाग  142,640,168   50,118,083  
24 सडक ववभाग  190,316,351   10,568,614  
25 खानेपानी तथा सरसफाई ववभाग  2,462,482   98,500  
26 धरु्लखेल अस्पताल, काभ्र े  7,121,927   5,111,039  
27 Dineshchandra R. Agrawal Infracon PKathmandu, 

Kathmandu Metropolitain, 
 67,566,521   17,388,653  

28 शजल्ला समन्त्वय सर्मर्त काभ्र े  3,352,240   10,251,150  
29 इकेके इन्त्रास्रक्चर र्लर्मटेड  34,596,455   4,190,040  
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र्स.नं छुट प्रदान गररएको र्नकायको नाम पैठारी मूल्य(रू.) छुट ददइएको राजस्व 
(रु.) 30 Enhance Skills for Sustainable andKathmandu, 

Kathmandu MC, Kathmandu 
 1,549,906   2,965,605  

31 इवपर्डर्मयोलोजी तथा रोग र्नयन्त्रण महािाखा  1,357,013   316,002  
32 ETERN CCCE FEPEC JOINT VENTURELalitpur, 

Lalitpur MC, Lalitpur 
 111,432,136   40,017,491  

33 हाज्मा एण्ड कपोरेिन  511,923,360   168,936,772  
34 हेल्थ एवायरनेि एण्ड राइट  709,128   28,365  
35 हेलवपङ ह्याण्ड फर ररर्लफ एण्ड डेभलपमेन्त्ट  34,680,149   6,691,985  
36 हेल्भेटास नेपाल लर्लतपरु  24,493,531   7,090,878  
37 वहमाल पावर र्लर्मटेड लर्लतपरु  21,668,769   5,827,948  
38 मानव ववकास तथा सामदुावयक सेवा लर्लतपरु  775,431   136,864  
39 मानव श्रोत ववकास केन्त्र लर्लतपरु  354,143   188,564  
40 आन्त्तररक राजस्व ववभाग  691,953   1,623,393  
41 इरकन इन्त्टरनेिनल र्लर्मटेड  345,449,598   88,583,863  
42 जयप्रकाि एिोर्सएट्स र्लर्मटेड  123,206,401   9,121,593  
44 खदुी हाइड्रोपावर र्ल.  20,309,013   812,358  
45 कोहलपरु नगरपार्लका  4,909,423   915,609  
46 कोहीनूर टेक्सटाइल प्रा.र्ल.  1,131,904   199,793  
47 लायन्त्स क्लब अफ नेपाल  17,990,480   4,097,737  
48 महेि पावर कन्त्रोल इन्त्स्ुमेन्त्ट धनरु्ा  4,372,503   1,422,982  
49 मनु्नलाल एण्ड सन्त्स मोरंग  23,057,368   10,104,974  
50 Mediserve International Pvt. Ltd.Kathmandu, Kathmandu 

Metropolitain,Binaya Raj  Sigdel 
 19,952,286   3,174,291  

51 र्मलेर्नयम च्यालेन्त्ज नेपाल  38,992,800   7,306,879  

52 स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय  59,284,536   14,905,442  
53 कानून, न्त्याय तथा संसदीय मार्मला मन्त्रालय  1,603,700   3,906,775  
54 मडुभरी एण्ड जोिी कन्त्स्रक्सन काठमाडौ  1,123,395   325,224  
55 मूलपानी नगर अस्पताल, काठमाडौ  519,422   96,575  
56 राविय एड्स ्तथा यौनरोग र्नयन्त्रण केन्त्र  6,800,181   1,643,089  
57 राविय पनुर्निमािण प्रार्धकरण, काठमाडौ  55,262,540   20,527,669  
58 राविय खेलकूद पररर्द् काठमाडौ  41,632,299   13,535,791  
59 राविय क्षयरोग केन्त्र, भक्तपरु  86,702,073   14,020,763  
60 नेचर र्नट प्रा.र्ल. काठमाडौ  134,880   23,807  
61 नेपाल एप्लाइड म्याथम्यावटक्स एण्ड इन्त्फोरम्यावटक्स 

इशन्त्स्टच्यटु फर ररसचि 
 76,633   9,963  

62 नेपाल आदिि र्नमािण कम्पनी प्रा.र्ल.  614,608   175,204  
63 नेपाल वायसेुवा र्नगम  473,328   83,543  
64 नपेाली सेना मु् यालय  2,457,879,545   1,875,529,911  
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र्स.नं छुट प्रदान गररएको र्नकायको नाम पैठारी मूल्य(रू.) छुट ददइएको राजस्व 
(रु.) 65 नेपाल ववद्यतु प्रार्धकरण  5,359,010,779   1,647,500,159  

66 नेपाल ववद्यतु प्रार्धकरण म्याग्दी  169,993,207   59,066,526  
67 नेपाल खाद्य संस्थान काठमाडौं  188,915,766   23,709,304  
68 नेपाल हाडड्रो एण्ड इलेशक्रक र्लर्मटेड बटुवल  4,652,348   821,150  
69 नेपाल आयल र्नगम  6,712,469,820   1,199,044,993  
70 नेपाल फामािस्यवुटकल्स ल्याबोरोटरी पसाि  4,866,868   907,672  
71 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौ  10,613,251   618,637  
72 नेपाल ररसचि फाउण्डेिन प्रा.र्ल. पसाि  4,685,445   873,837  
73 Nepal Thalassaemia Society  1,374,643   123,718  
74 नेपाल रेशस्लङ एिोर्सएिन  857,409   208,351  
75 नेपाली सेना मु् यालय  144,174,736   35,034,463  
76 ङ्यादी हाइड्रोपावर र्ल.  385,696,615   74,138,886  
77 पटेल इशन्त्जर्नयररङ्ग र्ल.  133,445,128   14,117,573  
78 रसवुागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र्ल.  4,986,896   880,188  
79 रुरु जलववद्यतु पररयोजना र्ल. काठमाडौ  352,010   62,130  
80 रुपान्त्तरण नेपाल, दैलेख  10,444,951   3,613,954  
81 साशम्लङ पावर कम्पनी प्रा.र्ल. लर्लतपरु  464,229   169,014  
82 साप्स ुकार्लका हाइड्रोपावर कम्पनी  602,071   174,300  
83 िंक चक्रधारी लक्ष्मी सवहत श्री बेण ुगोपाल भगवानको 

मशन्त्दर मैर्तदेवी 
 1,889,770   933,289  

84 िेर बहादरु तामाङ स्मरृ्त प्रर्तष्ठान  4,477,442   3,537,181  
85 सप्लाई र्लङ्क प्रा.र्ल. लर्लतपरु  2,289,024   426,904  
86 टक्सार वपखवुा खोला जलववद्यतु आयोजना  4,692,192   1,596,960  
87 तनहुिँ हाइड्रोपावर र्ल.  169,243,520   110,465,773  
88 र्तमी म नेपाल  3,658,548   1,302,444  
89 र्रपरेुश्वर कण्डक्टर एण्ड जय दगेु काठमाडौ  96,384,906   31,001,069  
90 TRISHUL ENGICON PVT.LTD. जनकपरु   2,151,928   926,710  
91 र्रयगुा नगरपार्लका  894,045   706,296  
92 यरु्नयन हाइड्रोपावर पशललक र्लर्मटेड  2,443,339   638,751  
93 यनुाइटेड र्मिन टु नेपाल  2,242,099   418,152  
94 मार्थल्लो र्रिलुी जलववद्यतु आयोजना  3,074,492   542,651  
95 वाइबा इन्त्राटेक प्रा.र्ल.  79,359,765   22,825,609  
96 उडवहल-लामा जे.भी.  76,045,220   11,492,717  
97 ववश्व खाद्य कायिक्रम (WFP)  15,006,049   2,664,445  
98 ववश्व खाद्य कायिक्रम (WFP), लर्लतपरु  90,640,952   15,471,622  
 जम्माः  21,598,036,977   6,851,254,940  
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